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 چکيده
ُدف پژوُض صاؽر ةررشی ةررشی اخالق کاری و شرىایَ رواٌظٍاخحی ىههيان ةر ىّفلیث 

ةاطد. پژوُض صاؽر از ٌّع کارةردی و رس اةحدایی طِر ةسٍّرد ىیجضػیهی داٌض آىّزان ىدا

کهیَ آىّزگاران جّغیفی پیيایظی از ٌّع ُيتصحگی ىی ةاطد. زاىهَ آىاری پژوُض را  

ٌفر جظکیم ىی دادٌد.ةا جّزَ ةَ زدول  1300ىلفم اةحدایی طِرشحان ةسٍّرد ةَ  جهداد 

ٌفر از ىههيان ىلفم اةحدایی جهداد  1300( ةرای جهداد1972) کرزصی –ٌيٌَّ گیری ىّرگان 

ٌفر ىیتاطد کَ ةَ روش ٌيٌَّ گیری جػادفی ىرصهَ ای اٌحخاب  297ٌيٌَّ آىاری ىّرد ٌیاز 

طدٌد   اةزار اغهی گردآوری اـالنات، داده ُای پرشظٍاىَ یا ىػاصتَ ىیتاطد کَ ةرای 

ق کاری از پرشظٍاىَ گردآوری اـالنات از پرشظٍاىَ اشحفاده طده اشث.  زِث شٍسض اخال

( و از 2007) ، پرشظٍاىةشرىایَ رواٌظٍاخحی نّجاز1990گریگّری، شی، پحی در شال 

پرشظٍاىَ اٌگیزش پیظرفث جضػیهی ُرىٍس ٌیز ةرای شٍسض پیظرفث جضػیهی داٌض 

اشحفاده طده کَ  كتالً روایی ُر شَ پرشظٍاىَ جّشؿ ىضللیً و در جضلیلات گذطحَ آىّزان 

ار گرفحَ ةّد و پایایی ُر شَ پرشظٍاىَ در جضلیق صاؽر ةَ کيک روش ؽریب ىّرد جایید كر

ةدشث آىد. زِث  798/0و  809/0، 751/0آنفای کروٌتاخ ةرای ُر شَ پرشظٍاىَ ةَ جرجیب 

ٌصخَ  spssُای گردآوری طده از رگرشیّن خفی ةَ کيک ٌرم افزار جسزیَ و جضهیم داده

اخالق کاری و شرىایَ رواٌظٍاخحی ُر دو ةر روی   اشحفاده طده اشث. ٌحایر ٌظان داد 18

ىّفلیث جضػیهی داش آىّزان جادیرگذار ُصحٍد کَ در ایً ىیان شِو اخالق کاری ةا جّزَ 

 اشث. 19/0ةَ ىراجب ةیظحر از شرىایَ رواٌظٍاخحی  47/0ةَ ىلدار ؽریب ةحای 
داٌض - ػیهیىّفلیث جض -شرىایَ رواٌظٍاخحی -اخالق کاری :يديکل واژگان

 .آىّزان
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 مقدمه
ٌادرشحی رفحار طخع  فهصفی و ىالك و ىهیار شٍسض درشحی و  –اخالق و شرىایَ رواٌظٍاخحی کَ ةاید آن  را ةایدُا و ٌتایدُای ارزطی 

یث در زِان كرار ٌصتث ةَ خّد، دیگران و زاىهَ جهریف کرد از ىتاصذی اشث کَ در یکی دو دَُ اخیر ىّرد جّزَ داٌظيٍدان ونهيای ىدیر

گرفحَ و ىلاالت و کحاب ُای زیادی در ایً راةفَ ةَ رطحَ جضریر در آىده اشث ایً جضّل فکری کَ اةحدا در ىدیریث ُای ةازرگاٌی و غٍهحی 

 (.20: 1375پدیدار طد، در شال ُای اخیر در ىدیریث آىّزطی ٌیز ىّرد نٍایث كرار گرفحَ اشث ) ىیرکيانی ، 

زِات ىخحهف ةا  ىصئهَ اخالق و شرىایَ رواٌظٍاخحی شروکار دارٌد. جػيیيات روزىره ىدیران ىاٌٍد جلصیو کار  ىدیران آىّزطی از 

آجی داٌض وشازىاٌدُی، جدریس، اشحفاده از فً آوری، ٌيره دادن، كؾاوت درةاره رفحار افراد، و جظّیق و جٍتیَ ةر افکار، طخػیث، و رفحار کٌٍّی و 

گذارد. شرىایَ رواٌظٍاخحی یکی از ىّؽّع ُای پژوُظی زدید ىّرد جّزَ پژوُظگران رفحار شازىاٌی و ىٍاةم ٍفی ىیآىّزان جادیر ىذتث یا ى

اٌصاٌی اشث. در گذطحَ رویکرد ةصیاری از رواٌظٍاشان و پژوُظگران رفحار شازىاٌی ةر ٌلاط ؽهف کارکٍان و آشیب طٍاشی رفحارُای آٌان ةَ 

طد، ونی ةا ةرای کاُض ٌلاط ؽهف آٌان ىحيرکز ةّد و ةَ جّاٌيٍدیِا و زٍتَ ُای ىذتث رفحار کارکٍان جّزِی ٌيیىٍلّر ارائَ راُکارُای ىٍاشب 

ُای ىذتث رفحاری جغییر زِث داد و رویکرد گرایی و جأکید ةر زٍتَ، ایً رویکرد ةَ شّی ىذتث90گرا در دَُ كِّر ٌِؾث رواٌظٍاشی ىذتث

 (.1391گرا ىفرح گردید) ُّیدا،رواٌظٍاخحی و رُتری ىذتث گرا، شرىایَرفحار شازىاٌی ىذتث

الزم ةَ یادآوری اشث ىفاُیو اخالق و شرىایَ رواٌظٍاخحی در ـّل ایً ٌّطحَ ةَ ـّر ىحداخم و ىيکً و ةَ نٍّان یک اغفالح جرکیتی در 

  ىدیریث کَ ُر یک ىلدىَ و زىیٍَ شازی دیگری اشث ةکار رفحَ اشث.

 

 روانطناختیاخالق و سرمایه -  1

اغفالح اخالق ةَ اغّل یا فرایٍدُای اشحدالل در زِث کظف آٌچَ درشث یا غهؿ خّاٌده ىی طّد و یا ایٍکَ چیزی ٌصتث ةَ چیز دیگر 

ا ةِحر یا ةدجر اشث اـالق ىی گردد. ریچارد دفث ىی گّید اخالق را نتارت از كانده اغّل اخالكی و ارزش ُایی ىی داٌد کَ ةر رفحار فردی ی

(. ةَ نتارت دیگر، اخالق در ىدیریث آىّزطی اغّل و كّاند ارزطی 326: 1992يهی جضث نٍّان درشث یا غهؿ ةّدن صاکيیث دارد) دفث، ز

ید اشث کَ جػيیيات و رفحار ىدیران را جضث نٍّان ایً کَ درشث یا ٌادرشث ُصحٍد ُدایث ىی کٍد. در واكم اخالق در ىدیریث ةَ ةاید ُا و ٌتا

گیری یا نيم ىدیران ىی پردازد و آٌِا را ةَ گرفحً جػيیيات یا نيم نلالٌی ، خیر ، زیتا و خّب جظّیق و از اجخاذ جػيیيات یا ُای جػيیو 

 رفحارُای غیرىٍفلی، طر و زطث و ةد ةاز ىی دارد.

ةدان گٌَّ کَ ةاید ةاطد )ژکس، اخالق در ىدیریث آىّزطی از نهو اخالق ریظَ ىی گیرد نهو اخالق نتارت اشث از جضلیق در رفحار آدىی  

(. نهو اخالق ةَ چگٌّگی نيم اٌصان ةرای آٌکَ کاىم ةاطد و خیر را جضلق ةخظد، ىی پردازد ایً نهو دارای كّاند و 9: 1362جرزيَ پّرصصیٍی،

شحّری ىاٌٍد ىٍفق، اخالق دشحّراجی ىاٌٍد ىٍفق و زیتایی طٍاشی اشث ةَ ُيیً شتب اخالق از نهّم دشحّری اشث و ٌَ نهّم جّغیفی. نهّم د

َ و زیتایی طٍاشی ُيَ اصکام ارزطی ُصحٍد. اصکام ارزطی، روةَ رویی دو ىفِّم ىحؾاد را ىّرد ةررشی كرار ىی دُد. ةَ ـّر ىذال نهو ىٍفق ة

ر و طر را ىّرد ةررشی جلاةم صلیلث و خفا و نهو زیتایی طٍاشی ةَ ةررشی زیتا در ىلاةم زطث ىی پردازد. ةدیً جرجیب، نهو اخالق جلاةم خی

 (.10: 1362كرار ىی دُد) ژکس،

شرىایَ رواٌظٍاخحی ، جهِد و ىصئّنیث ىدیریث در كتال زاىهَ و افراد زاىهَ ةَ ٍُگام جػيیو گیری ُا و رفحارُای ىدیریحی اشث ةَ ـّر 

صائهی چّن آنّدگی ىضیؿ زیصث، جتهیؼ، فلر، ىذال آن گٌَّ کَ دوةریً و آیرنٍد گفحَ اٌد ىدیران ةاید در جػيیو گیری ُای خّد ٌصتث ةَ ى

ال ةیکاری و جّرم از خّد ىصئّنیث ٌظان دٍُد. آٌِا ٌتاید غرفاً  ىٍافم شازىان خّد را در ٌلر گیرٌد. شازىان ةَ نٍّان یک زیرشیصحو در كت

 (.6: 1989دارد) دوةریً و آیرنٍد، زاىهَ و آداری کَ کارکردُا و نيهکردُای شازىاٌی ةر زاىهَ و افراد آن ةاكی ىی گذارد، ىصئّنیث

شرىایَ رواٌظٍاخحی یکی از ىّؽّع ُای پژوُظی زدید ىّرد جّزَ پژوُظگران رفحار شازىاٌی و ىٍاةم اٌصاٌی اشث. در گذطحَ رویکرد 

ئَ راُکارُای ىٍاشب ةرای ةصیاری از رواٌظٍاشان و پژوُظگران رفحار شازىاٌی ةر ٌلاط ؽهف کارکٍان و آشیب طٍاشی رفحارُای آٌان ةَ ىٍلّر ارا

گرا طد، ونی ةا كِّر ٌِؾث رواٌظٍاشی ىذتثکاُض ٌلاط ؽهف آٌان ىحيرکز ةّد و ةَ جّاٌيٍدیِا و زٍتَ ُای ىذتث رفحار کارکٍان جّزِی ٌيی

گرا، شرىایَ ٌی ىذتثُای ىذتث رفحاری جغییر زِث داد و رویکرد رفحار شازىاگرایی و جأکید ةر زٍتَ، ایً رویکرد ةَ شّی ىذتث90در دَُ 

 (.1391گرا ىفرح گردید) ُّیدا،رواٌظٍاخحی و رُتری ىذتث
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ىلانَ صاؽر در زِث روطً شاخث اغفالح اخالق و شرىایَ رواٌظٍاخحی در ىدیریث آىّزطی و ٌظان دادن ىػادیق آن ٌّطحَ طده اشث 

ی و ازحيانی و آدار آن را ةر رفحار فرد و زاىهَ ىّرد ةضخ كرار ىلانَ ؽيً ةیان ؽرورت و اُيیث اخالق و شرىایَ رواٌظٍاخحی ریظَ ُای فرد

داده اشث نالوه ةر ةررشی نّاىم ىخحهف اخالق و شرىایَ رواٌظٍاخحی ىاٌٍد جادیر ویژگی ُای طخػیحی فرد ةر جػيیو گیری ُا چگٌّگی 

ت و ارزش ُای افراد كرار دارد. شَ زٍتَ ندانحی ُياٍُگی جػيیيات ىدیران ةا فرٍُگ ىهیً و ایً کَ چگٌَّ یک جػيیو جضث جادیر ادراکا

 ىراكتَ ای و اٌحلادی اخالق و شرىایَ رواٌظٍاخحی در شازىان ُای آىّزطی ٌیز جظریش طده اشث زٍتَ ندانحی ةَ چگٌّگی اداره و جػيیو گیری

كدرت و غالصیث کصاٌی کَ آىّزش و شازىان ُای آىّزطی و جاىیً ىٍاةم و فرغث ُای ىصاوی جّزَ کرده اشث زٍتَ اٌحلادی ةَ جيرکز 

اىیً پرورش را اداره ىی کٍٍد و ایً کَ چگٌَّ ـتلات ازحيانی پدید ىی آید پرداخحَ اشث زٍتَ ىراكتَ ای ةر اةهاد اٌصاٌی رفحارُای ىدیریحی ج

راةفَ ةا اخالق و شرىایَ  ٌیازُا و صفق ارزش اٌصان ُا ىحيرکز طده اشث در اٌحِای ىلانَ ؽيً ٌلد روش ُای زاری آىّزش و پرورش در

 رواٌظٍاخحی راه کارُای اغالح آن ارائَ گردیده اشث.

 

 كيتحق یروش  ضناس -2
ایً پژوُض از صیخ روش جّغیفی از ٌّع پیيایظی اشث زاىهَ آىاری ایً جضلیق را کهیَ آىّزگاران ىلفم اةحدایی طِرشحان ةسٍّرد ةَ  

 ٌفر از ىههيان ىلفم اةحدایی1300( ةرای جهداد1972) کرزصی –دول ٌيٌَّ گیری ىّرگان ٌفر جظکیم ىی دادٌد.ةا جّزَ ةَ ز 1300جهداد 

گردآوری اـالنات،  یٌفر ىیتاطد کَ ةَ روش ٌيٌَّ گیری جػادفی ىرصهَ ای اٌحخاب طدٌد   اةزار اغه 297هداد ٌيٌَّ آىاری ىّرد ٌیاز ج ةسٍّرد

از پرشظٍاىَ  یی اـالنات از پرشظٍاىَ اشحفاده طده اشث.  زِث شٍسض اخالق کارکَ ةرای گردآور تاطدیىػاصتَ ى ایداده ُای پرشظٍاىَ 

و نالكَ ةَ کار، پظحکار  یاٌد از: دنتصحگ ( نتارت1990) ی. اةهاد چِارگاٌَ اخالق کار از ٌلر پح دیگرد اشحفاده  1990در شال  یپح ،یش ،یگّریگر

 یرواٌظٍاخح َیشٍسض شرىا یةاطد. ةرا یى َیگّ 23و ىظارکث در کار و طاىم  یزيه در ىضم کار، روح یدر کار، رواةؿ شانو و اٌصاٌ ثیو زد

داٌض آىّزان اشحفاده  یهیجضػ ظرفثیشٍسض پ یةرا زیُرىٍس ٌ یهیجضػ ظرفثیپ زشی( و از پرشظٍاىَ اٌگ2007ىههيان از پرشظٍاىَ نّجاز )

 . دیگرد
 

 پژوهص اتيفرض -3

 فرضيه اصلی -1-3

  رىایَ رواٌظٍاخحی ىههيان ةر ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان ىدارس اةحدایی راةفَ وزّد داردش ةیً اخالق کاری و 

 

     فرعی فرضيات-2-3

 و شرىایَ رواٌظٍاخحی ىههيان ةر ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان ىدارس اةحدایی راةفَ وزّد دارد. دنتصحگی و نالكَ ةَ کارةیً  -

 رواٌظٍاخحی ىههيان ةر ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان ىدارس اةحدایی راةفَ وزّد دارد. و شرىایَ پظحکار و زدیث در کارةیً  -

 و شرىایَ رواٌظٍاخحی ىههيان ةر ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان ىدارس اةحدایی راةفَ وزّد دارد. رواةؿ شانو و اٌصاٌی در ىضم کارةیً  -

 هيان ةر ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان ىدارس اةحدایی راةفَ وزّد دارد.و شرىایَ رواٌظٍاخحی ىهروح زيهی و ىظارکث در کار ةیً  -

 

   یافته ها -4

و  یرواٌظٍاخح َیشرىا ،یاخالق کار یپرشظٍاىَ ُا یکروٌتاخ ، ةرا یانفا بیىّرد اشحفاده از ؽر یپرشظٍاىَ ُا ییایزِث شٍسض پا

 طده اشث.  رآوردهیز1آن در زدول  ریاشحفاده طد کَ ٌحا یهیجضػ ظرفثیپ زشیاٌگ

 ٍرویةدشث آىد از ا 7/0 یُر شَ پرشظٍاىَ ىّرد ٌلر ةاال یکروٌتاخ ةرا یآنفا بیوىلدار ؽر دهیىظخع گرد ریکَ در زدول ز ُياٌفّر

  .دیگرد دییىزةّر جا یپرشظٍاىَ ُا ییایانحتار و پا
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 : مقدارضریب آلفاي کرونباخ  پرسطنامه هاي پژوهص1جدول

 پرشظٍاىَ ؽریب آنفای کروٌتاخ

 اخالق کاری 751/0

 شرىایَ رواٌظٍاخحی 809/0

 اٌگیزش پیظرفث جضػیهی 798/0

 

ای الزم اشث از ٌرىال ةّدن ىحغیرُا ىفيئً طّیو. در غّرجیکَ ُای ىلایصَكتم از جهییً ٌّع آزىّن ىّرد اشحفاده ةَ خػّص در آزىّن

ٌلر كرار ُای  ىهادل غیر پاراىحری، ىدّد و در غیر   ایٍػّرت اشحفاده از آزىّنطُای پاراىحری جّغیَ ىیىحغیرُا ٌرىال ةاطٍد، اشحفاده از آزىّن

 خّاُد گرفث. نذا فرض ُا ةَ طرح زیر ىی ةاطٍد:

 (: ىحغیر جضث ةررشی دارای جّزیم ٌرىال اشث.H0فرض غفر)

  (: ىحغیر جضث ةررشی دارای جّزیم ٌرىال ٌیصث.H1فرض ىلاةم)

 

 غيرها با آزمون کلوموگروف اسميرنوف:بررسی توزیع نرمال مت2جدول

 ىحغیرُای جضلیق
کانيّگروف  Zآىاره  b,پاراىحرُای ٌرىال

 اشيیروٌف
 شفش ىهٍاداری

 ىهیار اشحاٌدارداٌضراف  ىیاٌگیً

 221/0 049/1 704/4 56/20 اخالق کاری

 385/0 906/0 30/5 56/20 شرىایَ رواٌظٍاخحی

 487/0 836/0 99/4 19/19 اٌگیزش پیظرفث جضػیهی

 

 رفی ةَ کيک روش آزىّن کّنّىّگروفةاطٍد، و از ـای ىیرجتَ –ای از آٌسایی کَ ىحغیرُای جضث ةررشی در ایً پژوُض از ٌّع فاغهَ

( 5/0، 298/0( ىلدار شفش ىهٍاداری ةرای ىحغیرُای ىصحلم و واةصحَ یهٍی زّ شازىاٌی و یادگیری شازىاٌی ةَ جرجیب )2اشيیرٌّف )زدول

 )ىحغیر جضث ةررشی دارای جّزیم ٌرىال ٌیصث( رد طده و فرض H1فرض  p-valueةدشث آىد ةا جّزَ ةَ ةزرگحر ةّدن  05/0ةاالجر از  ُيگی

H0  طّد. )ىحغیر جضث ةررشی دارای جّزیم ٌرىال اشث(  پذیرفحَ ىی 

 

 فرضيه اصلی 
 پردازد  ىیث جضػیهی داٌض آىّزان ىدارس اةحدایی شرىایَ رواٌظٍاخحی ىههيان ةر ىّفلیةیً اخالق کاری و ةَ ةررشی راةفَ 

 ٌظان داده طده اشث.  3ایً فرؽیَ ةا اشحفاده از آزىّن رگرشیّن خفی ىّرد آزىّن كرار گرفحَ اشث. ٌحایر صاغم از ایً ةررشی در زدول 

 

 : نتایج حاصل از آزمون رگرسيون خطی  براي فرضيه اصلی3جدول 

 (Fشفش ىهٍاداری ) Fآىاره  R2 آىاره دورةیً واجصّن

14/2 296/0 036/11 001/0 

 شفش ىهٍاداری tآىاره  اٌدازه  ؽریب ٌام ىحغیر

 001/0 98/4 473/0 اخالق کاری

 046/0 024/2 192/0 شرىایَ رواٌظٍاخحی

 

ةیً ن داد راةفَ ، ةدشث آىد ٌظا000/0و ىهٍاداری  296/0ةا جّزَ ؽریب جهییً ةدشث آىده ةرای فرؽیَ اغهی جضلیق کَ ىلدار آن 

اخالق کاری و  شرىایَ رواٌظٍاخحی جایید ىی گردد ةَ نتارجی ةیً  ةسٍّردشرىایَ رواٌظٍاخحی وىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان اةحدایی طِر

. از ـرفی ُياٌفّر کَ از ٌحیسَ آزىّن رگرشیّن خفی ىظاُده ىی ةرای دو ةر ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان راةفَ ىهٍاداری وزّد دارد ىههيان
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)ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان( ىلدار ؽریب ةحای ةدشث آىده  ةرای   ىحغیر پیض ةیً )اخالق کاری و شرىایَ رواٌظٍاخحی( ةر روی ىحغیر ىالك

درغد از پیظرفث جضػیهی داٌض  47الق کاری كادر ةَ پیض ةیٍی ةدشث آىد از ایٍرو ىحغیر اخ 000/0و شفش ىهٍاداری  473/0اخالق کاری 

درغد ةر روی  پیظرفث جضػیهی داٌض آىّزان جادیر داطحَ در غّرجیکَ شرىایَ رواٌظٍاخحی  ةا  47آىّزان خّاُد ةّد ةَ نتارجی اخالق کاری 

( از آىار دورةیً 14/2هی داٌض آىّزان ىی ةاطد. ىلدار)درغد كادر ةَ پیظرفث جضػی 19ةَ ىیزان  046/0و ىهٍاداری  192/0ىلدار ؽریب ةحای 

ةّده  ازایٍرو ٌحایر آزىّن رگرشیّن ىّرد جایید ىی ةاطد.  در اداىَ جادیر ُر یک از ىّنفَ ُای اخالق کاری و  5/2انی  5/1واجصّن ٌیز در ةازه  –

 ث. شرىایَ رواٌظٍاخحی ىههيان ةر روی پیظرفث جضػیهی داٌض آىّزان آورده طده اش

 

ةیً دنتصحگی و نالكَ ةَ کار و شرىایَ رواٌظٍاخحی ىههيان ةر ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان ىدارس ةَ ةررشی راةفَ  فرؽیَ فرنی اول

 پردازد  ىیاةحدایی.

 طده اشث. ٌظان داده  4ایً فرؽیَ ةا اشحفاده از آزىّن رگرشیّن خفی ىّرد آزىّن كرار گرفحَ اشث. ٌحایر صاغم از ایً ةررشی در زدول 

 

 : نتایج حاصل از آزمون رگرسيون خطی براي فرضيه فرعی اول4جدول 

 (Fشفش ىهٍاداری ) Fآىاره  R2 آىاره دورةیً واجصّن

983/1 311/0 243/18 001/0 

 شفش ىهٍاداری tآىاره  اٌدازه  ؽریب ٌام ىحغیر

 001/0 201/5 483/0 دنتصحگی و نالكَ ةَ کار

 015/0 477/0 230/0 شرىایَ رواٌظٍاخحی

 

ةیً دنتصحگی و نالكَ ةَ کار و شرىایَ ، راةفَ 000/0و ىهٍاداری  483/0ةا جّزَ ؽریب جهییً ةدشث آىده ةرای فرؽیَ فّق کَ ةراةر  

حی ةیً دنتصحگی و نالكَ ةَ کار و شرىایَ رواٌظٍاخجایید ىی گردد ةَ نتارجی ةیً  رواٌظٍاخحی ىههيان ةر روی پیظرفث جضػیهی داٌض آىّزان

راةفَ ىهٍاداری وزّد دارد ازـرفی ةا جّزَ ةَ زدول فّق و ىلادیر ؽرایب ةحا ةرای ىحغیرُای  ىههيان ةر روی پیظرفث جضػیهی داٌض آىّزان

واةصحگی و نالكَ ةَ کار ( ٌظان دٍُده آن اشث کَ ىحغیر پیض ةیً 230/0(  و شرىایَ رواٌظٍاخحی )483/0)دنتصحگی و نالكَ ةَ کار پیض ةیً 

شرىایَ  یظرفث جضػیهی داٌض آىّزان ةّده ودرغد از ىّنفَ  ىالك  پ 48ةَ جٍِایی كادر ةَ پیض ةیٍی  483/0جّزَ ةَ ىلدار ؽریب ةحای  ةا

درغد از پیظرفث جضػیهی اشث. از ایٍرو ٌلض دنتصحگی و نالكَ ةَ کار در  پیظرفث جضػیهی داٌض  23كادر ةَ پیض ةیٍی  رواٌظٍاخحی ىههيان

 درغد ىی ةاطد.   48جّزَ ةَ ىلدار ؽریب ةحای ةدشث آىده آىّزان ةا 

ةاید ُر ٌّع ىحغیر یا نالىث ةَ کار رفحَ در ىحً ىلانَ،  اةحدای ىلانَ ٌیصث، ةٍاةرایًاز آٌسا کَ ٌیازی ةَ درج فِرشث نالئو و ىحغیرُا در 

 در اونیً ارزاع ةَ آن ىهرفی طّد.

 

ةیً پظحکار و زدیث در کار و شرىایَ رواٌظٍاخحی ىههيان ةر ىّفلیث جضػیهی ررشی راةفَ فرؽیَ فرنی دوم ةَ ة :آزىّن فرؽیَ فرنی دوم

پردازد ایً فرؽیَ ةا اشحفاده از آزىّن رگرشیّن خفی ىّرد آزىّن كرار گرفحَ اشث. ٌحایر صاغم از ایً ةررشی  ىیداٌض آىّزان ىدارس اةحدایی 

 ٌظان داده طده اشث.  5در زدول 

 

 اصل از آزمون همبستگی براي فرضيه سوم:  نتایج ح5جدول 

 (Fشفش ىهٍاداری ) Fآىاره  R2 آىاره دورةیً واجصّن

892/1 165/0 882/7 001/0 

 شفش ىهٍاداری tآىاره  اٌدازه  ؽریب ٌام ىحغیر

 006/0 829/2 269/0 پظحکار و زدیث در کار

 040/0 09/2 219/0 شرىایَ رواٌظٍاخحی
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ةیً پظحکار و زدیث در کار و شرىایَ رواٌظٍاخحی ىههيان ةر ىّفلیث ، راةفَ 001/0و ىهٍاداری  165/0آىده ةا جّزَ ؽریب جهییً ةدشث 

ةیً پظحکار و زدیث در کار و شرىایَ رواٌظٍاخحی ةا پیظرفث جضػیهی داٌض جایید ىی گردد ةَ نتارجی جضػیهی داٌض آىّزان ىدارس اةحدایی 

ىلادیر ؽرایب ةحا ةَ جرجیب پظحکار و زدیث در کار و شرىایَ رواٌظٍاخحی ز ـرفی ةرای دو ىّنفَ پیض ةیً راةفَ ىهٍاداری وزّد دارد.  ا آىّزان

پظحکار و زدیث در کار ةَ ٌصتث شرىایَ رواٌظٍاخحی ٌلض ةیظحری ةر گّیای آن اشث ىّنفَ  040/0و  006/0ةا ىهٍاداری  219/0و  269/0

 پیظرفث جضػیهی داٌض آىّزان دارد.
 

و شرىایَ رواٌظٍاخحی ىههيان ةر ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان رواةؿ شانو و اٌصاٌی در ىضم کار ةیً ةَ ةررشی راةفَ  رنی شّمفرؽیَ ف 

 6پردازد ایً فرؽیَ ةا اشحفاده از آزىّن رگرشیّن خفی ىّرد آزىّن كرار گرفحَ اشث. ٌحایر صاغم از ایً ةررشی در زدول  ىیىدارس اةحدایی 

 شث. ٌظان داده طده ا

 

 : نتایج حاصل از آزمون همبستگی براي فرضيه سوم6جدول 

 (Fشفش ىهٍاداری ) Fآىاره  R2 آىاره دورةیً واجصّن

96/1 265/0 633/14 001/0 

 شفش ىهٍاداری tآىاره  اٌدازه  ؽریب ٌام ىحغیر

 001/0 518/4 442/0 رواةؿ شانو و اٌصاٌی در ىضم کار

 063/0 882/1 184/0 شرىایَ رواٌظٍاخحی 

 

ةر  شرىایَ رواٌظٍاخحیةیً رواةؿ شانو و اٌصاٌی در ىضم کار و ، راةفَ 000/0و ىهٍاداری  265/0ةا جّزَ ؽریب جهییً ةدشث آىده 

 ةر ىّفلیث جضػیهی داٌضشرىایَ رواٌظٍاخحی و رواةؿ شانو و اٌصاٌی در ىضم کار جایید ىی گردد ةَ نتارجی ةیً  ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان

(  184/0)شرىایَ رواٌظٍاخحی راةفَ ىهٍاداری وزّد دارد.  از ـرفی  ةا جّزَ ةَ زدول فّق و ىلادیر ؽرایب ةحا ةرای ىحغیرُای پیض ةیً  آىّزان

لدار ةا جّزَ ةَ ىرواةؿ شانو و اٌصاٌی در ىضم کار ( ٌظان دٍُده آن اشث کَ ىحغیر پیض ةیً 442/0)رواةؿ شانو و اٌصاٌی در ىضم کار وىّنفَ 

 184/0ةا ىلدار ؽریب شرىایَ رواٌظٍاخحی ةّده و  ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزاندرغد از   44ةَ جٍِایی كادر ةَ پیض ةیٍی  442/0ؽریب ةحای 

 اشث کَ ایً درغد پیض ةیٍی ىهٍادار ٌیصث.  ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزاندرغد از  18كادر ةَ پیض ةیٍی 

 

و شرىایَ رواٌظٍاخحی ىههيان ةر ةیً روح زيهی و ىظارکث در کار رنی چِارم  ةَ ةررشی راةفَ فرؽیَ ف :آزىّن فرؽیَ فرنی چِارم

پردازد ایً فرؽیَ ةا اشحفاده از آزىّن رگرشیّن خفی ىّرد آزىّن كرار گرفحَ اشث. ٌحایر  ىی ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان ىدارس اةحدایی

  ٌظان داده طده اشث. 7صاغم از ایً ةررشی در زدول 

 

 : نتایج حاصل از آزمون همبستگی براي فرضيه چهارم7جدول 

 (Fشفش ىهٍاداری ) Fآىاره  R2 آىاره دورةیً واجصّن

92/2 341/0 713/20 001/0 

 شفش ىهٍاداری tآىاره  اٌدازه  ؽریب ٌام ىحغیر

 001/0 620/5 512/0 روح زيهی و ىظارکث در کار

 011/0 619/2 239/0 شرىایَ رواٌظٍاخحی

 

ةر ىّفلیث شرىایَ رواٌظٍاخحی ةیً روح زيهی و ىظارکث در کار و ، راةفَ 000/0و ىهٍاداری  341/0ةا جّزَ ؽریب جهییً ةدشث آىده 

راةفَ  ةر ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزانشرىایَ رواٌظٍاخحی جایید ىی گردد ةَ نتارجی  ةیً فرٍُگ اٌفتاق پذیر و جضػیهی داٌض آىّزان 

ىلدار شرىایَ رواٌظٍاخحی و اخالق کاری از ىّنفَ ُای روح زيهی و ىظارکث در کار رد. از ـرفی  ةرای دو ىّنفَ پیض ةیً ىهٍاداری وزّد دا
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درغد از  74گّیای ایً ادنا ةّد کَ ایً دو ىّنفَ پیض ةیً رویِو كادر ةَ پیض ةیٍی  2390/0و  512/0ؽریب ةحای ةدشث آىده ةَ جرجیب 

از دید پاشخگّیان ةازی ىی کٍٍد از ایٍرو ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان ٌلض ةصیار ىِيی در کٍار ُو ةرای  ُصحٍد وىِارت ُای ارجتاـی 

 دارد. ىّفلیث جضػیهی داٌض آىّزان ٌلض ةصیار ىِيی در  روح زيهی و ىظارکث در کار کارکٍان در کٍار شرىایَ رواٌظٍاخحی 
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 گيري  حث و نتيجهب -5
َ شٍگیً ىدیر آىّزطی ایساد ىضیفی اشث کَ در آن آىّزش ةَ ـّر اخالكی غّرت پذیرد ةَ ایً جرجیب ُر ةَ نلیده راةرت اشحارت وكیل 

ُا ، گاه ىدیری ةپذیرد کَ ىضیؿ آىّزطی، شازىاٌی، شیصحو و جرجیب ُای ٌِادی ىاٌٍد ةرٌاىَ ریزی درشی، ةرٌاىَ ُای ُفحگی و روزاٌَ، ارزیاةی 

ش خاغی ةرخّدراٌد ىهیارُای اخالكی را ىفهّب طيرده و ةَ وكیفَ ةزرگ خّد جّزَ داطحَ ةاطد ) اشحارت، شیاشث ُای ارجلاء و ٌلایر آن از ارز

1991 ،185.) 

ةَ نتارت دیگر، ایساد ىدارس در اغم رو ةَ ُدف ةزرگ اخالكی دارد  و آن آىاده کردن کّدکان، ٌّزّاٌان و زّاٌان ةرای پذیرش آیٍده 

نالوه ةر جهِدات كاٌٌّی و صرفَ ای، ةاید ٌصتث ةَ صفق ىدرشَ ٌِادی ازحيانی در راه رشیدن ةَ اُداف زاىهَ اشث ةٍاةرایً ، ىدیران آىّزطی 

کّطا ةاطٍد و از خّد جهِد و ىصئّنیث ٌظان دٍُد. ةدیً جرجیب چٍاٌچَ شاخحار ىدارس پاشخگّی ٌیازُای زاىهَ ٌیصث، جسدید شاخحار آن ةَ 

 (.191: 1991فَ ای اشث، ىتارزه ای اخالكی ٌیز ىضصّب ىی طّد. )اشحارت،ُيان اٌدازه کَ ىتارزه ای فٍی و صر

ُا را ةَ وشیهَ ُيکاران یا »ىدیرشازىان آىّزطی، در صلیلث رُتر آن شازىان اشث کَ ةاید خؿ ىظی ُا را جهییً کٍد و فادر ةاطد کَ آ

د ةحّاٌد در دیگران ٌفّذ کٍد. او ةَ نٍّان رُتر آىّزطی ةاید ٌَ جٍِا زیردشحان خّد ةَ ازرا درآورد. ةرای ةَ ازرا درآوردن خؿ ىظی ُا، ىدیر ةای

دارای داٌض، جخػع، و اخالق خاص ةاطد ةهکَ الزم اشث دیگران را ٌیز ةَ داٌض، جخػع و اخالق ىسِز شازد وی ةاید ایً جّاٌایی را داطحَ 

و كاةم  رگز كادر ةَ اٌسام چٍیً کاری ٌيی طّد ىگر آٌکَ خّد ویژگی ىفیدةاطد کَ داٌض آىّزان را طِروٌداٌی ىفید و كاةم انحياد ةار آورد. او ُ

 انحياد ةّدن را داطحَ ةاطد.
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