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 چکیده 

هدف از پژوهش حاضر بررسی بستگی بین اخالق کار با کیفیت خدمات در سازمان هاي دولتی شهر کرمان می باشد جامعه آمـاري   .

سازمان بوده که سازمان صداو سـیما و سـازمان    14این تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان ها ي دولتی شهر کرمان می باشد که تعداد سازمان ها 

روش . نفـر مـی باشـد    1813سازمان باقیمانده،  12تعداد کارکنان . قضایی نیروهاي مسلح به دلیل ماهیت کار از جامعه آماري حذف گردیده اند

جهـت  . نفر می باشـد   302در این پژوهش بدست آمده  نمونه. اي استگیري مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیري تصادفی طبقهنمونه

 ،تجزیـه و تحلیـل آمـاري از طریـق آزمـون کـاي دو، همبسـتگی اسـپیرمن و کنـدال          . جمع آوري داده ها از دو پرسش نامه استفاده شده اسـت 

و کیفیـت خـدمات در   بررسی هاي انجـام شـده نشـان داد کـه بـین اخـالق کـار        . انجام شد spssرگرسیون و لگ خطی وبا استفاده از نرم افزار 

سازمان هاي دولتی شهر کرمان بستگی وجود دارد نتایج فرضیه هاي فرعی تحقیق نشان می دهد که بین عالقه به کار ، پشـتکار در کـار ، روابـط     

انسانی در محل کار و مشارکت در کار با کیفیت خدمات در سازمان هاي دولتی شهرکرمان بستگی مثبت و معنی داري وجـود دارد   عـالوه بـر   . 

با اخـالق کـار و   ) رسمی و پیمانی (، سابقه خدمت ، وضعیت استخدامی )سال  30بیشتر از (این ، بین جنسیت ، وضعیت تاهل ، تحصیالت ، سن 

 کیفیت خدمات بستگی مثبت و معنی داري وجود دارد 

 

 اخالق کار ،کیفیت ،خدمت ،کیفیت خدمات :واژگان کلیدي

 

 

 

 

 

 سنجر سالجقه



١

 

مقدمه 

براي بیشتر موسسات، مطمئن ترین راه براي . ي قدیمی ترین و درعین حال تازه ترین مسئله براي هر موسسه اي استخدمت به مشتر

هاپسـون (ادامه حیات وموفقیت آن است که با کیفیت خدمات همواره درخاطر مشـتریان بـاقی بماننـد    
1

). 10:1384ترجمـه فارسـی،   

ي کنونی یکی از استراتژیهاي نوین مدیریت دولتی توجه بـه مقولـه شـهروندمداري    معتقدند در دنیا) 295:1380(الوانی و دانایی فرد

وینسوسـکی . وارائه خدمات بـا کیفیـت و جلـب رضـایت اربـاب رجـوع اسـت       
2
بیـان میداردکـه   ) 144:1384ذکرشـده در ریـاحی  ( 

در کشـور مـا بخـش خـدمات     .اه باشندسازمانهاي دولتی به عنوان خادمان مردم ایجاد شده اند و باید از انتظارات وتوقعات مردم آگ

اکثریت قاطع نیروي کار را به خود اختصاص داده و نقشی که این بخش در اقتصاد ملی بازي می کند، به هیچ وجه بـا نقـش بخـش    

از ویژگی هاي برجسته بخش خدمات این است که در بسـیاري از فعالیـت هـاي خـدماتی نسـبت سـرمایه       .صنعت قابل مقایسه نیست

فرصت هاي شغلی ایجاد شده ناشی از آن، بسیار کمتر از این نسبت در بخـش صـنعتی اسـت و بـا سـرمایه گـذاري هـاي        گذاري به 

با این همه، موفقیت راهبردي .کوچکتر می توان فرصت هاي شغلی مناسب ایجاد نمود و به افزایش درآمد ناخالص ملی کمک کرد 

در دهه اخیر ، موضوعاتی چون . دشوارتر از موفقیت در بخش تولید استدر بخش خدمات به دلیل ویژگی هاي منحصر به فرد آن 

کیفیت وکسب رضایت مشتري ، مورد توجه واستقبال روز افزون مردم ، دولت هـا وسـازمان هـاي تولیـدي وخـدماتی قـرار گرفتـه        

،نقش کیفیت در خدمات  وزمینه هاي مناسب رشد وهمگانی شدن فرهنگ کیفیت روزبروز فراهم تر می شود هر روز که می گذرد

واهمیت فوق العاده آن درجلب رضایت مشتري آشکارتر شده ورقابت تنگاتنگ درعرصه خدمات وافزایش آگـاهی هـاي عمـومی    

آنچـه کـه   . سبب شده است تا سرمایه گذاري بر روي کیفیت خدمات به امـري راهبـردي بـراي سـازمانهاي خـدماتی تبـدیل شـود        

آن تمرکز وکار شود توسعه منابع انسانی وتوجه به توانایی هاي خالق افراد سازمان اسـت زیـرا   دربحث کیفیت ضرورت دارد روي 

درتحلیل نهایی آنچه که یک سازمان را در شاهراه حیات وتکامل کارآمد وموفق مـی سـازد ، افـراد آن هسـتند وبهتـرین طرحهـاي       

شود لذا کشف وپرورش توانایی هاي نهفته افراد که منشا خالقیت هـا   استراتژیک نیز نهایتاً باید بوسیله افراد سازمان به اجرا گذاشته

از آنجا که درعصر جهانی شدن بـازار ، رقابـت در   .وچشمه جوشان موفقیت هاي آتی است از اهمیت حیاتی باالیی برخوردار است 

د هیچ راهی جز حرکـت بـه سـوي    صحنه جهانی غیر قابل اجتناب است سازمان هایی که در قرن بیست ویکم به دنبال موفقیت هستن

جلو وبه انجام رساندن تغییر وتحوالت مناسب والزم ندارند ودراین راستا توسعه منابع انسانی وآنچه که انسانی بودن کار نامیده شده 

توجـه   اگرچه سازمان هاي دولتی نیاز به اصالح کیفی خدمات را مورد. اولین واساسی ترین سنگ بنایی است که باید گذاشته شود 

قرارداده اند وبرنامه هاي زیادي را براي اصالح کیفیت خدمات تهیه کرده اند، لیکن هنوز کیفیت خدمات بزرگتـرین مشـکل پـیش    

دربخش دولتی ارائـه خـدمات درچـارچوب قـوانین و مقـررات دریـک       ) 14:1385شفیع زاده،(روي این سازمانها محسوب می شود 

عموالً فعالیتها بدون تعهد به تحقق اهداف و صرفاً با تاکید بـر فراینـدها در قالـب رعایـت     ساختار بوروکراتیک صورت می گیرد و م

قوانین و مقررات صورت می گیرد وکارمندان دولتی خود را ملزم به ایجاد رضـایتمندي مشـتري ندانسـته و خـود را در برابـر  آنهـا       

ضعف درونی وجود دارد که موجب شده است کیفیت خدمات دربخش دولتی ایران نقاط ) . 16:1381ریاحی، (پاسخگو نمی دانند 

دولتی رضایت بخش نبوده که یکی از دالیل آن را می توان نهادینـه نبـودن فرهنـگ و اخـالق کـار در سـازمانها و عـدم توجـه بـه          

. مشکالت رفتاري درنظام اداري کشوردانست 

رزشترین سرمایه هاي هر سازمانی محسوب می شوند، لذا پرداختن از آنجا که کیفیت ماحصل تالش انسانهایی است که به عنوان با ا

به مسائل اخالقی انسانهایی که در واقع از مهمترین سرمایه هاي هر سازمان محسوب می شوند و فی الواقـع از مجمـوع رفتـار ایشـان     

                                                
     ١-Hapson  
٢-Vinsvensky    
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ن امروزي  به این نتیجه دست یافتـه  مدیرا). 80:1382فرامرز قراملکی ،(رفتار کل سازمان حادث می شود ضرورتی انکارناپذیر است 

اند که فقط با قوانین ومقررات نمی توان سازمانها را اداره کرد بلکه در کنار آنها به ابزار دیگري نیاز دارند کـه اخـالق نـام دارد بـه     

ایگزین دیگـر کنترلـی   اعتقاد کارشناسان براي اداره بهتر سازمانها ضرورت دارد که اخالق در کنار قانون قرار بگیرد خودکنترلی جـ 

.شود وهدفهاي   اخالقی به قوانین اخالقی تبدیل شوند 

به دلیل رشد و توسعه سازمانها و افزایش نقش آنها در اجتماع، پیامدهاي اجتماعی فعالیت هاي سازمانها و تاثیرات آنها بـر ذینفعـان    

جتماعی انسانها  بر عملکرد کلی سـازمان تـاثیرات بزرگـی    مختلف اهمیتی روز افزون یافته است به گونه اي که عملکرد اخالقی و ا

امروزه جامعه نسبت به اقدامات سازمانها بسیار حساس تر از قبل شـده اسـت و بـه ویـژه در مقابـل فعالیـت هـاي غیـر اخالقـی          . دارد

ا به خود جلب نموده است اخیراً  بحث اخالقیات در کار ،توجه زیادي ر.سازمانها به سرعت و به طرق مختلف واکنش نشان می دهد

درك مفهوم اخالقیات به طورکلی و در معناي خاص آن در کسب وکار ،زیربناي ایجاد و حفظ یک نظام اخالقی در جامعـه و بـه   

کوناك وجونز(تبع آن در سازمانهاست 
3

اخالقیات کار ،یکی از جنبه هاي مهم فرهنگ سازمان است و به سـمتی پـیش   ) 25:1998، 

اخالقیات در کار زیر بناي اساسی براي کسب و کار می سازد که بهبود وضعیت . از استراتژي یک سازمان گردد می رود که بخشی

به طور مشابه مدیریت کیفیت نیز بر اساس اخالقیات بنا می گردد که به پیشرفت نظـري و عملـی   .کاري از طریق آن میسر می گردد

زئیري و پیترز. (کسب و کار منجر می شود
4

بیان می کند کیفیـت و اخالقیـات بـه ایـن     ) 210:1993(همانطور که میزار)  423:2002،

پیترز"انجام دادن کارهاي درست"خاطر شبیه هستند که از هردو این معنا مستفاد می گردد
5

می گوید کیفیت مساله اي ) 126:1988(

عملی و اخالقی است پترسون
6

ش یـک فرهنـگ کیفیـت کمـک نماینـد      معتقد است که اخالقیات مـی تواننـد بـه پـرور    ) 25:1974(

 . فرهنگی که در آن کارکنان تشویق می شوند راجع بهبود فرایندهاي کار فکرکنند و بحث نمایند

چرا . شاید با کمترین تردیدي بتوان مقوله اخالق را جزو آن دسته از مفاهیم و مباحثی دانست که بیشترین ظلم بر آن روا شده است 

توجیه اخالقی کرده و مطابق اخالق می داند و یـا حـداقل   ) در اکثریت مواقع و موارد (مال و افعال خود را که هر فرد و یا گروه ،اع

آنکه برچسب غیر اخالقی بودن به فعل خود نخواهد زد و یا به صورتی به توضـیح و تشـریح چرایـی رفتـار و کـردار خـود خواهـد        

نشانگر جایگاه رفیع اخالقیات می باشد ،امـا  ) که جنبه عمومیت دارد (ت توجیه اخالقی افعال و تالش همگانی در این جه.پرداخت 

و اصرار متحجرانه در توجیه افعال غیـر اخالقـی ،   ) فرد ،گروه و سازمان (به علت عدم اشراف و آگاهی کافی از نقش آن در تعالی 

ژه   وا. رحمانـه بـه مسـلخ کشـیده مـی شـود        گاهاًشاهد آن هستیم که اخالقیات در برخورد با اهداف و منافع فـردي و گروهـی  بـی   

اخالقیات گرچه داراي قدمتی به وسعت پیدایش کالم است اماتاکید روزافزون بر آن و باالخص پیدایش قصورات فزاینده اخالقـی  

آن مبـذول  ژه در مدیریت سازمانها باعث شده است که بعنوان یکی از داغترین مباحث روز توجه خاصـی بـه    در کلیه زمینه ها و بوی

اخالقیات و اصول اخالقی از جمله مباحثی است که به کارگیري آن در جامعه مورد تاکید اسالم بوده  اسـت، بـه طـوري کـه      .شود

از ایـن رواخالقیـات بـه عنـوان     . هدف از رسالت خویش را به کمال رسـاندن مکـارم اخالقـی معرفـی کـرده انـد      ) ص(پیامبر اسالم 

انضـباط کـاري، مهـرورزي،    . ا و نبایدها می تواند نقش مهمی را در مدیریت کار او اثر بخش ایفا کندمجموعه اي از ارزشها، بایده

دادورزي، معاشرت سازنده ، مشاورت، تواضع و خدمتگزاري از جمله شیوه هاي مطلوب اخالقی مـورد تاکیـد اسـالم در مـدیریت     

در این راستا  .ت و عملی ساختن آن در سازمانها ضروري استسازمانها محسوب می شود که جهت تحقق آنها تدوین منشور اخالقیا

با ایجاد ضمانت هاي اجرایی و نهادینه کردن رفتار اخالقی در سازمان می توان اخالقیات و اصول اخالقی را در سازمان تقویت کرد 

                                                
٣- Conaock and Johns   
٤-Zaeiri & Peters 
٥- Peters  
٦- Peterson                                                                                                                                                                   
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د کارکنان از یـک سـو، رشـد و    که در صورت تحقق این امر، کاهش تبعیض، بی عدالتی، نارضایتی، افزایش روحیه سازمانی و تعه

در مدیریت نیـز اخـالق   ) 177:1385عباس زاده،(تعالی انسانها، بالندگی سازمانها و پیشرفت جامعه از سوي دیگر موجب خواهد شد 

که به عنوان مجموعه اصول واستانداردهاي اخالقی جهت دهنده رفتار تعریـف شـده اسـت جایگـاه در خـور تـوجهی در مـدیریت        

کرده است به گونه اي که بسیاري از کشورها آن را در دستور کار اصالحات خود وارد کرده ودر سـر لوحـه ي برنامـه    دولتی پیدا 

الربی.(هاي اصالحات خدمات عمومی قرار داده اند
7

ضرورت توجه به اخالقیات در مـدیریت دولتـی ودر بحـث اداره    ). 67:2001،

بی گمان تقویت اخالقیات در بخش عمومی می تواند نقش مهمی در بهبودکیفیت سازمانها مطالعات متعددي به دنبال داشته است ، 

الـوانی ودانـایی   (خدمات ارائه شـده از سـوي سـازمانهاي عمـومی وافـزایش مشـروعیت ایـن سـازمانها در انظـار عمـومی ایفـا کنـد             

.)171:1380فرد،

یرین و توام با رضایت شغلی و احساس رضایتمندي و اگر اخالق در زندگی  کاري انسان وجود وحضور داشته باشد ،کار کردن ش 

خودشکوفائی از یکسو و رضایت مردم وپیشرفت امور وشکوفائی کار از سوي دیگـر اسـت و درنتیجـه موجبـات رضـایت خـالق و       

.بارش رحمت ها وبرکاتهاي او خواهد شد

نقش اخالقیات به عنوان بخشی از استراتژي :بارتند از اهم دالیلی که موجب می شوند سازمانها اخالقیات را مورد تاکید قرار دهند ع

سازمانی و مدیریت سازمان ،تاثیر رعایت اخالقیات در ایجاد تصویر مناسب از سازمان ،الزام قوانین و مقررات ،نقـش اخالقیـات بـه    

اجتمـاعی فعالیتهـا ،اثـرات     عنوان یک دانش ویژه براي کاهش ناراحتی هاي اجتماعی ،نیاز سازمان به شناسایی هزینـه هـا و مخـارج   

تبلیغاتی رعایت مسائل اخالقی ،فشار دولتها ،تاثیررعایت اخالقیات روي عملکرد سازمان و قیمت سـهام سـازمان ،مسـئولیت قـانونی     

مدیران وسازمان ها جهت رعایت اصول اخالقـی ،اسـتانداردها ،تـاثیر تعهـد بـه مسـائل اخالقـی روي کیفیـت ،فراگیـر شـدن بحـث            

 .) 91:1998وینتن ،(و فشار ذینفعان مختلف اخالقیات 

عدم رعایت قواعد اخالقی و قانونی نیز اثرات ونتایجی براي سازمان و مدیریت در پی دارد که بعضاً ممکن است غیـر قابـل اصـالح    

 :این اثرات را می توان  به سه دسته به شرح زیر تقسیم نمود .باشند 

 :اثرات وپیامدهاي فردي 

 م رابطه گرایی تقویت سیست-1

 بی اعتنایی ،دلسردي و کناره گیري کارکنان -2

 کم کاریهاي پنهان وآشکار -3

 رشوه خواري و دزدي هاي پنهان و آشکار -4

 افزایش سوء ظن به سازمان ومدیریت -5

 افزایش تجسس هاي پنهان و آشکار در مورد سازمان ومدیریت -6

 دادوستدهاي غیر اخالقی و غیر قانونی -7

 رخوردهاي نا مطلوب با ارباب رجوع و مصرف کنندگان کاال و خدمات ب-8

 افزایش نزاع ،کشمکش ،تمرد ،غیبت و سایر رفتارهاي ناهنجار  -9

 کاهش تعهد وحس وفاداري در قبال سازمان ومدیریت -10

 عدم پیگیري شکایت  -11

 هاي مدیریت  افزایش تمایل به ایستادگی گروهی در مقابل اهداف سازمان و خواسته -12

 کاهش سطح بهره وري نیروي انسانی  -13

                                                
٧-Larbi  
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 ترس و وحشت کارکنان از شکایت در خصوص نقض قانون و اخالق در سازمان به دلیل فقدان امنیت شغلی  -14

 عدم مشارکت کارکنان در تصمیم گیري هاي سازمانی  -15

 :اثرات وپیامدهاي گروهی 

 ترجیح منافع گروهی برمنافع سازمانی -1

 تقویت روابط غیر رسمی منفی در گروه هاي کاري -2

 احساس وفاداري به گروه ، نه به سازمان -3

 عدم مشارکت گروه ها در تصمیم گیري هاي سازمان -4

تشکیل باندهاي مخرب به منظور توجیه مخفی کاري و حمایت از یکدیگر در جهت نقض قـانون و عـدم رعایـت اخالقیـات در     -5

 سازمان 

 : هاي سازمانیاثرات وپیامد

 عدم مسئولیت پذیري و پاسخگویی به نیازهاي جامعه  -1

 انعکاس تصویر ذهنی نامطلوب از سازمان در جامعه  -2

 کاهش اثربخشی ،کارآیی و بهره وري سازمانی -3

 کاهش عمر مفید سازمان -4

 )313:1386ابطحی ،(تضعیف نظام شایسته ساالري در سازمان و افزایش روند ریزش نیروي انسانی متخصص  -5

 

امروزه به نظر می رسد اخالق وفرهنگ کار در جامعه ما با توجه به ضعف آن در محیط هاي کاري به یک بحران اجتماعی تبـدیل   

در عصر حاضر ضررها وآسیب هایی که به دلیل بی توجهی به خلقیات نیـروي کـار بـر انگیـزش، بهـره وري و کیفیـت       . شده است 

ت ایجاب می کند که به کارگیري قواعد و مقررات مدیریت و متناسب کردن ان با خلقیات انسان در هـدایت  خدمات وارد امده اس

اگر چه جامعه ما جامعه اي مذهبی با اعتقادات قوي می باشـد و اخـالق در مفهـوم سـنتی سـابقه دیـرین بـه ویـژه در         . او مطرح شود

ان یک ضرورت اجتماعی مهم نگریسته نشده است لذا انجام تحقیق در ایـن  فرهنگ وتمدن اسالمی ما دارد اما هیچگاه به آن به عنو

خصوص می تواند از نظر عملی داراي ارزش واهمیت ویژه اي بوده ونتایج حاصل از آن مورد استفاده مـدیران ومحققـین مـدیریت    

.ورفتار سازمانی قرار گیرد

 :اهداف تحقیق 

        طه  میـان اخـالق کـار وکیفیـت خـدمات در  سـازمان هـاي دولتـی شـهر کرمـان           هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی راب

 :می باشد که می توان آن را در قالب اهداف جزئی زیر  به طور دقیق تر ارائه کرد 

 .توصیف وضعیت اخالق کار در سازمان هاي دولتی شهرکرمان  -1

 . تی شهر کرمان و تحلیل بستگی آن با کیفیت خدماتشناخت و توصیف وضعیت عالقه به کار در سازمان هاي دول -2

 .شناخت و توصیف وضعیت پشتکار در کار در سازمان هاي دولتی شهر کرمان و تحلیل بستگی آن با کیفیت خدمات  -3

. شناخت و توصیف وضعیت روابط انسانی  در سازمان هاي دولتی شهر کرمان و تحلیل بستگی آن با کیفیت خدمات -4

 .ت و توصیف وضعیت مشارکت در کار در سازمان هاي دولتی شهر کرمان و تحلیل بستگی آن با کیفیت خدمات شناخ -5

 .توصیف وضعیت کیفیت خدمات در سازمان هاي دولتی شهر کرمان -6

 .بررسی و توصیف متغیرهاي دموگرافیکی شامل جنسیت ،وضعیت تاهل ،تحصیالت ،سن ،سابقه کار و وضعیت استخدامی -7
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 :ضیات تحقیق فر

 :فرضیات اصلی 

 .بین اخالق کار کارکنان و کیفیت خدمات سازمان هاي دولتی شهر کرمان رابطه وجود دارد -1

 .در سازمان هایی که اخالق کار کارکنان بیشتر است ،کیفیت خدمات ارائه شده نیز بیشتر است -2

:فرضیات فرعی 

 .جود دارد بین عالقه به کارکارکنان با کیفیت خدمات رابطه و -1

 .بین پشتکار در کار کارکنان با کیفیت خدمات رابطه وجود دارد   -2

 .بین روابط انسانی در محل کار  کارکنان با کیفیت خدمات رابطه وجود دارد   -3

 .بین مشارکت در کار کارکنان با کیفیت خدمات رابطه وجود دارد  -4

هاي دولتی شهرکرمان با توجه به جنسیت ، وضعیت تاهل ،تحصـیالت ،سـن   بین اخالق کارکارکنان  وکیفیت خدمات سازمان   -5

 ،سابقه کار و وضعیت استخدامی رابطه وجود دارد

 

 :روش تحقیق 

از نوع تحقیقات همبستگی که خـود یکـی از دسـته بنـدي      وبر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی می باشد  این تحقیق

 ی باشدهاي تحقیقات توصیفی است نیز م

جامعـه آمـاري ایـن تحقیـق شـامل کلیـه       . در این تحقیق براي جمع آوري اطالعات از روش تحقیقات میدانی اسـتفاده شـده اسـت     

سازمان می باشد که سازمان صداوسیما و سازمان قضـایی نیروهـاي   14سازمان هاي دولتی شهرکرمان می باشد که تعداد سازمان ها ،

سازمان دیگر برطبق آمار سازمان مدیریت و برنامـه  12تعداد کارکنان .معه آماري حذف گردیده اند مسلح به دلیل ماهیت کار از جا

از این جامعـه  . روش نمونه گیري مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي است . نفر می باشد 1813ریزي ،

نامـه   جمع آوري اطالعات در ایـن تحقیـق از طریـق پرسـش    . استنفر بدست آمده 302با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه کل 

 :نامه استفاده شده است که عبارتند از  در این تحقیق از دو پرسش. صورت پذیرفته است

 

 :پرسش نامه اخالق کار  -1

نسـیت  سواالت این پرسش نامه در دو بخش مطرح گردیدند که بخـش اول بـه شناسـایی ویژگـی هـاي پاسـخ دهنـدگان از قبیـل ج        

وضعیت استخدامی اختصاص یافت و در بخش دوم سواالت اصـلی پـژوهش مطـرح     وضعیت تاهل ، ،تحصیالت ،سابقه کار ،سن ،

ه شـده و تـاکنون در   سـاخت 1990نامه اسـتاندارد گـري گـوري سـی پتـی کـه در سـال         براي سنجش اخالق کار از پرسش.گردیدند 

سـوال مـی باشـد کـه ابعـاد چهـار گانـه اخـالق         23نامـه شـامل    ایـن پرسـش  .پژوهش هاي متعدد بکار رفته است استفاده شده است 

را از دیدگاه سی پتی مورد سنجش قرار می دهد  )عالقه به کار ،پشتکار در کار ، روابط انسانی در محل کار ،مشارکت در کار (کار

این مقیـاس از مجموعـه اي مـنظم از عبـارات کـه بـه ترتیـب        .اندازه گیري لیکرت استفاده شده است  مه از مقیاسدر این پرسش نا.

این عبارات حاالت خاصی از پدیده مورد انـدازه گیـري را بـه صـورت عبـاراتی کـه از       .ساخته می شود  خاصی تدوین شده است ،

عبارات مورد استفاده به صورت  ).154:1385سرمد و دیگران ،(کند  لحاظ ارزش اندازه گیري داراي فاصله مساوي است عرضه می

می باشند و      1الی  5 مخالف  طراحی شده است که به ترتیب داراي ارزش  مخالف ،کامالً تاحدي موافق ، موافق ، موافق ، کامالً:

 .نامه وجود ندارد  ل معکوس نیز در پرسشاسو
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 :پرسش نامه کیفیت خدمات  -2

شـفافیت و اطـالع رسـانی بـه اربـاب رجـوع       ( مولفه کیفیت خـدمات  7سوال می باشد که  23ه کیفیت خدمات نیز شامل پرسش نام

،سرعت در ارائه خدمت ، صحت در ارائه خدمت ،زیبایی فضاي ارائه خدمت ،انعطاف پذیري در ارائه خدمت ،رعایـت عـدالت در   

گزینه اي لیکرت می باشد و بصورت 5پوشش می دهد و بر اساس طیف  را) ارائه خدمت ،ارزش قائل شدن به نظرات ارباب رجوع 

می باشند و سوال معکـوس   1الی  5کامالً موافق ،موافق ،تاحدي موافق ،مخالف ،کامالً مخالف می باشد که به ترتیب داراي ارزش 

 . نیز در پرسش نامه وجود ندارد

        خواهی از پنج تن از اسـاتید خبـره ،روایـی تمـام سـواالت تاییـد گردیـد       علی رغم استاندارد بودن پرسش نامه در نتیجه بررسی ونظر

در تجزیـه و  ).درصـد بدسـت آمـده اسـت     83/92درصد و روایی پرسش نامه کیفیت خدمات 8/92روایی پرسش نامه اخالق کار ( 

پرسشـنامه ارائـه شـده اسـت و سـپس بـا       تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از جدول فراوانی و نمودارهاي ستونی ،توصـیفی از سـواالت   

استفاده از آزمون دوجمله اي به بررسی رابطه میان اخالق کار کارکنان و کیفیت خدمات ارائه شده پرداخته می شود و در نهایت با 

و کیفیـت  کندال و نمودار پراکنش رابطه میان مولفه هاي اخالق کـار  bاستفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،آزمون همبستگی تاو 

خدمات بررسی شده اند همچنین تحلیل هاي لگ خطی براي بررسی ارتباط بین متغیرهاي اصلی به همراه یک متغیر میانجی استفاده 

 .شده اند 

 

فرضیات تحقیق 

 :فرضیه اصلی 

 بین اخالق کار و کیفیت خدمات در سازمان هاي دولتی شهر کرمان رابطه وجود دارد 

ومعنـی داري هـردو برابـر بـا      441/0و 405/0همبستگی کندال واسپیرمن بین دو متغیر فوق به ترتیب برابربا  باتوجه به اینکه ضریب  

. رد مـی شـود   05/0به دست آمده است، بنابراین فرضیه صفرمبنی برعدم وجود رابطه بین دو متغیر فوق درسطح معنـی داري   000/0

 کر شده مستقیمبنابراین می توان نتیجه گرفت که رابطه متغیر هاي ذ

 ).ضرایب همبستگی مثبت(می باشد به این معنی که با افزایش اخالق کار در سازمانها، کیفیت خدمات نیز افزایش می یابد  

 محاسبه میزان همبستگی و معنی داري آن:  1جدول

کیفیت خدمات 

اخالق کار

همبستگی اسپیرمنهمبستگی کندال

فراوانیمعنی داريضریب همبستگیفراوانیمعنی داريضریب همبستگی

405/0000/0302441/0000/0302

 

:فرضیات فرعی 

  .، رابطه وجود دارد عالقه به کار و کیفیت خدمات در سازمان هاي دولتی شهر کرمانبین   -1

ومعنـی داري هـردو برابـر بـا      559/0و 494/0باتوجه به اینکه ضریب همبستگی کندال واسپیرمن بین دو متغیر فوق به ترتیب برابربـا   

. رد مـی شـود   05/0به دست آمده است، بنابراین فرضیه صفرمبنی برعدم وجود رابطه بین دو متغیر فوق درسطح معنـی داري   000/0

 بنابراین می توان نتیجه گرفت که رابطه متغیر هاي ذکـر شـده مسـتقیم مـی    . این مطلب باتوجه به نمودار پراکنش نیز قابل تأیید است

 ).ضرایب همبستگی مثبت(کار در سازمانها، کیفیت خدمات نیز افزایش می یابد  عالقه به باشد به این معنی که با افزایش
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 محاسبه میزان همبستگی و معنی داري آن:   2جدول

کیفیت خدمات 

عالقه به کار

همبستگی اسپیرمنهمبستگی کندال

فراوانیمعنی داريستگیضریب همبفراوانیمعنی داريضریب همبستگی

494/0000/0302559/0000/0302

 

 رابطه وجود دارد پشتکار درکارکارکنان و کیفیت خدمات در سازمان هاي دولتی شهر کرمانبین  -2

رابـر بـا   ومعنـی داري هـردو ب   369/0و 323/0باتوجه به اینکه ضریب همبستگی کندال واسپیرمن بین دو متغیر فوق به ترتیب برابربا   

. رد مـی شـود   05/0به دست آمده است، بنابراین فرضیه صفرمبنی برعدم وجود رابطه بین دو متغیر فوق درسطح معنـی داري   000/0

بنابراین می توان نتیجه گرفت که رابطه متغیر هاي ذکـر شـده مسـتقیم مـی     . این مطلب باتوجه به نمودار پراکنش نیز قابل تأیید است

 ).ضرایب همبستگی مثبت(پشتکار در کار در سازمانها، کیفیت خدمات نیز افزایش می یابد  ه با افزایشباشد به این معنی ک

 

محاسبه میزان همبستگی و معنی داري آن:  3جدول 

کیفیت خدمات 

پشتکار درکار

همبستگی اسپیرمنهمبستگی کندال

انیفراومعنی داريضریب همبستگیفراوانیمعنی داريضریب همبستگی

323/0000/0302369/0000/0302

 

، رابطـه   کارکارکنان و کیفیت خدمات در  سازمان هـاي دولتـی شـهر کرمـان    محلدرانسانیروابطبین  -3

 .وجود دارد

بـا   ومعنـی داري هـردو برابـر    386/0و 341/0باتوجه به اینکه ضریب همبستگی کندال واسپیرمن بین دو متغیر فوق به ترتیب برابربا   

. رد مـی شـود   05/0به دست آمده است، بنابراین فرضیه صفرمبنی برعدم وجود رابطه بین دو متغیر فوق درسطح معنـی داري   000/0

بنابراین می توان نتیجه گرفت که رابطه متغیر هاي ذکـر شـده مسـتقیم مـی     . این مطلب باتوجه به نمودار پراکنش نیز قابل تأیید است

ضـرایب همبسـتگی   (در سازمانها، کیفیت خدمات نیز افزایش مـی یابـد    کارمحلدرانسانیروابط افزایش باشد به این معنی که با

).مثبت

 

 محاسبه میزان همبستگی و معنی داري آن:  4جدول 

کیفیت خدمات 

درانسانیروابط

کارمحل

همبستگی اسپیرمنهمبستگی کندال

فراوانیمعنی داريگیضریب همبستفراوانیمعنی داريضریب همبستگی

341/0000/0302386/0000/0302
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 ، رابطه وجود دارد مشارکت درکار کارکنان و کیفیت خدمات در سازمان هاي دولتی شهر کرمانبین  -4

برابـر بـا    ومعنـی داري هـردو   297/0و 272/0باتوجه به اینکه ضریب همبستگی کندال واسپیرمن بین دو متغیر فوق به ترتیب برابربا   

. رد مـی شـود   05/0به دست آمده است، بنابراین فرضیه صفرمبنی برعدم وجود رابطه بین دو متغیر فوق درسطح معنـی داري   000/0

بنابراین می توان نتیجه گرفت که رابطه متغیر هاي ذکـر شـده مسـتقیم مـی     . این مطلب باتوجه به نمودار پراکنش نیز قابل تأیید است

ضـرایب همبسـتگی   (کارکنان سازمانها، کیفیت خدمات دولتی نیز افزایش می یابـد   مشارکت درکار که با افزایش باشد به این معنی

 ).مثبت

 محاسبه میزان همبستگی و معنی داري آن:  5جدول 

کیفیت خدمات

مشارکت درکار

همبستگی اسپیرمنهمبستگی کندال

فراوانیی داريمعنضریب همبستگیفراوانیمعنی داريضریب همبستگی

272/0000/0302297/0000/0302

 

 بحث ، بررسی و نتیجه گیري 

بـه رغـم   .هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه اخالق کار کارکنان با کیفیت خدمات در سازمان هاي دولتی شهر کرمـان مـی باشـد    

ابل توجهی دست یافته اسـت ،امـا بـی تـوجهی بـه      اینکه بشر امروزي در زمینه هاي مادي ،اقتصادي ،علمی و فن آوري به پیشرفت ق

اخالقیات و ارزشهاي اخالقی ،آثار نامطلوبی از جمله تبعیض ، فقر ، بی عدالتی و نهایتاًکاهش کیفیت را برجامعه بشري سایه افکنده 

قیات جایگاه متعالی خود پرداخته شود ، اخال)در سطح خرد یا کالن (بی تردید باید گفت که با هر تفکري به مسئله مدیریت . است 

به دلیل رشد و توسعه سازمان هـا و افـزایش نقـش آنهـا در     .را باز خواهد یافت و انکار آن در درازمدت به زیان شرکت خواهد بود 

اجتماع ،پیامدهاي اجتماعی فعالیتهاي سازمان ها و تاثیرات آنها بر ذینفعان مختلف اهمیتی روز افـزون یافتـه اسـت بـه گونـه اي کـه       

 .عملکرد اخالقی و اجتماعی سازمان ها بر عملکرد کلی سازمان ها تاثیرات بزرگی دارد

موضوع مدیریت کیفیت دیگر صرفا ًبه محیط درونی سازمان ها محدود نمی باشد بلکه عرصـه هـاي بسـیار گسـترده تـري از جملـه       

هاينیازمنديشدنبرآوردهمیزان،خدمتیامحصولیککیفیتازطرفی ،جامعه و محیط بیرون سازمان ها را در بر می گیرد 

هايارزشوواصولفرهنگیواجتماعیهايزمینهوسازندمیراهاسازمانکههستندهاانسان .دهدمینشانمشتریان را

وتـر مهـم بسـیار ،اجتمـاع درهـا سـازمان نقـش قبـل، دههچنداز .باشندمیمهمهاگیريتصمیمدرکهاستآنانفردي

کننـد میفعالیتجهانیمقیاسدرکهاستشدهبناهاییسازمانبرجامعهامروزهکهرسدنظرمیبه .استشدهچشمگیرتر

 اسـت همچنـین   کاربردقابلکلطوربهسازمانییاوفراینديهریاايوظیفهموضوعی،هرهربرايکیفیتحاضر،حالدر .

اي یافته است ویکی از ارکان سعادت در زندگی مادي و معنوي بشر ،اخالق و فضائل  بحث اخالق در ادبیات مدیریت جایگاه ویژه

خـاکی  (اخالق موضوعی کهن است که هرگز در قـاموس زنـدگی فـردي و اجتمـاعی انسـان فرامـوش نخواهـد شـد          اخالقی است

مسائلی که با تامل کـم یـا زیـاد در     اخالق مورد عالقه هر انسانی است هر کسی با مشکالت اخالقی مواجه می گردد،با). 14:1386،

پینکافس(مورد آن باید به تصمیمی درست  دست یافت 
8
). 247:1379ترجمه فارسی ، 

اخالقیات و اصول اخالقی از جمله مباحثی است که به کارگیري آن در جامعه مورد تاکید اسالم است، به طوري که پیـامبر اسـالم    

از ایـن رواخالقیـات بـه عنـوان مجموعـه اي از      . اندن مکارم اخالقی معرفی کـرده انـد  هدف از رسالت خویش را به کمال رس) ص(

انضـباط کـاري، مهـرورزي، دادورزي،    . ارزشها،بایدها و نبایدها می تواند نقش مهمـی را در مـدیریت کـار او اثـر بخـش ایفـا کنـد       

                                                
٨- Pinkafs 
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مـورد تاکیـد اسـالم در مـدیریت سـازمان هـا       معاشرت سازنده، مشاورت، تواضع و خدمتگزاري از جمله شیوه هاي مطلوب اخالقی 

در ایـن راسـتا  بـا    .محسوب می شود که جهت تحقق آنها تدوین منشور اخالقیات و عملی ساختن آن در سازمان ها ضـروري اسـت  

رد ایجاد ضمانت هاي اجرایی و نهادینه کردن رفتار اخالقی در سازمان می توان اخالقیات و اصول اخالقی را در سازمان تقویـت کـ  

که در صورت  تحقق این امرکاهش تبعیض، بی عدالتی، نارضایتی، افزایش روحیه سازمانی و تعهد کارکنـان از یـک سـو، رشـد و     

درك مفهـوم  )  177:1385عبـاس زاده ، (تعالی انسانها، بالندگی سازمان ها و پیشـرفت جامعـه از سـوي دیگـر موجـب خواهـد شـد        

در کسب وکار ،زیربناي ایجاد و حفظ یـک نظـام اخالقـی در جامعـه و بـه تبـع آن در       اخالقیات به طورکلی و در معناي خاص آن 

کوناك و جونز(سازمان هاست 
9

مدیران امروزي به این نتیجه دست یافته اند که فقـط بـا قـوانین ومقـررات نمـی تـوان       ).  25:1998،

خالق نام دارد به اعتقاد کارشناسان براي اداره بهتر سـازمان  سازمان ها را اداره کرد بلکه در کنار آنها به ابزار دیگري نیاز دارند که ا

ها ضرورت دارد که اخالق در کنار قانون قرار بگیرد خودکنترلی جایگزین دیگر کنترلی شود وهدفها ي اخالقی به قوانین اخالقـی  

ام با رضـایت شـغلی و احسـاس    تبدیل شوند اگر اخالق در زندگی  کاري انسان وجود وحضور داشته باشد ،کار کردن شیرین و تو

رضایتمندي و خودشکوفا ئی از یکسو و رضایت مردم وپیشرفت امور وشـکوفائی کـار از سـوي دیگـر اسـت و درنتیجـه موجبـات        

ضرورت توجه به اخالقیات در مدیریت دولتی ودر بحـث اداره سـازمان    رضایت خالق و بارش رحمت ها وبرکاتهاي او خواهد شد

به دنبال داشته است ،بی گمان تقویـت اخالقیـات در بخـش عمـومی مـی توانـد نقـش مهمـی در بهبودکیفیـت          ها مطالعات متعددي 

الـوانی ودانـایی   (خدمات ارائه شده از سوي سازمان هاي عمومی وافزایش مشروعیت ایـن سـازمان هـا در انظـار عمـومی ایفـا کنـد        

 ) 171:1380فرد،

ار کارکنان در سازمانهاي دولتی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط ایـن سـازمانها   یافته هاي این پژوهش نشان داد که بین اخالق ک

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد به این معنی که با افزایش میزان اخالقیات کار در سازمانهاي دولتی کیفیت خـدمات ارائـه شـده    

بعاد چهارگانه اخالق کاراز دیدگاه گریگـوري سـی پتـی     توسط این سازمانها افزایش می یابد همچنین این تحقیق نشان داد که بین ا

یعنی عالقه به کار ،پشتکار در انجام کار ،روابط انسانی در محل کـار و مشـارکت در انجـام کـار در سـازمانهاي دولتـی بـا کیفیـت         

نیز افزایش می یابد همچنین  خدمات ارائه شده رابطه مثبت وجود دارد به این معنا که با افزایش هر یک از این ابعاد ،کیفیت خدمات

با متغیرهاي مداخله گر جنسـیت ،وضـعیت تاهـل ،تحصـیالت ،سـن      در تحلیل هاي لگ خطی اخالق کار و کیفیت خدمات دولتی 

،سابقه خدمت و وضعیت استخدام مشخص گردید که هم از نظر زنان و هم از نظر مردان و هم از نظر مجـردین و هـم متـاهلین بـین     

از نظـر تمـامی کارکنـان بـا سـطوح تحصـیالت       .ن و کیفیت خدمات دولتی سازمانهاي دولتی  رابطـه وجـود دارد   اخالق کارکارکنا

مختلف نیز اخالق کارکارکنان  با کیفیت خدمات دولتی  رابطه دارد همچنین تحلیل لگ خطی براي  تمامی افراد بـا سـن بـاالتر از    

دو متغیر رابطه وجود دارد همینطور تحلیل لگ خطی نشان داد از نظر کارکان با سال نشان دادکه از نظر این رده سنی نیز بین این 30

.سابقه کار و وضعیت استخدام متفاوت نیز بین اخالق کارکارکنان  و کیفیت خدمات دولتی رابطه وجود دارد 

زیـرا برخـورد نامناسـب کارکنـان بـا      مدیریت سازمان ها باید مراقب رفتارهاي نامناسب کارکنان خود باشـند  با اثبات این رابطه ها ، 

 ارباب رجوع موجب از دست دادن مشتریان و پایین آمدن ارزش سازمان نزد جامعه 

می گردد باید در نظر داشت که امروزه سازمان ها ابزارهاي مکانیکی نیستند کـه بتـوان آنهـا را بـه روش ابـزاري مـدیریت و بهبـود        

ن اذعان داشت که کیفیت بدون تمرکز دقیق بر ارزش هاي اخالقی قابل حصول نخواهـد  کیفیت را در آنها تضمین نمود لذا می توا

بود مدیریت کیفیت و اخالق کار پیش نیاز یکدیگرنـد بنـابراین بایسـتی تحقیقـاتی در زمینـه چگـونگی اسـتفاده از ابزارهـا و فنـون          

بایـد بـا وجـود آوردن سیسـتمهاي تشـویقی و      همچنـین مـدیریت سـازمان    .مدیریت کیفیت در مدیریت اخالقیات کار انجـام گیـرد  

انگیزشی ،حس مسئولیت پذیري را در کارکنان تقویت نموده و به هرگونه دلسردي ،بی اعتنـایی ،  کـم کاریهـاي پنهـان و آشـکار      

                                                
Conaock and Johns - ٩ 
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رکتی مدیریت سازمان می تواند با به وجود آوردن جوي مشا.،برخورد نامطلوب با ارباب رجوع ،تمرد و غیبت کارکنان خاتمه دهد

در سازمان ،احساس وفاداري به سازمان را در کارکنان تقویت نماید به نحوي که کارکنان منافع سازمان را بـر منـافع شخصـی خـود     

 .مقدم بدارند و از این طریق موجبات بهره وري ،کارآیی و اثربخشی سازمان را فراهم سازند

معه هستند رویکردي متفاوت به کیفیت مورد نیاز است لذا وارد سـاختن  با توجه به این واقعیت که سازمان ها مهمترین نهادهاي جا 

 .اخالقیات در موضوعات و مباحث کیفیت امري ضروري و اجتناب ناپذیر است
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