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 دهکیچ

این پژوهش  یآمار جامعهاست.  گرفته  انجاممزیت رقابتی  و اخالق کار رابطهتعیین  باهدفپژوهش این      
ن یا یآمار نمونه. تعداد استنفر  332حدود  ها آنتعداد کل  و تولیدی البسکو یها کارخانهه کارکنان یشامل کل

. استآمد. روش تحقیق توصیفی و همبستگی  به دستنفر  42ق که با استفاده از روش فرمول کوکران یتحق
 و (3332) یپت ،یس ،یگوریگر اخالق کار ،استاندارد یها پرسشنامهپژوهش از  یها پرسشبرای پاسخ به 
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  ها پرسشنامهپایایی  است. شده  استفاده( 3132سهیال حسینی )مزیت رقابتی 

با  ها پرسشنامه هایدادهآمد.  به دست 4324/2رقابتی  تو پرسشنامه مزی 4553/2برای پرسشنامه اخالق کار 
اخالق در محیط  میانآماری همبستگی رگرسیون و تحلیل مسیر تحلیل و نتیجه اینکه،  یها آزموناستفاده از 

 (.p<0.05وجود دارد ) دار یمعنکار و ابعاد آن با مزیت رقابتی رابطه 

 

 و ابعاد آن. مزیت رقابتیو ابعاد آن؛  یاخالق کار: ها دواژهیکل
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 . مقدمه1

اقتصادی  راتیتأثدارای کاری اخالق  اعتقاد بهاست  آن یها یژگیودر یک محیطی که تالطم از      
 اخالق کاریتوجه به نیازهای اقتصادی نشانگر تنزل  یها دامو اجتماعی زیادی است. قطعاً، افتادن در 

 مجموعـه  هـر  [.01]اسـت   یشناس وقت، اعتدال، سعی و تالش و ییجو صرفه یها حوزهمخصوصاً در 
ـ با هک است خود یاعضا یبرا متداول یها حرف ساختار با یو رفتار یعمل یدهاک یدارا یسازمان   دی

 هکـ  است یبشر کسلو یاستانداردها و اصول از یها مجموع، یا حرفه خالقا .نندک تیرعا را ها آن
 هک است ییواال یها ارزش و بار یدارا یها حرف اصول اخالق .کند یم نییتع را ها گروه و افراد رفتار
ـ ا و اسـت  نیآفـر  نقـش  اریبسـ  یاجتمـاع  یها تعامل یاثربخش و جارهاهن تیرعا در ها آن تیرعا  نی

عـدم رعایـت برخـی معیارهـای اخالقـی،      [. 0] است ادشدهی اصول از نیادیبن و هیاول شناخت مستلزم
نادر و  دادیرو ،یراخالقیرفتار غبه وجود آورده است.  یردولتیغزیادی را در بخش دولتی و  یها ینگران

بیش از نیمی از کارکنـان   ها افتهیبه  بنا ا در میان قشر خاصی از جامعه رواج ندارد.کمیابی نیست و تنه
نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار [. 32]هستند  یراخالقیغدرگیر مسائل و رفتارهای 

ن مسـلط جهـا   یها یژگیوکه در این راستا از  "جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است"که  کند یم
اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت برمبنای زمـان،   شدن یجهانبه  توان یمامروز 

 همـه   نیاارتباطات و دانش، اطالعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد و  کارآییانبوه اطالعات و 
و  هـا  شـرکت وری آی محیط فـر بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویای

 [.1]است تولیدی و خدماتی  مؤسسات
زندگی بیرونی و درونی  میاننوعی یکپارچگی مجدد ، از اواخر قرن گذشته در دهه نود قرن بیستم     

اسـت،   شـده   مطرحمهمی که این یکپارچگی در آن  یها حوزهبوده است. یکی از  یریگ شکلدر حال 
ـ  یمـ  یه در آن زنـدگ کـ را  یعصر .ستا ها سازمان وکار کسبمحیط  ـ و تغ یدگیـ چی، عصـر پ میکن ر یی

ایـن دو   میانقرار دارند و دائم  نظمیبیهمواره در دو لبه نظم و  ین عصریدر چن ها سازمان، اند دهینام
 هـا  آنهدف  است که قبول  قابلرفتاری  هنجارهای اخالقیات [.32]آمدند و  رفت درنما، حالت تناقض

ـ یغدیگـران اسـت، رفتارهـای     ضـرر  بـه  به نفع فـرد و  ز رفتارهایی است کهجلوگیری از برو  یراخالق
چنین فرض کرد که معیار تعیـین رفتـار    توان یم. کند یمنقض  را هنجارهااز رفتاری که این  اند عبارت

طـی   [.32] استذهنی بوده و تابعی از ادراک و برداشت فرد از انتظارات رفتاری  یراخالقیغاخالقی و 
 جلـب  سـاز  نهیزم کار و سازمان، یها طیمحتا سه دهه گذشته شیوع نسبی رفتارهای غیراخالقی در دو 
اسـت  مختلف علوم به عوامل مرتبط با این رفتارها شده  یها عرصه نظران صاحب اندیشمندان و توجه 
نفوذ بـه  اجازه  یک واحد اقتصادی است که فرد منحصربه یها ییتوانااز  یا مجموعهمزیت رقابتی  [.5]



 811                                                                                                  یرقابت یتراهبرد مز یربنایکار: ز یاخالق یها ارزش

. برای تعریف مزیت رقابتی یک واحـد  آورد یمبر رقبا را برای آن واحد فراهم  یوبرتربازارهای دلخواه 
اقتصادی، مدیریت بایستی یک ارزیابی کامل از محیط داخلی و خارجی واحدش به عمـل آورد. زمـانی   

با نیاز بـازار همخـوانی    پیدا کند که هم اش یاقتصادمدیر بتواند که یک نقطه قوت در داخل بنگاه  که
ـ پگفت که به یک مزیت رقابتی دسـت   توان یم کند یمهم یک برتری نسبی در بازار ایجاد  دارد و  دای
 و یمنـابع انسـان   تیوضـع  درگرو را یجهان یبازارها در زیآم تیموفق رقابت دیلک 3یهارو. است کرده

ـ  یازهـا ین به ردنک هتوج ،یانسان منابع تیهدا الزمه. داند یم ماهر امالًک رهبران  یجسـمان  و یروان
 کـاربرد  قیـ طر از سـازمان  نـان در کارک یروان یازهاین ،دهد یم نشان شده  انجام . مطالعاتهاست آن

ر که در چارچوب عـدم  یاخ یها سال یاز رخدادها یاری. بسشود یم برآورده یارک یزندگ تیفکی فنون
رمـز   اند آمده دیپدر آن یت عملکرد و نظایرید، میت مشارکتیری، مدیسازمان یها هیالتمرکز و کاهش 

 هـا  سـازمان ن معناست کـه نگـرش   یم بدیمفاه نیا .شوند یممحسوب  یمنابع انسان یور بهرهش یافزا
ـ  "هوشـمند  یهـا  هیسـرما " عنـوان  بهآن  و از شده  دگرگونکار  یروینسبت به ن و منـابع   یـی دارا"ا ی
 [.31]کنند  یماد ی "پرارزش
اخالق کار و ابعاد آن بـا مزیـت    میانآیا است که،  ن موضوعیا ین مقاله بررسیا یاصل پرسشلذا      

 ؟وجود دارد دار یمعنمثبت و ای رابطه  شرکت البسکو دررقابتی 
 
 . مبانی و چارچوب نظری تحقیق2

ه یانسان و سرشـت و سـج   یل درونکش یه به معناکاست  "خُلق"جمع  "اخالق"لمه ک الف( اخالق:
و  شـود  یمه در انسان وجود دارد، اخالق گفته ک یو باطن یات و صفات روحکز و ملیغرا آمده است. به

در  [.3] نـد یگو یم یا رفتار اخالقیز اخالق ین شود یم یات، ناشین خلقیه از اک ییردارها و رفتارهاکبه 
الصـه  خ ساده و طور به. اخالق ها ییخو کیو ن ها ییبدخوفرهنگ دهخدا اخالق عبارت است از دانش 

در زبـان   [.2]اسـت  شامل شـناخت صـحیا از ناصـحیا و آنگـاه انجـام صـحیا و تـرک ناصـحیا         
است. در علم اخـالق   شده  گرفته "رسوم و  آداب"اخالق از ریشه یونانی به معنای  یا محاوره

را راهبـری   ها انساناخالقی که حیات  یها ارزشبه مطالعه اصول دستوری در رفتار انسانی و 
 .شود یمپرداخته ، کنند یم

 یهـا  ارزشکـه عقایـد و    رود یماز فرهنگ جامعه بشمار  یا حوزهاخالق کار : 0ب( اخالق کار
ـ تبعو از قواعد کلی حاکم بـر فرهنـگ و جامعـه     ردیگ یبرممربوط به کار را در  . کننـد  یمـ  تی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Harvi 
2. Work Ethics 
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فـرد یـا    تعهد ذهنی، روانی و فیزیکـی  شده  فعالبرانگیزاننده و  یها نهیزماخالق کار قواعد و 
و آمـوزش   انتقال قابلو  دهد یمکلی به انرژی متعهد فرد یا گروه جهت  به نحوکه  استگروه 

 ،یا حرفـه اخـالق  در تعریفـی دیگـر    [.2] و یادگیری در نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه اسـت 
نـد  ک یمـ را تعیـین   هـا  گروهاز اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و  یا مجموعه

[33.]   
مدیریت اخالق در محیط کار: توجه به اخالق کاری موجب بهبود اساسی اوضاع برخی جوامع گردیـده  

شود که در شرایط آشفته، سازمان عملکـرد اخالقـی خـود را حفـ       های اخالق باعث می برنامه است.
شـود.   وری مـی  گیری کارهای گروهی قوی و افزایش بهره های اخالق باعث تبدیل شکل نماید. برنامه

ـ اولوکـه بـه نظـر رهبـران در      ییهـا  ارزش باهای اخالق رفتارهای کارکنان را  برنامه قـرار دارنـد    تی
هـایی   و ارزش شـده   دادههای تـرجیا   ارزش میانآشکاری  تناقضها  کند معموالً سازمان هماهنگ می

 دربـاره وی مـداوم  وگـ گفـت  شود. توجـه و  حیط کار منعکس مید که توسط رفتار کارکنان در مانم می
شود کارکنان احسـاس   کار گروهی، صداقت و صراحت در محیط کار می هیروحها باعث افزایش  ارزش
 بـا سازمان همخوانی و هماهنگی وجود دارد لـذا   نظر موردهای  های آنان و ارزش ارزش میانکنند  می
 [.3]کنند  و عملکرد قوی کار می زهیانگ
 

ـ بن یراتییشدن، تغ یصنعت .ارکاخالق  آن بر ریتأثشدن جوامع و  یصنعت در سـاختار جامعـه    یادی
جـاب  ین رابطـه ا یبود و ا یارفرما شخصکارگر و ک میانموجود  رابطه یور شهیپ در نظام. آورد ید میپد
امروز انتظـار   آنچه ازتر  گسترده یفیتعهدات و وظا یگر دارایدیکارفرما در مقابل کارگر و که کرد ک یم
به وجـود آورد و   یرات اساسییارگران تغکهمة  یت اجتماعی، در وضعیا ارخانهکد یما تولرود باشند. ا یم
ـ ارگـاه  ک یـک ار در کـ  یرویـ ب، نیترت نیبد گذاشت. یقیار اثر عمکو روابط  یا شهیپ یها مهارتبر  ا ی

ل ارفرما اعمـا که ک یاز نظم یستیارگران باکگر جدا شد. یدیکار از کو  یز و محل زندگکمتمر کارخانه
ـ   یحقـوق  ازنظـر  اگرچهردند و ک یت میار منظم تبعکساعات و سرعت  یعنیرد، ک یم  از یآزاد بودنـد ول

 انیب  قابل ریز صورت بهار کشدن و اخالق  یصنعت رابطه وابسته و تابع بودند. یو اجتماع یاقتصاد نظر
بـه   یبستگ دلاهش کار کاهش اخالق کن یبا روابط نخست یروابط ثانو ینیگزیشدن جا یصنعت، است
 [.35] است ارک
 

 یشـناخت  ن پژوهش انسـان یتوجه به اسناد موجود در فرهنگ مردم و همچن .های اخالق کاری مؤلفه
برخوردار است.  یشتریت بیدر درون جمع، از اهم یارکت اخالق یجاد و تقویا یحاضر، بررسی چگونگ
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تـاب  کاسـت. او در   یاجتمـاع  یا لفهمؤ عنوان به یارکار و اخالق کشگامان تعریف یاز پ یکیم، یدورک
کامـل از   طـور  بهه ک یا دهیپد عنوان بهرا  یآن، اخالق کار تبع بهار و ک، "یاجتماع کار  میتقسدرباره "
 یهـا  دهـد. مؤلفـه   یر را نشان مین تأثیا یکند و چگونگ می یمؤثر و متأثر است معرف یط اجتماعیشرا

در  یت در کـار؛ روابـط سـالم و انسـان    یر؛ پشتکار و جـد و عالقه به کا یبستگ دل، شامل: یاخالق کار
 ییهـا  ش برنامـه یرند. ساخت و نمـا یگ یقرار م یبررس موردو مشارکت در کار،  یمحل کار و روح جمع

شـود و   یدر جامعـه منجـر مـ    ید و اشاعه و وجدان کـار یدهند به بازتول یش میها را نما ن مؤلفهیکه ا
د یشـا  سـازد.  یتر مـ  کینزد یفرهنگ مردم جامعه را به اهداف متعال یها ها در آموزه ن مؤلفهیت ایتقو

ـ ا بـا رند. امـا  یگ یشکل م یآدمه از درون کدانست  ییها زهیانگ بارا بتوان مرتبط  یارکآغاز اخالق    نی
را نشان  یارک، مفهوم اخالق یاصل کمحر عنوان بهها،  زهین انگیت و نگهداشت ایتقو ی، چگونگهمه
رده اسـت، بـا   کآن را عرضه  "یپت"ه ک یارکاخالق  از یرسد مفهوم یرو، به نظر م نیدهد. از هم یم

 چهارگانـه برای اخالق کـاری ابعـاد    یدارد. پت یشتریو تناسب ب یهماهنگ  ،یشناخت این پژوهش مردم
 :دهد ر را ارائه مییز
 ارکو عالقه به  یبستگ دل .3
 ارکت در یار و جدکشت. پ0

 ارکدر محل  ی. روابط سالم و انسان1
 [.4]ار کت در کو مشار ی. روح جمع2
 

 ت.اسـ  شده  فیتعرپذیری با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت  رقابت .یریپذ رقابتج( تعریف 
و چگونگی استفاده یک سازمان یـا   یور بهرهپذیری را مترادف با  مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابت

ـ اخ یهـا  سـال  یط[. 32] کند منابع طبیعی خود تعریف میملت از منبع انسانی، سرمایه و  ـ مز ر،ی  تی
 مطـرح  یرقـابت  تیمز درباره یادیز یها بحث و گرفته قرار یرقابت راهبردهای بحث زکمر در یرقابت
ـ مز ،طرف  کی از. است لکمش یرقابت تیمز از قیدق فیتعر یک ارائه ،وجود این با .است شده   تی

 بازار ردکعمل به یرقابت تیمز گر،ید طرف از و شده یتلق معمول حد از  شیب بازده یمعنا به یرقابت

 رقابت راهبردی اتیادب در یرقابت تیف مزیتعر نیتر جیرا یول. است شده مرتبط انتظارات و هیسرما

ـ  ابـد، ی شیافـزا  نهیهز از شیب درآمد گردد موجب آنچه هر ارزش، خلق چارچوب در و ـ پ یتجل  دای
 .[30]کند  یم

ـ  صـنعت  در آن یهـا  تیفعال هک کند یم تجربه را یرقابت تیمز یهنگام (، بنگاه0220نی )بار       ای
 یبـارن . باشـند  مشـابه  یها تیفعال مشغول ها بنگاه از یمک تعداد و ندکجاد یا یاقتصاد ارزش بازار،
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 از ترباال ردکعمل یهنگام بنگاه هک کند یم مطرح و دهد یم ارتباط بنگاه ردکعمل به را یرقابت تیمز
ـ اخت در منـابع  یانتظـار  ارزش بـه  نسـبت  یشـتر یب ارزش هکـ  کند یم مشاهده را نرمال جـاد  یا ار،ی

در مورد مزیت رقابتی گویای ایـن اسـت کـه     شده  ارائهتوجه به تعاریف فوق و سایر تعاریف  .دینما یم
 شـده   هعرض یها ارزششرکت و  شده  عرضه یها ارزشمشتری،  نظر مورد یها ارزشارتباط مستقیم 

. چنانچه از دیدگاه مشتری مقایسه کند یمرقبای شرکت الزامات و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین از سوی 
و انتظامات  نظر مورد یها ارزشرقبا بیشتر به  شده  عرضه یها ارزش باشرکت  شده  عرضه یها ارزش

ص نسبت به رقبای خود گفت که آن شرکت در یک یا چند شاخ توان یمباشد  تر کینزداو سازگارتر و 
که شرکت در عرصـه بـازار نسـبت بـه      شود یماین مزیت باعث  که ینحو بهدارای مزیت رقابتی است 

 [.32]باشد رقبای خود در نزدیکی به مشتری و تسخیر قلب وی برتری داشته 

 
 انتـو  یمـ واقعی و عینـی رقابـت    یها ییایپوبه مبانی نظری موضوع و  با توجه .انواع مزیت رقابتی

 کرد. یبند میتقسمزیت رقابتی را به پنج نوع کلی زیر 
 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؛ ـ
 

تحقیقات نشان داده است که مـدیران رعایـت اخالقیـات در     .مزیت رقابتی راهکارهای رسیدن به
 مروزه کسب مزیت رقـابتی در ا [.31]دارد کار و دستیابی به موفقیت اقتصادی باهم سازگار و مطابقت 

در ابعاد مختلف به سمت سرآمدی و برتر شدن حرکت کنند. ایجاد رقابت  ها سازمانگرو این است که 
قـوی   در جهتراهبردی  یزیر برنامهعلمی و با  وهیشاخالقی به این معنی است که با با رعایت اصول 

کردن سازمان گام برداشت. برای ایجاد کسب مزیت رقابتی راهکارهـای زیـادی وجـود دارد کـه الزم     
شرایط فرهنگی، سیاسی، انسانی و ساختاری راهکارهای مناسبی به کـار گرفتـه شـود.     تناسب بهاست 

 وکار کسبکارهایی که از تناسب فرهنگی، انسانی و ساختاری بیشتری با شرایط سازمانی و یکی از راه
 به اثبات رسیده مدل سرآمدی یـا اسـتاندارد   ها سازماننیز در بعضی از  در عملبومی برخوردار است و 

 [.33] است
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 یو اجتماع یدار و عوامل فرک رابطه محیط اخالقی و معنوی تأیید، (3121)دفر یمع .پیشینه تجربی
( که در آن به نقش اخالق کار در ارتقاء رفتار شـهروندی سـازمانی   3144طاهری دمنه ) و بر آن مؤثر

اشـاره داشـت و    خـدمات  تیفیو ک کار اخالقرابطه  تأیید( که به 3143سالجقه )پرداخت و همچنین 
و  یشـغل  تیرضا با ارک مستقیم اخالق( که در آن رابطه 3132همچنین تحقیق سلیمانی و همکاران )

 تأییـد بـه   ( کـه در آن 3133کـرد. و همچنـین شـیروانی )    تأییدرا  نانکارک یشغل استرس با معکوس
 ریتأث تأیید(، که به 0224) نیپرا و وکااشاره دارد و همچنین تحقیق  سازمانی بر رفتار کار اخالقةرابط

و همچنین تحقیـق   افتی  دست هیجریشور نکدر  یو تعهد سازمان کاهش استرس شغلیبر  ارکاخالق 
 کسـب  و یسـازمان  عدالت ،یشغل تیرضا رینظ یسازمان یرهایمتغ یریرپذیتأث( که به 0223پیری )
. خالصه اینکه وجـود اخـالق کـار    استسو هم است سازمان در ارک اخالق از سطا یتکمشار یرهبر

 .شود یمسبب کلی مزایا در شرکت یا هر سازمانی 
 

قـات  یجهـت انجـام مطالعـات و تحق    یینقطه شروع و مبنا عنوان به ینظرمدل  .تحقیقمدل نظری 
جهـت شـروع و    راهبـرد  یک یل است. مدل نظریو ابزار تحل ی، همان نقشه ذهنیاست. مدل مفهوم

 میانرها، روابط و تعامالت یق، متغیتحق ین اجرایرود در ح یه انتظار مک یا گونه بهق است یانجام تحق
 بـه آن  یو عوامل شده انجامضرورت اصالحات در آن  و حسب، گرفته قرارزمون و آ یبررس مورد ها آن
 م و یا زیاد شود.ک
 

 

مستقل یرهایمتغ متغیر وابسته  

 
 

 

 
 

 اهداف اصلی و ویژه بر اساسظری پژوهش . مدل ن3نمودار 

 

 

 

الق کار
 اخ

ارک به عالقه و یبستگ دل  

 پشتکار و جدیت در کار
 روابط سالم و انسانی در محل کار

 روح جمعی و مشارکت در کار

 مزیت رقابتی
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 تحقیق یشناس روش. 3

 اهداف پژوهش:

 شرکت البسکو. در رقابتی تیاخالق کار و مز میان رابطهتعیین هدف اصلی: 

 اهداف فرعی

 .شرکت البسکو در و عالقه به کار و مزیت رقابتی یبستگ میان بعد دلتعیین رابطه  .3
 .شرکت البسکو در ر و جدیت در کار و مزیت رقابتیمیان بعد پشتکاتعیین رابطه  .0
 .شرکت البسکو در میان بعد روابط سالم و انسانی در محل کار مزیت رقابتیتعیین رابطه  .1
 .شرکت البسکو در میان بعد روح جمعی و مشارکت در کار مزیت رقابتیتعیین رابطه  .2
 

 ی پژوهشها پرسش

 معنادار وجود دارد؟ ایرابطه شرکت البسکو دررقابتی  تیآیا میان اخالق کار و مز .پرسش اصلی
 

 فرعی یها پرسش
معنـادار وجـود    ایرابطـه  شرکت البسـکو  درو مزیت رقابتی  و عالقه به کار یبستگ آیا میان بعد دل .3

 دارد؟
 د؟معنادار وجود دار ایرابطه شرکت البسکو درآیا میان بعد پشتکار و جدیت در کار و مزیت رقابتی  .0
معنـادار  ای رابطـه  شرکت البسکو در مزیت رقابتیو آیا میان بعد روابط سالم و انسانی در محل کار  .1

 وجود دارد؟
معنادار وجود  ایرابطه شرکت البسکو درمزیت رقابتی و آیا میان بعد روح جمعی و مشارکت در کار  .2

 دارد؟
. کـه  ردیـ گ یمقرار  یکاربرد یها پژوهش ، پژوهش حاضر در دستهها پرسشبا توجه به موضوع و      

 یهـا  پرسشدر  هاداده لیوتحل هیتجز ازنظرده است اما یگرد یآور جمع یشیمایوه پیآن به ش هایداده
از آزمـون کولومـوگروف و    شـده  نیتـدو  یهـا  هیفرضـ . با توجه بـه  استتحقیق توصیفی و همبستگی 

ـ تحل یهـا  آزمونن و همچنی رهایمتغبودن  هنجارمنداسمیرنف برای تعیین  معـادالت   و ونیل رگرسـ ی
 [.1] است شده استفاده SPSSو  Lisrel یافزارها نرمبا استفاده از  یساختار
 

ـ انجـام تحق  یو مکـان  یق حاضر با توجه به قلمرو زمـان یدر تحق .جامعه، نمونه ن یـی بـه تع  ابتـدا ق، ی
 یهـا  کارخانـه ه کارکنـان  یز کلا عبارت است یآمار جامعه، لذا میپرداز یم یآمارةق جامعیدق چارچوب
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فروشگاهی، خط تولید، فنی و  یها بخش. که در استنفر  332حدود  ها آنتعداد کل  و تولیدی البسکو
ـ گ نمونـه . روش پشتیبانی و اداری و مدیریت مشغول به فعالیت هسـتند  در تحقیـق فـوق از نـوع     یری

ـ گ نمونـه یک واحد کارمند  بخش کارخانه یک طبقه و هرمتناسب با حجم بود که هر  یا طبقه در  یری
و  3مورگـان  یز از جـدول بـرآورد حجـم نمونـه جرسـ     ین حجم نمونه الزم نییتع یبرانظر گرفته شد. 

 .استنفر نمونه  42، تعداد حجم نمونه جدول مورگانبر اساس فرمول  [.1] دیگرداستفاده  0یرجسک
 استاندارد، استفاده شد. پرسشنامهپژوهش از دو  یها پرسشپاسخ به  یبرا ابزار پژوهش:

 
 منظـور  نیهم به [03] 3332 سال در یپت ،یس ،یگوریگر از سویکه  ،اخالق کار پرسشنامهالف( 
پشـتکار و  ار، کـ  بـه  عالقـه  و یبسـتگ  دلبعد ) 2و  پرسش 02 یپرسشنامه دارااین . است شده ساخته

 یهـا یـه گو. اسـت  (در کـار  روح جمعی و مشارکتو  روابط سالم و انسانی در محل کار، جدیت در کار
(، 1(، نظری نـدارم ) 0(، مخالفم )3مخالفم ) کامالًاز  یا نهیگز 5اس یبر اساس مق پرسشمرتبط با هر 

در پرسشـنامه   52، امتیاز کمتـر از  که یصورت درشده است.  یگذار نمره( 5موافقم ) کامالً( و 2موافقم )
اخالق کـار متوسـط    دهنده نشانسشنامه ردر پ 52 ات 41 ازیاگر امت. استاخالق کار پایین  دهنده نشان
 .استاخالق کار باال  دهنده نشانبه باال در پرسشنامه  41. امتیاز است
 

و از  شده  ساختهطراحی و  3132خانم سهیال حسینی در سال  توسط، مزیت رقابتیپرسشنامه ب( 
مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیـت   ،مزیت مشهودبعد ) 5و  پرسش 32 یدارا اعتبار الزم برخوردار است.،
 یهاهیکرت گویل یا نهیگز 5اس یبر اساس مق پرسشطیف پاسخ هر  .است (متجانس و مزیت مرکب

(، 1(، نظری نـدارم ) 0(، مخالفم )3مخالفم ) کامالًاز  یا نهیگز 5اس یبر اساس مق پرسشمرتبط با هر 
 [.34]است  شده گرفته( در نظر 5موافقم ) کامالً( و 2موافقم )

ت اعتمـاد ابـزار   یـ سـنجش قابل  یبرا یکرونباخ معموالً شاخص کامالً مناسب یآلفا که ییازآنجا: ییایپا
اسـتفاده   ت اعتماد پرسشنامه مـورد یقابل نیبنابرا ان عناصر آن است.یم یدرون یو هماهنگ یریگ اندازه
هش بـا اسـتفاده از ضـریب    است. پایایی ابزار پژو شده  یابیارزکرونباخ  یق به کمک آلفاین تحقیدر ا

 بـه دسـت   4324/2و مزیت رقـابتی   4553/2آلفای کرونباخ محاسبه که در خصوص متغیر اخالق کار 
 .شود یم تأیید یبودن( لذا اعتبار درون 2/2ب آلفا )باال یکه با توجه به مناسب بودن ضرا آمد
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Morgan, D.W 
2. Krejcie, R. V 
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 هایافته. تحلیل 4

 ؟ابطه معنادار وجود داردمزیت رقابتی ر اخالق کار و میانآیا اصلی:  پرسش
ان یدر ابتدا به ب یونیل مدل رگرسیتحل رقابتی با استفاده ازمزیت  و اخالق کار رابطهجهت تعیین      
شده است، لذا  330/3واتسون معادل  دوربین آماره، میپرداز یمتعیین و ضریب  واتسون بیندور آمارهو 

 121/2، معـادل  2R. مقدار آمـاره  اند مستقل ها ماندهیباقمناسب بوده و  یونیمدل جهت برازش رگرس
 ون نشـان یرگرسـ  یآمـار  یها مشخصهل رگرسیون و یج جدول تحلی. نتااستاست که در حد مطلوب 

(. همچنـین  p=0.0001و  F=35.657)مثبت دارد  ریتأث مزیت رقابتی کاربرعالقه به که  دهد یم
اسـت. نتـایج تحلیـل     دار یمعنـ درصـد و   3/55 مزیت رقابتی کاربره به عالق ریتأثنتایج نشان داد که، 

 رابطـه مزیـت رقـابتی    اخـالق کـار و   میانکه  دهد یممعادالت ساختاری و نمودار تحلیل مسیر نشان 
ــود دارد ــادار وجـــ  Chisquare=69.82,df= 35, P-value=0.092) .معنـــ

RMSEA=0.009). 
 

 
یدر معادله ساختار مزیت رقابتی اربرکاخالق ر یر تأثیل مسیتحل .0نمودار   

 
 فرعی: یها پرسش

 ؟معنادار وجود داردای مزیت رقابتی رابطه و بعد عالقه به کار میانآیا  .1

در ابتـدا بـه    یونیل مدل رگرسـ یتحل رقابتی با استفاده ازمزیت  و عالقه به کار رابطهجهت تعیین      
شـده   451/3واتسـون معـادل    دوربـین  آماره، میپرداز یمتعیین و ضریب  واتسون دوربین آمارهان و یب

، معادل 2R. مقدار آماره اند مستقل ها ماندهیباقمناسب بوده و  یونیاست، لذا مدل جهت برازش رگرس
ون یرگرسـ  یآمار یها مشخصهل رگرسیون و یج جدول تحلی. نتااستاست که در حد مطلوب  332/2
(. p=0.002و  F=10.518)مثبـت دارد   ریتـأث  مزیـت رقـابتی   کـاربر القه بـه  عکه  دهد یم نشان
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اسـت. نتـایج    دار امعنـ درصـد و   2/11 مزیت رقابتی کاربرعالقه به  ریتأثهمچنین نتایج نشان داد که، 
مزیت رقـابتی   و عالقه به کار میانکه  دهد یمتحلیل معادالت ساختاری و نمودار تحلیل مسیر نشان 

 Chisquare=57.43,df= 35, P-value=0.06952)ر وجـــود دارد معنـــادا رابطـــه

RMSEA=0.064). 
 

 
یدر معادله ساختار مزیت رقابتیبر  عالقه به کارر یر تأثیل مسیتحل .1نمودار   

 
 ؟معنادار وجود داردای همزیت رقابتی رابط و بعد پشتکار در کار میانآیا  .2

در ابتـدا بـه    یونیل مدل رگرسیتحل رقابتی با استفاده ازت مزی و پشتکار در کار رابطهجهت تعیین      
شـده   310/3واتسـون معـادل    دوربـین  آماره، میپرداز یمتعیین و ضریب  واتسون دوربین آمارهان و یب

، معـادل  2R. مقدار آمارهاند مستقل ها ماندهیباقمناسب بوده و  یونیاست، لذا مدل جهت برازش رگرس
ون یرگرسـ  یآمار یها مشخصهل رگرسیون و یج جدول تحلی. نتااستاست که در حد مطلوب  253/2
  (. p=0.026و  F=5.11)مثبـت دارد   ریتـأث  مزیـت رقـابتی  بـر   پشـتکار در کـار  کـه   دهد یم نشان

اسـت. نتـایج    دار امعندرصد و  0/02 مزیت رقابتیبر  پشتکار در کار ریتأثهمچنین نتایج نشان داد که، 
مزیت رقابتی  و پشتکار در کار میانکه  دهد یمیل معادالت ساختاری و نمودار تحلیل مسیر نشان تحل

ــ ــود دارد   ایهرابطـ ــادار وجـ  Chisquare=85,df= 35, P-value=0.0814)معنـ

RMSEA=0.0768). 
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یدر معادله ساختار مزیت رقابتیبر  پشتکار در کارر یر تأثیل مسیتحل .2نمودار   

 
 ؟معنادار وجود دارد ایمزیت رقابتی رابطه و بعد روابط انسانی در کار میانآیا  .3

ـ تحل رقابتی با استفاده ازمزیت  و روابط انسانی در کارجهت تعیین رابطه       در  یونیل مـدل رگرسـ  ی
 311/0واتسـون معـادل    دوربین آماره، میپرداز یمتعیین و ضریب  واتسون دوربین آمارهان و یابتدا به ب

، 2R. مقـدار آمـاره   اند مستقل ها ماندهیباقمناسب بوده و  یونیت، لذا مدل جهت برازش رگرسشده اس
 یآمـار  یهـا  مشخصـه ل رگرسـیون و  یج جدول تحلی. نتااستاست که در حد مطلوب  013/2معادل 
و  F=28.889) مثبـت دارد  ریتـأث  مزیت رقـابتی بر  روابط انسانی در کارکه  دهد یم ون نشانیرگرس

p=0.0001 ،درصـد و   53 مزیت رقـابتی بر  روابط انسانی در کار ریتأث(. همچنین نتایج نشان داد که
پشـتکار   میـان که  دهد یماست. نتایج تحلیل معادالت ساختاری و نمودار تحلیل مسیر نشان  دار یمعن

ــار ــود دارد     و در ک ــادار وج ــه معن ــابتی رابط ــت رق -Chisquare=96.12,df= 34 P)مزی

value=0.198, RMSEA=0.048). 
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یدر معادله ساختار مزیت رقابتیبر  روابط انسانی در کارر یر تأثیل مسیتحل .5نمودار   

 
 ؟معنادار وجود دارد ایمزیت رقابتی رابطه و بعد مشارکت در کار میانآیا  .4

در ابتـدا   یونیمدل رگرسـ  لیتحل رقابتی با استفاده ازمزیت  و در کار مشارکت در کارجهت تعیین      
شـده   455/3واتسون معادل  دوربین آماره، میپرداز یمتعیین و ضریب  واتسون دوربین آمارهان و یبه ب

، معادل 2R. مقدار آماره اند مستقل ها ماندهیباقمناسب بوده و  یونیاست، لذا مدل جهت برازش رگرس
ون یرگرسـ  یآمار یها مشخصهل رگرسیون و یج جدول تحلینتا. استاست که در حد مطلوب  315/2
(. p=0.0001و  F=16.214)مثبـت دارد   ریتـأث  مزیت رقابتی کاربرمشارکت در که  دهد یم نشان

است. نتـایج   دار امعندرصد و  1/22 مزیت رقابتی کاربرمشارکت در  ریتأثهمچنین نتایج نشان داد که، 
 ،مزیت رقابتی و پشتکار در کار میانکه  دهد یمتحلیل مسیر نشان تحلیل معادالت ساختاری و نمودار 

ــه ــود دارد  ایرابط ــادار وج  ,Chisquare=123.85,df= 43, P-value=0.0874)معن

RMSEA=0.051). 
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یدر معادله ساختار مزیت رقابتی کاربرمشارکت در ر یر تأثیل مسیتحل .1نمودار   

 
 گیری و پیشنهاد. نتیجه5

معنوی و زنده یکـی   یها سازمانامروزه با آن مواجه هستند،  ها سازمانکه  ییها چالشبه  با توجه     
فراهم آوردن شرایط و امکانـات الزم بـرای تعمیـق     .است ها سازمان اساسی برای موفقیت یازهایناز 

رضایت و خشنودی کارکنان  ها سازمان یاثربخشو  کارآییباورهای دینی و رشد فضایل اخالقی سبب 
و اثربخشی که بـرای   یور بهرهاز طرفی دیگر عملکرد بهینه در سازمان به دلیل  .شود یمز شغل خود ا

مسـتقلی از   حـوزه بـه   کـه  یطـور  بـه مدیران و کارشناسان بوده،  توجه موردسازمان در بردارد همواره 
سـت، و  عملکرد یک سازمان، گویای وضعیت بقای آن در محیط ا است. شده  لیتبدمطالعات سازمانی 

بـه شـکل    توانـد  یمـ آن را آشکار ساخته که  تیاهممدیریت بر نقش کارکنان در بهبود عملکرد  دیتأک
چنـین شـرایطی،    وجـود  بـا  ردیگ یمکه از طریق نفوذ در حیطه و قلمرو کار انجام  ییها یگذار هیسرما
بـرای بقـا و    هـا  سـازمان انتظار داشت که سازمان عملکرد باال و مطلوبی داشـته باشـد، زیـرا     توان یم

و  نـدها یفراخـود را بـه    یهـا  تـالش از  یا عمـده پیشرفت در دنیای رقابتی ناگزیر هستند کـه بخـش   
ـ نما یمـ کارکردهایی معطوف نمایند که در موفقیت و بهبود عملکرد آنان نقش اساسی ایفا   بحـث  .دی

 مهـم  یهـا  جنبـه  از یکـی  ار،ک اخالقیات .است نموده جلب خود به را زیادی توجه کار، در اخالقیات

 مفهـوم  درک. گردد سازمان یک راهبرد از بخشی که رود یم پیش سمتی به و است سازمان فرهنگ

 اخالقـی  نظـام  یک حف  و ایجاد زیربنای ،وکار کسب در آن خاص یمعنا در و یطورکل  به اخالقیات

 در اخالقـی  رفتار. ندباش یم گسترده بسیار مفهومی اخالقیات. هاست سازمان در آن تبع به و جامعه در
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 مسـتلزم  کـار  اخالقیـات  مفهـوم  درک بنابراین، .دارد ریشه فرد قبول مورد یها ارزش و باورها عمق

 نیـز  و غیراخالقی و اخالقی رفتارهای بروز علل جانبه همه شناخت افراد، بنیادین یها ارزش به توجه

هر  ارزش با یها هیسرمانان کارک. هاست سازمان در اخالقی نظام حف  و استقرار جهت تدابیری اتخاذ
ارزش اسـت   ن منابع بـا یت هوشمند ایریمد درگروهر سازمان  یها هدفبه  یابیدست باشند یمسازمان 

ـ و انگرو اگر با آرامـش خـاطر   ین نیاست ا در راندمان سازمان مؤثر ار عامل مهم وک یروین  یقـو  زهی
 نیتـر  مهـم  یطـورکل   بـه  سطا خود خواهد رسـاند. ن یرا به باالتر یور بهرهار داشته باشد که اشتغال ب
ـ اسـت انگ  مـؤثر  ارمـان  یریپذ رقابتمزیت  یه بر روک یعامل . بـه نظـر   اراسـت کزه در انجـام دادن  ی

 بـه  یابیدسـت  یبـرا  ییهـا  نـه یزم کننده  فراهممعنوی در سازمان  باهوشنان کارک، توجه به 3کامپتون
 یت و نوآوریسازمان اثر مثبت بر خالقدر ا یو پووی معنزنده  یساختارها نان است.کارکروان  سالمت 
خود  توانند یمشتر یب یریپذ انعطافدارند و با  یمترکز کت و تمریرسم ساختارهان یرا ایز .دنان دارکارک

 شـود  یمـ سـاختار منعطـف باعـث     نند.کل یرا تسه یت و نوآوریسازگار، و خالق یطیمح یازهاینرا با 
باشـند  ت داشـته  کمشار یسازمیند تصمیانجام شود و افراد در فرا یراحت هبتبادل اطالعات و ارتباطات 

[02.] 
سـالجقه  (، 3144، طـاهری دمنـه )  (3121)دفر یمعنتیجه اینکه، نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق      
ـ و و اکپرا (،3133(، شیروانی )3132سلیمانی و همکاران ) (،3143) ( همسـو  0223پیـری ) (، 0224) نی

 [.00] است
 

 پیشنهادها
 باشند. ردستانیزمدیران و سرپرستان ضمن رعایت اصول اخالقی کار الگویی برای  .3
 کنـد  ینم مدیران و سرپرستان دقت داشته باشند که اگر کارگر یا کارمندی اصول اخالقی را رعایت .0

 .باشند یممتعهد به رعایت اصول  ها آناو را در گروهی قرار دهند که همه 
 به کار شناسایی و مرتفع شوند. یمند عالقهدر خصوص  یسازمان درونو مشکالت عوامل . 1

 .دیریپذ  صورتبه کار  یمند عالقهاستخدام نیروها با توجه به تخصص و . 2
 بخش لذتشغلی و توانمندسازی کارکنان و توجه به  یساز یغنبا اقداماتی از قبیل  توانند یممدیران . 5

 کار را بهبود بخشند.خوب از احساس ادراک کارکنان  ،کردن کار
الزم برای رشد  یها فرصتو قدردانی، فراهم آوردن شرایط و  یشناس حقمدیران سازمان از طریق . 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Compton 
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و همچنین حساسیت نسبت به عالئق شخصی آنان،  ها دهیادر امور، استقبال از  ها آنکارکنان، مداخله 
 .دهند یمتوجه و احترام به کارکنان را نشان 

گروهی را تشویق و تسـهیل   یها تالشکنند. کارها و  نیآفر ارزشو  دار امعنمدیران کار کارکنان را  .2
کرده و شرایطی فراهم کنند که کارکنان از کار و عضویت در سازمان احساس افتخار کننـد و بـاالخره   

اری ایجـاد  از طریق صمیمیت و همدلی و ایجاد فضایی دوستانه، در کارکنان احساس همراهی و وفـاد 
 .کنند
 کارکنـان  در را بـه سـازمان   یوفـادار  احساس سازمان، مشارکتی در یجو آوردن وجود باشرکت . 4

 .نماید تقویت
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