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Özet 
Otel işletmeleri de, mal üreten diğer işletmeler gibi tüketici istek ve ihtiyaçlarını 

tatmin edebilmek amacıyla birtakım uygulamalara başvurmaktadırlar. Bu uygulamalar 
hizmet işletmeleri açısından irdelendiğinde, hizmetlerin farklı özellikleri ve çalışan-
tüketici etkileşimi kapsamında sınır birim işgörenlerinin kritik rol oynadıkları ifade 
edilebilir. Bu temel bilgilerden hareketle yönetici etik davranışlarının, sınır birim 
çalışanlarının motivasyonları ve iş tatminleri üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceği 
düşünülmektedir. Yukarıda verilen bilgiler ışığında bu çalışmada, yönetici etik 
davranışlarının sınır birim çalışanları tarafından değerlendirilmesi amaçlanmış ve bu 
kapsamda Adana’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 836 
sınır birim personeline Yönetici Etik Davranışı ve İş Tatmini Anketi uygulanmıştır. Söz 
konusu ölçekten anlamlı sonuçlar çıkarabilmek ve literatüre katkı yapabilmek amacıyla 
ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik boyutları dikkate alınmış, regresyon analizi yardımıyla 
yöneticilerin etik davranışlarına yönelik algının çalışanların motivasyonlarına ve iş 
tatminlerine etkisi, ayrıca çalışan motivasyonunun da iş tatminine etkisi incelenmiştir. 
Elde edilen bulgulardan yöneticilerin etik davranışlarına yönelik olumlu algının sınır 
birim çalışanlarının motivasyonlarını ve iş tatminlerini olumlu olarak etkilediği, ayrıca 
çalışan motivasyonunun da, iş tatmini üzerinde olumlu etkisi olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yönetici Etik Davranışı, Motivasyon, İş Tatmini, Adana 

Abstract 
Like manufacturing companies, hotels implement several strategies in order to 

satisfy consumers’ needs and wants.  These strategies play critical roles in the context 
of unique characteristics of hotel services and interaction between boundary spanning 
role employee and consumer, when they are examined from the service firms’ 
perspectives.  Having outlined this basic information, managerial ethical behaviors are 
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assumed to depict relationships with frontline employees’ motivation and job 
satisfaction. In light of the aforementioned information, this study aims to make 
boundary spanning role employees assess the managerial ethical behaviors.  Therefore, 
Managerial Ethical Behavior and Job Satisfaction Survey was conducted with 836 
frontline employees in four and five star hotels in Adana. The reliability and validity 
dimensions of the scale were taken into consideration so as to be capable of obtaining 
reasonable results and making contribution to the related literature. Frequency tests 
and means were employed, and regression analysis was used to investigate the effect of 
managerial ethical behavior on employees’ motivation and job satisfaction.  
Managerial ethical behavior has positive effects on both employees' motivation and 
their job satisfaction. And as expected, employees motivation has positive and moderate 
effect on their job satisfaction in the subject 4 and 5 Star hotel companies. 
Key Words: Managers Ethical Behaviors, Motivation, Job Satisfaction, Adana 

 
Giriş 
Ağırlaşan rekabet şartları ve nitelikli eleman bulma güçlüğü, işletmeleri gerek 

pazar paylarını korumaları, gerekse de satış miktarlarını artırmaları konusunda daha 
dikkatli davranmaya yöneltmektedir. Örgütlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, 
özellikle otel işletmeleri gibi rekabetin ve alternatifin yoğun olduğu pazarlarda ancak 
çalışanlarının yüksek performans göstermesiyle mümkün olabilmektedir. Yüksek bir 
performans sağlamanın öncül şartlarından başta gelenleri ise, onların motivasyonlarının 
ve iş tatminlerinin sağlanmasından geçmektedir. Özellikle tüketicilerle birebir temas 
sağlayan sınır birim çalışanları ise, otel işletmelerinin söz konusu amaçlarına 
ulaşmalarında kritik bir rol oynamaktadırlar. Tüketicilerle birebir temas sağlayan sınır 
birim çalışanları, ne derece yüksek performans gösterir ve tüketici tatmini sağlarlarsa, 
işletmelerine genel amaçlar doğrultusunda o derece katkı sağlayabileceklerdir. 

Toplumsal hayatın tüm yönlerini etkileyen örgütlerin, önceden belirlenmiş 
(planlanmış) amaçları gerçekleştirebilmesi için, yöneticilerin insanları etkileme ve 
isteklendirme yoluyla harekete geçirmesi gereklidir. Bunun için de, günümüzde 
örgütlerin tüm yönetsel kademelerinde bulunan kişilerin, çalışanlarından yüksek 
performans alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda ele alındığında, emek 
yoğun işletmeler olan otel işletmeleri de, talepte sürekliliği sağlayabilmek ve konuk 
beklentilerini karşılamak amacıyla genel olarak yönetsel uygulamalara, spesifik olarak 
da yöneticilerin etik uygulamalarına daha dikkatli eğilmeye başlamak 
zorunluluğundadır.  

Yöneticiler, görevlerini yerine getirirlerken verdikleri kararlarda, uygulamalarda, 
eylem ve işlemlerinde ve insanlarla ilişkilerinde kimi zaman bilerek, kimi zaman da 
bilmeyerek birtakım etik dışı davranışlarda bulunabilmektedirler. Eğer çalışanlar, 
yöneticilerinin etik dışı davranışta bulunduğunu düşünürlerse, yönetici başarısı için 
kritik öneme sahip olan güven ortamı zedelenir. Güven ortamının zedelenmesi 
sonucunda da, güvenilirlik yitirilir, iletişim zarar görür, özsaygı kaybolur, bağlılık 
duygusu yok olur, motivasyon azalır, işten tatminsizlik ortaya çıkar ve çalışan 
performansı düşer. 

Bu kapsamda Adana ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel 
işletmelerinin sınır birim departmanlarında (ön büro, servis, satış vb. gibi) 
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gerçekleştirilen araştırmada öncelikle etik ve yönetsel etik hakkında bilgi verilecek, 
daha sonra motivasyon ve iş tatminleri kavramları açıklanacak ve söz konusu üç kavram 
arasındaki ilişki, örgütsel davranış literatürü kapsamında ele alınacaktır. Çalışmanın 
ikinci bölümünde ise, Adana’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin 
sınır birimlerinde görev yapan ve anket formunu cevaplandıran 836 çalışandan elde 
edilen bulgular paylaşılacaktır.   

Yönetsel Etik ve Yönetici Etik Davranışı 
Meslek etiği (mesleki etik), belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak 

oluşturup koruduğu, meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya 
zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, 
meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki 
ilkeler bütünüdür (Pehlivan, 2002). Mesleki etiğin bir alt bölümü olan yönetsel etik ise, 
organizasyon içinde doğru davranışlara ulaşabilmek için, yöneticilerin ahlak dışı 
davranışlarda bulunmamaları ve karşılaşabilecekleri çıkar çatışmaları ve 
yaşayabilecekleri ikilemlerin çözümüne onlara yardımcı olacak ilke ve standartları ifade 
eder (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013). Çalışanların önemli bir kısmı yöneticilerin 
tutumlarını, eylemlerini taklit etme eğiliminde ve işyerinde biçimlenen idealleri, 
tutumları ve inançları bir şekilde aile, arkadaşları ve diğer bireylerle etkileşime girerek 
topluma taşımaktadır.   

Yöneticiler, örgütte görevlerin, sorumlulukların ve yararların eşit bir şekilde 
dağıtılmasından sorumludurlar ve bu şekilde ancak hak dağıtıcı adaleti yerine getirirler 
(Pehlivan, 2002). Organizasyon içinde demokratik bir ortamın oluşturulmasında 
yöneticilerin tutumlarının büyük bir rolü olmakta ve bu tutumlar hem eğitsel, hem de 
yönetsel açıdan büyük önem taşımaktadır (Pehlivan, 2002). İçten ve dürüst bir şekilde 
davranmayan yöneticiler, ilişkilerinde kendi sonlarını hazırlar ve güven ortamını 
ortadan kaldırır (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013).Yöneticilerin etik kurallara uygun 
davranmamaları durumunda işletme imajının zarar görmesi veya satışların azalması gibi 
birtakım olumsuzluklarla karşılaşılabilmektedir (Girard, 1999). Buna bağlı olarak 
yöneticiler kendi etik ölçütlerini geliştirmeli ve uzun vadede davranışlarını sınamalıdır 
(Acar, 2000). 

Bir yöneticinin etik veya etik dışı davranması; bireyin ahlaki anlamda ne kadar 
güçlü olduğuyla ilgili karakteristik özellikleri, örgütün kültürü ve yapısı ile yöneticinin 
faaliyet gösterdiği ulusal kültür gibi bir takım unsurlardan da etkilenmektedir 
(Hunsaker, 2005). Aynı şekilde yönetsel etik de, yöneticilerin yasadışı olan ancak kendi 
kişisel doyum ve kazançlarıyla sonuçlanacak olan etik seçimleri (kaynakların yanlış 
kullanımı, cinsel taciz vb.); yöneticilerin kendi mesleki konularıyla ilgili olarak yapmış 
oldukları etik seçimler (adam kayırma, işgörenlerin işten atılması vb.); günlük yönetim 
işleri (gücün kullanımı, gücün adil bir şekilde dağıtılması vb.) şeklinde üç kısımda 
incelenebilmektedir (Pehlivan, 1998). Bu bağlamda yöneticilerde görevlerini yerine 
getirirken verdikleri kararlarda, uygulamalarda ve eylemlerde ve işgörenlerle olan 
ilişkilerinde kaçınmaları gereken etik dışı davranışlarda söz konusu olmaktadır. 
Yöneticilerin göstermiş oldukları bu etik dışı davranışlar; ayrımcılık, kayırma, rüşvet, 
ihmal, bencillik, yolsuzluk, sahte ve yanıltıcı belge düzenleme, zimmet, hakaret ve 
küfür, cinsel taciz, dogmatik şekilde davranma, bezdiri, korkutma ve kötü 
alışkanlıklardır (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013). Aynı zamanda yönetsel etik, yönetsel 
kararların verilmesinde tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olmalı, çalışanların 
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kişiliklerine saygı duymayı, göstermiş olunan eylemlerde adalet ve eşitlik, tarafsızlık, 
dürüstlük, sorumluluk, açıklık, sevgi, hoşgörü gösterme gibi evrensel değerleri temel 
almayı sağlayan ve yöneticilere yol gösterici olan davranış ilkelerini içermektedir 
(Yılmazer ve Çevik, 2011). 

Yönetsel Etik, Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi 
İş tatmini, bireyin yapmış olduğu işin çeşitli ve farklı boyutlarına karşı göstermiş 

olduğu bilişsel, duygusal ve değerlendirici tepkileridir (Greenberg ve Baron, 1997; 
Kreitner, Kinicki ve Buelens, 2002). İş tatmini, genel olarak bir çalışanın işin sonuçları 
hakkında olumlu hissetmesidir ve davranıştan ziyade tutumdur (Sökmen, 2013). İş 
tatmini kelime olarak olumlu bir anlam taşımakla birlikte esasında hem olumlu, hem de 
olumsuz özellik taşıyabilir. Örneğin, bir çalışan kendi işinden oldukça mutludur ancak 
çalışma ortamından, iş arkadaşlarından veya aldığı ücretten memnun olmayabilir 
(Saruhan ve Yıldız, 2012). Özetle iş tatmini, çalışanların yapmış olduğu işin özelliği, 
niteliği, koşullarıyla işten beklentileri ve isteklerinin kesiştiği zaman gerçekleşmektedir. 
Yani iş tatmin düzeyi, bireyin en kuvvetli ihtiyaçlarını, ifa ettiği işin ne derece 
karşıladığı ile doğru orantılıdır (Keser, 2005).  

İş tatminini oluşturan faktörler arasında; ücret ve teşvik sistemleri, işin kendisi, 
yöneticiler, iş arkadaşlarıyla ilişkiler, yükselme fırsatları, işgörenlerin beklentileri, 
işgörenlerin kişilik özellikleri,  işgörenin eğitim düzeyi ve sosyal kişiliği, çalışma 
koşulları ve iş güvenliği yer almaktadır (Özgen ve Yalçın, 2010; Saruhan ve Yıldız, 
2012; Schermerhorn, Hunt ve Osborn, 2000; Vecchio, 1995). Bu faktörlere ek olarak; 
örgütsel adalet, örgütsel zaman kullanımıyla kişisel zaman algılamasının uyuşması, çok 
kültürlü iş ortamı gibi yeni bir takım faktörlerinde değişen iş koşullarına göre dikkate 
alınması gerekmektedir (Özgen ve Yalçın, 2010). Üst kademe yöneticilerinin yaptıkları 
işlerde etik davrandığını algılayan çalışanlar çok daha fazla tatmin olacak, örgüt içinde 
yönetimin uygulamaları işgörenler tarafından kabul görmezse, çalışanların örgüte olan 
güveni azalacaktır (Çevirgen ve Üngüren, 2009). Koh ve Boo (2004) yapmış oldukları 
araştırmada, etik davranışların üst kademe yöneticileriyle desteklenmesinin iş tatminiyle 
ilişkili olduğunu ve iş tatminini arttırdığını ortaya koymuşlardır. Fu, Deshpande ve Zhao 
(2011) gerçekleştirdikleri araştırmada iş arkadaşları ve yöneticilerin etik davranışlarıyla, 
iş tatminini oluşturan dört önemli unsurun ücret, iş arkadaşları, yöneticilerin ve işin 
kendisinin olduğunu ve örgütsel bağlılığı önemli düzeyde etkilediğini ortaya 
koymuşlardır. İş tatmininin örgütsel bağlılık, örgüt tabanlı öz benlik, işe devamsızlık, 
işgören devir hızı ve iş performansıyla ilişkili olduğu diğer bir araştırmada ortaya 
konulmuştur  (Elias, Smith ve Barney, 2012).  

Vittel ve Davis (1990)’in çalışmasında üst kademe yönetiminin etik davranışlara 
desteğinin olması durumunda, çalışanların iş tatmininin arttığı görülmüştür. Prottas 
(2013) yapmış olduğu araştırmada yöneticilerin çalışanlarca algılanan davranışsal 
bütünlüğünün (behavioral integrity)  iş tatmini, işle bütünleşme, sağlık ve yaşam 
tatminiyle pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Valentine ve Fleischman (2008) 
yapmış olduğu çalışmada algılanan kurumsal sosyal sorumluluğun etik programları  ve 
iş tatmini ilişkisinde aracı bir rolü olduğu tespit edilmiştir. Öztutku ve Cevrioğlu (2005) 
özel ve kamu banka yöneticileri üzerinde yapmış oldukları araştırmada, özel ve kamu 
bankaları yöneticilerinin aralarında fark olmaksızın iş etiği konusunda sorumlu olduğu 
saptanmıştır. Aynı araştırmada, kamuda görev yapan banka yöneticilerinin yetki ve 
konumlarını kişisel çıkarlar için özel sektör yöneticilerine göre çok daha fazla 
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kullandıkları ve mevkilerini bir ayrıcalık olarak gördüğü belirtilmiş, yönetimdeki 
yolsuzluk ve skandalların; hukuka bağlılık, eşitlik, insan hakları gibi kavramlara tehdit 
oluşturacağı tespit edilmiştir.  

Yılmazer ve Çevik (2011)’in bir organize sanayi bölgesinde gerçekleştirmiş 
olduğu çalışmada, yöneticilerin adil ücretlendirme, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı 
yaratma, işgörenlere kariyer geliştirme ve eğitim olanakları yaratma, işgörenler arasında 
dil, din, etnik köken gibi konularda ayrım yapmama ve işletmede alınan birtakım 
kararlara katılımlarını sağlamaları açısından etik davrandıkları tespit edilmiştir. 
Çevirgen ve Üngören (2009) Alanya’daki otel işletmelerinde yaptıkları çalışmada,  iş 
tatminiyle etik iklim arasındaki pozitif yönlü bir ilişki olduğu gözlemlenmiş, 
işgörenlerin algıladıkları pozitif örgüt ikliminin, iş tatminini arttırdığı görülmüştür. 
İşgörenlerin etik ve etik olmayan uygulamaların farkında olduğu, işletmenin yazılı etik 
kurallarının olmasının bu konuyla ilgili politikalar üretmesi, etik kurallara uymayanlar 
için yaptırımların olması ve üst yönetimin taviz vermeden bu ilkeleri uygulamasının 
işgörenlerin iş tatmini üzerinde olumlu bir etki sağladığı görülmüştür.  Üst yönetimin 
etik iklimini oluşturmadaki başarısının, işgörenlerin iş tatminine pozitif yönde yansıdığı 
gözlemlenmiştir. Schwepker (2001) satış temsilcileriyle ilgili yapmış olduğu çalışmada, 
satış temsilcilerinin algıladıkları pozitif etik iklimin, temsilcilerin iş tatmini ve örgütsel 
bağlılıklarıyla pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür.  Holme (2008) yapmış olduğu 
çalışmada, etik iş değerlerinin, yöneticilerin davranışlarına yansıması durumunda 
işgörenlerin tatmin olması ve hayal kırıklığı yaşamaları arasında bir fark yaratabildiğini 
açıklamaktadır. Öztürk (2010) yönetici hemşirelerin etik davranışlarına ilişkin 
araştırmasında, başhemşirelerin davranışları doğruluk-dürüstlük, sorumluluk-hukukun 
üstünlüğü, hak ve özgürlükler boyutunda yönetsel açıdan hemşireler tarafından etik 
bulunurken adalet ve eşitlik, olumlu insan ilişkileri ve hümanizm açısından etik 
bulunmamıştır. 

Motivasyon, çeşitli uyarıcıların etkisi ile kişilerin belirli bir amacı 
gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır şeklinde tanımlanabilir 
(Sökmen, 2013). Yöneticiler etkin ve verimli bir örgüt amacına ancak yüksek düzeyde 
motive olmuş çalışanlarla ulaşabilirler. Motivasyonla ilgili olarak evrensel nitelik 
taşıyan bazı özendirici araçlar olsa da her kişiye, topluma ve işletmeye uygun bir 
motivasyon modeli geliştirmek kolay değildir. Ancak özendirici motivasyon araçları; 
ekonomik araçlar, psiko-sosyal araçlar ile örgütsel ve yönetsel araçlar olmak üzere üç 
sınıfta toplanabilmektedir (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 2005). Yöneticiler, işgörenlerin 
örgüte katılımını sağlamak, onları örgütte tutmak, işlerine düzenli bir şekilde 
gelmelerini sağlamak, yüksek verimlilik ve kaliteye ulaşmak için örgütte daha sıkı 
çalışabilmelerini sağlamak, örgüte bağlı ve iş tatmini yüksek iyi vatandaşlık davranışı 
sergilemeleri için motive etmelidir (Bateman ve  Snell, 2007). 

Motivasyonu anlamak insanların etkin bir şekilde yönetimi için oldukça 
önemlidir ve onların etik davranışlarını da açıklamaya yardımcı olur (Fraedrich, Ferrel 
ve Ferrel, 2011). Motivasyon ve etik ilişkisinde psikolojik sözleşme, güven ve saygı 
kavramları ön plana çıkmakta olup, motivasyonu sağlamak amacıyla işveren tarafından 
ortaya koyulan ödüllendirme sistemi ve çalışanların yükümlülüklerinin karşılıklı olarak 
sözleşmeye dayalı olması, fakat her iki taraftan birinin bu akde uyma konusundaki 
ahlaki sorumluluğu yerine getirmemesi motivasyon sorunlarını ortaya çıkarabilecektir 
(Özler, 2010). Bu bağlamda yapılan araştırmalara bakıldığında; Sökmen ve Tarakçıoğlu 
(2004) araştırmalarında otel çalışanlarına eşit ücretlendirme yapılmadığı, performans 
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değerlendirilmesinin adil yapılmadığı, yöneticilerin işgörenlere onur kırıcı davranışlarda 
bulunarak sözlü olarak taciz ettiği, terfilerde adil davranılmadığı ortaya koyulmuştur. 
Ücret konusunun motive edici araçlardan biri olduğu ve az veya eksik ücret aldığını 
düşünen işgöreni motive etmenin oldukça güç olacağı da düşünülmektedir. Büte (2011) 
yaptığı araştırmada, etik iklimin örgütsel güven ve bireysel performans üzerinde olumlu 
etkilerinin olduğu gözlemlenmiş, etik iklimin, örgütsel güvenin yöneticiye güven, 
işletmeye güven ve işarkadaşlarına güven boyutlarının tümü üzerinde olumlu etkilerinin 
olduğu görülmüştür.  

Svensson ve Wood (2004) yapmış oldukları çalışmada kurum içi ilişkilerde 
kurumsal etik ve güven arasındaki bağlantı üzerinde durmuşlardır. Çalışmada eğer 
işgörenler yöneticilerin davranışlarını işletme etiğine uygun olarak algılarlarsa, 
neticesinde işletmeye olan güvenlerinin arttığı ileri sürülmektedir.  Kılıç, Pelit ve 
Altunöz (2011) yapmış oldukları çalışmada İtalya-Palermo ve Türkiye-İstanbul’daki 5 
yıldızlı otellerde çalışan işgörenlerin yönetsel etik algılamaları ve mesleki tükenmişlik 
düzeyleri arasındaki ilişki karşılaştırmalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmadan 
elde edilen bulgulara göre; İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerdeki 
yöneticilerin, Palermo’daki yöneticilere oranla çok daha olumsuz tutumlara sahip 
olduğu, özetle İtalya’daki otel yöneticilerinin Türkiye’deki yöneticilere oranla daha 
yüksek düzeyde etik davranışlar sergilediği tespit edilmiştir.  

Bireyin gösterdiği çabanın yüksek bir performans sağlayacağını ve bu 
performans sonrasında arzulanan ödülü getireceğini beklemesi motivasyonunu 
arttıracaktır. Bir kişinin gösterdiği performans sahip olduğu nitelikler, yetenekleri, inanç 
ve değerlerine bağlı olmakta, gösterdiği performans ödüllendirildiğinde ise iş tatminine 
dönüşebilmektedir (Barutçugil, 2004). Motivasyon ve iş tatmini ilişkisini gösteren diğer 
birçok çalışma ilgili literatürde yer almaktadır. Smith ve Shields (2013) sosyal hizmet 
görevlileri üzerinde yaptığı çalışmalarında, yöneticiyle ilişkili yaşanan tecrübeler ve 
motivasyonel özelliklerden olan çeşitlilik ve yaratıcılığın, iş tatmininin önemli 
belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir. Aynı araştırmada, yönetici davranışlarının sosyal 
hizmet görevlilerinin iş tatmininde önemli bir rol oynadığı ortaya konulmuştur. 
Kjeldsen ve Andersen (2013) tarafından yapılan araştırmada, iş tatmini ve prososyal 
motivasyonun pozitif yönde ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Sell ve Cleal (2011)’in 
çalışmasında psikolojik faktörlerin iş tatmini üzerinde önemli bir etkisi olduğu, ücretin 
ise önemli bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Ücretlendirme, motivasyon ve iş 
tatmini arasındaki ilişkiyi analiz eden Igalens ve Roussel (1999), ücret sistemlerinin 
motivasyon ve iş tatmini üzerindeki etkisini araştırmışlardır.  Egan, Yang ve Barlett 
(2004) araştırmalarında örgütsel öğrenme kültürü ve iş tatmininin, bireylerin öğrenme 
motivasyonunun ve işten ayrılma niyetinin belirlenmesinde büyük önem taşıdığını 
ortaya koymuşlardır. Bowling, Eschleman ve Wang (2010) ise, araştırmalarında iş 
tatminiyle bireyin sübjektif iyi olma durumu arasında ilişkili tespit etmişlerdir. 

Araştırma Metodolojisi 
Bu çalışma, yönetici etik davranışlarının çalışanlar tarafından nasıl 

algılandığından yola çıkarak, Adana ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı 
konaklama işletmelerinde bu etik davranışların sınır birim çalışanlarının motivasyon ve 
iş tatminleri üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın ikincil öneme 
sahip amacı ise, çalışanların motivasyonlarının iş tatminleri üzerindeki etkisinin tespit 
edilmesidir. Çalışanların motivasyonlarının ve iş tatminlerinin artırılması, günümüz 
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işletmelerinde yönetsel bağlamda üzerinde durulan ve hala güncelliğini koruyan 
konuların başında gelmektedir. Gerek motivasyon, gerekse de iş tatmininin hem çalışan 
performansını artırdığı, hem de işten ayrılma niyetini azalttığı kabul edilir (Robbins vd., 
2010). Bu bakımdan çalışma, aşağıdaki gibi modelleştirilmiş ve hipotezler bu model 
bağlamında oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

 

H1: Yönetici etik davranışı algısı otel sınır birim çalışanlarının motivasyonunu olumlu yönde 
etkilemektedir.  

Yöneticisinin etik davranışlar sergilediğini düşünen sınır birim çalışanı, işine karşı daha yüksek 
oranda motivasyona sahip olur. 

H2:Yönetici etik davranışı algısı otel sınır birim çalışanlarının iş tatminini olumlu yönde 
etkilemekte ve dolayısıyla da artırmaktadır. 

Yöneticisinin etik davranışlar içinde bulunduğunu düşünen sınır birim çalışanı, işine 
yönelik olumlu duygular geliştirir. 

H3:Sınır birim çalışanlarının motivasyonları iş tatminlerini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

Çalışanların işe karşı olumlu ve istekli yaklaşımlarının bulunması, olumlu duygulara 
sahip olmalarını ve görevlerinin gereklerini yerine getirmelerini etkilemektedir.  

 

Öncelikle belirtilmesi gereken husus, bu çalışmanın yönetici etik davranışlarının 
motivasyon ve iş tatmini üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçladığıdır. Bu sebepten 
dolayı, yönetici etik davranışlarını etkilemesi olası yapısal ve çevresel değişkenler 
dikkate alınmamıştır. Araştırmanın gerçekleştirildiği oteller, Adana’da faaliyet gösteren 
dört ve beş yıldızlı işletmeler ile sınırlandırılmış, belediye belgeli işletmeler ile bir, iki 
ve üç yıldızlı işletmeler yönetsel yapı ve işleyiş yetersizliği olasılığı göz önünde 
bulundurularak araştırma kapsamına alınmamıştır. Araştırma, 2013 yılı haziran ve 
Ağustos ayları arasında birinci yazar ve oluşturduğu altı kişilik alan ekibi tarafından 
yürütülmüştür. Diğer bir sınırlılık ise, çalışmanın konuklarla doğrudan temas sağlayan 
ve tatminlerinde kritik bir rol üstlenen sınır birim çalışanlarıyla sınırlandırılmış 
olmasıdır. Söz konusu tarihlerde ilgili işletmelerde çalışan sınır birim çalışanı sayısı 

H3 
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1235’dir. Bu çalışanlardan 836’sının anket formunu doldurmaları sağlanabilmiştir. Bu 
kapsamda araştırmanın örneklem kitlesi, evrenin yaklaşık % 68’ini oluşturmaktadır.  

Uygulamada rahatlık sağlaması amacıyla, önceden her otel işletmesiyle 
bağlantıya geçilmiş ve işletmelerin doluluk oranlarının en düşük olduğu günler 
seçilerek, ilgili işletmelerin işleyişlerine engel olmama konusunda azami dikkat 
gösterilmiştir. Araştırma kapsamına tüm sınır birim çalışanları alındığı için, ilgili 
departman ve/veya birim yöneticilerinden alınan izinler çerçevesinde, çalışanların ilgili 
soru kağıtlarını tek başlarına ve rahat bir ortamda doldurmalarına dikkat gösterilmiştir. 
Çalışanlar soru kâğıtlarını doldurmadan önce, onlara sorularla ilgili açıklayıcı bilgi 
verilmiştir. Araştırmada uygulanan soru kâğıdı toplam 41 ifadeden oluşmaktadır. 
Araştırma formunda yer alan yönetici etik davranışlarıyla ilgili 18 ifade, Sökmen (2003) 
tarafından geliştirilerek kullanılan orijinal “Yönetici Etik Davranışı Anketi”nden 
alınmıştır. İş tatmini ile ilgili 14 soru Weiss ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilen 
Minnesota İş Tatmini Ölçeği’nin kısa formundan alınan, daha önce Yazıcıoğlu ve 
Sökmen (2007) tarafından kullanılan soru kağıdıdır. Araştırmada motivasyon ile ilgili 
Sökmen (2003)’den alınan 9 ifade kullanılmıştır. Uygulanan soru kâğıdıyla ilgili olarak 
belirtilmesi gereken diğer önemli bir husus ise, çalışanların bazı bilgileri vermeme ya da 
sosyal beğenilirlik etkisi altında kalarak soruları cevaplama olasılığına karşı, isimlerinin 
ve departmanlarının/birimlerinin kesinlikle yazılmayacağının kendilerine ifade 
edilmesidir. 

Araştırmanın başlangıcında (pilot anket kapsamında) ölçeğin güvenilirlik 
düzeyini belirlemek amacı ile 72 kişilik otel çalışanı grubuna pilot uygulama 
yapılmıştır. Bu pilot anketin verileri SPSS 19.0 programına işlenerek, anket sorularının 
güvenilirliğini ölçmek için soruların tamamının Cronbach’s Alpha Katsayısına 
bakılmıştır. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi amacıyla çoklu regresyon analizinden yararlanılmış, bunun için Varimax 
Faktör Analizi tekniği kullanılmıştır.  

Ölçekte yer alan tüm ifadelerin (41 ifade) genel güvenilirlik düzeyini gösteren 
Cronbachalpha katsayısı, 0,750 - 1 arasında olduğu izlenmiştir. Ölçeğin genel 
güvenirlik düzeyinin 0,894 olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 1: Anket Sorularının Genel Güvenilirlik Düzeyi 

Güvenilirlik 

Cronbach’s Alpha (α) Soru Sayısı 

0,894 41 

 

 Sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek amacıyla faktördeki her bir sorunun bu 
katsayıya etkisi de incelenmiş, tamamı 0,750’den büyük olduğu için (en düşüğü 0,778) 
herhangi bir madde ilgili ölçekten çıkarılmamıştır.  
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Araştırmanın Bulguları 

Tablo 2: Sınır Birim Çalışanlarının Demografik Dağılımı 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Kişi Sayısı Yüzdelik Oranı 

YAŞ DURUMU 
18-25 Yaş Arası 268 % 32,1 
26-35 Yaş Arası 297 % 35,5 
36-45 Yaş Arası 174 % 20,8 
46 Yaş ve Üstü 97 % 11,6 
 CİNSİYET DURUMU 

 Kadın 389 % 46,5 
 Erkek 447 % 53,5 

 MEDENİ DURUMU 
Evli 320 % 38,2 
Bekâr  376 % 45 
Dul veya Boşanmış 140 % 16,8 

 EĞİTİM DÜZEYİ 
Lise  160 % 19,2 
Önlisans 214 % 25,6 
Lisans 341 % 40,8 
Lisansüstü 121 % 14,4 

 MESLEKTEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ 
5 Yıl ve Daha Az 251 % 30 
6-10 Yıl  394 % 47,1 
11-15 Yıl 97 % 11,7 
16 Yıl ve Üstü 94 % 11,2 
TOPLAM 836 % 100,0 

Araştırmanın yukarıda belirtilen ilk iki hipotezinin test edilmesi amacıyla çoklu 
regresyon analizi gerçekleştirilmiştir (Tablo 3). 

 
Tablo 3: Yönetici Etik Davranışının Çalışan Motivasyonu ve İş Tatminini 

Açıklama Düzeyi 
Model R R2 

% 
Düzeltilmiş R2 

 
Standart hata 

1 ,921 a ,752 ,789 ,46825 
2 ,794 ,491 ,512 ,26813 
3 ,765 ,261 ,277 ,21236 

Tablo 3’te R2 sütunundaki değerlerden “yönetici etik davranışı” değişkeninin 
“motivasyon” ve “iş tatmini” değişkenlerine ait varyansının % 75 oranında açıkladığı 
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anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, yönetici etik davranışı ile motivasyon ve iş tatmini 
değişkenleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu söylenebilir (R = 0,752).  

Sınır birim çalışanlarının yönetici etik davranışı algıları, tek başına çalışanların 
motivasyonu üzerindeki değişimin % 49’unu açıklarken, (R = 0,491), çalışanların iş 
tatmini üzerinde tek başına yaptığı etkinin ise göreceli olarak daha az olduğu 
görülmektedir (R=0,261). 
 Araştırma değişkenlerini oluşturan yönetici etik davranışı ile çalışan 
motivasyonu ve iş tatmini arasındaki ilişkileri belirlemek üzere yapılan regresyon 
analizleri sonucunda, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4 ise, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin, p < 0,01 düzeyinde, 
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. (F (2, 836) = 98,328; p < 0,01.) 

Tablo 4: Yönetici Etik Davranışı Algısının ile Çalışan Motivasyonu ve İş Tatmini 
Arasındaki İlişkinin Anlamlılık Düzeyi 

Model Karelerin 
toplamı 

df 
(Serbestlik 
derecesi) 

Ortalama 
kare 

F Sig. 

1 
Regresyon 86,368 2 18,093 98,328 ,002 

Residual 32,426 834 ,183   
Toplam 118,794 836    

 Sınır birim çalışanlarının yönetici etik davranışına yönelik algılarının, çalışan 
motivasyonu ve iş tatmini üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik yapılan çoklu 
regresyon testinin katsayı sonuçları Tablo 5’te gösterilmektedir. 

Tablo 5: Yönetici Etik Davranışı Algısının Çalışan Motivasyonu ve İş Tatminine 
Etkisi 

Model Standardize Edilmemiş Katsayı Standardize 
Edilmiş Katsayı

t Sig. (p) 

P Std. Hata β (Beta) 
 (Sabit) ,816 ,284  3,489 ,001 

Motivasyon ,588 ,071 ,425 5,897 ,013 
İş Tatmini ,476 ,063 ,386 4,375 ,016 

Otel işletmelerinin sınır birimlerinde çalışanların yönetici etik davranışı algısının 
motivasyonları üzerindeki etkisinin pozitif yönlü olduğu görülmektedir (β = 0,425). Bu 
kapsamda otel çalışanlarının olumlu yönde yönetici etik davranış algısı arttıkça, 
motivasyonlarının da buna bağlı olarak artacağını söylemek mümkündür. Elde edilen 
bulgulardan, sınır birim çalışanlarının (olumlu) yönetici etik davranış algısının 
motivasyonları üzerindeki etkisinin pozitif yönlü olduğu, dolayısıyla söz konusu 
çalışanların yönetici etik davranış algıları yükseldikçe, işlerine yönelik motivasyon 
düzeylerinin de yükseleceğini ifade etmek mümkündür (H1 kabul edilir). 

Yönetici etik davranışı algısının, çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisinin de 
pozitif yönlü olduğu elde edilen bulgulardan anlaşılmaktadır (β = 0,386). Buna göre, 
elde edilen bulgulardan sınır birim çalışanlarının yönetici etik davranışı algısı geliştikçe, 
iş tatminlerinin de artacağını söylemek mümkündür. Sınır birim çalışanlarının yönetici 
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etik davranış algısının çalışan iş tatmini üzerindeki etkisinin pozitif yönlü olduğu, 
dolayısıyla otel çalışanlarının yönetici etik davranışı algısı yükseldikçe, daha fazla iş 
tatminine sahip olacağı söylenebilir (H2 kabul edilir). 

Otel çalışanlarının motivasyon düzeylerinin iş tatminleri üzerindeki etkisini 
değerlendirmek üzere ikili regresyon analizi yapılmıştır.  

Tablo 6: Çalışan Motivasyonunun İş Tatminlerini Açıklama Düzeyi 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 
 

Standart hata 

1 ,763 ,695 ,684 0,54250 

Bağımsız değişken durumundaki motivasyonun bağımlı değişken durumundaki 
iş tatmini değişkenine ait varyansı % 54 oranında açıkladığı görülmektedir. 

Tablo 7: Çalışan Motivasyonu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Anlamlılık 
Düzeyi 

Model Karelerin 
toplamı 

df 
(Serbestlik 
derecesi) 

Ortalama 
kare 

F Sig. (p) 

1 
Regresyon 153,248 1 125,428 88,765 ,001 
Residual 97,866 835 ,367   
Toplam 251,114 836    

 Tablo 7, değişkenler arasındaki ilişkinin p < 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlı olduğunu göstermektedir (F (1, 836) = 88,765; p < 0,01). 

Tablo 8: Çalışan Motivasyonunun İş Tatminine Etkisi 

Model Standardize Edilmemiş
 Katsayı 

Standardize Edilmiş 
Katsayı 

t Sig. (p) 

B Std. Hata β (Beta) 

 (Sabit) ,875 ,133  6,227 ,002 
İş Tatmini ,797 ,089 ,586 2,725 ,018 

 Tablo 8’e göre, sınır birim çalışanlarının motivasyon düzeylerinin çalışanların iş 
tatminleri üzerindeki etkisi yüksek düzeyde ve pozitif yönlüdür (β = 0,586). Elde edilen 
bulgulardan sınır birim çalışanlarının işlerine yönelik motivasyonlarının, iş tatminlerini 
pozitif yönde etkilediğini söylemek eldeki bulgulardan mümkündür (p=0,018 < 0,05; H3 
kabul edilir). 

Sonuç ve Öneriler 
Doğru veya yanlış hareketlerin ne olduğunu tanımlayan kurallar dizini olan etik, 

yönetsel boyutta da kendini göstermekte ve yöneticiler tarafından sergilenen etik veya 
etik olmayan davranışlar örgüt çalışanlarının motivasyon, iş tatmini ve buna bağlı 
olarak performanslarını da olumlu veya olumsuz şekillerde etkileyebilmektedir. Bu 
çalışmada sınır birim çalışanlarının yöneticilerin etik davranışlarına yönelik olan 
algılarının, onların iş tatminine ve motivasyonuna etkisi, aynı zamanda çalışan 
motivasyonunun da, iş tatminine olan etkisi incelenmiştir.  
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Araştırma sonuçlarına göre, otel işletmelerinin sınır birimlerinde çalışanların 
yönetici etik davranışı algısının çalışanların iş tatmini ve motivasyonları üzerindeki 
etkisi pozitif yönlüdür. Yani yönetici etik davranışı algısı arttıkça veya geliştikçe, iş 
tatminlerinin ve motivasyon düzeylerinin de artacağı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar, 
Çevirgen ve Üngören (2009), Koh ve Boo (2004), Fu, Deshpande ve Zhao (2011), 
Vittel ve Davis (1991) ve Prottas (2013)’ın yapmış olduğu araştırmalarla örtüşmektedir.  
Etik ilke ve kuralların uygulanması, bir etik iklimin oluşturulması, etik kodların 
geliştirilmesi ve yöneticilerin çalışanlar arasında ayrımcılık yapma veya birini diğerine 
göre kayırma, hakaret ve küfür ve bezdiri gibi etik dışı davranışlardan kaçınmasının 
çalışanların motivasyon ve iş tatminleri üzerinde pozitif bir etki yapacağını söylemek 
mümkündür.  

Araştırmadan elde edilen bulgular ayrıca, sınır birim çalışanlarının işlerine 
yönelik motivasyonlarının iş tatminlerini pozitif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. 
Elde edilen bu sonuç, literatürde Smith ve Shields (2013) tarafından yapılan ve 
motivasyonel özelliklerden olan çeşitlilik ve yaratıcılığın iş tatminini etkilediğini ortaya 
koyan çalışmayla, Egan, Yang ve Barlett (2004)’in iş tatmininin, bireylerin öğrenme 
motivasyonunun belirlenmesinde etkili olduğunu gösteren araştırmalarıyla 
örtüşmektedir. Buna karşılık Igalens ve Roussel (1999) tarafından gerçekleştirilen ve 
ücretlendirme ile motivasyon ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi analiz eden araştırmadan 
farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, sınır birim 
çalışanlarının motivasyon ve iş tatminlerinin, onların iş performansını arttırabileceğini 
ve dolaylı olarak da işten ayrılma niyetlerini azaltacağını düşündürmektedir.   

Etik dışı davranışların çözümü için bu tür davranışların varlığının kabul edilmesi 
ve nesnel bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Oluşturulan etik ilkeler ve kurallar, bu 
konuda otel işletmelerine yön gösterecektir. Buna bağlı olarak öncelikle etik yapıyı 
destekleyecek nitelikte bir üst kademe yönetim anlayışı oluşturulmalıdır. Çalışanlarca 
bu tür bir üst kademe yönetimine sahip olunduğunun algılanması, motivasyonlarını 
arttırabilecektir. Yine aynı şekilde yöneticilere ve işletmedeki diğer çalışanlara etik 
konularında çeşitli eğitim programları uygulanarak işletme genelinde etik iklim 
sağlanabilir ve etik kodlar da bu konuda yardımcı olabilir. Bu tür eğitimler ve yazılı 
kurallar çalışan ve yöneticilere sergilenmemesi gereken davranışlar konusunda yardımcı 
olur ve etik ilke ve kurallara karşı daha duyarlı kılar. Yöneticilerinin etik davranışlarını 
algılayan çalışanlar, bu sayede daha yüksek motivasyona sahip olacak ve işlerinden 
daha fazla tatmin sağlayabileceklerdir. İşgören motivasyonu ve iş tatminin yüksek 
olması, çalışan performansını da pozitif yönde etkileyebilecektir. Liderlerce desteklenen 
etik ilkeler sayesinde, otel işletmelerindeki etik dışı davranışların azaltılması 
sağlanabilir. Buna bağlı olarak yöneticilerin etik dışı davranış sergilememeleri için, 
uygun bir etik iklim ve kültür örgüt tarafından sağlanmalı,buna bağlı olarak gerekli yapı 
ve mekanizmalar da oluşturulmalıdır.  

Sonraki dönemlerde, aynı veya benzer ölçekler kullanılarak hizmet sektörlerinde 
sınır birim çalışanlarına uygulanabilecek çalışmalar, konunun daha detaylı 
değerlendirilmesine katkı yapacağı gibi bu araştırmanın geçerlik ve güvenilirliğini de 
destekleyebilecektir. Ayrıca diğer sektörlerde yapılacak olan benzer nitelikteki 
araştırmalar sayesinde fark veya benzerlikler ortaya konulabilecektir. Etik liderlik, etik 
iklim, etik programlar, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ile yönetici etik davranışı 
arasındaki ilişkiler, motivasyon ve iş tatmini açısından incelenmeli ve buna bağlı olarak 
da daha farklı araştırma modelleri oluşturulmalıdır.  
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Extensive Summary 

 

We are defining ethics as the principles, values, and beliefs that define right and 
wrong decisions and behavior. Many decisions that managers make require them to 
consider both the process and who’s (mostly employees) affected by the results. 
Business ethics (also corporate ethics) is a form of applied ethics or professional ethics 
that examines ethical principles and moral or ethical problems that arise in a business 
environment. There are many definitions of administrative ethics. Normally it is 
stressed that managerial staff set up ethical standards for managerial decisions, analyze 
these standards and bear personal and professional responsibility for the decisions 
made. It applies to all aspects of business conduct and is relevant to the conduct of 
individuals and entire organizations. Whether someone behaves ethically or unethically 
when faced with an ethical dilemma is influenced by several things: his or her stage of 
moral development and other moderating variables including individual characteristics, 
the organization’s structural design, the organization’s culture, and the intensity of the 
ethical issue.   

Unethical behavior is any action that is aimed at taking advantage of another 
without their knowledge or consent. Most define this as manipulating someone without 
his/her permission. Unethical actions may be legal or illegal. Managers may exhibit 
some unethical behaviors, such as, discrimination, negligence, selfishness, corruption, 
embezzlement, sexual harassment, mobbing and so on. Managerial ethics includes some 
behavioral principals such as justice and equality, honesty, responsibility, openness and 
tolerance and so on. Motivation may be defined as the processes that account for an 
individual’s intensity, direction and persistence of effort toward attaining a goal. Job 
satisfaction describes a positive feeling about a job, resulting from an evaluation of its 
characteristics. A person with a high level of job satisfaction holds positive feelings 
about their jobs. Managers ethical behaviors may affect employees’ both motivation and 
job satisfaction. Employees who have a perception of their managers unethical behavior 
is a candidate for low level of motivation and performance, dissatisfaction, high rate  
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and absenteeism. Counterview, if they believe in their managers ethical behavior which 
will indirectly and positively affect their perception about organizational justice, going 
to feel confidence, have high level of motivation and performance, job satisfaction, low 
level of turnover and absenteeism.  

Like manufacturing companies, hotels implement several strategies in order to 
satisfy consumers’ needs and wants.  These strategies play critical roles in the context of 
unique characteristics of hotel services and interaction between boundary spanning role 
employee and consumer, when they are examined from the service firms’ perspectives.  
Having outlined this basic information, managerial ethical behaviors are assumed to 
depict relationships with frontline employees’ motivation and job satisfaction. 

In light of the aforementioned information, this study aims to make boundary 
spanning role employees assess the managerial ethical behaviors.  Therefore, 
Managerial Ethical Behavior and Job Satisfaction Survey was conducted with 836 
frontline employees in four and five star hotels in Adana. 
Objective of this study is determining the impact of the frontline employees’ motivation 
and job satisfaction according to employees’ perception about their managers’ ethical 
behaviors. Other (secondary) objective of this research is determining the effect of the 
employees’ motivation on job satisfaction too. This study is modeled as follows and 
three hypothesis in the context of this model has been established.  

 
 

 
 
 

 

 

 

H1: Boundary spanning role employees’ perception about managers ethical behaviors 
affect positively their motivation. 

H2: Boundary spanning role employees’ perception about managers ethical behaviors 
affect positively and increase their job satisfaction. 

 H3: Boundary spanning role employees’ motivation effects positively their job 
satisfaction.   
 

This study aims to find out the effect of managers ethical behaviors on 
motivation and job satisfaction. Because of the possibility to influence of managerial 
ethical behavior, structural and environmental variables weren’t taken into account. The 
research was conducted in lodging operations which are limited with four and five star 
hotels in Adana. The research was conducted by first writer and a team of six people in 
2013, between the months of June and August. This study is also limited with the 
boundary spanning role hotel employees who are providing direct contact with guests. 
The reliability and validity dimensions of the scale were taken into consideration so as 
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to be capable of obtaining reasonable results and making contribution to the related 
literature. Cronbach's Alpha coefficient was observed between 0.750-1. Reliability level 
of the scale was found to be 0.894. Frequency tests and means were employed, and 
regression analysis was used to investigate the effect of managerial ethical behavior on 
employees’ motivation and job satisfaction.  According to the findings, managerial 
ethical behavior has positive effects on both employees' motivation and their job 
satisfaction. And as expected, employees motivation has positive and moderate effect 
on their job satisfaction in the subject 4 and 5 Star hotel companies. 

What constitutes good ethical behavior has never been clearly defined, and in 
recent years, the line differentiating right from wrong has become even more blurred. 
Employees see people all around them engaging in unethical practices. Managers have 
to create an ethically healthy climate for their employees, where they can do their work 
productively and confront a minimal degree of ambiguity regarding what constitutes 
right and wrong behaviors.  

Ethical principles that are created in this regard will show the moral direction of 
the organization. The employees who perceive managers’ ethical behavior in the 
organization will be much higher candidates for motivation and job satisfaction. 
Through to the managers who support the ethical principles, it could help to minimize 
the unethical behavior in the hotel business. So ethical training such as seminars, 
workshops and so forth should be provided by organizations and supported by top 
managers.  Writing and distributing codes of ethics is another way responding to 
unethical practices in the organizations. Managers who lack a strong moral sense are 
much less likely to do the wrong things if they’re constrained by rules, policies, job 
descriptions, or strong cultural norms that disapprove of such behaviors.   
 

 


