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 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران .1
 رج، ایران گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، ک .2

 ( 8/98/ 21؛ تاریخ پذیرش: 98/ 6/ 20تاریخ دریافت: ) 
 

 

 سرآغاز

 چز  دانز،  و علز  عرصز  در روزافزوو  تغییرات از مملو دنیای در  

 متبحزر عزامل  و آگاه انسا  نق، کاربردی  ازنظر چ  و نظری ازلحاظ 

 متنزو  تغییزرات بزا سزازگاری و سازما  عمر تداوم برای حیات  بسیار

 منزاب  کز  از آنجزای  است. سازما  خارج  و داخل  محیط در موجود

 بررس  م  روند  شمار ب  سازمان  هر سرمای  های مهمترین زا انسان 

باشزد  مزثرر عملکزرد بر تواندمناب   م  این با مرتبط عوامل شناسای  و
را در نفز  و   فیلسوفا  مسلما  مبدا اصل    در بررس  رفتار انسا   .(1)

کننزد. رواننناسزا   انزیزوه و نیزاز را قوای آ  جستجو م   زبا استفاده ا
دانند. اخالقیو  مسلما   حزوزه گیری رفتار م اصل  بروز و شکلعامل  

نف  و عوامل اخالق  ارزش  را چو  گراینات فطری معنوی و از ایزن 
  (.2کنند )قبیل را مطرح م 

 
 
 

 
 ی،از پز ی،بز را  رفتزار سزازمانتوج  بز    عصر حاضر   سازمان   زندگ
سزازمان    از عوامل مه  در تجوی  و تحلیل رفتزار  ساخت  است.  یضرور

هزا را  سزازما  یرونز ب یرنماد و تصوباید ب  مقول  اخالق اشاره کرد ک  
نق، مهز  با توج  ب   .دنده  م   یلتنک  افراد آ  سازما   1 رفتار اخالق
ردی ارتقای شزاخ  هزای عملکزا  و  سازم   یکدر بقای     رفتار اخالق

 2قز یراخالغوجود تعداد پرشمار از نمون  های رفتار   ینکارکنا  و همچن
توجز  زیزادی   و صاحبنظرا  ب  بحث رفتار اخالقز  یرا در سازما   مد

  انسان یرویوجود داشت  باشد  ن ق رفتار اخال   . اگر در سازمان(3)  دارند
 یزلتما  ینخواهد بود. همچن  3 زمانهای سا  ارزشآ  سازما   وفادار ب   

شزده   یزینتع  یفب  آ  خواهد داشت ک  با تمام تالش خود فراتر از وظا
از فسزاد و   یریجلزوگ  یفیزت بهبزود ک  ی و نوآور  یت. خالقیدنما  یتفعال

  (.4) در سازما  است  آرار رفتار اخالق یزرسوءاستفاده از قدرت از د
 

 یدهچک
ساخت و هدف این تحقیق    لذا     استاز اهمیت بسوای  بر خوردار  عملکرد افراد سازما   فتار اخالق  در  ک  رمطالعات ننا  داده است  زمینه:  

 است.  رفتار اخالق  کارکنا  گیریاعتباریاب  ابواری برای اندازه 

نو  پژوه، های میدان  است از نظر هدف ک  روش تحقیق  :روش ادارات ورزش و جوانا  خراسا    کارکنا جامع  آماری را  .  اربردی و از 

مراحل سبت  انتخاب شدند.  نفر از کارکنا  تنکیل داد ک  ب  روش طبق  ای ن  450نمون  آماری را   .   تنکیل دادنفر    633ب  تعداد      بورگ
ند تحلیل آمار استنباط  مان  از   مانند میانزین و انحراف معیار   آمار توصیف  عالوه بر.شدانجام  مربوط   با روش های آماری    م ساخت پرسننا

 شد.استفاده عامل اکتناف  و تاییدی 

نتایج    :ها  یافته ب     عوت نف   ل نترمرکو کعامل  با س  زیر   فردیعامل   س   با    سوال و    39با    پرسننام  رفتارهای اخالق      با توج  

و   عامل    گروه عامل    ا  وجدباورهای دین   زیر  و  با دو  رجو   و  ارباب  عامل    سازمان  عامل  همکارا   زیر  تعهد با س   سازمان    فرهنگ 
اخالق   و  سازمان  تحل   .ساخت  شد  کدهای  تنتایج  عامل  پرسننام  و ضراییل  اعتبار  از  حاک   آلفای کراییدی  بر  ب  ابوارونباخ  ید تاک  پایای  
 داشت.

مدیرا  سازما  ها  بنابراین پیننهاد م  شود    .را دارا استرفتار اخالق  کارکنا     قابلیت اندازه گیری  ت  شدهساخ پرسننام :  گیری  نتیجه

 . دمحیط کار مورد توج  قرار دهن اخالق  کارکنا  درعامل های این پرسننام  را جهت ارتقای رفتار 
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 و قاخزال و تاکید دارند سازما  در اخالق اهمیت بر صاحبنظرا  بینتر
 مز  مورر سازما  ب  اهداف  دستیاب  در را کار محیط در اخالق  رفتار

 محزیط ایجاد یا کار محیط اخالق در ب  ک  توجه  نمون ؛ برای دانند.

 وردکام  و تایکو ارنو   مانند: شرکت های بورگ  در را غیراخالق  های

(. 5انزد) آورده شزمار بز  اشرکت هز این و سقوط  رسوای  اصل  علل از
و اصزول   ارزش هزا  اسزت: کزاربرد   شامل ابعاد مختلف   الق سازمانخا

 یماتو تصزم  4 اخالق  تصمیمات  مطرح در اتخاذ   منطق  یندرآف    اخالق
 اخزالق مطالعات (.6)است  سازمان یندهایفرآ ک  منتج از ی و رفتارها

 اخزالق  چزو مختلفز  عنزاوین دربزاره سزازما   و مدیریت دنیای در

 در کزار است. اخالق شده انجام کار اخالق و ما اخالق ساز مدیریت 

بز   شزدت ب  سازما  یک افراد رفتار زیرا است؛ مه  امروز وکار کسب
 و کنزد م  کمک جهان  بازار در سازما   آ  موقعیت حفظ و موفقیت
 جامع  در و مناسب درست کار انجام ب  ک  است  5فرهنز  هنجار یک

 نفسز  فز  کزار کز  اسزت باور این بر و م  دهد مثبت  ینومع ارزش

  (.7) است ذات  ارزش دارای
متقابزل   تزثریرات  در  زیزرا اخزالق  ؛اسزت  اجتماع   اخالق یک مفهوم  

 بز  و گذاشزت  ارزر فزرد آگاه  و یابد و بر رفتارم   شکل  تغییر  اجتماع 
 دیفر بین روابط کرد  هماهنگ ب  کند وم  او خدمت اجتماع  درك

 .(8) مز  گزردد منجزر انسا  ها در 6اجتماع  آرما  هایب   دستیاب  و
اسزت کز  منزتاقا    ورزش    در جها یک  از مهمترین مسائل اجتماع

زیادی از سراسر جها  دارد. کنورهای جها  برای سازمانده  و برنامز  
ریوی دقیق در بحث ورزش سازما  های  از قبیل کمیت  ملز  المییزک  

(. 9)  اند  وانا  را ایجاد کردهی  ورزش  و وزارت ورزش و جفدراسیو  ها
 در ورزش امزر بانیزا  وا عنز ب  ها استا  جوانا  و ورزش کل ادارات

 بر مستقیم  تاریر خودعملکردی  سطح ارتقای  ک  باهستند   خود استا 
 . سزازما  هزای(10) خواهزد داشزت مزوردنظر استا  در ورزش توسع 

جنبز   بز  یزداب خود کارکنا  شغل  عملکرد سطح افوای، برای ورزش 
 رد بز بزاا در سزع  و دارند مبذول جدی توج  کارکنا  اخالق  های

 اعتمادب  دارای ک  کارکنان  باشند و داشت  خود کارکنا  اخالق  سطح

 باشد  داشت  اهمیت برای آنا  معرفت  و اخالق  مسائل باشند  باا نف 

 یفوظزا بزر فراوانز  تثکیزد و ندبدان ارزش خود برای را سختکوش  و

 دارای باشزند  کزارگریوا  حزین وقزت در اتزالف  از و دارند خود کاری

مز  باشزند.  خزود همکزارا  دیززرا  ب  نسبت بااتری شغل  ردعملک
 افزرادی درواقز  م  باشند  باای  کاری ب  اخالق موین ک  کارکنان 

 رهزای خزوداک انجزام برای اند  قائل ارزش خود وقت برای ک  هستند

 انجام م  خواهند ک  کاری روی افراد این گون  کنند؛برنام  ریوی م  

صزحبت  ماننزد گیر وقت و غیرضروری کارهای از و دارند تمرکو دهند 
 در و مز  کننزد صرفنظر غیره و تلفن  مکالم  های همکارا   با کرد 

 کزار افزراد درنتیج  این م  کنند؛ رسیدگ  خود وظایف ب  کاری زما 

مز   پایزا  بز  بینزتری دقزت با کمتری  و تر مناسب زما  در را خود
سازما  های ورزش  بز  خصزو   .(11) دارند بهتری عملکرد و رسانند

ادارات ورزش و جوانا  ک  از مجمو  دو سازما  مختلزف شزکل گرفتز  
اند در میا  سازما  های دولت  و خدمات  شرایط ویژه ای دارند زیرا این 

و طرف با فعالیت های اداری    انند سایر سازما  ها از یکسازما  ها هم
تنو  کاری در این حزوزه   ارباب رجو  عادی سر و کار دارند ضمن اینک 

بسیار زیاد است. از طرف دیزر  ارتباط با ورزشزکارا  بز  عنزوا  اربزاب 
رجو  خا  در رده های سن  مختلف شرایط این سازما  ها را متفاوت 

فتزاری و انزیوشز  اینک  اخالق و متغیرهزای ر  کرده است. ب  خصو 
 یزاده  پکز یسزتن  شزک (.12) ناپذیر از فلسف  ورزش است  جوء جدای 

 یزکدر   اخالقز  یو اعمال کدها  یا  توسع  اخالق حرف   یندفرآ  یساز
بز  دنبزال خواهزد داشزت و  یو معنو یمثبت ماد  یجنتا   سازما  ورزش
 سزازما  یک  بزرا  ارتباط اییدهو نبا یدهاعالوه بر با  یا  اخالق حرف 

 ی حر یجادب  ا   نماید سازد و اهداف جوء و کال  را دنبال م    مطرح م 
و  یزا از جمل  ورزشکارا   مرب   ورزش  یها  من جامع  مخاطب سازما ا
امزروزه    رقزابت  یایحال در دن  ین. با ا  گماردافراد جامع  همت م   یرسا

انزد و از  نگ عوض کردهها و ورزش ک  ضد ارزش و هنجارها ر  سازما 
آمده است   ی،پ  و اخالق تداخالت   و سازمان یمناف  فرد  یا م    طرف
  آگزاه یازمنزدکز  ن   رسددشوار ب  نظر م   یکار   ول اخالقاص   یترعا

 (.13)    باشزدورزش کنزور مز   عال  یرا مد  یحصح  یماتهمت و تصم
 گونزاگو  سزطوح تمزام در ورزشز  سزازما  هزای کارکنا  و مدیرا 

 مزردم قبال در ورزش ب  اخالق  پرس، های بررس  مسئول   زشور

 هنزام تصمی  اخالق ق،ن مهمترین زمین  این در .هستند جامع  یک

 آنزاه ک  و چ  ننیندم  تصمی  گیری ب  فرد ک آنزاه چ  است. عمل 

 و تصمی  ب  ده در شکل اخالق م  رسند  تصمی  ب  جامع  و سازما 
 (.14) رددا نقن  تعیین کننده آ  ریگیشکل فرایند تنظی 

از  انجزام شزده اسزتبا موضوعات اخالق     تحقیقات  در خارج از کنور  
بز  کز   ای  عوامل تثریرگذار بر اخالق حرف جمل  در پژوهن  با بررس   

. اشزاره شزده اسزت محیطز عامزل و  8سازمان عامل    7فردی  عاملس   
  9هزای مزذهب زشارها و خصوصیات فزردی  فردی یعن  ویژگ   عامل
انوادگ   باورها و اعتقادات و شخصزیت از خص   عوامل خهای شمالك

ای از جنب  فردی هسزتند. مسزلما  ذار بر اخالق حرف جمل  عوامل تثریرگ
شایست  از لحاظ فردی باشزد  از   10های اخالق صالحیتفردی ک  فاقد  

رهبزری  د.  ای متناسب  نیو برخوردار نخواهزد بزوهای اخالق حرف معیار
ا     نظام تنویق و تنبی   همکاربا زیردستا  و فرادستا مدیریت  ارتباط 
گیرند. بدیه  است قرار م سازمان   در حیط     هات و روی قوانین و مقررا

ای ک  نامطلوب بود  عوامل موبزور  عامزل تهدیدکننزدۀ اخزالق حرفز 
مزاع   عوامزل اقتصزادی  اجت  جنبز  محیطز در    .خواهد بود و بالعک 

ها و عوامل رقابت  بین آنها  زر سازما چنین دیس  و همفرهنز  و سیا
از   11معضل اخالقز و    تسا  ایر بر اخالق حرف از جمل  عوامل تثریرگذا

چهزار در تحقیق دیزر  ( و15) محیط اجتماع  و فرهنز  ایجاد م  شود
تصزمی  گیزری  را بزر  عامل فردی  زمین  ی شغل   سزازمان   محیطز

 ارائز  مدل  اخالق  رفتار تنریح برای و( 6ننا  داده شد)مورر  ق اخال

 سزازمان   محزیط افزراد  اخالق  سطح پینرفت مدل این در ک  دادند

 غیراخالق  رابطز  یا اخالق  رفتار با بیرون (  یا )درون  12کنترل مرکو

اشزاره کزرد از در داخل کنور نیو م  توا  ب  پژوه، های    .(17)  دارند
س  دسزت  عامزل فزردی  ب   خالق گیری اتصمی  امل مورر بر  وعجمل   
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در تحقیزق دیززر  و (18شزده اسزت)زمین  ای و ساختاری دست  بنزدی 
 زش هزای فزردی ار 14فرهنزگ سزازمان   13دینز باورهای  هایمتغیر

سزن    رهبری اخالق   قضاوت اخالق   محیط اخالق   نظزام اخالقز 
در    ک  البتز  ندرا شناسای  کرد  سابق  خدمت  سابق  مدیریت و جنسیت

 دید کل  نسبت ب  تمام  کارکنا  سازما  وجود نداشتاین دو پژوه،  
دی  عامل فزر س  درنیو  . اخالق حرف  ای در سازما  های ایرا  را(19)

ارائز  الززوی  بزا.  (20)  و معرفز  نمونزدو محیط  را شناسای     سازمان 
 یریت  عامزل مزد   پزنجهای ورزشز توسع  اخالق حرف  ای در سازما 

   .(13) نمود  و معرف ی را شناسا  وآموزش  اخالق    مال فردی 
اهمیت وجود رفتار اخالق  در ادارات ورزش  و نیاز سازما    با توج  ب    

بزر  بایزد کارکنزا  اقدام هرم  توا  گفت  15کارکنا  اخالق مدارها ب  
رفتزار اخالقز   ایزن زیزرا گیزرد  قزرار مالحظز  مورد اخالقیات حسب
سازما  را ب  سمت موفقیت و تعزال  مز  رسزاند و  زرا  ید با کارکنا 
 یزا اخالق  موجودات  عنوا  ب  را کارکنا  اعمال  این انجام چزونز 

 منزاب  و مجزالت کتاب  وجود رغ  عل  اخالق  هدایت م  کند. غیر

قز  رفتزار اخال دای امزا ابزواری کز  بتوانز حرف  اخالق زمین  متعدد در
رو هزدف تحقیزق سزاخت و نداشزت. از ایزن  را سنجید وجزود  کارکنا   
اخالق  کارکنا  ادارات ورزش   ی رفتاراندازه گیر  برایابواری  اعتباریاب   

 م  باشد. و جوانا  استا  خراسا  بورگ
 

 روش

 های پژوه، در زمره هدف  لحاظ  از و است پیماین  حاضر پژوه،   

ادارات   پژوه، شامل کلی  کارکنا ریآما یجامع   .دارد قرار کاربردی
اسزت کز  شزامل  نفزر   633داد  بز  تعز  ورزش و جوانا  خراسا  بورگ

(  خراسزا  ز  نفزر  110و    مرد  نفر  169)  نفر  279خراسا  رضوی تعداد  
( و خراسزا  شزمال  ز  نفزر 66و مزرد نفر  128)  نفر  194جنوب  تعداد  

سن کارکنزا  میانزین  . ( استز  نفر52و مرد نفر  108)  نفر  160تعداد  
در ایززن سززت. ا( 80/36میززانزین سززن کارکنززا  ز  )( و 03/38مززرد )

 150تعزداد  شد. در مرحل  اول    پژوه، نمون  گیری در دو مرحل  انجام

سی  در مرحلز   و .برای تعیین شاخ  های روانسنج   نفر از کارکنا 
نسزبت  نمون  گیزری طبقز  ای ز طریق  نفر از کارکنا  ا  450تعداد  دوم  

براسزا  بزرای نمونز  گیزری   یق انتخاب شدند.  برای نمون  اصل  تحق
منطق  تقسی  و شهرها بز  تفکیزک  5تقسیمات جغرافیای   هراستا  ب   

سزه  هزر طبقز  در جامعز  و جنسیت در این مناطق شناسای  شدند تا  
 تعیزین کنزی . در نهایزتنسبت درصد و سه  آ  طبق  را در افراد نمون  

ات را در   هزر یزک از طبقزنسبت درصد و سه ) کارکنا  تینسبت جنس
تصزادف   یریبا استفاده از نمون  گ  و  گردیدحاسب   م   (کل جمعیت جامع 

بزا بررسز  ابتزدا  ند.شداز هر طبق  انتخاب   ساده افراد ب  نسبت مقتض
 در پینین های پژوه، مبان  نظری  ادبیات و پینین  پژوه، )مطالع 

 حوزۀ پژوه، در شده یافت عوامل استخراج و موضو   شناسای  حوزۀ

ی  عامل های اصل  و تهی  فهرست آ  ها های رفتار اخالق ( ب  شناسا
در   شزد.  گزوین،  زیزر عامزل  ن عامل و    س پرداخت  شد ک  در مجمو   

بزا اسزتفاده از نظزرات  خبرگا  نفر از 11صاحب  با از طریق م   بعدمرحل   
  بز  طراحزسزی  .  شناسزای  شزدندآنا  عوامل مورر بر رفتار اخالق   

د و سواات طراح  شده  بر ت عامل ها و زیر عامل ها پرداخت  شسواا
 72بزا    ام  ی اولیز   پرسنن  .اصالح و یا حذف شدند  ظرات آنا اسا  ن

از کامال موافق  تا کزامال مخزالف   لیکرت  گوین  ای 5سوال و با  طیف 
واات پرسنزنام  س اکتناف با استفاده از تحلیل عامل   مقیا  بندی و 

مزورد تحقیزق ایزوار شاخ  های روانسزنج  یافت. سوال تقلیل   55   ب
 تایید قرار گرفت.

و در آمزار اسزتنباط  از ن  انحراف معیار در بخ، آمارتوصیف  از میانزی 
سزاختاری و مزدل معادلز   از استفاده با تحلیل عامل اکتناف  و تاییدی

 .انجام شد داده ها  تجوی  و تحلیل آمو  نرم افوار

 

 ها  یافته 
و ضرایب  1جدول   معیار  انحراف  بدست    میانزین   ابعاد  بین  همبستز  

 . آمده از تحلیل عامل  داده ها را ننا  م  دهد

 

 نتایج آمار توصیفي و ضریب همبستگي بین ابعاد رفتار اخالقي   : 1 جدول

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 انحراف معیار  میانگین  زیرعامل 

         1 65/0 24/4 رل مرکو کنت

        1 24/0** 49/0 37/4 ت نف  وع

       1 23/0** 16/0** 57/0 21/4   باورهای دین

      1 19/0** 31/0** 37/0** 76/0 15/4 وجدا   

     1 11/0 18/0** 0/ 15* 17/0** 50/0 40/4 ارباب رجو  

    1 16/0** 16/0** 20/0** 23/0** 19/0** 60/0 12/4 همکارا  

   1 10/0 06/0 07/0 02/0 06/0 10/0 70/0 81/3 سازمان  فرهنگ 

  1 26/0** 0/ 14* 10/0 01/0 0/ 14* 03/0 17/0** 62/0 83/3 سازمان   تعهد

 1 28/0** 27/0** 24/0** 08/0 22/0** 0/ 13* 07/0 22/0** 65/0 96/3 کدهای اخالق  

 ر  دا معن   01/0همبستز  در سطح  **            معن  دار   05/0* همبستز  در سطح  
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جزدول تعزداد عوامزل جدول تبیزین واریزان  اسزت. در ایزن    2جدول  

شناسای  شده و میوا  تبیین واریان  برای هر کدام از آنها منخ  م  
هسزتند  1عامل ک  بردارهای ویژه آنها بورگتزر از  9شود. در این تحلیل  
 .در مدل باق  ماندند

 

 اخالقي رسشنامه رفتارهای آماری پ شاخص های : 2 جدول
 

 ها   عامل

 شاخص های آماری 

میزان  

 اشتراک 

مقدار  عامل 

 ویژه 

درصد واریانس  

 تبیین شده 

درصد تراکمي  

 واریانس تبیین شده 

 ماده ها 

 13-7-6 46/15 46/15 85/6 1 41/3 مرکو کنترل

 11-10-9-8 22/24 76/9 72/3 2 30/3 عوت نف 

 19-18-16-15 99/30 77/6 62/2 3 20/3 باورهای دین 

 4-3 58/36 59/6 52/2 4 10/3 وجدا 

 25-24-23-22 63/42 05/6 23/2 1 69/2 ارباب رجو 

 31ال   26 51/47 87/5 13/2 2 67/2 همکارا 

 40-39-20-5 96/52 45/5 90/1 1 40/2 فرهنگ سازمان 

 48ال  42 18/57 22/5 77/1 2 33/2 تعهد سازمان 

 55-54-53-51-50 13/61 95/4 62/1 3 29/2  کدهای اخالق

 
 

میوا  تبیین واریان  برای هر کدام از ابتدا تعداد عوامل شناسای  شده و 
عامزل کز  بردارهزای ویزژه آنهزا  9در این تحلیزل آ  ها منخ  شد. 

 13/61هستند در مدل باق  ماندند. واریان  تجمعز  برابزر    1بورگتر از  
درصزد  61د عامل م  تواننزد حزدو  9این    ننا  م  دهدبدست آمد ک   
ن واریزان  تجمعز  بایزد را توضیح دهند. میوا  تبیزی  واریان  متغیرها

 درصد باشد بنابراین  این شرط برقرار است. 60بورگتر از 

ب  منظور بررس  اینک  آیا نمون  ب  اندازه کاف  بورگ اسزت  از کفایزت 

آماره آزمو  ه شد. فاداست(  KMO-test)  الکین-میر  -کیور  نمون  گیری

KMO  71/0    یت نمونز  بنابراین کفا .است 7/0بااتر از را ننا  داد ک
گیری برای انجام تحلیل عامل  اکتناف  وجزود دارد. سزطح معنزاداری 

 بزود. 05/0و کمتزر از  001/0آماره بارتلت بزرای کلیز  زیزر عامزل هزا  
 ناف  مناسب است. بنابراین ساختار داده ها برای انجام تحلیل عامل  اکت

 

 هبارهای عاملي چرخش یافت :3جدول
 مقیاس  عامل  زیرعامل سؤال مليبارعا ضریب آلفای کرونباخ

 مرکو کنترل 6 54/0 58/0

ی 
رد
ف

 

ق  
ال
 اخ
ی
ها
تار
رف

 

66/0 7 

51/0 13 

 عوت نف  8 55/0 58/0

57/0 9 

58/0 10 

61/0 11 

 ین باورهای د 15 69/0 69/0

67/0 16 

66/0 18 

62/0 19 

 وجدا  3 59/0 51/0

61/0 4 

 ارباب رجو  22 55/0 63/0

 
وه
گر

 

52/0 23 

61/0 24 

61/0 25 
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 همکارا  26 66/0 76/0

51/0 27 

64/0 28 

60/0 29 

71/0 30 

72/0 31 

 ان سازم فرهنگ 5 74/0 62/0

  
مان
ساز

 

51/0 20 

68/0 39 

53/0 40 

 د سازمان تعه 42 58/0 72/0

60/0 43 

65/0 44 

58/0 45 

58/0 46 

55/0 47 

51/0 48 

 کدهای اخالق  50 57/0 72/0

70/0 51 

56/0 53 

63/0 54 

61/0 55 

 

 
اکتشافي حلیل عاملينمودار اسکری مربوط به ت: 1نگاره 

در  5/0را بار عامل  سثال هزا حزداقل  اعتبار واگجهت    3جدول  با توج   
 داشتند  حذف شدند.  5/0ک  بار عامل  کمتر از سثال  16 گرفت  شد.نظر 

بارهای عامل   میانزین واریان  اسزتخراج شزده  اعتبزار نتایج    5جدول  
 .را ننا  م  دهد رهای مکنو تنخیص  و پایای  متغی
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 ستخراج شده، اعتبار تشخیصي و پایایي متغیرهای مکنونبارهای عاملي، میانگین واریانس انتایج   :5جدول 

مل 
عا

مل  
عا

ر 
زی

 

 
λ A عبارت

V
E

 

D
V

 

C
R

 

ی 
رد
ف

 

رل 
کنت
و 
رک
م

 

 64/0 بستز  دارد.  قضاوت در مورد اخالق  بود  رفتزار کارکنا  ب  نیروی درون  آ  ها  1

36/0
 

79/0 

61/0
 

 81/0 75/0   و  فنارها مقاومتر م  کند. وجود نیروی  درون  کارکنا  را در برابرچزال، هزای اجتماع   و  فنارها مقاومتر م  کند. وی  درون  کارکنا  را در برابرچزال، هزای اجتماعنیر وجود 2

 60/0 33/0 .مراعات رفتاراخالق  نسبت ب  دیزرا  نوع  عبادت است 3

  
 نف
ت
عو

 

 58/0 اخالق  ب  دلیل  همخوان  آ  با کرامت انسان  است. کار  انجام  4

26/0
 

68/0 

57/0
 

 66/0 56/0 احترام و وجدا  آنها است.  ننان  های اخالق  کارکنا  در سازما  حاصل احسا  شایستز    5

 66/0 36/0   در محیط کاری است. وجود احسا  رضایت کارمند از رفتار خوی، موجب افوای، عوت نف  6

 63/0 49/0 است.  سازما   هر توانای   و وجود کارکنا  با عوت نف  باا موجب پینرفت  ارتقاء  7

  
دین
ی 
ها
ور
با

 

 66/0 ای دین  رفتار های انسان  را در سازما  توسع  م  دهد. پایبندی  ب  باوره  8

36/0
 

76/0 

70/0
 

 71/0 55/0 ر اخالق  کارکنا  را توسع  م  دهد.فتا   رارزش های اخالق  سازما  همسوی  باورهای دین  با 9

 69/0 54/0 است.  استفاده از وسایل و خدمات سازما  برای مصارف شخص  رفتاری مغایر با ارزش های دین  10

 72/0 63/0 . احترام گذاشتن ارباب رجو  ب  خط من  و ارزش های سازما  سواوار قدردان  است  11

ا 
جد
و

 
 

 56/0 د دوستا  یک کارمند بستز  ب  ویژگ  های اخالق  آ  ها دارد. داتع 12

34/0
 

77/0 

51/0
 86/0 61/0 ارتباط  ب  شان  ندارد.   کار پسندیده حاصل سخت کوش  و تالش صحیح فرد است و 13 

 
وه
گر

 

و  
رج
ب 
ربا
ا

 

 48/0 است.  مدار کارکنا  اخالق  وجود ستلومب  ارباب رجو  م مطلوب و شایست  خدمات  ارائ   14

31/0
 

66/0 

64/0
 

 69/0 6/0 وجودخصای  انسان  و اخالق  متفاوت در ارباب رجو   نیازمند کارکنا  با سع  صدر  بردبار و مهربا  است.  15

ارباب   ن  ساان کرامت ب   نهاد   ارزش  ب  طور کل  و  مردم های  هوین  انرژی  وقت  برای شد   قائل  ارزش  16
 ت. خالق  اس رفتاری ا رجو  

58/0 71/0 

 69/0 57/0 خوش روی  و مهربان  کارکنا  با یکدیزر نوع  رفتار اخالق  است.  17

ا  
کار
هم

 

 55/0 ثل رشوه گرفتن  مذموم است. در بین همکارا  رفتارهای غیر اخالق  م 18

35/0
 

67/0 

76/0
 

 59/0 42/0 حمایت م  شود.  ت شناس   انضباط  احترام و رفتارهای مناسب همکارا  مثل وق  19

 68/0 60/0 وجود عدالت  همکاری و صداقت در بین همکارا  نوع  رفتار اخالق  است.  20

 65/0 58/0 احترام گذاشتن همکارا  ب  دان، و شایستز  مدیرا  عمل  اخالق  و پسندیده است.  21

 73/0 71/0 ا  رفتاری ناپسند و خالف اخالق کاری است. همکار در بین زما  ب  دستور مدیر زیر پا گذاشتن قوانین سا 22

 73/0 67/0 . است مطرود  کارا  هم بین در ..و ورزی  کین   حسادت  چو  رفتاری   های ویژگ  23

 73/0 58/0 .گذارند   سرپوش نم  اخالق   یرغ ی اشتباهات  و رفتارها  یکارکنا  رو  24

 57/0 39/0 معقول)رشوه گرفتن(.ارباب رجو  مخالفند.  یر غ یننهاداتکارکنا  با پ 25

 78/0 75/0 باشد.  یج  است تا صرفا نت    اخالق  یها  ی  و  رو بر تکنیک ها یرا  تمرکو مد ینتر ب باشد.  یج  است تا صرفا نت    اخالق  یها  ی  و  رو بر تکنیک ها یرا  تمرکو مد ینتر ب 26

 63/0 45/0 شود.   کارکنا  استفاده م    مطلوب و اخالق ی رفتارها ی، افوا  ی برا   رسم  یر غ نی از قوان 27

 61/0 52/0 است.  کارکنا    تعهد اخالق یجادسازما  در جهت ا یها    کارکنا  با خط من ی موافقت و سازگار 28

 63/0 66/0 . دارد  باز م  یراخالق  غ یز انجام کارها را انها ت ب  سرنوشت سازما   آحسا  بود  کارکنا  نسب  29

 66/0 71/0 است.    کمک ب  توسع  رفتار اخالق یط  ارزش وفادار بود  کارکنا  ب  سازما  در هر شرا 30

 62/0 51/0 ازما  تعهد اخالق  و دین  دارند. س یت سازما  نسبت ب  موفق  ی اعضا 31

 62/0 38/0 . است  اخالق   یرکارکنا  ب  منول  رفتار غ ی برا   الت مالنکم  یل ترك سازما  ب  دل  32

 59/0 28/0 ب  سازما  است.    عاطف   دلبستز یل در کارکنا  ب  دل    وجود ح  تعهد اخالق 33

 56/0 40/0 . است   رفتار اخالق در سازما  ور برای ادام  کار کارمند احسا  تعهد اخالق  و الوام آ 34

   عمل ب  استانداردهای اخالق  یبرا  یرا  و مد کارکنا  دستورالعمل های مکتوب سازما  ب   35
 ت. سازما  ابالغ شده اس

42/0 66/0 

 72/0 64/0 . اخالق  سازی سازما  م  پردازد  جهت گیری سازمان  دارد و ب    دستورالعمل اخالق  36

 ب  سثاات مربوط ب   ی  راهنمززای نظامنززدی در جهززت پاسخزو   قزکزدهای اخال  ینتزدو 37
 در کارکنا  است.  یوهانز یجزاد و نحوه ا   رفتار اخالق 

61/0 70/0 

 68/0 57/0 . دهد   زما  اشاع  مکرد  آ  ها را در سا ین  ارزش های انسان  و نهاد   اخالق ی کدها 38

 67/0 54/0 . و عملکرد اخالق  کارکنا  وجود دارد جهت تصمی  گیری   کدهای اخالق مرجع  39
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بدست آمزده و قابزل قبزول مز    5/0بار عامل  بینتر سثاات بااتر از  

باشد. میانزین واریان  استخراج شده برای متغیرهای مکنزو  کمتزر از 
نهزا شزرط اول است و این شرط برقرار نمز  باشزد و ت  بدست آمده  5/0

رار است. پایای  متغیرهزای مکنزو  بزرای اغلزب برای اعتبار همزرا برق
بدست آمده اسزت و در حالزت  7/0و یا نودیک ب    7/0متغیرها بااتر از  

مطلوب قرار دارد. متغیرهای مکنو  مرکو کنترل  عوت نفز   وجزدا   
 .داشت  7/0ن  پایای  کمتر از ارباب رجو  و فرهنگ سازما

 

 بحث
طور      بدسب   نتایج  تبیین  در  آمده  خالص   پرسننام     نهایت  درت 

اخالق    کنترل    عامل   ن    در  سثال  39  بارفتارهای  مرکو   46/15ک  
  59/6درصد  وجدا     77/6 نید  یباورهادرصد     76/9عوت نف درصد   

  تعهد  45/5ن    فرهنگ سازما87/5  همکارا  05/6درصد  ارباب رجو  
کدهای  22/5سازمان    بر95/4اخالق   و  واریان   تبیین  هر میوا   ای 

ها منخ    از آ   و  شد ساخت  شدکدام  ها  ماهیت سثال  ب   با توج    .
کنترل مرکو  عامل  تحقیق  نف 3-1)  ادبیات  عوت  باورهای  4-7)  (     )

وجدا 11-8)  دین  رجو 13و    12)  (   ارباب  همکارا  14-17)  (     )  
(  کدهای  34-28)  ان (  تعهد سازم 27-24)    فرهنگ سازمان (18-23)

همچنین  تثیید  و  بندی  طبق   (39-35)  اخالق   عامل   تحلیل  شدند. 

 .بود برخوردار مناسب  سازه روای  از پرسننام  ک  داد ننا  تثییدی

عامل     زیر  اولین  فردی  عامل  کنترل  در   ک   سثاات .  است  مرکو 
داشت   این ک  م  تواند بر زندگ  خود ارر    میوا  باور شخ  درباره ی

سنجد  باشد م   ک   را  هنزام   درونز  .  کنتزرل  مرکزو  دارای    افزراد 
بر   و  باشند مبتن   بین،  یک  سازما   فضای  ب   نسبت  کارکنا     بین، 
افراد     اخالق  رفتار رضایت  رفتن  باا  امر  این  در   بهرهو  باشزد  وری 

 مرکو  پژوه، ها ننا  م  دهد(؛  21)ب  همراه خواهد داشترا  سازما   
و    22   21   17)  دارند  ابط ر  اخالق   رفتار  با(  بیرون   یا  رون د)  کنترل
کارکنان (.  23 ها  و سازما   ادارات    شکست های   و  ها  موفقیت  ک   در 
نتیج   نسبت  خود   توانای   یا   کوش،  ب    عموما  را  خود در  دهند   م  

سازگ و  پذیرند  م   را  خود  رفتارهای  و  کار    رواننناخت    اریمسئولیت 
ده  ننا   را  بهتری دم   کنترل  مرکو  با  کارکنان   وجود  ب   ند.  رون  

کند؛ م   کمک  کارکنا   اخالق   رفتار  های   افوای،  ارزش  و  باورها 
فردی در سازما  رشد یابند و موجب ترویج خودکنترل  و کاه، هوین  

سازما  برای  مستقی   کنترل  سازما  های  در  اخالق  رفتن  باا  و  ها 
 اهد شد. خو
د    عامل  زیر  فردی  عامل   ارزشمند  احسا .  است  نف   عوت  یزردر 
افراد  د بو   درج  اطمینا  یک فرد  ب  ظرفیت موفقیت و ب  ارزش  در 

در قبال موقعیت های معمول    اطمینا و    اجتماع  و شخص  خوینتن
.  است  بعد  این  سثاات  اززندگ  )زندگ  اجتماع  تحصیل  وحرف  ای(  

  بنابراین ( 26و  25  24مل  مورر بر رفتار اخالق  م  باشد)عوت نف  عا
ها   وا مسئ  و  مدیرا  رفتار   ک    شخصیت   های  ویژگ   از  سازما  

و   باشند  داشت   آگاه   م  کند   فراه   کار  محیط   در  را  اخالق  کارکنا 
م    فایده  مفید  کارکنا   برای  نف   افوای، عوت  از راهکارهای جهت 

 استفاده کنند. باشد
دین باو فر  رهای  عامل  در  دیزر  عامل  باشدزیر  م    داشتن  ب    ک   دی 

و ارزش های مذهب  عمل ب  این    باورهای  سلسل   یک  ب   اداعتقاد افر
سثاات  .  زدپردام     باورها قسمت  این    مذهب     های  فعالیت  مانند  در 
از   م   ها  انتخاب  و  ها  گیری  در تصمی   مذهب   اصول  ب   توج    باشند 

  از آ  جا ک    نندمدیرا  باید ب  این نکت  توج  ک  .ستا  بعد   این   سثاات
و  ( 28و  27  19  22) فتار اخالق  تاریر گذار م  باشدباورهای دین  بر ر

و  باای   شیو   ب   توج   با این   مسائل  منکالت  از  و  اقتصادی  روان   
برای کارکنا   داشتن اعتقاد و عمل ب  باورهای دین  م  تواند آ     قبیل
رات برنام  های را  راه  های اخالق  کمک کند پ  در ادا  ا در دو ها ر

 های دین  کارکنا  در نظر بزیرند.برای تقویت باور
احسا  مسئولیت    مانند  سثاات   ب  وجدا   در عامل فردی زیر عامل   

سازما  برای دستیاب  ب    کارکنا کوش   پنتکار  سخت    کارکنا   کاری
 حقیقت  در  ها  سازما   در  کاری   وجدا  مفهوم  ب   توج   .م  پردازد  هدف 
 بر  کاری  ازما  است. وجدا س  و   کار  مقول   ب    انسان   و   اخالق   نزاه 
ای  اخالق سازما (29)دارند  مستقی   ارر  حرف     کنند   تالش  باید  ها   . 

 کنند جذب را هستند باای  کاری و اخالق وجدا  دارای ک  را کارکنان 
 .بیردازند ودخ کارکنا  ب  رفتارها این آموزش ب  یا و

  سثاات      م  باشد کارباب رجو   لین زیر عامل  اوگروه   عامل    در     
  گذشت    دیزرا    و  افراد  اعتقادات  و  شخصیت  عقاید   ب   احترام  مانند

 رفتار برگوید  صادقان  و خدمت ارائ  مراجعین  بین نند  قائل تبعیض

عامل  این  سثاات  از است افراد شث  درخور و مناسب اکثر .  تاس  زیر 
ع توافق  یک  دارای  باا  پژوهنزرا   جهت  دارند  ادعا  و  هستند  موم  

برد  میوا  رفتار اخالق  کارکنا  باید شرایط مطلوب برای ارباب رجو  
فراه  شود  قبول  قابل  در  و  (30و    13)  در حد  گروه     عامل  همچنین 

دیزر عامل  روابط  سثاات .  استهمکارا     زیر   با  دوستان   مانند 
  از   دیزرا   با   اخالق   اط ارتب  دیزرا    کار  در  جوی   عیب   عدم   همکارا 
این موضو  توج   .  بودند  بعد  این  سثاات مدیرا  ب   باید  موضوع  ک  

اگر   یراز؛  (31و  13   16)  زیادی کنند تاریر رفتار کارکنا  بر یکدیزر است
از دست زد  ب       کنندعمل م    اخالق  آ  ها  همکارا   ینندکارکنا  بب

   .کنند  م   احسا  شرمندگ اخالق یرغعمل 
سازم زیرعامل     سازمان   عامل  در   ویژگ    مانند  سثاات   ان فرهنگ 

حاک  سازما   روش   های  های  روی   و  قوانین  و  گیرد  ها  دربرم   . را 
  (. 25و    15   19)  داردرفتار اخالق    در بهین  ای  سازمان  نق، فرهنگ

راه ب   ها  سازما   تقویت  مدیرا   منظور   زمان سا  فرهنگ  های    ب  
دیزر    انسان   اب من  ورفتار اخالق  کارکنا     بر  ذاریتثریرگ  میوا   افوای،
های  راه تحقق فرهنگ سازمان  مطلوب در سازما   د ک  البت تاکید کنن

دولت  کنور برای توسع  رفتار اخالق   توج  هموما  ب  فرهنگ بوم  
  ایران  اسالم  در سازما  م  باشد.
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مانند بر    سثاات .  تعهد سازمان  استسازمان     عاملدر  زیر عامل دیزر  
کا عاطف   در  وابستز   منارکت  و  سازما   با  هویت  تعیین  ب   رکنا  

سازما فعالیت  در    های  ماند   ضرورت  و  سازما   ب   نهاد   ارزش 
جا ک .  بودند  سازما  اخالق     از آ   رفتار  با  دارد تعهد سازمان     ارتباط 

دنب32و    33) ب   مدیرا   وابستز   (  و  منارکت  احسا   تقویت  ال 
باشند.کا ادارات خود  ب   عا  رکنا   عوامل مل  زیر  از  ک   اخالق     کدهای 

از دستورات مافوق  عدم قبول مانند    سازمان  م  باشد سثاات  پیروی 
رشوه  عدم استفاده ازاموال سازما  برای مصارف شخص   گوارش داد  

اسرار سازما  مقرراتپی   اعمال غیرقانون   حفظ  و  قوانین  از  از   روی  و 
قب م  شوداین  را شامل  ب.  یل  اخالق   کارکنا   کدهای  اخالق     رفتار 

اخالق  را تا جای     هایکد  بهتر است  پ (.  22و    13)  دنکمک م  کن
نوشت و صریح  دارد ساده  امکا   این ک     ک   تر  مه   کاربرپسند   بایدو 

 تا اجرا شود. باشد
وب  پی، شرط مدیریت راهبری سال    در یک سازما   اصول اخالق  خ

تدوین  اجرا و ارزیاب  اقدامات     هایاهد بود. بهتر است در هم  جنب  خو
ارزش و  اخالق   توج   کدهای  مورد  و  گردیده  رعایت  سازما   محوری 

ابعاد کامل  از رفتار اخالق   پرسننام  ارائ  شده  از آ  جا ک   قرار گیرند.  
ها  و سازما   ادارات     اخالق  مطالعاتدر  تواند     م کارکنا  را م  سنجد  

ب  .استفاده شود منابه   و  پرسننام   طراح   تر  مستقی   غیر  ا سواات 
هنزام   شغل   امنیت  حفظ  درباره  ها  آزمودن   نزران   تا  شود  اعتباریاب  

انجام پژوه، های در زمین  نهادین    پاسخزوی  ب  سواات کاه، یابد.
ات رفتارهای غیراخالق  کارکنا  در  کرد  رفتاراخالق  و همچنین تاریر

 ازما  ها بررس  شود.س
 

 گیری نتیجه
   طور خالص  و با نزاه  ب  پژوه، هزای گذشزت  مز  تزوا  گفزتب

 در رفتار اخالقز   بزویژه مسائل ی زمین  در کاف  های پژوه، فقدا 

 استناد قابل و اعتماد قابلورزش  و ضرورت ساخت ابواری ادارات  حوزه
 ک ن پژوه، بود ضرورت انجام ای فتار اخالق  کارکنا ر سنج، جهت

 شزده  حاصزل پرسننام  مطالع   این از آمده دست  ب نتایج ب  توج  با

بین رفتار اخالق  در  مفهوم ی توسع  ب  ننا  داده شده و مناسب  ابوار
ایزن  بز  ورزشز  های سازما  از بسیاری است. امروزه پرداخت  کارکنا 
 از فزرار و اخالقز  مسزائل بز  اعتنزای  بز  ک  اند رسیده فکری بلوغ

 بز  شود؛ م  سازما  شکست ب  منجر ماع  اجت تعهدات و ها مسئولیت
 تزدوین بزرای موفزق  ورزشز  هزای سزازما  از بسزیاری دلیل همین

 بایزد کز  اند رسیده باور این ب  و کرده نیاز احسا  اخالق   استراتژی

 باشزد داشزت  وجزود خود توج  ازمکارکنا   رفتار اخالق  بر درسازما 
 از سازما  برای زیادی مناف  و  رچنمزی  تثریر  رفتار اخالق  افوای،    زیرا
 و تعهزد افزوای، تعارضات  کاه،  جنب  های دیزر مثل  از  و  داخل   بعد

بز  دنبزال خواهزد  را سزازمان  توفیق وکارکنا   بینتر  پذیری  مسئولیت
ادارات در راسزتای اعزتالی  گزام  امید است انجام این پژوه،. داشت
تحقیزق در ادارات   .  چزو  ایزن  رنتیج  ورزش کنور باشزد.و دورزش   
تعمی  ب  سزازما  هزای   و جوانا  خراسا  بورگ صورت گرفت    ورزش

عوامزل در پزژوه، بزازنزری    صورت گیرد. امکزا با احتیاط  دیزر باید  
 آینده وجود خواهد داشت.های 

 

 های اخالقیمالحظه
ایر اصزول اخالقز  س  داری علم  واصل اخالق  امانتدر این پژوه،  

 .ی و رضایت آگاهان  رعایت شده است.علم  همچو  رازدار

 

 سپاسگزاری

ادارات  کارکنزا  کلیز  زحمات از ک  دانند م  جبوا برخود پژوهنزرا 
خراسا  رضوی و    خراسا   های خراسا  شمال    استا ورزش و جوانا   

 غدریز بز  همکاری خاطر ب  مختلف واحدهایمعاونین و ریاست  جنوب 
 .آورند عمل ب  تنکر و تقدیر آ  ها

 

 ه نام واژه
1. Ethical behavior                 رفتار اخالق 

2. Unethical behavior   رفتار غیراخالق 

3. Organizational values   ارزش های سازمان 

4. Ethical decision making   تصمیمات اخالق 

5. Culure norm   هنجار فرهنز 

6. Social ideals    آرما  های اجتماع 

7. Individual factors                  عامل فردی 

8. Organizational factor   عامل سازمان 

9. Religious values   ارزش های مذهب 

10. Moral qualities   صالحیت های اخالق 

11. Ethical delimma   معضل اخالق 

12. Control locus  مرکو کنترل 

13. Religious beliefs ن  باورهای دی 

14. Organizational culture   فرهنگ سازمان 

15. Ethical employees   کارکنا  اخالق مدار 
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