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چکیده

هدف اين پژوهش بررسي رابطه ادراکاتکارکنان از ابعاد اخالق حاکم برکار با رضايتشغلي و استرس
شغلي آنان درمراکز آموزش فني و حرفهاي ميباشد .اين تحقيق به شيوه توصيفي (همبستگي) انجام شده
است .نمونه آماري اين تحقيق شامل  216نفر از کارکنان ( 124مرد و  92زن) ميباشد .براي گردآوري
دادهها از سه پرسشنامه شامل .1 :پرسشنامه اخالقکار  .2پرسشنامه رضايت شغلي  .3پرسشنامه استرس
شغلي استفاده شده است .دادههاي گردآوري شده با استفاده از ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفتند .نتايج پژوهش نشان داد که بين ادراکات کارکنان از اخالق حاکم بر کار با
رضايت شغلي آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنين بين ادراکات کارکنان از اخالق حاکم برکار
با استرس شغلي آنان رابطه منفي معنادار وجود دارد .نتايج تحليل رگرسيوني نشان داد که سه بعد اخالق
کار (دلبستگي و عالقه ،پشتكار و جديت ،روابط سالم و انساني درکار) پيشبينيکنندههاي معناداري براي
رضايت شغلي هستند .ديگر نتايج تحليل رگرسيوني نشان داد که دو بعد اخالق کار (دلبستگي و عالقه،
پشتكار و جديت در کار) پيشبيني کنندههاي معناداري براي استرس شغلي کارکنان به شمار ميروند.
واژگان کلیدی :اخالق کار ،رضايت شغلي ،استرس شغلي ،سازمان آموزش فني وحرفهاي.

 .1عضو هيات علمي (دانشيار) گروه مديريت صنعتي ،واحد تبريز؛ دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز -ايران (نويسنده مسئول).
E- mail: farahmand@iaut.ac.ir

 .2دانشآموخته کارشناسي ارشد گروه مديريت صنعتي ،واحد تبريز؛ دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز -ايران.
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مقدمه

با پيچيدهترشدن روزافزون سازمانها و افزايش ميزان کارهاي غيراخالقي ،غيرقانوني و غير مسئوالنه
در محيطهاي کاري توجه مديران و صاحبنظران را به بحث اخالق کار و مديريت اخالق معطوف ساخته
است .مديريت اخالق عبارت است از شناسايي واولويتبندي ارزشها براي هدايت رفتارها در سازمان.
سازمانها با ايجاد يک برنامه مديريت اخالق ميتوانند اخالقيات را درمحيط کار مديريت کنند برنامههاي
اخالق به سازمانها کمک ميکنند تا بتوانند در شرايط آشفته عملكرد اخالقي خود را حفظ کند .امروزه
مديريت اخالق يكي از زمينههاي عملي مديريت به شمار ميرود که داراي رويكرد برنامهاي و چندين
ابزار عملي است .اين ابزارها عبارتند از :کدهاي اخالق ،کدهاي رفتار ،خطمشيها و رويهها  ،روشهاي
حل معضالت اخالقي و آموزش(سلطاني .)1382 ،منظور از مفهوم اخالق کار اين استکه نيروهاي کاري
بر دو دسته اند؛ بعضي تمايل فراوان به فعاليت ،تالش و کوشش دارند ،سكون و آرامش را پسنديده نمي-
دانند و فضايل اخالقي آنان در کارهايشان شكوفا ميگردد ،بر عكس ،گروهي هم تمايل به کار و
مجاهدت ندارند و تنها با نيروهاي جبري و فشارهاي بيروني بايد آنان را به کار وادار کرد .يكي از مهم-
ترين موضوعاتي که زمينهساز بروز مشكالت متعدد براي سازمانها در سطح جهان شده است مشكالت
ناشي از فساد و کارهاي خالف اخالق در جوامع مختلف است( .)Ghasemian, 2004رعايت نشدن برخي
معيارهاي اخالقي ،نگرانيهاي زيادي را در بخشهاي دولتي و غير دولتي به وجود آورده است .سقوط
معيارهاي رفتاري در بخش دولتي ،پژوهشگران را وا داشته تا در جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه
بوده تا بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را فراهم آورند( .)Givarian, 2005در جامعه ما ،عليرغم وجود
عناصر مثبت بسياري در فرهنگ ملي و ديني (که درآن به کار ارزش بسيار نهاد ميشود) در ساختار کلي
جامعه ارزشهايي غلبه دارد که اخالق کار و به تبع آن وجدان کاري را تضعيف ميکند( .)Pieri, 2009در
اين رابطه رضاييمنش مينويسد :وضعيت اخالقگرايي در ايران در بخش خدمات عمومي مطلوب نمي-
باشد و براي رسيدن به يک وضعيت اخالقي مطلوب در داخل سازمانهاي بخش عمومي به علت
تاثيرپذيري رفتار افراد سازمان ها از عوامل مختلف ،اتكاء صرف به ساز و کارهاي مديريت اخالقي درون
سازماني کافي نيست .وي اضافه ميکند که ساختارهاي سياسي ،اقتصادي و مديريتي ،بيشترين نقش را
در ساخت اخالقي دارند .هر قدر رهبران با قاطعيت مادي و معنوي بيشتري از اخالقيات حمايت کنند،
کدهاي اخالقي و استانداردهاي رفتار شغلي و حرفهاي مدونتر باشد ،سيستمهاي کنترل و افشاء بيشتر
مستقر باشند ،آموزشهاي اخالقي بيشتري داده شود ،نظام حقوق ،دستمزد و انگيزش کارآمدتر باشد و
جامعه مدني فعالتر و نظام اقتصادي غير دولتيتر عمل نمايد؛ اخالقيات در بخش خدمات عمومي کشور
بهتر خواهد شد(.)Atarian, 2007
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معيدفر( )Moeidfar,1998: 254درپي مطالعهاي با عنوان «اخالقکار و عوامل فردي و اجتماعي موثر
بر آن» بر اين باور است که افرادي که بيشترين اميد را نسبت به آينده کشورشان دارند ،افرادي که آزادي
عمل بيشتري در کارشان دارند ،افرادي که به آينده کارشان در کارگاه اطمينان بيشتري دارند و افرادي
که کارشان مطابق پست آنان است؛ اخالق کار را درسازمان بيشتر مراعات ميکنند .يافتههاي اين تحقيق
همچنين حكايت از آن دارد که افرادي که به ارزشهاي اجتماعي جامعه سنتي نزديکترند و نسبت به
محيط اجتماعي پيرامون خود خوشبينتر هستند ،از نظر ميزان اخالق کاري وضع مطلوبتري دارند .در
مقابل افرادي که به ارزشهاي اجتماعي جامعه شهري امروز کشور نزديکترند و متعاقباً نوعي بدبيني
نسبت به محيط اجتماعي اطراف خود دارند ،وضع نامناسبتري از نظر اخالق دارند.
جلبي( ) Chalabi,1998: 142نيز دريافته است که مشارکت اجتماعي ،عدالت اجتماعي ،وفاق و انسجام
فرهنگي موجود در جامعه با پايبندي به اخالق کار در سازمانها همبسته هستند .پيري( Peiri, 2009:
 ،)147هم در پژوهش خود نشان داده است که متغيرهاي سازماني نظير رضايت شغلي ،عدالت سازماني و
سبک رهبري مشارکتي ،موجب افزايش سطح اخالق کار در سازمان ميشود .يافته ديگر اين پژوهش
نشان داده است ويژگيهاي فردي کارکنان نظير جنسيت ،سن ،وضعيت تاهل ،سطح تحصيالت ،وضعيت
استخدام و سابقه خدمت با اخالق کار در سازمان همبسته هستند.
موضوع مديريت اخالقي در سازمانهاي آموزشي حائز اهميت بيشتر است .مروري بر تجربيات
کشورهاي گوناگون در زمينه برنامهريزي آموزش فني و حرفهاي نشان ميدهد که اين آموزشها در قالب
نظام آموزشي کشور به عنوان بخش مهمي از برنامه توسعه و با هدف تامين و تربيت نيروي انساني ماهر
مورد نياز در راستاي استراتژي توسعه اقتصادي و اجتماعي از سوي همه کشورهاي پذيرفته شده است.
مطالعات انجام شده نشان ميدهد که عامل اصلي پيشرفت علوم و تكنولوژي در کشورهاي توسعه
يافته به علت وجود تعهد جدي به آموزش به ويژه آموزشهاي فني و حرفهاي و تحقيقات کاربردي است.
آموزش فني و حرفه اي به اعتبار نقشي که در تربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع دارد و نيز به دليل
تحوالت و دگروگوني روزافزوني که در عرصه علوم و تكنولوژي صورت ميگيرد مورد توجه کشورهاي
جهان قرار گرفته است .بنابر آمارهاي يونسكو که درکنگره آموزشهاي فني و حرفهاي ارايه گرديده است
در سالهاي اخير بسياري از کشورها قوانين و مقررات ويژهاي را در جهت توسعه اجرا و بهسازي ترتيب و
کار آموزي تكنسينها وضع کردهاند
در ايران سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور دستگاهي است آموزشي که از طرف دولت به عنوان
يک تشكيالت وابسته به وزارت تعاون و کار و امور اجتماعي عهدهدار برنامهريزي و اجراي آموزشهاي
فني و حرفهاي غير رسمي براي نيروي کار ميباشد .آموزشهاي فني و حرفهاي آموزشهايي هستند که
فرد را براي احراز شغل ،حرفه و کسب کار آماده کنند و يا کارآيي و توانايي وي را درانجام آن کار افزايش
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دهند .در واقع با جهتگيري درست آموزشهاي فني و حرفهاي ميتوان با اصالح هرم شغلي کشور به
طور موثر بهرهوري را در بخشهاي مختلف صنعت افزايش داد(.)Aboei, 2001: 143-152
ازآن جاييکه يكي از ابزارهاي توسعه درهر جامعه وابسته به سازمان آموزش فني و حرفهاي ميباشد،
توجه به امر رضايتمندي اعضاء در اين سازمان ضروري مينمايد .مديريت سازمانهاي فني و حرفهاي با
توجه به نقش مهم آموزش آن در افزايش مهارتهاي يدي و فني ،توسعه اقتصاد کشور ،بايد به مسايل و
مشكالت مراکز آموزشي توجه نمايند و سعي در رفع نيازها و افزايش رضايتمندي اعضاي سازمان
نمايند .از اين طريق آموزشي موثرتر را براي کارآموزان و آموزشگيرندگان فراهم آورند و اثربخشي
سازمان را افزايش دهند( .)Tabrizi, 2005: 74-93اصطالح رضايت شغلي به نگرش کلي فرد درباره
شغلاش اطالق ميشود .کسي که رضايت شغلياش در سطح بااليي باشد به کارش نگرش مثبتي دارد.
ولي کسي که از کارش ناراضي است نگرش وي نيز به کارش منفي است(.)Robbins, 1991: 118-198
رضايت شغلي را ميتوان به نگرش کارکنان به شش مولفه در نظر گرفت(:)Soleimani, 2001: 257-299
 کار ،منظور مجموعه فعاليتها و وظايفي که در يک محيط خاص انجام ميگيرد. حقوق ،آن چه ماهيانه به طور ثابت توسط کارکنان دريافت ميشود. سازمان ،منظور دستگاه يا وزارتخانه  ...است که فرد در آن مشغول به کار است. همكاران ،افرادي که در يک محيط کاري با همديگر کار مي کنند. ترفيع ،احراز از يک پايه باالتر يا تصدي شغليکه از نظر مسئوليت نسبت به شغل قبلي باالتر باشد. سرپرست ،شخصي يا اشخاصي که به عنوان مدير و سرپرست در سازمان فعاليت ميکنند.رضايت شغلي از عوامل مهم افزايش بهرهوري ،دلسوزي کارکنان نسبت به سازمان ،تعلق و دلبستگي
آنان به محيط کار و افزايش کميت و کيفيت کار بر قراري روابط خوب و انساني در محل کار ،ايجاد
ارتباطات صحيح ،باال بردن روحيه و ايجاد عالقه به کار و کاهش استرس است(.)Homan, 2002: 66-78
کاهش رضايت شغلي ،آمار زياد غيبتها ،پايين بودن بازده کار و جابجايي و انتقال کارکنان را موجب
ميشود(.)Rafiei, 2003: 74-142
از طرف ديگر يكي از عارضههاي جديد زندگي به سبک مدرن ،وجود استرس در محيط کار ميباشد.
استرس شغلي يک دليل عمده براي کاهش توليد ،غيبت کارکنان و فروپاشي و به هم ريختگي سازمانها
ميباشد(فقهيفرهمند .)141-258 :1380 ،اضافهکاريهاي زياد ،ناکافي بودن آموزشهاي الزم از داليل
پنهان ترک شغل استکه معموالً در اثر استرس زياد به وجود ميآيد(.)Carestenj, 2006: 148-194
هنگامي که فرد در محيط کار با بايدهايي روبرو ميشود که ارتباطي با ظرفيتهاي کنوني يا نيازها و
خواستههايش ندارد ،دچار ناهماهنگي و تعارض ميشود و تنها راه کاهش آن سازگاري شخص با شرايط
تازه است(.)Rahimi, 2007: 54-98
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ميلر 1به نقل ازکالس ،استرس شغلي را نوعي از حالت روانشناختي ميداندکه نشاندهنده عدم تعادل
بين درک فرد از نيازهاي خود براي آشكار کردن آنها در محيط کار و توانايي براي سازگاري با آن نيازها
ميباشد( .)Miler, 1986: 56-89طبق تعريف موسسههاي بهداشت حرفهاي ،2استرس شغلي هنگامي رخ
ميدهد که بين نيازهاي شغلي با توانايي قابليتها و خواستههاي خود هماهنگي نباشد .به عبارت ديگر
وقتي آن چه در يک شغل از فرد انتظار ميرود با آن چه مورد عالقه و خواسته او است هماهنگ نباشد.
( .)Baker & Karazek, 2002: 84-125به صورت روشنتر و سادهتر ميتوان چنين بيان کرد که استرس
شغلي يک آسيب جسمي يا رواني است که فرد از خود نشان ميدهد و نتيجهاي از تضاد يا موفقيتهاي
چالش برانگيز در شغل ميباشد.
استرس شغلي امروزه يک مسئلهاي شايع و پر هزينه در محيطهايکاري تبديل شده است .به طوري
که اغلب پژوهشهاي اخير به آن اختصاص يافته است .موسسه جبران غرامت کارمندان در کاليفرنيا
گزارش ميکند که بين سالهاي  1979تا  1988شمار قربانيان استرس شغلي تقريباً  700درصد افزايش
يافته است( .)Kingama and Mirelle, 2002: 287-294سرچشمه استرس شغلي را شامل فاکتورهاي
دروني ،نقش سازماني ،ارتباط در محيط کار و جو سازماني ميدانند(.)Miller,1986: 214-278
برطبق نظر محققان ،استرس و رضايت شغلي ازعوامل مختلف فردي ،گروهي ،سازماني و فراسازماني
ناشي ميشود که در اين ميان روابط کاري افراد نظير ارتباط با سرپرستان ،همكاران و زيردستان در قالب
اخالق حاکم بر کار بسيار تعيينکننده است(فقهيفرهمند.)351-452 :1381 ،
اخالق الزاماً به قانون و مذهب خاصي ارتباط ندارد .اخالقيات درکليه جوامع بشري وجود دارد (فقهي-
فرهمند .)214-487 :1382 ،اخالق مجموعهاي از اصول و ارزشهاي معنوي استکه درستي يا نادرستي
رفتار فرد يا گروه را تعيين ميکنند .اين ارزشها معيارهاي خوبي يا بدي رفتارها و تصميمها را مشخص
ميسازند(.)Zahedi, 2000: 325-398
اخالق سازماني عبارت از بررسي و عمل به رفتار اخالقي است که شامل توضيح و ارزيابي ارزشهاي
ريشهدار ،سياستها و اعمال سازماني(فقهيفرهمند ،)174-385 :1393 ،و جستجوي مكانيسمهايي براي
اخالقي نمودن عملكردها ميباشد).(Carolyn & Mac Donald, 2007: 368-394
اخالق کار از ديدگاه افراد مختلف معاني متفاوتي دارد اما عموماً آن را شناخت درست از نادرست در
محيط کار و آنگاه انجام درست و ترک نادرست ميدانند(فقهي فرهمند .)87-117 :1388 ،دريک تعريف
جامع ،اخالقکاري هم ميتواند يک هنجار اجتماعي و هم مجموعه ويژگيهايي در شخصکارگر توصيف
شود .اخالق کاري به عنوان يک هنجار اجتماعي يک ارزش مثبت را در انجام عاليکار قرار ميدهد و کار
را به صورتي تعريف ميکندکه بطور ذاتي داراي ارزش ميباشد( Yankelovich & Immer wahr, 1984:
Miller
National Institute of occupational safety & Health
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 .)189-287اخالق کار ،حوزهاي از فرهنگ يک جامعه به شمار ميرود .همان طور که گفته شد عقايد،
ارزشها و هنجارهاي مربوط به کار را دربر ميگيرد ضمن اينکه در سير تاريخي و تحوالت جوامع درنزد
جوامع مختلف ،تعبيري متفاوتي وجود دارد از اهميت و ارزش زيادي نيز برخوردار بوده است .از منظر
جامعهشناسي ،اخالق کار عبارت از عقايد ،ارزشها و هنجارهاي حوزه فعاليتهاي اقتصادي و به ويژه
توليدي است که ريشه در ارزشها و نظام فرهنگي جامعه دارد .اين بخش از عقايد ،ارزشها و هنجارها
شدت متاثر از فرآيندهاي اجتماعي شدن فرد و به ويژه نهادهاي تعليم و تربيت در جامعه است.
در مكاتب رفتارگرايي ،اصول حاکم بر رفتار افراد نه ساختي و نه کارکردي است .بلكه عمدتاً روان-
شناختي است .يا بهترآن است بگوييم رفتار افراد را بايستي با قضاياييکه عمدتاً در روانشناختي اجتماعي
مطرح هستند تبيين نمود .بر اين اساس ميتوان انگيزه افراد از کار و به عبارت ديگر آن بخش از اخالق
کار افراد را که مبتني بر زمينههاي انگيزشي است ،يعني دلبستگي و عالقه به کار و پشتكار و جديت در
کار ،با قضاياي مزبور توضيح داد .در واقع ،مديريت يک واحد کاري ميتواند با قضاياي مزبور ،به ويژه
تشويق و تنبيه و موفقيت و پاداش موجبات تقويت يا تضعيف انگيزشهاي کاري و ابعادي از اخالق کار
در محيط کار فراهم سازد.
زماني که اخالقکار به عنوان متغير مستقل فرض شود ،ميتوان آثار آن را بر بازدهها و نتايج فردي و
گروهي کار کارکنان در سازمانها مطالعه نمود .به عنوان مثال يافتههاي تحقيق ساکز( Saks & et al,
 ،)1996نشان داده است که اعتقاد قويتر به اخالق کار به طور مستقيم با رضايت شغلي و تعهد سازماني
رابطه دارد و به طور غير مستقيم با تمايل کمتر به ترک شغل رابطه دارد .تحقيقي) ،(Yousef, 2000هم
نشان داده که اخالق کار بر ابعاد سه گانه تعهد سازماني عاطفي ،هنجاري مستمر تاثير مثبت و مستقيم
دارد .در تحقيق ديگري) ،(Yousef, 2001که در بين  425کارمند مسلمان ازچند سازمان در ادارات امارات
متحده عربي انجام شده ،اين نتيجه حاصل شده که بين اخالق کار و تعهد سازماني رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد .همچنين اخالق کار با ابعاد رضايت شغلي رابطه معنيدار دارد .تحقيق ديگر( Schwepker,
 ،)2001در بين نمايندگان فروش نشان داده که ايجاد يک جو اخالقي وابسته به قوانين و خطمشيهاي
اخالقي ،باعث رضايت شغلي و تعهد سازماني بيشتر و در نتيجه پايين آمدن نرخ ترک شغل ميشود
(فقهيفرهمند .)213-423 :1390 ،در تحقيق انجام گرفته پتيجان و چارلز در يک موسسه بازرگاني بر
روي قواي درک فروشنده از اصول اخالق کار و رفتارهاي مصرفي و روابط موجود ميان اين مشاهدات و
رضايت شغلي فروشندهها نتيجه نشان داده که رابطه مثبتي بين ادراک فروشندگان از اخالق کار و اصول
اخالقي کارفرمايشان و رضايت شغلي آنان وجود دارد .اکپرا و وين) ،(Okppara & Win, 2008تحقيقي
با هدف بررسي تاثير اخالق کار بر رضايت شغلي و تعهد سازماني در کشور نيجريه نشان داد که رابطه
معناداري بين اخالق کار سازماني ،تعهد سازماني و رضايت شغلي وجود دارد .چيكو و بوو( & Chy koh
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 ،)Boo, 2004نيز رابطه بين ساختار فرهنگ اخالقي در سازمان و رضايت شغلي و تعهد سازماني را روشن
نمودهاند .رفيعي و کوشا) ،(Rafiei & Kosha, 2007در مطالعات خود که تحت عنوان "پيامدهاي مديريت
اخالقمدار در توفيق سازمانهاي عصر اطالعات" در پنجمين کنفرانس بينالمللي مديريت ارايه شد به
اين نتيجه رسيدهاند که مديريت اخالقمدار با رعايت اخالق کار و مسئوليت اجتماعي از طريق افزايش
مشروعيت اقدامات سازمان ،استفاده از مزاياي ناشي از افزايش چندگانگي و افزايش درآمد ،سودآوري و
بهبود مزيت رقابتي ،موفقيت سازمان را تحت تاثير قرار ميدهد.
بررسي پيشينه پژوهش درايران نيز نتايج مشابهي درپي داشته است .به عنوان مثال حقيري( Haghiri,
 ،)2009رابطه ابعاد اخالقگرايي مديران شامي اخالق شخصي ،سازماني ،اجتماعي و قانوني را با تعهد
سازماني و دلبستگي شغلي کارکنان آموزش و پرورش مشخص نموده است .عطاريان)،(Attarian, 2007
دريافته است که بين جو اخالقي حاکم بر سازمان و رضايت شغلي مديران رابطه مثبت و مستقيم وجود
دارد .صبوري) ،(Sabori, 2010نيز رابطه ابعاد رفتار اخالقي مديران شامل اخالق شخصي ،سازماني،
اجتماعي و سودمندي را با اصالح الگوي رفتار مصرف در دستگاههاي دولتي مشخص نموده است.
در جمعبندي ميتوان گفت که اعمال مديريت اخالقي در سازمانها نه تنها نتايج مستقيم و درون
سازماني مناسبي از جمله افزايش بهرهوري ،تقويت وجدان کار جمعي ،توليد و نهادي شدن ارزشهاي
اخالقي جديد و تحول فرهنگ سازماني را به دنبال دارد ،بلكه مديريت اخالقي و مسئوليتهاي اجتماعي
سازمان از جمله شاخصهاي مهم ارزيابي عملكرد سازمانها محسوب ميشوند(.)Soltani, 1999
با توجه به آن چه گفته شد در حوزه معرفتي اخالقگرايي در سازمانها هنوز خالء نظريهپردازي و
فعاليت پژوهشي وجود دارد .از اين رو اين پژوهش بر آن است تا رابطه ادراکات کارکنان از اخالق حاکم
بر کار را با رضايت شغلي و استرس شغلي آنان در مراکز آموزش فني و حرفهاي تبريز مورد مطالعه قرار
دهد.
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روش پژوهش

فرضيههاي اين تحقيق عبارت بودند از:
 بين ا دراکات کارکنان از ابعاد اخالق حاکم بر کار و رضايت شغلي آنان در مراکز آموزش فني وحرفهاي رابطه وجود دارد.
 بين ادراکات کارکنان از ابعاد اخالق حاکم بر کار و استرس شغلي آنان در مراکز آموزش فني وحرفهاي رابطه وجود دارد.
اين تحقيق از لحاظ هدف در دسته تحقيقات کاربردي و از لحاظ روش گردآوري دادهها از نوع
تحقيقات توصيفي (همبستگي) است .جامعه آماري پژوهش را کليه کارکنان ادارات (مراکز) آموزش فني و
حرفهاي شهر تبريز به تعداد  482نفر تشكيل ميدهند .حجم نمونه مطابق جدول مورگان  216نفر تعيين
گرديد و به روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي انتخاب گرديد .براي گردآوري دادهها از سه پرسشنامه به
شرح زير استفاده شده است.
پرسشنامه اخالق کار :اين ابزار توسط گريگوري ،سي ،پتي در سال  1990به همين منظور ساخته
شده است .ابعاد چهارگانه اخالقکار ازنظر پتي ( )1990عبارتند از :دلبستگي و عالقه به کار 16( 1سئوال)،
پشتكار و جديت در کار 12( 2سئوال) ،روابط سالم و انساني در محل کار 14( 3سئوال) ،روح جمعي و
مشارکت در کار 8( 4سئوال) .پرسشنامه اخالق کار از  50گويه در طيف پنج درجهاي ليكرت (هميشه اين
طور هستم ،بيشتر وقتها اين طور هستم ،بعضي وقتها اين طور هستم ،به ندرت اين طور هستم ،ابداً
اين طور نيستم) تشكيل شده است .اين پرسشنامه به دليل زيربناي نظري مناسب و تاييد خبرگان با
تخصص موضوعي از روايي محتوايي الزم برخوردار است).)Moeidfar, 1998
پرسشنامه رضايت شغلي :نسخه اصلي پرسشنامه توسط رابينز) ،(Robbins,1991تدوين شده است.
پرسشنامه ازشش مؤلفهکار ( 10سئوال) ،سازمان ( 8سئوال) ،سرپرست (10سئوال) ،همكاران ( 10سئوال)،
ترفيع ( 5سئوال) و حقوق ( 5سئ وال) تشكيل شده است .پرسشنامه رضايت شغلي داراي  60سئوال يا
عبارت به صورت جفتي با لحاظ داشتن پيوستار ليكرت است .پرسشنامه به دليل اين که توسط يكي از
متخصصان مشهور رفتار سازماني) ،(Robbins, 1991با توجه به تئوريهاي انگيزش و رضايت شغلي
تدوين گرديده و توسط محققان داخل کشور( ،)Soleimani,2000مورد استفاده و بازنگري قرارگرفته است
از روايي محتوايي مناسبي برخوردار است.

1.

Dependable
Ambitious
3.
Considerate
4.
Cooperative
2.
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پرسشنامه استرس شغلي :اين پرسشنامه داراي  20گويه است که عاليم استرس شغلي فرد را از سه
ماه قبل تا زمان تكميل پرسشنامه مورد بررسي و سنجش قرار ميدهد .اين پرسشنامه در ايران توسط
ستوده در سال  1381هنجار شده است .پرسشنامه در مقياس پنج درجهاي ليكرت تدوين شده است.
حداکثر نمره هر آزمودني  80و حداقل نمره صفراست(.)Sotodeh, 2003
براي تعيين پايايي ،پرسشنامهها در اختيار  25نفر از جامعه آماري قرار گرفته و ضرايب آلفاي کرانباخ
به شرح جدول ( )1محاسبه شده است.
جدول شماره ( :)1ضرائب پایایی پرسشنامه های پژوهش

پرسشنامه

ضريب آلفا

اخالق کار

0/923

رضايت شغلي

0/927

استرس شغلي

0/931

تحلیل یافتهها

براي تجزيه و تحليل دادهها از ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده شده است.
فرضيه اول :بين ادراکات کارکنان از ابعاد اخالق حاکم بر کار و رضايت شغلي آنان در مراکز آموزش
فني و حرفهاي رابطه وجود دارد.
جدول ( )2نشان ميدهد که مقدار ضريب همبستگي بين ابعاد دلبستگي و عالقه به کار با رضايت
شغلي به ميزان  0/301محاسبه شده است .همچنين ضريب همبستگي بين بعد «پشتكار و جديت در
کار» با رضايت شغلي به ميزان  0/289محاسبه شده است که هر دو مقدار در سطح  0/01معنادار است.
ولي مقدار ضريب همبستگي بين مولفه روابط انساني سالم در محل کار با رضايت شغلي به ميزان 0/065
محاسبه شده است که به لحاظ آماري معنادار نيست .همچنين ضريب همبستگي بين بعد روح جمعي و
مشارکت درکار با رضايتشغلي به مقدار  0/128محاسبه شدهاندکه اين ضريب نيز به لحاظ آماري معنادار
نيست .ضريب همبستگي بين ادراکات کارکنان از اخالق حاکم بر کار (شاخص کلي) به ميزان 0/24
محاسبه شده است که با توجه به سطح معناداري مربوطه در سطح  %99اطمينان معنادار است.
جدول شماره ( :)2ضریب همبستگی بین ابعاد اخالق كار
(متغیرهای مستقل) و رضایت شغلی (متغیر وابسته)

دلبستگي و عالقه

ضريب همبستگي

0/3014

تعداد

216

سطح معناداری

0/000
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پشتكار و جديت

روابط انساني سالم

روح جمعي و مشارکت

اخالق کار (شاخص کلي)

تعداد

216

ضريب همبستگي

0/289

سطح معناداری

0/000

تعداد

216

ضريب همبستگي

0/065

سطح معناداری

0/345

تعداد

216

ضريب همبستگي

0/128

سطح معناداری

0/061

تعداد

216

ضريب همبستگي

0/240

سطح معناداری

0/000

به منظور تعيين ضريب همبستگي چندگانه بين ابعاد اخالق کار با رضايت شغلي (پيشبيني رضايت
شغلي از روي ابعاد اخالق) از تحليل رگرسيون به شيوه گام به گام به شرح جداول ( )3استفاده شده است.
جدول شماره ( :)3خالصه مدل رگرسیون

مدل

ضريب همبستگي

مجذور ضريب همبستگي

ضريب همبستگي سازگار شده

خطای معيار

F

Sig

3

)0/365 (c

0/133

0/121

0/542

10/88

0/000

متغير وابسته :رضايت شغلي

پيشبيني كننده ها :دلبستگي و عالقه  ،روابط انس اني سالم  ،پشتكار و جديت

همان گونه که جدول ( )3نشان ميدهد؛ ضريب همبستگي چندگانه  R=0/365با توجه به سطح
معناداري حاصله در سطح  %99اطمينان معنادار است .در واقع بيش از  12درصد تغييرات مربوط به متغير
رضايت شغلي بر اس اس سه بعد اخالق حاکم بر کار يعني دلبستگي و عالقه ،روابط انساني سالم و پشتكار
و جديت قابل تبيين است .براي تعيين مدل پيشبيني ضرايب رگرسيوني جدول ( )4تهيه شده است.
جدول شماره ( :)4ضرایب مدل رگرسیون

ابعاد

ضرائب استاندارد نشده

ضرائب استاندراد شده

بتا

خطای معيار

بتا

t

سطح معناداری

عدد ثابت

1/753

0/447

0/270

3/924

0/000

دلبستگي و عالقه

0/351

0/120

-0/222

2/916

0/004
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روابط انساني سالم

-0/326

0/120

پشتكار و جديت

0/273

0/110

0/230
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-2/718

0/007

2/487

0/014

همانگونه که جدول ( )4نشان ميدهد تمامي مقادير  tبه دست آمده براي ضرايب رگرسيوني حداقل
در سطح  0/05معنادار است .بنابراين باتوجه به مدل ميتوان گفتکه سه بعد اخالق کار يعني «دلبستگي
و عالقه به کار»« ،روابط سالم و انساني در محل کار» و «پشتكار و جديت در کار» پيشبيني کنندههاي
معناداري براي رضايت شغلي هستند که با توجه به ضرايب رگرسيوني آنها و توان معادله رگرسيوني را
به شرح زير نوشت:
()0/230جديت در کار)-0/222(+روابط سالم)0/27( +عالقه به کار =)1/753(+رضايت شغلي

فرضيه دوم :بين ادراکات کارکنان از ابعاد اخالق حاکم بر کار و استرس شغلي آنان در مراکز آموزش
فني و حرفهاي رابطه وجود دارد.
همانگونه که جدول ( )5نشان ميدهد تمامي ضرايب همبستگي محاسبه شده درسطح  0/01معنادار
است .بنابراين با اطمينان  99درصد فرضيه دو تاييد ميشود .ميتوان گفتکه بين شاخصکلي اخالق کار
و تمامي ابعاد آن با استرس شغلي کارکنان رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
جدول شماره ( :)5ماتریس همبستگی بین ابعاد اخالق كار
(متغیرهای مستقل) با استرس شغلی (متیغر وابسته)

دلبستگي و عالقه

پشتكار و جديت

روابط انساني سالم

روح جمعي و مشارکت

اخالق کار (شاخص کلي)

ضريب همبستگي
سطح معناداری
تعداد
ضريب همبستگي
سطح معناداری
تعداد
ضريب همبستگي
سطح معناداری
تعداد
ضريب همبستگي
سطح معناداری
تعداد
ضريب همبستگي
سطح معناداری
تعداد

-0/415
0/000
216
-0/418
0/000
216
-0/292
0/000
216
-0/320
0/000
216
-0/434
216
0/000
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به منظور تعيين ضريب همبستگي چندگانه بين ابعاد اخالق کار با استرس شغلي (پيشبيني استرس
شغلي از روي ابعاد اخالق کار) از تحليل رگرسيون به شيوه گام به گام به شرح جداول ( )6استفاده شده
است.
جدول شماره ( :)6خالصه مدل رگرسیونی

ضريب همبستگي

مجذور ضريب همبستگي

R

R2

)0/453 (b

0/205

ضريب همبستگي تعديل شده

خطای استاندارد
0/569

0/198

F

27/52

Sig

0/000

پيشبيني كنندهها :پشتكار و جديت در كار ،دلبستگي و عالقه به كار
متغير وابسته :استرس شغلي

با توجه به جدول ( )6و مقادير ضريب همبستگي به دست آمده ميتوان گفت که مدل رگرسيوني
پيشبينيکننده استرس شغلي است .مقدارضريب همبستگي درمدل به ميزان  0/453به دست آمده است.
اين بدان معنا است که بيش از  20درصد از تغييرات استرس شغلي را ميتوان از روي دو بعد اخالق کار
تبيين کرد.
براي تعيين معادله رگرسيون ضرائب رگرسيون به شرح جدول ( )7نشان داده شدهاند.
جدول شماره ( :)7ضرایب مدل رگرسیونی
ابعاد پيشبيني کننده

ضرائب استاندارد نشده
بتا

ضرائب استاندارد شده

خطای استاندارد

بتا

عدد ثابت

3/875

0/398

-0/251

پشتكار و جديت

-0/326

0/110

دلبستگي و عالقه

-0/346

0/121

-0/242

t

سطح معناداری

9/734

0/000

-2/977

0/000

-2/867

0/000

همان گونه که جدول  7نشان ميدهد مقادير  tبه دست آمده براي ضرائب رگرسيوني در سطح 0/05
معنادار هستند .با توجه به جدول ميتوان معادله رگرسيون را براي پيشبيني استرس شغلي از روي ابعاد
اخالق کار به شرح زير نوشت:
()-0/242عالقه به کار)-0/251(+جديت در کار =)3/875(+استرس شغلي
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بحث و نتیجهگیری

يافته اول پژوهش نشان داده استکه ادراکات کارکنان از اخالقيات حاکم بر کار با رضايت شغلي آنان
رابطه مثبت و معنادار دارد .به عبارت ديگر نتايج نشان داده است هر چه قدر کارکنان احساس نمايند که
اخالقيات برمحيط کاري آنان حاکم است به همان نسبت رضايت وخشنودي بيشتري درمحيط کار تجربه
و احساس مينمايند ( .)P>0/05اين نتيجه بامباني نظري و پژوهشي موضوع همخوان است و مويد نتايج
پژوهشهاي( Saks, 1996; Yousef, 2001; Schwepker, 2008; Jhon & Charls, 2008; Okpara
 )&Win, 2008; Chye koh boo, 2004است .پژوهشهاي مذکور رابطه اخالقگرايي در سازمانها و
نگرش هاي شغلي (تعهد سازماني ،رضايت شغلي ،دلبستگي شغلي و  )...را در جهت مثبت مشخص
نمودهاند .نتايج برخي تحقيقات انجام شده درايران نيزمويد اين يافتهاست .بعنوان مثال حقيري( Haghiri,
 ،)2009نشان داده استکه مديريت اخالقي موجب افزايش تعهدسازماني و دلبستگي شغلي اعضا سازماني
ميشود .عطاريان( ،)Atarian, 2007رابطه اخالق سازماني با رضايت شغلي اعضا را روشن نموده است.
صبوري) ،(Sabori, 2010نيز دريافته استکه رفتار اخالقي مديران براصالح الگوي رفتار مصرف کارکنان
در دستگاه هاي اجرايي دولت تاثيرگذار است.
يافته دوم پژوهش حاکي ازآن استکه بين ادراکات کارکنان از اخالقيات حاکم برکار با ميزان استرس
شغلي آنان رابطه منفي و معنادار وجود دارد ( .)P>0/05به عبارت ديگر هرچه قدرکارکنان احساس نمايند
که درمحيط کاري آنان اخالقيات حاکم است به همان ميزان سطح استرسهاي شغلي آنان رو به کاهش
ميگذارد .اين يافته با نظريههاي موجود روانشناسي و روابط کار همخوان است .حاکم شدن مولفههاي
اخالق کار درسازمان زمينه را براي بروز عوامل آسيبزاي نگرشي و رفتاري کارکنان کمرنگ ميکند .هر
چند پيشينه تحقيقاتي مرتبطي که بتواند از اين يافته حمايتکند يافت نشده ولي مطابق با شواهد عقلي و
تجربي اين يافته سازگار است .مطابق با نظريههاي استرس شغلي يكي از عوامل تعيينکننده استرسهاي
شغلي عواملفردي استکه برمبناي احساسات ،تجربيات ،باورها و پنداشتههاي آنان از رفتارخود و ديگران
درمحيط کار شكل ميگيرد که در اين ميان چگونگي ادراکات افراد از اصول اخالقيحاکم بر رفتار جمعي
بيش از ساير عوامل اثرگذار است.
پیشنهادهای اجرایی تحقیق

به طور کلي در تبيين و تفسير يافتههاي پژوهش ميتوان گفت که اخالق کار بر مباني فلسفي ،اجتماعي،
فرهنگي و رواني استوار است که هر کدام بر ديدگاه نظري و رفتار فردي ،گروهي و سازماني کارکنان
اثرگذار است .به لحاظ فلسفي مفروضات ،ارزشها ،باورها و پنداشته هاي مديران نسبت به جامعه ،سازمان
و کار ،اخالق نظري و عملي آنان را پايهريزي ميکند .به لحاظ اجتماعي و فرهنگي نيز چگونگي درک
مديران از قيود ،هنجارها و رويه هاي رفتاري جاري در جامعه و سازمان بر مديريت اخالقي آنان قوياً
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تاثيرگذار است .در اين ميان به نظر ميرسد آن بخش از اخالقکار که مبتني بر مباني روانشناختي است،
بيشتر بر زمينههاي انگيزشي استوار است .چنانچه در سطح متعالي در محيط کار متجلي شود ميتواند
موجبات تقويت نگرشهاي شغلي را فراهم نمايد و بر عكس از عوامل زمينهساز بروز استرس جلوگيري
نمايد و مانع افزايش آن شود.
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