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 تعیین وضعیت ادراک رهبری اخالقی کارکنان وزارت ورزش و جوانان
 مدی. سید عبدالحمید اح3. رضا شجیع  2  . هما سلوکی1

 های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه1
 . استادیار دانشگاه پیام نور2
 . استادیار دانشگاه علم و فرهنگ3
 

شود، به همین دلیل امروزه با افزایش محیط سازمانی از جمله عوامل تأثیرگذار بر رفتار و نگرش کارکنان در محیط کار محسوب می
کننده جو اخالقی در سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعات انجام شده اهمیت اخالق در کسب و کار، توجه به عوامل ایجاد

-دهند که مدیران دارای نقشی حیاتی در تدوین و اجرای اصول اخالقی برای اعضای سازمان بوده و با یک رهبری اخالقی، مینشان می
رو هدف از انجام پژوهش توصیفی حاضر، میزان تعهد و وفاداری کارکنان را به میزان قابل توجهی ارتقاء بخشند. از این توانند زمینه ارتقاء

 32( که دارای 2212تعیین وضعیت ادراک رهبری اخالقی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. به همین منظور پرسشنامه کالشاون )
 121نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت که از این تعداد  222ادفی در اختیار خرده مقیاس بود به طور تص 2گویه و 

پرسشنامه تأیید و در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه پس از ترجمه و بازترجمه توسط متخصصین و پایایی آن 
های کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل أیید قرار گرفت. در نهایت از آزمونمورد ت 91/2نیز در یک مطالعه مقدماتی با آلفای کرونباخ 

ها نشان داد؛ میانگین نمره ادراک یافتهاستفاده شد.  25/2داری کوچکتر از ها در سطح معنیواریانس یک طرفه برای تجزیه و تحلیل داده
، 53/12±29/3، انصاف 61/22±62/5داری های مردممقیاسبدست آمد. همچنین میانگین نمره خرده 22/112±23/21رهبری اخالقی 
 63/16±12/2، شفافیت نقش 22/19±23/5، راهنمایی اخالقی 22/2±39/2، نگرانی نسبت به توسعه پایدار 35/12±52/3تسهیم قدرت 
درک تحصیلی ها همچنین نشان داد؛ بین ادراک رهبری اخالقی کارکنان به تفکیک مبدست آمد. یافته 22/12±12/2و یکپارچگی 
ها، میزان ادراک رهبری اخالقی کارکنان وزارت ورزش و جوانان در حد متوسط به باال بر پایه یافتهداری مشاهده نشد. تفاوت معنی
های ترویجی و آموزشی اخالق توسط وزارت ورزش و جوانان، شاهد ارتقاء شود که البته امید است با اجرایی شدن برنامهارزیابی می
های پژوهش حاضر بر توجه به رهبری اخالقی به یافتهادراک رهبری اخالقی در این وزارتخانه و به تبع آن ورزش کشور باشیم.   روزافزون

 کند.  عنوان متغیری مهم در درک باورهای اخالقی کارکنان تأکید می
 رهبری اخالقی، ادراک، وزارت ورزش و جوانان، منابع انسانی های کلیدی:واژه
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