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 مقدمه
صورت اعمال و اند که به انسان تعریف کرده ای از صفات روحی و باطنی اخالق را مجموعه

سبب گفته کند و بدین ظاهری پیدا می نمودشود  رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می

دلیل بر آن  توان تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار خاص شود که اخالق را از راه آثارش می می

جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را  درونی و باطنی در عمق ۀاست که این رفتار یک ریش

اما رفتارهای فردی  ؛کنند اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی می ۀدامن نامند. می اخالق

نوعی به اخالق جمعی  ، بهکند هادهای اجتماعی تسری پیدا میکه در سطح جامعه یا ن وقتی

یابد که جامعه را با  وجه غالب مینوعی   دواند و در فرهنگ جامعه می  شود که ریشه تبدیل می

ثیر شگرفی بر معادالت أای نامشهود تگونه . رفتار آدمی به(1811توالیی، ) توان شناخت آن می

جهانی گذاشته و بشر امروزی معیارهای  ،تر ای وسیعگوناگون سازمانی و ملی و در گستره

ای به حسب آن از خود بروز نسبت به گذشته برگزیده و رفتارهای ویژهرا تری  تاخالقی متفاو

توان اذعان نمود که رفتار آدمی از متغیرهای اساسی دنیانی کنونی است به بیانی می دهد. می

ها رو نماید. سازمان هها روبها و یا فرصتچالش ،خود جوامع را با مخاطرات ۀنوب هکه قادر است ب

ها بر شئون مختلف تأثیر آن ۀامنترین نهادهای اجتماعی دوران کنونی هستند که دیکی از مهم

بالند و رویند و میاین نهادها در متن محیط اجتماعی می .بسیار گسترده است هازندگی انسان

عنوان سیستمی پیچیده، همواره در تعامل مستقیم با محیط درونی و بیرونی  دلیل به همین به

ضع موجود به وضع مطلوب سو خواهان موفقیت، بقا و حرکت از و یک ها از خود هستند. آن

 برقراری ارتباط و تعامل درست با محیط است. ۀشان مرهون نحوموفقیت ،دیگر سوی هستند و از

موضوع اخالق (.  1831 خلجی،). است انسان ارادی و اختیاری رفتارهای نوع از اخالقی رفتار

رفتار ارتباطی  دهی گیرد و ماهیت آن به چگونگی سامانای از همین تعامل سرچشمه میحرفه

بر روند  رفتار اخالقی. نقش اساسی گردد می عنوان شخصیتی حقوقی با محیط بر سازمان به

اندیشی را در  اجرای مطلوب قوانین نشانگر این است که هر انسانی باید قداست اخالقی و نیک

انست او د تونقوانین و مقررات هرگز نخواه صورت، غیراین ؛ دردرون فکر خود پرورش داده باشد

تربیت اخالقی تنها عاملی  ،جهت (. بدین1811معیدفر، ) را به این مالحظات اخالقی مجبور کند

در تجزیه و  هامروز (.1831خلجی، ) کندکه پایبندی به اصول اخالقی را ضمانت می است

های  ، پرداختن به اخالق و ارزشهای ورزشی الخصوص در سازمانعلی هاتحلیل رفتار سازمان

دهد که  ها تشکیل میآن رفتار اخالقیها را قی یکی از الزامات است. نماد بیرونی سازماناخال

در  یافته است. تجلی هاهای گوناگون اخالقی است که در آن سازمانجمع ارزش خود حاصل

های دولتی و  های زیادی را در بخشنشدن برخی معیارهای اخالقی نگرانی رعایت ،شرایط کنونی
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 پژوهشگران را واداشته وجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی به دولتی غیر

تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را  اشنداین رابطه ب در جستجوی مبناهای نظری در که است

مد در سطوح مختلف، چگونگی اهای مدیران کار ترین دغدغه یکی از عمده ،لذا ؛فراهم سازند

ها با حس ها است تا آن اسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفهایجاد بسترهای من

خود به کار بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر ۀ ل جامعه و حرفئمسئولیت و تعهد کامل به مسا

درک صحیح از مفهوم  ،یابی به این اهداف خود را رعایت کنند. اولین گام در دست ۀشغل و حرف

های  باشد تا در گام یرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان میثأاخالق و شناسایی عوامل ت

-نشان مینیز  ها پژوهش(. 1811 توالیی،) الزم صورت پذیرد. دقتبعدی بر روی این عوامل 

باشند موجب راستای رعایت موازین اخالقی در حرکت می  هایی که درد سازماننده

.  کسب مزیت رقابتی در آینده خواهند شد ،ایتنه ها و درتوانمندسازی مشتریان، رضایت آن

 کننده خواهد داشت ثیر عمیقی بر انتخاب عرضهأت ،موازین اخالقیرعایت معتقد است  1تراویک

 رفتار که نندکبیان می همکارانش و 1. توماس(1991، 4و رینک 8، مک گی2تراویک، اسوان)

-می سازمان از مشتریان رضایت عدم و منفی ارزیابی موجب کارکنان یک سازمان غیراخالقی

در مورد رفتار اخالقی  پژوهش نتایج ،همچنین. (2002، 1و روز 3، گیلبرت6توماس، ویتل) گردد

 مشتری رضایت و اعتماد بر مثبتی تأثیر فروشندگان اخالقی رفتار کهفروشندگان نشان داد 

 اصول رعایت که داد نشان نیز  10رومن .(1991، 9میراروم و گاسنهتسدال، الگس) است داشته

 داشته معناداری و مثبت تأثیر مشتری وفاداری و اعتماد ، رضایت بر ،خدمات ۀارائ در اخالقی

کردن کارکنان یا  اعتماد و سهیم ،های کنونیدر ساختار سازمان .(2008رومن ،) است

ده های شدید گذشته ش جایگزین ساختارهای قدیمی و کنترل دادن افراد در اطالعات مشارکت

آورند و به حمایت از  بخش موجبات انگیزش کارکنان را فراهم می مدیران موفق یا اثر است.

گاه که موفقیت و  (. ظهور و حاکمیت این دید2001، 12کیل و 11لنیکخیزند ) می ها بر آن
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موجب شده تا در  ویژه منـابع انسانی است ها در گرو هدایت صحیح منـابع، به بخشی سازمان اثر

(. 1813جورابچی، ای شود )مالحظه رکنـان توجه قابلهای کاها و نگرشاخیر به رفتار های سال

سازمانی  تعهد بر مدیریتی اخالق ثیرأتبر مبنی  خو مهدوی صمدى ووهش ژنتایج پ ،راستا این در

 ؛سازمانی تعهد بعد سه مدیریتی، هر اخالق مختلف سطوح در که  مبین این است کارکنان

 که معنى بدین ؛هستند معنادار ارتباط مستمر واجد تعهد و عاطفی تعهد یفی،تکل تعهد یعنی

 یافته است بهبودنیز  سازمانی تعهد میزان است، یافته ارتقا مدیریتی اخالق سطوح چه هر

 بررسی ۀزمینکریمی و همکاران در وهش ژنتایج پ ،همچنین .(1811خو،  صمدی و مهدوی)

بیانگر این  های اصفهان دانشگاه کارکنان بین در اخالقی فتارر و سازمانی جو ابعاد بین ۀرابط

 اخالقی رفتار با معناداری ۀرابط تضاد و استاندارد مسئولیت، سازمانی،  جو ابعاد میان از کهاست 

  .(1819پور و هویدا،  کریمی، رجایی) نگردید مشاهده معناداری ۀرابط دارند و در سایر ابعاد

مبین این  پژوهشمتغییرهای مرتبط با موضوع پژوهشی  ۀسی بیشیندر برر ملأت قابل ۀنکت 

ای  نهند باید به عوامل انگیزاننده را ارج می رفتار اخالقیبرای رسیدن به کارکنانی که  کهاست 

یک از عوامل شوند توجه خاصی کرد و هرآنان می رفتار اخالقیسطوح  یکه باعث ارتقا

د و در هدایت و رهبری آنان کوشش نمود. انگیزش یک برانگیزاننده را مورد بررسی قرار دا

کار  ها، نیازها، آرزوها و نیروهای همانند به ها، اشتیاق تمامی کشش ۀاصطالح کلی است که دربار

ای تلقی کرد که با احساس  ای واکنش زنجیره توان گونه انگیزش را می ،حقیقت شود. در برده می

خود موجب تنش در افراد  ۀنوب رسد که به هایی می یا هدفها و  شود و به خواسته نیاز آغاز می

به ارضای  ،آخر ها و در نشده( و سپس به اقدام در جهت رسیدن به هدف های ارضا شود )میل می

تواند به رفتارهای شخصی جهت داده و نیز به  ای می انجامد. این واکنش زنجیره ها می خواسته

 ،حقیقت در و عمل آورد از شدت آن جلوگیری به های او شدت بخشد و یا ها و واکنش کنش

ها و عواملی که بر  بخشی و یا عامل بازدارندگی را ایفا نماید. شناخت نیازها، انگیزه نقش سرعت

ها بسیار  وری سازمان در بهبود عملکرد و بهره ،گذارد ها اثر می میزان رضایت و انگیزش آن

عنوان یکی از  هبه مدیریت، عوامل انگیزشی ب(. در بحث مربوط 2006، 1بوینز) اهمیت دارد

 ،اساس ایناست. بر ثیرگذار در استراتژی سازمانیأهای اصلی و یکی از متغیرهای ت شاخص

هرسی ) اثربخشی فراگرد مدیریت به چگونگی انگیزش افراد برای انجام وظایفشان بستگی دارد

وری  نـان یک سازمــان به بهره(. وجود عوامل مربوط به انگیزش در کارک2004، 2و بالنچارد

                                                                 

1 . Bevins 
2 .Hersey and Blanchard 
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جهت افزایش انگیزش کارکنان و رضایت آنان و   بیشتر منجر خواهد شد. علم رفتار سازمانی در

رود. عوامل اهمیت برای بقای سازمان پیش می بهینه از این منابع پر ۀاستفاد ،نتیجه در

( با توجه 2006بوینز، ) ستوری افراد ا جمله عوامل کلیدی در میزان بهره از 1بهداشتی-انگیزشی

های های شغلی متعـددی هستند، بررسـی نگرشها دارای نگرش به این که افراد در سازمان

هایی ای بر بهبود رفتـار سازمـانی داشته باشـد. بیشتـر پژوهشمالحظـه ثیر قابلأتواند تافراد می

های شغلی افراد در  نگرشناظر بر  ،عمل آمده است رفتار سازمانی  به ۀدر حیط که اخیراً

شدن با شغل  عجین ۀواژ ،ها. در میان این نگرش های کاری مربوط به خودشان استسازمان

توان از آن ارائه داد عبارت است از مدتی است که وارد رفتار سازمانی شده و تعریفی که می

وجب سربلندی داند و کار یا عملکردش را مدرجه یا میزانی که فرد شغلش را معرف خودش می

(. با آغاز قرن بیست و یکم 1813، 2کونتز و اودانل) داندو کسب حیثیت و اعتبارش می

المللی، تکنولوژی  های بین شوند که شامل رقابت رو می هها با مسایل و مشکالتی روب سازمان

 رفتار اخالقیکاری متفاوت و  کارکنان، مدیریت نیروی ۀجدید، افزایش کیفیت، تعهد و انگیز

راستا به چند نمونه از  این در (.1992، 8سیمز) باشد می رفتار اخالقیها  ترین آناست که مهم

فرهنگی و  .گرددباشند اشاره میشده می هایی که مشتمل بر اظهارات ذکرهای پژوهشیافته

به این نتیجه  "مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنان" درپژوهشی تحت عنوانرستگار 

)ساحت زیستی( در  فردیاحت اجتماعی( و ارتباط برونسفردی )که ارتباط میان اندرسیده

فردی )ساحت  فردی )ساحت معنوی( و ارتباط درون اما ارتباط فرا ؛ثرندؤانگیزش در کارشان م

 4سیجرزو  ، پالنتنگاپالنتینگا (.1811فرهنگی، )  ای ندارد رابطه روانی( در برانگیختگی در کار

-کارکنان نتیجه گرفتند که سازمانۀ بررسی ارتباطات بین نیروهای بازار و انگیزبه  پژوهشیدر 

امور کارکنان که با سایر  ۀدهند نه با ادار های ذاتی به کار خود ادامه می حمایت انگیزهبا ها 

 1و اکسل . بووس و اسچولز( 2009، پالنتینگا، پالنتنگا و سیجرز ) عوامل انگیزاننده سروکار دارند

کنند که یک محیط قوی  پیشنهاد می "پژوهشی با عنوان تأثیر محیط اخالقی مدیران پروژهدر 

ثر خواهد شد و ممکن ؤخورده م های شکست پروژه ۀاخالقی در کاهش تمایل مدیران برای ادام

. ( 2004بووس، اسچولز و اکسل، ) ای بسیار مطلوب برای کنترل سازمان باشد است گزینه

                                                                 

1. Motivation- hygiene factors 
2.  Koontz, O'Donnell  
3 . Sims 
4. Plantinga, Plantenga, Siegers  
5 . Booth, Schulz, Axel  
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معتقدند که  ثیر رفتار اخالقی رهبری در بازده کارکنانأدر بررسی ت 1وسوایکن، داگالس و بر

ارتباط بین رفتارهای اخالقی رهبران و تعهد سازمانی  ۀواسط ،سازی روانی کارکنان توانمند

وار و  طهماسبی، دیب  .(16، 2004، بروس، داگالس و وایکن) کارکنان و اعتماد به رهبران است

وامل مؤثر بر رفتار اخالقی کارکنان بیان کردند که رفتار اخالقی و در بررسی ع 2 پیرسمساری

وار و  طهماسبی، دیب) تواند پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان ایجاد کند عملکرد می

بین دینداری و ۀ ای با هدف بررسی رابط در مطالعه 8. ادمیر و ایگیلمز(2010پیرسمساری، 

مثبتی با نگرش اخالقی و دینداری  ۀدینداری درونی رابط دان کار گزارش نموده و اخالق کسب

. اسچوبکرجر و (  2010ادمیر و ایگیلمز، ) منفی نسبت به نگرش اخالقی دارد ۀبیرونی رابط

نشان دادند  در بررسی مدیریت رفتار اخالقی کارکنان در خدمات ارتباطی مشتریان 4هارتلین

طور غیرمستقیم بر تعهد به کیفیت  دهد و به رضایت شغلی را افزایش می ،که محیط اخالقی

در . توالیی (2001اسچوبکرجر و هارتلین، ) گذاردمی مؤثرطریق کاهش تعارض نقش  خدمات از

عنوان کارمند در  ها به ثیرگذار بر رفتار اخالقی انسانأبا هدف شناسایی عوامل ت پژوهشی

تواند موجب بروز پیامدهای و عملکرد می بودن یا نبودن رفتارها اخالقیکند بیان می  ها سازمان

عنوان پیامد مثبت و فساد  تواند بهمثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. سالمت اداری می

. افخمی و همکاران با بررسی و (1811توالیی، ) عنوان پیامد منفی انگاشته شود اداری به

نسبت به اخالقیات )منشور  منظور رعایت و تعهد شناسایی عوامل مهم انگیزشی کارمندان به

منظور رعایت و تعهد نسبت به  هاخالقی( نشان دادند که عوامل مهم انگیزشی که کارمندان را ب

ۀ د عبارتند از: حیطنکن های سازمانی تشویق و ترغیب می اخالقیات )منشور اخالقی( و ارزش

قدرت  ۀمناسب(، حیطمالی )حقوق و دستمزد  ۀاخالقی و وجدانی )نیاز به ادای وظیفه(، حیط 

امنیت )داشتن همکاران مناسب، اعتماد  ۀبودن کار( و حیط آمدن در سازمان، مهم حساب )به

که فرد احساس کند در سازمان حق به  این و متقابل بین فرد و سازمان، احساس امنیت شغلی

 ،شده ربا توجه به مطالب ذک مجموع در .(1819افخمی، اعتباریان، رحیمی، )رسد(  دار می حق

و میزان میزان عوامل برانگیزاننده  مشخص نمایید آن است که تبیین پژوهش حاضر در پی

چه ارتباطی بین و  ؟مطالعه در چه سطحی است مورد ۀکارکنان جامعپایبندی به رفتار اخالقی 

 ا بات  وجود دارد؟ مطالعه مورد ۀجامعاخالقی در کارکنان  رفتاربا پایبندی به  عوامل برانگیزاننده

                                                                 

1 . Weichun ; Douglas ; Bruce   
2. Tahmasebi, Dibavar,  Pirsemsari  
3. Aydemir, Muzaffer, Egilmez, Özüm 
4. Schwepker,  Hartline  
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ریزی در جهت  بتوان سازمان و مدیران آن را نسبت به برنامه آگاهی از ارتباط بین این عوامل

سو با اهداف سازمان  هم ۀهای عوامل برانگیزانند گرفتن اولویتنظر فتارهای اخالقی با درهدایت ر

 یاری نمود.
 

 شناسي  روش
ی و پیمایشی است و گردآوری از نوع توصیف ،با توجه به موضوع و اهداف پژوهشروش انجام 
 حاضر از لحاظ استفاده از نتایج، پژوهش عالوه، صورت میدانی انجام شده است. به  اطالعات به

و شرکتی (  کارکنان )رسمی، قراردادی، پیمانی ۀآماری این پژوهش کلی ۀکاربردی است. جامع
ورزش و  اتارکل و اد ۀدارکارشناسان و کارکنان زن و مرد امدیران، کارشناسان مسئول، اعم از 

 باشند ( نفر می216جوانان استان آذربایجان غربی با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم به تعداد )
 آماری ۀعنوان نمون به و با روش تصادفی ساده 1فرمول کوکراناساس  نفر بر 114ها  که از بین آن

 .ه استنامه استفاده شد از سه نوع پرسش پژوهشانتخاب شدند. در این 
های فردی مانند گیژال است که ویؤالف( بخش اول اطالعات فردی: این بخش شامل چهار س

عوامل ب(  کند.گیری می را اندازهخدمت  ۀسابق میزان تحصیالت و ،تحصیلی ۀسن، رشت
عوامل برانگیزاننده به آن  (:2003و همکاران ) 8کلیفورد مالیت ، 26-اس ام اس  ۀبرانگیزانند

گردند یک فرد به انجام کاری بپردازد. این متغیر شود که موجب میگفته می عواملی دسته از
گویه و شش  24( با 2003کلیفورد مالیت و همکاران )،  6-اس ام اس ۀنام پرسش ۀوسیل به

، کنترل (24-19-11-4 های )گویه کنترل بیرونی ،(22-13-12-1های  )گویه انگیزه بی گروه زیر
، کنترل (20-11 -1 -8های  )گویه ، کنترل جامع(28-16 -10-3 ایه گویه ) شده فکنی درون

با  و (11-14-6-1های  )گویه های درونیو انگیزاننده (20-11-1-8های  گویه) تعیین هویت
 رفتار اخالقی سازمان: ۀنام پرسش ج( .(21) شود می گیری مقیاس چهار ارزشی لیکرت اندازه

( استفاده شده 1998) 4رفتاراخالقی لوزیر ۀنام پرسش گیری رفتارهای اخالقی از برای اندازه
گیری  با مقیاس چهار ارزشی لیکرت اندازهکه  گویه بودهنامه شامل پانزده  این پرسش است.

در  رفتار اخالقیگر آن است که فرد به  نشان ،باشد 81تر از  اگر امتیاز حاصل بزرگ شود. می
های باالی پایبندی فرد به استاندارد ۀگر درج انتر بی باشد و امتیاز کم سازمان پایبند نمی

 ( ی محتوایروش روا ) هانامه ی پرسشایبرای قابلیت رو .( 1998 لوزیر،) اخالقی در سازمان است
پیشنهادهای اصالحی و تغییرات ضروری برای  ۀو بعد از اعمال کلی با افراد خبره مشورت شد

                                                                 

1 . Cochran 
2 . SMS-6   
3 . Mallett 
4. Lussier 
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در  هانامه پایایی پرسش از آن استفاده شد. وهشپژآماری  ۀهای جامعگیژمطابقت با شرایط وی
عوامل  ۀنام پرسش برای باروش آلفای کرونباخ آزمودنی( 80با تعداد  ) مقدماتی ۀمطالع

 دست آمد ( بهα =31/0رفتار اخالقی برابر با ) ۀنام ( و برای پرسشα =11/0برانگیزاننده برابر با )
ها از روش آماری منظور تجزیه و تحلیل داده به ت.قبول اس یی زیاد و قابلپایا ۀدهند که نشان
با  استفاده شده است. تمامی تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش حاضر  استنباطیو  توصیفی

 گرفته است. ورتص 2003و برنامه اکسل نسخه  19اس پی اس اس نسخه  ۀاستفاده از برنام

 نتایج
متوسط سن پاسخگویان در نشان داد  پژوهشهای شناختی آزمودنی های جمعیتبررسی ویژگی

 دارند. سن سال 44بیشتر از  ،افراد % 26سال و  44کمتر از  ،افراد % 34. باشد سال می 40حدود 
 یکار ۀسابق سال 16از  بیشتر ،افراد % 12کاری دارند و  ۀسال سابق 16کمتر از  ،افراد % 41

افراد دارای مدرک  % 10تر و  افراد دارای مدرک کارشناسی و پایین % 90دارند. بیش از 
دارای مدرک تحصیلی  پژوهشهای . اکثر آزمودنیباشندمیکارشناسی ارشد و باالتر 

  (. 1 باشند )جدولبدنی می تربیت غیر
 

 شناختی کارکنان و فراوانی آن های جمعیت ویژگی ـ1جدول 
 درصد فراوانی ها سطوح متغیر شناختی های جمعیت متغیر

 تحصیلی ۀرشت
 9/29 46 بدنی بیتتر

 1/30 101 بدنی تربیت غیر

 تحصیالت

 1/46 32 تر کاردانی و پایین

 1/42 66 کارشناسی

 4/10 16 و باالتر کارشناسی ارشد

 سن

 4/10 16 21 از کمتر

84-26 40 0/26 

44-81 11 6/83 

14-41 81 3/24 

 8/1 2 14بیش از 

 )سال( خدمت ۀسابق

1-1 62 8/40 

16-9 12 3/3 

24-13 86 4/28 

 6/21 44 و باالتر 21
 

آزمون و نیز  ۀداری و آمارااسمیرنف نشان داد با توجه به سطح معنـ  نتایج آزمون کولموگروف

های آماری توان از آزمونو می باشندنرمال می پژوهشهای  داده % 91 ،نداری آاعدم معن
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 پژوهشهای ی تعیین ارتباط بین متغیرسون براجمله آزمون همبستگی پیر پارامتریک از

 .(2 )جدولاستفاده کرد. 
 

 های پژوهشاسمیرنف برای متغیرـ  آزمون کولموگروف ـ2جدول 

 گروه
 آزمون ۀآمار

k-s 

 داریاسطح معن
P - value 

 196/0 114/1 عوامل برانگیزاننده

 131/0 816/1 رفتارهای اخالقی

 

رفتار های اصلی عوامل برانگیزاننده و لفهؤمتیازات ممیانگین و انحراف استاندارد ا ،8 جدول

کنترل  ،گی انگیزه بی :ازاست  عبارت برانگیزاننده های عوامللفهؤدهد. مرا نشان می اخالقی

های درونی که شده، کنترل جامع، کنترل تعیین هویت، انگیزاننده فکنی کنترل درون بیرونی،

-حاضر بررسی می پژوهشعنوان متغیر مالک در  بین و رفتار اخالقی که به عنوان متغیر پیش به

 شوند.
 

 های اصلی عوامل برانگیزاننده و رفتارهای اخالقیلفهؤمیانگین امتیازات مـ 8جدول 

  های اصلی لفهؤم میانگین انحراف استاندارد

 گی انگیزهبی 36/1 418/2

 عوامل برانگیزاننده

 ونیکنترل بیر 41/11 101/8

 شده فکنی کنترل درون 16/10 181/8

 کنترل جامع 41/11 283/8

 کنترل تعیین هویت 41/1 113/2

 های درونی انگیزاننده 26/10 642/2

 )کلی( عوامل برانگیزاننده 21/62 191/2

  رفتار اخالقی 13/14 612/8

+ 
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 یـ نمودار میانگین عوامل برانگیزاننده و رفتار اخالق1شکل 
 

کارکنان ادارات و  رفتار اخالقینشان داد که بین متغیرهای عوامل برانگیزاننده و  هانتایج یافته

 داری وجود دارد امعنمعکوس و  ۀکل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی رابط ۀادار

(011/0=P   113/0و- =r)ر گی و رفتا هانگیزبیها نشان داد بین متغیر یافته دیگر ،. همچنین

بین   (r= -268/0و   P=002/0) داری وجود دارد امعکوس و معن ۀاخالقی کارکنان رابط

متغیرهای کنترل  ،(r= -119/0و   P=061/0) رفتار اخالقیمتغیرهای کنترل بیرونی و 

 رفتار اخالقیمتغیر کنترل جامع و  (،r= -124/0و   P=814/0)رفتار اخالقیشده و  فکنی درون

(618/0=P   016/0و- =r)  136/0) رفتار اخالقیبین متغیرهای کنترل تعیین هویت و و=P   و

014/0- =r) رفتار اخالقیهای درونی و بین متغیر انگیزاننده ؛ اماداری وجود ندارد امعن ۀرابط 

 داری وجود داردامعن ۀکل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی رابط ۀو ادار تاکارکنان ادار

(008/0=P   216/0و =r.)  (4)جدول 
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 رفتارهای اخالقیو  عوامل برانگیزاننده هایلفهؤهمبستگی بین م ـ4جدول 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 (≥P 01/0داری در سطح )ا** معن       (≥P 01/0داری در سطح )ا* معن
 

 گیری بحث و نتیجه

کل  ۀو ادار اتادارکارکنان  رفتار اخالقیو  متغیرهای عوامل برانگیزانندهدر بررسی ارتباط بین 

داری  امنفی و معن ۀرابط % 91با اطمینان  ،در این پژوهش ورزش و جوانان آذربایجان غربی

 و (1811) های توالیی با نتایج پژوهش این نتیجه .(r= -113/0و   P=011/0). گردید مشاهده

که هرچه باشد. این نتیجه نشانگر آن است  سو می راستا و هم ( هم1811) خو صمدی و مهدوی

شود، فرد در تعیین اولویت این عوامل  به یک رفتار معین در فرد بیشتر می برانگیزانندهعوامل 

متناسب با نیازهای خود دچار تزلزل شده و پایبندی کمتری به رفتارهای اخالقی از خود نشان 

های آنان  ا ناشی از انگیزههفعالیت انسان"( اذعان دارد که 1831) که کونتز همچناندهد.  می

باشد  انسان در جوامع برای رفع نیاز می ۀتالش آگاهان ۀها نیز نشان دلیل وجودی سازمان ،"است

 رفتارهای اخالقی همبستگی آزمون ضریب متغیر

 

 عوامل برانگیزاننده

 -113/0* ضریب پیرسون

 P 011/0مقدار

 114 تعداد

 انگیزگیبی

 -268/0** ضریب پیرسون

 P 002/0 مقدار

 114 دتعدا

 کنترل بیرونی

 -119/0 ضریب پیرسون

 P 061/0 مقدار

 114 تعداد

 شده فکنی کنترل درون

 -124/0 ضریب پیرسون

 P 814/0 مقدار

 114 تعداد

 کنترل جامع

 -016/0 ضریب پیرسون

 P 618/0مقدار

 114 تعداد

 کنترل تعیین هویت

 -148/0 ضریب پیرسون

 P 136/0 مقدار

 114 تعداد

 های درونیانگیزاننده

 216/0 ضریب پیرسون

 P **008/0 مقدار

 114 تعداد
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دارای نیازهای متعدد و  انسان که چرا ؛ها دارای تنوع زیادی هستند همین جهت سازمان و به

حالت نوعی در  های انسان او را به این تعدد در نیازها و خواسته ،بنابراین ؛متنوعی است

در  .نمایدمیمیلی مواجه  گیری و داشتن رفتار اخالقی با بی سردرگمی قرار داده و در تصمیم

 ۀجامع رفتار اخالقیو  انگیزگی متغیرهای بیدوم پژوهش مبنی بر ارتباط بین  ۀبررسی فرضی

 مشاهده گردیدداری  امنفی و معن ۀرابط % 91با اطمینان  ،در این پژوهش مطالعه مورد

(002/0=P   268/0و- =r.) (، 2004) های بووس و اسچولز این نتیجه با نتایج پژوهش

( 2010) 1( و والنتین و بارنت2009) (، پالنتینگا و همکاران2001) اسچوبکرجر و هارتلین

که  کنند. زمانی باشد و ارتباط مثبت بین داشتن انگیزه و رفتار اخالقی را تأیید می خوان می هم

نوعی در  دانند و عملکرد خود را به گیری شایسته و درگیر نمی تصمیم کارکنان خود را در

انگیزگی شده که عدم پایبندی به رفتار اخالقی  بینند دچار بی راستای اهداف سازمانی خود نمی

توان روابط علت و معلولی بین متغیرها  براساس ضریب همبستگی نمی ،چنددارد. هر بر را در

تواند با  انگیزگی می بینی را انجام داد که درصدی از بی ن این پیشتوا می اما ؛برقرار نمود

کردن  خارج رفتار اخالقی را نشان دهد. درنهایت، همان درصد از پایبندی به ۀشدن رابط برقرار

تاثیر قرار خواهد داد. بررسی  انگیزگی پایبندی به رفتار اخالقی آنان را نیز تحت کارکنان از بی

مطالعه  مورد ۀجامع رفتار اخالقید که بین متغیرهای کنترل بیرونی و سوم نشان دا ۀفرضی

آمده از  دست . این نتیجه با نتایج به(r= -119/0و   P=061/0) داری وجود ندارد امعن ۀرابط

های بیرونی و  ثیر پاداشأ( مبنی بر ت2010) ( و طهماسبی و همکاران1811) پژوهش توالیی

توان  علت این تناقض را می ،باشد. البته راستا نمی ان در سازمان همجوایز بر رفتار اخالقی کارکن

یافت. متغیر کنترل بیرونی  تواند تولیدی، خدماتی یا فرهنگی باشد ها که می در نوع سازمان

جایزه و  ۀوسیل هعوامل برانگیزاننده که تحسین و تشویق کارکنان توسط مافوق و دیگران را ب

ای با پایبندی به رفتار اخالقی نشان نداده است و  ن فرضیه رابطهشود، در ای هدایا شامل می

جایزه و  انندبیانگر آن است که برانگیختن کارکنان به رفتار اخالقی با منبع تشویق بیرونی م

طلبد. بین متغیرهای  ای از ابهام است و توجه بیشتر به عوامل انگیزاننده را می هدیه در هاله

 ۀچهارم رابط ۀدر بررسی فرضی مطالعه  مورد ۀجامع رفتاراخالقیشده و  فکنی درون کنترل

های افخمی و  (. این نتیجه با نتایج پژوهشr= -124/0و   P=814/0) داری مشاهده نشد امعن

خوانی ندارد.  (  هم2010) ( و طهماسبی و همکاران2004) (، ژو و همکاران1819همکاران )

مورد  بودن، داشتن احساس خوب در دابی، سرزندهشده ریشه در احساس شا فکنی کنترل درون

                                                                 

1. Valentine , Barnet  

http://www.springerlink.com/content/?Author=Sean+Valentine
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، 2003 .مالیت و همکاران )کلیفورد پذیرد خود و عدم احساس غمگینی و احساس بد انجام می

بودن که از  علت نداشتن احساس شادابی و سرزنده  شاید بهمطالعه  مورد ۀجامع(. کارکنان 601

یا حداقل این شادابی در  گیرد أت میاین پژوهش باشد نش ۀعوامل دیگری که خارج از محدود

منشا این نتیجه  ،توانند رفتار اخالقی مناسبی را بروز دهند. البته محیط کاری وجود ندارد، نمی

طبیعتاً به رفتار اخالقی متناسب با کار دانست و نسبت عدم آشنایی کارکنان توان به می را به 

پنجم بین  ۀدر بررسی فرضیلبد. ط می بهبود این شرایطدر  را مدیران و تالش کوشش

داری امعن ۀدر این پژوهش رابط مطالعه  مورد ۀجامع رفتار اخالقیو  متغیرهای کنترل جامع

چون اعتقاد فرد در روش عواملی هم کنترل جامع . (r= -016/0و   P=618/0) .مشاهده نگردید

این  دهد. شکیل میزندگی را ت زندگی مناسب، رشد خوب، سازگاری با اصول اعتقادی و مکمل

مبنی بر ( 2010طهماسبی و همکاران)( و 1819افخمی و همکاران ) پژوهشنتیجه نیز با 

اخالقی، وجدانی و سازگاری با اصول اعتقادی )نیاز به ادای وظیفه( با رفتار   ۀارتباط حیط

ل باشد. تشویش و سردرگمی کارکنان در قبول و ایمان به اصو خوان نمی سو و هم اخالقی هم

بنابراین  ؛رفتار اخالقی متناقضی را بروز دهد ثیر گذاشته وأتواند در رفتار آنان ت اعتقادی می

را هم در  رفتار اخالقیپایبندی به تواند  توجه مدیران در پایبندی کارکنان به اصول اعتقادی می

و  هویت متغیرهای کنترل تعیینبین ها مشاهده گردید  تحلیل یافته ۀدر ادام پی داشته باشد.

و   P=136/0)داری وجود ندارد امعن ۀدر این پژوهش رابط مطالعه مورد ۀجامع رفتار اخالقی

148/0- =r) .روش مناسب برای یادگیری  کنترل هویت از عواملی همچون ۀعوامل برانگیزانند

اجرای  ، داری دوستان خویش زندگی، نگه ۀمفید ابعاد دیگر زندگی، بهترین راه برای توسع

نتایج این نتیجه نیز با  های سخت و اجرای مناسب مهارت تشکیل شده است. تر فعالیت راحت

و بین کنترل هویت  ۀرابط د( مبنی بر عدم وجو1819) کریمی و همکارانپژوهش های  یافته

هویت را با رفتار اخالقی تأیید  ۀرابط ها پژوهش ی اینهردو .باشد راستا می هم رفتار اخالقی

های  ترین حیطه ثیر مهمأ( مبنی بر ت1819افخمی و همکاران ) پژوهشبا  نیز کنند و نمی

بودن کار( و  مهم و آمدن در سازمان حساب هقدرت )ب ۀحیط مانندانگیزشی بر رفتار اخالقی 

 امنیت )داشتن همکاران مناسب، اعتماد متقابل بین فرد و سازمان، احساس امنیت شغلی ۀحیط

 ،نهایت در باشد. راستا نمی رسد( هم دار می ازمان حق به حقکه فرد احساس کند در س این و

 ۀجامع اخالقی رفتارو  های درونی متغیرهای انگیزانندهبین  ها مشخص گردید اساس یافته بر

 (r= 216/0و   P=008/0) داری وجود داردامثبت و معن ۀرابط %91 با اطمینان مطالعه مورد

اثربخشی و  انندشناختی م کوچکی از نیازهای روان ۀهای درونی ریشه در مجموع انگیزاننده

مسئول شروع و پرداختن دوباره به رفتار  ،کنجکاوی دارد که در غیاب منابع انگیزش بیرونی
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برای لذت و رضایت ناشی از انجام فعالیت فعالیتی که کامالً  به مسئولیت در مرتبط است و است

 (، ادمیر و ایگیلمز1819) کریمی و همکارانهای  گیرد. این نتیجه با نتایج پژوهش صورت می

مسئولیت عملکرد  ۀخوانی دارد و همگی به رابط ( هم2010) و طهماسبی و همکاران (2010)

که فرد مسئولیت  گردد زمانی بنابراین مالحظه می ؛فرد در سازمان و رفتار اخالقی اذعان دارند

پایبندی بیشتری  لیت خاصی نداردکند به نسبت فردی که مسئو خاصی را در سازمان قبول می

دادن  دهد که مشارکت دهد. این نتیجه همچنین نشان می به رفتار اخالقی از خود بروز می

تواند کارکنان را برای  های سازمان و مدیریت مشارکتی می گیری ها و تصمیم کارکنان در فعالیت

  پایبندی بیشتر به رفتار اخالقی ترغیب کند.

های  دست آمد، واقعیت هب پژوهشم با نتایجی که از انجام این أبتواند تو مقاله رود این انتظار می

بدنی  اندرکاران امر ورزش و تربیت موجود را بهتر آشکار ساخته و توجه بیشتر مسئوالن و دست

عواملی که بر  ،مطالعه و همچنین مورد ۀورزش و جوانان جامع اترا نسبت به اخالقیات در ادار

های  ریزی و آموزش گذارند جلب نموده تا با برنامه در رابطه با رفتار اخالقی تأثیر انگیزش افراد

شدن به انگیزش آنان در محیط کار  لئاهمیت قا وتر  هدایت و مدیریت مناسب ،مستمر

دادن  نظر قرار مد توان با شناسایی و می بنابراین ؛نمودن کارکنان اقدام نمود حدودی به اخالقی تا

مدیران و کارکنان را با  ،ثیر را در بروز رفتار اخالقی مناسب دارندأبیشترین تعواملی که 

شود مدیران  پیشنهاد می .های الزم در ترویج رفتارهای مناسب اخالقی هدایت نمود آموزش

ثیرات مطلوب این توجه بر سایر أمسائل انگیزشی افراد توجه کنند تا نتایج و تبه بیشتر 

ن اثر گذاشته و موجبات بهبود عملکرد و رفتار سازمانی افراد در سازمان های رفتار کارکنا حوزه

تا فرهنگ یروی انسانی موجود در سازمان اثرگذار باشد نرفتار اخالقی باشد و این اثرات بر 

 شاهد باشیم.های ورزشی  در سازمانم با اخالقیات را أسازمانی و جو سازمانی  مطلوب و تو

نیروی عنوان   ها به ثیرگذار بر رفتار اخالقی انسانأعوامل تابطه با نتایج تحقیقات قبلی در ر

تواند بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می اخالقی ،کندبیان می  ها در سازمان انسانی فعال

عنوان  تواند بهموجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. سالمت اداری می

 . عنوان پیامد منفی انگاشته شود به پیامد مثبت و فساد اداری

در این تحقیق مشخص شد اوال داشتن انگیزه در جهت انجام دادن رفتار اخالقی موثر است، 

با چالش مواجه نموده و این امربه عوامل انگیزشی فرد را در تصمیم گیری  نثانیا متعدد بود

 . گرددرفتار غیر اخالقی  احتمال منجر به
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Abstract 
The overall objective of this study was to investigate the relationship 
between the process of motivation (motivation factors) and the ethical 
behavior of employees in the Sports and the Youth Organization, 
West Azerbaijan. Through Cochran's formula, 154 men and women of 
West Azerbaijan youth sports administrators were randomly selected. 
Data collections instruments consisted of two highly reliable 
questionnaires, namely, Clifford taxes and colleagues (2007) (α = .81) 
questionnaire of motivating factors and Lussier's (1993) questionnaire 
measuring ethical behavior (α = .78). Data submitted to a series of 
statistical analysis performed through IBM SPSS Ver.19 showed a 
significantly negative correlation between motivating factors and the 
ethical behavior of the staff in the organization.. This means that 
increase in the motivating factors may lead to a kind of flattery 
decision by the individual in terms of adhering to the ethical morals of 
behavior. 
Keywords: ethical behavior, demotivation, motivation factors 
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