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  سرآغاز 

 خـود،  سازمانی امور دادن انجام براي ها  در جامعه کنونی سازمان   
ــانونی، و ســازمانی معیارهــاي بــر عــالوه  ازاي  بــه مجموعــه ق

 و رفتارهـا  در را آنـان  تا دارند نیاز ارزشی و اخالقی رهنمودهاي
 در را رویه وحدت و ،1هماهنگی نوعی و دهد اداري یاري  اعمال
 یکی. سازد میسر و عمومی  جمعی وبمطل شیوه سوي به حرکت

 ســازمانی و درون 2ارتباطــات شــکل گیــري در مهــم عوامــل از
 دراي    مالحظـه  نقش قابل  که  است 3جواخالقی کارکنان، شرایط

  ).2 و 1 (دارد سازمانی 4اثربخشی
 در اخالقـی  جـو . اسـت  سازمان عمومی جو از جزئی اخالقی جو

ایـن   و اخالقـی  یحصح رفتارهاي از مشترك ادراکات به سازمان
برخـی  . کند  می اشاره شود، اداره باید چگونه اخالقی موضوع که

 از کارکنـان  ادراك گیـري  انـدازه  بـراي  نظران چـارچوبی   صاحب
 شـناختی،  نظري رشد  ساختارهاي ترکیب با اخالقی گیري جهت
 آنها  ).3(کردند ارایه تحلیل و تجزیه يها  و جایگاه  اخالقی نظریه
 حـال  در اخالقـی  دالیل براي افراد شناختی یتوانای دادند نشان
 و تعـدیل   شـود   مـی  ایجاد جمع سوي اخالقی از  جو و است رشد
  ).4(است  فرایند این در قدرتمندي دهنده
 از مـردم  چـون  کنند،  می توجه اخالقی يها  موضوع به ها  سازمان

  )مقالۀ پژوهشی (

  گیري شغلی و جوکاري اخالقی  خودکارآمدي در تصمیم ارتباط
  با اثربخشی

  دکتر حسین سپاسی، ∗محمدرضا ذوي الحیات، دکتر پریوش نوربخش
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  چکیده
گیري شغلی آنها و اثربخشی  جوکاري اخالقی یکی از عوامل شکل دهنده نگرش هاي کارکنان است و با رفتار اخالقی و نحوه تصمیم :زمینه

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط جوکاري اخالقی، خودکارآمدي در . رود شمار می هشی مهم بههاي پژو سازمانی در ارتباط است و از حیطه
  .گیري شغلی با اثربخشی شغلی مربیان شناي شهر تهران انجام گرفت تصمیم

  

اساس جدول بر. جامعه آماري تحقیق را مربیان فعال شناي شهر تهران تشکیل داد.  روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است:روش
گیري شغلی، جوکاري اخالقی و  هاي خودکارآمدي در تصمیم از پرسشنامه.  نفر از مربیان شنا به روش تصادفی ساده انتخاب شدند180مورگان 

از هاي آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و  از روش. گیري متغیرهاي تحقیق استفاده شد نظران براي اندازه اثربخشی برخی صاحب
  .ها استفاده شد هاي آمار استنباطی مانند آزمون کالموگروف اسمیرونف براي نرمال بودن داده ها و همبستگی چندگانه براي آزمون فرضیه روش

  

ساده گیري شغلی و جو کاري اخالقی و ابعاد آنها با اثربخشی ارتباط   نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین خودکارآمدي در تصمیم:ها یافته
گیري شغلی و جو کاري،  نتایج همبستگی چندگانه نشان داد که از بین متغیرهاي پیش بین خود کار آمدي در تصمیم. داري وجود دارد مثبت و معنی

  .ترتیب جو کاري و خود کارامدي است کند به بینی می بهترین متغیرهایی که اثربخشی را در مربیان پیش
  

خودکارآمدي شغلی و جوکاري اخالقی مربیان شنا توجه بیشتري نمایند تا با رسیدن به اهداف، اثربخشی  مدیران به وضعیت :گیري نتیجه
  . نیزافزایش دهند

  

  اثربخشی، جوکاري اخالقی، خودکارآمدي :کلیدواژگان
  

 

_____________________________________________________________________________________________ ____________________ _  
  Parivashnourbakhsh@ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
  [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
25

17
63

4.
13

96
.1

2.
2.

6.
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
th

ic
sj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                               1 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.2.6.3
http://ethicsjournal.ir/article-1-612-en.html


 1396، 2وازدهم، شماره  دفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
  

 59

 نشان را 5اخالقی استانداردهاي از باالیی سطوح انتظار دارند  آنها
 در کـه  افـرادي  اخالقـی از   اسـتانداردهاي  بـاالي  طوحس. دهند

  ). 5(کند   میحمایت کنند،  میکار پرخطر شرایط در یا سازمان
ي مدیران کارآمد در سطوح مختلف، ها ترین دغدغه  یکی از عمده  

چگونگی ایجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انسانی شـاغل در          
به مسایل در   ست تا با حس مسئولیت و تعهد کامل         ها  تمام حرفه 

جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصـول اخالقـی حـاکم بـر                
اخـالق حرفـه اي، ماننـد       ). 6(شغل و حرفه خود را رعایت کننـد       

ضـعف در   . شمشیر دولبه اي است که یک لبه آن تهدیـد اسـت           
نظام اخالقیات ،منجر به کاهش ارتباطات و افزایش خـسارت در          

بر روي کنتـرل گذشـته نگـر        گردد و مدیریت بیشتر       می سازمان
تکیه خواهد کرد زیرا افراد اطالعات را به مدیریت نرسـانده و در       

بـه  . شـود   مـی  تبدیل این صورت، انرژي سازمان به انرژي منفی      
عبارت دیگر توان سازمان به جاي آن که صرف اهداف سازمانی           

. صرف شایعه، غیبت، کم کاري و از این قبیل خواهـد شـد            . شود
 چشم  تأثیراي،   اخالق حرفه . ن شمشیر، فرصت است   لبه دیگر ای  

که اخالق   هنگامی.  و نتایج سازمان دارد    ها  گیري بر روي فعالیت   
حرفه اي در سازمان حاکم است جریـان گـردش اطالعـات بـه              
 راحتی تسهیل گردیده و مدیر قبل از وقـوع حادثـه از آن مطلـع              

  ).7(گردد  می
شناسان را به    توجه روان هاي اخیر    یکی از متغیرهایی که در سال     
جو اخالقی سـالم و ناسـالم       . است 6خود جلب کرده خودکارآمدي   

در عملکرد افراد سازمان نقـش چـشمگیري داشـته و در نتیجـه              
. دهـد   مـی   قـرار  تأثیرخود کارآمدي شغلی افراد سازمان را تحت        

سازه خود کارآمدي تاریخچه کوتاهی دارد که با نوشتار صـاحب            
ارآمدي به سوي نگرشی یکپارچه از دگرگونی       نظري با نام خودک   
 و هــا ي خودکارآمــدي در رشــتههــا پایــه). 8(رفتــاري آغــاز شــد

یی فزاینـده از  هـا  ي گوناگون آزمـایش شـده و پـشتوانه       ها  محیط
  ).9( دریافت کرده است ها یافته

در این نظام منظور از خودکارآمدي، احساس شایستگی، کفایـت،    
کـسانی کـه خودکارآمـدي      . گی است قابلیت در کنار آمدن با زند     

 ي چـالش بـر انگیزتـر و بـاالتري را بـر            هـا   باالیی دارند، هـدف   
راد راهبردهـاي   ـایـن افـ   . گزینند به خـود بیـشتر بـاور دارنـد          می

ــی ســ ــار م ــه ک ــازمان ب ــراي س ــرانجام  ودمندتري ب ــد و س بندن
کارکردشان در انجـام کـار بهتـر اسـت ولـی کـسانی کـه خـود                 

 هـا  به آسانی در برخورد با موانع یا شکست     کارآمدي پایینی دارند    
در حقیقت خودکارآمـدي نقـش میـانجی گـر و           . شوند  می دلسرد

  .کند  میي شناختی بازيها تسهیل کننده در پیوند میان کنش
نظر معتقد است خودکارآمدي سازمانی که به تکلیفی         این صاحب 

پیش بین بهتر ودقیـق تـري بـراي     معین اختصاص داشته باشد
وي آنهـا را در سـه بعـد یـا جنبـه      .  سازمان خواهد بـود   پیشرفت

در بعـد  ). 10(سطح، عمومیت ونیرومندي شناسایی کـرده اسـت        
سطح انتظارات خودکارآمدي به عملکرد قابل دسترسـی و تعـداد       

در بعـد   . کنـد   مـی  تواند اجرا کنـد اشـاره       می تکالیفی که شخص  
 کارآمـد یی کـه فـرد خـود را در آنهـا            ها  عمومیت به تعداد حیطه   

شود و در بعد نیرومندي به میزان اطمینـان از            می داند اطالق  می
کنـد،    مـی  کسب موفقیت مورد انتظار فرد در هر سـطح را بیـان           

 بـا مقیـاس در صـدي از         طور معمـول    بهنیرومندي خودکارآمدي   
  ).11(شود   میاطمینان مطلق سنجیده

 طـور   بـه  و گیـرد   می تأثیر رفتار و انگیزش از شغلی خودکارآمدي
 افـزایش  باعـث  آن باالي سطوح و گذارد  می تأثیر آنها   بر متقابل

 تحقیقـات . شـود   مـی  شغلی رفتارهاي و تکالیف در فرد مشارکت
 کـه  دهـد   مـی  نـشان  غیرآموزشـی  مـشاغل  زمینۀ در شده انجام

شـغلی،   کاوش براي مهمی کنندة بینی پیش شغلی خودکارآمدي
و  شغلی تعهد و ضایتر شغلی، يها  الگو در ثبات شغلی، بالیدگی

 عملکـرد  هـا   سازه این طریق از تواند  می و است اثربخشی شغلی 
 چـه  هـر  دهـد   می نشان ها  بررسی. دهد قرار تأثیر تحت را شغلی

 شـغلی  امکانـات  دامنـۀ  فـرد  باشـد،  بیشتر خودکارآمدي احساس
 شـغل  بـه  بیـشتري  عالقۀ و کند  می فراهم خود براي تري وسیع
رآمدي شغلی عملکرد شـغلی را تحـت        خودکا. دهد  می نشان خود
  قرار داد و در نتیجه باعث بـاال رفـتن اثربخـشی سـازمانی              تأثیر
اثربخشی سازمانی به شکل عمیقی در ادبیات سـازمانی         . شود می

جــا گرفتــه و بــه عنــوان موضــوع اصــلی در تمــامی تجزیــه و  
 ). 12(شود   میي سازمانی در نظر گرفتهها تحلیل

 امـر مهمـی بـراي افـراد محـسوب       شغلی مناسـب گیري  تصمیم
ــا   مــیشــود در همــین رابطــه محققــی اظهــار  مــی ــرد ب دارد ف
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کنـد،    مـی   شغلی عالوه بر این که شغلی را انتخاب        گیري  تصمیم
کنـد، زمـانی کـه فـرد          می سبک زندگی خصوصی را نیز انتخاب     

کند اگاهانه یا نا خودآگـاه مـواردي از قبیـل             می شغلی را انتخاب  
امه تحـصیل، فنـون گذرانـدن اوقـات فراغـت و            مقام، نیاز به اد   

و همچنین  ) 13( کند  می افرادي که باید با آنها کارکند را انتخاب       
ي خود بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه              ها  محققانی در پژوهش  

افرادي که داراي عدم تصمیمی شغلی هـستند نـسبت بـه افـراد       
دیگر عصبی تر، اعتماد به نفـس کمتـر و افـسردگی بیـشتري و           

  ).14(ربخشی کمتري دارنداث
نتایج تحقیق برخی محققـان نـشان داد کـه اخـالق کـاري بـا                 

نهایـت منجـر بـه اثربخـشی        عملکرد سازمان ارتباط دارد که در       
 حـاکی از ارتبـاط مـستقیم      هـا   برخی یافته ). 15( شودسازمان می 

 قضاوتی و در نتیجه شغلی گیري تصمیمرعایت اصول اخالقی بر 
بـا   خودکارامـدي  فته اي حاکی از آن است کـه یا). 16(افراد دارد

ــاط دارد   ــار ارتب ــیط ک ــواخالقی مح ــت  ). 17(ج ــی دریاف محقق
 و ادراك از جو کاري اخالقی با خودکارامدي رابطه          گیري  تصمیم

  ).18(مستقیم دارد

ورزش شنا همیـشه و همـه وقـت در زنـدگی روزمـره انـسان و                 
دیرباز و از   کند و از      می تندرستی و صحت مزاج نقش مهمی ایفا      

ي کهن مورد عالقه تقریبا تمـامی اقـوام باسـتانی بـوده             ها  زمان
است و در بسیاري از کشورها براي ترویج این ورزش براي افراد            

ي انفرادي است   ها  از کودکی برنامه ریزي شده و از جمله ورزش        
که عالقه مندان زیادي را به خود جـذب کـرده اسـت و جامعـه                

ان و مدیران ورزشی هم اکنون در این        بزرگی از مربیان ورزشکار   
بررسی میزان اثربخشی عملکرد آنان در      . نمایند  می حیطه فعالیت 

باشد کـه در    میسطح جامعه ورزشی یکی از اهداف این پژوهش     
نهایت در این پـژوهش بـه دنبـال رابطـه جوکـاري اخالقـی در               

ي آموزشی شنا به منظور دستیابی بـه نتـایج ملموسـی            ها  محیط
با توجه به این کـه     . توان بود   می ت اندرکاران این رشته   براي دس 

 شغلی مربیـان  گیري تصمیمجو کاري اخالقی و خودکارآمدي در      
شنا احتماال بتواند با اثربخشی ارتباط داشته باشـد، لـذا هـدف از              

این تحقیق بررسی ارتبـاط جوکـاري اخالقـی، خودکارآمـدي در        
 .باشد  مینا شغلی با اثربخشی در مربیان شگیري تصمیم

این تحقیق به دنبال پاسخ به این سواالت است که آیا بین جـو           
جوکــاري اخالقــی بــا  کــاري اخالقــی و خودکارآمــدي شــغلی،

اثربخشی در مربیان شنا رابطه وجود دارد؟ آیا بین خودکارآمـدي           
شغلی با اثربخشی در مربیان شنا رابطه وجود دارد؟ و کدامیک از            

 ي اخالقـی و خودکارآمـدي شـغلی   متغیرهاي پیش بـین جوکـار     
    کند؟بینی پیشتواند اثر بخشی را در مربیان شنا  می

ي مادي و معنوي زیادي در ورزش       ها  با توجه به این که ظرفیت     
شود و این امر لزوم بررسی و توجـه بـه متغیرهـاي              می شنا دیده 

ي مربیـان در    هـا   توانند باعث باال بـردن ظرفیـت        می فوق را که  
کند و همچنین بررسـی ایـن         می  را صد چندان   ورزش شنا شوند  

شود که در تصمیمات اسـتراتژیک و کـالن در            می متغیرها باعث 
 و تصمیمات آتی در ورزش شـنا کمـک          ها  خصوص برنامه ریزي  

بـه منظـور    کرده و در نهایت باعث رسیدن به اهـداف سـازمانی  
 در این ورزش را منتهـی       ها  اثربخشی و استفاده از تمامی ظرفیت     

  .شود
  

  روش
جامعـه آمـاري    . روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است       

( این تحقیق را مربیان فعال شـناي شـهر تهـران را تـشکیل داد         
350 =N .(     نفر از مربیان شـنا بـه        180بر اساس جدول مورگان 

دامنه سنی این مربیان برابـر      . روش تصادفی ساده انتخاب شدند    

ابزار اندازه گیري در    . د و داراي مدرك مربیگري بودن     9/7±9/31
این تحقیق از سه پرسشنامه تشکیل شده است کـه در زیـر بـه               

  .شود  میاشاره آنها مشخصات
 این پرسش نامه با هـدف سـنجش         .پرسشنامه جوکاري اخالقی  

 26جوکاري اخالقی در سازمان تهیه و تنظیم گردیده، که شامل         
 مخــالف، ي کــامالًهــا  گزینــه اي و داراي گزینــه 6ســوال 

مخــالف،کمی مخــالف،کمی موافــق، موافــق، کــامال موافــق بــا 
ایـن پرسـشنامه    .  اسـت  6،  5،  4،  3،  2،  1امتیازهاي بـه ترتیـب      
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توسط برخی محققـان سـاخته و مـورد          باشد که   می  بعد 6شامل  
 بعد مراقبت و    6جوکاري اخالقی از    ). 3(استفاده قرار گرفته است   

، بعـد   7یی مـداري  توجه، قوانین و مقررات، ضوابط، ابزاري، کـارا       
ضـریب پایـایی ایـن پرسـشنامه بـر          . مستقل تشکیل شده است   

 90/0اساس ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیر جوکاري اخالقی         
  .باشد  می50/0و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل برابر با 

ایـن پرسـشنامه    .  شغلی گیري  تصمیمپرسشنامه خودکارآمدي در    

د در مورد اینکه آیا قادر است با موفقیت     به منظور ارزیابی باور فر    
 شغلی را به انجام برساند طراحی گیري تصمیمتکالیف الزم براي 

 گزینـه اي بـر      5 سـوال    25این پرسش نامه شـامل      . شده است 
ي اصـال   هـا    درجـه اي لیکـرت و داراي گزینـه         5اساس مقیاس   

مطمئن نیستم ، کمی مطمئن ، مطمئن ، تقریبا مطمئن و کـامال   

ــئ ــب  مطم ــه ترتی ــاي ب ــا امتیازه ــن .  اســت4،5، 3، 2، 1ن ب ای
باشد که براي اولین بار توسط برخـی          می  بعد 5پرسشنامه شامل   

خـود  ). 23(نویسندگان ساخته و مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت       
، اطالعات 8 بعد خود ارزیابی5 شغلی از گیري تصمیمکارآمدي در  

تشکیل شده   11له، حل مسئ  10، انتخاب هدف، برنامه ریزي    9شغلی
ضریب پایایی این پرسـشنامه بـر اسـاس ضـریب آلفـاي              . است

 و  94/0 شغلی گیري  تصمیمکرونباخ براي متغیر خود کارآمدي در       
  .باشد  می59/0روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل برابر با 

 این پرسـشنامه جهـت سـنجش اثربخـشی      .پرسشنامه اثربخشی 

 گزینـه اي    5 سوال   19ه شامل   سازمانی تهیه وتنظیم گردیده، ک    
ي کـامال   هـا    درجه اي لیکرت و داراي گزینه      5بر اساس مقیاس    

مخالف، مخالف، بدون نظر، موافق و کامال موافق بـا امتیازهـاي     
   بعـــد4اثربخـــشی از ). 24( اســـت4،5، 3، 2، 1بـــه ترتیـــب 
، ارتبـاط بـین کارکنـان، رضـایت         13گیـري   تصمیم،  12سازماندهی

ضـریب پایـایی ایـن پرسـشنامه بـر          . ست تشکیل شده ا   14شغلی

 و  91/0اساس ضریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي متغیـر اثربخـشی             
  .باشد  می53/0روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل برابر با 

ي آمار توصیفی ماننـد میـانگین و انحـراف          ها  با استفاده از روش   
مون کولموگروف اسمیرونف براي    زمعیار و آمار استنباطی مانند آ     

 و بر اساس آن از ضریب همبستگی پیرسـون     ها  طبیعی بودن داه  
ي تحقیق و از نـرم      ها  و همبستگی چند گانه براي آزمون فرضیه      

ي تحقیـق  هـا   براي تجزیه و تحلیل داده19 نسخه  SPSSافزار  
 در  05/0سطح معنی داري در ایـن تحقیـق آلفـاي           . استفاده شد 

  .نظر گرفته شد

  
  ها یافته

. دهـد   می توصیفی متغیرهاي تحقیق را نشان    ي  ها   یاقته 1جدول  
 میانگین جو کاري اخالقی مربیان بیـشترین  1طبق نتایج جدول    

  .میانگین را نسبت به سایر متغیرها دارد
  

  آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق: 1جدول 
انحراف     میانگین  متغیر

    معیار
حداقل 
    نمره

حداکثر 
  نمره

  68/4       45/1      68/0      08/3       اثربخشی
خودکارآمدي 

     شغلی
21/3      76/0      44/1       88/4  

جو کاري 
      اخالقی

71/3      07/1      00/1      00/6  

کند که بین خودکارآمدي      می فرضیه اول تحقیق بیان    •
 شغلی و ابعاد آنها با اثربخشی مربیان    گیري  تصمیمدر  
  .دارد وجود رابطه شنا
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  همبستگی خودکارآمدي شغلی بااثر بخشی مربیان ضرایب تایجن: 2جدول 

  7  6  5  4  3  2  1  متغیر
       1     اثربخشی. 1

        1 **45/0  خودکارآمدي .2
       1 **93/0 **38/0  خودارزیابی.3

      1 **78/0 **87/0 **42/0  یشغل اطالعات.4

     1 **70/0 **80/0 **89/0 **40/0  انتخاب هدف.5
  1 **77/0 **74/0 **81/0 **91/0 **39/0  ریزي برنامه.6

 1 **77/0 **75/0 **71/0 **81/0 **90/0 **43/0    حل مسئله.7

   01/0 معنی داري در سطح **     05/0 معنی داري در سطح *
  

 از آزمون کولمـوگروف اسـمیرونف      ها  ابتدا براي نرمال بودن داده    
  نرمـال هـا    داده نتـایج ایـن آزمـون نـشان داد کـه          . استفاده شـد  

باشند و بر این اساس از ضـریب همبـستگی پیرسـون بـراي              می
 نتایج  2جدول. بررسی ارتباط ساده متغیرهاي تحقیق استفاده شد      

ــین    ــراي بررســی معنــی داري رابطــه ب همبــستگی پیرســون ب
 بـا   راآنهـا  ابعاد و شغلی  گیري  تصمیمخودکارآمدي در   متغیرهاي  

بنابر اطالعات منـدرج در     . دهد  می اثربخشی مربیان شنا را نشان    
 گیري  تصمیماین جدول همبستگی اثربخشی با خودکارآمدي در        

 و با ابعاد خود ارزیـابی، اطالعـات شـغلی، انتخـاب             45/0شغلی  

، 40/0، 42/0،  38/0هدف، برنامه ریزي و حل مسئله به ترتیـب          
بنـابراین از دیـدگاه مربیـان زن بـا          .  آمـد  دست  به 43/0 و   39/0

اثربخــشی   و ابعــاد آنگیــري تــصمیمودکارآمــدي در افـزایش خ 
  .یابند  میافزایش

  
 -کند که بین جـو کـاري    میفرضیه دوم تحقیق بیان   •

 رابطـه  اخالقی و ابعاد آنها با اثربخـشی مربیـان شـنا          
  .دارد وجود

  
  

  نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین جو اخالقی و اثر بخشی: 3جدول 
  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیر

        1     بخشیاثر..1

       1 **74/0  جوکاري اخالقی. 2
      1   **81/0 **68/0  مراقبت3
      1  **75/0 **84/0 **71/0   قوانین و مقررات4

    1 **72/0 **74/0 **81/0 **69/0  ضوابط. 5

   1 **23/0 **27/0 **23/0 **58/0 **27/0   بعد ابزاري6

  1     *32/0 **57/0 **53/0 **53/0 **72/0 **49/0  کارایی مداري. 7

     1 **41/0 **38/0 **36/0 **49/0 **35/0 **68/0 **48/0  مستقل.8

 
دهـد کـه همبـستگی متغیـر جوکـاري            می  نشان 3نتایج جدول   

، همبستگی اثربخشی و ابعاد مراقبـت،       74/0اخالقی و اثربخشی    

مـستقل  قوانین و مقررات، ضوابط، بعد ابزاري، کارایی مـداري و           
  و معنـی دار    48/0 و 49/0 ، 27/0 ،   69/0،  71/0،  68/0به ترتیب   
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باشــند بنــابراین بــا افــزایش جوکــاري اخالقــی و ابعــاد آن  مــی
  . یابد  میافزایش اثربخشی کل مربیان

 در يخودکارآمـد همچنین همبستگی متغیر جوکاري اخالقـی و        
همبـستگی بـین    . باشد  می  و معنی دار   37/0 شغلی   گیري  تصمیم

کاري اخالقی و ابعاد خود ارزیابی، اطالعات شـغلی، انتخـاب           جو
، 39/0، 30/0،  30/0هدف، برنامه ریزي و حل مسئله به ترتیـب          

 در ي خودکارآمــدهمبــستگی.  آمــددســت بــه 36/0 و 33/0
 شغلی با ابعاد مراقبت، قوانین و مقـررات، ضـوابط،           گیري  تصمیم

 و  31/0،  38/0،  29/0،  42/0کارایی مداري و مستقل بـه ترتیـب       
  . آمددست به 23/0
  

کنـد کـه متغیرهـاي        مـی  فرضیه سوم تحقیـق بیـان      •
ــدي در  ــصمیمخودکارآم ــري ت ــغلی،گی ــاري   ش جوک
  .کنند بینی می پیشرا مربیان  اخالقی اثربخشی

شود، در گـام اول ضـریب         می  مالحظه 4طورکه در جدول     همان
کـل   در اثربخـشی  با یاخالق يجوکار ریمتغهمبستگی چندگانه   

 و ضریب تعیین ،یعنی درصدي از واریـانس متغیـر           74/0 بیانمر
گـردد، در ایـن       مـی  مالك که توسط متغیرهاي پیش بین تبیین      

 یاخالق يجوکاربنابراین متغیر   . باشد  می  درصد 55رابطه برابر با    
همچنـین  . کنـد  بینی مـی    پیشدرصد اثربخشی کل مربیان را      55

 کـه از  001/0ري  و سطح معنادا   =80/220Fمعادله رگرسیون با    
در گام دوم بـا ورود متغیـر        . باشد  می  کوچکتر است معنادار   05/0

ــه گیــري تــصمیم در يخودکارآمــد  ضــریب همبــستگی چندگان
 گیـري  تـصمیم جوکـاري اخالقـی و خودکارآمـدي در       يرهایمتغ

 و ضریب تعیین برابـر بـا    77/0کل مربیان    در اثربخشی شغلی با 
و  جوکـاري اخالقـی   هـاي   بنـابراین متغیر  . باشـد   مـی   درصد 59

درصـد اثربخـشی کـل      77 شـغلی    گیري  تصمیمخودکارآمدي در   
  . کنند بینی می پیشمربیان را 

 نتایج تحلیل رگرسیون با اسـتفاده از روش گـام بـه گـام نـشان               
ــی ــب خطــی   م ــد در ترکی ــایمتغده ــی يره ــاري اخالق  و جوک

کل مربیـان    در  شغلی با اثربخشی   گیري  تصمیمخودکارآمدي در   
داراي بزرگترین ضریب همبستگی سـاده       یاخالق يجوکارمتغیر  

  ضریب. شود  میباشد و وارد مدل رگرسیون  میاثربخشی متغیر با
 و مقدار آماره آزمون     β =74/0 یاخالق يجوکاربراي    رگرسیون

 و ســطح معنــاداري آن t=80/14معنــاداري ضــریب رگرســیون 
ضـریب  در گـام دوم  .  کمتر و معنـادار اسـت  05/0که از  001/0

 و مقدار آماره آزمـون     β =67/0 یاخالق يجوکاربراي   رگرسیون
 و ســطح معنــاداري آن t=80/12معنــاداري ضــریب رگرســیون 

براي  ضریب رگرسیون.  کمتر و معنادار است05/0که از  000/0
 و مقـدار آمـاره آزمـون        β =20/0 گیري  تصمیم در يخودکارآمد

ــیون   ــاداري ضــریب رگرس ــادt=70/3معن ــطح معن اري آن  و س
در ایـن مـدل مقـدار    .  کمتر و معنادار است05/0که از  0001/0

 ونی رگرسـ  بیبنابراین با در نظر گـرفتن ضـر       . ثابت معنادار نشد  
 شغلی و جوکاري اخالقـی معادلـه        گیري  تصمیمخودکارآمدي در   

  .آید  میدست بهرگرسیون در مربیان به صورت زیر 
  

 گیري میمتصخودکارآمدي در  (+67/0)جوکاري اخالقی (
  'y =20/0)شغلی

  

  
  نتایج رگرسیون چند متغیره در مربیان شنا با استفاده از روش گام به گام: 4جدول

Β            متغیر مالك 
  متغیر  
   پیش بین 

 
R 

 
٢R  

 
F, P  

  شغلی  يخودکارآمد  یاخالق يجوکار 

   جوکاري اخالقی   اثربخشی
  74/0  55/0  80/220  

001/0  
74/0= β  
80/14=t  

001/0P=  
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  80/125  59/0  77/0   شغلیگیري تصمیمخودکارآمدي در

001/0  
67/0= β  
80/12=t  

001/0P=  

20/0= β  
70 /3=t  
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  بحث 
هدف از این پژوهش بررسـی رابطـه بـین جوکـاري اخالقـی و               

 شغلی با اثربخـشی مربیـان شـهر         گیري  تصمیمخودکارآمدي در   
 گیري  تصمیمبین خودکارآمدي در    نتایج نشان داد که     . تهران بود 

جامعـه   شغلی، جوکاري اخالقی ابعاد آنها بـا اثربخـشی مربیـان          
بـا  . مثبـت و معنـی داري وجـود دارد    تحت بررسی رابطه سـاده 

 شـغلی   گیري  تصمیمافزایش جوکاري اخالقی و خودکارآمدي در       
دهد در    می نتایج نشان . یابد  می در مربیان اثربخشی آنان افزایش    

ه در سازمان جوکاري اخالقی مناسـب، سـالم و عـدالت         زمانی ک 
 محوري وجود دارد کارکنان از خودکارآمدي شغلی بیشتري نشان   

). 19(دهند و در نهایـت اثربخـشی و کـارایی بـاالتري دارنـد            می
نتیجه این تحقیق با تحقیقات برخـی از نویـسندگان همخـوانی            

  ).18- 15( دارد
طه را با اثربخشی در مربیان      متغیر جو کاري اخالقی بیشترین راب     

تـوان بـه      مـی  دارد، جوکاري اخالقی از جمله مواردي است کـه        
 کرد لذا ایجاد و ارائـه جوکـاري         بینی  پیشوسیله آن اثربخشی را     

 وري  بهرهاخالقی مناسب و سالم از سوي سازمان باعث افزایش          
دهد که    می شود و نتایج نشان     می و اثربخشی در افراد و سازمان     

 جوکاري اخالقی سالم و مناسـب از سـوي سـازمان باعـث              ارائه
 شـود و براسـاس آن    مـی بهبود اثربخشی در کارکنان و سـازمان      

  ).20( کردبینی پیشتوان اثربخشی را  می
 شــغلی بیــشترین رابطــه را بــا گیــري تــصمیمخودکارآمــدي در 
افزایش این متغیر باعث افزایش مشارکت      . دارد اثربخشی مربیان 
ــالی  ــرد در تک ــغلی ف ــاي ش ــیف و رفتاره ــین    م ــود و همچن ش

 کننده مهمی براي کـاوش شـغلی،   بینی پیشخودکارامدي شغلی   
، ثبـات در الگوهـاي شـغلی، رضـایت و تعهـد             15بالیدگی شـغلی  

 نشان داده است که    ها  باشد بررسی   می و اثربخشی شغلی   16شغلی
هرچه احساس خودکارآمدي بیشتري باشد، فرد دامنـه امکانـات          

کند و عالقه بیـشتري بـه         می تري براي خود فراهم    شغلی وسیع 

دهد و در نتیجه عملکرد شغلی بهتري داشته       می شغل خود نشان  
). 21(شـود     مـی  و در نهایت باعث باال رفتن اثربخشی سـازمانی        

 شـغلی   گیـري   تـصمیم دهد که خودکارآمـدي در        می نتایج نشان 
آن در کند و میـزان اهمیـت     می  ابقا ها  نقش مهمی را در سازمان    

، رفتـار و    هـا    ممکن است بر باورها، احساسات، نگرش      ها  سازمان
این نتیجـه بـا نتـایج تحقیـق          ).22( بگذارد تأثیرعملکرد مربیان   

نتایج این محقق نشان داد که جو کاري        . محققی همخوانی دارد  
ي هـا   اخالقی یک سازه چندبعدي اسـت و ابعـاد آن بـر نگـرش             

از طرف دیگـر     ).26( دارد یرتأثشغلی و رفتارهاي شغلی کارکنان      
افزایش صـداقت در رفتـار اخالقـی رهبـران در محـیط کـار بـا                 

  ). 27(افزایش اثربخشی ارتباط دارد
تحقیقات انجام شده در مورد جوکاري اخالقی و خودکارآمدي در      

از طرفـی نمـی تـوان انتظـار         .  شغلی کافی نیـست    گیري  تصمیم
 بـه یکبـاره     داشت که کلیه مسائل و مشکالت در محیط کـاري         

حل وفصل شود و با توجه به اینکه به غیر از جوکاري اخالقی و              
 شـغلی عوامـل زیـاد دیگـري بـر           گیري  تصمیمخودکارآمدي در   

گذارند بنابراین بـسیار مهـم اسـت     تأثیر میاثربخشی در سازمان    
که بطور مستمر به عوامل اثربخشی در سازمان توجه کرد و آنها            

با توجه به نقـش مهـم متغیـر    . ار دادرا مورد تحقیق و بررسی قر  
جو کاري اخالقی این موضوع نشانگر این اسـت کـه اخـالق در          

، هـا   ، انتخاب ها  گیري  تصمیممحیط کاري در عملکردها، رفتارها،      
. اسـت  برخوردها و ارتباطات مربیان بسیار مهم و تعیـین کننـده  

مربیان در انجام وظایف خود بدون وجود یک نظام اخالقی نمی           
توان گفت جو کـاري       می انند به درستی عمل کنند و در نتیجه       تو

اخالقــی در هــر ســازمان یکــی از ارکــان مهــم در موفقیــت و  
آیـد و همچنـین جوکـاري         مـی  اثربخشی آن سازمان بـه شـمار      

 گیـري   تـصمیم تواند در ارتقا خودکارآمدي در        می اخالقی مناسب 
 افراد بـا    شود که   می  کمک کند و باعث    ها  شغلی افراد در سازمان   
ي شـغلی خـود را انجـام    هـا  گیـري  تصمیماعتماد به نفس بیشتر   

شـود افـراد در     مـی  گذاشته و باعـث تأثیردهند و در انگیزه افراد     
سازمان با میل و رغبـت بیـشتري عمـل کـرده و خودکارآمـدي               
شغلی بیشتري داشته باشند، ضـمنا خودکارآمـدي در عملکـرد و            
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تـوان بـا افـزایش        می گذارد و  تأثیر می اثربخشی افراد و سازمان     
 شغلی باعث افزایش اثربخـشی در       گیري  تصمیمخودکارآمدي در   
 کلی هرچه افـراد احـساس خودکارآمـدي         طور  بهسازمان شده و    

بیشتري در سازمان داشته باشند عملکرد شغلی بهتـري دارنـد و            
شـود، لـذا در       مـی  در نتیجه باعث باال رفتن اثربخـشی سـازمان        

ي ورزشی بـه منظـور      ها  ه خصوص در محیط   ي کاري ب  ها  محیط
تقویت در عملکرد و اثربخشی کارکنان و سازمان باید مـدیران و       
افراد ذي ربط، محیط و جوکاري مناسبی را بوجود آورند تا افـراد            
با میل و رغبت و با فراغ بال و با اعتماد بـه نفـس در مـورد مـسائل                   

 رسـیدن بـه   گیـري نماینـد کـه در نتیجـه در راه          شغلی خود تـصمیم   
اهداف غائی سازمان قدم برداشته و در نهایت اثربخـشی سـازمانی را        

هایی که خارج از کنترل محقق بـوده عـدم            محدودیت. افزایش دهند 
. هـا بـود   هاي تحقیق و عودت پرسـشنامه      همکاري بعضی از آزمودنی   

دست آمده از تحقیق ایـن اسـت کـه در             پیشنهاد کاربردي از نتایج به    
برقراري جوکاري اخـالق مـدار و خودکارآمـدي اقـدام           محیط کار به    

  .نمود تا اثربخشی در مربیان افزایش یابد
  

 گیري نتیجه
هاي پژوهش، لزوم توجه به جو کاري اخالقـی و خـود              برمبناي یافته 

شـود و   کارآمدي شغلی به ویژه از جانـب مربیـان شـنا احـساس مـی         
د، شایـسته   چنانچه مربیان شنا در صدد اثر بخـشی سـازمانی هـستن           

گیـري شـغلی و    است در جهت رفتارهاي اخالق مدارانه براي تصمیم       
  . ایجاد جو کاري لبریز از معنویت اهتمام ورزند

  نامه  واژه
 Coordination .1  هماهنگی
 Communication .2  ارتباطات
    Ethical Climate .3  ی جو اخالق
 Effectiveness .4  یاثربخش
 Ethical Standards .5  یاخالقهاي استاندارد

 Self-Efficacy .6  خودکارآمدي
 Performance Oriented .7  ي مدارییکارا

 Self-Assessment .8  یابیخودارز
 Job Information .9     یاطالعات شغل

  Planning .10  یزيبرنامه ر
 Problem Solving .11  حل مسئله
 Organizing .12  سازماندهی

  Decision Making .13  گیري تصمیم
 Job Satisfaction .14   ی شغلیترضا
 Job Mature .15  ی شغلیدگیبال

 Job Commitment .16   یتعهد شغل
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