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وری نیروی انسانیای و بهرهاخالق حرفهبررسی رابطةبررسی رابطةبررسی 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستاندر 

1*علی رضایی

12/11/95         تاریخ پذیرش:          تاریخ پذیرش:                                                                                                     *نویسنده مسئول                                                                   11/7/95تاریخ دریافت: 
ونقل دریایی است.، تمامی حقوق این اثر متعلق به نشریه صنعت حملونقل دریایی 1992ونقل دریایی 1992ونقل دریایی نشریه صنعت حمل©

چکیده
جامعه . انجام شده استوری کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ای سازمانی و بهرهای سازمانی و بهرهای سازمانی و منظور تعيين رابطة بين اخالق حرفهپژوهش حاضر به

نفر از جامعه مورد نظر انتخاب 122ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ای و با استفاده از فرمول ای طبقهبود که به روش نمونهشده شامل کليه کارکنان سازمان یاداین پژوهش آماری 
آمار توصيفیو با استفاده از شد آوری ( جمع1999)وری هرسی و بالنچارد( و بهره1992)ای بهاگيرو پرسشنامه استاندارد اخالق حرفهو پرسشنامه استاندارد اخالق حرفهو پها با استفاده از دداده.شد

ای پيرسون نشان داد بين اخالق حرفه. نتایج همبستگیبررسی و تحليل گردید( غير آن)فراوانی، درصد، ميانگين( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پيرسون و
وری بين اخالق فردگرایانه و بهرهوجود دارد.رابطه معناداری 25/2سطح اطمينان دروری کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان وری کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان وری کارکنان اداره کل سازمانی و بهره

گرایانه، عدالتی و های دگرخواهانه، وظيفهبين اخالقبين اخالقارد. بيارد. بيارد. معناداری وجود ندمعناداری وجود ندمعناداری رابطة25/2کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در سطح اطمينان کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در سطح اطمينان کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزست
معناداری وجود دارد.معناداری وجود دارد.معناداری مستقيم و مثبت رابطة25/2وری کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در سطح اطمينان وری کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در سطح اطمينان وری کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان اخالق حقوقی با بهره

.اخالق حقوقی، گرایانه، اخالق عدالتیگرایانه، اخالق عدالتیگرایاخالق فردگرایانه، اخالق وظيفهوری کارکنان، ای، بهرهاخالق حرفههای کلیدی:واژه

                                                                                                                                                                
Ali.Rezaei332@Gmail.Com، خوزستانییانوردیانوردیکارشناس آموزش اداره کل بنادر ودرواحد اهواز ويقاتيقاتدانشگاه علوم تحقيدانشگاه علوم تحقيدانشگاه علوم تحقییاجرایتیتییریریارشد مدکارشناسیکارشناسی. کارشناس. کارشناس. 1
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مقدمه-1
ای مربوط به رفتار، ادب و عمل شخص هنگام انجام کار اخالق حرفه

مشاوره، پژوهش، تدریس، نویسندگی یا هر تواندای است. این کار میحرفه
رفتاری با ساختار دارای کدهای عملی وسازمانیباشد. هریکار دیگر

های متداول برای اعضای خود است که باید آنها را رعایت کنند. حرف
ای از اصول و استانداردهای سلوك بشری است مجموعهمجموعهمجموعای،اخالق حرفه

ای دارای بار و اخالق حرفهکند. اصولها را تعيين میکه رفتار افراد و گروه
رعایت آنها در رعایت هنجارها و اثربخشی های واالیی است کهارزش

و این مستلزم شناخت اوليه و اجتماعی تأثير بسيار زیادی دارداجتماعی تأثير بسيار زیادی دارداجتماعی تعامالتتعامالتتعام
.(1992)آراسته و جاهد، شده استاصول یادبنيادین 

بیان مسئله-1-1
اصلی مدیران هر سازمان، استفاده مؤثر از منابع و امكانات رسالت

انجام گوناگون چون نيروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطالعات است. در 
این رسالت استفاده بهينه از نيروی انسانی از اهميت خاصی برخوردار است 

ثر مؤچرا که نيروی انسانی نه تنها یك منبع سازمانی است، بلكه تنها عامل 
انگيزه و با،باشد. حال اگر این انسانکارگيری سایر عوامل نيز میبهبهدر بدر بدر 

کار تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب بهتواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب بهتواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب بور باشد، میتوانمند و بهره
ور کند.را بهرهرا محقق سازد و نهایتا سازمان هاوریگيرد و انواع بهره
تواند تاثير است که میمهمی ای سازمانی یكی از عواملی اخالق حرفه
. مسئله وری کارکنان و بهبود عملكرد سازمانی داشته باشدبسزایی بر بهره

ای و اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تحليل رابطة بين اخالق حرفه
باشد. وری سازمانی میبهره

ضرورت انجام پژوهش -1-2
القی القی های اخالقهای اخالقهای اخ، متأثر از ارزشانبسياری از رفتارهای مدیران و کارمند

در مدیریت یتوجه به اخالق کاراست و ریشه در اخالق دارد. عدم
توجهی . بیایجاد کندها برای سازمانرا تواند معضالت بزرگیتواند معضالت بزرگیتواند معضالت بزرگها میسازمان
رعایت اصول اخالقی در برخورد با نيروى عدمی و ی و ی ها به اخالق کارسازمان

تواند مشكالتی را برای سازمان پدید تواند مشكالتی را برای سازمان پدید تواند مشكالتی را برای سازمان نفعان بيرونی، میانسانى سازمان و ذیانسانى سازمان و ذیانس
یو مشروعيت سازمان و اقدامات آن را زیر سؤال ببرد. اخالق کارآورد

وضعيف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران تأثير دارد ضعيف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران تأثير دارد ضعيف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران 
  و   و   یبولدیبولدی)رتواند بر عملكرد فردی، گروهی و سازمانی تأثير داشته باشدتواند بر عملكرد فردی، گروهی و سازمانی تأثير داشته باشدتواند بر عملكرد فردی، گروهی و سازمانی می

(.1222همكاران، 
رهبران و گذاران،ياستياستسيسيساصلی و اساسی یهااز دغدغهیكی یوربهره

و هم در ملیملیملیعیعیهم در سطح کالن جامعه، اقتصاد و صناراهبردگرا،یرانیرانیمد
ها و است که شرکتهدفیهدفیهدفینینیترمهمیوربهرهباشد.میهاسطح سازمان

یكیكییور. بهره. بهره. در سراسر جهان توسعه دهندتاتاتکنندآنها تالش میآنها تالش میآنها تالش میتیتییریریمد
کنندمیمیميتيتاست که در آن فعالياست که در آن فعالياست که در آن فعالییهاشرکتیورمتوسط بهرهحدحدحجامعه،

(.1922يس،يس،)لوئي)لوئي)لوئ

روش تحقیق-2
بين نفری پرسشنامه122انتخاب نمونه از در انجام این پژوهش پس 
دست پس از تكميل پرسشنامه، اطالعات بهپس از تكميل پرسشنامه، اطالعات بهپس از تكميل پرسشنامه، اطالعات بمدیران و کارمندان توزیع شد. 

کليه متغيرها آمار توصيفی و و در موردو در موردتحليل، و تحليل، و تحليل، SPSSوسيله نرم افزار آمده بهآمده بهآمده ب
و آزمون ،انجام شد. آزمون توصيفی شامل فراوانی، درصد و ...انجام شد. آزمون توصيفی شامل فراوانی، درصد و ...آمار استنباطی انجام شد. آمار استنباطی انجام شد. آمار استنباطی 

متغيره و استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پيرسون، رگرسيون تكاستنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پيرسون، رگرسيون تكاستنباطی شامل آزمون 
ها صورت پذیرفت.متغيره با هدف بررسی فرضيهمتغيره با هدف بررسی فرضيهمتغيره با هدف بررسی فرضيرگرسيون چند

مدل مفهومی تحقیق-2-1
شكل ( در قالب1992مدل مفهومی تحقيق بهاگير )مدل مفهومی تحقيق بهاگير )مدل مفهومی تحقيق در این پژوهش، از در این پژوهش، از در این پژوهش، 

استفاده شده است. ( 1)

مدل مفهومی تحقیق (: 1)شکل

گیری نمونهروش-2-2
پژوهش حاضر، کليه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی پژوهش حاضر، کليه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی جامعه آماری پژوهش حاضر، جامعه آماری پژوهش حاضر، جامعه آماری 
بودند. در بودند. در نفر بودند. نفر بودند. نفر 717که بنابر اعالم کارگزینی این اداره استان خوزستان بوداستان خوزستان بوداستان خوزستان 

ای استفاده شد. این روش طبقهگيری تصادفی ـاین تحقيق از روش نمونهاین تحقيق از روش نمونهاین 
اعضای اعضای گيری است زیرا در این روش همة اعضگيری است زیرا در این روش همة اعضگيری است زیرا در این روش همة های نمونهیكی از بهترین روش

که جوامع آماری از آنجاشدن دارند. جامعه شانس مساوی برای انتخاب
ند به ند به تواننتواننتواننمیو محققينو محققينو محققدار هستندمعموالً از حجم و وسعت زیادی برخور

از آنها به عنوان نمونهم آنها مراجعه کنند، ناگزیرند به انتخاب تعدادیم آنها مراجعه کنند، ناگزیرند به انتخاب تعدادیم آنها مراجعه کنند، ناگزیرند به انتخاب تما
شد. ( از فرمول کوکران استفادهnبرای تعيين حجم نمونه )  اکتفا کنند.

       
                                                                   (1)

که در آن:
P برآورد نسبت صفت متغير :(5/2=p)p)p.است
t: مساویکه%95تعداد اشتباه استاندارد الزم برای ضریب اطمينان

است.92/1
N:N:N نفر است. 717مساویحجم جمعيت آماری که حجم جمعيت آماری که حجم جمعيت آماری
d : باشد. می25/2دقت احتمالی مطلوب که مساویدقت احتمالی مطلوب که مساویدقت احتمالی مطلوب

نفر 122کران، حجم نمونه تعدادکران، حجم نمونه تعدادکران، حجم نمونه با جایگزینی مقادیر فوق در فرمول کو
دست آمد. دست آمد. دست به

n= (   )(    ) (       )
(   )(    )  (    ) (       ) = 199/9                     (1)

پایایی و روایی پرسشنامه-2-3
وری کارکنانبهرهپایایی و روایی پرسشنامه-2-3-1

و بالنچارد  بود که توسط هرسیبود که توسط هرسیبود که توسط هرسیهیهیگو71شامل یوربهرهياسياسمقيمقيمق
و باشندپرسشنامه مثبت میپرسشنامه مثبت میپرسشنامه مثبت میهایهیهیشده است. تمام گو( طراحی( طراحی( طراح1999)
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کم( لیلیيليلمتوسط، کم، خيمتوسط، کم، خيمتوسط، کم، خیاد،یاد،یزیاد،یاد،یزلیلیيليل)خي)خي)خيكرتيكرتليليليفيفبر اساس طيبر اساس طيبر اساس طهایهیهیگو
-7یهایهیهیسنجش توان، گویبرا7-5-9-1یهایهیهیاند. گوشدهیيازبنديازبندامتيامتيامت
یبرا12-17-12-15-17-11یهایهیهیسنجش شناخت، گویبرا2-9-12

يزش،يزش،سنجش انگيسنجش انگيسنجش انگیبرا11-12-19یهایهیهیگو،سازمانیسازمانیسازمانیتیتیسنجش حما
سنجش بازخورد عملكرد، یبرا19-12-17-12-15-17-19یهایهیهیگو
-91-19یهایهیهیگويمات،يمات،سنجش اعتبار تصميسنجش اعتبار تصميسنجش اعتبار تصمیبرا92-11-11یهایهیهیگو
-97یهایهیهیگو،عیعیيعيعطبيطبيطبکارکنان با عواملکارکنان با عواملکارکنان با عوامیسنجش سازگاریبرا91-99
71-72-99-7-1یهایهیهیسنجش مشارکت و گویبرا95-92-97-92
سنجش آموزش استفاده شدند.  یبرا

و ارائه،به تعدادی از اساتيد ،اجراقبل از وری کارکنان پرسشنامه بهرهپرسشنامه بهرهپرسشنامه 
ای به نام آلفای شاخص پایایی کل، آماره.اعتبار پرسشنامه تأیيد شداعتبار پرسشنامه تأیيد شداعتبار پرسشنامه 

هر چه مقدار آلفا بيشتر باشد، پایایی باشد.می1تا 2با دامنة تغيير1کرونباخ
آلفای کرونباخ از طریقبيشتر است. پایایی این پرسشنامه پرسشنامه

وری کارکنان را نشان پرسشنامه بهرهميزان پایایی(1جدول ). محاسبه شد
شود ميزان آلفای کرونباخ متغيرشود ميزان آلفای کرونباخ متغيرشود ميزان آلفای مشاهده میطور که دهد. همانمی

نشانگر باال بودن ميزان انسجام ، کهباشدمی% 95/2وری کارکنانبهره
است.ها یعنی پایایی پرسشنامه ها یعنی پایایی پرسشنامه ها درونی گویه

وری کارکنانوری کارکنانوری بهرههایپایایی پرسش(: 1جدول )
مقدار ضریب آلفاتعداد گویهعنوان سنجه

7195/2وری کارکنانبهره

یاپرسشنامه اخالق حرفهییو روایییایایپا-2-3-2
استفاده ،(1992از پرسشنامه بهاگير )ای،اخالق حرفهبرای سنجش

، پرسش2با دگرخواهانه، پرسشبا 2با 2اخالق فردگرایانه با اخالق فردگرایانه با اخالق فردگرایانه ابعاددر آن،، وشد
اخالق حقوقی با اخالق حقوقی با اخالق حقوقی و پرسش2با اخالق عدالتی، پرسش7با گرایانهوظيفه

های کامالً موافق، های کامالً موافق، های گزینهشاملای گزینه5هایپرسشپرسش، در قالب12
مورد در مقياس ليكرت ،ندارم، مخالف و کامالً مخالفیموافق، نظر

سنجش قرار گرفت. 
قبل از اجرا، به تعدادی از اساتيد کارکنان ایحرفهاخالق پرسشنامه 

ای به نام آلفای ارائه، و اعتبار پرسشنامه تأیيد شد. شاخص پایایی کل، آماره
باشد. هر چه مقدار آلفا بيشتر باشد، پایایی می1تا 2کرونباخ  با دامنة تغيير 

کرونباخ کرونباخ کرونآلفایپرسشنامه از طریق ینینیپرسشنامه بيشتر است. پایایی ا
را نشان ایاخالق حرفه( ميزان پایایی پرسشنامه 1محاسبه شد. جدول )

اخالق متغيرکرونباخآلفایميزانشودمیمشاهدهکهطور. همان. همان. دهدمی
درونیانسجامميزانبودنباالنشانگرکهباشد،می% 29/2ای حرفه
پرسشنامه است.پرسشنامه است.پرسشنامپایایییعنیهاگویه

ایاخالق حرفههایپرسشپایایی (:2جدول )
مقدار ضریب آلفاتعداد گویهعنوان سنجه

9729/2ایاخالق حرفه

هاتجزیه و تحلیل داده-3
وری کارکنان یك وری کارکنان یك وری کارکنان ای سازمانی و بهرهبين اخالق حرفهرابطةمورددر 

به ترتيب در این فرضيه اصلی و چند فرضيه فرعی قابل تصور است که 
است.بررسی و ارزیابی شدهمطرح، پژوهش 

                                                                           
2. Cronbach Coefficient Alpha

وری کارکنان اداره کل ای سازمانی و بهره: بين اخالق حرفهفرضيه اصلی
معناداری وجود دارد.و دریانوردی استان خوزستان رابطةبنادر

H0 :وری کارکنان اداره کل بنادرای سازمانی و بهره: بين اخالق حرفه: بين اخالق حرفه
معناداری وجود ندارد.و دریانوردی استان خوزستان رابطة

H1 : وری کارکنان اداره کل بنادرای سازمانی و بهرهاخالق حرفه: بين : بين
معناداری وجود دارد.و دریانوردی استان خوزستان رابطة

وری کارکنان سازمانی و بهرهسازمانی و بهرهسازمانی ای ارتباط بين اخالق حرفهبرای بررسی 
ميزان همبستگی (9جدول )د. طبق د. طبق از آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد. از آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد. از آزمون همبستگی پيرسون استفاده ش

از آنجا که .بودصفربرابر بایمقدار سطح معناداردست آمد وبه711/2
کمتر است، 25/2عدداز711/2عدددست آمده یعنیضریب همبستگی به

مثبت و وری کارکنان رابطةای سازمانی و بهرهبين اخالق حرفهبنابراین
ای کارکنان هر چه ميزان اخالق حرفهیعنی .داردمعناداری وجودمستقيم 

هرچه ميزان اخالق ،و برعكسو برعكسشود و بشود و بشود بيشتر میآنهاوریباال باشد، بهرهباال باشد، بهرهباال باشد، 
نتيجه نهایی اینكه طبق . شودوری آنها کمتر میتر باشد، بهرهای پایينحرفه

شد.رد H0تایيد و فرضH1فرضاین پژوهش،
وری کارکنانای سازمانی و بهرههمبستگی بین اخالق حرفههمبستگی بین اخالق حرفههمبستگی بین (:3جدول )

وری کارکنان اداره کل ول: بين اخالق فردگرایانه و بهرهفرضيه فرعی ا
معناداری وجود دارد.و دریانوردی استان خوزستان رابطةبنادر

H0 :و اداره کل بنادروری کارکنان بين اخالق فردگرایانه و بهره
معناداری وجود ندارد.دریانوردی استان خوزستان رابطة

H1 :و وری کارکنان اداره کل بنادربين اخالق فردگرایانه و بهره
معناداری وجود دارد.دریانوردی استان خوزستان رابطة
وری کارکنان از اخالق فردگرایانه و بهرهبرای بررسی ارتباط بين 

ميزان همبستگی ( 7پيرسون استفاده شد. طبق جدول )پيرسون استفاده شد. طبق جدول )آزمون همبستگی پيرسون استفاده شآزمون همبستگی پيرسون استفاده شآزمون همبستگی 
از آنجا که.بود972/2و مقدار سطح معناداری برابر با دست آمدبه222/2

، بيشتر است25/2عدداز222/2دست آمده یعنی عدد همبستگی بهميزان
کنان رابطه معناداری وجود وری کاربنابراین بين اخالق فردگرایانه و بهره

شد. رد H1تایيد و فرض H0فرض در نتيجهندارد. 
وری کارکناناخالق فردگرایانه و بهرههمبستگی بین (: 4جدول )

وری کارکنان اداره کل وری کارکنان اداره کل وری وم: بين اخالق دگرخواهانه و بهرهفرضيه فرعی د
معناداری وجود دارد.و دریانوردی استان خوزستان رابطةبنادر

H0 : بين اخالق دگرخواهانه و بهره وری کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان رابطه معناداری وجود ندارد.

H1 :وری کارکنان اداره کل بنادر و بين اخالق دگرخواهانه و بهره
معناداری وجود دارد.دریانوردی استان خوزستان رابطةدریانوردی استان خوزستان رابطةدری

وری کارکنان از ـرهـرهاخالق دگرخواهانه و بهـاخالق دگرخواهانه و بهـن اخالق دگرخواهانه و بهن اخالق دگرخواهانه و بهـن ـن اط بيـاط بيــاط بيـاط بيرای بررسی ارتبـرای بررسی ارتبــرای بررسی ارتبـرای بررسی ارتببـبـب

منابع انسانی وری کارکنانای سازمانی و بهرهاخالق حرفه
711/2 ضریب همبستگی
222/2 معناداریسطح 

122 تعداد

منابع انسانی وری کارکناناخالق فردگرایانه و بهره
222/2 ضریب همبستگی
972/2 سطح معناداری

122 تعداد
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ميزان همبستگی (5)جدول. طبق. طبق. آزمون همبستگی پيرسون استفاده شدآزمون همبستگی پيرسون استفاده شدآزمون همبستگی پيرسون استفاده ش
. از آنجا که بود222/2داری برابر با دست آمد و مقدار سطح معنابه551/2

پس بين است25/2عددکمتر از551/2ميزان همبستگی یعنی عدد ميزان همبستگی یعنی عدد ميزان همبستگی 
معناداری مثبت و مستقيم وری کارکنان رابطه اخالق دگرخواهانه و بهره

خواهانه کارکنان باال باشد، هر چه ميزان اخالق دگریعنی ارد.وجود د
و برعكس، هرچه ميزان اخالق دگرخواهانه و برعكس، هرچه ميزان اخالق دگرخواهانه و برودتر میوری آنها نيز باالبهره

H1، فرض. بنابراین. بنابراین. شودوری آنها نيز کمتر میکارکنان کمتر شود، بهرهکارکنان کمتر شود، بهرهکارکنان کمتر 

شد. رد H0تایيد و فرض
وری کارکناناخالق دگرخواهانه و بهرههمبستگی بین (:5جدول )

وری کارکنان اداره کل گرایانه و بهرهسوم: بين اخالق وظيفهفرضيه فرعی 
معناداری وجود دارد.و دریانوردی استان خوزستان رابطةبنادر

H0 : بين اخالق وظيفه گرایانه و بهره وری کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان رابطه معناداری وجود ندارد.

H1 :و وری کارکنان اداره کل بنادرگرایانه و بهرهگرایانه و بهرهگرایانبين اخالق وظيفه
معناداری وجود دارد.دریانوردی استان خوزستان رابطة

وری کارکنان از گرایانه و بهرهارتباط بين اخالق وظيفهبرای بررسی 
ميزان همبستگی ( 2طبق جدول )آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد.

از آنجا که .بود222/2داری برابر با دست آمد و مقدار سطح معنابه722/2
، است25/2کمتر از عدد722/2دست آمده یعنی عدد ضریب همبستگی به

وری کارکنان رابطة مثبت و مستقيمگرایانه و بهرهپس بين اخالق وظيفه
گرایانه کارکنان باال هر چه ميزان اخالق وظيفه. یعنی . یعنی . ردمعناداری وجود دا

تر باشد رعكس، هرچه پایينرعكس، هرچه پایينرود و برعكس، هرچه رود و برعكس، هرچه رود و بمیتروری آنها نيز باالوری آنها نيز باالوری آنها نيباشد، بهره
شد.رد H0تایيد و فرضH1، فرضدر نتيجه. رودوری آنها پایين میبهره

وری کارکنانگرایانه و بهرهوظیفههمبستگی بین اخالق همبستگی بین اخالق همبستگی بین (: 6جدول )

وری کارکنان اداره کل بنادرچهارم: بين اخالق عدالتی و بهرهفرضيه فرعی
معناداری وجود دارد.و دریانوردی استان خوزستان رابطة

H0 :و وری کارکنان اداره کل بنادربين اخالق عدالتی و بهره
معناداری وجود ندارد.دریانوردی استان خوزستان رابطة

H1 :و وری کارکنان اداره کل بنادربين اخالق عدالتی و بهره
معناداری وجود دارد.دریانوردی استان خوزستان رابطة

وری کارکنان از آزمون ارتباط بين اخالق عدالتی و بهرهارتباط بين اخالق عدالتی و بهرهارتباط ببرای بررسی 
191/2ميزان همبستگی ( 7طبق جدول ). همبستگی پيرسون استفاده شدهمبستگی پيرسون استفاده شدهمبستگی پيرسون استفاده ش

از آنجا که ضریب .بود221/2داری برابر با و مقدار سطح معناست آمددبه
، پس کمتر است25/2عدداز191/2دست آمده یعنی عدد همبستگی به

مثبت و مستقيم معناداری مثبت و مستقيم معناداری مثبت و مستقيم وری کارکنان رابطه بين اخالق عدالتی و بهره
وری ميزان اخالق عدالتی کارکنان باال باشد، بهرههر چه . یعنی. یعنی. ردوجود دا

رود و برعكس، هر چه اخالق عدالتی کارکنان پایين باشد رود و برعكس، هر چه اخالق عدالتی کارکنان پایين باشد رود و بمیترآنها نيز باال

تایيد H1، فرضدر نتيجه طبق این پژوهش. رودتر میوری آنها پایينبهره
رد شد. H0و فرض

وری کارکناناخالق عدالتی و بهرهبین همبستگی(: 7جدول )

وری کارکنان اداره کل بنادرعی پنجم: بين اخالق حقوقی و بهرهفرضيه فر
معناداری وجود دارد.و دریانوردی استان خوزستان رابطة

H0 :و وری کارکنان اداره کل بنادربين اخالق حقوقی و بهره
معناداری وجود ندارد.دریانوردی استان خوزستان رابطة

H1 :و وری کارکنان اداره کل بنادربين اخالق حقوقی و بهره
معناداری وجود دارد.دریانوردی استان خوزستان رابطة

وری کارکنان از آزمون برای بررسی ارتباط بين اخالق حقوقی و بهرهبرای بررسی ارتباط بين اخالق حقوقی و بهرهبرای بررس
921/2ميزان همبستگی ( 2طبق جدول )همبستگی پيرسون استفاده شد. 

از آنجا که ضریب بود.221/2داری برابر با دست آمد و مقدار سطح معنابه
، پس است25/2عددکمتر از921/2دست آمده یعنی عدد همبستگی به

معناداری وری کارکنان رابطة مثبت و مستقيمبين اخالق حقوقی و بهره
تر باشد، ق حقوقی کارکنان باالهر چه ميزان اخال. یعنی . یعنی . ردوجود دا

اخالق حقوقیاخالق حقوقیاخالق حقوقيزانيزانميميمرود و برعكس، هر چه تر میوری آنها نيز باالبهره
طبق این بنابراینرود.تر میوری آنها پایينتر باشد، بهرهپایينکارکنان
شد. رد H0تایيد و فرضH1، فرضپژوهش

وری کارکناناخالق حقوقی و بهرهبین همبستگی(:8جدول )

گیرینتیجه-4
روشن شد کههای تحقيقفرضيهارزیابینتایج حاصل از با توجه به 
وجود یمعنادارمستقيم و رابطةرابطةرابطوری کارکنان ای و بهرهبين اخالق حرفه

اداره کل بنادر و دریانوردی مدیران و مسئولينمدیران و مسئولينمارد. بنابراین الزم استارد. بنابراین الزم استارد. بنابراین د
اخالقابعاد تقویت و ارتقای خود را برخود را برخود را تمام توان و همتتمام توان و همتاستان خوزستان، تمام استان خوزستان، تمام استان خوزستان، 

تا موجباتمتمرکز کنندگرایانه، اخالق عدالتی و حقوقی دگرخواهانه، وظيفه
وری کارکنان فراهم شود. وری کارکنان فراهم شود. وری کارکنان فراهم چه بيشتر بهرههر

اخالق دگرخواهانه بيشترین رابطه و تاثير را اخالق دگرخواهانه بيشترین رابطه و تاثير را اخالق دگرخواهانه بروشن شد کهبه عالوه، 
ارد.وری کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان دبر بهره

در مدیران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانالزم است بنابراین 
یت به رضایت بيشتر کارکنان، منافع اکثرنسبت ،اداره سازمانیندیندیفرآ

، حساسيت وو ارتباط با همه کارکنانسازمان اهداف آموزشی کارکنان، 
وری سازمان افزایش بيشتری را اشته باشند تا ميزان بهرهتاکيد بيشتری د

در اداره کل بنادر و در اداره کل بنادر و در اداره کل بنادر وری بيشتر وری بيشتر وری دستيابی به بهرهجهتتجربه کند.
که ورد حمایت قرار گيرندورد حمایت قرار گيرندـورد حمایت قرار ـورد حمایت قرار مـمـمکارکنانی ـدـدان، بایـان، بایــان، بایـان، بایان خوزستـان خوزستــان خوزستـان خوزستدریانوردی استـدریانوردی استـدریانوردی است

ـالش ـالش تـتـتایـرفهـرفهالق حـالق حــالق حـالق حی اخـی اخـی اخهارش ارزشرش ارزشـرش ـرش گستـگستـو گستو گسترویج و رویج و ـرویج ـرویج تـتـتـایـایدر راستـدر راستـدر راست
کنند. می

منابع انسانی وری کارکناناخالق دگرخواهانه و بهره
551/2 ضریب همبستگی
222/2 سطح معناداری

122 تعداد

منابع انسانی وری کارکنانگرایانه و بهرهاخالق وظیفه
722/2 ضریب همبستگی
222/2 سطح معناداری

122 تعداد

منابع انسانی وری کارکناناخالق عدالتی و بهره
191/2 ضریب همبستگی
221/2 سطح معناداری

122 تعداد

منابع انسانی وری کارکناناخالق حقوقی و بهره
921/2 ضریب همبستگی
221/2 سطح معناداری

122 تعداد
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Abstract:

he aim of this study is to determine the relationship between organization professional ethics and the productivity 

of port personnel and Maritime Administration of Khouzestan.

The participants consisted of all mentioned organization's personnel that are chosen 200 persons by stratified sampling 

and using Cochran formula.  The data was collected using two standard questionnaire Bahagir's (1390) professional 

ethics and Hersy and Bianchard's (1993) productivity and was analyzed by using descriptive statistics (abundanc and 

average percentage) and inferential statistics (person correlation cofficient,…) 

The pearson's result show that between organizational professional ethics and the productivity of ports and Maritime 

administration of Khouzestan's personnel there gained a meaningful relationship. (in 0/05 level of reliance).

It didn't obtain a meaningful relationship between Individualism ethics and the productivity of ports and Maritime 

Administration of Khouzestan's personnel (in 0/05 level of reliance and between the Altruistic ethics, Deontological 

ethics, Injustice ethics and legal ethics and the productivity of port and Maritime Administration of khouzestan's 

personnel, It is gained a meaningful relation and this relation is straight and positive.

Keywords: Professional Ethics, Personnel Productivity, The Ports and Maritime Administration of Khouzestan.
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