
 

 

 

 

 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1397 پاييز، 3شمارة ، 10دورة 

  85 - 97 :ص ص 

  

  بررسي ارتباط بين اخالق كار و تعهد سازماني داوطلبان رويدادي

  

   3امير منتظري  – 2 زهرا كريمي  – 1اندامرضا 
دانشجو دكتري مديريت ورزشي دانشگاه صنعتي . 2دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه صنعتي شاهرود، شاهرود، ايران . 1

	استاديار مديريت ورزشي دانشگاه نيشابور، نيشابور، ايران. 3شاهرود، شاهرود، ايران

  1394/  10/  15 : ، تاريخ تصويب1394/  01 / 18: تاريخ دريافت (
 

 

 
  

 چكيده

روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي . هدف اين پژوهش، بررسي رابطة اخالق كار با تعهد سازماني داوطلبان رويدادي در ورزش بود
ورزشي دانشجويان دختر و پسر  _كننده در دوازدهمين المپياد فرهنگي جامعة آماري تحقيق كلية نيروهاي داوطلب شركت. بود

بر اين اساس ). n=N(دست آمد  شمار به صورت تمام دليل پايين بودن حجم جامعة آماري، نمونه به به. هاي سراسر كشور بودنددانشگاه
و پرسشنامة تعهد سازماني ) 1990(ها از دو پرسشنامة اخالق كار پتي آوري دادهبراي جمع. عنوان نمونة آماري ارزيابي شدند نفر به 133

هاي داده. نظر بررسي و تأييد شدها، توسط افراد صاحبو محتوايي پرسشنامهروايي صوري . استفاده شد) 1991(آلن و ماير 
نتايج نشان داد بين اخالق كار و تعهد . وتحليل شدند گام تجزيه به شده از طريق ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام گردآوري

شان داد از ميان ابعاد اخالق كار، روابط سالم و انساني در همچنين نتايج تحليل رگرسيوني ن. سازماني رابطة مثبت و معناداري وجود دارد
- در نهايت، به مديران ورزشي توصيه مي. بيني تعهد داوطلبان داشتندكار و نيز جديت و پشتكار در كار نقش مثبت و معناداري در پيش

 .طلبان ورزشي افزايش دهندشود كه با ارائة كدهاي اخالقي و توسعة اصول اخالق كار، تعهد سازماني را در ميان داو

  

  يديكل يهاواژه
  .اخالق كار، المپياد ورزشي، تعهد سازماني، داوطلبي، روابط سالم
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 مقدمه

ها، هاي ورزشي همانند ديگر سازمانموفقيت سازمان

). 1(مرهون توانايي و صالحيت منابع انساني است 

صورت  اند كه به داوطلبان مجموعة مهمي از منابع انساني

ضروري هستند  هاي ورزشيموقت و دائمي براي سازمان

سبب   هاي ورزشي بهاز طرفي، خدمات سازمان). 2(

شدت به  جويي در زمان، به هاي مالي و صرفهمحدوديت

و منافع سرشاري از رواج اين ) 1(است داوطلبان متكي 

داوطلبان به . شودهاي ورزشي مينهضت عايد سازمان

 هاي خدماتي و ورزشي، از منابعهمان اندازه كه در سازمان

شوند، در برگزاري ارزشمند نيروي انساني محسوب مي

 خدمات ارائة مهمي در رويدادهاي ورزشي هم نقش

دارند  ورزشي مسابقات از بسياري موفق و برگزاري ورزشي

عنوان بخش مهم روند  استفاده از داوطلبان، به). 3(

مديريت منابع انساني و رويدادهاي ورزشي، براي موفقيت 

 ).4(ورزشي امري ضروري است  تمامي رويدادهاي

هاي ورزشي و هاي مهم سازمانرو، يكي از چالشازاين

دهندگان رويدادهاي ورزشي حفظ و نگهداري سازمان

ها و رويدادهاي ورزشي داوطلباني است كه در سازمان

كنند، زيرا با ترك خدمت و غيبت كمتر فعاليت مي

اعتبار مورد  توانند زمان وها مينيروهاي داوطلب، سازمان

نياز براي جذب و آموزش داوطلبان جديد را ذخيره كنند 

و در عين حال اثربخشي، رضايت و در نهايت تعهد 

 اين ديگر اعتقاد). 1(سازماني داوطلبان را افزايش دهند 

 با همكاري قطع براي داوطلب فرد تصميم كه است

 او سازماني سطح تعهد از هايينشانه است ممكن سازمان

، دريافتند تعهد )2001( 1بواگ و كاسكلي). 5(باشد 

 در كه داوطلباني بين طور معناداريسازماني به

 كه آناني و پردازندمي هايشان به ادامة فعاليت سازمان

                                                           

1. Cuskelly & Boag       

بنابراين ). 6( شودمي قائل كنند، تمايزمي ترك را سازمان

مندي، برآورده شدن  عوامل مختلفي از جمله رضايت

ها با هاي داوطلبي، تناسب تواناييانگيزهانتظارات، 

. هاي محوله، سرپرستان بر تعهد سازماني، مؤثرندمسئوليت

با توجه به نتايج تحقيقات اخالق كاري نيز از جمله عوامل 

وتحليل رفتار  در تجزيه). 7ـ9(مؤثر بر تعهد سازماني است 

هاي اخالقي يكي از  ها، پرداختن به اخالق و ارزشسازمان

ها را رفتار زامات است، زيرا نماد و تصوير بيروني سازمانال

-دهد كه خود حاصل جمع ارزشاخالقي آنها تشكيل مي

ها وجود هاي گوناگون اخالقي است كه در آن سازمان

مطالعات اخالق در دنياي مديريت و سازمان، دربارة  .دارد

عناوين مختلفي چون اخالق مديريت، اخالق سازمان و 

اخالق كار، يك هنجار ). 7(ر انجام گرفته است اخالق كا

فرهنگي است كه به انجام كار صحيح و مناسب در جامعه، 

دهد و بر اين باور استوار است كه  ارزش معنوي مثبتي مي

بنابراين، اخالق كار در ). 8(النفسه ارزش ذاتي دارد كار في

وكار امروز مهم است، زيرا رفتار افراد يك سازمان  كسب

شدت به موفقيت و حفظ موقعيت آن سازمان، در بازار  به

و باعث تحريك كاركنان براي ) 10(كند جهاني كمك مي

  .)7(شود وابستگي زياد به وظايفشان مي

طور چشمگيري با ها روزانه بهبر اين اساس، سازمان

مسائل اخالقي مواجهند كه نگراني بزرگي را براي عملكرد 

از تلفات اجتماعي براي رشد و موفق سازماني و جلوگيري 

در اين زمينه، در نظر ). 11(آورد  وجود مي بقاي سازمان به

). 9(ها اهميت زيادي دارد گرفتن اخالق كار در سازمان

اخالق كار نگرش كاركنان را نسبت به كار و سازماني كه 

 ). 11(كند كنند، تسهيل ميدر آن كار مي

رابطة ) 1997( 3و استيرز) 1994(و همكاران  2پورتر

هاي اخالقي و مثبت و شايان توجهي را بين تقويت ارزش
                                                           

2. Porter  

3. steers 
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هايي كه تعهد سازماني، گزارش و بيان كردن، سازمان

هاي اخالقي قوي دارند، ممكن است از داشتن ارزش

). 12به نقل از ( كارمندان متعهد به سازمان سود ببرند

 2، مصطفي، نوربخش و نوربخش)2015( 1كوه و بووچي

، )2014( 3، فراح عبدي، محمدنور و رادزي)2014(

، ماري، )2013( 5، كماري و دجافر)2014( 4تريپاتي

، اتومان، )2010( 7، راخمن)2012( 6سلدوزي و فاخر زمان

، محمد، عبدالكريم )2010( 8نيك، رحمان، مالك و رازاك

، عنايتي و )2009( 10نازليا، نور)2010( 9و حسين

زاده و نياز آذري  و سليماني، عباس) 2014(همكاران 

اثر اخالق كار را بر روي تعهد سازماني مطالعه ) 2012(

ها نشان داد كه اثر اخالق كار بر روي تعهد كردند و يافته

، 10، 13-15، 16-21(سازماني مثبت و معنادار است 

ش تعهد سازماني بنابراين اخالق كار باال سبب افزاي). 10

شود و اخالق كار پايين تعهد سازماني را كاهش خواهد  مي

هاي اخالقي تعهد كاركنان را به سازمان افزايش ارزش. داد

دهند و دلبستگي قوي در آنها نسبت به سازمان ايجاد  مي

و افراد با رفتار اخالقي باال به احتمال زياد ) 9(كنند مي

رو، اخالق كار را ازاين. اشتتعهد سازماني بااليي خواهند د

توان از عوامل اصلي كه به عملكرد موفق در محيط مي

توجه به آن   شود، در نظر گرفت و بيرقابتي منجر مي

وجود  ممكن است مشكالت بسياري را براي سازمان به

اخالق كار و تعهد سازماني نقش راهبردي در ). 18(بياورد 

                                                           

1 . Chye Koh & Boo 

2 . Mostafa, Noorbakhsh & Noorbakhsh 

3 . Farah abdi, ,  Muhamad nor & Radzi 

4 . Tripathi 

5 . Komari & Djafar 

6 . marri,  Sadozai & Fakhar Zaman 

7 . Rokhman 

8 . Othman,  Nik,  Rahman,  . Malek & Razak 

9 . Mohamed,  Abdul karim & Hussein 

10 . Nor nazliyah 

منفعت سازماني و نتايج سازمان دارن و از اين منظر كه به 

 جايي، افزايشبهمطلوب، مانند كاهش غيبت، كاهش جا

هاي بخشي، كاهش ريزش منابع انساني، ايجاد ارزشاثر

شود، مهم و قابل توجه است سازماني و وفاداري منجر مي

)16.(  

ويژه در برگزاري در مديريت ورزش كشور، به

اني از رويدادهاي ورزشي كمبود بودجه و منابع انس

استفاده از . هاي اصلي مديران استمشكالت و دغدغه

تواند نقش مؤثري در كمرنگ كردن نيروهاي داوطلب مي

چه بهتر رويدادهاي ورزشي اين مشكالت و برگزاري هر

با توجه به اهميت مديريت ). 3به نقل از (داشته باشد 

اشاره ) 2007( 11مؤثر داوطلبان، فايرلي، كلت و گيرين

تالش مديريتي بايد در درجة اول متمركز بر روي كردند، 

حفظ داوطلبان موجود، قبل از تمركز بر روي جذب جديد 

منظور حفظ و  بنابراين مديران رويدادهاي ورزشي به. باشد

نگهداري داوطلبان موجود، بايد به عواملي كه به تعهد 

اي داشته باشند شود، توجه ويژهبيشتر آنان منجر مي

اوطلبان متعهد براي ارائة خدمات باكيفيت جذب د). 22(

دهد كه از طرفي مطالعات نشان مي). 12(ضروري است 

افراد با رفتار اخالقي باال، به احتمال زياد تعهد بيشتري 

دهندة دليل و اين موضوع خود نشان). 9(خواهند داشت 

با توجه به اهميت . هاستاهميت مطالعة اين سازه

اوطلب در حوزة ورزشي و نقش آنها انكارناپذير نيروهاي د

توانند با ، مديران ورزشي مي)3(هاي ورزشي در رويداد

توسعة اخالق كار، رفتار داوطلبان را كنترل كنند و در 

نهايت سبب بهبود وفاداري و تعهد آنان شوند و عملكرد 

نبود مدلي واحد در زمينة ). 16(آنان را توسعه دهند 

سازماني در مطالعات داوطلبي و ارتباط اخالق كار و تعهد 

با توجه به تعامل موجود ميان اخالق كار و تعهد سازماني، 

                                                           

11 . Fairley, Kellett & Green 
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پرداختن به اين دو موضوع در تحقيق واحد، ضروري 

رسد تا بتوانيم با توسعه و ترويج اصول اخالق نظر مي به

كار، تعهد سازماني را در ميان داوطلبان توسعه دهيم و 

ت مجدد آنان در ديگر شرايط الزم را براي مشارك

هاي اين مطالعه يافته. رويدادهاي ورزشي فراهم آوريم

تواند به درك رابطة بين اخالق كار و نتايج سازماني مي

در اين مقاله تالش بر اين است كه رابطة . كمك كند

عنوان يكي از عوامل مؤثر بر تعهد سازماني،  اخالق كار به

فرهنگي ـ ورزشي  در بين داوطلبان دوازدهمين المپياد

دانشجويان در دانشگاه شهيد بهشتي، بررسي شود و به 

ها پاسخ داده شود كه آيا بين اخالق كار و  اين پرسش

اي وجود دارد؟ تعهد سازماني داوطلبان ورزشي، رابطه

تري، كنندة قوي بينييك از ابعاد اخالق كار پيش كدام

  اند؟  براي تعهد سازماني

  شناسي روش

 -هاي توصيفير از نوع پژوهشپژوهش حاض

همبستگي و برحسب هدف كاربردي است و در پي بررسي 

ارتباط بين اخالق كار و تعهد سازماني داوطلبان ورزشي 

آوري اطالعات ها و جمعمنظور گردآوري داده به. است

. مورد نياز براي تحليل آماري، از روش ميداني استفاده شد

كننده اوطلبان شركتجامعة آماري پژوهش شامل كلية د

ورزشي دانشجويان  -در دوازدهمين المپياد فرهنگي 

 1393ها و مؤسسات آموزش عالي كشور در سال  دانشگاه

شده از  براساس آمار كسب. در دانشگاه شهيد بهشتي بود

نيروي  140ها، انجمن داوطلبي، در اين دوره از بازي

با . تندداوطلب در دو المپياد دختران و پسران حضور داش

توجه به پايين بودن حجم جامعة آماري، تعداد نمونه 

دست آمد و نمونه برابر جامعه است شمار به صورت تمام به

)n=N .(آوري بر اين اساس پس از توزيع و جمع

از المپياد (شده  پرسشنامة تكميل 133ها، پرسشنامه

عنوان به) مورد 73مورد و از المپياد پسران  60دختران 

  . وتحليل شد نمونة آماري، تجزيه

در اين پژوهش از يك پرسشنامة اطالعات 

هاي اخالق كار و سؤالي و پرسشنامه 4شناختي  جمعيت

روايي صوري و محتوايي ابزار، . تعهد سازماني استفاده شد

نفر  10پس از بررسي و لحاظ كردن نظرها و پيشنهادهاي 

ها بين وزيع پرسشنامهپيش از ت. نظران تأييد شداز صاحب

 30اي راهنما تعداد هاي تحقيق، در مطالعهنمونه

كننده در رويداد پرسشنامه در بين داوطلبان شركت

ها، با اي، توزيع و ميزان پايايي پرسشنامهورزشي منطقه

ضريب همبستگي آلفاي كرونباخ براي پرسشنامة اخالق 

  . يد شدتأي) α = 89/0(و تعهد سازماني ) α =82/0(كار 

گويه در  50از ) 1990( 1پرسشنامة اخالق كار پتي

) از كامالً مخالفم تا كامالً موافقم(ارزشي ليكرت  طيف پنج

ابعاد چهارگانة اخالق كار از نظر پتي . ساخته شده است

دلبستگي و عالقه به كار : اند از ، عبارت)1993(

، روابط )پرسش12(، پشتكار و جديت در كار )پرسش14(

، روح جمعي و )پرسش16(و انساني در محل كار  سالم

  ). پرسش 8(مشاركت در كار 

پرسشنامة تعهد سازماني، توسط آلن و ماير در سال 

گويه در طيف  18طراحي شده و مشتمل بر  1991

. است) از كامالً مخالفم تا كامالً موافقم(ارزشي ليكرت  پنج

 6(اين پرسشنامه حاوي سه مقياس فرعي تعهد عاطفي 

) سؤال 6(و تعهد هنجاري ) سؤال 6(، تعهد مستمر )سؤال

  .است

 و توصيفي آمار سطح دو در اطالعات، وتحليل تجزيه

افزار اس  گرفت و براي اين منظور از نرم انجام استنباطي

براي توصيف . ، استفاده شد21نسخة  2پي اس اس

هاي آمار توصيفي شناختي از روشهاي جمعيت ويژگي
                                                           

1. Petty 

2. spss 
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و براي تعيين ميزان ) ميانگين، انحراف معيارفراواني، (

منظور  به. ها از آلفاي كرونباخ استفاده شدپايايي پرسشنامه

هاي تحقيق، از روش چولگي و تعيين چگونگي توزيع داده

ها از تحليل و در تحليل استنباطي داده 1كشيدگي

گام استفاده  به همبستگي پيرسون و رگرسيون به روش گام

  .شد

 

  نتايج 
 1/45نيروي داوطلب حاضردر اين تحقيق،  133از 

درصد  8/24. درصد پسر بودند 9/54درصد دختر و 

دهندگان در ديگر رويدادهاي ورزشي داوطلب شده  پاسخ

درصد  3/8درصد سابقة داوطلبي نداشتند و  2/66بودند، 

درصد داوطلبان  2/81. به اين سؤال پاسخ نداده بودند

درصد  2/81متأهل بودند و درصد آنان  8/18مجرد و 

درصد در دامنة سني 15، 20-25داوطلبان در دامة سني 

  .به باال بودند 30درصد در دامنة سني  8/3و  25 -30

هاي وتحليل اطالعات و آزمون فرضيه پيش از تجزيه

و چولگي براي بررسي  هاي كشيدگيتحقيق، از شاخص

 مطلق شاخص قدر. ها استفاده شدنرمال بودن داده

دهندة چولگي نشان) SI>3( 3تر از  چولگي بزرگ

 هاست؛ همچنين اگر قدر ازحد و غيرنرمال بودن داده بيش

، )KI>10(باشد  10تر از  مطلق شاخص كشيدگي بزرگ

ازحد و غيرنرمال بودن  دهندة كشيدگي بيش نشان

بر اين اساس و با توجه به نتايج جدول ). 23(هاست  داده

 .هش توزيع نرمال دارندهاي پژو، تمامي داده1

نتايج تحليل همبستگي پيرسون نشان داد، بين ابعاد 

اخالق كار با تعهد سازماني داوطلبان رابطة مثبت و 

معناداري وجود دارد و از بين ابعاد اخالق كار، روابط سالم 

، پشتكار و )=P=،487/0r 01/0(و انساني در محل كار 

                                                           

1 . Skew Index & Kurtosis Index 

عالقه و دلبستگي به كار و ) =01/0P=،459/0r(جديت در كار 

)01/0P= ،295/0r=(ترتيب بيشترين همبستگي را با تعهد  ، به

ترين همبستگي مربوط به  ضعيف كه سازماني دارند، درحالي

با ) =01/0P= ،265/0r(روحية تعاون و مشاركت در كار 

 ).2جدول (تعهد سازماني بود 
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  هاي تحقيق براساس چولگي و كشيدگيبررسي توزيع داده .1جدول 

  كشيدگي  چولگي  متغيرها
  - 083/0  - 523/0  تعهد سازماني

  021/7  -196/0  عالقه و دلبستگي به كار

  648/0  603/0  جديت و پشتكار در كار

  449/0  341/0  كارروابط سالم و انساني در محل 

  501/1  022/1  تعاون و مشاركت در كار ةروحي

 

ضرايب همبستگي بين متغير تعهد سازماني و اخالق كار. 2جدول  

انحراف   ميانگين متغيرهاي تحقيق
  5  4  3  2  1  استاندار

     1  29/0  18/4  تعهد سازماني داوطلبان

ابعاد 
  اخالق كار

    1  295/0**  37/0  60/3  عالقه
    1  522/0**  459/0**  38/0  58/3  پشتكار

    1  560/0**  567/0**  487/0**  34/0  80/3  روابط انساني
  1  482/0**  425/0**  381/0**  265/0**  37/0  45/3  مشاركت

 .معنادار است P > 01/0در سطح ** 

دار بود ها، تحليل رگرسيون نيز معنابراساس يافته

)288/0R² = 001/0؛ =P ،253/26F =  .(منظور  به

يك از ابعاد چهارگانة اخالق كار  مشخص شدن اينكه كدام

بيني تعهد سازماني داوطلبان به بيشترين نقش را در پيش

كنندة بهتري يك از ابعاد، تبيين عهده دارند و اينكه كدام

براي واريانس تعهد سازماني داوطلبان هستند، از تحليل 

-داده. گام استفاده شد به نه به روش گامرگرسيون چندگا

هاي تحقيق بيانگر اين است كه در مرحلة اول، بعد روابط 

سالم و انساني در محل كار براي تبيين ميزان واريانس 

شود، تعهد سازماني داوطلبان وارد مدل رگرسيون مي

درصد تغييرات  23است و  48/0ميزان همبستگي آن 

در مرحلة دوم، . كندتبيين مي تعهد سازماني داوطلبان را

متغير جديت و پشتكار در كار، وارد مدل شده كه ميزان 

درصد  28و ضريب تعيين را به  53/0همبستگي را به 

در اين مرحله، متغيرهاي عالقه و . ارتقا داده است

دلبستگي به كار و روح تعاون و مشاركت در كار از مدل 

 ).3جدول (رسيد  خارج شدند و تحليل رگرسيون به اتمام

 
  گام به نتايج تحليل رگرسيون به روش گام. 3جدول 

 F  Sig  شده تعديل R  R² R²  متغير واردشده به مدل رگرسيون  مرحله

 001/0  759/40  231/0  237/0  487/0  روابط سالم و انساني در محل كار  1

  001/0  253/26  277/0  288/0  536/0  كارهمراه جديت و پشتكار در  روابط سالم و انساني به  2

 

در تحليل رگرسيوني پيش از آنكه نتايج تحليل 

استفاده شوند و براساس آنها معادلة رگرسيوني نوشته 

فرض زيربنايي در مورد تحليل  شود، بايد دو پيش

هاي ناهمبسته بودن باقيمانده. 1: رگرسيون بررسي شود
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هاي خط نرمال بودن باقيمانده. 2خط رگرسيون و 

هاي فوق برقرار باشند، فرضكه پيشدرصورتي. رگرسيون

توان به نتايج تحليل رگرسيون استناد كرد و آنگاه مي

براي بررسي ناهمبسته . معادلة خط رگرسيوني را نوشت

هاي خط رگرسيون از آمارة دوربين ـ بودن باقيمانده

بيان شده است مقدار اين آماره بايد . استفاده شد 1واتسون

 . باشد تا پذيرة مربوطه برقرار شود 5/2تا  5/1بين 

در تحقيق حاضر، مقدار آمارة دوربين ـ واتسون برابر 

هاي خط رو ناهمبسته بودن باقيماندهبود، ازاين 59/1

رگرسيون برقرار است، همچنين براي بررسي نرمال بودن 

-ي خط رگرسيون از پالت رگرسيون باقيماندههاباقيمانده

با توجه به ). 1شكل (هاي استانداردشده  استفاده شد 

اند، اينكه تمامي نقاط حول يك خط مستقيم قرار گرفته

هاي خط رگرسيون نيز فرض نرمال بودن باقيماندهپيش

هاي زيربنايي و فرض با توجه به تأييد پيش. شودبرقرار مي

سيون و براساس ضرايب متغيرهاي نتايج تحليل رگر

توان معادلة ذيل ، مي)4جدول (كننده در آزمون  بيني پيش

را براي رابطة بين ابعاد اخالق كار و تعهد سازماني 

توان  عالوه اين از اين معادله ميبه. داوطلبان بيان كرد

بيني ميزان تعهد سازماني براساس ابعاد روابط براي پيش

ل كار و جديت و پشتكار در كار انساني و سالم در مح

 . استفاده كرد

                                                           

1. Durbin - Watson. 
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924/0) + جديت و پشتكار( 271/0) + روابط سالم و انساني( 335/0= اخالق كار داوطلبان   
 

 ضرايب متغيرهاي معادلة خط رگرسيون. 4جدول 

 .B β  t  Sig  نام متغير

  044/0  032/2  ـ  924/0  )عرض از مبدأ(مقدار ثابت رگرسيون 

  001/0  755/3  335/0  512/0  روابط سالم و انساني در محل كار

  003/0  033/3  271/0  367/0  جديت و پشتكار در كار

 

 
 )تعهد سازماني: اخالق كار؛ متغير مالك: بينمتغير پيش(

 هاي استانداردشدهپالت رگرسيون باقيمانده. 1شكل 

 

  گيريبحث و نتيجه
مطالعه، بررسي ارتباط اخالق كار با تعهد هدف اين 

سازماني، در ميان داوطلبان دوازدهمين المپياد فرهنگي ـ 

. ورزشي دانشجويان كشور، در دانشگاه شهيد بهشتي بود

هاي پژوهش نشان داد، بيشتر داوطلبان حاضر در يافته

دوازدهمين المپياد ورزشي دانشجويان را، مردان تشكيل 

امر حاكي از تمايل بيشتر آنان براي دادند كه اين مي

توان در واقع مي. هاي داوطلبي داردمشاركت در فعاليت

گفت، مردان به داليل گوناگون از جمله مشاركت در 

هاي شغلي، يادگيري و هاي گروهي، كسب فرصتفعاليت

براساس . تجربه، بيشتر از زنان، داوطلب شده بودند

، سابقة )درصد 2/66(ها، بيشتر داوطلبان حاضر  يافته

معنا كه داوطلبان از تجربة چنداني  بدان. داوطلبي نداشتند

براي كارهاي داوطلبي برخوردار نبودند، بنابراين مديران و 

توانند قبل از مسئوالن برگزاري رويدادهاي ورزشي مي

هاي آموزشي، اهداف و شروع رويداد با برگزاري دوره

وهاي داوطلب برسانند تا هاي رويداد را به اطالع نيرارزش

مورد پذيرش آنان واقع شود و از اين طريق آنان را به 

عالقة افراد داوطلب . مند كنندهاي داوطلبي عالقهفعاليت

كنندة ميل هاي آن بيانبه رويداد و پذيرش اهداف و ارزش

. و رغبت آنان، براي ادامة كار داوطلبي در رويداد است

يش سطح تعهد سازماني بنابراين بايد موجبات افزا

در اين . داوطلبان و ماندگاري بيشتر آنان را فراهم سازند

، مجرد )درصد 2/81(ها دوره از المپياد، بيشتر آزمودني

دليل  در واقع ممكن است، افراد متأهل به. بودند

هاي خانوادگي و شغلي، وقت كمتري براي مسئوليت

بيشتر  .هاي داوطلبانه داشته باشندشركت در فعاليت

افراد در . سال قرار داشتند 20-25داوطلبان در ردة سني 

هاي اين ردة سني بيشتر در پي كسب تجربه و فرصت

بنابراين به مديران . اند هاي داوطلبيشغلي از طريق فعاليت
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شود، ضمن درك داوطلبي المپيادهاي ورزشي پيشنهاد مي

 كننده در رويدادهاي ورزشيهاي جامعة مشاركتويژگي

كارگيري آنان، در عنوان داوطلب قبل از تفكر دربارة به به

هاي فرايند طراحي، آموزش، سازماندهي و استراتژي

شناختي را مدنظر  پاداش داوطلبان، اين متغيرهاي جمعيت

نمرة داوطلبان در شاخص اخالق كار، نشان داد . قرار دهند

كه رفتار اخالقي داوطلبان، در سطح متوسطي قرار دارد 

و كريمي، ) 2013(كه با نتايج تحقيق كماري و دجافر 

و با نتايج ) 16، 24(همسو ) 2011(رجايي پور و هويدا 

و ) 2011(پور  تحقيق نريماني، فالح، نريماني و حسن

ممكن است، . بود) 25، 26(ناهمسو ) 2010(معيدفر 

ناهمسويي به اين دليل باشد كه جامعة آماري آنان، 

تي و استادان دانشگاه بوده و به كاركنان ادارات دول

دليل وضعيت استخدامي، توجه  انتظارت و نيازهاي آنان به

افراد داوطلب با اينكه دستمزدي . بيشتري شده باشد

ها و نيازهاي متفاوتي از كار كنند، انگيزه دريافت نمي

داوطلبي دارند كه در صورت برآورده نشدن آنها، ممكن 

عوامل . ان كاهش يابداست ميانگين اخالق كاري آن

مختلفي از جمله كيفيت مديريت سازمان، سنجش و 

ارزشيابي نامناسب عملكرد افراد در سازمان، انتظارات 

توانند بر عدالتي و نارضايتي مي برآورده نشده، احساس بي

شود، مديران  رو پيشنهاد ميازاين). 11(اخالق كار مؤثرند 

ده كردن انتظارات و با شناسايي نيازهاي داوطلبان، برآور

هاي آنان، استفاده از كدها و منشورهاي اخالقي، انگيزه

براي بهبود رفتار اخالقي در سازمان تالش كنند و 

همچنين . ميانگين اخالق كار داوطلبان را افزايش دهند

ميانگين تعهد سازماني مشخص كرد كه داوطلبان در اين 

االيي برخوردار دوره از المپياد ورزشي، از تعهد سازماني ب

بودند كه با نتايج تحقيق پورسلطاني زرندي و همكاران 

و ) 5، 27(، همسو )2012(و غفوري و همكاران ) 2010(

، )2006( 1با نتايج تحقيق اينگلبرگ، اسكينر و زاكس

دليل  اين عدم همخواني ممكن است به. بود) 2(ناهمسو 

متفاوت بودن دامنة سني داوطلبان حاضر در مطالعة 

درصد داوطلبان  90باشد؛ ) 2006(اينگلبرگ و همكاران 

سال به باال قرار  55تا  34تحقيق آنان در ردة سني بين 

در مطالعة خود ) 2006(اينگلبرگ و همكاران . داشتند

اشاره كردند، باال بودن دامنة سني داوطلبان سبب كاهش 

داشتن داوطلبان ). 2(تعهد سازماني آنان شده است 

توان سرماية بسيار مهمي براي  ازمان را ميمتعهد به س

). 5( حساب آورد وري به سازمان و ارتقاي كارايي و بهره

براي مديران رويدادهاي ورزشي، درك تعهد داوطلبان، 

هاي آتي بسيار منظور حفظ و نگهداري آنان براي سال به

هاي اگر داوطلبان متعهد به سازمان در سال. مهم است

هاي سازمان مشاركت كنند، فعاليت آتي نيز در اجراي

هاي مالي و غيرمالي افزايش پيدا كارايي سازمان در جنبه

نتايج مطالعة حاضر نشان داد كه رابطة . )6(خواهد كرد 

مثبت و معناداري بين اخالق كار و تعهد سازماني 

كوه و اين نتايج با نتايج مطالعات چي. داوطلبان وجود دارد

، تريپاتي )2014(و همكاران ،  مصطفي )2015(بوو 

، كماري و دجافر )2014(، فراح عبدي و همكاران )2014(

، محمد و همكاران )2012(، ماري و همكاران )2013(

، 10، 15،11-19(همسو بود ) 2009(و نورنازليا ) 2010(

كه ) 2014(و با نتيجة تحقيق كياكجوري و تيموري ) 8

اين ). 28(مسو بود در بين كارمندان انجام گرفته بود، ناه

مطالعه نشان داد كه از بين ابعاد اخالق كار، روابط سالم و 

انساني در محيط كار بيشترين همبستگي را با تعهد 

سازماني دارد، اين نتيجه با نتايج تحقيق عنايتي و 

، 16(، همسو )2013(، كماري و دجافر )2014(همكاران 

                                                           
1. Engelberg. T. Skinner, J., Zakus 
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كه بر ) 2014(و با نتايج تحقيق كياكجوري و تيموري )14

احتمال دارد ). 28(روي كارمندان انجام داد، ناهمسو بود 

عدم همخواني به اين دليل باشد، داوطلبان براي يك دورة 

هاي داوطلبي مشغول بودند، زماني مشخص به فعاليت

بنابراين برقراري روابط سالم و انساني براي آنان در اولويت 

شغلشان دائمي دليل اينكه  اما كاركنان به. قرار داشت

است، عالقه و دلبستگي به كارشان، بيشترين تأثير را بر 

وتحليل رگرسيون  تجزيه. روي تعهد سازماني آنان دارد

گام نشان داد مؤلفة روابط سالم و انساني در محيط  به گام

. كنددرصد واريانس تعهد سازماني را تبيين مي 23كار، 

ازماني داوطلبان بنابراين بيشترين نقش را بر روي تعهد س

و ) 2010(دارد كه با نتايج تحقيقات محمد و همكاران 

روابط انساني توان ). 8، 17(همسو بود ) 2014(تريپاتي 

برقراري ارتباط از طريق پذيرفتن وجود شخصيت و 

هايي كه با يك فرد دارند هاي فردي و همة تفاوتويژگي

حس روابط سالم و انساني در محيط كار در واقع . است

كند و موجب  ارزشمندي فردي را در افراد تقويت مي

هاي گيري فضاي همكاري و همياري، ايجاد زمينهشكل

مندي شده، در نهايت به افزايش  رشد و بالندگي و رضايت

بنابراين مديران ). 29(تعهد سازماني منجر خواهد شد 

توانند با تسهيل ارتباط مستمر ميان داوطلبان و مي

هاي تشويقي و انگيزشي براي آن اده از برنامهمديران، استف

صورت دقيق و انسان  دسته از داوطلباني كه كارها را به

هاي داوطلبان و دهند، درك قابليتدوستانه انجام مي

هايشان، روابط  واگذاري مسئوليت به آنان بر اساس توانايي

همچنين مديران ورزشي . سالم و انساني را توسعه دهند

داوطلبان را از بين افرادي كه با انگيزة كمك به توانند مي

-از اين طريق مي. اند، انتخاب كنندديگران داوطلب شده

توانند اخالق كار و تعهد سازماني داوطلبان را افزايش 

با ورود . دهند و آنان را براي رويدادهاي آتي حفظ كنند

شده  متغير جديت و پشتكار در كار ميزان واريانس تبيين

درصد افزايش يافت و با  28سازماني داوطلبان، به تعهد 

همسو ) 2012(زاده و نياز آذري  تحقيق سليماني، عباس

كه به ) 2014(و با نتيجة تحقيق عنايتي و همكاران ) 13(

بررسي رابطة اخالق كار و تعهد سازماني در ميان 

ممكن است شرايط ). 14(پرستاران پرداختند، ناهمسو بود 

دريافت دستمزد در بين پرستاران و كاري و وضعيت 

داوطلبان سبب تفاوت در ارتباط عامل جديت و پشتكار با 

وجود اين ارتباط . تعهد سازماني، اين دو گروه شده باشد

دهندة اين واقعيت است كه داوطلبان سختكوش،  نشان

پذير و داراي انگيزة كمك به ديگران  ساعي، مسئوليت

داد و انجام كار داوطلبي ممكن است تعهد بيشتري به روي

ارائة خدمات مناسب با جديت و پشتكار . داشته باشند

بنابراين مديران برگزاري ). 17(افراد ارتباط مستقيم دارد 

توانند براي ارتقاي اين بعد از اخالق كار، رويداد مي

خدمات مناسب و متناسبي از جمله محل اسكان براي 

اب به داوطلبان داوطلبان غيربومي، سرويس اياب و ذه

هاي بيان كرد، اگر ارزش) 2014(تريپاتي . ارائه دهند

اخالقي كاركنان با انتظارات سازمان سازگار باشد و 

سازمان كاركنان را مورد حمايت قرار دهد، در بين 

شود و  كاركنان تمايل قوي جهت كار در سازمان ايجاد مي

نتظارات كنند بهترين خدمات را با توجه به اآنها تالش مي

سازمان ارائه دهند و ميزان تعهد سازماني آنان افزايش 

هاي با توجه به نتايج تحقيق، اگر ارزش). 8(خواهد يافت 

اخالقي داوطلبان با انتظارات سازمان سازگار باشد و 

مسئوالن ورزشي از داوطلبان حمايت كنند، ميزان اخالق 

فزايش يابد و در نهايت موجب ا كار داوطلبان، توسعه مي

كه در بين  تعهد سازماني آنان خواهد شد و زماني

داوطلبان تعهد سازماني وجود داشته باشد، كارها بدون 

موقع و بدون نظارت و كنترل انجام خواهد گرفت  نقص، به

-و افراد منافع سازمان را بر منافع خودشان ترجيح مي

در نهايت داوطلبان از سازمان با كارهايي از جمله . دهند
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روي از اصول و كدهاي اخالقي، نشان دادن تصوير پي

 .                                                                             كنندخوبي از رويداد و كار سخت، حمايت مي

هاي تحقيق، برگزاركنندگان با توجه به يافته 

رويدادهاي ورزشي و مديران امور داوطلبي براي افزايش 

عهد سازماني داوطلبان به رويداد و اطمينان از اينكه ت

پردازند و داوطلبان با ميل و عالقه در رويداد به فعاليت مي

-در رويدادهاي آتي به فعاليت داوطلبي خود ادامه مي

دهند، بايد به ابعاد اخالق كار از جمله روابط سالم و 

-بينيانساني در كار و جديت و پشتكار در كار كه پيش

اي اند، توجه ويژه تري براي تعهد سازمانيكنندة قوي

داشته باشند و شرايط و محيط مناسبي را براي توسعة 

الزم است مديران در زمينة . اخالق كار فراهم سازند

طور  افزايش سطح اخالق كار و تعهد سازماني داوطلبان، به

تر ميزان باالتري از اخالق كار را آشكار و با رويكرد جدي

جاد كنند و در طول جذب داوطلبان بر اصول اخالقي اي

هاي آموزشي، در زمينة آشنايي با  تأكيد ورزند و دوره

همچنين . اصول اخالق كار برگزار و اطمينان حاصل كنند

هاي آموزشي  همة داوطلبان مشاركت فعال در برنامه

داشته باشند تا از اين طريق زمينة افزايش تعهد سازماني 

 .هم سازندآنان را فرا
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