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چکیده
اخالق کار و رضایت شغلی ،بهدنبال شکست شرکتهای بزرگ و بحرانهای غرب ،اهمیت بسیاری پیدا کرده است.
هدف پژوهش حاضر ،تعیین رابطۀ اخالق کار با رضایتمندی داوطلبان رویدادی در ورزش است .روش پژوهش ،توصیفی
از نوع همبستگی بود .جامعۀ آماری تحقیق داوطلبان شرکتکننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی -ورزشی از میان
دانشجویان دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای سراسر کشور بودند 311 .نفر بهعنوان نمونۀ آماری تعیین شدند .برای
جمعآوری دادهها دو پرسشنامۀ اخالق کار پتی ( )3991و پرسشنامۀ رضایتمندی از تجارب داوطلبی مالئی و همکاران
( )3111تکمیل شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها ،را صاحبنظران تأیید کردند .پایایی پرسشنامهها با استفاده
از آلفای کرونباخ برای اخالق کار و رضایتمندی از تجارب داوطلبی بهترتیب 1/18و  1/98محاسبه شد .نتایج آزمون
همبستگی پیرسون نشان داد بین اخالق کار و رضایتمندی داوطلبان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،تحلیل
رگرسیونی گامبهگام نشان داد که دو بعد از اخالق کار (روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار در کار) ،نقش
مثبت و معناداری در پیشبینی رضایتمندی داوطلبان دارند ( .)p ≤ 1/13بنابراین ،به مدیران ورزشی توصیه میشود با
ارائۀ کدهای اخالقی و توسعۀ اصول اخالق کار ،رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند.
واژههای کلیدی :اخالق کار ،المپیاد ورزشی ،رضایتمندی ،داوطلبی ،روابط سالم.
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مقدمه
در دنیای مملو از تغییرات روزافزون در عرصۀ علم و دانش ،چه ازلحاظ نظری و چه ازنظر کاربردی ،نقش انسان آگاه و متبحر
برای تداوم عمر سازمان و سازگاری با تغییرات متنوع موجود در محیط داخلی و خارجی سازمان حیاتی است ( .)3منابع انسانی
ارزشمندترین سرمایۀ سازمان بهشمار میآیند؛ زیرا انسان محور اصلی تحول در سازمانها است ( .)8امروزه ،داوطلبان بهمنزلۀ یکی
از سه گروه تشکیلدهندۀ منابع انسانی (کارمندان رسمی ،داوطلبان و مشتریان یا ارباب رجوع) توانستهاند جایگاه ویژهای برای خود
در ساختار سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی بهخصوص سازمانهای ورزشی پیدا کنند .موضوعی که در سالهای اخیر توجه زیادی
به خود جلب کرده است ،نقش مهم داوطلبان در عملکرد سازمانها و بهویژه سازمانهای ورزشی است ( .)1موفقیت سازمانهای
ورزشی ،همانند دیگر سازمانها ،مرهون توانایی و صالحیت منابع انسانی است ( .)4در عصر حاضر ،ورزش در کشورهای پیشرفتۀ
جهان بر داوطلبگرایی متمرکز است ( .)1داوطلبان بههماناندازه که در سازمانهای خدماتی و ورزشی ،یکی از منابع ارزشمند
نیروی انسانی محسوب میشوند ،در برگزاری رویدادهای ورزشی هم نقش مهمی در ارائۀ خدمات ورزشی و برگزاری موفق
بسیاری از مسابقات ورزشی ایفا میکنند ( .)4از بازیهای منطقهای و ملی گرفته تا رویدادهای بین المللی بزرگ ،سازمانهای
ورزشی برای انجام امور ضروری روزانۀ خود یا رویدادهای ویژۀ ورزشی بهشدت بر داوطلبان متکی هستند و هزینههای اقتصادی
برگزاری بازیها را به میزان زیادی کاهش میدهند ( .)5چالدورای ( )8112بیان میکند هرچند تعداد داوطلبان در ورزش و
تفریحات کامالً مشخص نیست بررسیهای سال  8113در استرالیا نشان میدهد که  83درصد از داوطلبان در حوزۀ ورزش و
تفریحات فعالیت داشتهاند ( .)2فعالیتهای داوطلبانه فوایدی دوسویه دارد که هم جامعه و هم داوطلب از آن بهرهمند میشوند.
داوطلبان برای دستیابی به اهداف مشترك درکنار یکدیگر به فعالیت میپردازند و بهنحوی موجب افزایش سرمایۀ اجتماعی در
جامعه میشوند؛ بنابراین ،جامعه را به محیطی بهتر برای زندگی همگان تبدیل میکنند ( .)7برایناساس ،ایجاد رضایتمندی در
داوطلبان ،که بخش مهمی از منابع انسانی حاضر در رویدادهای ورزشی محسوب میشوند ،یکی از اصلیترین مسائل مربوط به
مدیریت رویداد و بهویژه رهبری داوطلبان است تا از این طریق استمرار مشارکت آنان را افزایش دهند ( .)1داوطلبانی که از
فعالیتهای خود احساس رضایتمندی میکنند ،نقش مهمی در شکلگیری ساختار داوطلبی سازمان دارند؛ زیرا این افراد تمایل
زیادی دارند تا دوستان و آشنایان خود را به داوطلبی ترغیب و تشویق کنند؛ بنابراین ،داوطلبان راضی نهتنها در ارائۀ تصویر مثبت
از سازمان در دیدگاه عمومی نقش دارند ،بلکه در جذب داوطلبان بیشتر و افزایش منابع انسانی داوطلب مؤثرند( .)9یافتههای
سیلوربرگ ،ایلیس و مارشال ( )8113دربارۀ رضایتمندی داوطلبان حاکی از آن است که رضایت از داوطلبی در سازمانهای ورزشی
عامل بسیار مهمی در ماندگاری داوطلبان ،ثبات سازمان ورزشی و موفقیت آن سازمان است ( .)31در این زمینه کنان و گلدبرگ –
کلن ( )3993بیان میکنند اگر داوطلبان از تجارب داوطلبی خود رضایت داشته باشند ،به فعالیتهای خود ادامه میدهند و اگر
ناراضی باشند ،از ادامۀ فعالیت سر بازمیزنند ( .)33کوك ،چوئی و وانگ ( )8131در تحقیقی لزوم رضایتمندی از تجارب داوطلبی
را بهمنزلۀ پیونددهندۀ بین انگیزۀ داوطلبان و رضایت از زندگی بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد انگیزههای درونی بر رضایت
از زندگی ازطریق رضایت از تجارب داوطلبی تأثیر میگذارند ( .)38پاالین ( )8133در تحقیقی رضایتمندی داوطلبان و تصمیم
آنها را برای داوطلبی در رویدادهای آتی در میان داوطلبان مسابقات حرفهای گلف بررسی کرد .نتایج پژوهش نشان داد همکاری
آنان برای داوطلبی در رویدادهای آتی است ( .)31بنابراین ،مدیران ورزشی برای حفظ داوطلبان در طول برگزاری رویداد و تشویق
آنها برای داوطلب شدن در رویدادهای آتی الزم است به عواملی توجه کنند که بر میزان رضایتمندی داوطلبان از تجارب داوطلبی
تأثیرگذارند .شناسایی این عوامل مدیران را در تعیین راهبردهای ایجاد رضایتمندی و حفظ داوطلبان توانا میسازد و از این طریق
میتوانند هزینههای برگزاری رویدادها را به حداقل ممکن تقلیل دهند ( .)34ازاینرو ،عوامل مختلفی چون اخالق کاری ،تناسب
تواناییها با مسئولیتهای محولشده ،سرپرستان و ...بر رضایتمندی تأثیر میگذارند .ازطرفی ،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 ( .)35در 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 حاصلجمع ارزشهای گوناگون اخالقی است که در آن سازمانها وجود دارد ( .)32مطالعات
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اخالق در دنیای مدیریت و سازمان ،دربارۀ عناوین مختلفی چون اخالق مدیریت ،اخالق سازمان و اخالق کار انجام شده است.
اخالق کار 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 ( .)37تریپاتی ( ،)8134کماری و دجافر ( )8131اثر اخالق کار را بر رضایتمندی و تعهد
سازمانی مطالعه کردند .یافتهها نشان داد که اخالق کار اثری مثبت بر تعهد سازمانی دارد ،درحالیکه بر رضایتمندی اثر منفی داشت
و بهطور خودکار نمیتواند به رضایتمندی منجر شود ( .)31سلیمانی ،عباسزاده و نیاز آذری ( )3193رابطۀ اخالق کار را با رضایت
شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنیحرفهای شهر تهران بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد اخالق کار با
رضایت شغلی رابطۀ مثبت و معناداری دارد و سه بعد اخالق کار (دلبستگی و عالقه ،جدیت و پشتکار ،روابط سالم و انسانی در
کار) پیشبینیکنندههای معناداری برای رضایت شغلی هستند ،درحالیکه بین اخالق کار و استرس شغلی کارکنان رابطۀ منفی
معناداری وجود داشت ( .)39بنابراین ،میتوان اخالق کار را یکی از عوامل اصلی دانست که به عملکرد موفق در یک محیط رقابتی
منجر میشود و بیتوجهی به آن میتواند مشکالت زیادی را برای سازمان بهوجود بیاورد ( .)81درنظرگرفتن اخالق کار در سازمانها
اهمیت زیادی دارد ( .)83در مدیریت ورزش کشور ،بهویژه در برگزاری رویدادهای ورزشی ،کمبود بودجه و منابع انسانی یکی از
مشکالت و دغدغههای اصلی مدیران ورزشی است .نیروهای داوطلب از مهمترین منابع انسانی در برگزاری رویدادهای ورزشی
محسوب میشوند و اثر اقتصادی و اجتماعی مثبت دارند .استفاده از نیروهای داوطلب میتواند نقش مؤثری در کمرنگکردن این
مشکالت و برگزاری هرچه بهتر رویدادهای ورزشی داشته باشد ( .)81با توجه به باالبودن هزینههای جذب و آموزش داوطلبان،
آگاهی از عوامل اثرگذار بر رضایتمندی داوطلبان و ایجاد زمینههایی برای توسعۀ این عوامل و مشارکت مجدد آنان در رویدادهای
آتی ،هزینههای برگزاری رویدادها را به حداقل ممکن تقلیل خواهد داد ( .)4مطالعات نشان میدهد که افراد با رفتار اخالقی مناسب،
بهاحتمال زیاد ،به رضایتمندی بیشتری دست خواهند یافت ( .)81ازاینرو ،اخالق کار از متغیرهای مهم تعیینکنندۀ رضایتمندی
است ( .)31این موضوع خود دلیل و اهمیت مطالعۀ این سازهها را نشان میدهد .مدیران ورزشی میتوانند با توسعۀ اخالق کار،
رفتار داوطلبان را کنترل کنند و درنهایت باعث بهبود رضایتمندی و تعهد آنان شوند و عملکرد آنان را توسعه دهند .با مرور پیشینۀ
تحقیق و با توجه به این مسئله که در کشور ما نیز در سالهای اخیر استفاده از داوطلبان در برگزاری اغلب رویدادهای ورزشی
داخلی ،ملی و بینالمللی رشد چشمگیری داشته است ،مالحظه میشود عواملی همچون رضایتمندی و اخالق کار داوطلبان موضوع
مهمی است و آگاهی از عوامل اثرگذار بر رضایتمندی داوطلبان برای مدیران ورزشی ضروری است ،ولی تاکنون تحقیقات اندکی
در زمینۀ ارتباط اخالق کار و رضایتمندی داوطلبان ورزشی انجام گرفته است .ازاینرو ،با توجه به اهمیت انکارناپذیر نیروهای
داوطلب در حوزۀ ورزش و نقشی که در رویدادهای ورزشی ایفا میکنند و نیز با توجه به تعامل موجود میان اخالق کار و
رضایتمندی و همچنین فقدان الگویی واحد در زمینۀ ارتباط اخالق کار و رضایتمندی در مطالعات داوطلبی ،در رویدادهای ورزشی
ملی پرداختن به این دو موضوع در یک تحقیق واحد ضروری بهنظر میرسد تا بتوانیم با توسعه و ترویج اصول اخالق کار،
رضایتمندی را در میان داوطلبان توسعه دهیم و زمینۀ الزم را جهت مشارکت مجدد آنان در دیگر رویدادهای ورزشی فراهم آوریم.
یافتههای این مطالعه میتواند به درك رابطۀ بین اخالق کار و نتایج سازمانی کمک کند؛ نیز ،به مجریان ورزشی کمک میکند تا
هنگام کار با داوطلبان تأثیرگذاری این عوامل را مورد توجه قرار دهند و با اتخاذ شیوههای صحیح مدیریت ،زمینههای توسعۀ اخالق
نیروهای داوطلب در رویداد ورزشی وجود دارد؟ و آیا میتوان رضایتمندی داوطلبان را براساس ابعاد اخالق کار آنان پیشبینی
کرد؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است و برحسب هدف کاربردی و بهدنبال بررسی ارتباط بین اخالق کار و رضایتمندی
داوطلبان ورزشی است .بهمنظور گردآوری دادهها و جمعآوری اطالعات برای تحلیل آماری ،از روش میدانی استفاده شد .جامعۀ
آماری پژوهش را کلیۀ داوطلبان مشارکتکننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی  -ورزشی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی کشور در سال  3191در دانشگاه شهیدبهشتی تشکیل دادهاند .طبق آمار انجمن داوطلبی ،در این دوره از بازیها 341 ،نیروی
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کاری و رضایتمندی داوطلبان را فراهم آورند؛ بنابراین ،مسئلۀ مطالعۀ حاضر این است که آیا ارتباطی بین اخالق کار و رضایتمندی

ارتباط اخالق كار و رضايتمندی...

داوطلب در دو المپیاد دختران و پسران حضور داشتند .با توجه به پایینبودن حجم جامعۀ آماری ،تعداد نمونه بهصورت تمامشمار
بهدست آمد و نمونه برابر جامعه است .برایناساس ،پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها 311 ،پرسشنامۀ تکمیل شده (از
المپیاد دختران  21مورد و از المپیاد پسران  71مورد) تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این پژوهش ،از یک پرسشنامۀ
اطالعات جمعیتشناختی شش سؤالی و پرسشنامههای اخالق کار و رضایتمندی استفاده شد .روایی صوری و محتوایی ابزار ،پس
از بررسی و لحاظکردن نظرها و پیشنهادهای ده نفر از صاحبنظران ،تأیید شد .پیش از توزیع پرسشنامهها بین نمونههای تحقیق،
در مطالعهای راهنما  11پرسشنامه در بین داوطلبان مشارکتکننده در رویداد ورزشی منطقهای توزیع شد و میزان پایایی
پرسشنامهها با ضریب همبستگی آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ اخالق کار ( )α =1/18و رضایتمندی ( )α = 1/93تأیید شد.
پرسشنامۀ اخالق کار پتی ( )3991از  51گویه در طیف پنجارزشی لیکرت (از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) ساخته شده است.
ابعاد چهارگانه پرسشنامۀ اخالق کار عبارتاند از :دلبستگی و عالقه به کار (34پرسش) ،پشتکار و جدیت در کار (38پرسش)،
روابط سالم و انسانی در محل کار (32پرسش) ،روح جمعی و مشارکت در کار ( 1پرسش).
پرسشنامۀ رضایتمندی از تجارب داوطلبی بههمت مالئی و همکاران ( )3111طراحی شده است که شامل  31گویه در طیف
پنجارزشی لیکرت (از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) است .این پرسشنامه حاوی  2مقیاس فرعی تجربه ( 1سؤال) ،مادی ( 8سؤال)،
نیل به هدف ( 4سؤال) ،اجتماعی ( 8سؤال) ،حمایت ( 1سؤال) و پیشرفت ( 4سؤال) است.
تحلیل دادهها ،در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد و برای این منظور از نرمافزار اسپیاساس نسخۀ  83استفاده شد.
برای توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی ،از روشهای آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار) و برای تعیین میزان پایایی
پرسشنامهها از آلفای کرونباخ استفاده شد .بهمنظور تعیین چگونگی توزیع دادههای تحقیق ،از روش چولگی و کشیدگی و در
تحلیل استنباطی دادهها از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش گامبهگام استفاده شد.
یافتههای پژوهش
از  311نیروی داوطلب ،که در این تحقیق حضووور داشووتند 45/3 ،درصوود دختر و  54/9درصوود پسوور بودند 84/1 .درصوود از
پاسخدهندگان در دیگر رویدادهای ورزشی داوطلب شده بودند 22/8 ،درصد سابقۀ داوطلبی نداشتند و  1/1درصد به این سؤال
پاسخ ندادند 13/8 .درصد داوطلبان مجرد و  31/1درصد آنان متأهل بودند 13/8 .درصد داوطلبان در دامنۀ سنی 35 ،85-81درصد
در دامنۀ سنی  11 -85و  1/1در صد در دامنۀ سنی  11به باال بودند .ر شتۀ تح صیلی  49 /25در صد از آزمودنیها تربیت بدنی و
 51/15درصد غیرتربیتبدنی بود 93/7 .درصد داوطلبان دانشجو بودند و  1/1درصد دانشجو نبودند.
پیش از تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق ،از شاخصهای کشیدگی و چولگی برای بررسی طبیعیبودن دادهها استفاده شد.
قدرمطلق شوواخص چولگی بزرگتر از  )SI>3( 1نشوواندهندۀ چولگی بیشازحد و غیرطبیعیبودن دادهها اسووت؛ همچنین ،اگر
قدرمطلق شاخص ک شیدگی بزرگتر از  31با شد ( ،)KI>10ن شاندهندۀ ک شیدگی بیشازحد و طبیعینبودن متغیرها ا ست (.)84
برایناساس و با توجه به نتایج جدول  ،3تمامی متغیرهای پژوهش دارای توزیع طبیعی هستند.

متغیرها

چولگی

کشیدگی

رضایتمندی

-1/975

1/911

عالقه و دلبستگی به کار

-1/392

7/183

جدیت و پشتکار در کار

1/211

1/241

روابط سالم و انسانی در محل کار

1/143

1/449

روحیۀ تعاون و مشارکت در کار

3/188

3/513
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جدول  .4بررسي توزيع دادههای تحقيق براساس چولگي و كشيدگي
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نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد اخالق کار با رضایتمندی داوطلبان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و از
بین ابعاد اخالق کار ،روابط سالم و انسانی در محل کار ( ،)r=1/452, p ≥ 1/13پشتکار و جدیت در کار ()r=1/195, p ≤ 1/13
و روحیۀ تعاون و مشووارکت در کار ( ،)r=1/874, p ≤ 1/13بهترتیب بیشووترین همبسووتگی را با رضووایتمندی دارند ،درحالیکه
ضعیفترین همبستگی به عالقه و دلبستگی به کار ( )r=1/849, p ≤ 1/13با رضایتمندی مربوط بود (جدول .)8
جدول .5ضرايب همبستگي بين متغير رضايتمندی و اخالق كار داوطلبان
متغیرهای تحقیق

میانگین

انحراف استاندارد

1

رضایتمندی داوطلبان

1/14

1/24

3

عالقه

1/21

1/17

**1/849

3

پشتکار

1/51

1/11

**1/195

**1/588

3

روابط انسانی

1/11

1/14

**1/452

**1/527

**1/521

3

مشارکت

1/45

1/17

**1/874

**1/113

**1/485

**1/418

ابعاد اخالق
کار

2

3

4

5

3

** در سطح  p > 3/34معنادار است.

براسوواس یافتهها ،تحلیل رگرسوویون نیز معنادار بود ( R² = 1/812؛ .)F = 81/127 ، p ≤ 1/113بهمنظور مشووخصشوودن اینکه
کدامیک از ابعاد چهارگانۀ اخالق کار بیشووترین نقش را در پیشبینی رضووایتمندی داوطلبان بهعهده دارد و اینکه کدامیک از ابعاد،
تبیینکنندۀ بهتری برای واریانس رضایتمندی داوطلبان است ،از تحلیل رگرسیون چندگانه بهروش گامبهگام استفاده شد .دادههای
تحقیق مبین این ا ست که در مرحلۀ اول ،بُعد روابط سالم و ان سانی در محل کار برای تبیین میزان واریانس ر ضایتمندی داوطلبان
وارد مدل رگر سیون می شود ،میزان همب ستگی آن  1/45ا ست و  81در صد تغییرات ر ضایتمندی داوطلبان را تبیین میکند .در
مرحلۀ دوم ،متغیر جدیت و پشتکار در کار وارد مدل میشود که میزان همبستگی را به  1/41و ضریب تعیین را به  81درصد ارتقا
میدهد .در این مرحله ،تحلیل رگر سیون بهاتمام ر سید و متغیرهای عالقه و دلب ستگی به کار و روح تعاون و م شارکت در کار از
مدل خارج شدند (جدول .)1
جدول  .0نتايج تحليل رگرسيون بهروش گامبهگام
مرحله

متغیر وارد شده به مدل رگرسیون

R

R²

R²تعدیل شده

F

Sig

3

روابط سالم و انسانی در محل کار

1/452

1/811

1/818

14/13

1/113

8

روابط سالم و انسانی به همراه جدیت و پشتکار در کار

1/412

1/812

1/884

81/127

1/113

پیشفرض زیربنایی درباب تحلیل رگر سیون برر سی شود3 :وووو ناهمب ستهبودن باقیماندههای خط رگر سیون و 8وووو طبیعیبودن
باقیماندههای خط رگرسیون .در صورتیکه پیشفرضهای پیشگفته برقرار باشند ،میتوان به نتایج تحلیل رگرسیون استناد کرد و
معادله خط رگرسیونی را نوشت .برای بررسی ناهمبستهبودن باقیماندههای خط رگرسیون از آمارۀ دوربینووو واتسون استفاده شد.
پی شنهاد شده ا ست مقدار این آماره باید بین  3/5تا  8/5با شد تا پذیرۀ مرتبط برقرار شود .در تحقیق حا ضر ،مقدار آمارۀ دوربینو
واتسووون برابر  3/21بود ازاینرو ،ناهمبسووتهبودن باقیماندههای خط رگرسوویون برقرار اسووت ،همچنین ،برای بررسووی طبیعیبودن
باقیماندههای خط رگرسیون از نمودار رگرسیون باقیماندههای استاندارد شده استفاده شد (شکل  .)3با توجه به اینکه تمام نقاط
حول یک خط مسووتقیم قرار گرفتهاند ،پیشفرض طبیعیبودن باقیماندههای خط رگرسوویون نیز برقرار میشووود .با توجه به تأیید
پیشفرضهای زیربنایی و نتایج تحلیل رگرسوویون و براسوواس ضوورایب متغیرهای پیشبینیکننده در آزمون (جدول  ،)4میتوان
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در تحلیل رگر سیونی ،قبل از آنکه نتایج تحلیل مورد ا ستفاده قرار گیرند و برا ساس آنها معادلۀ رگر سیونی نو شته شود ،باید دو

ارتباط اخالق كار و رضايتمندی...

معادلۀ ذیل را برای رابطۀ بین ابعاد اخالق کار و ر ضایتمندی داوطلبان بیان کرد .بهعالوه ،این معادله میتواند برای پیشبینی میزان
رضایتمندی براساس ابعاد روابط انسانی و سالم در محل کار و جدیت و پشتکار در کار بهکار گرفته میشود.
اخالق کار داوطلبان = ( 1/148روابط سالم و انسانی) ( 1/811 +جدیت و پشتکار)
جدول  .1ضرايب متغيرهای معادلۀ خط رگرسيون
نام متغیر

B

β

t

Sig

مقدار ثابت رگرسیون (عرض از مبدأ)

1/354

-

1/821

1/791

روابط سالم و انسانی در محل کار

1/241

1/148

1/295

1/113

جدیت و پشتکار در کار

1/148

1/811

8/395

1/111

(متغير پيشبين :اخالق كار؛ متغير مالک :رضايتمندی)
شکل  .4نمودار رگرسيون باقيماندههای استانداردشده

بحث و نتیجهگیری
اخالق کار از دهۀ  3911در کانون توجه توجه و از آن زمان تاکنون بهطور گسترده تحت بررسی قرار گرفته است ،اما هنوز هم
فرهنگی  -ورزشی دانشجویان کشور ،در دانشگاه شهیدبهشتی بود .یافتههای پژوهش نشان داد بیشتر داوطلبان حاضر در دوازدهمین
المپیاد ورزشی را داوطلبان پسر ( )54/9تشکیل میدهند که حاکی از تمایل بیشتر پسران برای مشارکت در فعالیتهای داوطلبی
است .درواقع ،میتوان گفت پسران بهدالیل گوناگون ،ازجمله مشارکت در فعالیتهای گروهی ،کسب فرصتهای شغلی ،یادگیری
و تجربه ،بیشتر از زنان داوطلب شده بودند .براساس یافتهها ،بیشتر داوطلبان حاضر ( 22/8درصد) سابقۀ داوطلبی نداشتند .این
بدانمعناست که داوطلبان از تجربۀ چندانی برای کارهای داوطلبی برخوردار نبودند؛ بنابراین ،مدیران و مسئوالن برگزاری رویدادهای
ورزشی میتوانند قبل از شروع رویداد ،با برگزاری دورههای آموزشی ،اهداف و ارزشهای رویداد را بهاطالع نیروهای داوطلب
برسانند تا از این طریق آنان را به فعالیتهای داوطلبی عالقهمند کنند .عالقۀ افراد داوطلب به رویداد و پذیرش اهداف و ارزشهای
آن بیانکنندۀ میل و رغبت آنان برای ادامۀ کار داوطلبی در رویداد است؛ بنابراین ،باید زمینۀ افزایش سطح رضایتمندی و عالقهمندی
18
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شکاف های زیادی وجود دارد .هدف این مطالعه ،بررسی ارتباط اخالق کار با رضایتمندی ،در میان داوطلبان دوازدهمین المپیاد
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داوطلبان و درنهایت ماندگاری بیشتر آنان را فراهم کنند .در این دوره از المپیاد ،بیشتر آزمودنیها ( 13/8درصد) مجرد بودند.
درواقع ،افراد متأهل بهدلیل مسئولیتهای خانوادگی و شغلی بیشتر وقت کمتری برای مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه داشتند.
بخش زیادی از داوطلبان شرکتکننده در این دوره از المپیاد را دانشجویان ( )93/7تشکیل دادند .این ممکن است به این دلیل باشد
که دانشجویان ترجیح میدهند در انجام امور بهصورت داوطلبانه مشارکت کنند و در انجام وظایفشان استقالل و آزادی عمل داشته
باشند .همچنین ،تعامالت اجتماعی با دانشجویان دیگر دانشگاهها میتواند علت دیگر گرایش دانشجویان به فعالیتهای داوطلبی
باشد .بیشتر داوطلبان در ردۀ سنی  81تا  85سال قرار داشتند .افراد در این ردۀ سنی بیشتر بهدنبال کسب تجربه و فرصتهای شغلی
ازطریق فعالیتهای داوطلبی هستند .بیشتر آزمودنیها ( )53/3در رشتههایی غیر از تربیت بدنی تحصیل کرده بودند .افرادی که در
رشتۀ غیرتربیتبدنی تحصیل میکنند ،بهخصوص افرادی که سابقۀ ورزشی ندارند ،بهمنظور درگیرشدن در فعالیتهای ورزشی
تمایل بیشتری به فعالیتهای داوطلبی دارند؛ بنابراین ،به مدیران داوطلبی المپیادهای ورزشی پیشنهاد میشود ،ضمن درك
ویژگیهای جامعۀ مشارکتکننده در رویدادهای ورزشی ،بهمنزلۀ داوطلب ،قبل از تفکر دربارۀ بهکارگیری آنان ،در فرایند طراحی،
آموزش ،سازماندهی و استراتژیهای پاداش داوطلبان ،متغیرهای جمعیتشناختی را در نظر بگیرند .نمرۀ داوطلبان در شاخص
اخالق کار نشان داد که رفتار اخالقی داوطلبان در سطح متوسطی قرار دارد که با تحقیق کماری و دجافر ( )8131و کریمی و
همکاران ( )3119همسو ( )31 ،85و با نتایج تحقیق نریمانی و همکاران ( )3193و معیدفر ( )3115ناهمسو ( )82 ،87است .ممکن
است ناهمسویی به این دلیل باشد که جامعۀ آماری آنان کارکنان ادارات دولتی و استادان دانشگاه بودند و به انتظارات و نیازهای
آنان ،بهدلیل وضعیت استخدامی ،توجه بیشتری شده بود .افراد داوطلب با اینکه دستمزدی دریافت نمیکنند ،انگیزهها و انتظارات
متفاوتی از کار داوطلبی دارند که در صورت برآوردهنشدن آنها ،میانگین اخالق کاری آنان کاهش خواهد یافت .عوامل مختلفی
ازجمله کیفیت مدیریت سازمان ،سنجش و ارزشیابی نامناسب عملکرد افراد در سازمان ،انتظارات برآوردهنشده ،احساس بیعدالتی
و نارضایتی بر اخالق کار مؤثر است ( .)81بههرحال ،اخالق کار کلید رفتار اخالقی افراد در سازمان است ( .)31میتوان گفت
افراد با رفتار اخالقی خوب به رضایتمندی بیشتری دست مییابند ،سختتر کار میکنند و کار کمعیب ونقصتری ارائه میدهند.
آنان اهداف و ارزشهای کاری را اهداف و ارزشهای خود تلقی میکنند و برای رسیدن به آن تالش میکنند ( .)89بنابراین،
انتظارات برآوردهنشدۀ داوطلبان ،احساس بیعدالتی ،و نارضایتی از مسئوالن برگزاری مسابقات میتواند سطح اخالق کاری آنان را
کاهش دهد .پیشنهاد میشود مدیران با شناسایی نیازهای داوطلبان ،برآوردهکردن انتظارات و انگیزههای آنان و استفاده از کدها و
منشورهای اخالقی برای بهبود رفتار اخالقی در سازمان تالش کنند و میانگین اخالق کار داوطلبان را افزایش دهند .همچنین،
میانگین رضایتمندی مشخص کرد که میزان رضایتمندی داوطلبان در این دوره از المپیاد ورزشی در سطح متوسطی قرار داشت که
با تحقیق جباری و همکاران ( )8138و اندام و همکاران ( )3198همسو ( )11 ،13و با تحقیق پالین ( )8133و محرمزاده و همکاران
( )3111ناهمسو ( )31 ،18بود .براساس نظریۀ انگیزش  /بهداشت هرزبرگ ،عوامل انگیزشی به رضایتمندی افراد منجر میشود
()11؛ بنابراین ،احتمال دارد این ناهمسویی بهایندلیل باشد که به خواستهها و نیازهای انگیزشی داوطلبان حاضر در تحقیقات
محرمزاده و همکاران ( )3111و پاالین ( )8133توجه بیشتری شده و مسئوالن زمینۀ رضایتمندی آنان را فراهم کرده بودند .مدیران
ورزشی میتوانند برای ایجاد رضایتمندی در داوطلبان وظایفی به آنها محول کنند که فرصت ابراز وجود را برای این افراد فراهم
را برای آنان فراهم کند .بهعبارت دیگر ،افراد بهدنبال محیطهایی هستند تا از مهارتها و تواناییهایشان استفاده کنند و به آنها
فرصت دهد تا روشها و ارزشهای خود را آشکار سازند .هرچه سازگاری بین فرد و محیط بیشتر باشد ،رضایت فرد بیشتر خواهد
بود ( .)14نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداری بین اخالق کار و رضایتمندی داوطلبان وجود دارد .این نتایج با
نتایج مطالعات یوسف خان ماری و همکاران ( ،)8138علی و همکاران ( ،)8131یوسف ( )8113همسو ( )15 ،12 ،17و با نتایج
تحقیقات تریپاتی ( ،)8134که با مطالعۀ کارکنان حقوقبگیر انجام داد ،ناهمسو ( )11بود .گیدرون ( )3911معتقد است رضایتمندی
داوطلبان با رضایتمندی کارکنان حقوقبگیر متفاوت است ( .)19برایناساس احتمال دارد این ناهمسویی بهدلیل تفاوت در ماهیت
دو گروه و وضعیت دریافت دستمزد و پاداش باشد .این مطالعه نشان داد که از بین ابعاد اخالق کار ،روابط سالم و انسانی در محیط
کار بیشترین همبستگی را با رضایتمندی دارد .این نتیجه با نتایج تحقیق سلیمانی و همکاران ( ،)3193کماری و دجافر ( ،)8131و
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آورد .واگذاری چنین وظایفی به داوطلبان فرصت میدهد تا مهارتها و تواناییهای خود را توسعه دهند و امکان کسب موفقیت

ارتباط اخالق كار و رضايتمندی...

با تحقیق کیاکجوری و تیموری ( ،)3198که با مطالعۀ کارمندان انجام داد ،ناهمسو ( )31 ،39 ،41بود .احتمال دارد ناهمخوانی به
این دلیل باشد که داوطلبان برای یک دورۀ زمانی مشخص به فعالیتهای داوطلبی مشغول بودهاند؛ بنابراین ،برقراری روابط سالم
و انسانی برای آنان در اولویت قرار داشت .اما کارکنان بهدلیل اینکه شغلشان دائمی است ،عالقه و دلبستگی به کارشان بیشترین
تأثیر را بر رضایتمندی آنان دارد .تجزیه و تحلیل رگرسیون گامبهگام نشان داد که مؤلفۀ روابط سالم و انسانی در محیط کار81 ،
درصد واریانس رضایتمندی را تبیین میکند؛ بنابراین ،بیشترین نقش را بر رضایتمندی داوطلبان دارد که با نتایج تحقیقات چیکوه
و بوو ( )8135و محمد و همکاران ( )8131همسو ( )43 ،48بود .روابط انسانی امکان برقراری ارتباط ازطریق پذیرفتن وجود
شخصیت و ویژگیهای فردی و تفاوتها را برقرار میکند .روابط سالم و انسانی در محیط کار درواقع حس ارزشمندی فردی را
تقویت میکند و سبب شکلگیری فضای همکاری و همیاری ،ایجاد زمینههای رشد و بالندگی و رضایتمندی میشود ()41؛ بنابراین،
مدیران میتوانند با تسهیل ارتباط مستمر میان داوطلبان و مدیران ،استفاده از برنامههای تشویقی و انگیزشی برای آن دسته از
داوطلبانی که کارها را دقیق و انساندوستانه انجام میدهند ،درك قابلیتهای داوطلبان ،و واگذاری مسئولیت به آنان براساس
تواناییهایشان ،روابط سالم و انسانی را توسعه دهند .همچنین ،مدیران ورزشی میتوانند داوطلبان را از بین افرادی که با انگیزههای
نوعدوستی داوطلب شدهاند انتخاب کنند .ازاینطریق میتوانند اخالق کار و رضایتمندی داوطلبان را افزایش دهند و آنان را برای
رویدادهای آتی حفظ کنند .با ورود متغیر جدیت و پشتکار در کار میزان واریانس تبیینشدۀ تعهد سازمانی داوطلبان به  81درصد
افزایش یافت که با تحقیق سلیمانی و همکاران ( )3193و محمد و همکاران ( )8131همسو ( )39 ،48و با تحقیق رجبیپور میبدی
و دهقانی فیروزآبادی ( ،)3193که دربارۀ کارمندان رسمی انجام داد ،ناهمسو ( )35بود .داوطلبان و کارکنان حقوقبگیر در محیط
کار تحت تأثیر عوامل مشترکی قرار می گیرند ،اما داوطلبان انتظارات و انگیزههایی دارند که برای برآوردهشدن آنها به اینگونه
فعالیتها روی میآورند ( .)9ازطرفی ،داوطلبی فعالیتی کامالً آزادانه و بدون هیچگونه اجبار است و افراد با میل و ارادۀ خود وارد
این فعالیتها میشوند .این تمایز میتواند نگرش افراد را دربارۀ وظایف اختصاصدادهشده به آنها تحت تأثیر قرار دهد و درنهایت
میزان جدیت و پشتکار را در میان این دو گروه تحت تأثیر قرار دهد .نوروزی و قلعهنوری ( )3111معتقدند ارائۀ خدمات مناسب
با جدیت و پشتکار افراد ارتباط مستقیم دارد ()44؛ بنابراین ،مدیران برگزاری رویداد میتوانند برای ارتقای این بعد از اخالق کار،
خدمات مناسب و متناسبی ازجمله محل اسکان برای داوطلبان غیربومی و سرویس ایاب و ذهاب به داوطلبان ارائه دهند .تریپاتی
( )8134بیان کرد اگر ارزشهای اخالقی کارکنان با انتظارات سازمان سازگار باشد و سازمان کارکنان را حمایت کند ،در بین کارکنان
تمایلی قوی جهت کار در سازمان ایجاد میشود و آنها با جدیت و پشتکار بیشتری تالش میکنند بهترین خدمات را با توجه به
انتظارات سازمان ارائه دهند ()11؛ بنابراین ،با توجه به نتایج تحقیق ،اگر ارزشهای اخالقی داوطلبان با انتظارات سازمان سازگار
باشد و مسئوالن ورزشی از داوطلبان حمایت کنند ،میزان اخالق کار داوطلبان توسعه مییابد و درنهایت باعث افزایش رضایتمندی
آنان خواهد شد و زمانی که در بین داوطلبان رضایتمندی وجود داشته باشد ،کارها بدون نقص ،بهموقع و بدون نظارت و کنترل
انجام خواهد شد ،افراد منافع سازمان را بر منافع خودشان ترجیح میدهند و داوطلبان از سازمان با کارهایی -ازجمله پیروی از
اصول و کدهای اخالقی ،نشاندادن تصویر خوبی از رویداد ،کار سخت -حمایت میکنند .درنهایت ،با توجه به یافتههای تحقیق،
برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی و مدیران امور داوطلبی برای افزایش رضایتمندی داوطلبان و اطمینان از اینکه داوطلبان با میل
ازجمله روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار در کار که پیشبینیکنندۀ قویتری برای رضایتمندی داوطلبان است .الزم
است مدیران در زمینۀ افزایش سطح اخالق کار و رضایتمندی داوطلبان ،بهطور آشکار و با رویکرد جدیتر ،میزان باالتری از اخالق
کار را ایجاد کنند و در طول جذب داوطلبان بر اصول اخالقی تأکید کنند و دورههایی آموزشی در زمینۀ آشنایی با اصول اخالق
کار برگزار و اطمینان حاصل کنند که همۀ داوطلبان در برنامههای آموزشی مشارکت فعال دارند و ازاینطریق زمینۀ افزایش
رضایتمندی آنان را فراهم آورند .درنهایت ،احتمال دارد داوطلبان بهعلت درك غلط از مفهوم داوطلبی خواستههایی متضاد با
رویکرد اصلی و هدف داوطلبی را در ورزش دنبال کنند .برای رفع این مشکل شاید سازماندهی داوطلبان ،آموزشهای الزم،
برقراری ارتباط آنان با یکدیگر و آشنایی با دیگر داوطلبان در کشورهای دیگر زمینۀ سازگاری آنان را با فعالیتهای داوطلبی فراهم
کند و بتواند راه رسیدن به هدف اصلی و نهایی داوطلبی را هموار سازد .در پایان ،میتوان گفت نمونههای حاضر در این مطالعه،
14
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و عالقه به فعالیت میپردازند و در رویدادهای آتی به فعالیت داوطلبی خود ادامه میدهند ،باید به ابعاد اخالق کار توجه کنند،

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي ،شماره  ،41پاييز و زمستان 4031

فقط از یک رویداد ورزشی تحت عنوان المپیاد فرهنگی -ورزشی دانشجویان انتخاب شده بودند؛ ازاینرو ،تعمیمپذیری نتایج این
مطالعه به داوطلبان دیگر رویدادهای ورزشی باید با احتیاط و دقت بیشتری صورت بگیرد .همچنین ،اطالعات مربوط به اخالق
کاری داوطلبان براساس خوداظهاری داوطلبان بهدست آمده بود .درواقع ،داوطلبان دربارۀ اخالق کاری خویش نظر میدادند که این
مسئله ممکن است تا حدودی به سوگیری نتایج در این زمینه منجر شود؛ ازاینرو ،پیشنهاد میشود از روشهای کیفی و نظرسنجی
از مدیران یا همکاران نیروهای داوطلب برای سنجش اخالق کاری آنان استفاده شود .پیشنهاد میشود تحقیقات بیشتری درباب
رابطۀ اخالق کار با دیگر پیامدهای سازمانی ازجمله تعهد سازمانی ،موفقیت شغلی و مسئولیت اجتماعی در بین داوطلبان انجام
شود .همچنین ،پیشنهاد میشود تحقیقی مشابه در بین داوطلبان بلندمدت در بخش ورزشی (مانند هیئتها و انجمنهای ورزشی)
انجام شود و نتایج آن با نتایج تحقیق حاضر مقایسه شود.
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