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 چکيده
رد کارکنان دادسرای ای قضات و عملکی بین اخالق حرفهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

عمومی و انقالب کرمان شکل گرفت. در این پژوهش کلیه کارکنان دادسرای کرمان به عنوان 

جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل تعداد محدود افراد مورد بررسی، کل جامعه به 

پرسشنامه توزیع  110ها توزیع شد از مجموع عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و پرسشنامه بین آن

ها از تحلیل رگرسیون استفاده پرسشنامه کامل برگشت گردید و برای تجزیه و تحلیل داده 76شده 

های مسئولیت پذیری، ی مثبت و معنادار بین شاخصهشده است. نتایج پژوهش حاکی از رابطه

و رعایت و احترام به صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری، احترام به دیگران، همدردی با دیگران 

ی برتری جویی و لذت طلبی های اجتماعی با عملکرد کارکنان دادسرا است و بین شاخصهارزش

    قضات با عملکرد کارکنان دادسرا هیچ ارتباطی وجود نداشت.

 کرمان،دادسرا  ،عملکرد کارکنان ،ایاخالق حرفه :يديکل واژگان
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  3محمدعلی حسنی کاخ، 2محبوبه ميرزابيگی، 1امين گهرگزي

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران 1
 شناسی، دادیار دادسرای عمومی و انقالب کرماندانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم 2
 ان عمومی و انقالب کرمانکارشناس ارشد کامپیوتر، مسئول دفتر دادست 3
 

 نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول:
  امين گهرگزي

Gohargazi.amin@yahoo.com 

اي قضات و عملکرر  ي بين اخالق حرفهبررسی رابطه

 کارکنان
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 مقدمه

 
ها، بسیار ها بر شئون مختلف زندگی انسانتأثیر آن یرین نهادهای اجتماعی دوران کنونی هستند که دامنه، یکی از مهمت1هاسازمان    

عنوان سیستمی پیچیده، همواره در تعامل  بالند و به همین دلیل، بهرویند و میگسترده است این نهادها، در متن محیط اجتماعی می

موفقیت، بقا و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب هستند و از  ها از یک سو خواهانآن .مستقیم با محیط درونی و بیرونی خود هستند

توان بازگشت های امروز را میرویکرد دنیا و سازمان. [1] ارتباط و تعامل درست با محیط است سوی دیگر موفقیتشان مرهون نحوه برقراری

ی خدمت به مردم پیشتاز هستند دهد که در ارائههایی را تحت تاثیر قرار میحرفه ها وبه عقالنیت و اخالق دانست. این رویکرد بیشتر، رشته

د. گردسازمان به عنوان شخصیتی حقوقی با محیط، بر می دهی رفتار ارتباطیو ماهیت آن به چگونگی سامان 2ایموضوع اخالق حرفه[. 2]

ها زندگی کنند، معتقد ی جهانی به دور از تعصب و کوته نگریدر جامعه هایی هستند که بتوانندهای مختلف به دنبال تربیت انسانسازمان

[. اخالق نقش مهم و قابل توجهی در حفظ و بقای 3های متعالی باشند و به حقوق و آزادی دیگران احترام بگذارند ]به اخالقیات و ارزش

ای در توسعه با توجه به اهمیت اخالق حرفه. است های اداریگسترش فعالیتدر  هایای، مهم ترین ابزاراخالق حرفهی مدنی دارد و جامعه

پرداخته شود، چرا که عملکرد ، هاای در سازماناخالق حرفه بررسی وضعیتبه سازمان  عملکرد کارکنان برای بررسی، الزم است هاسازمان

موفقیت سازمانی را با عملکرد  3انند هیگنز و وینکزای که برخی صاحب نظران م[. به گونه4ی موفقیت سازمان است ]مناسب کارکنان، الزمه

ای است که به عنوان برایند رفتار سازمان، اتفاق ها بر این باورند که، به طور کلی عملکرد سازمانی نتیجهاند. آنسازمانی معادل فرض کرده

یکی از مهمترین  "دادسرا"قوه قضائیه و به ویژه  [. با در نظر گرفتن مباحثی که ذکر شد و با توجه به اینکه سازمانی همچون5افتد ]می

ای قضات به ی بین اخالق حرفههایی که با مردم و احقاق حق ایشان ارتباط زیادی دارد، در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا رابطهسازمان

 .عنوان سکان داران عدالت در قوه قضائیه با عملکرد شغلی کارکنان مورد بحث و بررسی قرار گیرد

 

 اخالق -1

. خُلق که اصطالح اخالق هم در میان علمای اسالمی از [6]از نظر لغت جمع خُلق و به معنای خوی، طبع، سجیه و عادت است  4اخالق

همین جا پدید آمده است در مقابل خَلق است. خَلق به صورت و بدن و خُلق به خصلتها و کیفیت های روحی اطالق می شود. انسان از نظر 

الفعل به دنیا می آید یعنی در عالم رحم بدون اختیار او خَلقش تمام می شود ولی انسان از نظر خُلق بالقوه به دنیا می آید و خودش خَلق ب

 .[7]است که باید برای خودش خُلق بسازد 

و سجایا و ملکات  کنند: یک سلسله خصلتها( در کتاب تعلیم و تربیت در اسالم، اخالق را اینطور تعریف می1370شهید مطهری )

پذیرد، یا به عبارت دیگر، قالبی روحی برای انسان که روح انسان در آن کادر و طبق آن ها را به عنوان اصول اخالقی میاکتسابی که بشر آن

. به [8]شود، و چگونگی روح انسان است که چگونه باید باشد، یک امر ثابت و مطلق و همگانی و همیشگی است طرح و نقشه ساخته می

هایی که بر رفتار شخص یا گروه، حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست و ؛ اخالق عبارتست از رعایت اصول معنوی و ارزش5زعم دفت

دهند از نظر رفتار و تصمیم گیری چه چیزی ها و اصول اخالقی تعیین کننده استانداردهایی هستند که نشان مینادرست کدام است. ارزش

گیرد. مقررات قانونی بر شوند که تحت پوشش مقررات قانونی قرار نمیت. اصول اخالقی بیشتر مربوط به رفتارهایی میخوب یا بد اس

های معنوی و اخالقی هستند گیرند. قوانین کنونی بازتابی از قضاوتشوند که الزاماً تحت پوشش اصول اخالقی قرار نمیرفتارهایی اعمال می

یک  یه، صرفاً به منزلپذیری فرد است در برابر رفتار فردی خود، مسئولیتفردیاخالق  .[9]اند آن گنجانده نشده ولی تمام نکات اخالقی در

 ، به مثابه صاحب یک حرفه یا پست سازمانیای و شغلی خودپذیری یک فرد است در برابر رفتار حرفه، مسئولیت، و اخالق شغلیفرد انسانی

[10]. 
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ی ای فراتر از اکثر افراد جامعه رفتار کند. واژهرود که در مرتبهای انتظار میهای زیادی ایجاد شده و از یک حرفهحرفه امروزه در جوامع

های شخصی و نیز آن سوی ی آن به آن سوی برآوردن مسئولیتای به معنای مسئولیت پذیری در قبال فعل و کرداری است که دامنهحرفه

ای دست ای باال از کردار حرفهخواهد به مرتبهای بدان دلیل میجامعه گسترده است. در هر حرفه اصوالً یک حرفه الزامات قوانین و مقررات

کند که چه کسی از این خدمات بهره یابد که ضرورت دارد اعتماد جامعه را در مورد کیفیت خدمات آن حرفه جلب کند برای او تفاوتی نمی

های اخالقی سازمان و بنگاه در قبال محیط مستقیم و غیرمستقیم معنا در رویکرد راهبردی به مسئولیت ای که. اخالق حرفه[11]برد می

ای از دانش اخالق به بررسی تکالیف شاخه یهای، به منزلاخالق حرفهها قرار گرفته است. ی اخیر مورد توجه بسیاری از سازمانشده، در دهه

دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت پردازد و در تعریف حرفه، آن را فعالیت معینی مین میاخالقی در یک حرفه و مسائل اخالقی آ

های غیرقابل قبول و با زیر کند که بعضی افراد با استفاده از شیوهای ایجاب میاخالق حرفه. [12] شده همراه با اخالق خاص استتعیین

( 2002) 1. کادوزیر[13] فع خود و به ضرر سایر افراد در سراسر جهان تحصیل نکنندپاگذاردن شرایط رقابت سالم، امتیازهای خاصی به ن

، احترام به دیگران ،صادق بودنطلبی، جویی و رقابتپذیری، برتریداند: مسئولیتهایی به شرح زیر میای را دارای ابعاد و ویژگیاخالق حرفه

 و وفاداری. همدردی با دیگران، عدالت و انصاف ،ها و هنجارهای اجتماعیرعایت و احترام نسبت به ارزش

 پذیريمسئوليت

مند است؛ به پذیرد؛ سرمشق دیگران است؛ حساس و اخالقها و پیامدهای آن را میگوست و مسئولیت تصمیمدر این مورد فرد پاسخ

گیرد، با سئولیتی را که به عهده میهای خویش کوشاست و مدهد؛ برای ادای تمام مسئولیتدرستکاری و خوشنامی در کارش اهمیت می

 .دهدتمام توان و خلوص نیت انجام می

 طلبیجویی و رقابتبرتري

کند؛ جدی و پرکار است؛ به کند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت باالیی در حرفه خود دست پیدا میدر تمام موارد سعی می

 .کند به هر طریقی در رقابت برنده باشددنبال ارتقای خود است؛ سعی نمی موقعیت فعلی خود راضی نیست و از طرق شایسته

 صا ق بو ن

کند؛ شجاع و با شهامت مندی توجه میدهد؛ در همه حال به شرافتمخالف ریاکاری و دورویی است؛ به ندای وجدان خود گوش فرا می

 .است

 احترام به  یگران

دهد؛ گیری میشناس است؛ به دیگران حق تصمیمقول و وقتگذارد؛ خوشیگران احترام میگذارد؛ به نظر دبه حقوق دیگران احترام می

 .داندتنها منافع خود را مرجح نمی

 ها و هنجارهاي اجتماعیرعایت و احترام نسبت به ارزش

گذارد؛ در برخورد با احترام میکند؛ به قوانین اجتماعی های اجتماعی مشارکت میهای اجتماعی احترام قائل است؛ در فعالیتبرای ارزش

 .کندهای دیگر متعصبانه عمل نمیفرهنگ

 عدالت و انصاف

 .شودطرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بین افراد از لحاظ فرهنگی، طبقه اجتماعی و اقتصادی، نژاد و قومیت تبعیض قائل نمی
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 همدر ي با  یگران

کند؛ مشکالت دیگران را کند؛ به احساسات دیگران توجه میشود و از آنان حمایت میمیدلسوز و رحیم است؛ در مصائب دیگران شریک 

 .داندمشکل خود می

 وفا اري

 .[14] به وظایف خود متعهد است؛ رازدار دیگران است؛ معتمد دیگران است

های امروزی به نقشی که کارکنان در سازمانها تاثیر قابل توجهی دارد. با ها و رفتارهای کارکنان در سازمانای بر فعالیتاخالق حرفه

ها و در نتیجه ای در سازمان بر کارایی و اثربخشی آنها در مورد سازمان، موضوع فعالیت آن و رعایت اخالق حرفهدارند، نوع برداشت آن

استرالیا منتشر شده، رشد اقتصادی  توسط دولت 2005کارایی و اثربخشی سازمان تاثیر بسیار زیادی دارد. بر اساس گزارشی که در سپتامبر 

درصد رسیده است که این رقم بیشتر از کشورهای توسعه یافته مانند امریکا،  3/6به رقم متوسط سالیانه  2005تا  1998این کشور از سال 

ثبت به تغییر و نیروی آلمان، ژاپن و انگلستان است. براساس این گزارش، عوامل تاثیرگذار در رشد و بهبود عملکرد این کشور، نگرش م

 .[15]ای بسیار قوی اعالم شده است انسانی آموزش دیده با اخالق حرفه

 

 عملکر  -2

( عملکرد را چنین 1994) 2اند. آرمسترانگهای خاصی از آن اشاره کردهتعاریف متفاوتی دارد و هر یک از صاحبنظران به جنبه 1عملکرد

اجرا، به کار ». فرهنگ آکسفورد عملکرد را به عنوان [16]ها تعیین شده است میت و کیفیت آنتعریف کرده است: دستیابی به اهدافی که ک

( معتقد است که عملکرد را باید به عنوان نتایج کاری تعریف 1995) 3کند. برنادینتعریف می« بستن، انجام دادن هر چیز منظم یا تعهد شده

کنند. به طور کلی هداف راهبردی سازمان، رضایت مشتریان و مشارکت اقتصادی برقرار میترین رابطه را با اکرد؛ زیرا که این نتایج قوی

 .[17]های( عملکردی عبارتند از: عوامل رفتاری و عوامل فرایندی عوامل )شاخصه

 عوامل رفتاري

 رعایت مقررات و انضباط اداری: حضور به موقع و انجام به موقع کارها.

 باب رجوع: برخورد خوب، کوشش در جهت رفع مشکالت و پیگیری آن، روابط صمیمانه با همکاران.رفتار و برخورد مناسب با ار

 جدیت در کار: اجرای سریع دستورات، پیگیری امور محوله.

های های مختلف، شرکت در کالسهای شغلی، فراگیری مهارتکوشش در جهت فراگیری کارها: کوشش در جهت افزایش مهارت

 آموزشی.

 ذیری: پذیرش اشتباهات، اصرار نورزیدن بیش از حد در مورد نظرات خود در پذیرش راهنمایی دیگران.انعطاف پ

قابل اعتماد بودن: تسلط در کار و انجام آن بدون نظارت مستمر، توجه به درستی و صحت کار، دلسوزی در انجام کار، احساس مسئولیت، 

 مراقبت از وسایل.

ها و داشتن انگیزه برای کار و ایجاد کار سازنده، پیش قدم های مناسب برای رفع آنارائه راه حل خودجوشی: تشخیص نیازهای واحد و

 های شغلی.بودن در اجرای فعالیت
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 عوامل فرایندي

 عوامل مربوط به شرایط کار: تامین وسایل، تجهیزات مناسب، امنیت شغلی و بیمه مسئولیت.

ترام از سوی مدیران، ایجاد روابط صمیمی، تشویق و دلگرمی در میان افراد، رفع تبعیض و بی عوامل مربوط به احترام و قدر و منزلت: اح

 عدالتی.

های بازآموزی، فراهم ساختن زمینه تحقیق و عوامل مربوط به رفع نیازهای آموزشی و فراهم ساختن شرایط ارتقاء: برگزاری دوره

 های علمی و کاربردی، تقویت اطالع رسانی.پژوهش

 ل مربوط به مشارکت: مشارکت در تصمیم گیری، نظرخواهی افراد در مورد موضوعات مرتبط با آنها.عوام

 .[17]عوامل مربوط به مدیریت صالحیت دار و شایسته 

باشد؛ ای و عملکرد کارکنان میی بین اخالق حرفهی رابطهی یک شکاف علمی در زمینهموضوع تحقیق، نشان دهنده یبررسی پیشینه

ها )ادارات( که به شدت درگیر این مساله است و با ین رو، پژوهش حاضر در پی آن است تا این شکاف علمی را پر کند. یکی از سازماناز ا

باشد، که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. بر این می "دادسرا"و به طور خاص  "قوه قضائیه"این متغیرها سر و کار زیادی دارد، 

 گردد:ی اصلی پژوهش حاضر به صورت زیر ارائه میهاساس فرضی

 ی معناداری وجود دارد.های آن با عملکرد کارکنان دادسرای عمومی و انقالب کرمان رابطهای قضات و شاخصهبین اخالق حرفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوي مفهومی تحقيق -1نمو ار 

 

 باشدمی ای قضات با عملکرد کارکنانابعاد اخالق حرفه میان یرابطه یدهنده نشان که تحقیق مفهومی الگوی شد، مطرح آنچه براساس

ای قاسم زاده، ی اخالق حرفهای قضات از پرسشنامهاین پژوهش برای سنجش اخالق حرفه در است. شده داده ( نشان1شماره ) نمودار در

طلبی، صادق بودن، احترام به دیگران، رعایت و و رقابتجویی پذیری، برتری( و براساس هشت بعد مسئولیت1393زوار، مهدیون و رضایی )

 اي:اخالق حرفه

 پذیریمسئولیت 

 صادق بودن 

 عدالت و انصاف 

 وفاداری 

 طلبیجویی و رقابتبرتری 

 احترام به دیگران 

 همدردی با دیگران 

 های اجتماعیاحترام به ارزش 

 عملکر  کارکنان
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[ و برای سنجش عملکرد 18ها و هنجارهای اجتماعی، عدالت و انصاف، همدردی با دیگران و وفاداری استفاده گردیده ]احترام به ارزش

 [.19( استفاده شده است ]1390رکنان مقیمی و رمضان )کارکنان از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کا

 جدول اند. درپرداخته عملکرد سازمانی ای ومتغیرهای اخالق حرفه بررسی به جداگانه طور به خود هایپژوهش در بسیاری پژوهشگران

 شده است. اشاره این زمینه در شده انجام هایپژوهش از ایبه خالصه (1شماره )

 

 بر مطالعات انجام شدهمروري  -1جدول 

 نتایج موضوع سال پژوهشگران

Wu 2001 
ی بین تصمیم گیری اخالقی و بررسی رابطه

 [20]اخالق کسب و کار با عملکرد در تایوان 

دهد بین تصمیم گیری اخالقی و اخالق کسب و کار با نتایج نشان می

 ی مثبت و معناداری وجود دارد.عملکرد سازمانی رابطه

Swenson and 

Wood 2011 
چارچوبی مفهومی از اخالق کسب و کار در 

 [21]ها میان سازمان

 سراسر در کار و کسب اخالق از مفهومی در این تحقیق چارچوبی

ارائه، که باعث اصالح  اخالقی های فرآیند برحسب سازمان هایبخش

 ساختارها و فرایندها گردید و توانایی و عملکرد سازمانی را افزایش داد.

 1392 مقدمخوان و یزدیا
بررسی توام نقش اصول اخالقی و مدیریت 

 [22]دانش بر عملکرد سازمانی 

نقش  دانش، مدیریت فرآیندهای و کلیدی عامل یک عنوان به اخالق

 کنند.می ایفا موثری در ارتقاء عملکرد سازمانی

نژاد مرتضوی، ایران

 پاریزی و جعفری
1393 

 ای با عملکردبررسی رابطه بین اخالق حرفه

کارکنان در بخش فروش شرکت پگاه 

 [23] خوزستان

ای فروشندگان، تأثیر مثبت و دهد که اخالق حرفهنتایج نشان می

 معناداری برعملکرد کارکنان بخش فروش دارد.

 

 تحقيق شناسیروش -3

، از این رو، پژوهش حاضر از نظر هدف باشدای و عملکرد کارکنان میی بین متغیرهای اخالق حرفههدف این پژوهش تعیین رابطه

ی تحلیل رگرسیون است. جامعه آماری پژوهش را ی گردآوری اطالعات تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی و از شاخهکاربردی و از نظر شیوه

گیری سرشماری ی کارکنان دادسرای عمومی و انقالب کرمان تشکیل می دهند، که به دلیل محدود بودن جامعه، از روش نمونهکلیه

ی این پژوهش به روش روایی محتوا و با استفاده از نظر استفاده شد و پرسشنامه بین همه افراد جامعه توزیع گردید. روایی پرسشنامه

صورت  SPSSخبرگان و اساتید مجرب در این زمینه سنجیده شده و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار 

ها، از روش تحلیل رگرسیون بهره برده شده ( ارائه شده است. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل فرضیه2رفت که نتایج آن در جدول شماره )گ

 است.
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 محاسبه آلفاي کرونباخ -2جدول 

 

 
 

 

 
 

 هاي تحقيقیافته -4

 دهد.ی آماری مورد بررسی را نشان میهای فردی نمونه( مشخصه3ی )جدول شماره

 

 ي آماري مور  بررسیهاي نمونهمشخصه -3جدول 

  رصد )%( فراوانی هاآیتم هامشخصه

 جنسیت
 57.9 44 مرد

 42.1 32 زن

 سن

 46.1 35 سال 30-25

 22.4 17 سال 35-31

 21.1 16 سال 40-36

 10.4 8 سال و باالتر 41

 تاهل  وضعیت
 13.2 10 مجرد

 86.8 66 متاهل

 میزان تحصیالت

 2.6 2 دیپلم یا زیردیپلم

 9.2 7 فوق دیپلم

 56.6 43 لیسانس

 31.6 24 فوق لیسانس و باالتر

 
 

ها با یکدیگر از آزمون ی متغیرشخص کردن وجود یا فقدان رابطههای تحقیق در قالب تحلیل رگرسیون به منظور مقبل از بررسی فرضیه

 ( ارائه گردیده است.4همبستگی استفاده شده که نتایج این آزمون در جدول )

 

 

 

 

 

 

 آلفاي کرونباخ تعدا  سوال متغيرهاي تحقيق

 81.9 22 ایاخالق حرفه

 84.7 16 عملکرد کارکنان

 89.1 38 کل پرسشنامه
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 نتایج آزمون همبستگی متغيرها -4جدول 

 عملکر  کارکنان ضرایب متغيرها متغيرهاي تحقيق

 پذیریمسئولیت
 296/0 همبستگی ضریب

Sig 009/0 

 صادق بودن
 25/0 همبستگی ضریب

Sig 029/0 

 عدالت و انصاف
 292/0 همبستگی ضریب

Sig 015/0 

 وفاداری
 344/0 همبستگی ضریب

Sig 002/0 

 برتری جویی و رقابت طلبی
 302/0 همبستگی ضریب

Sig 038/0 

 احترام به دیگران
 363/0 همبستگی ضریب

Sig 001/0 

 همدردی با دیگران
 452/0 بستگیهم ضریب

Sig 000/0 

 های اجتماعیرعایت و احترام به ارزش
 49/0 همبستگی ضریب

Sig 000/0 

 ای قضاتاخالق حرفه
 322/0 همبستگی ضریب

Sig 005/0 

 

وجود  های آن با عملکرد کارکنان دادسرای عمومی و انقالب کرمان رابطهای قضات و شاخصهدهد که بین اخالق حرفهنتایج نشان می

 دارد. 

 پردازد.های تحقیق میدهد و به بررسی فرضیه( نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون را نشان می5جدول )

 نتایج تحليل رگرسيون -5جدول 

 نتيجه t sig استاندار  F 2R Bآماره  متغير وابسته متغير مستقل

 د فرضیهتایی 000/0 396/4 455/0 207/0 324/19 عملکرد کارکنان مسئولیت پذیری

 تایید فرضیه 002/0 928/3 317/0 212/0 862/19 عملکرد کارکنان صادق بودن

 تایید فرضیه 009/0 38/4 292/0 237/0 822/20 عملکرد کارکنان عدالت و انصاف

 تایید فرضیه 000/0 658/4 476/0 227/0 699/21 عملکرد کارکنان وفاداری

 رد فرضیه 27/0 110/1 128/0 016/0 233/1 عملکرد کارکنان برتری و رقابت طلبی

 تایید فرضیه 001/0 564/3 383/0 147/0 702/12 عملکرد کارکنان احترام به دیگران

 تایید فرضیه 000/0 129/5 512/0 262/0 308/26 عملکرد کارکنان همدردی با دیگران

 ضیهتایید فر 000/0 637/5 548/0 3/0 781/31 عملکرد کارکنان هااحترام به ارزش

 تایيد فرضيه 000/0 662/5 55/0 302/0 064/32 عملکر  کارکنان اي قضاتاخالق حرفه

 

های مسئولیت پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، بین شاخصه %99دهد که در سطح اطمینان نتایج تحلیل رگرسیون نشان می

ی مثبت های اجتماعی با عملکرد کارکنان دادسرای کرمان رابطهارزشوفاداری، احترام به دیگران، همدردی با دیگران و رعایت و احترام به 
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ها حاکی از آن است که برتری جویی و رقابت طلبی قضات با عملکرد کارکنان دادسرای کرمان و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته

ای قضات و عملکرد کارکنان دادسرای عمومی و انقالب حرفهای مثبت و معنادار بین اخالق ای ندارد. به طور کلی؛ نتایج، بیانگر رابطهرابطه

 باشند.کرمان می

 

 گيرينتيجهبحث و  -5   

کنند و در ترین مشاغل دنیاست، از این رو؛ قضات، اخالق را مرتباً در عملکرد روزانه تجربه میترین و پرمخاطرهقضاوت یکی از دشوار

-ی اخالقی روبرو هستند. به هر حال به دلیل اینکه قضات مرتباً و به صورت روزانه در موقعیتهابسیاری از مواقع با مسائل و تصمیم گیری

ای است، ضروری به های اخالق کسب و کار و اخالق حرفهای قضات یکی از مهمترین جنبههای مختلف اخالقی قرار دارند و اخالق حرفه

 ای صورت پذیرد.یقات گستردهرسد در مورد مسائل اخالقی در محیطهای قضایی تحقنظر می

تواند موجب افزایش عملکرد کارکنان در ای از سوی قضات میهای اخالق حرفهدهد رعایت شاخصهنتایج تحقیق حاضر نشان می

ای قضات از قبیل مسئولیت پذیری، صادق بودن، عدالت و های اخالق حرفهدادسرای عمومی و انقالب کرمان گردد، بدین شرح که شاخصه

های اجتماعی از سوی قضات با عملکرد کارکنان دادسرای نصاف، وفاداری، احترام با دیگران، همدردی با دیگران و رعایت و احترام به ارزشا

تواند موجب افزایش و بهبود عملکرد کارکنان ها در قضات میکرمان رابطه مثبت و معناداری دارند و افزایش در سطوح هریک از این شاخصه

ای بین برتری جویی و رقابت طلبی قضات با عملکرد عمومی و انقالب کرمان گردد. همچنین، نتایج نشان دادند که هیچگونه رابطه دادسرای

گذارد )البته ها تاثیری نمیکارکنان دادسرای کرمان وجود ندارد. از این رو، تقویت و یا تضعیف این بعد از سوی قضات بر عملکرد کارکنان آن

ای قضات تاکید ر گرفتن تاثیر تقویت یا تضعیف این شاخصه بر عملکرد خود قضات( و بایستی بر تقویت سایر ابعاد اخالق حرفهبدون در نظ

 بیشتری شود تا به طبع آن عملکرد کارکنان نیز بهبود و تقویت گردد.

کند و ایج حاصل از تحقیق حاضر برابری میهای تولیدی انجام گرفته با نت( که در کشور تایوان و در سازمان2001نتایج تحقیق وو )

 باشد.های اخالقی مدیران در بهبود عملکرد کارکنان میگیریحاکی از اهمیت اخالق کسب و کار و تصمیم

ی مثبت و معنادار ( حاکی از نقش موثر و رابطه1393( و مرتضوی و همکاران )1392های اخوان و یزدی مقدم )همچنین نتایج پژوهش

 ها نیز با پژوهش حاضر همخوانی و قرابت دارد.باشد، که نتایج این پژوهشهای مورد بررسی میای با عملکرد در سازمانرفهاخالق ح
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