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آگاهي از اهداف توسعه ملي بر اخالق كاري كاركنان دولت  تأثيربررسي 
   ١)ها در شهر ياسوجها، ادارات كل و شركتكاركنان سازمان: مورد مطالعه(

   ٢سيروس احمدي
  چكيده

نيروي انساني از طريق اخالق كاري پيشرفته، نقش مهمي در موفقيت سازمان دارد اما ضعف اخالق كاري 
در تبيين ضعف اخالق كاري به عوامل . مهم سازماني در بسياري كشورها از جمله ايران است يكي از مسائل

بگذارد اما اين  تأثيرتواند بر اخالق كاري آگاهي كاركنان از اهداف توسعه ملي مي. متعددي اشاره شده است
ي اخالق كاري در بر اين اساس، هدف اساسي تحقيق حاضر بررس. موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفته است

جامعه آماري، . ميزان آگاهي از اهداف توسعه ملي كشور بر آن است تأثيربين كاركنان دولت و تعيين 
گيري عنوان نمونه تعيين و با استفاده از روش نمونهنفر به ۳۲۷كاركنان دولت در شهر ياسوج است كه 

شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي،  هاي حفاظت محيط زيست، مسكن واي در سازمانتصادفي چندمرحله
آموزش و پرورش، جهاد كشاورزي، ادارات كل كار و امور اجتماعي، ثبت احوال، فرهنگ و ارشاد اسالمي، راه 

ابزار سنجش اخالق كاري، مقياس چندبعدي . هاي گاز و توزيع نيروي برق انتخاب شدندو ترابري، و شركت
اين ابزار . اهي از اهداف توسعه ملي، مقياسي پژوهشگر ساخته استميلر و همكاران است و ابزار سنجش آگ

. با استفاده از تحليل عاملي، تعيين اعتبار سازه گرديده و با استفاده از ضريب آلفا كرانباخ تعيين پايايي شدند
به . هاي تحقيق بيانگر اين هستند كه اخالق كاري كاركنان دولت، در سطح متوسط رو به باالستيافته

. عناداري وجود داردـطه مستقيم و مـي از اهداف توسعه ملي و اخالق كاري رابـعالوه، بين ميزان آگاه
تواند باعث ارتقاي اخالق كاري گيري اساسي تحقيق اين است كه آگاهي از اهداف توسعه ملي، مينتيجه

الن و افزايش آگاهي كاركنان هاي كبر اين اساس، با ترسيم دقيق اهداف توسعه ملي در برنامه. كاركنان شود
  . توان اخالق كاري را در بين كاركنان دولت ارتقا بخشيداز اين اهداف، مي
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 مقدمه 

دستيابي به اهداف در . نيروي انساني نقش مهمي در موفقيت و پيشرفت سازمان دارد
اي در بين كاركنان وجود داشته شود كه اخالق كاري پيشرفتهنگامي ميسر ميها هسازمان

 هاكاري يكي از مسائل مهم سازماناما ضعف اخالق كاري و كم). ۷۲: ۱۹۹۴ ،١پتي( باشد
اخالق كاري ). ۵۳۸: ۱۹۹۳و همكاران،  ٣ماير ؛۳۵۱: ۲۰۱۰ و همكاران، ٢هاي هاوس( ستا

 رود كاركنان، كارشان را خوب انجام دهندنتظار مييك هنجار اجتماعي است كه طي آن ا
ها و هنجارهايي است که  ش به عبارت ديگر اخالق كاري، مجموعه ارز). ۲۱: ۲۰۰۲ پتي،(

برحسب اينکه ). ۱۴: ۲۰۰۱ ،٤ملندز( دهندكاركنان در انجام کار مورد استفاده قرار مي
ده و پذيرفته باشند، نحوه انجام ها و هنجارهايي را دروني کر كاركنان يك سازمان چه ارزش
شود اخالق كاري پيشرفته، باعث مي. قرار خواهد گرفت تأثيرکار و ميزان انجام آن، تحت 

وري بيشتر شود، كيفيت محصول توليدي باالتر رود، رضايت شغلي بيشتر گردد، غيبت بهره
حصل آن موفقيت كه ما) ۵۲: ۱۹۸۰ ،٥چرينگتون( از كار كمتر شود و سرعت كار فزوني يابد

ها ن سازمانبر همين اساس، اخالق كاري براي مسئوال. سازمان در دستيابي به اهداف است
: ۲۰۰۳ ،٦ريبوش( آيداهميت زيادي دارد و يك عامل مهم در استخدام كاركنان به شمار مي

تر از مدير آمريكايي نشان داد نگرش به كار مهم ۱۵۰بر روي ) ۱۹۹۴( ٧مطالعه فلين). ۱۶
ترين عامل مورد نظرشان در درصد مديران معتقد بودند، مهم ۶۰ستعداد كاري است و حداقلا

 ۸۰بر اساس گزارش دپارتمان نيروي كار آمريكا، . استخدام كاركنان، اخالق كاري است
درصد كارگراني كه شغل شان را از دست مي دهند نه به علت فقدان مهارت شغلي، بلكه به 

عنوان يک اخالق كاري به). ۶: ۲۰۰۴ ،٨بنتلي( اخالق كاري است دليل كوتاهي و ضعف در
هاي مختلف قرار ها مورد توجه محققان سازماني در رشتهعامل بنيادي در عملکرد سازمان

رخي عوامل، تقويت يا تضعيف ـب تأثيرگرفته و تصور بر اين است که اخالق کاري تحت 
                                                        
1-Petty 
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5- Cherrington 
6- Ruebusch 
7- Flynn 
8- Bentley 



  
  
  

    
  ۳  ...بررسي تأثير آگاهي از اهداف توسعه ملي بر اخالق كاري كاركنان دولت

    
، با شناسايي اخالق کاري كاركنان و رفع کنندها تالش ميبر اين اساس سازمان. شودمي

  .وري سازماني را ارتقا دهندهاي منفي و ناکارآمد آن، بهرهويژگي

ها و منابع موجود بيانگر آن هستند که اخالق کاري در ايران در مقايسه با پژوهش
وري ملي به عنوان يک شاخص بهره. تري قرار داردجوامع پيشرفته صنعتي در سطح پايين

ناشي از وجدان کاري است، در ايران نزديک به صفر  ه عملکرد سازماني که مستقيماًعمد
 مركز آمار ايران،(بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار ). ۱۳۸: ۱۳۸۴ خاني،( است

ساعت در  ۷تا  ۶ساعات کار مفيد به عنوان ديگر شاخص عمده اخالق كاري، بين ) ۱۳۹۱
دقيقه در  ۶ساعت و  ۲قيقه در روز براي بخش دولتي و د ۴ساعت و  ۱هفته و در حدود 

 ۶۰تا  ۴۰در حالي كه ساعات كار مفيد هفتگي در ژاپن بين . بخش خصوصي ايران است
ساعت كار مفيد  ۸۰۰بنابراين، ايران با . ساعت است ۷۲تا  ۵۴ساعت و در كره جنوبي 

ساعت و  ۶۰۰از كويت با  ساالنه در رده سوم كمترين ساعات كار مفيد ساالنه در جهان پس
انداز ها براي کشوري که بر اساس سند چشماين واقعيت. ساعت قرار دارد ۷۲۰عربستان با 

در تبيين . حايز رتبه يکم در منطقه باشد، اميدوارکننده نيست ۱۴۰۴توسعه بايد در سال 
ها تحقيقات متعددي صورت گرفته و عوامل متعددي بر ضعف اخالق كاري در سازمان

برخي پژوهشگران در تحليل ). ۲۰۰۵ و همكاران، ١بوگت ؛۱۹۸۰ چرينگتون،( اندشمرده شده
اند بسته به ضعف اخالق كاري به آگاهي كاركنان از اهداف سازمان توجه كرده و نشان داده

اين كه كاركنان تا چه ميزان نسبت به اهداف سازمان داراي آگاهي باشند، اخالق كاري 
اما پژوهش حاضر در سطحي فراتر ). ۱۵۸: ۱۹۶۸ ،٢الك( ر خواهد گرفتقرا تأثيرشان تحت 

تواند بر اخالق كند كه ميزان آگاهي از اهداف توسعه ملي ميفراتر اين سوال را مطرح مي
  بگذارد؟  تأثيركاري كاركنان 

  مباني نظري
عنوان حالت يا توانايي ادراك، احساس يا مطلع بودن از حوادث و اشيا بخش آگاهي، به

و به همين دليل ارتباط ) ۲۱۶: ۱۳۸۵ اتكينسون و همكاران،( مي از فرآيند يادگيري استمه

                                                        
1- Bogt 
2- Locke 
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در روانشناسي تجربي فرض بر اين است كه رفتار انسان، تابع . نزديكي با عملكرد دارد

ار نيز تغيير ـير كند رفتـاگر اطالعات تغي. آورددست ميها و اطالعاتي است كه بهآگاهي
صورت طبيعي، انجام هر فعاليتي مستلزم كسب برخي به). ۱۲۴: ۱۳۶۷ گنجي،( كندمي

تر ها و اطالعات بيشتر باشد عملكرد، مطلوبر چه آگاهيـه. ها و اطالعات استيـآگاه
عتقدند آگاهی، مستقيماً بر روی رفتار اثر ـم) ۱۲۶۱: ۲۰۰۳( ١گرگوري و دي لئو. گرددمي
های العملها و عکسارهای ناآگاهانه مانند عادتدر واقع، آگاهی هم بر روی رفت. گذاردمی

بر . گذاردمی تأثيرها، قصدها و خود ادراکی غيرارادی و هم بر رفتارهای آگاهانه مانند نگرش
كنند با تعيين اهداف و آگاه نمودن كاركنان نسبت به ها تالش ميهمين اساس، سازمان

 ادوين الك). ۱۰۹: ۱۹۹۳ ،٢بالنچاردهرسي و ( اهداف، عملكرد سازماني را ارتقا بخشند
گذاري، معتقد است اگر كاركنان بدانند چه كاري بايد انجام بدهند با طرح مدل هدف) ۱۹۹۰(

با ) ۱۹۸۱(الك و همكاران . دـگيزش بيشتر و عملكرد بهتري برخوردار خواهند شـاز ان
ن دادند بين گذاري و عملكرد شغلي نشاآوري تحقيقات انجام شده در زمينه هدفجمع
: ۲۰۰۲( ٣زعم الك و التامبه. اي معنا دار وجود داردگذاري و عملكرد شغلي رابطههدف
هاي كاركنان را پذير باشند، انگيزهاگر اهداف سازماني، مشخص، معقول و تحقق) ۷۰۷

اما بايد توجه داشت عواملي مانند انگيزش، ميزان تعهد نسبت به اهداف، . دهندافزايش مي
توانند رابطه بين اهداف و عملكرد شغلي را و پيچيدگي وظيفه، مي) آگاهي از نتايج( ردبازخو

گذاري اين است كه تعيين طور خالصه، نكته اساسي نظريه هدفبه. قرار دهند تأثيرتحت 
با استناد . بگذارد تأثيرتواند بر عملكرد شغلي آنان هدف و آگاهي كاركنان از اين اهداف مي

رد نظري و با توجه به ضعف اخالق كاري در بين كاركنان دولت در ايران، اين به اين رويك
فرض قابل طرح است كه ضعف اخالق كاري شايد ناشي از عدم آگاهي كاركنان نسبت به 

ها دهند نيمي از كاركنان سازمانها كه نشان مينتايج برخي پژوهش. اهداف سازمان باشد
يز اين فرض را ـن) ۲۵: ۱۳۸۸ پرداختچي،( شان چيستمانند ماموريت سازـداندر ايران نمي

در چارچوب  ران اساساًـها در ايداف سازمانـاما با توجه به اين كه اه. بخشديـقوت م
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  ۵  ...بررسي تأثير آگاهي از اهداف توسعه ملي بر اخالق كاري كاركنان دولت

    
توان فرضيه فوق را به آگاهي از اهداف شوند، ميهاي توسعه ملي كشور تعريف ميبرنامه

ي كاركنان دولت از اهداف توسعه ملي توسعه ملي نيز تعميم داد و معتقد بود هر چه آگاه
توسعه ملي يك . شودشان در جهت تحقق آن اهداف بيشتر ميبيشتر باشد، اخالق كاري

كن كاهش نابرابري و ريشه فرآيند چند بعدي است كه هدف آن، تسريع رشد اقتصادي، 
 ازكيا،( توسعه ارتباط نزديكي با مفهوم بهبود دارد). ۲۳: ۱۳۷۷تودارو، ( كردن فقر است

و بر همين اساس هدف توسعه ملي حركت كشور از وضع موجود به وضع بهتر ) ۸: ۱۳۷۷
هاي زمانمند ها با طراحي برنامههاي سوسياليستي، دولتبا روي كار آمدن نظام. است

اين رويه كه بعد از ). ۱۳۸۱ رزاقي،(اقتصادي و اجتماعي، متصدي اصلي توسعه گرديدند 
سياري كشورهاي غيرسوسياليستي نيز پذيرفته شد، در ايران نيز از جنگ جهاني دوم در ب

ويژه بعد از در ايران در دوره بعد از انقالب به. مورد استقبال قرار گرفت ۱۳۲۰ اواخر دهه
دوره جنگ، چهار برنامه توسعه پنج ساله به وسيله دولت طراحي و اجرا شده است كه هدف 

در كنار  ۱۳۸۴از سال . اجتماعي كشور بوده است اساسي آنها بهبود وضعيت اقتصادي و
عنوان سند باالدستي توسعه ملي انداز بيست ساله نيز بههاي توسعه ملي سند چشمبرنامه

هاي در شاخص ۱۴۰۴مورد نظر قرار گرفت كه طي آن مقرر شده است، ايران در سال 
در پيشبرد توسعه ملي  هاسازمان. مختلف اقتصادي و علمي به كشور اول منطقه تبديل شود

نورث، ( كشندمركبي هستند كه بار توسعه را بر دوش مي آنها به سان. نقش مهمي دارند
هاي توسعه ملي اهداف هر يك بر همين اساس، در قالب برنامه). ۷۰: ۱۳۸۴ طالبي، ؛۱۳۷۹

وجه به با ت. رود در سال پايان برنامه تحقق يابدشود و انتظار ميها تعريف مياز سازمان
اينكه تحقق اهداف سازماني مستلزم كار و تالش نيروي انساني است، بنابراين هر چه 

شان در ها بيشتر از اهداف توسعه ملي كشور آگاه باشند، اخالق كارينيروي انساني سازمان
  . شودجهت موفقيت سازمان بيشتر مي

 تحقيقات پيشين

نشان  ۱۹۶۹-۱۹۸۰هايجام شده طي سالبا فراتحليل تحقيقات ان) ۱۹۸۱( ك و همكارانال
دادند اكثريت قاطع تحقيقات بيانگر اين هستند كه اهداف از طريق جلب توجه، بسيج 

شوند و طي آن ها، افزايش پشتكار و توسعه استراتژي منجر به بهبود عملكرد ميتالش
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شوم و  .گردنداهداف چالشي و خاص در مقايسه با اهداف آسان منجر به عملكرد بهتر مي

 در پژوهشي نشان دادند كاركناني كه آگاهي بيشتري از اهداف سازمان) ۱۹۹۷( همكاران
و  ١كلينگلدا. تري برخوردار هستنددارند و به آن اهداف متعهدترند، از اخالق كاري قوي خود

گذاري و عملكرد شغلي نشان دادند، تحليل تحقيقات رابطه هدفنيز در فرا )۲۰۱۱( همكاران
در ايران نيز چندين . شوندمشخص و دشوار منجر به عملكرد بهتر كاركنان مياهداف 

. اندپژوهش وجود دارد كه به بررسي رابطه آگاهي از اهداف و عملكرد سازماني پرداخته
در پژوهشي تحت عنوان آگاهي و شفافيت اهداف سازماني ) ۱۳۸۱( جمشيديان و محمدخاني

نفر از سرپرستان مجتمع فوالد مباركه اصفهان صورت  ۶۵آن بر عملكرد كه بر روي  تأثيرو 
. شود، آگاهي از اهداف سازمان موجب بهبود عملكرد سرپرستان ميگرفت، نشان دادند اوالً

، ثالثاً. تر باشند، عملكرد افراد بهتر خواهد شدتر و ملموساندازه اهداف قابل درك ، هرثانياً
آن موجب آگاهي بيشتر سرپرستان از اهداف و در  مراتب اهداف و به كارگيريرعايت سلسله

تر باشند، مقاومت در ، هر اندازه افراد از اهداف آگاهو رابعاً. شودنتيجه، بهبود عملكرد مي
پور و همكاران پژوهش حبيبي .يابدبرابر تغييرات احتمالي در راستاي هدف، كاهش مي

ي توسط مديران پرستاري بر انگيزش گذاربه كارگيري تئوري هدف تأثيربا عنوان ) ۱۳۸۸(
تجربي بر روي دو گروه از پرستاران انجام شد نيز نشان صورت نيمهشغلي پرستاران كه به

رد شغلي پرستاران داد تعيين اهدف براي پرستاران و آشنايي آنان با اهداف، انگيزش و عملك
  .   بخشدداري ارتقا ميطور معنارا به

  فرضيه تحقيق

  .شودهاي توسعه ملي بيشتر باشد اخالق كاري بيشتر ميآگاهي از اهداف برنامههرچه ميزان 

  شناسي  روش

جامعه . کار رفته در اين پژوهش، پيمايش مقطعی يک گروهی و غيرآزمايشی استروش به
هاي دولتي بوده و آماري، كاركنان بخش دولتي در شهر ياسوج است كه در استخدام دستگاه

 سالنامه آماري استان،( نفر است ۱۸۳۹۰كنند و تعداد آنان ايا دريافت ميماهانه حقوق و مز
                                                        
1- Kleingelda 



  
  
  

    
  ۷  ...بررسي تأثير آگاهي از اهداف توسعه ملي بر اخالق كاري كاركنان دولت

    
استفاده شده ) ۱۹۷۷( ١گيري كوكرانجهت تعيين اندازه نمونه از فرمول نمونه). ۱۶۷: ۱۳۹۰
ساروخاني و  ؛۱۳۸۷ پور،پناهي و ابراهيم(با استناد به برآوردهاي تحقيقات پيشين . است

با تعيين ميزان خطا . برآورد گرديد ۳/۰برابر با  qو مقدار  ۷/۰بر با برا pمقدار ) ۱۳۸۱طالبيان،
با توجه به . نفر تعيين گرديد ۳۱۷، اندازه نمونه )۱۸۳۹۰( و تعداد جامعه آماري ۰۵/۰برابر با 

اين که اندازه به دست آمده، حداقل نمونه قابل تعميم در يک جامعه همگن است، اندازه 
اي و مرحلهدگيري تصادفي چنيافت كه با استفاده از روش نمونهنفر ارتقا  ۳۲۷نمونه به 

حفاظت محيط زيست، مسكن و شهرسازي، ( گيري، در پنج سازمانلحاظ كردن نسبت نمونه
ثبت احوال، كار ( ، چهار اداره كل)امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش، جهاد كشاورزي

گاز و توزيع نيروي ( و دو شركت) ه و ترابريو امور اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسالمي، را
ابزار تحقيق جهت سنجش اخالق كاري، مقياس چندبعدي اخالق كاري . انتخاب شدند) برق
، ۲۶، ۶،۲۱سواالت . سوال و هفت بعد است ۶۵است كه داراي ) ۲۰۰۲(و همكاران  ٢ميلر
، ۳۷، ۷،۱۵،۲۵ ، سواالت٣جهت سنجش بعد اعتماد به نفس ۵۹و  ۵۵، ۵۰، ۴۴، ۳۴، ۳۲، ۲۸
، ۲۷، ۱۸، ۱۴، ۸، ۵، سواالت ٤بندي اخالقيجهت سنجش بعد پاي ۶۱و  ۵۷، ۵۴، ۵۱، ۴۸
، ۳۵، ۲۴، ۲۲، ۲۰، ۱۷، سواالت ٥جهت سنجش بعد اجتناب از فراغت ۶۳و  ۵۸، ۴۹، ۴۳، ۳۱
، ۳۳، ۳۰، ۱۳، ۱۰، ۴، ۲ ، سواالت٦جهت سنجش بعد سخت كوشي ۶۰و  ۵۳، ۴۷، ۴۵، ۳۸
و  ۵۶، ۳۹، ۳۶، ۲۳، ۱۲، ۹، ۱، سواالت٧جهت سنجش بعد محوريت كار ۶۴و  ۵۲، ۴۱، ۴۰
و  ۴۶، ۴۲، ۲۹، ۱۹، ۱۱، ۳ ، و باالخره سواالت٨جهت سنجش بعد اجتناب از اتالف وقت ۶۵
اين مقياس براي نخستين بار در . اندطراحي شده ٩جهت سنجش بعد كامروايي معوق ۶۲

اس ابتدا مقياس به فارسي ترجمه گرديد و سپس بر اين اس. گيردايران مورد استفاده قرار مي
از دو نفر متخصص زبان انگليسي خواسته شد متن فارسي را به انگليسي برگردانند و پس از 

                                                        
1-Cochran 
2- Miller 
3- Self-Reliance 
4- Morality/Ethics 
5- Avoidance of Leisure  
6- Hard Work 
7- Centrality of Work 
8- Not Wasting Time 
9- Delay of Gratification 



  
  
  
  

   ۱۳۹۲بهار و تابستان  سال دوم،شناسي اقتصادي و توسعه، دو فصلنامه جامعه  ۸
  

  
كسب اطمينان از صحت ترجمه، مورد استفاده قرار گرفت و مقرر گرديد اعتبار آن به روش 

رد كه نتايج آن به شرح ييدي با چرخش واريماكس مورد بررسي قرار گيأتحليل عاملي ت
منجر به استخراج هفت  گويه ۲۵تحليل عاملي در نهايت با حذف . است ۱جدول شماره 

گيري است و معناداري آزمون بارتلت نشان بيانگر كفايت نمونه KMOمقدار . عامل گرديد
هفت عامل استخراج شده در مجموع قادرند . دهد بين متغيرها همبستگي وجود داردمي

محاسبه پايايي با استفاده از  .رصد از تغييرات واريانس اخالق كاري را تبيين نمايندد ۸/۵۱
و  ۵۵/۰ -۸۵/۰هاي هفت گانه بين مقياسهمساني دروني به روش آلفا كرانباخ براي خرده

دهد مقياس چندبعدي اخالق كاري از ضريب است كه نشان مي ۸۶/۰براي كل مقياس 
  .استپايايي قابل قبولي برخوردار 

  سنجش اعتبار و پايايي سازه مقياس اخالق كاري به روش تحليل عاملي و آلفا كرانباخ )۱(جدول 
  هاعامل

اجتناب از 
اجتناب از اتالف   اعتماد به نفس  محوريت كار  سخت كوشي  فراغت

  وقت
بندي پاي

  كامروايي معوق  اخالقي

شماره 
  سوال

بار 
  عاملي

شماره 
  سوال

بار 
  عاملي

شماره 
  سوال

ر با
  عاملي

شماره 
  سوال

بار 
  عاملي

شماره 
  سوال

بار 
  عاملي

شماره 
  سوال

بار 
  عاملي

شماره 
  سوال

بار 
  عاملي

۴۹  ۷۶۹/۰  ۳۵  ۷۴۶/۰  ۲  ۶۷۱/۰  ۲۸  ۶۶۷/۰  ۲۳  ۵۷۸/۰  ۵۱  ۶۷۷/۰  ۳  ۵۰۵/۰  
۶۳  ۷۳۸/۰  ۴۵  ۷۳۰/۰  ۴۱  ۵۰۸/۰  ۲۶  ۶۴۹/۰  ۹  ۵۶۴/۰  ۶۱  ۶۵۶/۰  ۱۱  ۴۸۹/۰  
۵۸  ۷۲۴/۰  ۲۲  ۶۹۰/۰  ۴۰  ۴۱۷/۰  ۳۲  ۶۴۶/۰  ۳۶  ۴۰۷/۰  ۵۴  ۴۷۹/۰    
۳۱  ۷۱۴/۰  ۳۸  ۶۷۰/۰  ۳۳  ۴۰۰/۰  ۵۵  ۵۱۸/۰  ۱۲  ۴۰۰/۰    
۴۳  ۶۳۶/۰  ۶۰  ۶۳۲/۰  ۶۴  ۳۸۸/۰  ۳۴  ۴۹۱/۰    
۸  ۶۲۲/۰  ۲۰  ۵۶۷/۰  ۴  ۳۱۹/۰  ۵۰  ۴۰۹/۰  
۱۴  ۵۵۳/۰  ۱۷  ۵۱۸/۰      
۱۸  ۵۳۲/۰  ۴۷  ۴۸۴/۰  
۵  ۴۸۹/۰  ۲۴  ۴۳۷/۰  
۲۷  ۴۵۰/۰    

  ۱/۶=مقدارويژه
ين واريانس تبي

  ۶/۱۰ شده

 ۸/۱=مقدارويژه ۲/۳=مقدارويژه ۳/۲=مقدارويژه ۴/۲=مقدارويژه ۹/۱=مقدارويژه ۲/۱۰=مقدارويژه
واريانس تبيين 

 ۹/۱۶ شده
واريانس تبيين 

 ۴ شده
واريانس تبيين 

 ۸/۴ شده
واريانس تبيين 

 ۶/۴ شده
واريانس تبيين 

 ۱/۶ شده
واريانس تبيين 

 ۸/۳ شده
 ۵/۰ ضريب آلفا ۶۵/۰آلفاضريب ۶۲/۰ضريب آلفا ۷۰/۰آلفاضريب ۶۴/۰ضريب آلفا ۸۴/۰ضريب آلفا  ۸۵/۰آلفاضريب

Cronbach Alpha for Total = ۸۶۵/۰  



  
  
  

    
  ۹  ...بررسي تأثير آگاهي از اهداف توسعه ملي بر اخالق كاري كاركنان دولت

    
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ۷۷۰/۰  

Bartlett’s test of spherecity  Chi-Square = ۹۵۰۲  df= ۲۰۱۶  Sig = ۰۰۰/۰  

اي است كه هي از اهداف توسعه ملي، مقياس پژوهشگر ساختهابزار تحقيق سنجش آگا
داف اقتصادي و آگاهي از اهداف اجتماعي سند ـسوال در دو بعد آگاهي از اه ۱۲داراي 

هر يك از موارد به چه ميزان ساله است و طي آن از افراد پرسيده شده است  ۲۰انداز چشم
  ساله مورد توجه است؟ ۲۰انداز در سند چشم

مقياس نيز پس از طراحي به داوران متخصص نشان داده شد و از آنان خواسته شد اين  
ييدي با با أاين مقياس سپس با استفاده از تحليل عاملي ت. اعتبار محتوايي آن را ارزيابي كنند

. است ۲اي گرديد كه نتايج آن به شرح جدول شماره چرخش واريماكس، تعيين اعتبار سازه
ها از مدل تحليل عاملي حذف نگرديده و كليه دول، هيچ يك از گويههاي جبر اساس داده

مقدار . هاي طراحي شده در قالب دو عامل اجتماعي و اقتصادي بارگذاري گرديدندگويه
KMO گيري است و معناداري آزمون بارتلت بيانگر آن است كه بين نشانگر كفايت نمونه

درصد از  ۶/۸۲ج شده در مجموع قادرند دو عامل استخرا. متغيرها همبستگي وجود دارد
ضريب پايايي آلفا كرانباخ براي بعد  .واريانس آگاهي از اهداف توسعه ملي را تبيين نمايند

دهد مقياس است كه نشان مي ۹۷/۰و براي كل مقياس  ۹۶/۰، بعد اقتصادي ۹۴/۰اجتماعي 
  . از همساني دروني قابل قبولي برخوردار است

  
  ر و پايايي سازه آگاهي از اهداف توسعه ملي به روش تحليل عاملي و آلفا كرانباخسنجش اعتبا)۲(جدول 

  هاعامل
  اقتصادي  اجتماعي

  بارعاملي  آيتم  بارعاملي  آيتم  
  ۸۶۹/۰  گري دولتكاهش تصدي  ۸۹۲/۰  مبارزه با جرايم و مفاسد اجتماعي

  ۸۶۲/۰  نفت كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي  ۸۷۱/۰  به كارگيري مديران اليق
  ۷۲۷/۰  خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي  ۸۴۶/۰  مبارزه با فساد اداري

  ۷۱۲/۰  دستيابي به جايگاه اول منقطه در توليد علم  ۸۲۵/۰  اصالح نظام اداري كشور در جهت تحرك و كارايي
  ۶۸۷/۰  اتكاء اقتصاد به دانش و آگاهي  ۷۱۷/۰  تحقق هر چه بيشتر عدالت اجتماعي

  ۶۱۹/۰  هاي بخش تعاونگسترش هر چه بيشتر فعاليت  ۶۳۹/۰  هاي انقالبتناسب با آرمانـويت ملي مـويت هـتق
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 ۱= مقدار ويژه  ۱/۹=مقدار ويژه 

 ۷= واريانس تبيين شده  ۶/۷۵= واريانس تبيين شده 
  ۹۶/۰= ضريب آلفا   ۹۴/۰= ضريب آلفا 

Cronbach Alpha for Total= ۹۷/۰  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ۹۳۷/۰  

Bartlett’s test of spherecity:  Chi-Square= ۴۹۳۶  df=۶۶  Sig = ۰۰۰/۰  

  هاي توصيفييافته
مرد و %)  ۲/۷۵( نفر ۲۴۶نفر پاسخگو،  ۳۲۷هاي توصيفي تحقيق از مجموع بر اساس يافته

 نفر ۲۹هل و أمت%)  ۱/۹۱( نفر ۲۹۸هل، أبه لحاظ وضع ت. اندزن بوده%)  ۹/۲۴(نفر  ۸۱
سال  ۳/۶سال با انحراف معيار  ۲/۳۷به لحاظ سني، ميانگين سني . اندمجرد بوده%)  ۹/۸(

سال با انحراف  ۴/۱۵هاي تحصيل ميانگين ميزان تحصيالت بر حسب تعداد سال. باشدمي
سال با  ۱/۱۴ت و باالخره به لحاظ سابقه خدمت، ميانگين سابقه خدم. بوده است ۸/۱معيار 

به عالوه ميانگين نمرات اخالق كاري و ابعاد آن و آگاهي از . بوده است ۸/۷انحراف معيار 
  . باشندمي ۳اهداف توسعه ملي و ابعاد آن نيز به شرح جدول شماره 

  نتايج توصيفي متغيرهاي اخالق كاري و آگاهي از اهداف توسعه ملي )۳(جدول 

  ماكزيمم  مينيمم  معيارانحراف  نمرهميانگين  سوال تعداد  نام متغير
  ۱۸۵  ۱۱۹  ۳/۱۲  ۸/۱۵۱  ۴۰  )كل( اخالق كاري

  ۴۵  ۱۰  ۴/۷  ۶/۲۹  ۱۰  اجتناب از فراغت
  ۴۵  ۲۱  ۷/۵  ۵/۳۵  ۹  سخت كوشي
  ۳۰  ۹  ۴/۳  ۲/۲۴  ۶  محوريت كار

  ۳۰  ۹  ۸/۹  ۳/۲۳  ۶  اعتماد به نفس
  ۲۰  ۱۲  ۹/۱  ۹/۱۶  ۴  وقتاجتناب از اتالف

  ۱۵  ۷  ۶/۱  ۵/۱۳  ۳  پايبندي اخالقي
  ۱۰  ۲  ۳/۱  ۸/۸  ۲  كامروايي معوق

  ۶۰  ۱۲  ۵/۱۲  ۱/۴۳  ۱۲  )كل( آگاهي از اهداف
  ۳۰  ۶  ۹/۵  ۵/۲۱  ۶  اهداف اقتصادي
  ۳۰  ۶  ۱/۷  ۶/۲۱  ۶  اهداف اجتماعي

  



  
  
  

    
  ۱۱  ...بررسي تأثير آگاهي از اهداف توسعه ملي بر اخالق كاري كاركنان دولت

    
  هاي تحليلييافته

  ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق     

اقتصادي و اجتماعي مقياس در پژوهش حاضر آگاهي از اهداف توسعه ملي در قالب دو خرده
بندي اخالقي، قياس اعتماد به نفس، پايمسنجش شده و اخالق كاري بر حسب هفت خرده

اجتناب از فراغت، سخت كوشي، محوريت كار، اجتناب از اتالف وقت و كامروايي معوق 
بر اين اساس، در ابتدا با استفاده از ماتريس همبستگي، ضرايب . سنجش گرديده است

منعكس گرديده  ۴ه متغيرها بررسي شده است كه نتايج آن در جدول شماره همبستگي كلي
بر اساس داده هاي جدول، همبستگي مثبت و معناداري بين آگاهي از اهداف توسعه . است
به . درصد معنادار است ۹۹وجود دارد كه در فاصله اطمينان ) كل( و اخالق كاري) كل(ملي 

كوشي، رابطه معناداري با اجتناب از فراغت، سخت) كل(عالوه، آگاهي از اهداف توسعه 
اجتناب از اتالف وقت و كامروايي معوق دارد اما رابطه آن با اعتماد به نفس، محوريت كار و 

هاي آگاهي از اهداف مقياسبررسي رابطه هر يك از خرده. پايبندي اخالقي معنادار نيست
ست كه آگاهي از اهداف اقتصادي توسعه هاي اخالق كاري بيانگر اين امقياستوسعه و خرده

اي كه با افزايش آگاهي از اهداف به گونه. دارد) كل( رابطه مثبت و معناداري با اخالق كاري
اين رابطه در فاصله  .يابديـطور معناداري افزايش ماقتصادي توسعه، اخالق كاري به

عناداري با ـعه رابطه مـداف اقتصادي توسـآگاهي از اه. د معنادار استـدرص ۹۹اطمينان 
هاي اجتناب از فراغت، سخت كوشي، اجتناب از اتالف وقت و كامروايي معوق مقياسخرده

بندي اخالقي و محوريت كار دهد اما رابطه معناداري با اعتماد به نفس، پاينيز نشان مي
اخالق از سوي ديگر آگاهي از اهداف اجتماعي توسعه رابطه مثبت و معناداري با . ندارد
آگاهي از اهداف . درصد معنادار است ۹۹دارد و اين رابطه در فاصله اطمينان ) كل( كاري

كوشي، اجتناب از اتالف اجتماعي توسعه همچنين رابطه معناداري با اجتناب از فراغت، سخت
بندي اخالقي و نفس، پايوقت و كامروايي معوق دارد اما رابطه معناداري با اعتمادبه

  . ر نداردمحوريت كا

  



  
  
  
  

   ۱۳۹۲بهار و تابستان  سال دوم،شناسي اقتصادي و توسعه، دو فصلنامه جامعه  ۱۲
  

  
 ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق )۴(جدول 

  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  متغيرها
آگاهي  - ۱

از اهداف 
  )كل(توسعه 

-                      

آگاهي  - ۲
از اهداف 
  اقتصادي

**۹۴۹/۰  -                    

آگاهي  - ۳
از اهداف 
  اجتماعي

**۹۶۵/۰  **۸۳۴/۰  -                  

اخالق  - ۴
  )كل(كاري 

**۲۷۲/۰  **۲۸۵/۰  **۲۴۰/۰  -                

اعتماد  - ۵
  به نفس

۰۱۹/۰  ۰۲۷/۰  ۰۲۶/۰  **۴۸۴/۰  -              

پايبندي  - ۶
  اخالقي

۰۲۴/۰-  ۰۴۴/۰  ۰۵۱/۰-  **۵۰۴/۰  **۲۳۴/۰  -            

اجتناب  - ۷
  از فراغت

**۲۲۲/۰  **۲۴۹/۰  **۱۸۸/۰  **۳۷۴/۰  **۲۴۲/۰ -  ۰۷۳/۰  -          

سخت  - ۸
  كوشي

**۱۸۴/۰  **۱۴۸/۰  **۱۹۵/۰  **۵۹۹/۰  **۲۵۳/۰  **۲۱۳/۰  **۲۴۳/۰ -  -        

محوريت - ۹
  كار

۰۲۳/۰  ۰۲۳/۰  ۰۱۸/۰  **۵۷۲/۰  **۴۳۰/۰  **۳۲۳/۰  **۱۷۲/۰ -  **۳۴۴/۰  -      

اجتناب  -۱۰
 از اتالف

  وقت

**۲۲۰/۰  **۲۱۲/۰  **۲۱۱/۰  **۵۳۲/۰  **۲۹۵/۰  **۲۴۶/۰  ۰۸۳/۰-  **۴۲۱/۰  **۲۸۵/۰  -    

۱۱-
كامروايي 

  معوق

**۱۴۴/۰  *۱۳۸/۰  *۱۴۱/۰  **۴۳۳/۰  **۰۸۲/۰  **۲۸۳/۰  ۰۶۳/۰  **۲۴۵/۰  **۲۳۸/۰  **۳۰۸/۰  -  

** Correlation is significant at the 0.01 level   
* Correlation is significant at the 0.05 level 

  آزمون فرضيه تحقيق 
عنوان متغير مستقل با فرضيه اصلي تحقيق، بررسي رابطه آگاهي از اهداف توسعه ملي به

با توجه به سطوح سنجش هر دو سازه، جهت . ن متغير وابسته استعنوااخالق كاري به



  
  
  

    
  ۱۳  ...بررسي تأثير آگاهي از اهداف توسعه ملي بر اخالق كاري كاركنان دولت

    
هاي آگاهي از مقياسبررسي رابطه آگاهي از اهداف توسعه ملي با اخالق كاري و نيز خرده

اهداف توسعه ملي با اخالق كاري، از تحليل رگرسيون استفاده شده كه نتايج آن در جداول 
  .اندمنعكس شده ۶و  ۵

 ۷، آگاهي از اهداف توسعه ملي قادر است بيش از ۵جدول شماره  هايبر اساس داده
با توجه به نتايج، رابطه آگاهي از اهداف توسعه . درصد واريانس اخالق كاري را تبيين كند

ملي و اخالق كاري به صورت خطي است و طي آن، افزايش آگاهي از اهداف توسعه ملي 
  .شودباعث افزايش اخالق كاري مي

  بيين اخالق كاري بر اساس آگاهي از اهداف توسعه مليت )۵(جدول 
ضريب   

  همبستگي
ضريب 
  F Sig B  Beta  t  Sigمقدار   تعيين

    مقدار ثابت
۲۷۲/۰  

  
۰۷۲/۰  

  
۱/۲۶  

  
۰۰۰/۰  

۲/۱۴۰  -  ۲/۵۹  ۰۰۰/۰  
  ۰۰۰/۰  ۱/۵  ۲۷۲/۰  ۲۶۹/۰  آگاهي از اهداف توسعه ملي

آگاهي از اهداف اقتصادي توسعه ، متغيرهاي مستقل ۶هاي جدول شماره بر اساس داده
درصد واريانس اخالق كاري را  ۸ملي و آگاهي از اهداف اجتماعي توسعه ملي قادرند بيش از 

بر اساس ضرايب بتاي استاندارد شده، متغير آگاهي از اهداف اقتصادي توسعه . تبيين كنند
ضريب بتاي  و آگاهي از اهداف اجتماعي توسعه ملي با )β=۲۸۶/۰(ملي با ضريب بتاي 

)۲۴۵/۰=β( به ترتيب بيشترين سهم را در تبيين اخالق كاري دارند .  

  تبيين اخالق كاري بر اساس ابعاد آگاهي از اهداف توسعه ملي )۶(جدول 
ضريب   

  همبستگي
ضريب 
  تعيين

مقدار 
F 

Sig B  Beta  t  Sig  

    مقدار ثابت
۲۸۷/۰  

  
۰۸۱/۰  

  

  
۹/۱۴  

  
۰۰۰/۰  

  

۴/۱۳۶  -  ۴/۲۹  ۰۰۰/۰  
  ۰۰۰/۰  ۳/۵  ۲۸۶/۰  ۵۹۶/۰  ز اهداف اقتصاديآگاهي ا

  ۰۰۰/۰  ۵/۴  ۲۴۵/۰  ۰۴۲۲/۰  آگاهي از اهداف اجتماعي

الق كاري و ـعاد آن با اخـعه ملي و ابـطه آگاهي از اهداف توسـجهت اطمينان از راب
گيري اثر متغيرهاي مزاحم، متغيرهاي جمعيتي سنوات خدمت، سن، ميزان تحصيالت، اندازه
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عنوان متغيرهاي كنترل در تحقيق وارد و از طريق تحليل رگرسيون هل بهأجنسيت و وضع ت

آنها بر اخالق كاري مورد سنجش قرار گرفت كه نتايج  تأثيرچند متغيره به روش همزمان، 
  . است ۸ و ۷آن به شرح جداول شماره 

  و متغيرهاي جمعيتي) كل( تبيين اخالق كاري بر اساس آگاهي از اهداف توسعه ملي )۷(جدول 
ضريب   بينمتغيرهاي پيش

  همبستگي
ضريب 
  تعيين

مقدار 
F Sig B  Beta  t  Sig  

    مقدار ثابت
  
  
۲۸۵/۰  

  
  
  
۰۸۰/۰  

  
  
  

۷/۴  

  
  
  
۰۰۰/۰  

۶/۱۳۷  -  ۲/۱۳  ۰۰۰/۰  
  ۰۰۰/۰  ۱/۵  ۲۷۸/۰  ۲۷۴/۰  هداف توسعه مليا آكاهي از

  ۳۶۹/۰  ۹۰/۰  ۰۸۷/۰  ۱۷۱/۰  سن
  ۴۵۷/۰  -۷۴/۰  -۰۴۵/۰  ۳/۱  جنسيت

  ۵۳۵/۰  -۶۲۱/۰  -۰۳۵/۰  -۲۴۰/۰  تحصيالت
  ۳۵۷/۰  ۹۲۳/۰  ۰۵۲/۰  ۳/۲  وضع تاهل

  ۵۷۹/۰  -۵۵۶/۰  -۰۵۳/۰  ۰۸۴/۰  سابقه خدمت

يانس اخالق كاري را درصد وار ۸، متغيرهاي مستقل قادرند ۷بر اساس جدول شماره 
بر اساس ضرايب بتاي استاندارد شده، متغير آگاهي از اهداف توسعه ملي با . تبيين كنند

تنها متغير معنادار موجود در مدل است و هيچ يك از متغيرهاي  )β=۲۷۸/۰(ضريب بتاي 
  . بيني متغير وابسته اخالق كاري ندارندجمعيتي، سهمي در پيش

  اري بر اساس ابعاد آگاهي از اهداف توسعه ملي و متغيرهاي جمعيتيتبيين اخالق ك )۸(جدول 

  متغيرهاي
  بينپيش

ضريب 
  همبستگي

ضريب 
  F Sig B  Beta  t  Sigمقدار   تعيين

  مقدار ثابت

  
  
  
۲۹۷/۰  

  
  
  
۰۸۷/۰  

  
  
  

۱/۵  

  
  
  
۰۰۰/۰  

۶/۱۳۶  -  ۱/۱۳  ۰۰۰/۰  
  ۰۰۰/۰  ۳/۵  ۲۹۱/۰  ۵۹۰/۰  آگاهي از اهداف اقتصادي

  ۰۰۰/۰  ۷/۴  ۲۴۵/۰  ۰۲۰/۰  اجتماعي فآكاهي از اهدا
  ۳۱۸/۰  ۱/۱  ۰۹۷/۰  ۱۹۰/۰  سن

  ۵۳۰/۰  -۶۲۹/۰  -۰۳۶/۰  -۰۷/۱  جنسيت
  ۴۹۲/۰  ۶۸۸/۰  -۰۳۸/۰  -۲۶۶/۰  تحصيالت

  ۴۱۴/۰  ۸۱۹/۰  ۰۴۶/۰  ۲  هلأوضع ت
  ۴۱۳/۰  ۸۱۹/۰  ۰۷۸/۰  -۱۲۵/۰  سابقه خدمت
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درصد تغييرات اخالق كاري را  ۹ر حدود ، متغيرهاي مستقل د۸بر اساس جدول شماره 

بر اساس ضرايب بتاي استاندارد شده، متغير آگاهي از اهداف اقتصادي . تبيين مي كنند
و آگاهي از اهداف اجتماعي با ضريب بتاي  )β=۲۹۱/۰(توسعه ملي با ضريب بتاي 

)۲۴۵/۰=β (از يك ترين متغيرها در تبيين اخالق كاري هستند و هيچترتيب قوي به
  .  متغيرهاي جمعيتي سهمي در پيش بيني اخالق كاري ندارند

  گيريبحث و نتيجه

ها، ادارات هاي تحقيق، ميانگين نمره اخالق كاري كاركنان دولت در سازمانبر اساس يافته
گين ابعاد ـي تفاوت ميانـبررس. ها در شهر ياسوج، متوسط رو به باال استكل و شركت

يك دامنه نشان  tا ميانگين واقعي آن ابعاد با استفاده از آزمون گانه اخالق كاري بفتـه
دهد كه ميانگين نمره پاسخگويان در ابعاد سخت كوشي، محوريت كار، اعتماد به نفس، مي

بندي اخالقي و كامروايي معوق، بيش از ميانگين واقعي اين ابعاد اجتناب از اتالف وقت، پاي
در بعد اجتناب از فراغت، كمتر از ميانگين واقعي مقياس است اما ميانگين نمره پاسخگويان 

يك از كاركنان داراي ها، بيانگر اين است كه هيچترسيم توزيع فراواني داده. اين بعد است
درصد  ۴/۷۸درصد داراي اخالق كاري متوسط رو به پايين،  ۲/۱. انداخالق كاري پايين نبوده

درصد، داراي اخالق كاري باال بوده  ۴/۲۰االخره داراي اخالق كاري متوسط رو به باال و ب
در مورد اخالق كاري كاركنان دولت ) ۱۳۸۳(اين يافته تحقيق با نتايج پژوهش معيدفر . اند

 كند اما با نتايج پژوهش ساروخاني و طالبياندر شهر تهران منطبق است و آن را تاييد مي
در ) ۱۳۸۴(وشيمي و عليزاده اقدم در مورد اخالق كاري در شركت ملي صنايع پتر )۱۳۸۱(

دهند، بخش عظيمي از كاركنان مورد اخالق كاري در بين كارمندان دانشگاه كه نشان مي
اين اختالف شايد . كندداراي اخالق كاري پاييني هستند، منطبق نيست و آنها را تاييد نمي

ها و ها، شركتزمانهاي مورد بررسي در اين تحقيق، كاركنان ساناشي از آن باشد كه نمونه
اند و هم اين كه اند، هم بيشتر مورد مراجعههم نخبه ادارات كل هستند كه احتماالً

عملكردشان بيشتر در معرض ديد است و به اين داليل از نمرات باالتري در اخالق كاري 
بر اساس فرضيه اصلي تحقيق، آگاهي از اهداف توسعه ملي بر اخالق كاري . برخوردارند

مستقيم و معنادار دارد و طي آن با افزايش آگاهي از اهداف توسعه ملي،  تأثيرنان، كارك
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بررسي روابط بين ابعاد آگاهي از اهداف توسعه ملي با . اخالق كاري كاركنان بيشتر مي شود

اخالق كاري بيانگر اين است كه هر دو بعد آگاهي از اهداف اقتصادي و اگاهي از اهداف 
اين يافته تحقيق مبني . مستقيم و معناداري بر اخالق كاري دارند تأثير، اجتماعي توسعه ملي

آگاهي از اهداف توسعه ملي بر اخالق كاري، با نتايج تحقيقات الك و همكاران  تأثيربر 
ها، افزايش پشتكار، و دهند، اهداف از طريق جلب توجه، بسيج تالشكه نشان مي) ۱۹۸۱(

كه نشان ) ۱۹۹۷( عملكرد مي شوند، و شوم و همكاران توسعه استراتژي، منجر به بهبود
دادند كارمندان داراي آگاهي بيشتر از اهداف سازمان، از اخالق كاري قوي تري برخوردار 

عالوه، نتايج تحقيق حاضر با نتايج پژوهش به. كندييد ميأهستند، منطبق است و آنها را ت
آگاهي و شفافيت اهداف سازماني بر دهند كه نشان مي) ۱۳۸۱( جمشيديان و محمد خاني

كه معتقدند تعيين اهدف براي پرستاران و ) ۱۳۸۸( و همكاران پوردارد و حبيبي تأثيرعملكرد 
آشنايي آنان با اهداف، انگيزش و عملكرد شغلي پرستاران را ارتقا مي بخشد، هماهنگ است 

معيتي شامل سن، جنس، در تحقيق حاضر هيچ يك از متغيرهاي ج. و با آنها همخواني دارد
اين . دهندتحصيالت، وضع تاهل و سنوات خدمت رابطه معناداري با اخالق كاري نشان نمي

يافته تحقيق بيانگر اين است كه رابطه آگاهي از اهداف توسعه ملي و اخالق كاري تحت 
از ناشي  گر جمعيتي نيست و واريانس تبيين شده اخالق كاري صرفاًمتغيرهاي مداخله تأثير

 .آگاهي از اهداف توسعه ملي است

  پيشنهادها

ها در دستيابي به موفقيت، وجود كاركناني با بدون ترديد يكي از ابزارهاي اساسي سازمان
با . كاركناني كه به انجام کار بيشتر و مفيدتر تمايل داشته باشند. اخالق كاري پيشرفته است

و معنادار بين آگاهي از اهداف توسعه ملي توجه به يافته تحقيق، مبني بر وجود رابطه مثبت 
هاي شود اهداف توسعه ملي كه در قالب بودجه ساالنه و برنامهو اخالق كاري، پيشنهاد مي

ها، ويژه كاركنان سازمانگردند به نحو روشني به كاركنان دولت بهپنج ساله تنظيم مي
ها آگاهي كسب ي اين برنامهرساني شود و آنها از سمت و سوها و ادارات كل، اطالعشركت
اگر كاركنان دولت بدانند مسير توسعه كشور به چه صورت است و كشور به دنبال . نمايند

دستيابي به چه اهدافي است و سازمان يا وزراتخانه مربوطه آنان چه وظايفي بايد بر عهده 
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در ( كنان دولتدرصد كار ۵۰وقتي حدود . اخالق كاري آنها افزايش خواهد يافت  داشته باشد،

تصاد كشور به نفت در ـمعتقدند كاهش وابستگي اق) ها و ادارات كلها، شركتسازمان
هاي بلندمدت كشور مورد توجه نيست يا نزديك به همين مقدار معتقدند كاهش برنامه

گري دولت، در برنامه هاي كشور مورد نظر نمي باشد، بيانگر اين است كه آگاهي از تصدي
بلندمدت توسعه كشور در وضع مطلوبي نيست و الزم است اهداف توسعه ملي هاي برنامه

  .رساني شودكشور با ساز و كارهاي مناسبي به كاركنان دولت اطالع
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Multi-dimensional work ethic profile (MWEP) 

 Strongly 
disagree Disagree Neutral Agree Strongly 

agree 
1. It is important to stay busy at work 
and not waste time. 

     

2. I feel uneasy when there is little 
work for me to do. 

     

3. If I want to buy something, I always 
wait until I can afford it. 

     

4. I feel content when I have spent the 
day working. 

     

5. Life would be more meaningful if 
we had more leisure time. 

     

6. To be truly successful, a person 
should be self-reliant. 

     

7. One should always take 
responsibility for one’s actions. 

     

8. I would prefer a job that allowed me 
to have more leisure time. 

     

9. Time should not be wasted, it should 
be used efficiently. 

     

10. Even if I were financially able, I 
would not stop working. 

     

11. I get more fulfillment from items I 
had to wait for. 

     

12. I schedule my day in advance to 
avoid wasting time. 

     

13. A hard days work is very fulfilling      
14. The more time I can spend in a 
leisure activity, the better I feel. 

     

15. One should always do what is right 
and just. 

     

16. I would take items from work if I 
felt I was not getting paid enough. 

     

17. Nothing is impossible if you work 
hard enough. 

     

18. The less time one spends working 
and the more leisure time one has, the 
better. 

     

19. Things that you have to wait for are      
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the most worthwhile. 
20. Working hard is the key to being 
successful 

     

21. Self-reliance is the key to being 
successful 

     

22. If one works hard enough, one is 
likely to make a good life for oneself. 

     

23. I constantly look for ways to 
productively use my time. 

     

24. Hard work makes one a better 
person 

     

25. One should not pass judgment until 
one has heard all of the facts 

     

26. People would be better off if they 
depended on themselves. 

     

27. Work takes too much of our time, 
leaving little time to relax. 

     

28. One should live one’s own life 
independent of others as much as 
possible. 

     

29. A distant reward is usually more 
satisfying than an immediate one. 

     

30. It is very important for me to 
always be able to work. 

     

31.More leisure time is good for people      
32. One must avoid dependence on 
other persons whenever possible. 

     

33. Even if I inherited a great deal of 
money,I would continue to work 
somewhere. 

     

34. I do not like having to depend on 
other people. 

     

35. By working hard a person can 
overcome every obstacle that life 
presents. 

     

36. I try to plan out my workday so as 
not to waste time. 

     

37. You should never tell lies about 
other people. 

     

38. Any problem can be overcome with 
hard work. 
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39. How a person spends their time is 
as important as how they spend their 
money. 

     

40. Even if it were possible for me to 
retire,I would still continue to work. 

     

41. Life without work would be very 
boring. 

     

42. I prefer to save until I can afford 
something and not buy it on credit. 

     

43. The world would be a better place 
if people spent more time relaxing. 

     

44. I strive to be self-reliant      
45. If you work hard you will succeed      
46. The best things in life are those you 
have to wait for. 

     

47. Anyone who is able and willing to 
work hard has a good chance of 
succeeding. 

     

48. Stealing is all right as long as you 
don’t get caught. 

     

49. The job that provides the most 
leisure time is the job for me. 

     

50. Having a great deal of 
independence from others is very 
important to me. 

     

51. It is important to treat others as you 
would like to be treated. 

     

52. I experience a sense of fulfillment 
from working. 

     

53. A person should always do the best 
job possible. 

     

54. It is never appropriate to take 
something that does not belong to you. 

     

55. Only those who depend on 
themselves get ahead in life 

     

56. Wasting time is as bad as wasting 
justified 

     

57. There are times when stealing is       
58. People should have more leisure 
time to spend in relaxation. 

     

59. It is important to control one’s      



  
  
  

    
  ۲۵  ...بررسي تأثير آگاهي از اهداف توسعه ملي بر اخالق كاري كاركنان دولت

    
destiny by not being dependent on 
others. 
60. By simply working hard enough, 
one can achieve one’s goals. 

     

61. People should be fair in their 
dealings with others. 

     

62. The only way to get anything 
worthwhile is to save for it. 

     

63. Leisure time activities are more 
interesting than work. 

     

64. A hard days work provides a sense 
of accomplishment. 

     

65. A distaste for hard work usually 
reflects  

     

  

ک     
  مخالفم

  ک  موافقم  نظربی  مخالفم
  موافقم

            ايم مهم است در كارم مشغول باشم و وقت تلف نكنمبر  ۱
            وقتي كارم كم باشد، ناراحتم  ۲
            كنم كه از عهده خريدش برآيمهنگامي اقدام به خريد چيزي مي معموالً  ۳
            كنموقتي روزم را با كار كردن بگذرانم، احساس رضايت مي  ۴
            گي با معناتر بودمان بيشتر بود، زنداگر اوقات فراغت  ۵
            موفق بود، بايد اعتماد به نفس داشت براي اينكه كامالً  ۶
            فرد بايد هميشه مسئوليت اعمالش را بر عهده بگيرد  ۷
            اي كاش شغلي داشتم كه اوقات فراغتش بيشتر بود  ۸
            زمان نبايد تلف شود، بلكه بايد به نحو موثري استفاده شود  ۹
            كشمحتي اگر استطاعت مالي داشته باشم، دست از كار كردن نمي  ۱۰
            برمام، بيشتر لذت ميكه بخاطرش انتظار كشيدهچيزي از بدست آوردن  ۱۱
            كنمبندي ميبراي جلوگيري از اتالف وقت، روزم را زمان  ۱۲
            تروزهايي كه به لحاظ كاري پر مشغله باشم، برايم لذت بخش اس  ۱۳
            هر چه اوقات فراغتم بيشتر باشد، احساس بهتري دارم  ۱۴
            فرد بايد هميشه آن چه را كه درست و قانوني است، انجام دهد  ۱۵
            زنمگيرم، از كارم مياگر احساس كنم حقوق و دستمزد كافي نمي  ۱۶
            اگر كسي سخت كار كند، هيچ چيز برايش غير ممكن نيست  ۱۷
            را به فراغت بپردازد بيشتري كار و زمانبهتر است انسان زمان كمتري را به  ۱۸
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            تر هستندارزشباكشيم، شان انتظار ميچيزهايي كه براي بدست آوردن  ۱۹
            سخت كار كردن، كليد موفقيت است  ۲۰
            حل اساسي موفقيت استنفس، راهاعتماد به  ۲۱
            ند، زندگي بهتري خواهد داشتهر كسي سخت كار ك  ۲۲
            هايي هستم كه از وقتم به نحو موثري استفاده كنمهميشه بدنبال راه  ۲۳
            كندكار سخت، انسان را آبديده مي  ۲۴
            تا آدم اطالعات الزم نداشته باشد، نبايد دست به قضاوت بزند  ۲۵
            دترنافرادي كه به خود شان متكي هستند، موفق  ۲۶
            ماندگيرد كه چيزي براي استراحت باقي نميكار، آنقدر وقتم را مي  ۲۷
            فرد بايد تالش كند تا آنجا كه ممكن است مستقل از ديگران باشد  ۲۸
            تر استاين كه آدم، پاداش كارش را ديرتر دريافت كند، لذت بخش  ۲۹
            برايم مهم است كه هميشه بتوانم كار كنم  ۳۰
            زمان فراغت بيشتر باشد، براي مردم بهتر است  ۳۱
            فرد بايد تا آنجا كه ممكن است از وابستگي به ديگران، اجتناب كند  ۳۲
            دادمرسيد، به كار كردن ادامه ميحتي اگر پول زيادي، به من ارث مي  ۳۳
            از وابسته بودن به ديگران، متنفرم  ۳۴
            توان هر مانعي را از سر راه برداشتكردن، مي با سخت كار  ۳۵
            ريزي كنم، تا وقت تلف نكنمام را برنامهكنم كار روزانهسعي مي  ۳۶
            هرگز نبايد پشت سر ديگران دروغ گفت  ۳۷
            شودهر مشكلي با كار سخت، مرتفع مي  ۳۸
            صرف وقت، مانند صرف پول، حايز اهميت است  ۳۹
            دهمحتي اگر به بازنشستگي برسم، باز هم به كار كردن ادامه مي  ۴۰
            كننده استزندگي بدون كار كردن، خيلي خسته  ۴۱
            تا استطاعت خريدپيدا كنمكنمانداز ميپسرابجاي قرضي خريدن، پولم  ۴۲
            شدگذراندند، دنيا بهتر مياگر مردم وقت بيشتري را به فراغت مي  ۴۳
            تالش مي كنم اعتماد به نفس داشته باشم  ۴۴
            شوياگر سخت كار كني، موفق مي  ۴۵
            ايمشان انتظار كشيدهبهترين چيزها در زندگي، آنهايي هستند كه براي  ۴۶
            كند، شانس خوبي براي موفقيت داردكارسختهركس كه بخواهد و بتواند  ۴۷
            حق و حقوقش نرسد، مانعي ندارد از زير كار در رود تا زماني كه آدم به  ۴۸
            كاري كه فراغت بيشتري داشته باشد، كار مطلوب من است  ۴۹
            مستقل بودن از ديگران، براي من بسيار مهم است  ۵۰
            شود طور رفتار كني، كه دوست داري با خودت رفتاربا ديگران بايد همان  ۵۱
            دهداحساس خوشايندي به من دست مي از كار كردن،  ۵۲



  
  
  

    
  ۲۷  ...بررسي تأثير آگاهي از اهداف توسعه ملي بر اخالق كاري كاركنان دولت

    
            هميشه بايد كار را به بهترين شكل ممكن، انجام داد  ۵۳
            برداشتن چيزي كه مال ديگران است، اصال صحيح نيست  ۵۴
            افتنداند، در زندگي جلو ميفقط كساني كه به خودشان متكي  ۵۵
            د استوقت تلف كردن به اندازه بهانه آوردن، ب  ۵۶
            هاي مشخصي وجود داردبراي از زير كار در رفتن، زمان  ۵۷
            مردم بايد زمان فراغت بيشتري براي استراحت، داشته باشند  ۵۸
            كنترل كردن سرنوشت مهم است، اما نه با وابستگي به ديگران  ۵۹
            يافت توان به آساني به اهداف مورد نظر دستبا سخت كار كردن، مي  ۶۰
            مردم بايد در برخورد با ديگران، منصف باشند  ۶۱
            دست آوردن چيزهاي ارزش مند، پس انداز كردن استتنها راه براي به  ۶۲
            تر از كار هستندهاي زمان فراغت، جالبفعاليت  ۶۳
            روزهاي سخت كاري، بيانگر احساس موفقيت است  ۶۴
            سخت كار كردن، يك ضعف شخصيتي استميلي نسبت به بي  ۶۵

 
 

 


