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 چکیده

وردی ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان )مطالعه مبررسی تأثیر اخالق حرفههدف از این پژوهش 

الق اخبین  . در این تحقیق، پژوهشگر سعی کرده است تا با شناسایی رابطهاست( شرکت پگاه آذربایجان غربی

در  زمانو چابکی ساکارکنان  انگیزشگامی در جهت افزایش ازمان ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سحرفه

 یتوصیف هاداده گردآوریبردارد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش  شرکت پگاه آذربایجان غربی

 تشکیل رکت پگاهکارکنان ش کلیه را پژوهش این آماری جامعه .نوع داده کمی بود ازنظر طورهمینهمبستگی و  -

 نامهپرسشانتخاب و از  سادهتصادفی  گیرینمونهاز طریق روش  نمونه عنوانبه نفر 160 هاآن بین از دهند،می

 نامهپرسشو  هرزبرگ ایماده 40 شغلی انگیزش نامهپرسش ،(۲00۹) همکاران و هیوود ایحرفه اخالق استاندارد

 در آمدهدستبهاطالعات  د.آوری اطالعات استفاده شعنوان ابزار جمعبه( ۲016 ن؛همکارا و پاندا) سازمانی چابکی

و  ستانداردانحراف اپژوهش با استفاده از آمار توصیفی )محاسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودار، تدوین جدول،  این

غیره و سیون چندمتمیانگین( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون( و تحلیل رگر اینمونهآزمون مقایسه تک 

بین  :تایج پژوهش نشان داد کهشده است. ن وتحلیلزیهتج 1۸ویرایش  spss افزارنرمتحلیل واریانس با استفاده از 

با  جتماعیامسئولیت بین . دارد وجود دارینیمع چابکی سازمانی ای مدیران با انگیزش کارکنان واخالق حرفه

 ا انگیزشمدیران ب علمی تعلق به اجتماعبین  .وجود دارد دارمعنیچابکی سازمانی رابطه مثبت و انگیزش کارکنان و 

ی چابکارکنان و با انگیزش ک خود کاراییبین وجود دارد.  دارمعنیچابکی سازمانی رابطه مثبت و کنان و کار

طه مثبت سازمانی راب چابکیبا انگیزش کارکنان و  مسئولیت علمیبین وجود دارد.  دارمعنیسازمانی رابطه مثبت و 
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 مقدمه

 وباطنی  وبه معنای صورت درونی  که اخالق، جمع خلق و خلق است به معنای سرشت، خوی، طبیعت و امثال آن

شود که ظاهری انسان گفته می صورتبهشود؛ در مقابل خلق که ک میرود که با بصیرت درناپیدای آدمی به کار می

 یک رفتار این که ستا آن بر دلیل خاص، رفتار نوع یک (. استمرار۸6 ،ه 1416 ،منظور ابن) است رؤیتقابلبا چشم 

 و کزادبی) نامندمی اخالق و خُلق را ریشه آن که است یافته فرد روح و جان عمق در و باطنی درونی ریشۀ

  .(13۸۹  همکاران،

 بودن؛ چگونه به هم و باشد کرده توجه کردن رفتار چگونه به هم که پذیردمی را اخالق از تعریفی مطهری شهید

 ملکات و صفات با تبطمر بودن چگونه و شودمی هم گفتار شامل که انسان اعمال به شودمی مربوط رفتار چگونگی

 (.1374 ،مطهری) است نفسانی

ای اخالق عده مثالعنوانبهاند؛ های خاصی محدود کردهبرخی از ابتدا قلمرو اخالق و مسائل اخالقی را به حیطه

ر اخالق د تماماًر این صورت اخالق اخالق در اجتماع است که د گیریشکلاند که بستر فردی را نفی کرده و مدعی

الق فردی، را تعریف کرده و از انواع اخ تریستردهگشود. دیگرانی نیز برای اخالق دامنه اجتماعی خالصه می

 (.13۸5 ،نویسندگان از جمعی) ندااجتماعی، بندگی و اخالق خانواده سخن گفته

ات یقکه از خل یاعمال و رفتار صورتبهاند که ف کردهیانسان تعر یو باطن یاز صفات روح یااخالق را مجموعه

توان یش مه آثارشود که اخالق را از راین سبب گفته میکند و بدیدا میپ یشود، بروز ظاهریم یانسان ناش یدرون

ان و جدر عمق  یو باطن یشه درونیک رین رفتار یل بر آن است که اینوع رفتار خاص، دلک یف کرد. استمرار یتعر

کنند، اما یم یتلق یفرد یاخالق را در حد رفتارها دامنهنامند. یشه را خلق و اخالق میافته است که آن ریروح فرد 

به اخالق  نوعیبهابد، ییوع میو شکند یدا میپ یتسر یاجتماع یا نهادهایدر سطح جامعه  کهوقتی یفرد یرفتارها

ا آن ابد که جامعه را بییالب موجه غ یدواند و خود نوعیاش در فرهنگ جامعه مشهیشود که ریل میتبد یجمع

 یاخالق هایارزشه اخالق و ، پرداختن بهاسازمانرفتار  وتحلیلتجزیهامروز در  .(13۸7، ی)قراملک شناختتوان یم

 دهد که خود حاصل جمعیل میتشک هاآن یاخالق یرا رفتارها هاسازمان یرونیاز الزامات است. نماد ب یکی

 .است بروزیافته، ظهور و هاسازماناست که در آن  یگوناگون اخالق هایارزش

به  یردولتیو غ یدولت هایبخشرا در  یادیز هاینگرانی، یاخالق یارهایمع یت نشدن برخیرعا یط کنونیدر شرا

 ینظر یمبناها ی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجویدر بخش دولت یرفتار یارهایوجود آورده است. سقوط مع

ران کارآمد یمد هایدغدغه ترینعمدهاز  یکی لذا ؛آن را فراهم سازند ییر مناسب اجرایبوده تا بتوانند مس رابطهدراین
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با  هاآناست تا  هاحرفهشاغل در تمام  یعوامل انسان یاسب بـرامن یجاد بسترهایا یدر سطوح مختلف، چگونگ

حاکم بر شغل و  یدر جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخالق مسائلت و تعهد کامل به یحس مسئول

که  شودمیف یدها تعریدها و نبایو با هاارزشاز  یستمیس عنوانبهات در سازمان یت کنند. اخالقیحرفه خود را رعا

و  یدر بعد فرد هاانسان طورکلیبه. شودمیز یسازمان مشخص و عمل بد از خوب متما یک و بدهایبر اساس آن ن

ن ی. ممکن است همدهدمیرا شکل  هاآنهستند که پندار، گفتار و رفتار  یخاص اخالق هایویژگی یدارا یتیشخص

از  یموجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوت یعوامل رندگیمیقرار  یگاه و پست سازمانیک جایدر  یافراد وقت

بگذارد. منابع انسانی یا  تأثیرسازمان  اثربخشیو  ییزان کارایم یبر رو یانسان هایویژگین یسر بزند که ا یبعد فرد

رود. نظرسنجی از مدیران ترین عوامل تولید در یک سازمان به شمار میهای انسانی از مهمبه عبارت بهتر سرمایه

ترین دهد که بزرگکند، نشان میرا فهرست می هاآنهای بزرگ و موفقی که مجله معروف فورچون ارشد شرکت

 های الزم در زمینه روابط انسانی استدگاه این مقامات، نداشتن مهارتدلیل شکست یا ناکامی مدیران از دی

 (.3 ،13۸6 ،درخشان)

 ت و رفتارهایکرح سبب وعلت  جوییپی درواقع که برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان

نسان ا؛ چرا تار آدمی استاش در مسئله انگیزش؛ پاسخ چراهای رفکنکاعضا و افراد سازمان است، ضرورت دارد. 

ار چیست؟ کبه  عالقگیبی ؟ علت عالقه به شغل وکارندکم؟ چرا بعضی افراد فعال و برخی کندمیار کدر سازمان 

 هایهانگیزدر انگیزش و  هاآنو بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به  سؤاالتاین 

ریت در انگیزش عوامل اخالقی مدین است که یق حاضر ایتحق یرو مسئله اصلن یهم از .شودمینان خالصه کارک

 ؟گذاردمی تأثیری کارکنان و چابکی سازمان چه

 ایحرفه و خالق اخالق

یوانی حوای نباتی و ق به مربوط، ملکاتی که کندمیعلم اخالق عبارت است از فنی که پیرامون ملکات انسانی بحث 

از  یککدامم کند جدا سازد و معلو رذایلشرا از  هاآنکه فضائل  کندمیض بحث و انسانی اوست، به این غر

عد بست تا آدمی بد و رذیله و مایه نقص او یککدام وملکات نفسانی انسان خوب و فضیلت و مایه کمال اوست، 

رونی دقتضای فضائل م اعمال نیکی که درنتیجهدور کند و  رذایل از وخود را با فضائل بیاراید  هاآن شناساییاز 

 وعادت علمی سجلب نموده،  خود بهانسانی ستایش عموم و ثنای جمیل جامعه را  اجتماع دراست، انجام دهد تا 

 (.13۸۹ ،شجاعی) برساندعملی خود را به کمال 
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 خواهدمین ، بالفاصله از آناکندمیکه مسلمانان را به اجرای مراسم عبادی دعوت  بعدازآنقرآن در موارد متعددی 

زمین  دررویاکنون »: فرمایدمی نمازجمعهخداوند، در سوره جمعه در خاتمه آداب  .که کارهای نیکو انجام دهند

ه است و جامع در حقیقت، ثمره عبادات، ظهور اخالق و افعال پسندیده در فرد«. برای کسب فضیلت، متفرق شوید

یرش و ح و پذخداپسند و آرمانی اسالم نیز نیّت صال و شرط ثمربخشی اعمال و اخالق پسندیده در ساخت جامعه

 .(11 ص ،13۸5 ،احمدی) است انتخاب آگاهانه و آزادانه آن اعمال و صفات

 کندمی تعیین را هاهگرو و افراد رفتار که است بشری سلوک استانداردهای و اصول از ایمجموعه ای،حرفه خالق

 سازمان در هک است امر نیا ردنک محقق آن هدف هک است یعقالن رکتف ندیفرا یک ای،حرفه اخالق قت،یحق در

 (.13۸۲ ،قراملکی فرامرز) نمود اشاعه و حفظ دیبا موقع چه را هاییارزش چه

 خشی ازب ازآنجاکهص( هدف از رسالت خویش را برپایی مکارم اخالق معرفی کرده است. ) رسول گرامی اسالم

توان اصول می روازاینمنش رفتاری ایشان در خصوص تشکیل جامعه اسالمی و تعامل با اقوام دیگر بوده است، 

 اکرم پیامبرداری ایشان جستجو کرد. اخالق سیاسی و شیوه حکومت داریحکومت اخالق عملی در سیاست و

در ( ص) مبر اکرمهدف پیا. اند، استسایر زمامداران در پیش گرفته آنچهای متفاوت با ، گونهالهاهلل علیه و صلی

 بردنبینازای برای احقاق حق، گسترش دادگری و ها نبود بلکه، قدرت وسیلهها کسب قدرت و فتح سرزمینجنگ

 و با فضایل خدمت به مردم و آشناکردن آنان ،داری ایشانهمچنین یکی دیگر از اهداف حکومت .بود فسادظلم و 

در  همچنین ،ار داردص( عنصر سیاسی در کنار عنصر دینی و اخالقی نیز قر) در نبردهای پیامبر. انسانی بود کماالت

های ا اقلیتب ص() سیاست و تدبیر پیامبر اکرم انتقام از دشمن نیز مدنظر نبوده است. ص منبردهای رسول اعظ

 ه اسالمین جامعتواند الگوی مناسبی برای حاکمات که میآمیز اسدینی و غیر مسلمانان در پرتو همزیستی مسالمت

 .(13۹۸ ،یمیابراه) باشد هاو مدیران اسالمی در طول قرن

 زشیمفهوم انگ

 جهت در الشت و حرکت به وادار را انسان ایمحرکه موتور همچون که بدانیم درونی عامل آن را انگیزش اگر

 چرا است دیریتم علمای همه بحث موضوع انسان در انگیزش ایجاد نماید،می خاص اهدافی یا هدف به رسیدن

 (.1376 ،)جاسبی دارد مهم و اساسی نقش مدیریت مسائل حل و کارایی افزایش در آن به توجه که

ل یسبب و دل یزه، در لغت به معنایانگ .ن شودییز تبیزه نیزش، مناسب است مفهوم انگیش از پرداختن به مفهوم انگیپ

است که دو جنبه در آن لحاظ شده است.  یز مفهومی. در اصطالح نکندمیوادار  یاست که کسی را به کار یزیو چ

 یو از سو شودمیاست و رفتار فرد را موجب  یدرون یروی، محرک رفتار است که همان عامل و نسوییکاز 
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بدون  یچ رفتاریه چرا کهتوجه دارد؛  یر در رفتار، به هدفیتأث یجنبهشه از یجه و هدف است که همینت یگر، داراید

، به محرک رفتار و از ییاست که از سو دومنظوره یزه، مفهومیگفت انگ توانمین، یبنابرا .شودنمیزه انجام یانگ

 یدرون یعامل»ف کرد: ین تعریبتوان آن را چن دیشا (.1376 ،جاسبی) داردجه و هدف رفتار اشاره یگر، به نتید یسو

 .را انجام دهد یتا کار انگیزاندبرمیاست که شخص را  یدرون یزه، حالتیانگبنابراین  «شودمیکه موجب رفتار فرد 

از کارها سود  یاریرا بسیکار است؛ ز منفعتا یزه، همان مصلحت یم انگییبگو توانیمنمید توجه داشت که یالبته با

د. پس صرف یبه وجود آ یدر و ایانگیزهبکند و  یدارد که اگر فرد از آن آگاه نشود، امکان ندارد حرکت یفراوان

جاد یزه ایانگ تنهاییبه، مصلحت و سود حاصل از کار، بنابراین ؛ستیزه نی، انگیا مصلحت در کاریوجود نفع 

 (.13۹0 حقانی) استاز ین ی، بلکه به شناخت و آگاهکندنمی

 دیدگاه علم مدیریت انگیزش از

سیدن به جهت ر ای انسان را وادار به حرکت و تالش دراگر انگیزش را آن عامل درونی بدانیم که همچنین محرکه

ه باشد چرا کهمه علمای مدیریت می نماید، ایجاد این انگیزش در انسان موضوع بحثهدف یا اهدافی خاص می

 .مدیریت نقش اساسی و مهمی داردتوجه به آن در افزایش کارایی و حل مسائل 

صوص خبسیاری در  هاینوشتهای انسانی بوده و آثار و انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه

گیزشی نون انف ،تجربیانگیزش از سوی دانشمندان مختلف مطرح شده که در آنها هم از نظر تئوریک و هم از نظر 

وفقیت مکلید  پردازاننظریهو بررسی گرفته است.  موردبحثبهبود عملکرد افراد  توسط مدیران برای مورداستفاده

سان نقش ان فن آوری، سویبه هاسازماندانند و با وجود حرکت سریع نیروی انسانی می مؤثرسازمانی را مدیریت 

کارکنان و  توجهجلب رواینازقرار گرفته است.  موردتوجه ازپیشبیشعامل حیاتی و استراتژیک سازمان  عنوانبه

ی یت خاصمند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمعالقه

 .(13۹4، زادهتقی ؛یتابل) برخوردار است

 به شمار وریبهره درنهایتو  هاسازمانزمینه و عامل انجام کار در  ترینمهمانگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز، 

د زان عملکرباط مستقیم دارد. مینیروی انسانی ارت وریبهرهداشتن انگیزه با افزایش  دهدمی. مطالعات نشان رودمی

 بکند و دومین تواندیمکه او چه  کندمی تعیینیک فرد تابعی از توانایی و انگیزش اوست. اولین عامل )توانایی( 

 .(13۹5 بابایی،انجام دهد ) خواهدمیکه او چه  کندمیمشخص  انگیزش() عامل
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 انگیزش هاینظریه

 هایکرد. نظریه بندیطبقه دسته ها را در سهآن توانمی است که شدهمطرح گوناگونی هاینظریه انگیزش برای

 هایکنند و نظریهیم را بیان انگیزش چگونگی که فرایندی های، نظریهدارند تأکید انگیزش بر چیستی که محتوایی

های ترین نظریهاز مهم یکی .شود، متمرکز هستندرفتار آموخته می آموزش یک هایبر راه رفتار که یا تعدیل تقویتی

ه یک مثلث که معروف ب صورتبهانسان را  مازلو، تمامی نیازهای .است” آبراهام مازلو“ی محتوایی انگیزش، نظریه

های اصلی انسان مشتمل بر پنج طبقه انگیزه .کندبندی میح تقسیمترین تا باالترین سطبوده، از پایین” هرم شناختی“

مانند  سطح پایین هرم، شامل نیازهای زیستی .ستها هم مربوط به پنج طبقه کلی ااز هرم است و سایر انگیزه

را  یزیولوژیکهای فیزیولوژیک. ما در درجه اول باید نیازهای فا با عنوان انگیزههگرسنگی و تشنگی است که از آن

شود، اما طرح میمکنیم، بعد از برطرف شدن نیازهای زیستی، نیازهای ایمنی که شامل غذا و پوشاک هستند،  تأمین

و عشق وجود  ایی مانند تعلقدر مرحله بعد، نیازه .نیت داشته باشیمها در روزهای دیگر هم باید امآن تأمینبرای 

که  ازاینپس روازایننام برد؛  شدنواقعها آن قبول موردخوردن با دیگران و  پیوند ازتوان دارد که برای مثال می

شامل تحقق یافتن، کسب  نفسعزتربوط به منیازهای  .کند، به تعلق و عشق نیاز داردانسان احساس امنیت می

 (.Robbins، 1۹۹3) است قرارگرفتنید شایستگی، برتری و مورد تأئ

 .رار بگیردقزند که مورد تعریف و تمجید دیگران ، انسان با داشتن امنیت دست به انجام کارهایی میترتیباینبه 

 جزبهد مازلو، از دی .نیز وجود دارد تا افراد بتوانند به کمال دست یابند خودشکوفایی، نیازهای مربوط به درنهایت

د، بقا و شوند. اگر نیازهای زیستی ارضا نشوننیازهای زیستی، سایر نیازهای انسان، نیازهای روانی محسوب می

به  هداشت روانی او رابنشدن نیازهای بعدی انسان، سالمت و  تأمین کهدرصورتیافتد، وجود انسان به خطر می

 .ال نیاز داردای از شرایط ایدهطح باالی خود به مجموعهسیدن به نیازهای ساندازد؛ بنابراین انسان برای رمخاطره می

ر جامعه دکنند که عدالت اجتماعی و اقتصادی ، افراد زمانی به نیازهای سطح باال دسترسی پیدا میمعمول طور به

 .همان() یابندبرقرار باشد؛ البته فقط درصد بسیار کمی از افراد جامعه به مرحله آخر دست می

 و انگیزش مداراخالقرهبری 

باال است. این رهبران از  اثربخشیاخالقی، مشخصه رهبرانی با  هایارزششواهد تحقیقاتی نشان داده که پایبندی به 

. با کنندمیرا ترغیب به بهبود عملکرد و تمایل به نوآوری و خالقیت  هاآنطریق رفتارهای منصفانه با کارکنان خود 

نفر  33۲از این جامعه آماری  که انددادهپژوهشی همبستگی که جامعه آماری آن را کارکنان کارخانه حایر تشکیل 

که  داده نشان هاداده تحلیل از حاصل شواهد. اندشدهانتخاب ایطبقه گیرینمونه طریق از پژوهش در برای شرکت

http://www.parinazirannezhad.blogfa.com/post/27
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با انگیزش درونی برای نوآوری و خالقیت در محیط کار دارای رابطه مثبت است و انگیزش  مداراخالقرهبری 

 .(۲00۸ ،رولد) شودمیباعث تقویت خالقیت در محیط کار  ایزنجیرهدرونی در نوآوری طی یک فرآیند 

 وامی سعی ه درونی( تمباشند )انگیز مندعالقهشان زمانی که افراد در فضا و محیط کاری خود به امور شغلی و کار

جدید کار نیز  هایروشو  هاشده ابداعو در این راه از  دهندمیتالش خود را برای انجام کار به نحو احسن انجام 

 (.13۹5 پور،قلی) کردبدون تردید استفاده خواهند 

ارکنان کدرونی را در  چنین ادعا کرد که رهبری اخالقی در درجه اول سطح انگیزش تواندمینظری  ازلحاظ درواقع

ل . به همین دلیشودمی، سپس انگیزش درونی موجب تقویت یادگیری کارکنان در کارهای خالقانه بردمیباال 

خالقی ا رهبریرد. کار را یک متغیر فردی و در مقابل، نوآوری یک متغیر سازمانی تلقی ک هایمحیطخالقیت در 

جدید  هایاندیشهی خلق انگیزش برای نوآوری را تقویت نماید و این انگیزش درونی نیز بستری الزم برا تواندمی

وابط ساس الگوی نظری رارا تویت نماید. بر همین  هاآندرونی، اجرای  کنندهتقویتدر کار و سپس در یک چرخه 

 ودبدر شکل زیر خواهد  شدهارائهقیت در کار مطابق با الگو با انگیزش درونی و خال مداراخالقبین رهبری 

 .(13۸۹، پرورگلپاداش، )

 چابکی سازمانی

ین آژانس ارائه کرد. یاکوکا به کار گرفت. در گزارشی که ا مؤسسه 1۹۹1در سال  باراولینمفهوم چابکی را برای 

پذیری چابک سرعت واکنش و انعطافاصطالح . رای تولیدات جدید معرفی شده استچابکی امکانی اساسی ب

 پذیریانعطافو با  سرعتبه هاسازمانکه برای این .کندسازمان را در مواجهه با رویدادهای داخل و خارج بیان می

ارکنان دانشی، کبر روی  گذاریسرمایه، روزبههای اطالعات ها و سیستمفناوری کارگیریبهکامل عمل کنند. نیازمند 

یره دستیابی به زنج و، همکاری داخلی هاسازمان، هم سو شدن با اشکال مجازی وکارکسبآیندهای انسجام در فر

 (.13۹5 همکاران، و جورکش) عرضه یکپارچه هستند

 فناوری و انسانی نیروی رایندها،ف ساختار، راهبرد، سریع بندیرکیبت - زبا توانایی توانمی را سازمانی چابکی

 .کرد تعریف ارزش از محافظت و ارزش خلق هایموقعیت راستای در سازمان
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. است هاسازمان اکثر برای گریزپا هدف یک سازمانی چابکی که دهدمی نشان ۲گلوبال مکنزی اخیر نظرسنجی

 نهادینه کامل طور به آنان مطبوعه سازمان در هنوز چابک، هایروش که اندداشته اظهار دهندگانپاسخ از بسیاری

 )همان(.است نشده

 نیازمند امری سازمان کل سطح در بساچه و سازمانی واحدهای در خأل این وجود چابکی، مسجل منافع به نظر 

 باالی سطح از خبر کردندمی کار( agile units) چابک واحدهای در که کسانی وریبهره گزارش. است توجه

 و تحول برای هاسازمان مشوق قطعیت، عدم و ناگهانی تغییرات معرض در داشتن قرار. دارد واحدها این در کارایی

 .است سازمانی چابکی کردن نهادینه

گاز  کنان ادارهو رضایت شغلی )مطالعه موردی: کار اخالق مدیرانبررسی رابطه بین به  ( در پژوهشی13۹5) غریب

 أثیرتدر سازمان  نانکارک انگیزش و در رضایت شغلی تواندمی اخالق مدیران رامسر( پرداخت که نتایج نشان داد

 .داشته باشد داریمعنی

 شرکت اخالقی هایارزش مدیریت و حسابداران انجمن هایحرف آیین رفتار ( تأثیر۲00۲) 3زیگنفوس و مارتینسون

 داد، نشان هایافته .کردند بررسی اخالقی اعضا قضاوت و ادراک بر را گواهینامه نوع و سن نیز و

 ارد؛د وجود معناداری آماری رابطۀ هانآ اخالقی قضاوت و ادراک و ای اعضاحرفه آیین رفتاربندی اجزای رتبه بین

 ضعیفی گواهینامه ارتباط وعن و سن و شرکت اخالقی هایارزش و اعضا اخالقی قضاوت و که بین ادراکدرحالی

 .(13۹6 ،نیاطالب) هست

 ای مدیران با انگیزش کارکنان وآیا بین اخالق حرفه که است پرسش برای پاسخ یافتن حاضر پژوهش انجام در هدف

 کهدارد؟ یعنی این وجود داریمعنی چابکی سازمانی

 دارد؟ وجود داریمعنی چابکی سازمانیبا انگیزش کارکنان و  مسئولیت اجتماعیآیا بین  

 دارد؟ وجود داریمعنی رابطه چابکی سازمانیمدیران با انگیزش کارکنان و  تعلق به اجتماع علمیآیا بین 

 دارد؟ وجود داریمعنیچابکی انگیزش کارکنان و  با خود کاراییآیا بین 

 دارد؟ وجود داریو معنی چابکی سازمانیبا انگیزش کارکنان و  مسئولیت علمیآیا بین 

                                                
2 0 McKinsey Global 
3 . Martinson & Ziegenfuss. 
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 روش

ه در بین کارکنان شرکت پگا انیچابکی سازم ای مدیران با انگیزش واخالق حرفهاین پژوهش باهدف بررسی 

 - یتوصیف هاداده گردآوریروش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش  د.انجام ش آذربایجان غربی

ت پگاه آذربایجان کارکنان شرک کلیه را پژوهش این آماری جامعه .نوع داده کمی بود ازنظر طورهمینهمبستگی و 

 ابزار .شدند انتخاب نمونه عنوانبه نفر ۲00 هاآن بین از دهند،می تشکیل بود نفر 1۸۲4ها غربی که تعداد آن

 .است نامهپرسش اطالعات گردآوری

 40 شغلی انگیزش نامهپرسش ،(۲00۹) همکاران و هیوود ایحرفه اخالق استاندارد نامهپرسشدر این پژوهش، از 

ابزار پژوهش و برای تحلیل  عنوانبه( ۲016 ن؛همکارا و پاندا) سازمانی چابکی نامهپرسشو  برگ هرز ایماده

آزمون  وستاندارد ها از استفاده از آمار توصیفی )محاسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودار، تدوین جدول، انحراف اداده

 افزارنرمز اا استفاده میانگین( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون( و تحلیل رگرسیون ب اینمونهمقایسه تک 

spss  است شدهاستفاده 1۹ویرایش. 

 هایافته

 هایکه نتایج شاخص اندگرفته قرار بررسی موردآذربایجان غربی  پگاهنفر از کارکنان شرکت  ۲00 در مطالعه حاضر

 است. شدهدادهنشانصورت خالصه در جدول زیر به پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ و یفیتوص

 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ و یفیتوص هایشاخص: 1 جدول

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 ۲5/0 06/0 56/0 ۸3/۲ ایحرفه اخالق

 11/0 -01/0 61/0 1۹/3 انگیزش

 ۲۸/0 0۹/0 5۲/0 06/3 سازمانی چابکی

آزمون ضریب  از چابکی سازمانی رکنان وهای آن با انگیزش کاؤلفهای مدیران و مبرای بررسی رابطه اخالق حرفه

 است. شدهدادهنشان ۲همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 
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 نیآن باانگیزه و چابکی سازما هایمؤلفه وای ضرایب همبستگی متقابل اخالق حرفه ۲ جدول

 چابکی سازمانی انگیزش متغیر

 مسئولیت اجتماعی
r ۲31/0 3۸3/0 

sig 000/0 0۲1/0 

 علمی اجتماع به تعلق
r ۲0۲/0 153/0 

sig 000/0 001/0 

 کارایی خود
r 1۲1/0 ۲6۹/0 

sig 030/0 0۲3/0 

 علمی مسئولیت
r 1۸۸/0 ۲16/0 

sig 001/0 000/0 

 (کل) ایحرفه اخالق
r ۲۹7/0 3۲1/0 

sig 041/0 005/0 

 دارد عناداری وجودمو انگیزه کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت  ای واساس جدول فوق، بین اخالق حرفه بر

(P<0/05که به این معناست با افزایش اخالق حرفه )یابد. در ای انگیزه کارکنان و چابکی سازمان افزایش می

ده های آن از رگرسیون چندگانه هم استفاای و مؤلفهاساس اخالق حرفه کارکنان بر بینی انگیزهمرحله دوم برای پیش

 شده است.گزارش 3شد که نتایج آن در جدول 

 ایخالصه تحلیل رگرسیون انگیزه کارکنان بر اساس اخالق حرفه 3 جدول

 متغیر
 T Sig استاندارد ضرایب ضرایب غیراستاندارد

B Std.Error Beta   

 005/0 55/1  73/۲7 ۲7/4۲ مقدار ثابت

 046/0 ۹1/3 47/0 ۹۲4/0 6۸/3 اجتماعی مسئولیت

 000/0 55/1 ۲۲1/0 35۹/1 1۸/۲ علمی اجتماع به تعلق

 01۲/0 ۲06/0 0۲۹/0 ۸۲/1 354/0 کارایی خود

 000/0 03/1 1۲۲/0 1۹/1 33/1 علمی مسئولیت

 001/0 306/0 3۲1/0 ۲۲0/0 ۸۹3/0 (کل) ایحرفه اخالق

=0/183     F=5/62      sig=0/0002r=0/421  R 
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به  ۸31/0برابر با   )۲R) و مقدار ضریب تبیین R( 0/421) اساس این جدول مقدار ضریب همبستگی چندگانه بر

دهد که کند. همچنین نتایج نشان میدرصد از واریانس انگیزه کارکنان را تبیین می 3/1۸ای این معناست اخالق حرفه

 بینی چابکی سازمانی بربرای پیش. انگیزه کارکنان برخوردارند بینیهای آن از توان پیشای و مؤلفهاخالق حرفه

شده گزارش 4های آن از رگرسیون چندگانه هم استفاده شد که نتایج آن در جدول ای و مؤلفهاساس اخالق حرفه

 است.

 ایحرفه اخالق اساس بر چابکی سازمان ونیرگرس لیتحل خالصه 4 جدول

 متغیر
 T Sig استاندارد ضرایب ضرایب غیراستاندارد

B Std.Error Beta   

 0۲5/0 55/3  33/16 ۲۹/۲1 مقدار ثابت

 000/0 ۹1/۲ 376/0 ۲۲1/0 6۸3/0 اجتماعی مسئولیت

 000/0 0۲7/0 ۲71/0 35۹/1 001۸/0 علمی اجتماع به تعلق

 03۹/0 051/0 143/0 ۸۲1/0 ۲6/0 کارایی خود

 006/0 03/۲ 065/0 ۲7۸/0 33۹/0 علمی مسئولیت

 004/0 306/0 1۹6/0 ۲۲0/0 ۸۹3/0 (کل) ایحرفه اخالق

=0/256     F=4/615     sig=0/0002r=0/461   R 

به  56۲/0برابر با   )۲R) و مقدار ضریب تبیین R( 0/461) اساس این جدول مقدار ضریب همبستگی چندگانه بر

دهد کند. همچنین نتایج نشان میدرصد از واریانس چابکی سازمان را تبیین می 3/۲۹ای این معناست اخالق حرفه

 د.چابکی سازمان برخوردارن بینیهای آن از توان پیشای و مؤلفهحرفهکه اخالق 

 گیریبحث و نتیجه

 مثبت و سازمانی چابکی باانگیزه کارکنان و ایحرفه بین اخالق رابطه که داد نشان پژوهش هایفرضیه وتحلیلتجزیه

است.  اثرگذار کارکنان و چابکی سازمانیانگیزه  بر ای مدیرانحرفه اخالق که دهدمی نشان مطالعات. است معنادار

ای های مطالعات پیشین همخوانی دارد. اپرا و وین در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطهها با یافتهاین یافته
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انصاری نیز در پژوهش  دارد. چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان تونسی وجود ای ومعنادار بین اخالق حرفه

 (.13۹6 ،طالب نیا) دارد انگیزش کارکنان رابطه مثبتی وجود ای ون نتیجه رسید که بین اخالق حرفهخود به ای

 مروربه مدیریت علم از بخشی عنوانبه گذشته ونیم قرن یک طی یافتهتوسعه جوامع در سازمانی اخالق مقوله

 و است یارک محیط و شغل و حرفه هر در هاضرورت ازجمله وظایف انجام در اخالق وجود .است شدهنهادینه

 شده است.تبدیل یجد نیاز یک به کار هایمحیط در اخالق کاربرد

 ان انگیزهای پایبندی باالتری داشته باشند کارکنکه هرگاه مدیران به اخالق حرفه توان نتیجه گرفتدرمجموع می

شود یشنهاد مینتایج این پژوهش پ بهباتوجهبیشتری خواهند داشت و چابکی سازمانی نیز بیشتر خواهد بود. 

 انجام گیرد. خصوصدراینمطالعات بیشتری 
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 منابع

 ها و کاربردها(، سازمان مطالعه و تدوین کتب( مدیریت منابع انسانی )مفاهیم، تئوری13۹5) پورآرین قلی

 ها )سمت(.دانشگاه انسانیعلوم

س ملی مدیریت، نخستین کنفران در سیره سیاسی پیامبر گرامی اسالم،مداری اخالق (،13۹۸) ابراهیمی، محمدباقر

 شیراز، ،وکارکسباخالق و 

 ۲۹ شماره ،13۸5 تیر و خرداد زندگی حدیث اسالمی، مجله اخالق به ( نگاهی13۸5) حسن احمدی،

 .۸6ص ،10ج العربی، التراث حیاءلدارا بیروت، ،العرب لسان (ه 1416) منظور ابن

 و سومین همایش المللیبیناولین همایش سازمانی،  وریبهرهانگیزش شغلی بر  تأثیر( بررسی 13۹5) محمد ،بابایی

 .علمی کیان پژوهان مؤسسه، تهران، نوین در علوم مدیریت و اقتصاد هایایدهملی 

 و 125 جامعه شمارۀ و کار ای،حرفه ( اخالق13۸۹) محمد صادقی، ؛علیرضا سنبلی، پورحسین جعفر؛ زاد،بیک

 .56 ص آذر، -10.و آبان126

ن کنفرانس اولی ،های انگیزش در مدیریت رفتار سازمانیبررسی نظریه( 13۹4) زاده، هادیتابلی، حمید و تقی

 ،ساری ،المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتیبین

نان، کارکت یو خالق یوآورن یبرا یدرونزش یبا انگ مداراخالق یرابطه رهبر (13۸۹) محسن ،پرورگل با،یفر پاداش

 ،(1) 5فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوری 

 (,33ی )پیاپ ۲ شماره ،مدیریت پژوهیآینده .(. انگیزش در مدیریت اسالمی1376عبداهلل. ) ،جاسبی

 قم. اسالمی، فرهنگ و علوم پژوهشگاه اسالمی، اخالق شناخت کتاب (،13۸5) نویسندگان از جمعی

قتصاد در ا مدیریت و المللی(دومین کنفرانس بین13۹5) زاده، احمدرضا؛ سرجویی، سمیهنسرین؛ شکرچیجورکش، 

 .، تهران۲1 قرن

)ره(،  ینیامام خم یشو پژوه ی(، قم: انتشارات مؤسسه آموزش1) یکاربرد شناسیروان(، 13۹0، ابوالحسن؛ )یحقان

 .چاپ دوم
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 هاسفند، شمار 17 ،اد، روزنامه دنیای اقتصهاسازمان در کارکنان برانگیزش مؤثر ( عوامل13۸6) درخشانی، محبوبه

146۹. 

 .60 ، صیزدیمصباح  اهللآیتحضرت  شناختیروان هایدیدگاه (13۸۹) محمدصادق ،یشجاع

ـ  فصلنامه علمی .کارکنان برانگیزشای اخالق حرفه تأثیر( بررسی 13۹6حسین. ) ،دریرجب ،الهقدرت ،طالب نیا

  ,(47)13. ،ترویجی اخالق

گاز داره او رضایت شغلی )مطالعه موردی: کارکنان  اخالق مدیران(، بررسی رابطه بین 13۹5، )رسول ،غریب

 ،1404مدیریت نوین در افق  المللیبینهمایش ، رامسر(

 ران.ته چاپ اول،، ملکی قرافرامرز  احد ای، ناشرحرفه ( اخالق13۸۲) فرامرزقراملکی، احد

 .۲۲آشنایی با علوم اسالمی، حکمت عملی، انتشارات صدرا، چاپ اول، ص  (1374) مرتضیمطهری، 

Rowold J (2008). Relationships amongtransformational, transactional, and moral 

basedleadership: Results from two empirical studies.Leadership Review,Kravis 

Leadership Institute,Claremont Mckenna College 8:4-17. 

Robbins ،Stephen P. Organizational Behavior ،Concepts ،controversies ،and 

Applications  ،6 th Ed. (Prentice - Hall international Editions ، U. S. A.  1۹۹3 ) P. ۲05.  
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the impact of professional ethics of managers on employee motivation and 

organization agility (case study of west azerbaijan pegah company) 

4Daod GHaderzadeh 

 

Abstract 

 

the purpose of this study is to investigate the effect of managers' professional ethics 

on employees ' motivation and organizational agility (case study of pegah company's 

pegah company). in this research, the researcher has tried to identify the relationship 

between managers ' professional ethics and employees' motivation and agility in the 

pegah company pegah company . the research method in terms of purpose is 

applied, in terms of data collection, descriptive- correlation and also with employee 

motivation and organizational agility is positive and significant. the method of 

research in terms of practical purpose was quantitative in terms of data collection 

method , descriptive - correlation and in terms of quantitative data type . the 

population of this study comprises all the employees of the pegah company, among 

which 160 people were selected through simple random sampling method and 

questionnaire questionnaire (etal.2009), a job motivation questionnaire and 

organizational agility questionnaire (Panda et al , 2016) was used as a data collection 

tool. the data obtained in this study were analyzed using descriptive 

statistics(calculation of frequency , percentage, plot mapping, standard deviation and 

univariate comparison) and inferential statistics(Pearson correlation coefficient) and 

multivariate regression analysis using spss software, 18 is analyzed. the results 

showed that there is a meaningful relation between professional ethics of managers 

with motivation of employees and organizational agility. there is a positive and 

meaningful relation between social responsibility with motivation of employees and 

organizational agility . there is a positive and meaningful relation between belonging 

to the scientific community of managers with the motivation of employees and 

organizational agility. there is a positive and significant relationship between 

performance motivation and organizational agility. there is a positive and meaningful 

relation between scientific responsibility with motivation of employees and 

organizational agility. 

Keywords: ethics, professional ethics, motivation, organizational agility 
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