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ارتباط بین اخالق کاری ،تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان
خراسان رضوی
رضا اندام ،*1امیر منتظری ،2آسیه ابویسانی

3

تاریخ دریافت31/1/82 :

چکـیده

تاریخ تصویب31/3/01 :

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط اخالق کاری ،تعهد شغلی و عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود .روش
پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعة آماری پژوهش را کلیة کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل میدادند که بر
اساس جدول تعیین حجم نمونة کرجسای و مورگان ( ،)0791تعداد  099نفر بهعنوان نمونة آماری تعیین شدند .ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه-
های ویژگیهای جمعیت شناختی ،اخالق کاری (مریاک و همکاران ،)3102 ،تعهد شغلی (مییر و آلن )0771 ،و خودارزیابی عملکرد (آبرامز )0771 ،بود.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها با بهرهگیری از نظرات اساتید مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب ،1/88
 1/91و  1/73تعیین گردیدند .از روش مدل سازی معادالت ساختاری برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد .نتایج نشان داد ،اخالق کاری اثر مثبت و
مستقیمی بر عملکرد شغلی کارکنان دارد ( .)β =1/29، p=1/110بهعالوه ،اخالق کاری بر تعهد شغلی کارکنان دارای تأثیری مثبت و مستقیم داشت
( .) β =1/17، p=1/110توجه به اخالق کاری و تعهد شغلی در ابعاد مختلف برنامههای معرفتی و یادگیری سازمانی ،برای افزایش عملکرد و مشارکت
فعاالنة کارکنان در امور سازمانی و عمل به مسؤولیتهای فردی ضرورت دارد.

یدواژهها :اخالق ،تعهد ،عملکرد ،منابع انسانی ،سازمانهای ورزشی.

کل

*

 .1دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه
در دنیای مملو از تغییرات روزافزون در عرصة علم و دانش ،چه ازلحاظ نظری و چه ازنظر کاربردی ،نقش انسان آگاه و متبحر
عاملی بسیار حیاتی برای تداوم عمر سازمان و سازگاری با تغییرات متنوع موجود در محیط داخلی و خارجی سازمان است .از
آنجاییکه منابع انسانی از مهمترین سرمایههای هر سازمانی به شمار میروند ،بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با این منابع،
میتواند بر عملکرد مؤثر باشد (علیرضایی و همکاران .)0273 ،ارتقای عملکرد شغلی به دلیل افزایش بهرهوری در جامعه،
یکی از مهمترین اهدافی است که مدیران سازمانها در پی آن میباشند .عملکرد مفهومی است که بهتنهایی قادر به توجیه
وجود بقاء و حتی انحالل سازمانهاست و اصوالً فلسفه سازمانها همان عملکرد آنها میباشد؛ چراکه همه عناصر و
زیرمجموعههای یک سازمان که یک نظام یا سیستم را میسازند با عملکرد خود بهصورت زنجیروار بقای کل سازمان را
تضمین میکنند .آرمسترانگ ،)3112( 0عملکرد را دستیابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آنها تعیین شده ،تعریف کرده
است .هر کاری که کارکنان در هر سطحی انجام میدهند ،در تحقق اهداف کلی سازمان مؤثرند .بنابراین مدیریت عملکرد به
آنچه که کارکنان انجام میدهند (کار آنان) ،نحوة انجام آن کار (رفتار آنان) و آنچه که بهدست میآورند (نتایج آنان) مربوط
میشود (آرمسترانگ.)3112 ،
گِست ،)3100( 3عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی را در چهار گروه طبقهبندی کرده است :عوامل فردی ،عوامل پاداشی و
شغلی ،عوامل سازمانی و عوامل تغییرات سازمانی .وی عوامل فردی را به زیرمجموعههای ادراکات ،توانایی ،شخصیت و
انگیزش تقسیم کرده است .عوامل پاداشی را شامل تقویت مثبت در سازمان ،پاداش برای عملکرد مؤثر ،غنیسازی و تغییر
شغل ،تعیین هدف ،مشارکت ،مدیریت توسط هدف و روحیه (رضایت شغلی) میداند .عوامل سازمانی ناظر بر رهبری سازمان،
گروه و تأثیرات آن ،روابط درونگروهی و بین گروهی ،ساختار سازمانی و ارتباطات است .عوامل تغییرات سازمانی نیز به
ارتباطات بین فردی ،ارزشیابی عملکرد ،یادگیری ،کارآموزی ،تغییر و توسعهسازمانی مربوط است .ازاینرو ،میتوان اخالق کار
کارکنان و تعهد شغلی آنان را بهعنوان عوامل اصلی که ممکن است منجر به عملکرد موفق در یک محیط رقابتی شود و عدم
توجه به آنها میتواند مشکالت قابلتوجهی را برای سازمان به وجود بیاورد در نظر گرفت.
در تجزیه و تحلیل رفتار سازمانها ،پرداختن به اخالق و ارزشهای اخالقی یکی از الزامات است ،زیرا نماد و تصویر
بیرونی سازمانها را رفتار اخالقی آنها تشکیل میدهد ،که خود حاصل جمع ارزشهای گوناگون اخالقی است که در آن
سازمانها وجود دارد .مطالعات اخالق در دنیای مدیریت و سازمان ،درباره عناوین مختلفی چون اخالق مدیریت ،اخالق
سازمان و اخالق کار انجام شده است .اخالق کار در کسبوکار امروز مهم است؛ زیرا رفتار افراد یک سازمان بهشدت به
موفقیت و حفظ موقعیت آن سازمان ،در بازار جهانی کمک میکند و یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار درست و
مناسب در جامعه ارزش معنوی مثبتی میدهد و بر این باور است که کار فینفسه دارای ارزش ذاتی است .اخالق کاری
بهصورت صریح بهعنوان یک تفاوت فردی تعریف شده است که توسط "مجموعهای از اعتقادات و رفتارهای بازتابکننده
ارزش اساسی کار" توصیف شده است و مخصوصاً بهعنوان یک متغیر شخصی مورد مالحظه قرار گرفته است (مریاک 2و
همکاران.)3102 ،
بروز رفتارهای غیراخالقی مختلف در سازمانها و پیامدهای منفی زیانآور آنها نیز توجه بسیاری از مدیران و مسئوالن
سازمان را به اخالق در محیطهای کاری جلب کرده است (سیمز و کئون .)0779 ،1امروزه در کنار مسائلی مانند کمبود
سرمایه انسانی و رقابت جهانی ،بحث اخالق حرفهای نیز بهعنوان یکی از چالشهای آتی برای برتری سازمانها برشمرده
شده است ،زمانی که رفتار سازمانی ازنظر اخالقی ضعیف باشد ،هزینههای عملکرد بهصورت آشکار و پنهان افزایش مییابد.
این هزینهها را میتوان در حوزههای مختلف سازمان مانند پایین بودن بهرهوری ،کندی پویایی سازمان ،عدم شفافیت و
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بههمریختگی ارتباطات سازمانی شناسایی کرد (صالحنیا .)0270 ،اخالق بحثی مهم و جدی است که دامنة آن به تمام حوزه-
ها کشیده شده است بهطوریکه میتوان از ارتباط مباحث اخالق و آن پدیدهها سخن گفت و عملکرد ازجمله این پدیده-
هاست (اخوان و یزدیمقدم .)0273 ،جرائمی که توسط کارمندان انجام میشود ممکن است بهسرعت تصویر سازمانها را
خراب کند (کوماری و دیجافر)3102 ،0؛ همین دلیل باعث شده که اخالق کاری ،در سالیان اخیر به دنبال شکست شرکت-
های بزرگ و بحرانهای غرب اهمیت بسیاری پیدا کند (انصاری و شاکر اردکانی .)0273 ،بیتوجهی سازمانها به اخالق کار
و ضعف در رعایت اصول اخالقی در برخورد با نیروی انسانی سازمان و ذینفعان بیرونی ،میتواند مشکالتی را برای سازمان
ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را زیر سؤال ببرد ،اخالق کار ضعیف بر نگرش افراد نسبت به شغل ،سازمان و
مدیران مؤثر بوده ،میتواند بر عملکرد فردی ،گروهی و سازمانی اثر بگذارد .حاکمیت اخالق حرفهای در سازمان ،قادر است به
میزان چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنشها و ایجاد موفقیتها در تحقق اثربخش هدف ،یاری نماید و سازمان را
پاسخگو سازد .از طرفی دیگر ،هرقدر کارکنان لیاقت و تعهد خود را در انجام وظایف سازمان به اثبات برسانند ،سازمان نیز به
موفقیت بیشتری نائل خواهد شد .سازمانها برای ادارة خود به کارکنان متخصص ،کاردان ،کارآمد و متعهد نیازمندند .عدم
وابستگی کارکنان و بیدقتی برای انجام وظایف ،از معضالت بزرگ دستگاههای اجرایی است که هر بار به انحاء مختلف خود
را نشان می دهد؛ ترک خدمت ،غیبت ،تأخیر ،عدم مشارکت و درگیری فعال نیروی کار و سطح پایین عملکرد نیروی انسانی
از بارزترین نمونههای این معضالت به شمار میروند که با تأثیر نامطلوب خود بین نیروی انسانی و سازمانها فاصله ایجاد
میکنند (عاملی و عزیزی .)0282 ،در صورتیکه وجود تعهد باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان ،نشاط روحی کارکنان،
تجلی بهتر اهداف سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد شد (پورسلطانی و همکاران .)0271،تعهد شغلی فرد،
وظایف و مسئولیتهای شغلی و انجام درست و معقول کار اوست ،بهگونهای که اگر ناظری نیز بر کار فرد نظارت نداشته
باشد او در انجام وظایف محوله قصوری روا ندارد (گمینیان.)0282 ،
نتایج مطالعات کیم و برایمر ،)3101( 3راسل ،)3119( 2نشان داده است که ارتباط معنیداری بین تعهد شغلی و عملکرد
وجود دارد .مطالعات نشان میدهد ،عوامل بسیاری ازجمله حمایت سازمان از کارکنان بهشدت تعهد را افزایش و ترک خدمت
را کاهش میدهد و عملکرد را باال میبرد (ریگل.)3119 ،1
مطالعاتی که تاکنون در زمینة اخالق کاری یا رفتارهای اخالقی در سازمان انجام شده است نشان میدهد اخالق کاری
بر تعهد تأثیری مستقیم و مثبت دارد اما با میزان ترک خدمت ،رابطة منفی دارد (فو3101 ،5؛ راخمن3101 ،2؛ یوسف،9
 .)3110تریپاتی ( ،)3101کماری و دیجافر ( )3102اثر اخالق کار بر روی تعهد سازمانی را مورد مطالعه قرار دادند .یافتهها
نشان داد که اخالق کار دارای اثر مثبت بر روی تعهد سازمانی میباشد.
مریاک ( ،)3105فیدا 8و همکاران ( ،)3101ابراهیمپور ( ،)0273سالجقه و سیستانی ( ،)0287نیز به این نتیجه دست
یافتهاند که بین اخالق کاری و عملکرد کارکنان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .مصطفی و همکاران ( ،)3101در مطالعه-
ای به بررسی رابطه اخالق کار و حمایت سازمانی با تعهد در محیط کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان
پرداختند ،نتایج نشان داد ،ارتباط معناداری بین اخالق کار و حمایت سازمانی با تعهد کارکنان وجود دارد .شریفیمقدم
( ،)0270در مطالعهای ارتباط بین هوش معنوی و اخالق کاری اعضای هیأت علمی دانشکدههای تربیتبدنی دانشگاههای
دولتی تهران را بررسی نمود؛ بر اساس نتایج بهدست آمده ،وی بیان میکند ،افزایش هوش معنوی و معنویت باعث افزایش
اخالق کاری شده و میتواند در راستای رسیدن به اهداف عالیتر مفید واقع شود .بسیاری از صاحبنظران متذکر شدهاند که
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اخالق کاری می تواند از راه تنظیم بهتر روابط ،کاهش اختالف و تعارض و افزایش جو تفاهم و همکاری و نیز کاهش
هزینههای ناشی از کنترل ،عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد .بهعالوه ،هوش اخالقی موجب افزایش تعهد و مسؤولیتپذیری
بیشتر کارکنان شده ،به بهبود کارایی فردی و گروهی میانجامد (مریاک و همکاران .)3101 ،میتوان نتیجه گرفت ،اخالق
بهعنوان یک عامل کلیدی در ارتقا عملکرد سازمانی در کنار تعهد شغلی نقش ایفا میکند.
با توجه به مسائل مطرح شده در سازمانهای ورزشی و نیز با توجه به اهمیت عوامل تأثیرگذار بر عملکرد و نیز بر اساس
موارد مذکور و همچنین کمبود مطالعات در این زمینه در سازمانهای ورزشی ،در این پژوهش ،محقق با بهرهگیری از روش
مدل معادالت ساختاری ،به دنب ال بررسی ارتباط بین اخالق کاری ،تعهد شغلی و عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان
استان خراسان رضوی بر مبنای مدل مفهومی ذیل است :

اخالق کاری
کارکنان
عملکرد شغلی
کارکنان

تعهد شغلی
کارکنان



شکل:1مدلمفهومیتحقیق؛ارتباطبیناخالقکاری،تعهدشغلیوعملکردشغلیکارکنان 

روششناسی
روش تح قیق توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است .جامعة آماری این تحقیق را
کلیه کارکنان ( 239نفر) ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل میدادند .با استفاده از جدول تعیین حجم
نمونه کرجسای و مورگان ( ،)0791تعداد نمونه برابر با  099نفر بهدست آمد .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامههای
ویژگیهای جمعیت شناختی ،اخالق کاری (مریاک و همکاران ،)3102 ،تعهد شغلی (مییر و آلن )0771 ،و عملکرد کارکنان
(آبرامز )0771 ،استفاده گردید .پرسشنامه اخالق کاری شامل  38سؤال است که هفت خرده مقیاس اخالق کاری
(اعتمادبهنفس ،اخالق ،اوقات فراغت ،کارمحوری ،سختکوشی ،اتالف وقت ،تأخیر در رضایتمندی) را میسنجد .پرسشنامه
تعهد شغلی شامل  08سؤال بود که میزان تعهد شغلی را در سه بُعد تعهد مستمر ،هنجاری و عاطفی از دیدگاه کارکنان اندازه-
گیری کرده است .پرسشنامة خودارزیابی عملکرد نیز شامل  9سؤال بود که دو مؤلفه عملکرد (عملکرد فنی و عملکرد
اجتماعی) را اندازهگیری کرد .این پرسشنامهها در طیف پنج ارزشی لیکرت (از  =0کامالً مخالفم تا  =5کامالً موافقم) تنظیم
شد .آزمودنی با توجه به درک خود از هر یک از گویههای پرسشنامه ،یکی از نمرات  1 ،2 ،3 ،0و یا  5را انتخاب میکردند.
تمامی پرسشنامهها برای تأیید روایی صوری و محتوایی در اختیار  01نفر از صاحبنظران ( 3دانشیار 1 ،استادیار0 ،
دانشجوی دکتری و  2نفر کارشناس ارشد مدیریت) قرار گرفت تا نظرهای تخصصی خود را در مورد چگونگی نگارش
سؤاالت ،تعداد سؤاالت ،محتوای پرسشنامهها ،ارتباط سؤاالت با گزینهها و هماهنگی سؤاالت با اهداف تحقیق اعالم کنند و
برای روایی سازه پرسشنامهها ،از شیوه تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید و عوامل اصلی پرسشنامهها مورد تأیید قرار
گرفتند .بنابراین ،میتوان گفت عوامل استخراج گردیده بهصورت نظری و تجربی با مفروضات ابزار اندازهگیری منطبق است.
برای به دست آوردن پایایی پرسشنامهها ،در یک مطالعه مقدماتی  21عدد از پرسشنامهها در بین کارکنان اداره کل ورزش و
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جوانان استان خراسان رضوی توزیع شد و از طریق آزمون آلفای کرونباخ پایایی آنها محاسبه شد که ضرایب پایایی
بهدستآمده در جدول شماره  0ذکر شده است.
پس از جمعآوری اطالعات ،از روشهای آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) برای ارزیابی ویژگیهای فردی
استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل استنباطی دادهها از آزمون آلفای کرونباخ و برای تعیین روابط میان متغیرها در قالب مدل
علی از تحلیل مدل معادالت ساختاری بهره گرفته شد .در انجام آزمونهای فوق از نرمافزارهای اسپیاساس و آموس
استفاده گردید.

جدول:1ضریبپایاییاخالقکاری 

پرسشنامه
اخالق کاری
تعهد شغلی
عملکرد

ضریب پایایی
1/88
1/91
1/73

تعداد گویهها
 38گویه
 08گویه
 9گویه

یافتهها
بررسی مشخصات جمعیتشناختی آزمودنیهای تحقیق نشان داد ،میانگین سنی آزمودنیها  27/27سال بود ،هرچند که در
بین آنها کارکنانی با سن باالتر از  23سال و پایینتر از  32سال نیز دیده میشد .همچنین اطالعات جدول شماره  3نشان
می دهد که در این پژوهش تعداد مردان نسبت به زنان ،درصد بیشتری از آزمودنیها را تشکیل میدادند .ازنظر سطح
تحصیالت  %19/1آزمودنیها ،دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و  %02/2آزمودنیها دارای مدرک تحصیلی دیپلم بودند.
وضعیت استخدامی آزمودنیها در چهار گروه تقسیمبندی مورد مطالعه قرار گرفت که  %59بهصورت رسمی %37 ،قراردادی،
 %01سایر و  %1پیمانی بودند.
جدول:2ویژگیهایجمعیتشناختیآزمودنیها 

ویژگیهای جمعیت شناختی
جنسیت
وضعیت تأهل
رشتة تحصیلی

سطح تحصیالت

سابقة خدمت

مرد
زن
متأهل
مجرد
تربیتبدنی
غیر تربیتبدنی
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
کمتر از  5سال
 5تا  01سال
 01تا  05سال
 05تا  31سال
بیشتر از  31سال

فراوانی
005
23
050
32
81
72
31
20
81
28
08
21
11
38
59

درصد
25
25
85/2
01/9
19/5
53/5
02/2
09/5
19/1
30/5
01/3
07/3
33/2
05/8
23/3
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یکی از پیشفرضهای استفاده از روشهای آماری چند متغیره مانند مدلسازی معادالت ساختاری ،نرمال بودن تک
متغیره 0و چند متغیره 3توزیع دادههای تحقیق است که بیتوجهی به آن توسط پژوهشگر میتواند منجر به نتیجهگیری
نادرست شود .بنابراین ،از طریق چولگی 2و کشیدگی( 1کالین ،3100 ،5ص  ،)22نرمال بودن تک متغیره و با استفاده از
ضریب مردیا 2نرمال بودن چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت ،که فرض عدم طبیعی بودن توزیع چند متغیره دادهها رد شد.
در ادامه بهمنظور بررسی ارتباط میان متغیرها و اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل ،از روش تحلیل معادالت ساختاری
استفاده شد .ازآنجاکه در بین متخصصان مدلیابی معادالت ساختاری ،توافق عمومی و کلی درباره اینکه کدامیک از شاخص-
های برازندگی برآورد بهتری از مدل فراهم میکند ،وجود ندارد ،پیشنهاد میشود ترکیبی از سه تا چهار شاخص گزارش شود
(کالین .)3100 ،درنتیجه در مطالعه حاضر از بین شاخصهای برازندگی مطلق ،شاخصهای نسبت خیدو به درجه آزادی
( ،)χ2/dfشاخص نیکویی برازش 9و شاخص ریشه میانگین مجذور برآورد تقریب 8و از بین شاخصهای برازندگی تطبیقی،
شاخص برازندگی هنجار بنتلر بونت 7و همچنین شاخص برازندگی تطبیقی 01مورد استفاده قرار گرفت (جدول  .)2متخصصان
برای شاخصهای برازندگی مالکهای برش 00متفاوتی را ارائه کردهاند .بهعنوانمثال ،در شاخص برازندگی تطبیقی که دامنه
تغییرات آنها بین صفر و یک است ،مقادیر باالتر از  1/85نشاندهنده برازندگی نسبی مدل (کلووی ،)0778 ،03مقادیر باالتر از
 1/7نشاندهنده برازندگی خوب و قابلقبول مدل و مقادیر باالتر از  1/75نشاندهنده برازندگی خیلی خوب و عالی مدل
هستند (هو و بنتلر ،)0777 ،02برای شاخص ریشة میانگین مجذور برآورد تقریب ،مقادیر کمتر از  1/18نشاندهنده قابلقبول
و معقول بودن مدل و کمتر از  1/12نشاندهنده یک مدل مناسب و خوب هستند (هو و بنتلر .)0777 ،در مورد شاخص خیدو
به درجه آزادی ،برخی از پژوهشگران مقادیر کمتر از سه را قابلقبول و خوب (کالین )3100 ،و برخی دیگر مقادیر دو تا پنج
را نشاندهندة معقول و مناسب بودن مدل میدانند (تری 01و همکاران.)3112 ،
جدول:3شاخصهایبرازشمدل 

شاخص برازش
کای اسکوئر ()χ2
نسبت کای اسکوئر به درجة آزادی ()χ2/ df
درجه آزادی ()df
سطح معناداری
شاخص نکویی برازش ()GFI
شاخض برازش مقایسهای ()CFI
شاخص برازش نرمال شده ()NFI
برآورد ریشة میانگین مجذور خطا ()RMSEA

امتیاز کسبشده
23/01
0/328
17
1/178
1/717
1/780
1/707
1/127

1. Univariate normality
2. Multivariate normality
3. Kurtosis Index
4. Skew Index
5. kline
6. Mardia’s coefficient
)7. Goodness of Fit Index (GFI
)8. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)9. Normed Fit Index (NFI
)10. Comparative Fit Index (CFI
11. Cut of points
12. Kelloway
13. Hu and Bentler
14. Terry
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بعد از اینکه برازش مدل بهطور منطقی با دادهها اثبات شد ،معناداری اجزای مدل و روابط بین متغیرها نیز ارزیابی می-
شود .همانگونه که در شکل ( )3مشخص است ،اخالق کاری با ضرایب اثر  1/29و  1/17به ترتیب تأثیر مثبت و مستقیمی
بر عملکرد و تعهد شغلی کارکنان دارد و نیز تعهد شغلی با ضریب اثر  1/38تأثیر مثبت و مستقیمی بر عملکرد شغلی کارکنان
داشت .همچنین عامل کارمحوری با ضریب اثر  1/93بیشترین اثر را بر اخالق کاری کارکنان داشت .بهعالوه ،تعهد هنجاری
با ضریب اثر  1/88بیشترین تأثیر را بر تعهد شغلی کارکنان دارد .همچنین ،عامل عملکرد اجتماعی با ضریب اثر 1/89
بیشترین اثر را بر عملکرد شغلی کارکنان داشت (شکل  3و جدول  .)1همچنین ،در جدول شماره  5ضرایب اثر کل ،مستقیم و
غیرمستقیم متغیرهای اصلی تحقیق نشان داده شده است.
e11

e12

عملکرد فنی

عملکرد اجتماعی
/77
0

0/7

عملکرد

e14

0/7

/37
0
/27
0

/43
0

تعهد شغلی
/77
0

تعهد هنجاری

0/2
-

تعهد مستمر

0/6

اتالف وقت

e6

0/63

سختکوشی

e5

کار محوری

e4

اوقات فراغت

e3

اخالق

e2

اعتماد به نفس

e1

/72
0
/32
0
/43
0
0/63

اخالق کاری

e13

تأخیر در رضایتمندی

/71
0

تعهد عاطفی

شکل:2مدلمعادالتساختاری،ارتباطبیناخالقکاری،تعهدشغلیوعملکردشغلیکارکنان 













e7

/33
0

0/36
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جدول:4ضرایباثر،آمارهتیوسطحمعناداریعواملمدل 

ارتباط بین متغیرها

ضریب تأثیر

مقدار تی

سطح معناداری

1/17
1/29
1/38
1/17
1/23
1/93
1/27
1/2
1/9
1/27
1/80
- 1/3
1/88
1/8
1/89

5/102
2/522
3/702
2/821
2/813
9/700
9/92
2/787
9/220
ـ
9/979
- 3/218
ـ
9/120
ـ

1/110
1/110
1/111
1/110
1/110
1/110
1/110
1/110
1/110
ـ
1/110
1/130
ـ
1/110
ـ

اخالق کاری  > - -تعهد شغلی
اخالق کاری  > - -عملکرد شغلی
تعهد شغلی  > - -عملکرد شغلی
اخالق کاری  > - -اخالق
اخالق کاری  > - -اوقات فراغت
اخالق کاری  > - -کار محوری
اخالق کاری  > - -سختکوشی
اخالق کاری  > - -اتالف وقت
اخالق کاری  > - -تأخیر در رضایتمندی
اخالق کاری  > - -اعتمادبهنفس
تعهد شغلی  > - -تعهد عاطفی
تعهد شغلی  > - -تعهد مستمر
تعهد شغلی  > - -تعهد هنجاری
عملکرد شغلی  > - -عملکرد فنی
عملکرد شغلی  > - -عملکرد اجتماعی


جدول:5ضرایباثرمستقیم،غیرمستقیموکل 

ارتباط بین متغیرها
اخالق کاری  > - -تعهد شغلی
اخالق کاری  > - -عملکرد شغلی
تعهد شغلی  > - -عملکرد شغلی

مستقیم
1/17
1/29
1/38

ضرایب اثر
غیرمستقیم
ـ
1/028
ـ

کل
1/17
1/518
1/38

بحث و نتیجهگیری
سرمایة انسانی هر سازمانی را کارکنانی تشکیل میدهند که در آن کار میکنند و موفقیت سازمان نیز به همانها بستگی
دارد .عناصر انسانی سازمان ،عواملی هستند که توان یادگیری ،تغییر ،نوآوری و خالقیت را دارند و چنانچه به شیوه درست در
آنان شوق و انگیزه ایجاد گردد ،میتوانند متضمن بقای بلندمدت سازمان باشند .هدف مدیریت منابع انسانی تضمین این
مطلب است که سازمان نیروی کار ماهر و متعهد و با انگیزة مورد نیاز خود را بهدست آورد .ازاینرو ،هدف اصلی این پژوهش،
بررسی ارتباط بین اخالق کاری ،تعهد شغلی و عملکرد کارکنان اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود.
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش نشان داد اخالق کاری بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مثبت ،مستقیم و معناداری
دارد .یافتههای مطالعة حاضر با نتایج تحقیقات ابراهیمپور ( ،)0273سزاوار ( ،)0273مریاک ( )3105و میلر و همکاران
( ،)3113همسو بود .بر این اساس میتوان عنوان نمود ،سازمانهای ورزشی برای افزایش سطح عملکرد شغلی کارکنان خود
باید به جنبههای اخالقی کارکنان توجه جدی مبذول دارند و سعی در باال بردن سطح اخالقی کارکنان خود داشته باشند .به-
عالوه بر پایه این یافته ،میتوان اذعان نمود ،کارکنانی که دارای اعتمادبهنفس باال باشند ،مسائل اخالقی و معرفتی برای
آنان اهمیت داشته باشد و سختکوشی را برای خود ارزش بدانند و تأکید فراوانی بر وظایف کاری خود دارند و از اتالف وقت
در حین کار گریزان باشند ،دارای عملکرد شغلی باالتری نسبت به دیگران همکاران خود میباشند .کارکنانی که مزین به
اخالق کاری باالیی میباشند ،درواقع افرادی هستند که برای وقت خود ارزش قائلاند ،برای انجام کارهایشان برنامهریزی
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میکنند؛ اینگونه افراد روی کاری که میخواهند انجام دهند ،تمرکز دارند و از کارهای غیرضروری و وقتگیر مانند صحبت
کردن با همکاران ،مکالمههای تلفنی و غیره صرفنظر میکنند و در زمان کاری به وظایف خود رسیدگی میکنند؛ درنتیجه
این افراد کار خود را در زمان مناسبتر و کمتری ،با دقت بیشتری به پایان میرسانند و عملکرد بهتری دارند .وبر ( ،)0758در
مقاله خود عنوان میکند که اصل اخالق ،سختکوشی بوده و پرهیز از تنبلی و تن آسودگی برای "به دست آوردن هر چه
بیشتر پول ،با اجتناب اکید از همة تفریحات و لذتهای خود به خودی زندگی" و پرهیز از "هزینههای تجملی و
غیرضروری" که به راه قابلقبول و پذیرفتهشده زندگی تبدیل شده است .سالجقه ( ،)0287سزاوار ( )0273و میلر و همکاران
( ،)3113نیز سختکوشی را مؤلفه مهم در ارتباط با عملکرد برشمردهاند .زمانی که فردی دارای اهداف خاصی در کار و
زندگی شخصی است ،تمام تالش خود را مبذول میدارد تا به آن اهداف دست پیدا کند .درواقع ،فرد اعتقاد به این اصل دارد
که اگر در پی ساختن زندگی خوب و موفقی است ،باید سخت تالش کند؛ که این سختکوشی منجر به بهبود و افزایش
عملکرد فرد میشود .احتماالً زمانی که فردی اعتقاد به اخالقیات و ارزشهای اخالقی داشته باشد ،این ارزشها را همواره در
زندگی و کار مورد توجه قرار میدهد و باور دارد که تالشهایش با ارزشهای معنوی همراه است؛ درنتیجه از اصول و مبانی
اعتقادیاش در زندگی و کار استفاده میکند و با میل و اختیار خود در سازمان به انجام مسؤولیتها و وظایف بیش از نقش
خود می پردازد .چنین شخصی دارای اخالقیات بیشتری نسبت به انجام صحیح کارها و اهداف سازمانی است که این امر
منجر به عملکرد بیشتر فرد میشود.
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش نشان داد تعهد شغلی اثر مثبت و مستقیمی بر عملکرد کارکنان داشت .این یافته با
نتایج عباسی ( ،)0273راسل ( ،)3119و کیم و برایمر ( ،)3100همسو بود .مییر و همکاران ( ،)3113عنوان میکنند ،افراد
متعهد نسبت به شغل و وظیفه خود ،سطح عملکرد شغلی باالتری نیز دارند .ممکن است افراد به دلیل درونیشدن برخی
هنجارها مانند وظیفه دانستن انجام شغل یا مدیون بودن نسبت به آن شغل و سازمان و یا پایبندی به ارزشهای معنوی
حاکم بر کار یا فلسفهی برتری و غیره ،تالش کنند تا شغل خود را به وجه بهتری انجام دهند که این کار منجر به بهبود
عملکرد فرد میشود .زمانی که فرد نسبت به شغل خود در سازمان وابستگی و تعلقخاطر پیدا میکند؛ حال به هر دلیلی که
ممکن است وجود داشته باشد (ازجمله نیاز به کسب موفقیت ،ویژگیهای شغلی ،تجربیات کاری ،عالقه) ،فرد ترغیب به انجام
کار و ماندن در شغل خود میشود و از غیبت و ترک شغل خودداری میکند و بدینوسیله عملکردش افزایش مییابد.
همچنین ،یافتههای این مطالعه نشان داد اخالق کاری کارکنان دارای تأثیر مثبت و مستقیمی بر تعهد شغلی آنان دارد.
این نتایج نشان میدهد که کارکنانی که اخالق کار را مورد حمایت قرار میدهند و به آنها معتقد هستند ،تعهد نسبتاً باالتری
نسبت به شغل خود خواهند داشت .مدیرانی که آرزوی داشتن کارکنانی با تعهد عاطفی و هنجاری باالتر را دارند الزم است
بهطور آشکار و با رویکردی جدیتر میزان باالتری از اخالق کار را ایجاد و سعی کنند در میان کارکنان اصول و کدهای
اخالقی را اجرا کنند .بنابراین ،مدیران بهمنظور توسعه و بهبود تعهد شغلی کارکنان ،ابتدا باید از ارزشها و اصول اخالقی
بهطور جدی حمایت کنند .مدیران باید دورههای آموزشی در زمینه آشنایی با اصول اخالق کار را برگزار و اطمینان حاصل
کنند که همه کارکنان مشارکت فعال در برنامه آموزشی دارند و سعی کنند روحیة تالش و پشتکار و دوری از تنبلی و سستی
در محیط کار را تقویت کرده و خوب کار کردن و رعایت عدالت و ایثار در کار را بهعنوان فضیلت سرلوحه کار خود قرار دهند.
بر اساس یافتههای این مطالعه ،اخالق کاری اثری مثبت و غیرمستقیم نیز بر عملکرد شغلی داشت و در این میان تعهد
شغلی دارای نقش میانجی بود .میرنز و گَرت ،)0790( 0به این نتیجه دست یافتند که افراد دارای اعتقاد به اخالق کاری باال،
مدت طوالنیتری در مشاغل یکنواخت کار میکنند و نیز بهطور قابلتوجهی نسبت به افرادی با اعتقادات اخالقی پایین،
سودمندی بیشتری دارند .وقتی فردی در تمامی امور زندگی خویش که قسمتی از آن را سازمان و محیط کار تشکیل میدهد،
از ورای مادیات استفاده کند؛ با فشار روانی کمتر ،کار بهتری انجام میدهد و سعی میکند نسبت به شغل متعهدتر باشد و
اخالق کاری را رعایت کند .چنین شخصی دارای دید عظیمت ری از خود و جهان متصور است و به دنبال آن تصویر بزرگتری
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از هدف و جایگاه خود در جهان پیدا میکند و این باعث میشود تا فرد با آرامش بیشتر و دید مثبتتر به شغل خود بپردازد و
از کار و جهان پیرامون لذت بیشتری ببرد و عملکرد بهتری نیز داشته باشد .توجه به اخالق کاری و تعهد شغلی در ابعاد
مختلف در برنامههای معرفتی و یادگیری سازمانی میتواند زمینه را برای افزایش عملکرد و مشارکت فعاالنه کارکنان در امور
سازمانی و عمل به مسؤولیتهای فردی ترغیب نماید .همچنین ،زمینة رعایت اصول اخالق کاری در سازمانهای ورزشی
فراهم آید تا افراد در ارتقاء عملکرد سازمان خود نقش بیشتر و مؤثرتری ایفا کنند.
همچنین ،بر اساس مدل برازش شده در این مطالعه ،میتوان مشاهده نمود ،عامل عملکرد اجتماعی نسبت به عملکرد
فنی کارکنان دارای ضریب اثر بیشتری بر عملکرد شغلی کارکنان است .ازاینرو ،میتوان اظهار داشت برای رسیدن به
عملکرد باالتر و مطلوبتر کارکنان ،سازمانهای ورزشی باید به جنبه عملکرد اجتماعی کارکنان توجه بیشتری داشته باشند و
شرایطی را فراهم آورند تا کارکنان در انجام وظایف محوله خود بتوانند یکدیگر را همراهی نمایند و از مشورت با یکدیگر در
انجام کارهای خود بهره ببرند .همچنین از میان مؤلفههای سهگانه تعهد شغلی (تعهد هنجاری ،تعهد مستمر و تعهد عاطفی)،
تعهد هنجاری دارای بیشترین تأثیر بر تعهد شغلی کارکنان بود .لذا مدیران باید به تعهد هنجاری نسبت به مؤلفههای دیگر
تعهد شغلی توجه بیشتری را مبذول دارند .از طرفی دیگر ،از میان ابعاد هفتگانه اخالق کاری ،بُعد کارمحوری دارای بیشترین
اثرگذاری بر اخالق کاری کارکنان بود .که این نشاندهنده اهمیت کار برای افراد است .فردی که اعتقاد داشته باشد کارش
در سازمان در اولویت اول قرار دارد ،از کارش رضایت داشته و حتی اگر این فرد از نظر مالی و یا جنبههای دیگر مشکلی
داشته باشد ،از کار کردن دست برنمیدارد .ازاینرو ،سازمانهای ورزشی باید اینگونه افراد را به دلیل تأکید بر اهمیت کار
تشویق نمایند تا از این طریق سطح اخالق کاری کارکنان خود را افزایش دهند.
در خاتمه و با توجه به وجود ارتباط و اثرگذاری اخالق کاری ،تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان در سازمانهای
ورزشی ،میتوان عنوان نمود ،سازمانها باید زمینه رعایت اصول اخالق کاری در سازمانها را در کنار بهکارگیری استراتژی-
های افزایش تعهد شغلی فراهم آورند تا عملکرد شغلی افراد و کارکنان ارتقاء یابد .
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