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 .1مقدمه

در یک محیطی که تالطم از ویژگیهای آن است اعتقاد به اخالق کاری دارای تأثیرات اقتصادی
و اجتماعی زیادی است .قطعاً ،افتادن در دامهای توجه به نیازهای اقتصادی نشانگر تنزل اخالق کاری
مخصوصاً در حوزههای صرفهجویی ،اعتدال ،سعی و تالش و وقتشناسی اسـت [ .]01هـر مجموعـه
سازمانی دارای کدهای عملی و رفتاری با ساختار حرفهای متداول برای اعضای خود است که بایـد
آنها را رعایت کنند .اخالق حرفهای ،مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است کـه
رفتار افراد و گروهها را تعیین میکند .اصول اخالق حرفهای دارای بار و ارزشهای واالیی است که
رعایت آنها در رعایت هنجارها و اثربخشی تعاملهای اجتمـاعی بسـیار نقـشآفـرین اسـت و ایـن
مستلزم شناخت اولیه و بنیادین از اصول یادشده است [ .]0عـدم رعایـت برخـی معیارهـای اخالقـی،
نگرانیهای زیادی را در بخش دولتی و غیردولتی به وجود آورده است .رفتار غیراخالقی ،رویداد نادر و
کمیابی نیست و تنها در میان قشر خاصی از جامعه رواج ندارد .بنا به یافتهها بیش از نیمی از کارکنـان
درگیر مسائل و رفتارهای غیراخالقی هستند [ .]32نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار
میکند که "جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است" که در این راستا از ویژگیهای مسـلط جهـان
امروز میتوان به جهانیشدن اقتصاد ،تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها ،رقابت برمبنای زمـان،
انبوه اطالعات و کارآیی ارتباطات و دانش ،اطالعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد و این همـه
بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فـرآوری شـرکتهـا و
مؤسسات تولیدی و خدماتی است [.]1
از اواخر قرن گذشته در دهه نود قرن بیستم ،نوعی یکپارچگی مجدد میان زندگی بیرونی و درونی
در حال شکلگیری بوده است .یکی از حوزههای مهمی که این یکپارچگی در آن مطرح شـده اسـت،
محیط کسبوکار سازمانها است .عصری را کـه در آن زنـدگی مـیکنـیم ،عصـر پیچیـدگی و تغییـر
نامیدهاند ،سازمانها در چنین عصری همواره در دو لبه نظم و بینظمی قرار دارند و دائم میان ایـن دو
حالت تناقضنما ،در رفت و آمدند [ .]32اخالقیات هنجارهای رفتاری قابل قبول است که هدف آنهـا
جلوگیری از بروز رفتارهایی است که به نفع فـرد و بـه ضـرر دیگـران اسـت ،رفتارهـای غیراخالقـی
عبارتاند از رفتاری که این هنجارها را نقض میکند .میتوان چنین فرض کرد که معیار تعیـین رفتـار
اخالقی و غیراخالقی ذهنی بوده و تابعی از ادراک و برداشت فرد از انتظارات رفتاری است [ .]32طـی
دو تا سه دهه گذشته شیوع نسبی رفتارهای غیراخالقی در محیطهای کار و سازمان ،زمینهسـاز جلـب
توجه اندیشمندان و صاحبنظران عرصههای مختلف علوم به عوامل مرتبط با این رفتارها شده اسـت
[ .]5مزیت رقابتی مجموعهای از تواناییهای منحصربهفرد یک واحد اقتصادی است که اجازه نفوذ بـه
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بازارهای دلخواه وبرتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم میآورد .برای تعریف مزیت رقابتی یک واحـد
اقتصادی ،مدیریت بایستی یک ارزیابی کامل از محیط داخلی و خارجی واحدش به عمـل آورد .زمـانی
که مدیر بتواند که یک نقطه قوت در داخل بنگاه اقتصادیاش پیدا کند که هم با نیاز بـازار همخـوانی
دارد و هم یک برتری نسبی در بازار ایجاد میکند میتوان گفت که به یک مزیت رقابتی دسـت پیـدا
کرده است .هاروی 3کلید رقابت موفقیتآمیز در بازارهای جهانی را درگرو وضـعیت منـابع انسـانی و
رهبران کامالً ماهر میداند .الزمه هدایت منابع انسانی ،توجه کردن به نیازهـای روانـی و جسـمانی
آنهاست .مطالعات انجام شده نشان میدهد ،نیازهای روانی کارکنـان در سـازمان از طریـق کـاربرد
فنون کیفیت زندگی کاری برآورده میشود .بسیاری از رخدادهای سالهای اخیر که در چارچوب عـدم
تمرکز و کاهش الیههای سازمانی ،مدیریت مشارکتی ،مدیریت عملکرد و نظایر آن پدید آمدهاند رمـز
افزایش بهرهوری منابع انسانی محسوب میشوند .این مفاهیم بدین معناست کـه نگـرش سـازمانهـا
نسبت به نیروی کار دگرگون شده و از آن بهعنـوان "سـرمایههـای هوشـمند" یـا "دارایـی و منـابع
پرارزش" یاد میکنند [.]31
لذا پرسش اصلی این مقاله بررسی این موضوع است که ،آیا میان اخالق کار و ابعاد آن بـا مزیـت
رقابتی در شرکت البسکو رابطه ای مثبت و معنیدار وجود دارد؟
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

الف) اخالق :کلمه "اخالق" جمع "خُلق" است که به معنای شکل درونی انسان و سرشـت و سـجیه
آمده است .به غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان وجود دارد ،اخالق گفته میشـود و
به کردارها و رفتارهایی که از این خلقیات ،ناشی میشود نیز اخالق یا رفتار اخالقی میگوینـد [ .]3در
فرهنگ دهخدا اخالق عبارت است از دانش بدخوییها و نیکخوییها .اخالق بهطور ساده و خالصـه
شامل شـناخت صـحیا از ناصـحیا و آنگـاه انجـام صـحیا و تـرک ناصـحیا اسـت [ .]2در زبـان
محاورهای اخالق از ریشه یونانی به معنای "آداب و رسوم" گرفته شده است .در علم اخـالق
به مطالعه اصول دستوری در رفتار انسانی و ارزشهای اخالقی که حیات انسانها را راهبـری
میکنند ،پرداخته میشود.
ب) اخالق کار :0اخالق کار حوزهای از فرهنگ جامعه بشمار میرود کـه عقایـد و ارزشهـای
مربوط به کار را در برمیگیرد و از قواعد کلی حاکم بـر فرهنـگ و جامعـه تبعیـت مـیکننـد.
1. Harvi
2. Work Ethics
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اخالق کار قواعد و زمینههای برانگیزاننده و فعال شده تعهد ذهنی ،روانی و فیزیکـی فـرد یـا
گروه است که به نحو کلی به انرژی متعهد فرد یا گروه جهت میدهد و قابلانتقال و آمـوزش
و یادگیری در نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه اسـت [ .]2در تعریفـی دیگـر اخـالق حرفـهای،
مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروههـا را تعیـین مـیکنـد
[.]33
مدیریت اخالق در محیط کار :توجه به اخالق کاری موجب بهبود اساسی اوضاع برخی جوامع گردیـده
است .برنامه های اخالق باعث می شود که در شرایط آشفته ،سازمان عملکـرد اخالقـی خـود را حفـ
نماید .برنامههای اخالق باعث تبدیل شکلگیری کارهای گروهی قوی و افزایش بهرهوری مـیشـود.
برنامه های اخالق رفتارهای کارکنان را با ارزشهـایی کـه بـه نظـر رهبـران در اولویـت قـرار دارنـد
هماهنگ میکند معموالً سازمانها تناقض آشکاری میان ارزشهای تـرجیا داده شـده و ارزشهـایی
میماند که توسط رفتار کارکنان در محیط کار منعکس میشود .توجـه و گفـتوگـوی مـداوم دربـاره
ارزشها باعث افزایش روحیه کار گروهی ،صداقت و صراحت در محیط کار میشود کارکنان احسـاس
میکنند میان ارزشهای آنان و ارزشهای مورد نظر سازمان همخوانی و هماهنگی وجود دارد لـذا بـا
انگیزه و عملکرد قوی کار میکنند [.]3
صنعتی شدن جوامع و تأثیر آن بر اخالق کار .صنعتی شدن ،تغییراتی بنیـادی در سـاختار جامعـه
پدید میآورد .در نظام پیشهوری رابطه موجود میان کارگر و کارفرما شخصی بود و این رابطـه ایجـاب
میکرد که کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر دارای تعهدات و وظایفی گستردهتر از آنچه امروز انتظـار
میرود باشند .اما تولید کارخانهای ،در وضعیت اجتماعی همة کارگران تغییرات اساسی به وجـود آورد و
بر مهارتهای پیشهای و روابط کار اثر عمیقی گذاشت .بدین ترتیب ،نیـروی کـار در یـک کارگـاه یـا
کارخانه متمرکز و محل زندگی و کار از یکدیگر جدا شد .کارگران بایستی از نظمی که کارفرما اعمـال
میکرد ،یعنی ساعات و سرعت کار منظم تبعیت میکردند و اگرچه ازنظـر حقـوقی آزاد بودنـد ولـی از
نظر اقتصادی و اجتماعی وابسته و تابع بودند .رابطه صنعتی شدن و اخالق کار بهصورت زیر قابل بیان
است ،صنعتی شدن جایگزینی روابط ثانوی با روابط نخستین کاهش اخالق کار کاهش دلبستگی بـه
کار است [.]35
مؤلفههای اخالق کاری .توجه به اسناد موجود در فرهنگ مردم و همچنین پژوهش انسـانشـناختی
حاضر ،بررسی چگونگی ایجاد و تقویت اخالق کاری در درون جمع ،از اهمیت بیشتری برخوردار است.
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دورکیم ،یکی از پیشگامان تعریف کار و اخالق کاری بهعنوان مؤلفهای اجتمـاعی اسـت .او در کتـاب
"درباره تقسیم کار اجتماعی" ،کار و بهتبع آن ،اخالق کاری را بهعنوان پدیدهای که بهطـور کامـل از
شرایط اجتماعی مؤثر و متأثر است معرفی میکند و چگونگی این تأثیر را نشان میدهـد .مؤلفـههـای
اخالق کاری ،شامل :دلبستگی و عالقه به کار؛ پشتکار و جـدیت در کـار؛ روابـط سـالم و انسـانی در
محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار ،مورد بررسی قرار میگیرند .ساخت و نمـایش برنامـههـایی
که این مؤلفهها را نمایش میدهند به بازتولید و اشاعه و وجدان کـاری در جامعـه منجـر مـیشـود و
تقویت این مؤلفهها در آموزههای فرهنگ مردم جامعه را به اهداف متعالی نزدیکتر مـیسـازد .شـاید
آغاز اخالق کاری را بتوان مرتبط با انگیزههایی دانست که از درون آدمی شکل میگیرند .امـا بـا ایـن
همه ،چگونگی تقویت و نگهداشت این انگیزهها ،بهعنوان محرک اصلی ،مفهوم اخالق کاری را نشان
میدهد .از همین رو ،به نظر میرسد مفهومی از اخالق کاری که "پتی" آن را عرضه کرده اسـت ،بـا
این پژوهش مردمشناختی ،هماهنگی و تناسب بیشتری دارد .پتی برای اخالق کـاری ابعـاد چهارگانـه
زیر را ارائه میدهد:
 .3دلبستگی و عالقه به کار
 .0پشتکار و جدیت در کار
 .1روابط سالم و انسانی در محل کار
 .2روح جمعی و مشارکت در کار [.]4
ج) تعریف رقابتپذیری .رقابتپذیری با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت تعریف شده اسـت.
مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابتپذیری را مترادف با بهرهوری و چگونگی استفاده یک سازمان یـا
ملت از منبع انسانی ،سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف میکند [ .]32طی سـالهـای اخیـر ،مزیـت
رقابتی در مرکز بحث راهبردهای رقابتی قرار گرفته و بحثهای زیادی درباره مزیت رقـابتی مطـرح
شده است .با وجود این ،ارائه یک تعریف دقیق از مزیت رقابتی مشکل است .از یک طرف ،مزیـت
رقابتی به معنای بازده بیش از حد معمول تلقی شده و از طرف دیگر ،مزیت رقابتی به عملکرد بازار
سرمایه و انتظارات مرتبط شده است .ولی رایجترین تعریف مزیت رقابتی در ادبیات راهبردی رقابت
و در چارچوب خلق ارزش ،هر آنچه موجب گردد درآمد بیش از هزینه افـزایش یابـد ،تجلـی پیـدا
میکند [.]30
بارنی ( ،)0220بنگاه هنگامی مزیت رقابتی را تجربه میکند که فعالیتهـای آن در صـنعت یـا
بازار ،ارزش اقتصادی ایجاد کند و تعداد کمی از بنگاهها مشغول فعالیتهای مشـابه باشـند .بـارنی
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مزیت رقابتی را به عملکرد بنگاه ارتباط میدهد و مطرح میکند که بنگاه هنگامی عملکرد باالتر از
نرمال را مشاهده میکند کـه ارزش بیشـتری نسـبت بـه ارزش انتظـاری منـابع در اختیـار ،ایجـاد
مینماید .توجه به تعاریف فوق و سایر تعاریف ارائه شده در مورد مزیت رقابتی گویای ایـن اسـت کـه
ارتباط مستقیم ارزشهای مورد نظر مشتری ،ارزشهای عرضه شده شرکت و ارزشهای عرضه شـده
از سوی رقبای شرکت الزامات و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین میکند .چنانچه از دیدگاه مشتری مقایسه
ارزشهای عرضه شده شرکت با ارزشهای عرضه شده رقبا بیشتر به ارزشهای مورد نظر و انتظامات
او سازگارتر و نزدیکتر باشد میتوان گفت که آن شرکت در یک یا چند شاخص نسبت به رقبای خود
دارای مزیت رقابتی است بهنحویکه این مزیت باعث میشود که شرکت در عرصـه بـازار نسـبت بـه
رقبای خود در نزدیکی به مشتری و تسخیر قلب وی برتری داشته باشد [.]32
انواع مزیت رقابتی .با توجه به مبانی نظری موضوع و پویاییهای واقعی و عینـی رقابـت مـیتـوان
مزیت رقابتی را به پنج نوع کلی زیر تقسیمبندی کرد.
ـ مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی (پویا)؛
ـ مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس؛
ـ مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود؛
ـ مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب؛
ـ مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار؛
راهکارهای رسیدن به مزیت رقابتی .تحقیقات نشان داده است که مـدیران رعایـت اخالقیـات در
کار و دستیابی به موفقیت اقتصادی باهم سازگار و مطابقت دارد [ .]31امروزه کسب مزیت رقـابتی در
گرو این است که سازمانها در ابعاد مختلف به سمت سرآمدی و برتر شدن حرکت کنند .ایجاد رقابت
با رعایت اصول اخالقی به این معنی است که با شیوه علمی و با برنامهریزی راهبردی در جهت قـوی
کردن سازمان گام برداشت .برای ایجاد کسب مزیت رقابتی راهکارهـای زیـادی وجـود دارد کـه الزم
است بهتناسب شرایط فرهنگی ،سیاسی ،انسانی و ساختاری راهکارهای مناسبی به کـار گرفتـه شـود.
یکی از راهکارهایی که از تناسب فرهنگی ،انسانی و ساختاری بیشتری با شرایط سازمانی و کسبوکار
بومی برخوردار است و در عمل نیز در بعضی از سازمانها به اثبات رسیده مدل سرآمدی یـا اسـتاندارد
است [.]33
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پیشینه تجربی .معیدفر ( ،)3121تأیید رابطه محیط اخالقی و معنوی کار و عوامل فردی و اجتماعی
مؤثر بر آن و طاهری دمنه ( )3144که در آن به نقش اخالق کار در ارتقاء رفتار شـهروندی سـازمانی
پرداخت و همچنین سالجقه ( )3143که به تأیید رابطه اخالق کار و کیفیت خـدمات اشـاره داشـت و
همچنین تحقیق سلیمانی و همکاران ( )3132که در آن رابطه مستقیم اخالق کار با رضایت شـغلی و
معکوس با استرس شغلی کارکنان را تأیید کـرد .و همچنـین شـیروانی ( )3133کـه در آن بـه تأییـد
رابطةاخالق کار بر رفتار سازمانی اشاره دارد و همچنین تحقیق اکپرا و وین ( ،)0224که به تأیید تأثیر
اخالق کار بر کاهش استرس شغلی و تعهد سازمانی در کشور نیجریه دست یافت و همچنین تحقیـق
پیری ( )0223که به تأثیرپذیری متغیرهای سازمانی نظیر رضایت شغلی ،عدالت سـازمانی و سـبک
رهبری مشارکتی از سطا اخالق کار در سازمان است همسو است .خالصه اینکه وجـود اخـالق کـار
سبب کلی مزایا در شرکت یا هر سازمانی میشود.
مدل نظری تحقیق .مدل نظری بهعنوان نقطه شروع و مبنایی جهـت انجـام مطالعـات و تحقیقـات
است .مدل مفهومی ،همان نقشه ذهنی و ابزار تحلیل است .مدل نظری یک راهبـرد جهـت شـروع و
انجام تحقیق است بهگونهای که انتظار میرود در حین اجرای تحقیق ،متغیرها ،روابط و تعامالت میان
آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته ،و حسب ضرورت اصالحات در آن انجام شده و عواملی بـه آن
کم و یا زیاد شود.

متغیر وابسته متغیرهای مستقل
اخالق کار

مزیت رقابتی

دلبستگی و عالقه به کار
پشتکار و جدیت در کار
روابط سالم و انسانی در محل کار
روح جمعی و مشارکت در کار

نمودار  .3مدل نظری پژوهش بر اساس اهداف اصلی و ویژه
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 .3روششناسی تحقیق
اهداف پژوهش:

هدف اصلی :تعیین رابطه میان اخالق کار و مزیت رقابتی در شرکت البسکو.
اهداف فرعی

 .3تعیین رابطه میان بعد دلبستگی و عالقه به کار و مزیت رقابتی در شرکت البسکو.
 .0تعیین رابطه میان بعد پشتکار و جدیت در کار و مزیت رقابتی در شرکت البسکو.
 .1تعیین رابطه میان بعد روابط سالم و انسانی در محل کار مزیت رقابتی در شرکت البسکو.
 .2تعیین رابطه میان بعد روح جمعی و مشارکت در کار مزیت رقابتی در شرکت البسکو.
پرسشهای پژوهش

پرسش اصلی .آیا میان اخالق کار و مزیت رقابتی در شرکت البسکو رابطهای معنادار وجود دارد؟
پرسشهای فرعی

 .3آیا میان بعد دلبستگی و عالقه به کار و مزیت رقابتی در شرکت البسـکو رابطـهای معنـادار وجـود
دارد؟
 .0آیا میان بعد پشتکار و جدیت در کار و مزیت رقابتی در شرکت البسکو رابطهای معنادار وجود دارد؟
 .1آیا میان بعد روابط سالم و انسانی در محل کار و مزیت رقابتی در شرکت البسکو رابطـهای معنـادار
وجود دارد؟
 .2آیا میان بعد روح جمعی و مشارکت در کار و مزیت رقابتی در شرکت البسکو رابطهای معنادار وجود
دارد؟
با توجه به موضوع و پرسشها ،پژوهش حاضر در دسته پژوهشهای کاربردی قرار میگیـرد .کـه
دادههای آن به شیوه پیمایشی جمعآوری گردیده است اما ازنظر تجزیهوتحلیل دادهها در پرسشهـای
تحقیق توصیفی و همبستگی است .با توجه بـه فرضـیههـای تـدوینشـده از آزمـون کولومـوگروف و
اسمیرنف برای تعیین هنجارمند بودن متغیرها و همچنین آزمونهـای تحلیـل رگرسـیون و معـادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزارهای  Lisrelو  SPSSاستفادهشده است [.]1
جامعه ،نمونه .در تحقیق حاضر با توجه به قلمرو زمـانی و مکـانی انجـام تحقیـق ،ابتـدا بـه تعیـین
چارچوب دقیق جامعةآماری میپردازیم ،لذا جامعه آماری عبارت است از کلیه کارکنـان کارخانـههـای
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تولیدی البسکو و تعداد کل آنها حدود  332نفر است .که در بخشهای فروشگاهی ،خط تولید ،فنی و
پشتیبانی و اداری و مدیریت مشغول به فعالیت هسـتند .روش نمونـهگیـری در تحقیـق فـوق از نـوع
طبقهای متناسب با حجم بود که هر بخش کارخانه یک طبقه و هر کارمند یک واحد نمونـهگیـری در
نظر گرفته شد .برای تعیین حجم نمونه الزم نیز از جـدول بـرآورد حجـم نمونـه جرسـی مورگـان 3و
کرجسی 0استفاده گردید [ .]1بر اساس فرمول جدول مورگان ،تعداد حجم نمونه  42نفر نمونه است.
ابزار پژوهش :برای پاسخ به پرسشهای پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد ،استفاده شد.
الف) پرسشنامه اخالق کار ،که از سوی گریگوری ،سی ،پتی در سال  ]03[ 3332به همین منظـور
ساختهشده است .این پرسشنامه دارای  02پرسش و  2بعد (دل بسـتگی و عالقـه بـه کـار ،پشـتکار و
جدیت در کار ،روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کـار) اسـت .گویـههـای
مرتبط با هر پرسش بر اساس مقیاس  5گزینهای از کامالً مخالفم ( ،)3مخالفم ( ،)0نظری نـدارم (،)1
موافقم ( )2و کامالً موافقم ( )5نمرهگذاری شده است .در صورتیکه ،امتیاز کمتـر از  52در پرسشـنامه
نشاندهنده اخالق کار پایین است .اگر امتیاز  41تا  52در پرسشنامه نشاندهنده اخالق کـار متوسـط
است .امتیاز  41به باال در پرسشنامه نشاندهنده اخالق کار باال است.
ب) پرسشنامه مزیت رقابتی ،توسط خانم سهیال حسینی در سال  3132طراحی و ساخته شده و از
اعتبار الزم برخوردار است ،.دارای  32پرسش و  5بعد (مزیت مشهود ،مزیت پایدار ،مزیت پویا ،مزیـت
متجانس و مزیت مرکب) است .طیف پاسخ هر پرسش بر اساس مقیاس  5گزینهای لیکرت گویههای
مرتبط با هر پرسش بر اساس مقیاس  5گزینهای از کامالً مخالفم ( ،)3مخالفم ( ،)0نظری نـدارم (،)1
موافقم ( )2و کامالً موافقم ( )5در نظر گرفتهشده است [.]34
پایایی :ازآنجاییکه آلفای کرونباخ معموالً شاخص کامالً مناسبی برای سـنجش قابلیـت اعتمـاد ابـزار
اندازهگیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است .بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مـورد اسـتفاده
در این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی شده است .پایایی ابزار پژوهش بـا اسـتفاده از ضـریب
آلفای کرونباخ محاسبه که در خصوص متغیر اخالق کار  2/4553و مزیت رقـابتی  2/4324بـه دسـت
آمد که با توجه به مناسب بودن ضرایب آلفا (باال  2/2بودن) لذا اعتبار درونی تأیید میشود.
1. Morgan, D.W
2. Krejcie, R. V
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 .4تحلیل یافتهها

پرسش اصلی :آیا میان اخالق کار و مزیت رقابتی رابطه معنادار وجود دارد؟
جهت تعیین رابطه اخالق کار و مزیت رقابتی با استفاده از تحلیل مدل رگرسیونی در ابتدا به بیان
و آماره دوربین واتسون و ضریب تعیین میپردازیم ،آماره دوربین واتسون معادل  3/330شده است ،لذا
مدل جهت برازش رگرسیونی مناسب بوده و باقیماندهها مستقلاند .مقدار آمـاره  ، R 2معـادل 2/121
است که در حد مطلوب است .نتایج جدول تحلیل رگرسیون و مشخصههای آمـاری رگرسـیون نشـان
میدهد که عالقه به کاربر مزیت رقابتی تأثیر مثبت دارد ( F=35.657و  .)p=0.0001همچنـین
نتایج نشان داد که ،تأثیر عالقه به کاربر مزیت رقابتی  55/3درصـد و معنـیدار اسـت .نتـایج تحلیـل
معادالت ساختاری و نمودار تحلیل مسیر نشان میدهد که میان اخـالق کـار و مزیـت رقـابتی رابطـه
معنـــــادار وجـــــود داردChisquare=69.82,df= 35, P-value=0.092 ( .
.)RMSEA=0.009

نمودار  .0تحلیل مسیر تأثیر اخالق کاربر مزیت رقابتی در معادله ساختاری

پرسشهای فرعی:
 .1آیا میان بعد عالقه به کار و مزیت رقابتی رابطهای معنادار وجود دارد؟

جهت تعیین رابطه عالقه به کار و مزیت رقابتی با استفاده از تحلیل مدل رگرسـیونی در ابتـدا بـه
بیان و آماره دوربین واتسون و ضریب تعیین میپردازیم ،آماره دوربـین واتسـون معـادل  3/451شـده
است ،لذا مدل جهت برازش رگرسیونی مناسب بوده و باقیماندهها مستقلاند .مقدار آماره  ، R 2معادل
 2/332است که در حد مطلوب است .نتایج جدول تحلیل رگرسیون و مشخصههای آماری رگرسـیون
نشان میدهد که عالقه بـه کـاربر مزیـت رقـابتی تـأثیر مثبـت دارد ( F=10.518و .)p=0.002
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همچنین نتایج نشان داد که ،تأثیر عالقه به کاربر مزیت رقابتی  11/2درصـد و معنـادار اسـت .نتـایج
تحلیل معادالت ساختاری و نمودار تحلیل مسیر نشان میدهد که میان عالقه به کار و مزیت رقـابتی
رابطـــه معنـــادار وجـــود دارد ( Chisquare=57.43,df= 35, P-value=0.06952
.)RMSEA=0.064

نمودار  .1تحلیل مسیر تأثیر عالقه به کار بر مزیت رقابتی در معادله ساختاری

 .2آیا میان بعد پشتکار در کار و مزیت رقابتی رابطهای معنادار وجود دارد؟

جهت تعیین رابطه پشتکار در کار و مزیت رقابتی با استفاده از تحلیل مدل رگرسیونی در ابتـدا بـه
بیان و آماره دوربین واتسون و ضریب تعیین میپردازیم ،آماره دوربـین واتسـون معـادل  3/310شـده
است ،لذا مدل جهت برازش رگرسیونی مناسب بوده و باقیماندهها مستقلاند .مقدار آماره  ، R 2معـادل
 2/253است که در حد مطلوب است .نتایج جدول تحلیل رگرسیون و مشخصههای آماری رگرسـیون
نشان میدهد کـه پشـتکار در کـار بـر مزیـت رقـابتی تـأثیر مثبـت دارد ( F=5.11و .)p=0.026
همچنین نتایج نشان داد که ،تأثیر پشتکار در کار بر مزیت رقابتی  02/0درصد و معنادار اسـت .نتـایج
تحلیل معادالت ساختاری و نمودار تحلیل مسیر نشان میدهد که میان پشتکار در کار و مزیت رقابتی
رابطـــهای معنـــادار وجـــود دارد ( Chisquare=85,df= 35, P-value=0.0814
.)RMSEA=0.0768
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نمودار  .2تحلیل مسیر تأثیر پشتکار در کار بر مزیت رقابتی در معادله ساختاری

 .3آیا میان بعد روابط انسانی در کار و مزیت رقابتی رابطهای معنادار وجود دارد؟

جهت تعیین رابطه روابط انسانی در کار و مزیت رقابتی با استفاده از تحلیـل مـدل رگرسـیونی در
ابتدا به بیان و آماره دوربین واتسون و ضریب تعیین میپردازیم ،آماره دوربین واتسـون معـادل 0/311
شده است ،لذا مدل جهت برازش رگرسیونی مناسب بوده و باقیماندهها مستقلاند .مقـدار آمـاره ، R 2
معادل  2/013است که در حد مطلوب است .نتایج جدول تحلیل رگرسـیون و مشخصـههـای آمـاری
رگرسیون نشان میدهد که روابط انسانی در کار بر مزیت رقـابتی تـأثیر مثبـت دارد ( F=28.889و
 .)p=0.0001همچنین نتایج نشان داد که ،تأثیر روابط انسانی در کار بر مزیت رقـابتی  53درصـد و
معنیدار است .نتایج تحلیل معادالت ساختاری و نمودار تحلیل مسیر نشان میدهد که میـان پشـتکار
در کــار و مزیــت رقــابتی رابطــه معنــادار وجــود دارد (Chisquare=96.12,df= 34 P-
.)value=0.198, RMSEA=0.048
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نمودار  .5تحلیل مسیر تأثیر روابط انسانی در کار بر مزیت رقابتی در معادله ساختاری

 .4آیا میان بعد مشارکت در کار و مزیت رقابتی رابطهای معنادار وجود دارد؟

جهت تعیین مشارکت در کار در کار و مزیت رقابتی با استفاده از تحلیل مدل رگرسـیونی در ابتـدا
به بیان و آماره دوربین واتسون و ضریب تعیین میپردازیم ،آماره دوربین واتسون معادل  3/455شـده
است ،لذا مدل جهت برازش رگرسیونی مناسب بوده و باقیماندهها مستقلاند .مقدار آماره  ، R 2معادل
 2/315است که در حد مطلوب است .نتایج جدول تحلیل رگرسیون و مشخصههای آماری رگرسـیون
نشان میدهد که مشارکت در کاربر مزیت رقابتی تـأثیر مثبـت دارد ( F=16.214و .)p=0.0001
همچنین نتایج نشان داد که ،تأثیر مشارکت در کاربر مزیت رقابتی  22/1درصد و معنادار است .نتـایج
تحلیل معادالت ساختاری و نمودار تحلیل مسیر نشان میدهد که میان پشتکار در کار و مزیت رقابتی،
رابطــهای معنــادار وجــود دارد ( Chisquare=123.85,df= 43, P-value=0.0874,
.)RMSEA=0.051
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نمودار  .1تحلیل مسیر تأثیر مشارکت در کاربر مزیت رقابتی در معادله ساختاری

 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

با توجه به چالشهایی که سازمانها امروزه با آن مواجه هستند ،سازمانهای معنوی و زنده یکـی
از نیازهای اساسی برای موفقیت سازمانها است .فراهم آوردن شرایط و امکانـات الزم بـرای تعمیـق
باورهای دینی و رشد فضایل اخالقی سبب کارآیی و اثربخشی سازمانها رضایت و خشنودی کارکنان
از شغل خود میشود .از طرفی دیگر عملکرد بهینه در سازمان به دلیل بهرهوری و اثربخشی که بـرای
سازمان در بردارد همواره مورد توجه مدیران و کارشناسان بوده ،بـهطـوریکـه بـه حـوزه مسـتقلی از
مطالعات سازمانی تبدیل شده است .عملکرد یک سازمان ،گویای وضعیت بقای آن در محیط اسـت ،و
تأکید مدیریت بر نقش کارکنان در بهبود عملکرد اهمیت آن را آشکار ساخته که مـیتوانـد بـه شـکل
سرمایهگذاریهایی که از طریق نفوذ در حیطه و قلمرو کار انجام میگیرد بـا وجـود چنـین شـرایطی،
میتوان انتظار داشت که سازمان عملکرد باال و مطلوبی داشـته باشـد ،زیـرا سـازمانهـا بـرای بقـا و
پیشرفت در دنیای رقابتی ناگزیر هستند کـه بخـش عمـدهای از تـالشهـای خـود را بـه فراینـدها و
کارکردهایی معطوف نمایند که در موفقیت و بهبود عملکرد آنان نقش اساسی ایفا مـینمایـد .بحـث
اخالقیات در کار ،توجه زیادی را به خود جلب نموده است .اخالقیات کار ،یکـی از جنبـههـای مهـم
فرهنگ سازمان است و به سمتی پیش میرود که بخشی از راهبرد یک سازمان گردد .درک مفهـوم
اخالقیات به طورکلی و در معنای خاص آن در کسبوکار ،زیربنای ایجاد و حف یک نظـام اخالقـی
در جامعه و بهتبع آن در سازمانهاست .اخالقیات مفهومی بسیار گسترده میباشند .رفتار اخالقـی در
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عمق باورها و ارزشهای مورد قبول فرد ریشه دارد .بنابراین ،درک مفهـوم اخالقیـات کـار مسـتلزم
توجه به ارزشهای بنیادین افراد ،شناخت همهجانبه علل بروز رفتارهای اخالقی و غیراخالقی و نیـز
اتخاذ تدابیری جهت استقرار و حف نظام اخالقی در سازمانهاست .کارکنان سرمایههای با ارزش هر
سازمان میباشند دستیابی به هدفهای هر سازمان درگرو مدیریت هوشمند این منابع بـا ارزش اسـت
نیروی کار عامل مهم و مؤثر در راندمان سازمان است این نیرو اگر با آرامـش خـاطر و انگیـزه قـوی
اشتغال به کار داشته باشد بهرهوری را به باالترین سطا خود خواهد رسـاند .بـه طـورکلی مهـمتـرین
عاملی که بر روی مزیت رقابتپذیری ارمـان مـؤثر اسـت انگیـزه در انجـام دادن کاراسـت .بـه نظـر
کامپتون ،3توجه به کارکنان باهوش معنوی در سازمان فراهم کننده زمینـههـایی بـرای دسـتیابی بـه
سالمت روان کارکنان است .ساختارهای زنده معنوی و پویا در سازمان اثر مثبت بر خالقیت و نوآوری
کارکنان دارد .زیرا این ساختارها رسمیت و تمرکز کمتری دارند و با انعطافپذیری بیشتر میتوانند خود
را با نیازهای محیطی سازگار ،و خالقیت و نوآوری را تسهیل کنند .سـاختار منعطـف باعـث مـیشـود
تبادل اطالعات و ارتباطات بهراحتی انجام شود و افراد در فرایند تصمیمسازی مشارکت داشـته باشـند
[.]02
نتیجه اینکه ،نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق معیدفر ( ،)3121طـاهری دمنـه ( ،)3144سـالجقه
( ،)3143سلیمانی و همکاران ( ،)3132شیروانی ( ،)3133اکپرا و ویـن ( ،)0224پیـری ( )0223همسـو
است [.]00
پیشنهادها
 .3مدیران و سرپرستان ضمن رعایت اصول اخالقی کار الگویی برای زیردستان باشند.
 .0مدیران و سرپرستان دقت داشته باشند که اگر کارگر یا کارمندی اصول اخالقی را رعایت نمیکنـد
او را در گروهی قرار دهند که همه آنها متعهد به رعایت اصول میباشند.
 .1عوامل و مشکالت درونسازمانی در خصوص عالقهمندی به کار شناسایی و مرتفع شوند.
 .2استخدام نیروها با توجه به تخصص و عالقهمندی به کار صورت پذیرید.
 .5مدیران میتوانند با اقداماتی از قبیل غنیسازی شغلی و توانمندسازی کارکنان و توجه به لذتبخش
کردن کار ،ادراک کارکنان از احساس خوب کار را بهبود بخشند.
 .1مدیران سازمان از طریق حقشناسی و قدردانی ،فراهم آوردن شرایط و فرصتهای الزم برای رشد
1. Compton
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کارکنان ،مداخله آنها در امور ،استقبال از ایدهها و همچنین حساسیت نسبت به عالئق شخصی آنان،
توجه و احترام به کارکنان را نشان میدهند.
 .2مدیران کار کارکنان را معنادار و ارزشآفرین کنند .کارها و تالشهای گروهی را تشویق و تسـهیل
کرده و شرایطی فراهم کنند که کارکنان از کار و عضویت در سازمان احساس افتخار کننـد و بـاالخره
از طریق صمیمیت و همدلی و ایجاد فضایی دوستانه ،در کارکنان احساس همراهی و وفـاداری ایجـاد
کنند.
 .4شرکت با وجود آوردن جوی مشارکتی در سازمان ،احساس وفـاداری بـه سـازمان را در کارکنـان
تقویت نماید.
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