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   *با تأكيد بر جنسيتاخالق كار مطالعة تجربي 

  ***مريم نجار نهاوندي، **غالمعباس توسلي
  

 متغير اصلي  هاي فيزيكي، تكنولوژيك و انساني؛امروزه، محققان توسعه بر اين باورند كه از ميان سرمايه: چكيده
قتصادي، جز از طريق رشد فرهنگي توسعه و تكامل ا. وري صحيح از آن استو با اهميت، سرمايه انساني و بهره
چنين است كه اخالق كار در فرهنگ كار جامعه اين. گرددهاي كار محقق نميعوامل كار در محيط و سازمان

در اين ميان ورود زنان به بازار كار يكي از متغيرهاي مؤثر بر . شوداهميت يافته و متضمن توسعه و پيشرفت مي
 درصدد ،اين تحقيق با رويكردي جنسيتي به اخالق كار در جامعة ايراني. ده استفرهنگ و اخالق كار در جامعه بو
هايي بين اخالق كار ها و شباهت، چه تفاوتجه به خصوصيات محيط كار در ايرانپاسخ به اين نكته است كه با تو

در اين تحقيق از . دزنان و مردان قابل مشاهده است و اينكه در صورت وجود تفاوت، چه عواملي در آن دخالت دارن
اعضاي هيئت علمي و كارمندان  جامعه آماري،.روش پيمايشي استفاده شده و ابزار تحقيق پرسشنامه بوده است

. استبندي شده، جمعيت نمونه انتخاب شدهگيري طبقهاند كه از ميان آنان به صورت نمونهدانشگاه تهران بوده
 آنچه كه در محيط كار دانشگاه بر اخالق كار :، اين نتايج بدست آمدها و تحليل مسيرپس از تجزيه و تحليل داده

افراد مؤثر است، متغيرهاي اقتصادي و پايگاهي كاركنان آن نيست، بلكه آنچه اهميت دارد، متغيرهاي فرهنگي و 
روابط درون سازماني است و در دانشگاه به عنوان يك محيط فرهنگي بيشتر متغيرهاي منزلتي، اجتماعي و 
. ساختاري هستند كه بر رفتار و اخالق كاركنان تأثيرگذارند و زنان هم از اين قاعده مستثني نيستند

خود را نشان نداده ولي توسط ) متغير وابسته(به عنوان يك عامل مهم و مشخص در اخالق كار» جنسيت«متغير
  .كند ي، خود را بازنمايي و بازشناسي م)متغيرهاي فرهنگي(متغيرهاي درون سازماني 

  .اخالق كار، جنسيت، وضع اجتماعي، شرايط كار: ي كليديها واژه 
  

                                                           
بررسي اخالق كار در ميان كاركنان دانشگاه تهران با  «شناسي با عنواننامه مقطع دكتري جامعهاين مقاله مستخرج از پايان *

 . است» تأكيد بر جنسيت
  سي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهرانشنااستاد گروه جامعه **

 nahavandi@ut.ac.ir                  اجتماعي دانشگاه تهرانريزي اجتماعي دانشكده علومضو هيئت علمي گروه برنامهع***
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   و طرح مسئلهمقدمه
 متغيـر اصـلي و     هاي فيزيكي، تكنولوژيك و انساني؛    محققان توسعه، امروزه بر اين باورند كه از ميان سرمايه         

گيـري متناسـب   در تربيت و بهرهاي كه ترديد جامعهبي. وري صحيح از آن استبا اهميت، سرمايه انساني و بهره   
و مسلماً توسعه و تكامل اقتصادي،      ) 82: 1375تودارو،  (از نيروي انساني ناكارآمد باشد، قادر به توسعه نخواهد بود         

  . گرددهاي كار محقق نميجز از طريق رشد خصلت فرهنگي عوامل كار در محيط و سازمان
نهايتاً متمركز در تحليـل فـردي اسـت، فـرد مركـز تجلـي         1اي از فرهنگ كار و اخالق كار      هر گونه مطالعه  

  . تواند مورد تحليل واقع شوداخالق كار طبعاً به عنوان يك امر اجتماعي مي. هاستفرهنگ، هنجارها و ارزش
در . اسـت عنوان يك قاعده اخالقي و فرهنگي دروني شده در غرب پذيرفته شـده            كار شديد و شرافتمندانه به    

 ژاپن، آمريكا، آلمان، انگلستان و ديگر كشورهاي صنعتي درجات بااليي از اخالق كـار حـاكم                 كشورهايي همانند 
. ك.ن( در ايران، بنابر نظر اكثر كارشناسان اقتصادي و مسئولين، فرهنگ و اخالق كار بسيار ضعيف اسـت          . است

يـك نقـص و معـضل       و بايستي فقدان فرهنگ و اخالق كار مناسب در جامعـه بـه عنـوان                ) 13802وزارت كار،   
بـدين ترتيـب بحـث توسـعه انـساني مطـرح              . اقتصادي و اجتماعي تلقي شود و مورد مطالعه و تدقيق قرار گيرد           

در اين ميان فعاليت و مـشاركت اجتمـاعي زنـان نيـز              . يابدشود و در اين ميان مشاركت اجتماعي اهميت مي        مي
  . گيردها مورد توجه قرار ميعنوان يكي از زير شاخصبه

توجه به جنسيت   . ورود زنان به بازار كار يكي از متغيرهاي مؤثر بر فرهنگ و اخالق كار در جامعه بوده است                 
باشيم تحليل  دهد كه در نظر داشته    در تحليل كار داراي اهميت است و اين اهميت زماني خود را بيشتر نشان مي              

هـاي خـانگي زنـان ارتبـاط     ي كار مسلماً بـا مـسئوليت  تواند مجزا از كار منزل انجام گيرد و الگوها    كار زنان نمي  
  ). 275: 1382گرينت، (دارد

دهد كه مردان تمايل بيشتري نـسبت بـه زنـان در            هاي مردان و زنان در محل كار نشان مي        مقايسه نگرش 
هـاي رهبـري و دارا بـودن        كسب درآمد مناسب، داشتن آزادي از نظارت و سرپرستي نزديـك، داشـتن فرصـت              

ضمناً زنان در جستجوي مـشاغلي هـستند        .  دارند  كه پايگاه اجتماعي آنان را تقويت كند و افزايش دهد،         مشاغلي  

                                                           
1. Work Ethic   

 1380 و همايش ملي كار سال 1375االت همايش تكامل فرهنگ كار سال رئيس جمهور و مق سخنان.  2
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باشد و بيش از مردان در جستجوي عوايد شخـصي ماننـد لـذت،              كه در آن امكان كمك به ديگران وجود داشته        
  ). 140: 1984، 1ليسون(غرور، انجام وظيفه و رقابت شخصي هستند

نجار فرهنگي است كه يك ارزش اخالقي مثبت را براي انجام يك شـغل مناسـب وضـع                  اخالق كار يك ه   
  ).64: 1981، 3، يانكلوويچ1999 و 1996، 2هيل(است و كار داراي يك ارزش ذاتي استكرده

عواملي كه خارج از محـيط كـار قـرار دارنـد و عـواملي كـه در درون                   : دو دسته عوامل بر اخالق كار مؤثرند      
  . تواند فرد كنشگر را متأثر نمايدهر يك از اين دو دسته عوامل مي. اند شدهمحيط كار واقع

اي كه اخالق كار آن دچار بحران است؛ آيا زنان و مردان به             اين پژوهش در پي دانستن آن است كه در جامعه         
شـد و درصـدد     يك نسبت دچار بحرانند؟ به عبارت بهتر با رويكرد جنسيتي به موضوع اخالق كار پرداخته خواهـد                  

هايي بين زنان ها و شباهت، چه تفاوتجه به خصوصيات محيط كار در ايران   پاسخ به اين نكته خواهيم بود كه با تو        
  . و مردان قابل مشاهده است و نهايتاً اينكه در صورت وجود تفاوت، چه عواملي در آن دخالت دارند

  مباني نظري 
  رزنان در دنياي كار و تأثير آن بر اخالق كا

ويژه بعد از جنگ جهاني دوم تأثير مشخص و مهمي بر فرهنگ قرن تغييرات در جنسيت و سن كارگران به
افزايش تعداد زنان شاغل خارج از . بيستم گذاشت و الگوي كار به هنجارهايي مانند اخالق كار مرتبط گرديد

راجرز، (هاي كار در عصر جديد داشت تأثير مهمي بر اخالق كار در مكان هاي آنها در مورد كار،خانه و نگرش
1978 :209 .(  
ها و اند كه آنها براي موفقيت در كار خويش از روششناسان اخالق كار متفاوتي را در زنان يافتهجامعه
به نظر گيدنز، زناني كه از نظر اقتصادي . اندكنند كه از تغييرات دنياي مدرن آموختههايي استفاده ميمنش

تعلق ندارند ولي نهايتاً كنند كامالً به آن رند با دنيايي خود را هماهنگ كنند كه احساس ميموفق هستند ناچا
هاي جاي گذارند و مسئوليتاي بر نظام ارزشي مردانه بهكنندهتوانند اثر تعديلمدت، آنها ميدر دراز 

  . خانوادگي و ضروريات كاري را با يكديگر هماهنگ سازند

                                                           
1. Layson 
2. Hill 
3. Yankelovisch,D. 



 
 
 
 
  

      1387 پاييز، 3، شماره 6پژوهش زنان، دورة  42 

  
 

كنند كه زنان احساسات شخصي خود را بر حسب روابط اين عقيده را مطرح مي) 1982(1چودوروف و گيليگان
    كنند و دستاوردهاي خود را با اشاره به توانايي مراقبت از ديگران مورد قضاوت قرار شخصي تعريف مي

 پيشرفت اما مردان كه. كننده و ياور استطور سنتي نقش مراقبتجايگاه زنان در زندگي مردان به. دهندمي
دهند شود چندان بها نميهايي كه در اين وظايف كسب ميدانند به شايستگيفردي را تنها شكل موفقيت مي

پذيرتر هاي اخالقي انعطافزنان در قضاوت. كند نه قوتعنوان يك ضعف جلوه ميو توجه زنان به روابط به
عة قوانين خشك اخالقي و اجتناب از هاي احتمالي ميان دنبال كردن مجمواز مردان هستند و دشواري
كند كه اين شيوة نگرش وضعيت سنتي زنان را منعكس گيليگان اظهار مي. ندنكآزردن ديگران را درك مي

زنان در گذشته به . مردان» نگربرون«هاي كنندگي هستند تا نگرشسازد كه بيشتر پايبند روابط مراقبتمي
هايي دارند كه اكثر مردان فاقد آنها دانستند ويژگيكه مي در حالياند،هاي مردان احترام گذاشتهقضاوت
آميز نيازهاي ديگران است و نه باليدن به هاي آنان دربارة خودشان بر پاية برآوردن موفقيتبينش. هستند
  ). 187: 1384برنارد، (هاي فرديها و پيشرفتموفقيت

اند كه زنان در اند به اين نتيجه رسيده شغلي انجام دادهدر تحقيقي كه بر روي رضايت) 1986(2بوتل و برونر
كننده رضايت شغلي مانند احساس پيشرفت، احترام، محيط كار خوشايند، توسعه دانش و برخي عوامل ايجاد

مهارت، تحريك عقالني، استقالل، استفاده از زمينه تحصيلي و مشاركت اجتماعي رتبة باالتري را به خود 
هاي د در حالي كه مردان رتبة باالتر را از اهميت به امنيت شغلي، درآمد، رسيدن به مسئوليتاناختصاص داده

  .انداجرايي باالتر، فرصت استراحت در شغل و خطرپذيري اخذ كرده
دهد كه بين اين دو پيكرة انساني به لحاظ نوع شغل، موقعيت شغلي، ميزان بازار كار زنان و مردان نشان مي

هايي وجود دارد كه بايد براي تبيين وضعيت زنان در  تفاوت…مد و دستمزد حاصل از كار و مشاركت و درآ
  ): U.E.S. ،1997 ؛ ILO ،1998(بازار كار از سه گروه نظري خاص استفاده نمود

 هاي نئوكالسيكنظريه .1

 )بازار كار دوگانه(هاي تجزيه شدن بازار كارنظريه .2

  هاي جنسيتينظريه .3

                                                           
1
. Gilligan 

2
. Beutell & Brener 
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هاي اشتغال و درآمد هاي جنسيتي و داليل محدوديت فرصت براي تشريح تفاوتدر نظريه نئوكالسيك
هاي خانوادگي، نيروي جسماني، آموزش عمومي، آموزش حاصل از كار زنان بر متغيرهايي نظير مسئوليت

  . شودگذارند؛ تأكيد ميوري و عرضه كار تأثير ميفني، ساعات كار و جابجايي در كار كه در ميزان بهره
  : شوندر نظريه بازار كار دوگانه بين دو نوع از مشاغل تمايز قائل ميد

هاي پيشرفت وضعيت نسبتاً مشاغل بخش اول كه از لحاظ پرداخت مزد و تأمين بيشتر فرصت -
 .خوبي دارند

در مجموع اين مشاغل . مشاغل بخش دوم با مزد كم و تأمين كمتر و محدوديت امكان پيشرفت -
 . وضعيت مطلوبي ندارند

در مشاغل بخش اول مهارت كارگران متناسب با نيازهاي واحد اقتصادي مد نظر است و در نتيجة نياز 
شود و احتمال جذب آنها در مشاغل بخش اول را كارفرما به ثبات، مزدهاي بهتري به نيروي كار پرداخت مي

فيت نيروي انساني قبل از ورود رو حتي اگر كياز اين. كندكاهش داده و ورودشان به بخش دوم را زيادتر مي
به شغل برابر باشد؛ احتمال به كار گماردن مردها در مشاغل بخش اول كه امكان پيشرفت بعدي در آنها از 

  .  هاستاي و ترفيع زيادتر است؛ بيشتر از زنلحاظ فرد و آموزش حرفه
كار، در خانه و خانواده با هاي جنسيتي فرض اصلي بر اين مبناست كه موقعيت زنان در بازار در نظريه

نكته مهم . يكديگر مرتبط است و جزئي از يك نظام كلي اجتماعي است كه در آن زنان تابع مردان هستند
كند كه به زنان است و اين نظريه تأكيد مي) ويژه مراقبت از كودكانبه(در اين نظريه اختصاص كار خانگي 

ماهيت مراقبتي «هايي همچون زنان است و ويژگيانعكاسي از نقش خانگي » مشاغل زنانه«گرايش 
نياز به زيبايي «، »نياز به صداقت و درستي« ، »هاي مرتبط و نزديك به كار خانگينياز به مهارت« ، »داشتن
شودكه اين مشاغل عموماً انواع تر بودن زنان براي اشتغال در آنها ميدر مشاغل، موجب مناسب» ظاهري

   آرايشگري، موزگاري، مددكاري اجتماعي،آشپزي، پرستاري، پزشكي، آ: وناند همچخاصي از مشاغل
  …نويسي، فروشندگي و ماشين

هاي زنان و مردان را در محل هاي مطرح شده و همچنين با نگاهي به تحقيقاتي كه نگرشبا توجه به تئوري
ي بدست آوردن درآمد مناسب، توان گفت كه مردان نسبت به زنان تمايل بيشتري برااند؛ ميكارشان سنجيده

دهند كه همچنين مشاغلي را ترجيح مي. هاي رهبري دارندآزادي از نظارت و سرپرستي نزديك و  فرصت
در مقابل، ). 1984:140ليسون، (خالق و مؤثر بوده و همراه با پيشرفت مستمر در سلسله مراتب شغلي باشند
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ند لذت، غرور، انجام وظيفه و رقابت شخصي زنان بيشتر از مردان در جستجوي عوايد شخصي مان
  ).206: 1984، 1بريجز(هستند

  
  چارچوب نظري

گذارد و روابط درون محيط چارچوب نظري اين تحقيق تركيبي از متغيرهاي اساسي است كه بر كار تأثير مي
پديدة درون عنوان يك مسلماً اخالق كار خود را به. تواند منشأ اخالق كار باشدسازد كه ميكار را مي

دستة اول شامل عواملي هستند كه در : دو دسته عوامل بر اخالق كار تأثير دارند. كندسازماني نمايان مي
دستة دوم . هاي فردي و پايگاه فردها و ويژگيخارج از محيط كار قرار دارند مانند خانواده، مدرسه، رسانه
يت فرد در محل كار، نوع مديريت و سبك آن، عواملي هستند كه در محيط كار قرار دارند؛ مانند موقع

هاي ، ايجاد انگيزش و زمينه)فضاي فيزيكي محيط كار، شرايط محيط كار، تنظيم روابط انساني(سازمان كار
توان هاي كار و جنسيت ميلذا اين چارچوب تركيبي است از مجموعة متغيرهايي كه در تئوري. انگيزشي

-پايگاه اقتصادي«به اين معنا از متغيرهاي مستقل. اندفراد نمونه تأثير داشتهنوعي بر اخالق كار ايافت كه به
نياز «، )رابرتسون(»كار و اوقات فراغت«، )پارسونز(»كار جنسيتقسيم«، »شخصيهاي ويژگي«، »اجتماعي
تقويت «هاي ، تئوري)رايت و ديويس(»رضايت شغلي«هاي و از تئوري) مازلو(»اجتماعي-اقتصادي

در . هاي جنسيتي در ارتباط با كار زنان استفاده شدو همچنين از تئوري) رزبرگ و اشنايدرمنه(»شغلي
 گوية اخالق كار مورد توجه قرار گرفت كه 50، تئوري هيل و شاخص »اخالق كار«سنجش متغير وابسته، 

 2006العة سال در  مط. توسط راجرز و پتي استفاده شد) 2006(آخرين مطالعة آن در زمان اجراي اين بررسي
روح «و » روابط انساني در محل كار«، »پشتكار و جديت در كار«، »دلبستگي و عالقه به كار«: چهار مؤلفة 

نهايتاً اينكه طبق استنتاجات نظري كليه متغيرها به دو . مورد تحقيق قرار گرفت» جمعي و مشاركت در كار
 متغيرهاي غيرساختاري و درون محيط كار  دستة كالن؛ شامل متغيرهاي ساختاري و خارج محيط كار و

  . آزمون شد) اخالق كار(تقسيم گرديد و تأثير آن بر متغير وابسته
  

                                                           
1
. Bridges 
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  مدل نظري تحقيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

   اخالق كار
متغير 
  وابسته 

 قتصادي اجتماعيپايگاه ا)۱

 تقسيم كار)۳

  بيشتر و اوقات فراغت كمتركار)۴

 روزمرگي
  كار هر روز تكراري است بدون مهارت متفاوت 

 مشخص بودن كار
 واضح بودن نقش و وظائف 

 توسعه منابع انساني
 آگاهي كاركنان از فرصتهاي سازمان براي آموزش

 باز خورد كار

 هاي شخصيويژگي)۲

 احساس عدالت سازماني)۹

 شرايط محيط كار)۷

 رضايت شغلي)۸

۶ (
لي
شغ

ي 
ژگ
وي

  

متغيرهاي درون محيط 
  كار 

  )درون سازماني(

 نياز اقتصادي، اجتماعي)۵

 )نهائي(مدل علّي

متغيرهاي ساختاري و 
  خارج محيط كار 

 )برون سازماني(
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  سؤاالت و فرضيات
 آيا اخالق كار زنان دانشگاهي با اخالق كار مردان دانشگاهي متفاوت است؟  -1

 خورد؟ چشم ميم متفاوت است؛ اين تفاوت در چه ابعادي بهاگر اخالق كار در دو جنس با ه -2

 تر است؟ در ميان زنان و مردان دانشگاهي قوي1كداميك از ابعاد شاخص پتي -3

 بر اخالق كار تأثير بيشتري دارند؟...)سازماني وسازماني ، بروندرون(كداميك از متغيرها  -4

  : استشرح ذيل تدوين شدهفرضيات اين تحقيق به
 . است، اخالق كار بيشتر باشداجتماعي باالتر- پايگاه اقتصاديهر چه -1

 .  است، اخالق كار بيشتر باشدترهر چه استفاده از اوقات فراغت مناسب -2

 . است، اخالق كار بيشتر باشداجتماعي باالتر-هر چه نياز اقتصادي -3

 . است، اخالق كار بيشتر باشدترهر چه تقسيم كار در منزل مناسب -4

 .  است، اخالق كار بيشتر باشدط محيط كار مساعدترهر چه شراي -5

 .  است، اخالق كار بيشتر باشدهر چه عدالت سازماني بيشتر -6

  .  است، اخالق كار بيشتر باشدترهاي شغلي مناسبهر چه ويژگي -7
   تحقيقروش

ضاي جامعه آماري تحقيق، اع. استكارگيري پرسشنامه انجام شدهاين پژوهش به شيوة پيمايشي و با به
  .اندهيئت علمي و كارمندان دانشگاه تهران بوده

  جنسيت بندي شغلي و جامعه آماري برحسب رده) 1(جدول
 جنسيت

 بندي شغلي  رده

 تعداد كل زن  مرد 

 1549 188 1361 هيئت علمي 
 3466 1533 1933 غيرهيئت علمي 

 5015 1721 3294 تعداد كل 

  

                                                           
1. Petty 
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در » جنسيت«و » رده شغلي«دو متغير . استشده صورت گرفتهبنديگيري طبقهنمونهگيري به شيوة  نمونه
  . اندها نقش اساسي داشتهانتخاب نمونه

  
  بندي شغلي و جنسيت حجم نمونه برحسب رده) 2(جدول

 جنسيت
 بندي شغلي  رده

جمع كل  زن  مرد 

 140 40 100 هيئت علمي 
 216 108 108 غيرهيئت علمي 

 356 148 208 جمع كل 

  
و با در نظر گرفتن حداكثر واريانس بر اساس فرمول كوكران، % 5گيري در نهايت حجم نمونه با خطاي نمونه

واحد تحليل در اين پژوهش فرد است و ميزان اخالق كار و تفاوت اخالق كار زنان و .  پاسخگو شد356
  . استسنجيده شده) تيد و مختص كاركنانمختص اسا( مردان از طريق دو پرسشنامه مجزا

  . سازي و برآورد روايي و اعتبار از آمارة آلفاي كرونباخ و تحليل عاملي استفاده شدجهت شاخص
جنس، سن، سابقه، وضعيت تأهل (هاي شخصياجتماعي، ويژگي-متغيرهاي مستقل شامل پايگاه اقتصادي

هاي ر، تقسيم كار جنسيتي در خانواده، ويژگي، ميزان كار و اوقات فراغت، شرايط محيط كا...)و
و عدالت سازماني؛ همگي تعريف ) مشخص بودن كار، روزمرگي، بازخورد كار و توسعه منابع انساني(شغلي

 50از طريق مقياس ) اخالق كار( متغير وابسته. هاي تعيين شده سنجيده شدندعملياتي شده و با شاخص
كار، بعد به است؛ بعد اول؛ دلبستگي و عالقه  داراي چهار بعداين مقياس. اي پتي سنجيده شدگويه

در نهايت . دوم؛پشتكار و جديت، بعد سوم؛ روابط سالم و انساني، بعد چهارم؛ روح جمعي و مشاركت در كار
همبستگي ميان متغير وابسته و هر يك از متغيرهاي مستقل آزمون شد و بر اساس نتايج بدست آمده از 

  . تحليل مسير انجام شد  جداول،
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  ها يافته
از آنجا كه آوردن تمام جداول مربوط به تحليل دو متغيره در اين مقاله ميسر نيست به ذكر چند نمونه 

  .شود و سپس  تحليل مسير ارائه خواهد شداكتفا مي
  : جداول دو متغيره اين تحقيق عبارت بودند از

أثير جنسيت بر اخالق كار، تأثير سابقه بر اخالق ت: شاملهاي شخصي بر اخالق كار  تأثير ويژگي -1
كار، تأثير وضعيت تأهل بر اخالق كار، تأثير تعداد فرزندان بر اخالق كار، تأثير استان محل تولد 
بر اخالق كار، تأثير شهر محل تولد بر اخالق كار، تأثير شهر محل سكونت بر اخالق كار، تأثير 

  .رمنطقه شهري محل سكونت بر اخالق كا
تأثير ساعت كار بر اخالق كار، تأثير شغل  :شاملتأثير ميزان كار و اوقات فراغت بر اخالق كار  -2

 .دوم بر اخالق كار، تأثير مرخصي ساالنه بر اخالق كار، تأثير اوقات فراغت بر اخالق كار

، تأثير تأثير نوع استخدام بر اخالق كار، تأثير آينده شغلي بر اخالق كار: شاملشرايط محيط كار  -3
ها و ارتقاها در سال گذشته بر اخالق كار،  زمان آخرين پاداش بر اخالق كار، تأثير تعداد پاداش

  .تأثير تعداد تنبيهات بر اخالق كار، تأثير سن شروع كار بر اخالق كار، تأثير مشاركت بر اخالق كار
 تأثير نياز اقتصادي، اجتماعي بر اخالق كار  -4
  كارتأثير تقسيم كار بر اخالق -5
  تأثير عدالت سازماني بر اخالق كار -6
  بر اخالق كار(SES)تأثير پايگاه اقتصادي اجتماعي  -7

تأثير بازخورد كار بر اخالق كار، تأثير توسعه منابع : شاملهاي شغلي بر اخالق كار  تأثير ويژگي -8
 .رانساني بر اخالق كار، تأثير مشخص بودن كار بر اخالق كار، تأثير روزمرگي بر اخالق كا

  تأثير رضايت شغلي بر اخالق كار -9
  :استبراي نمونه، جدول تأثير جنسيت بر اخالق كار ذيالً آورده شده

دهند كه ميانگين اخالق كار در   نشان ميTهاي حاصل از آزمون  داده. جنسيت بر اخالق كار تأثير ندارد
  . بين مردان و زنان اختالفي ندارد
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  اش بر حسب جنسيت عاد چهارگانهميانگين اخالق كار و اب) 3(جدول 

اخالق كار و ابعاد 
 اش چهارگانه

سطح  ميانگين  جنسيت 
 معناداري

 اخالق كار 6/207 مرد 

 2/207  زن 

874/0 

 دلبستگي و عالقه به كار   8/65  مرد 

  2/66  زن 
656/0  

  پشتكار و جديت در كار  5/49  مرد 
  9/48  زن 

457/0  

 كار روابط سالم و انساني در   7/58  مرد 
  3/58  زن 

627/0  

روابط جمعي و مشاركت در   7/33  مرد 
  7/33  زن   كار 

936/0  

  
  :دهند كه  نشان ميTهاي حاصل از آزمون  در بررسي ابعاد چهارگانه اخالق كار در ميان مردان و زنان، داده

  .  معنادار نيستsig =656/0ـ اختالف ميانگين دلبستگي و عالقه به كار مردان و زنان در سطح 
  .  معنادار نيستsig= 457/0ـ اختالف ميانگين پشتكار و جديت مردان و زنان در سطح 

  .  معنادار نيستsig= 627/0ـ اختالف ميانگين روابط سالم و انساني مردان و زنان در سطح 
  . نيست معنادار sig= 936/0ـ اختالف ميانگين روابط جمعي و مشاركت مردان و زنان در سطح 

   .اش ندارد روي هم رفته جنسيت تأثيري بر اخالق كار و ابعاد چهارگانه
  هاي جداول دو متغيره خالصه يافته

. يابد جنسيت بر اخالق كار تأثير ندارد ولي تأثير بقيه متغيرها بر اخالق كار بنا به جنسيت تفاوت مي-
  .ق كار مردان مؤثر استمثالً در تأثيرعدالت سازماني بر اخالق كار، عدالت بر اخال

  .  تأثير مشاركت بر اخالق كارِ مردان بيشتر از زنان است-
  .توسعه منابع انساني بر اخالق كار تأثير مستقيم و مثبت دارد و روي مردان شدت بيشتري نسبت به زنان دارد -
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  . مشخص بودن كار در اخالق كارِ مردان بيش از زنان مؤثر است-
  .گونه تأثيري در روابط سالم ندارديچ روزمرگي در زنان ه-
  . رضايت شغلي بر اخالق كارِ مردان بيش از زنان تأثير دارد-
  . سابقه و تأهل بر اخالق كار تأثير نداشت-
  .گذارد تعداد فرزندان روي پشتكار و جديت زنان تأثير مثبت و مستقيم مي-
يابد ولي در مردان روابط ي و پشتكار در زنان اهميت ميهاي چهارگانه اخالق كار،دلبستگ در مؤلفه-             

  .دهدسالم و انساني و روح جمعي مشاركت در كار، بيشتر پاسخ مي
  .اخالق كار ندارد استان محل تولد ، شهر محل تولد و منطقه شهري هيچ تأثيري بر-
ار باالتر باشد، روابط سالم هرچقدرساعات ك.  ميزان ساعت كار بر روابط سالم و انساني مردان تأثيردارد-

  .شودو انساني كمتر مي
  . مرخصي ساالنه بر اخالق كار مردان تأثير ندارد اما بر اخالق كار زنان و پشتكار و جديت آنها تأثيردارد-
  .تأثيري ندارد) مردان و زنان( انواع اوقات فراغت روي اخالق كار-
  .تأثير است و بر پشتكار و جديت زنان هم تأثير نداردردان بيشرايط محيط كار و نوع استخدام در اخالق كار م -
ولي در . تأثير مثبت دارد) از مورد روح جمعي و مشاركت غير( اميد به آينده شغلي بر اخالق كار مردان -

  .دهدزنان در تمام موارد تأثير خود را نشان مي
  .ارد زمان آخرين پاداش در مردان و زنان تأثيري بر اخالق كار ند-
فقط هر چقدر تعداد پاداش در زنان افزايش . ها و ارتقاءها در مردان و زنان تأثيري ندارد تعداد پاداش-

  .تعداد تنبيهات بر اخالق كار تأثير ندارد. يابدكند روابط جمعي و مشاركت آنها كاهش ميپيدا مي
ط بر پشتكار و جديت تأثير           در زنان فق. ندارد  سن شروع به كار در مردان تأثيري بر اخالق كار-

  .روديابد پشتكار و جديت در زنان باال مييعني هر چقدر سن شروع به كار افزايش مي. گذاردمي
  . نياز اقتصادي اجتماعي بر اخالق كار زنان و مردان تأثيري ندارد-
 دت رابطه نسبتاً ضعيف وش(در منزل بر روي دلبستگي و عالقه به كارِ مردان تأثير دارد   تقسيم كار-

هرچه قدر مردان در منزل كار كنند، دلبستگي و عالقه به كار در محل كار آنها ). جهت رابطه معكوس
  .كندكاهش پيدا مي
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در . آيديابد، اخالق كار و ابعاد چهارگانه آنها پايين مي هرچقدر ميزان كار در منزل در مردان افزايش مي
يعني كار بيشتر در منزل تأثيري در ( كندبا جهت مستقيم و مثبت عمل ميكار در منزل، زنان، تقسيم

  ).اخالق كار و ابعاد آن ندارد
  ).جديت درحوزه پشتكار و( اخالق كار زنان عضو هيئت علمي بيش از اخالق كار زنان كارمند است -

  تحليل مسير
 تهران در ميان مردان و زنان متفاوت در پژوهش حاضر عوامل اجتماعي مؤثر بر اخالق كاري كاركنان دانشگاه

  .از اين رو تحليل مسير براي هر كدام به صورت جداگانه انجام شد. بود
  مردان

   مدل مسير تأثير عوامل اجتماعي مؤثر بر اخالق كار در ميان مردان
  

  
  

  
    

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

اخالق 
  كار
  

مشخص
  كار بودن
 

رضايت
  شغلي
  

توسعه
منابع 
  انساني

 بازخورد
  در كار
  

مشاركت 
  در كار
  

عدالت 
  سازماني

285/0 

392/0 

201/0 

154/0 

176/۰ 

212/۰

372/

205/0 220/۰ 

224/۰ 

341/۰ 

367/۰

147/0 

159/0 

161/
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  محاسبه اثر مستقيم و غيرمستقيم عوامل اجتماعي مؤثر بر اخالق كار در ميان مردان)  4(ل جدو

  مشخص بودن كار : اثر مستقيم = 285/0       
  اثر غيرمستقيم                      )= 201/0+176/0)+(176/0*220/0*154/0=(005/0+035/0=04/0

            كل اثر علي              = 04/0+285/0= 326/0
  رضايت شغلي : اثر مستقيم  = 201/0
  اثر غيرمستقيم                   )= 212/0*285/0)+(224/0*154/0= (034/0+060/0=094/0
  كل اثر علي                     = 201/0+ 094/0= 295/0
  توسعه منابع انساني : اثر مستقيم  = 154/0
اثر غيرمستقيم                      )= 224/0*201/0)+(224/0*212/0*285/0=(013/0+045/0= 058/0
  كل اثرعلي                            = 058/0+154/0= 212/0

  بازخورد در كار: اثر غيرمستقيم)=392/0*326/0)+(372/0*212/0)+(241/0*205/0*295/0(
225/0 =020/0+078/0 +127/0                                     =  

  مشاركت در كار :    اثرغيرمستقيم )= 205/0*295/0)+(367/0*225/0(
142/0 =082/0 +060/0                                           =   

  عدالت سازماني :  اثرغيرمستقيم )= 147/0*295/0)+(159/0*212/0)+(161/0*142/0(
098/0 =0228/0+033/0+043/0                          =                  

  
  :باشند مؤثرترين عوامل به ترتيب به قرار زير مي

مشخص بودن < رضايت شغلي < بازخورد در كار < توسعه منابع انساني< مشاركت در كار <عدالت سازماني
  كار

دهد كه از ميان شش عامل مشخص بودن كار، رضايت  تحليل مسير عوامل مؤثر بر اخالق كار مردان نشان مي
، توسعه منابع انساني، بازخورد در كار، مشاركت در كار و عدالت سازماني سه عامل بيشترين تأثير را شغلي
  . اند كه جزو عوامل مستقيم هستند داشته
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 بيشترين ميزان تأثير بر 285/0هاي حاصل از رگرسيون مشخص بودن كار با ضرايب تأثير  بر اساس يافته
اي بر اخالق  شود تأثير فزاينده ع به ميزاني كه وظايف كاري مشخص ميدر واق. اخالق كار مردان داشته است

 بيشترين تأثير مثبت را بر اخالق كار دارد يعني با 201/0سپس رضايت شغلي با ضرايب تأثير . كار خواهد داشت
 154/0ثير رود و آخر اينكه توسعه منابع انساني با ضرايب تأ افزايش رضايت شغلي ميزان اخالق كار نيز باال مي

  . رود تأثير مثبتي بر اخالق كار دارد يعني با افزايش ميزان توسعه منابع انساني ميزان اخالق كار نيز باال مي
  

  تأثير عوامل غيرمستقيم
از طريق مشخص بودن كار، توسعه منابع انساني و مشاركت در كار بر اخالق كار تأثير : ـ بازخورد در كار

ورد در كار باالتر باشد مشخص بودن كار باالتر و اخالق كار نيز باالتر است، از طرف گذارد يعني هر چه بازخ مي
از ديگر تأثيرات . ديگر هر چه بازخورد در كار و توسعه منابع انساني باالتر باشد اخالق كار نيز باالتر است

كار نيز افزايش يافته و سپس توان به اين مورد اشاره كرد با افزايش بازخورد در كار، مشاركت در  غيرمستقيم مي
  . رود اخالق كار باال مي
گذارد يعني با افزايش عدالت سازماني اخالق كار نيز  از طريق رضايت بر اخالق كار تأثير مي: ـ عدالت سازماني

گذارد يعني  يابد؛ عدالت سازماني از طريق مشاركت در كار و رضايت شغلي نيز بر اخالق كار تأثير مي افزايش مي
رود و اينها سبب افزايش اخالق  ا افزايش عدالت سازماني مشاركت در كار و به پيرو آن رضايت شغلي باال ميب

  . شوند كار مي
گذارد يعني با افزايش رضايت شغلي اخالق  از طريق رضايت شغلي بر اخالق كار تأثير مي: ـ مشاركت در كار
طريق بازخورد در كار و مشخص بودن كار بر اخالق كار يابد؛ همچنين مشاركت در كار از  كار نيز افزايش مي

گذارد به بيان ديگر با افزايش مشاركت در كار، بازخورد در كار و مشخص بودن كار اخالق كار نيز  تأثير مي
  . يابد افزايش مي
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  زنان
  مدل مسير تأثير عوامل اجتماعي بر اخالق كار در ميان زنان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ه اثر مستقيم و غيرمستقيم عوامل اجتماعي مؤثر بر اخالق كار در ميان زنانمحاسب) 5(جدول 

  توسعه منابع انساني : اثر مستقيم = 223/0       
  اثر غيرمستقيم                      =  298/0* 190/0=056/0
  كل اثر علي                        = 0056/0+223/0= 280/0
  خورد در كار  باز: اثر مستقيم   = 190/0
  اثر غيرمستقيم                   =  245/0* 223/0= 054/0
  كل اثر علي                     =  190/0+ 054/0= 244/0
  رضايت شغلي                         : اثرغيرمستقيم= 354/0* 280/0= 099/0

                         مشخص بودن كار          : اثر غيرمستقيم= 811/0* 244/0=  198/0
  مشاركت در كار                                        : اثرغيرمستقيم = 386/0* 099/0= 038/0

  

اخالق 
  كار

توسعه

ا

بازخورد 
  در كار

رضايت 

  شغلي
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  بودن كار

مشاركت 
   كاردر
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  :باشند مؤثرترين عوامل به ترتيب به قرار زير مي
   توسعه منابع انساني< بازخورد در كار < مشخص بودن كار < رضايت شغلي <مشاركت در كار 
دهد كه از ميان پنج عامل مؤثر بر اخالق كار دو  وامل مؤثر بر اخالق كار در ميان زنان نشان ميتحليل مسير ع

عامل توسعه منابع انساني و بازخورد در كار بيشترين تأثير را بر اخالق كار دارند و سه عامل رضايت شغلي، 
  . مشخص بودن كار و مشاركت در كار تأثير غيرمستقيم بر اخالق كار دارند

 بيشترين تأثير را دارد يعني 223/0هاي حاصل از رگرسيون، توسعه منابع انساني با ضريب تأثير  راساس يافتهب
 بر 190/0سپس بازخورد در كار با ضريب تأثير . يابد با افزايش توسعه منابع انساني اخالق كار نيز افزايش مي

  . يابد خالق كار نيز افزايش ميگذارد يعني با افزايش بازخورد در كار ا اخالق كار تأثير مي
  تأثير عوامل غيرمستقيم 

گذارد يعني با افزايش رضايت شغلي و  از طريق توسعه منابع انساني بر اخالق كار تأثير مي: ـ رضايت شغلي
  . يابد توسعه منابع انساني اخالق كار نيز افزايش مي

ير دارد با افزايش مشخص بودن كار و بازخورد از طريق بازخورد در كار بر اخالق كار تأث: ـ مشخص بودن كار
يابد؛ از طرف ديگر مشخص بودن كار از طريق بازخورد در كار و توسعه منابع  در كار، اخالق كار نيز افزايش مي

تر باشد، بازخورد در كار و توسعه انساني كار نيز افزايش گذارد، هر چه كار مشخص انساني بر اخالق كار تأثير مي
  .يابد مي
گذارد هر ميزان كه  از طريق رضايت شغلي و توسعه منابع انساني بر اخالق كار تأثير مي: مشاركت در كارـ 

  .رود مشاركت در كار و رضايت شغلي و به پيرو آن توسعه منابع انساني افزايش يابد اخالق كار نيز باال مي
  گيري نتيجه
ر بر اخالق كار در ميان مردان پيچيدگي بيشتري دارد و باتوجه به مدل تحليل مسير، تأثير عوامل اجتماعي مؤث

بازخورد در كار، مشاركت در كار و عدالت سازماني متغيرهاي پس زمينه كار هستند كه به طورغيرمستقيم تأثير 
  .گذارند

عنوان تر از مدل علي مردان است و بازخورد در كار و توسعه منابع انساني به هولي در مدل زنان، روابط علي ساد
  . متغيرهاي اصلي اثرگذارند

در اخالق كار مردان ... عوامل برون سازماني، مانند تقسيم كار در منزل، نياز اقتصادي و اجتماعي، سن، سابقه و
  . تأثير استو زنان بي
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 را نمايد و در آن افراد بتوانند خودكار مشخص و تعريف شده كه رضايت افراد را تأمين : توان گفتدر مردان مي
توانند روي اخالق كار مردان تأثير بگذارند و اخالق كار را درون ها و عواملي هستند كه ميتقويت كنند، زمينه

  .سازمان افزايش دهند
بقيه متغيرها مانند عدالت سازماني، بازخورد در كار و مشاركت در كار در مردان در درجه دوم و  سوم اهميت 

مشاركت در كار و مشخص بودن كار در درجة دوم و سوم اهميت قرار دارند و اما در زنان، رضايت شغلي، . است
دهند مورد توجه سازمان ميفكر كنند نتيجة كاري كه انجام نگرند و اگر آنها به نتيجه و بازخورد در كار مي

عبارتي دائماً كنند خودشان را تقويت نمايند، بهگيرد سعي مياست و از سوي مافوق مورد تشويق و تأييد قرار مي
هاي ضمن  تواند شركت در كالسهاي اين مسئله مييكي از مصداق(افزايند به معلومات و سطح دانش خود مي

تري باشد كه زنان حضور پررنگ... هاي آموزشي و علمي وها، كارگاه خدمت، بازآموزي، شركت در نشست
. خوردچشم مي در زنان بيشتر به»شتكار و جديتپ«در متغيرهاي متنوع و متعدد در اين بررسي، بعد ). دارند

بقاي ‹‹توان به آن دست يافت؛ نتيجة ديگري كه در اين بررسي با توجه به عوامل و متغيرهاي مورد بحث مي
، حضور و وجود داشته عنوان يك پديده به»كار«دهند براي اينكه يعني زنان كار را انجام مي. است›› كار زنان

 را براي خود حفظ كنند و همين »كار«خواهند كه هند آن را از دست دهند و به هر قيمتي ميخوا باشد و نمي
شود كه زنان اطاعت امر كنند، پشتكار و جديت بيشتري به خرج دهند، دائماً در ماندگاري و بقاي كار موجب مي

در كار مردان مطرح است گونه كه مسئله رضايت شغلي، آن. پي افزايش و ارتقاء سطح معلومات خويش باشند
  . اهميت دارد نه رضايت وي از كار»كار«باقي ماندن زن بر . نمودي ندارد

هايي كه مطابق با نتايج تحقيقات بسياري كه در ايران و جهان انجام شده است، در محيطنتيجة مهم ديگر اين
كه  اساس مطالعه حاضر، از آنجائيبر.  در كار واضح است»سلطة مردانه«كنند؛ كه زنان و مردان با هم كار مي

 اولين متغيري -كنند و به دنبال رضايت شغليتري را در محيط كار تجربه ميمردان شبكه روابط اجتماعي قوي
ترين عاملي است كه بر  مشخص بودن كار يعني وضوح نقش و وظايف كار مهم-كه مد نظر مردان است

تر بهمين دليل، مردان دائماً شبكة روابط اجتماعي خود را قوي. ذاردگ، تأثير مي)با شدت زياد(اخالق كار آنان 
كه زنان طبق همين بررسي، اگر ساعات اضافي براي حضور در محل كار داشته باشند، كه كنند، در حاليمي

د، معموالً اين طور نيست و بايد براي رسيدگي به امر فرزندان و خانواده، هرچه زودتر محل كارشان را ترك كنن
. پردازند و روابط اجتماعي كمتري با همكاران زن دارندبا پشتكار و جديت به بازآموزي و تقويت كار خويش مي

شان با همكاران دليل كاهش ساعات حضورشان در محل كار، به داليل خانوادگي و به دليل عدم ارتباطزنان، به
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كنند و به داليل فرهنگي و اعتقادات فردي،  ميمرد، به دليل جنسيت خويش، حوزه ارتباط اجتماعي را محدود
دايرة اين ارتباطات دائماً در حال كوچك شدن است و در خارج از محيط كار، حضور همسر و فرزندان، خانواده 

طور دهد و زنان در مقابل خويش با شبكه روابط اجتماعي مردان كه بهاجازه ارتباط بيشتر را به زنان نمي... و
در حال گسترش است ... طلبانة اقتصادي، علمي، سياسي، اجتماعي ويل عوامل و داليل منفعتروزمره به دل

خصوص در جامعة دانشگاهي به خوبي خود را  در كار زنان به»سلطه مردانه«روبرو هستند و از همين رو بحث 
 روزمرة آنها در ارتباط ف محوله ويو حتي شركت زنان دانشگاهي در مجامع علمي كه با كار و وظا كندنمايان مي
بيشتر از ) هاي مياني، فوقانياعم از رده(مديران زن دانشگاهي . تأثير همين نكته واقع شده استاست تحت

شوند و در حقيقت، در موقعيتي كه بيشترين ميزان كار و اخالق كار از هاي پائين شغلي از اين روند متأثر مي رده
  . توانند ابراز وجود نمايند و شايستگي خويش را نشان دهندكور نميآنان قابل انتظار است به داليل مذ

گذشته از موارد مذكور . استدر اين تحقيق هم، ميزان اخالق كار زنان كمي از اخالق كار مردان كمتر بوده
مسئله مهم ديگري كه در كار زنان و نحوه چگونگي آن خودنمايي بارزي دارد اين است كه در بسياري از 

قات خارج و داخل كشور بارها و بارها اين نتيجه حاصل شده است كه زنان شاغل صرف نظر از ميزان تحقي
تحصيالت، وضعيت تأهل، تعداد، سن و جنس فرزندان آنها، نوع شغل و ميزان درآمد، موقعيت شغلي با هر 

    مشكالت مربوط به ميزان ساعات كار و با هر پست سازماني، بايد عالوه بر مشكالت مربوط به كار، بار 
مقصودي،  (1را به تنهايي به عهده گيرند) داري، مادري، همسري، پرستاريخانه(هاي محول و مقرّر نقش

   در دانشگاه تهران، زنان شاغل متخصص انتظار ايفاي نقشي بيشتر از آن چه در حال حاضر انجام ). 1383
هايي كمتر از ميزان انتظار خود نقش ه در محيط شغلي به دهند از خود دارند ولي به علت غلبة تفكر مردانمي

كنند، اما مردان اگر چه موافق مشاركت اجتماعي و شغلي زن در جامعه هستند ولي اين موافقت را بسنده مي
اين تفاوت  .گيرددانند و شغل زنان در درجة دوم اهميت قرار ميمشروط به حفظ اولويت شغلي خودشان مي

الشعاع عامل جنسيت قرار شود كه همكاري آنها در محيط كار تحت و مردان در كار موجب مينگرش بين زنان
 و در مجموع نه گردداين عامل، موجب عدم همكاري مؤثر بين آنها مي .ها و ابزار و لوازم شغليگيرد نه ويژگي

  .به نفع مردان همكار است نه به نفع سازمان

ها و تحرك هاي ارتقاء و گرفتن پسته كاري، حق تأهل و تكفّل، فرصتدر كارمندان دانشگاه، ساعات اضاف
  . غالباً در اختيار مردان است... هاي روزانه، هفتگي وافقي و عمودي و اخذ مأموريت

                                                           
  . اند هاي آندره ميشل، پامال ابوت و ديگران اين مسئله را تأييد كرده  نظريه.1
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طور كه در مباحث نظري آورده شد در تحقيقات جهاني، مردان در كار خويش به پيشرفت شخصي و حقوق همان
اما در عين حال زنان كار را با زندگي روزمرة . دهند و زنان به جذاب بودن كار توجه دارندمادي اهميت بيشتري مي

كه در مردان، كار داراي در حالي. دهند و دائماً در حال ايجاد تعادل بين كار و زندگي هستند خويش تطبيق مي
هل، تعداد فرزندان، سن و جنس وضعيت تأ. استقاللي است كه ارتباطي با مسائل ديگر زندگي روزمرة آنها ندارد

  .آنها، ارتباط عاطفي با همسر، در يافتن شغل زنان و ماندگاري آن نقش دارد
كند در  شود و اخالق كار را هم متأثر ميتر كار در زنان با توجه به جنسيت آنها نگريسته ميبه عبارت دقيق

  و كار و تداوم و استمرار و اخالق بازي كه در مردان به هيچ وجه جنسيت آنها، نقشي در يافتن شغل حالي
تواند اين نوع نگرش و رفتار در سازمان نه مصلحت و نفع سازمان در محيط كار را در بردارد و نه مي. كندنمي

  .كنند اخالق كار را افزايش دهد و نه به نفع كاركناني است كه در يك مكان، آنهم در دانشگاه، كار فرهنگي مي
ين مطالعه بر اين نكته تأكيد دارد، آنچه كه در محيط كار دانشگاه بر اخالق كار افراد مؤثر به طور مختصر، ا

، متغيرهاي فرهنگي و ن نيست، بلكه آنچه كه اهميت دارداست، متغيرهاي اقتصادي و پايگاهي كاركنان آ
لتي، اجتماعي و روابط درون سازماني است و در دانشگاه به عنوان يك محيط فرهنگي بيشتر متغيرهاي منز

كند و  سازماني كه بر رفتار و اخالق كاركنانش تأثير مي هاي برونساختاري مطرح هستند، نه متغيرها و ويژگي
  .زنان هم از اين قاعده مستثني نيستند

خودش ) متغير وابسته(به عنوان يك عامل مهم و مشخص در اخالق كار» جنسيت«طبق بررسي حاضر، متغير
ولي توسط متغيرهاي درون سازماني، كه نوعي از عوامل محيطي، اجتماعي، ساختاري بيرون دهد  را نشان نمي
  .كند كند خود را بازنمايي و بازشناسي مي گيرد و رشد مي نشأت مي) متغيرهاي فرهنگي(محيط كار

در ابتداي تحقيق اين تصور براي محقق وجود داشت كه عوامل و متغيرهاي بيروني و خارجي كه عموماً 
شود، بايستي در  هاي شخصي و مهارتي تخصصي زنان ناشي تواند از پايگاه اقتصادي، اجتماعي، ويژگي مي

دهد كه اخالق كاري كه براي  ولي نتيجه اين تحقيق نشان مي. كيفيت و كميت اخالق كار آنها تأثير بگذارد
طور غيرمستقيم از عوامل ت كه بهزنان دانشگاهي وجود دارد، منبعث از فاكتورها و عوامل درون دانشگاهي اس
تر آن دسته از  به عبارت ساده. شود بيروني و اجتماعي كه عمومًا عوامل ساختاري و فرهنگي هستند ناشي مي

دهنده گذارد كه ارتباطي با ابزار و لوازم تشكيل عوامل اجتماعي و خارجي محيط كار بر اخالق كار زنان تأثير مي
عواملي است كه از بيرون و خارج محيط كار خود را در داخل و درون محيط كار به و سازنده كار ندارد بلكه 

شايد به همين دليل است كه عالوه بر مطالعة حاضر در مطالعاتي . دهد شكل و صورت درون سازماني نشان مي
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كار مردان كه بر اخالق كار در ايران، انجام شده است ميزان و كميت اخالق كار زنان كمتر از ميزان اخالق 
  . گزارش شده است ولي آنچه كه فراموش شده است، كيفيت و تفاوت اخالق كار زنان با اخالق كار مردان است

 در منزل اهميتي براي جامعة زنان در محيط كار ندارد بلكه »تقسيم كار «طور كه اين پژوهش نشان داد،همان
كار در محيط كار است كه نقش مؤثري در اخالق  از سوي مافوق و تقسيم »بازخورد در كار«نگاه و نگرش و 

تواند باعث رشد و تعالي و  نگرش زنان به كيفيت كار و اينكه منفعت غيرمادي بر آن مترتب است و مي. كار دارد
  .اي بر اخالق كار آنها دارد  آنها شود، نقش عمده بروز استعداد، مهارت و تخصص

وسعه نيافتگي رها شود بايستي از همة نيروهاي انساني اعم از زن و اي همچون جامعة ما بخواهد از ت اگر جامعه
در اين صورت باال بردن اخالق كار در ميان زنان و مردان . مرد استفاده كند و از مشاركت آنها بهره جويد

  .  ها و تحقيقات بيشتري در آينده خواهد بوديابد كه نيازمند انجام پژوهشاهميتي روزافزون مي
 منابع

 . نشر ني: شناسي زنان، ترجمة منيژه نجم عراقي، تهران جامعه) 1380(وت، پامال؛ كلر واالسآب
 . نشر اختران: دنياي زنان، ترجمة شهرزاد ذوفن، تهران) 1384(برنارد، جسي

 .فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمة باقر ساروخاني، تهران، نشر كيهان) 1367(بيرو، آلن
 .انتشارات مؤلف: ترجمة شهيندخت خوارزمي، تهرانموج سوم، ) 1370(تافلر، آلوين

 . انتشارات سازمان برنامه و بودجه: توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمة غالمعلي فرجادي، تهران) 1375(تودارو، مايكل
 . انتشارات سمت: شناسي كار و شغل، تهران جامعه) 1375(توسلي، غالمعباس

 . انتشارات قلم: ي، ترجمة حسن حبيبي، تهرانتقسيم كار اجتماع) 1359(دوركيم، اميل
 . 5ها و ضعف وجدان كاري در ايران، نامه پژوهش، سال دوم، شماره  ارزش) 1376(زاده، احمد رجب

 .المعارف علوم اجتماعي، تهران، انتشارات كيهان ةدائر) 1370(ساروخاني، باقر
نامه دكتري،  د بر معيارهاي فرهنگ سازماني، پايانطراحي الگوهاي اثربخشي سازماني با تأكي) 1375(كاظمي، عباس

 . دانشگاه تربيت مدرس
 .ارشد، دانشگاه تهران، دانشكدة علوم اجتماعينامه كارشناسي پايان) 1384 (كبير نوايي، مينا
  .انتشارات مازيار: شناسي كار، ترجمة پرويز صالحي، تهران جامعه) 1382(گرينت، كيت
  . مؤسسه كار و تأمين اجتماعي:  اخالق كار و عوامل فردي اجتماعي مؤثر بر آن، تهرانبررسي) 1380(معيدفر، سعيد
 . انتشارات شوراي انقالب فرهنگي: اخالق كار و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن بر كاركنان ادارات دولتي، تهران) 1383(معيدفر، سعيد

 .انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي: كار، تهراننتايج سمينار تكامل و فرهنگ ) 1375(وزارت كار و امور اجتماعي
 .انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي: نقش خانواده در ارتقاء فرهنگ كار، تهران) 1380(وزارت كار و امور اجتماعي
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بررسي اخالق كار و عوامل فردي و اجتماعي مؤثر ) 1380(وزارت كار و امور اجتماعي و مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
 .انتشارات مؤسسه كار و تأمين اجتماعي: بر آن، تهران
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