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بررسی رابطة اخالق حرفهای و بهرهوری نیروی انسانی
در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

تاریخ دریافت95/7/11 :

علی رضایی

*1

*نویسنده مسئول

© نشریه صنعت حملونقل دریایی  ،1992تمامی حقوق این اثر متعلق به نشریه صنعت حملونقل دریایی است.

تاریخ پذیرش95/11/12 :

چکیده

پژوهش حاضر بهمنظور تعيين رابطة بين اخالق حرفهای سازمانی و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان انجام شده است .جامعه
آماری این پژوهش شامل کليه کارکنان سازمان یادشده بود که به روش نمونهای طبقهای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد  122نفر از جامعه مورد نظر انتخاب
شد .دادهها با استفاده از دو پپرسشنامه استاندارد اخالق حرفهای بهاگير ( )1992و بهرهوری هرسی و بالنچارد ( )1999جمعآوری شد و با استفاده از آمار توصيفی
(فراوانی ،درصد ،ميانگين) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پيرسون و غير آن) بررسی و تحليل گردید .نتایج همبستگی پيرسون نشان داد بين اخالق حرفهای
سازمانی و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در سطح اطمينان  2/25رابطه معناداری وجود دارد .بين اخالق فردگرایانه و بهرهوری
خوزستان در سطح اطمينان  2/25رابطة معناداری وجود ندارد .بيبين اخالقهای دگرخواهانه ،وظيفهگرایانه ،عدالتی و
کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزست
اخالق حقوقی با بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در سطح اطمينان  2/25رابطة مستقيم و مثبت معناداری وجود دارد.

گرایانه ،اخالق عدالتی ،اخالق حقوقی.
واژههای کلیدی :اخالق حرفهای ،بهرهوری کارکنان ،اخالق فردگرایانه ،اخالق وظيفهگرای

61
Journal of Maritime Transport Industry

تحقييقات واحد اهواز و کارشناس آموزش اداره کل بنادر ودرییانوردی خوزستانAli.Rezaei332@Gmail.Com ،
کارشناسی ارشد مدییرییت اجرایی دانشگاه علوم تحق
 .1کارشناس
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 -1مقدمه
اخالق حرفهای مربوط به رفتار ،ادب و عمل شخص هنگام انجام کار
حرفهای است .این کار میتواند مشاوره ،پژوهش ،تدریس ،نویسندگی یا هر
کار دیگری باشد .هر سازمانی دارای کدهای عملی و رفتاری با ساختار
حرفهای متداول برای اعضای خود است که باید آنها را رعایت کنند.
مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوك بشری است
اخالق حرفهای ،مجموع
که رفتار افراد و گروهها را تعيين میکند .اصول اخالق حرفهای دارای بار و
ارزشهای واالیی است که رعایت آنها در رعایت هنجارها و اثربخشی
تعامالت اجتماعی تأثير بسيار زیادی دارد و این مستلزم شناخت اوليه و
تعام
بنيادین اصول یادشده است (آراسته و جاهد.)1992 ،

آمده ببهوسيله نرم افزار  SPSSتحليل ،و در مورد کليه متغيرها آمار توصيفی و
آمار استنباطی انجام شد .آزمون توصيفی شامل فراوانی ،درصد و  ،...و آزمون
استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پيرسون ،رگرسيون تكمتغيره و
فرضيهها صورت پذیرفت.
رگرسيون چندمتغيره با هدف بررسی فرضي

 -1-2مدل مفهومی تحقیق

در این پژوهش ،از مدل مفهومی تحقيق بهاگير ( )1992در قالب شكل
( )1استفاده شده است.

 -1-1بیان مسئله

رسالت اصلی مدیران هر سازمان ،استفاده مؤثر از منابع و امكانات
گوناگون چون نيروی کار ،سرمایه ،مواد ،انرژی و اطالعات است .در انجام
این رسالت استفاده بهينه از نيروی انسانی از اهميت خاصی برخوردار است
چرا که نيروی انسانی نه تنها یك منبع سازمانی است ،بلكه تنها عامل مؤثر
در ببهکارگيری سایر عوامل نيز میباشد .حال اگر این انسان ،باانگيزه و
توانمند و بهرهور باشد ،میتواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب ببهکار
گيرد و انواع بهرهوریها را محقق سازد و نهایتا سازمان را بهرهور کند.
اخالق حرفهای سازمانی یكی از عواملی مهمی است که میتواند تاثير
بسزایی بر بهرهوری کارکنان و بهبود عملكرد سازمانی داشته باشد .مسئله
اصلی پژوهش حاضر ،بررسی و تحليل رابطة بين اخالق حرفهای و
بهرهوری سازمانی میباشد.

 -2-1ضرورت انجام پژوهش
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القی
اخالق
بسياری از رفتارهای مدیران و کارمندان ،متأثر از ارزشهای اخ
است و ریشه در اخالق دارد .عدمتوجه به اخالق کاری در مدیریت
بزرگی را برای سازمانها ایجاد کند .بیتوجهی
سازمانها میتواند معضالت بزرگ
سازمانها به اخالق کاری و عدمرعایت اصول اخالقی در برخورد با نيروى
انسانى سازمان و ذینفعان بيرونی ،میتواند مشكالتی را برای سازمان پدید
انس
آورد و مشروعيت سازمان و اقدامات آن را زیر سؤال ببرد .اخالق کاری
ضعيف ،بر نگرش افراد نسبت به شغل ،سازمان و مدیران تأثير دارد و
میتواند بر عملكرد فردی ،گروهی و سازمانی تأثير داشته باشد (رییبولد و
همكاران.)1222 ،
بهرهوری یكی از دغدغههای اصلی و اساسی سسيياستگذاران ،رهبران و
مدییران راهبردگرا ،هم در سطح کالن جامعه ،اقتصاد و صناییع ململی و هم در
هدفی است که شرکتها و
سطح سازمانها میباشد .بهرهوری مهمتریین هدف
مدییرییت آنها تالش ممیکنند تتا در سراسر جهان توسعه دهند .بهرهوری ییك
فعالييت ممیکنند
جامعه ،ححد متوسط بهرهوری شرکتهایی است که در آن فعال
(لوئييس.)1922 ،
(لوئ

 -2روش تحقیق
در انجام این پژوهش پس از انتخاب نمونه  122نفری پرسشنامه بين
مدیران و کارمندان توزیع شد .پس از تكميل پرسشنامه ،اطالعات ببهدست

شکل ( :)1مدل مفهومی تحقیق

 -2-2روش نمونهگیری

جامعه آماری پژوهش حاضر ،کليه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی
استان خوزستان بود که بنابر اعالم کارگزینی این اداره  717نفر بودند .در
این تحقيق از روش نمونهگيری تصادفی ـ طبقهای استفاده شد .این روش
اعضای
یكی از بهترین روشهای نمونهگيری است زیرا در این روش همة اعض
جامعه شانس مساوی برای انتخابشدن دارند .از آنجا که جوامع آماری
تواننند به
محققين نمیتوان
معموالً از حجم و وسعت زیادی برخوردار هستند و محقق
تمام آنها مراجعه کنند ،ناگزیرند به انتخاب تعدادی از آنها به عنوان نمونه
اکتفا کنند .برای تعيين حجم نمونه ( )nاز فرمول کوکران استفاده شد.
()1
که در آن:
 :Pبرآورد نسبت صفت متغير ( )p=2/5است.
 :tتعداد اشتباه استاندارد الزم برای ضریب اطمينان  %95که مساوی
 1/92است.
 :Nحجم جمعيت آماری که مساوی  717نفر است.
 :dدقت احتمالی مطلوب که مساوی  2/25میباشد.
با جایگزینی مقادیر فوق در فرمول کوکران ،حجم نمونه تعداد 122نفر
بهدست آمد.
()1

= 199/9

)

)
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 -1-3-2پایایی و روایی پرسشنامه بهرهوری کارکنان

هرسی و بالنچارد
مقيياس بهرهوری شامل  71گوییه بود که توسط هرس
مق
طراحی شده است .تمام گوییههای پرسشنامه مثبت ممیباشند و
( )1999طراح
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(خييللی زییاد ،زییاد ،متوسط ،کم ،خخييللی کم)
گوییهها بر اساس ططييف للييكرت (خ
امتييازبندی شدهاند .گوییههای  7-5-9-1برای سنجش توان ،گوییههای -7
امت
 12-9-2برای سنجش شناخت ،گوییههای  12-17-12-15-17-11برای
انگييزش،
سازمانی ،گوییههای  11-12-19برای سنجش انگ
سنجش حماییت سازمان
گوییههای  19-12-17-12-15-17-19برای سنجش بازخورد عملكرد،
تصمييمات ،گوییههای -91-19
گوییههای  92-11-11برای سنجش اعتبار تصم
طبييععی ،گوییههای -97
عوامل طب
 99-91برای سنجش سازگاری کارکنان با عوام
 92-97-92-95برای سنجش مشارکت و گوییههای 71-72-99-7-1
برای سنجش آموزش استفاده شدند.
پرسشنامه بهرهوری کارکنان قبل از اجرا ،به تعدادی از اساتيد ارائه ،و
اعتبار پرسشنامه تأیيد شد .شاخص پایایی کل ،آمارهای به نام آلفای
کرونباخ 1با دامنة تغيير  2تا  1میباشد .هر چه مقدار آلفا بيشتر باشد ،پایایی
پرسشنامه بيشتر است .پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ
محاسبه شد .جدول ( )1ميزان پایایی پرسشنامه بهرهوری کارکنان را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ميزان آلفای کرونباخ متغير
بهرهوری کارکنان  %2/95میباشد ،که نشانگر باال بودن ميزان انسجام
درونی گویهها یعنی پایایی پرسشنامه است.
جدول ( :)1پایایی پرسشهای بهرهوری کارکنان

عنوان سنجه
بهرهوری کارکنان

تعداد گویه
71

مقدار ضریب آلفا
2/95
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برای سنجش اخالق حرفهای ،از پرسشنامه بهاگير ( ،)1992استفاده
شد ،و در آن ،ابعاد اخالق فردگرایانه با  2پرسش ،دگرخواهانه با  2پرسش،
وظيفهگرایانه با  7پرسش ،اخالق عدالتی با  2پرسش و اخالق حقوقی با
 12پرسش ،در قالب پرسشهای  5گزینهای شامل گزینههای کامالً موافق،
موافق ،نظری ندارم ،مخالف و کامالً مخالف ،در مقياس ليكرت مورد
سنجش قرار گرفت.
پرسشنامه اخالق حرفهای کارکنان قبل از اجرا ،به تعدادی از اساتيد
ارائه ،و اعتبار پرسشنامه تأیيد شد .شاخص پایایی کل ،آمارهای به نام آلفای
کرونباخ با دامنة تغيير  2تا  1میباشد .هر چه مقدار آلفا بيشتر باشد ،پایایی
کرونباخ
پرسشنامه بيشتر است .پایایی ایین پرسشنامه از طریق آلفای کرون
محاسبه شد .جدول ( )1ميزان پایایی پرسشنامه اخالق حرفهای را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ميزان آلفای کرونباخ متغير اخالق
حرفهای  %2/29میباشد ،که نشانگر باال بودن ميزان انسجام درونی
پرسشنامه است.
گویهها یعنی پایایی پرسشنام

 -3تجزیه و تحلیل دادهها

در مورد رابطة بين اخالق حرفهای سازمانی و بهرهوری کارکنان یك
فرضيه اصلی و چند فرضيه فرعی قابل تصور است که به ترتيب در این
پژوهش مطرح ،بررسی و ارزیابی شده است.
2. Cronbach Coefficient Alpha

جدول ( :)3همبستگی بین اخالق حرفهای سازمانی و بهرهوری کارکنان
اخالق حرفهای سازمانی و بهرهوری کارکنان
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

منابع انسانی
2/711
2/222
122

فرضيه فرعی اول :بين اخالق فردگرایانه و بهرهوری کارکنان اداره کل
بنادر و دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود دارد.
 :H0بين اخالق فردگرایانه و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود ندارد.
 :H1بين اخالق فردگرایانه و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود دارد.
برای بررسی ارتباط بين اخالق فردگرایانه و بهرهوری کارکنان از
آزمون همبستگی پيرسون استفاده ششد .طبق جدول ( )7ميزان همبستگی
 2/222بهدست آمد و مقدار سطح معناداری برابر با  2/972بود .از آنجا که
ميزان همبستگی بهدست آمده یعنی عدد  2/222از عدد  2/25بيشتر است،
بنابراین بين اخالق فردگرایانه و بهرهوری کارکنان رابطه معناداری وجود
ندارد .در نتيجه فرض  H0تایيد و فرض  H1رد شد.
جدول ( :)4همبستگی بین اخالق فردگرایانه و بهرهوری کارکنان
اخالق فردگرایانه و بهرهوری کارکنان
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

منابع انسانی
2/222
2/972
122

فرضيه فرعی دوم :بين اخالق دگرخواهانه و بهرهوری کارکنان اداره کل
بنادر و دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود دارد.
 :H0بين اخالق دگرخواهانه و بهره وری کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان رابطه معناداری وجود ندارد.
 :H1بين اخالق دگرخواهانه و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود دارد.
دری
بهــرهوری کارکنان از
ن اخالق دگرخواهانه و به
اط بيبيــن
ارتبــاط
رای بررسی ارتب
ببــرای
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جدول ( :)2پایایی پرسشهای اخالق حرفهای
عنوان سنجه تعداد گویه مقدار ضریب آلفا
2/29
97
اخالق حرفهای

فرضيه اصلی :بين اخالق حرفهای سازمانی و بهرهوری کارکنان اداره کل
بنادر و دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود دارد.
 :H0بين اخالق حرفهای سازمانی و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر
و دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود ندارد.
 :H1بين اخالق حرفهای سازمانی و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر
و دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود دارد.
برای بررسی ارتباط بين اخالق حرفهای سازمانی و بهرهوری کارکنان
د .طبق جدول ( )9ميزان همبستگی
از آزمون همبستگی پيرسون استفاده ششد.
 2/711بهدست آمد و مقدار سطح معناداری برابر با صفر بود .از آنجا که
ضریب همبستگی بهدست آمده یعنی عدد  2/711از عدد  2/25کمتر است،
بنابراین بين اخالق حرفهای سازمانی و بهرهوری کارکنان رابطة مثبت و
مستقيم معناداری وجود دارد .یعنی هر چه ميزان اخالق حرفهای کارکنان
باال باشد ،بهرهوری آنها بيشتر میشود و ببرعكس ،هرچه ميزان اخالق
حرفهای پایينتر باشد ،بهرهوری آنها کمتر میشود .نتيجه نهایی اینكه طبق
این پژوهش ،فرض  H1تایيد و فرض  H0رد شد.

ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ /ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻳﻰ
آزمون همبستگی پيرسون استفاده ششد .طبق جدول ( )5ميزان همبستگی
 2/551بهدست آمد و مقدار سطح معناداری برابر با  2/222بود .از آنجا که
ميزان همبستگی یعنی عدد  2/551کمتر از عدد  2/25است پس بين
اخالق دگرخواهانه و بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و مستقيم معناداری
وجود دارد .یعنی هر چه ميزان اخالق دگرخواهانه کارکنان باال باشد،
بهرهوری آنها نيز باالتر میرود و ببرعكس ،هرچه ميزان اخالق دگرخواهانه
کارکنان کمتر شود ،بهرهوری آنها نيز کمتر میشود .بنابراین ،فرض H1
تایيد و فرض  H0رد شد.
جدول ( :)5همبستگی بین اخالق دگرخواهانه و بهرهوری کارکنان
اخالق دگرخواهانه و بهرهوری کارکنان
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

منابع انسانی
2/551
2/222
122

فرضيه فرعی سوم :بين اخالق وظيفهگرایانه و بهرهوری کارکنان اداره کل
بنادر و دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود دارد.
 :H0بين اخالق وظيفه گرایانه و بهره وری کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان رابطه معناداری وجود ندارد.
گرایانه و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر و
 :H1بين اخالق وظيفهگرایان
دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود دارد.
برای بررسی ارتباط بين اخالق وظيفهگرایانه و بهرهوری کارکنان از
آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد .طبق جدول ( )2ميزان همبستگی
 2/722بهدست آمد و مقدار سطح معناداری برابر با  2/222بود .از آنجا که
ضریب همبستگی بهدست آمده یعنی عدد  2/722کمتر از عدد  2/25است،
پس بين اخالق وظيفهگرایانه و بهرهوری کارکنان رابطة مثبت و مستقيم
معناداری وجود دارد .یعنی هر چه ميزان اخالق وظيفهگرایانه کارکنان باال
رعكس ،هرچه پایينتر باشد
باشد ،بهرهوری آنها نينيز باالتر میرود و ببرعكس،
بهرهوری آنها پایين میرود .در نتيجه ،فرض H1تایيد و فرض H0رد شد.
جدول ( :)6همبستگی بین اخالق وظیفهگرایانه و بهرهوری کارکنان
منابع انسانی
اخالق وظیفهگرایانه و بهرهوری کارکنان
2/722
ضریب همبستگی
2/222
سطح معناداری
122
تعداد
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فرضيه فرعی چهارم :بين اخالق عدالتی و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر
و دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود دارد.
 :H0بين اخالق عدالتی و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود ندارد.
 :H1بين اخالق عدالتی و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود دارد.
برای بررسی ارتباط ببين اخالق عدالتی و بهرهوری کارکنان از آزمون
همبستگی پيرسون استفاده ششد .طبق جدول ( )7ميزان همبستگی 2/191
بهدست آمد و مقدار سطح معناداری برابر با  2/221بود .از آنجا که ضریب
همبستگی بهدست آمده یعنی عدد  2/191از عدد  2/25کمتر است ،پس
بين اخالق عدالتی و بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و مستقيم معناداری
وجود دارد .یعنی هر چه ميزان اخالق عدالتی کارکنان باال باشد ،بهرهوری
آنها نيز باالتر میرود و ببرعكس ،هر چه اخالق عدالتی کارکنان پایين باشد

بهرهوری آنها پایينتر میرود .در نتيجه طبق این پژوهش ،فرض  H1تایيد
و فرض  H0رد شد.
جدول ( :)7همبستگی بین اخالق عدالتی و بهرهوری کارکنان
اخالق عدالتی و بهرهوری کارکنان
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

منابع انسانی
2/191
2/221
122

فرضيه فرعی پنجم :بين اخالق حقوقی و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر
و دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود دارد.
 :H0بين اخالق حقوقی و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود ندارد.
 :H1بين اخالق حقوقی و بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان رابطة معناداری وجود دارد.
بررسی ارتباط بين اخالق حقوقی و بهرهوری کارکنان از آزمون
برای بررس
همبستگی پيرسون استفاده شد .طبق جدول ( )2ميزان همبستگی 2/921
بهدست آمد و مقدار سطح معناداری برابر با  2/221بود .از آنجا که ضریب
همبستگی بهدست آمده یعنی عدد  2/921کمتر از عدد  2/25است ،پس
بين اخالق حقوقی و بهرهوری کارکنان رابطة مثبت و مستقيم معناداری
وجود دارد .یعنی هر چه ميزان اخالق حقوقی کارکنان باالتر باشد،
حقوقی
بهرهوری آنها نيز باالتر میرود و برعكس ،هر چه ممييزان اخالق حقوق
کارکنان پایينتر باشد ،بهرهوری آنها پایينتر میرود .بنابراین طبق این
پژوهش ،فرض  H1تایيد و فرض  H0رد شد.
جدول ( :)8همبستگی بین اخالق حقوقی و بهرهوری کارکنان
اخالق حقوقی و بهرهوری کارکنان
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

 -4نتیجهگیری

منابع انسانی
2/921
2/221
122

با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی فرضيههای تحقيق روشن شد که
رابطة مستقيم و معناداری وجود
بين اخالق حرفهای و بهرهوری کارکنان رابط
دارد .بنابراین الزم است ممدیران و مسئولين اداره کل بنادر و دریانوردی
استان خوزستان ،تمام توان و همت خود را بر تقویت و ارتقای ابعاد اخالق
دگرخواهانه ،وظيفهگرایانه ،اخالق عدالتی و حقوقی متمرکز کنند تا موجبات
هر چه بيشتر بهرهوری کارکنان فراهم شود.
به عالوه ،روشن شد که اخالق دگرخواهانه ببيشترین رابطه و تاثير را
بر بهرهوری کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان دارد.
بنابراین الزم است مدیران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در
فرآییند اداره سازمان ،نسبت به رضایت بيشتر کارکنان ،منافع اکثریت
کارکنان ،اهداف آموزشی سازمان و ارتباط با همه کارکنان ،حساسيت و
تاکيد بيشتری داشته باشند تا ميزان بهرهوری سازمان افزایش بيشتری را
تجربه کند .جهت دستيابی به بهرهوری بيشتر در اداره کل بنادر و
ورد حمایت قرار گيرند که
بایــد کارکنانی ممــورد
ان ،بای
خوزستــان،
ان خوزست
استــان
دریانوردی است
الق ححــرفهای تتــالش
اخــالق
رش ارزشهای اخ
گستــرش
رویج و گست
راستــای تتــرویج
در راست
میکنند.
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Abstract:

T

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
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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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