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طه در راب یاجتماع تیمسئول یانجینقش م یهدف از پژوهش حاضر، بررس    
 فوتبال بود. روش هایهواداران باشگاه یبا رفتار شهروند رانيمد ایاخالق حرفه

وهش پژ نيا یاست. جامعه آمار یشيمایو از نوع پ یحاضر همبستگ قیتحق
 یماشات ی، که برا1931برتر فوتبال کشور در سال  گیهواداران ل یتمام

ود. با استفاده ب افتند؛يحضور  یمحبوب خود در ورزشگاه آزاد میمسابقات فوتبال ت
نفر به عنوان نمونه  923جامعه نامحدود  یحجم نمونه برا نییاز فرمول تع

 یدیع ایاطالعات از سه پرسشنامه اخالق حرفه آوریجمع یانتخاب شدند. برا
و  (1931باشگاه بخشنده ) یاعاجتم تی(، پرسشنامه مسئول1931و همکاران )

 لیو تحل هيتجز ی( استفاده شد. برا2331گروث ) یپرسشنامه رفتار شهروند
. دياستفاده گرد یو مدل معادالت ساختار رسونیپ همبستگی آزمون از هاداده

 تیآن و مسئول یهاو مؤلفه ایاخالق حرفه نیپژوهش نشان داد ب جينتا
هواداران رابطه معنادار وجود دارد.  یشهروند رآن با رفتا هایو مؤلفه یاجتماع
بود  یمناسب بودن مدل ساختار دهندۀنشان  AMOSنرم افزار  هاییخروج

 GFI،31/3=NFI ،31/3=IFI ،31/3=CFI=31/3 هایشاخص زانی)م
بودند(. با توجه به  یبرازش مدل ساختار دهندۀنشان RMSEA= 312/3و 
به عنوان  واندتیباشگاه م یاجتماع تیئولکه مس رسد،یبه نظر م قیتحق جينتا

هواداران عمل  یو رفتار شهروند رانيمد یااخالق حرفه نیب یانجیم ریمتغ
هواداران  یاثرات خود را بر رفتار شهروند قيطر نياز ا ایو اخالق حرفه دينما
 سازد.  انينما

 هاي کليديواژه
 .هواداران ،یرفتار شهروند ،یاجتماع تیمسئول ،ایاخالق حرفه

 

 
 

 

 

 

 

    The purpose of this study was to investigate the role of 

mediator of social responsibility in the relationship 

between professional ethics of managers and Behavioral 

Citizenship of the fans of football clubs. The research 

method was correlation and survey . The statistical 
population of this research was all fans of the national 

football league in 2017-18, who were present at the Azadi 

Stadium to watch their favorite football matches. Using 

the sample size formula for an unlimited society, 320 

people were selected as samples. The research 
Instruments were Eidi professional ethics questionnaire 

(2016), Bakhshande Social responsibility questionnaire 

(2012)  and citizenship behavior Gruth questionnaire 

(2005). Collected data were analyzed by inferential 

methods such as pearson correlation coefficient  and 
structural equation model. Research. results showed a 

positive and significant relationship between professional 

ethics, social responsibility citizenship behavior Fans. the 

output of the AMOS software  showed  taht structural 

model is fit. (GFI = 0.91, IFI = 0.95, NFI = 0.96, CFI = 
0.96 & RMSEA = 0.012). According to results it seems 

that The social responsibility of the club can act as a 

mediator between the professional ethics of managers and 

the citizenship behavior of the fans And professional 

ethics thus show their effects on the citizenship behavior 
of supporters. 
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 مقدمه

 طیدر مح یو فرهنگ یبا تنوع ارزش رانيدر عصر حاضر که مد
 يیواال تیو اهم گاهياخالق از جا تيريکار مواجه هستند، مد

در چند دهه گذشته  یشغل هایبرخوردار است. اخالق و ارزش

 به رفتارها و هاارزش نيمورد توجه محققان قرار گرفته است. ا
 جاديج مثبت، اعم از ايکه در به دست آوردن نتا یاتحی نقش علت

و  یاخالق و عملکرد شغل ،یشغل تيدر کارکنان، رضا زشیانگ
و  یقاتیتحق هایدر تمام حوزه کنند،یم فايا یرفتار شهروند

مهم و قابل تأمل و توجه  ،یو سازمان یو در مباحث نظر یکاربرد
 . باشندیم

 رایبس زانمی به است قادر سازمان، در ایاخالق حرفه تیحاکم

در  تموفقی و هاسازمان را در جهت کاهش تنش ریگیچشم
و سازمان را پاسخگو سازد.  دينما اریيتحقق اثربخش اهداف 

در  یرقابت تيمز کي عنوان به ای،امروزه داشتن اخالق حرفه

که  اییفلسف. اخالق به عنوان نظام باشدیسازمان مطرح م
-یم فتعري بردارد، در را هامعنوی انسان ریگیمیو تصم تيهدا

را در هنگام کار با مراجع  ریگیمیتصم ناي ایو اخالق حرفه شود

 (. 4) دهدیتوجه قرار ممورد 
و  یانسان هيمانند کمبود سرما یدر واقع، امروزه در کنار مسائل

-شاز چال یکيبه عنوان  زین ایبحث اخالق حرفه ،یرقابت جهان

 طبق(. 19) است شده برشمرده هاسازمان یبرتر یبرا یآت های

است،  یرفتار یهنجارها تياخالق، رعا تيمنظور از رعا ف،تعري
. کندیم جاديا زيقابل قبول تما ریو غ ولرفتار قابل قب نیکه ب
 هایهنيباشد، هز فیضع یاز نظر اخالق یکه رفتار سازمان یزمان

 هانهيهز ني. اابديیم شيعملکرد به صورت آشکار و پنهان افزا
-هبودن بهر نيیمختلف سازمان مانند پا هایدر حوزه توانیرا م

 یختگيرو بهم  تیسازمان، عدم شفاف يیايپو یکند ،وری

از  یکي ای(. اخالق حرفه21کرد ) يیشناسا یارتباطات سازمان
 یبه مسائل اخالق کوشدیاخالق است، که م ديجد هایشعبه
 ایگوناگون پاسخ دهد. مقصود از اخالق حرفه هایحرفه

 یافراد داوطلبانه و بر اساس ندا دياست، که با یمجموعه قواعد

 ند؛ينما تيرعا ایدر انجام کار حرفه شيفطرت خو وجدان و
در صورت تخلف به  ايداشته باشند  یبدون آنکه الزام خارج

که صحبت  ی(. در واقع هنگام9دچار شوند ) یقانون هایمجازات

منظور، اصول حاکم بر رفتار درست  ديآیم انیاز علم اخالق به م
است، که رفتار و عملکرد  يیارهایمع اي هاقانون نیو همچن

-ی(. به نظر م29) کندیم نییحرفه را تب کيمطلوب افراد درون 

خاص آن،  تیماه لیدر صنعت ورزش به دل یمباحث اخالق رسد
 یرزشو هایباشگاه رانيمد ديملموستر باشد؛ چرا که به هر حال با

 تیعمل در موقع کيرد  ايانتخاب  یبرا یمنطق هیتوج يیتوانا

 یتعارض اخالق کيممکن است در  یرا داشته باشند. حت یاخالق

-میصمت يیتوانا ديبا ريوجود نداشته باشد و مد یپاسخ مشخص

 تيباشگاه را داشته باشد. لذا؛ رعا انيبر اساس سود و ز یرگی
-بهتر شدن عملکرد باشگاه یبرا یعامل مؤثر یاخالق نيمواز

و هواداران خواهد به جامعه  تیفیک افوتبال و ارائه خدمات ب های
 بود.

به  یابیعامل دست نيمنابع و مهمتر نيبا ارزشتر یهواداران ورزش
نقش و  رانياما اغلب مد باشند،یم یورزش هایاهداف باشگاه

 رویین ندنمايیتصور م رايز کنند،یهواداران را فراموش م تیاهم
روزه که ام یدر حال باشد،یدر دسترس م شهیهم ازیمورد ن یانسان

ند روبرو هست طیدر مح دیيشد تحوالتو  راتتغیی با هاباشگاه

متالطم  طیدر مح تواندیو تنها هواداران متعصب و وفادار م
. در ديباشگاه را فراهم نما شرفتیو پ اتیموجبات حفظ ح ،یکنون

ت و رقاب شافزاي ها،کامالً متحول و حاکم بر باشگاه طيواقع شرا

 نسلآنها را به  ازین ،یطيشرا نیا در چنآنه یلزوم اثربخش
که از آنها با عنوان  ینسل کند؛یارزشمندی از هواداران آشکار م

 زیهواداران وجه مم نيا ديتردی. بشودیم اديباشگاه  اراني

ز آن باشگاه را ا راياثربخش هستند، ز ریاثربخش از غ هایباشگاه
راتر ف داشتیچشم چیه یو برای تحقق اهداف آن، ب دانندیخود م
 یکوشش چیخود عمل کرده، از ه نیعو م یرسم فياز وظا

دمند و سو انتظار از فراتر هایتالش ني. امروزه استندیفروگذار ن

-یرفتارهای شهروندی هواداران م ،یورزش تيريمد اتیرا در ادب

 (.1) خوانند
است که خارج از  يیرفتار شهروندی هواداران، مجموعه رفتارها

-یباشگاه محسوب م طیافراد در مح یمحدوده رفتارهای الزام

 طیمطلوب در مح یو اجتماع یفضاهای روان جاديدر ا یول شود،
 رفتارها در ني. اکنندیو محوری بازی م یباشگاه نقش اساس

 که بطور کامل شده یمعرف يیبه عنوان رفتارها هیاول فيتعار
 یاهگجاي ها، حقوق و پاداش در باشگاههستند و در نظام ارییاخت

 اری،یبرای آنها در نظر گرفته نشده است. رفتارهای فردی که اخت
بر  رییچشمگ اربسی اثر مجموع در و اندداوطلبانه و آگاهانه

ه است ک نيبودن ا ارییدارند. منظور از اخت یسازمان یاثربخش
 هواداران فهینقش و وظ یجزء الزامات اساس رفتارها، لیقب نيا

دی در بسزای رفتار شهرون ریلذا با توجه به نقش و تأث باشند،ینم

مقوله  نيبر ا رگذاریتأث میباشگاه، شناخت عوامل و مفاه یاثربخش
-باشگاه و هاسازمان انياز جمله مشتر (.1) باشندیم تیحائز اهم

 یآنها برا بیو ترغ قيهواداران هستند، که تشو ،یورزش های

 یورزش هایباشگاه رانيمد یاز اهداف اساسحضور مداوم 
را آن دسته از  ی(. هال  هواداران ورزش14) شودیمحسوب م

 از یورزش یدادهايرو تماشای به مندکه عالقه داند،یم یافراد

(. 12) مسابقات هستند ريو سا یجام جهان ک،یمسابقات المپ لیقب
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 کيبه عنوان مشاهده کننده  یتماشاچ ا،يپد یکيدر دانشنامه و
شده  فيتعر کند،ینگاه م اي نگردیرا م یزیکه چ یفرد اي داديرو

 . داندیکننده ماست و آن را مترادف تماشاگر و مشاهده

 ،یو هواداران ورزش یطرفداران ورزش نیقائل شدن ب زيتما یبرا
 کيکه عمالَ شاهد  یافراد حیتوض یرا برا یطرفداران ورزش

که به  یافراد تي. به طور حتم اکثربرندیهستند به کار م داديرو
 یکي ايهوادار آن ورزش،  روند،یم داديرو ايمسابقه  کي یتماشا

که  یدر آن مسابقه هستند، در حال ریدرگ کنانيباز اي هامیاز ت
-یم یورزش داديرو کي یاکثر طرفداران به ندرت به تماشا

 .  پردازند

صنعت ورزش دارند.  اتیدر ادامه ح ريانکارناپذ یهواداران نقش
هر باشگاه  یاصل هایهياست که از سرما یآنها به قدر تیاهم

-که به باشگاه ،هواداران هستند نيو ا شوندیمحسوب م ایحرفه

پژوهشگران  نی(. همچن3) دهندیم تيهو یورزش هایگلی و ها
-یصنعت ورزش محسوب م یاصل نمعتقدند، هواداران از ارکا

کار ورزش یبرا ایو زنده میمستق یو جو اجتماع طیمح رايز شوند؛

 یو میکه ورزشکار و ت یبه طور آورند،یبه وجود م یورزش میو ت
(. 13ارائه دهند ) یخوب یدر رقابت باز تواندیبدون هوادار، نم

 شيفوتبال جذب و افزا نعتدر ص رگذاریاز عوامل مهم و تأث یکي
حاصل از حضور آنهاست. اما در  يیداران، به منظور درآمدزاهوا

 یدارند که هواداران فوتبال تنها برا دهیهم عق یاریمقابل، بس
 زیآنها ن یبلکه نقش اجتماع ستند،ین دیباشگاه مف هيسرما شيافزا

 اشگاهو عوامل ب رانياست، مد یضرور ني(. بنابرا3مهم است )

با  زیعوامل مؤثر بر رفتار هواداران و ن یتمام يیبا شناسا یورزش
ا آنان بکوشند، ت یازهایو ن تیو انطباق با موقع یرپذيانعطاف

دهند. با در نظر  شيرقبا افزا گريسهم بازار خود را نسبت به د

ه شمار ب یورزش هایباشگاه یهواداران از ارکان اصل نکهيگرفتن ا
 یا به خصوص رفتارهابر رفتار آنه رگذاریتأث عواملاگر  روند،یم

 نرايو مشخص گردد، مد يیآنها شناسا یو فرانقش یشهروند
 یترمناسب هاییقادر خواهند بود، استراتژ یورزش هایباشگاه

 رفتارهای بروز و هامطلوب هواداران باشگاه تيريمد یبرا
خود  یرقبا گريو نسبت به د ندينما یدر آنان طراح ایفهیفراوظ
 برخوردار شوند. یرقابت تياز مز

توجهات را به سمت مباحث اخالق  ،یسازمان يیمفهوم پاسخگو
 یاتقتحقی مرتبط هایو حوزه یاجتماع تیکسب و کار و مسئول

مفهوم  کيبه عنوان  يیپاسخگو ن،ی(. همچن11) کندیجلب م

 به(. با اذعان 23) دآيیبه حساب م ریيپذتیمسئول جهینت ،یکل
امور  نیکه ب یمتقابل راتتأثی و هادر سازمان يیالزام پاسخگو
 ودوج هاجوامع و سازمان یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیاقتصادی، س

پاسخگو، برای  هايیسازمان عنوان به سرآمد هایسازمان دارد،

 دياخود در قبال عملکردشان ب نفعانیبه ذ يیو پاسخگو تیشفاف
 شخوي هایرزشا قيرا از طر یماعاجت تیتعهدات خود به مسئول

تعهدات در سراسر  نيکه ا ند،يحاصل نما نانیابراز دارند و اطم

 ریپذيتیمسئول ب،یترت نيو به ا شوندیسازمان جاری م
 نیب که یمناسبات و روابط نياز مهمتر یکيبه عنوان  یاجتماع

سازمان، در نظر  يیسازمان و جامعه وجود دارد، در مقوله پاسخگو
ان، برای سازم یاجتماع تیمسئول د،يترد. بدون شودیم تهگرف

 از سازمان هم که طوری به داشت، خواهد ایدو جانبه ایيمزا
و هم جامعه و  بردیو منسجمتر خود نفع م تریاخالق کردروي
نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان  نفعانیذ

 (.19خواهند داشت )
هم م یبه بحث یاجتماع یرپذيتیمسئول هایامروزه ارتقاء ارزش

ه ب یاریشده است. محققان بس ليتبد یمجامع علم انیدر م

 پرداخته و به خصوص یاجتماع تیابعاد مختلف مسئول یبررس
 یدبا رفتار شهرون تواندیبعد بشردوستانه و داوطلبانه آن که م

بعد از  ناي. اندقرار داده یمرتبط باشد را، مورد نقد و بررس

 جاديتوانسته به طور همزمان در جهت ا یجتماعا یرپذيتیمسئول
 رفاه جامعه به کار برده شود. شيو افزا یرقابت تيمز

 تیحساس موضوعی عنوان به هاباشگاه یاجتماع تیمسئول
رح مط تيريو مد یاببازاري هایتوجه در حوزه ازمندیو ن زیبرانگ

از زمان کسب و کار روزمره آنان را به خود  یشده که بخش مهم
به طور اعم، به مجموعه  یاجتماع تیاختصاص داده است. مسئول

به  یورزش هایباشگاهو  رانيکه مد شود،یگفته م هايیتیفعال

در جامعه،  دیعضو مؤثر و مف کيصورت داوطلبانه، به عنوان 
، است نيا یاجتماع تیمسئول ی(. فرض اساس1) دهندیانجام م

باشگاه و جامعه وجود دارد و  نیب یقرارداد اجتماع کيکه 

و کسب اجازه از جامعه، ملزم  تمشروعی حصول برای هاباشگاه
 هایهستند، که مطابق با انتظارات گروه يیفتارهابه انجام ر

از مصرف کنندگان و  اریی(. در واقع، بس1) باشد جامعه مختلف
ز طرف باشگاه را نه تنها نسبت مراجعان، انتظار عمل مسئوالنه ا

بلکه نسبت به عموم مردم و کل جامعه  نفعان،یبه سهامداران و ذ
گزارش  یجزء اصل کيهم اکنون  یاجتماع تیدارند و مسئول

 . هرچند که ممکن استدآيیاب محس به هاسازمان شتریساالنه ب

نوان به ع یاجتماع تمسئولی ها،از باشگاه ارییدر عمل، برای بس
-باشد؛ چرا که باشگاه دیکلی و اینه هسته ایهیحاش یموضوع

 ،یاعاجتم تیمسئول تیدر مورد اهم یبا وجود آگاه یورزش های

 .دانندیم دهیچیو پ زیچالش برانگ اریآن را بس زآمیتیاجرای موفق
اخالق کسب  ۀ( رابط1931و همکاران ) یاساس احمد نیبر هم

 یجتماعا تیمسئول گریانجی: نقش میو کار با شهروندی شرکت

پژوهش نشان داد،  نيحاصل از ا جيقرار دادند. نتا قیرا مورد تحق
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 میتقرابطه مس یاخالق کسب و کار با شهروندی شرکت ریکه متغ

 ریمتغ قياخالق کسب و کار از طر ن،یو معنادار دارد. همچن
 ریرابطه غ یبا شهروندی شرکت ،یاجتماع تیمسئول یانجیم

 یرکتمنشور شهروند ش نيتدو ن،ي. بنابراداشتو معنادار  میمستق

 تياخالق کسب و کار بستر الزم برای کسب اعتبار، مز هيبر پا
 انگي. (2) دنمايمی فراهم را هاشرکت وریبهره شيو افزا یرقابت

و  یاخالق یبا عنوان رهبر یپژوهش ی( ط2311و همکاران )
احترام،  ،یخودکارآمد ایاثرات واسطه ،یسازمان یرفتار شهروند

 نشان داد جيقرار دادند. نتا یعضو را مورد بررس-و مبادله رهبر
 یبا رهبر یانجیم یرهایبه عنوان متغ یکه احترام و خودکارآمد

رابطه  نیمچنرابطه معنادار دارند. ه یو رفتار شهروند یاخالق

به  نيمثبت و معنادار بود، که ا یو رفتار شهروند یاخالق یرهبر
واهد خ یو فرد یسازمان یشهروند ینوبه خود سبب بروز رفتارها

 .(22) شد

معادالت  ی( به مدلساز2314و همکاران  ) يیاساس آقا نیبر هم
 هایفهدر بروز مؤل میت یاجتماع یرپذيتیمسئول ریتأث یساختار

 تختيهواداران شهرآورد فوتبال پا دگاهياز د یرفتار شهروند

منطبق بر مدل  یاديز زانیمشاهده شده تا م هایپرداختند. داده
با  یاخالق تیمؤلفه مسئول زينشان داد، ر جيپژوهش بود. نتا

 تیئولنسبت به مس یتریکننده قوینیبشی( پ11/3) یبتا بيضر
 بيبا ضر یقانون تیو مسئول یدوستانسان تیمسئول ،یاقتصاد

 یرفتار شهروند ی( برا93/3(، )19/3(، )41/3) بیبه ترت یبتاها
-اهباشگ یاجتماع تیمسئول ری( تأث2311) ی. نژاد سجاد(1) است

ا ر رانيا گیل هایمیهواداران ت یبر رفتار شهروند الفوتب های

-ینشان داد، که رابطه مثبت و معن هاافتهيقرار داد.  یمورد بررس

 یو ابعاد آن و رفتار شهروند یاجتماع تیمسئول نیب داری
و ابعاد آن و رفتار  یاجتماع تیدارد. مسئولهواداران وجود 

 تیعوض کي ران،يا البرتر فوتب گیل هایمیهواداران ت یشهروند
 ی( داشت. مدل پژوهش از برازش خوباریخوب )باالتر از نمره مع

 یاجتماع تیابعاد مسئول ونیرگرس لیبرخوردار بود. بر اساس تحل
. دبودر هواداران  یرفتار شهروند ینبیشیقادر به پ یتا حدود

است  باشگاه، ممکن یاجتماع تیاستدالل شد که مسئول نگونهيا
 . (11) هواداران را بهبود بخشد یشهروندرفتار 

 تی( با عنوان مسئول2311)  سيکه توسط باو یدر پژوهش

 یاز شواهد تجرب ی: برختيريدر مد یو اخالق حرفه ا یاجتماع
شد که در کسب و  نشان داده رفت،يدر سطوح کشور صورت پذ

 کشورها به گرينسبت به د افتهيتوسعه  یکشورها یکارها

 رکسب و کارها د نيا یاخالق هایو ارزش یاجتماع تیمسئول
 که انعکاس آن در سطح شود،یتوجه م شتریقبال جامعه و افراد ب

 ادي های. از نقاط ضعف پژوهش(1شود )یم دهيد زیرفتار افراد ن

 نبود متغیر میانجیو  امدهایبه در نظر نگرفتن پ توانیشده م

 واند،تیم میانجی ریمتغ ،دو نيا نیاشاره نمود. چرا که در رابطه ب

 داشته باشد. اینقش قابل مالحظه
-رفتار شهروندی هواداران در باشگاه تیپروژه با توجه به اهم نيا

از عوامل  شتریبه شناخت ب یابیدست یبرتر، در پ گیفوتبال ل های

پژوهش در راستای  نيراهبرد است. ا نيمؤثر بر اجرای مناسب ا
 ایاخالق حرفه نیب یسؤال انجام خواهد شد، که چه ارتباط نيا

فوتبال وجود  هایباشگاه وادارانه یو رفتار شهروند رانمدي
هر چه  یيدر شناسا تواندیمسئله م نيپرداختن به ا نيدارد؟ بنابرا

ان هوادار شهروندی رفتار و ایبر اخالق حرفه ثرؤعوامل م شتریب
که در  ینامطلوب فعل طيدهد. با توجه به شرا اریيمحقق را 

 هایباشگاه عمده در ایرفتار شهروندی و اخالق حرفه نهیزم

 تيرمدي حوزه در هامؤلفه نيا راًیفوتبال کشور وجود دارد، اخ
 ايیهو پژوهش قاتیمورد توجه قرار گرفته است و از تحق اریبس

 تیبه اهم توانیم شود،یمورد نگاشته م نيکه هر روزه در ا

محبوب  هایهواداران و باشگاه انمی در هامؤلفه نيروزافزون ا
 ایفهحر یمنشور اخالق نيبدنبال تدو هابرد. اکثر حرفه یآنها پ
 اند،آن شده تاهمی و ضرورت به پرداختن متوجه و هستند خود

رتر ب گیفوتبال ل هایباشگاه بخصوص و ورزش صنعت در اما
 یضرورت هنوز احساس نشده است و منابع و پژوهش نيظاهراً ا
 روجود ندارد. د یورزش هایمذکور در باشگاه یهامؤلفه نهیدر زم

 ارهاییبر اساس مع ديبا یو اصول اخالق یرفتار شهروند کهیحال

-اهکه باشگ یگردد. زمان نيدر هر کشوری تدو یو انسان یاخالق

 اخالق منشور دارای ها،از حرفه ارییمانند بس ،یورزش های
خود و اصول  شیاز پ شیب توانندیم رانيای باشد، مدحرفه

چرا که اصول  ند،ينما یمعرفباشگاه خود را به جامعه و هواداران 
است، که آن حرفه برای  یهر حرفه، نشان دهنده ارزش یاخالق

 به موارد تيمراجعان خود قائل است. با عنا اي انيجامعه، مشتر

 یکي، هواداران یرفتار شهروند شيافزا نکهيگفته شده و نظر به ا
د، باشیبرتر م گیفوتبال ل هایباشگاه هایاز مسائل و دغدغه

هواداران و عوامل مؤثر بر آن از جمله  یرفتار شهروند اختشن
ؤثر گام م تواندیباشگاه، م یاجتماع تمسئولی و ایاخالق حرفه

 .ديبه شمار آ ریمس نيدر ا دییو مف
 و یاپژوهش بر آن است تا با مطالعه اخالق حرفه نيمحقق در ا

 برتر به عنوان گیفوتبال ل هایباشگاه یاجتماع تیمسئول

رشته در  نيا شرفتیدر توسعه و پ یفوتبال و عنصر اصل انیمتول
ار را با رفت رهایمتغ نيارتباط ا شوند،یسطح کشور شناخته م

که  رسدیمطالعه قرار دهد. به نظر م موردهواداران  یشهروند

 راتییپاسخ به تغ نهیوضع مطلوب و موجود در زم نیشکاف ب
 یايو مزا ایو به موقع از اخالق حرفه حیو استفاده صح یطیمح

را و ف یبروز رفتار شهروند نهیفوتبال را در زم هایآن، باشگاه

واجه م یتو مطلوب، با مشکال نهین به صورت بههوادارا ایفهیوظ
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ول متح اریبس طیساخته، که ارائه خدمات مطلوب و رقابت در مح
آنان با مشکل مواجه خواهد ساخت.  یرا برا یورزش ریو متغ
 و هاباشگاه نيبودن امور ا یاخالق زانیم یبررس نايبنابر

به  قیتحق نيآنان از اهداف ا یاجتماع تیمسئول زانیم نهمچنی
ر د یاجتماع تیاخالق و مسئول زا بیترت ني. به ادآيیشمار م

هواداران در جهت  یرفتار شهروند یاياز مزا یرگیبهره نهیزم
 یحرکت در جهت تعال نیکاستن از مسائل و مشکالت و همچن

 توانیم ها،و عملکرد مطلوب باشگاه داريپا یرقابت تيو کسب مز
 بهره برد.

 
 پژوهش مدل مفهومی. 1شکل 

با بررسی ادبیات پژوهش و در روند مطالعه متغیرهای پژوهش در 
 ایمنابع موجود، مشخص شد که تاکنون نقش اخالق حرفه

 هایدر رابطه با رفتار شهروندی هواداران در باشگاه رانمدي

 اهفوتبال مورد بررسی قرار نگرفته است و پژوهشی که اين مؤلفه
. لذا در اين راستا به ديردنگ اهدهمش باشد، داشته مدنظر باهم را

قصد پر کردن اين خأل و با عنايت به اهمیت و نقش تأثیرگذار 
هواداران  یباشگاه در بروز رفتار شهروند رانمدي ایاخالق حرفه

-گاهی در باشيرضرورتی انکارناپذ یاخالق و رفتار اخالق نکهيو ا

 تیپژوهشگران مطالعه پیش رو، مسئول باشد؛یم یورزش های
 یاباشگاه را به عنوان متغیر میانجی بین اخالق حرفه یاجتماع

 گیفوتبال ل هایهواداران در باشگاه یو رفتار شهروند رانمدي
د پژوهش بتوان نياست انجام ا دیدر نظر گرفتند. ام رانيبرتر ا

 تيرعا یرا برا یورزش هایو مسئوالن باشگاه انینهادها، متول

 باشگاه طیت توجه به اخالق در محو ضرور یکردن اصول اخالق
 .دينما یاري
 

 روش تحقيق

 و با توجه به هدف یپژوهش حاضر، از نوع همبستگ قیروش تحق
اطالعات آن به شکل  یآورکه روش جمع ،بود یاز نوع کاربرد

 یپژوهش تمام نيا یانجام شده است. جامعه آمار یدانیم

که به  باشد،یم 1931برتر فوتبال کشور در سال  گیهواداران ل
 یادآز وميادمحبوب خود در است میمسابقات فوتبال ت یتماشا

از روش  یریگجهت نمونه ق،یتحق نيتهران رفتند. در ا
 نيانجام ا یجامعه نامحدود استفاده شده است. برا یریگنمونه

حجم جامعه نامحدود استفاده شد. هرگاه  نییکار، از فرمول تع

محدود انجام گیرد، معادله آن به برداری از يک جامعه نانمونه
 صورت زير خواهد بود:

 

 
محاسبه حجم نمونه جامعه نامحدود استفاده  یبرا ريو فرمول ز

 . شودیم

 
مقدار احتمال نرمال استاندارد )که براساس جدول  zرابطه،  نيدر ا

 σسطح خطا،  α(، شودینرمال استاندارد استخراج م هایاحتمال

 نجاي. که در اباشدمی محقق انتظار دقت مورد εو  اریانحراف مع
باتوجه  داردو مقدار احتمال نرمال استان 111/3برابر  اریانحراف مع

برابر با  زیو دقت مورد انتظار محقق ن 31/1به جدول برابر با 

 پنج فیپژوهش حاضر باتوجه به استفاده از ط ی. برااست 311/3
 برابر است با: اریانحراف مع کرت،یل اینهگزي

 
 :باشدیم رزي صورت به پژوهش نظرو حجم نمونه مورد 

 

 
  913آن تعداد  زشيحجم نمونه و احتمال ر نییبا تع نيبنابرا

 923تعداد  نيکه از ا ،ديگرد عيپرسشنامه در جامعه مورد نظر توز
 قرار گرفت. لیو تحل هيو مورد تجز یآورپرسشنامه جمع

 یدیع ایاز سه پرسشنامه اخالق حرفهاطالعات  یآورجمع یبرا
گرايی، های )خرد جمعی، قانون، شامل مؤلفه(1931و همکاران )

، پرسشنامه سؤال 19احترام به ارزشها و روابط انسانی( در قالب 

های )قانونی، ، شامل مؤلفه(1931بخشنده ) یاجتماع تیمسئول
پرسشنامه رفتار و سؤال  12در قالب  اقتصادی، اخالقی و انسانی(

 کرتیل اسیدر مق سؤال 12در قالب  (2331گروث ) یشهروند
 هیاول ۀ، پرسشنامهاپرسشنامه يیاز روا نانیاطم یاستفاده شد. برا

 یبندارائه و با جمع یورزش تيريمدرشته  دیتن از اسات 1به 
 یهاامهپرسشن يیايشد. پا میتنظ يینها ۀنظرات آنان پرسشنام

 هاینامهپرسش یکرونباخ برا یآلفا بياز ضر با استفاده قیتحق

 بیبه ترت یو رفتار شهروند یاجتماع تیمسئول ،ایاخالق حرفه
( به دست آمد. با توجه به حساس بودن 99/3و  39/3، 31/3)
باال  ۀ( به حجم نمونK.S) رنوفیکلموگروف اسم زمونآ

 با هابودن داده یعیپرسشنامه( فرض طب 923)پژوهش حاضر 
 هان دادهبود یعیشد. جهت طب یبررس یدگیو کش یچولگ رمقادي

 یابه خط بضري نسبت است، الزم هاشاخص ناي از استفاده با

باشد.  رکمت 2بدست آمده از قدر مطلق  ريمقاد یدگیو کش یچولگ
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 یو استنباط یفتوصی آمار سطح دو در هاداده لیو تحل هيتجز

 و انحراف نیانگیاز م ،یفیانجام شده است. در سطح آمار توص
و  سونریپ یهمبستگ بيشامل ضر یاستاندارد و آمار استنباط

 یمعادالت ساختار سازیمدل از روش مدل یطراح یبرا

(SEM از افزار  )AMOS .استفاده شد 
 

 نتايج آزمون کشیدگی و چولگی برای متغیرهای تحقیق. 1جدول 

 ضريب کشیدگی ضريب چولگی متغیرهای تحقیق

 -12/3 -39/3 ایاخالق حرفه

 -43/3 -41/3 یاجتماع تیمسئول

 -23/3 -22/3 یشهروند رفتار

 یافته هاي تحقيق

با  ایاخالق حرفه نیب شود،یهمانطور که در جدول مشاهده م
(. >31/3Pوجود دارد ) دارییمثبت و معن ۀرابط یرفتار شهروند

 یبا رفتار شهروند ایاخالق حرفه هایمؤلفه نیب ن،يعالوه برا

 (.>31/3Pاست ) داریمثبت و معن ۀرابط نيا

 
به  بيمشخص است، نسبت ضر 1جدول  جيهمانگونه که از نتا

ر بدست آمده از قد ريبا توجه به مقاد یدگیو کش یچولگ یخطا
پژوهش از  های¬داده عيتوز جهیکمتر است در نت 2مطلق 

 .باشدینرمال برخوردار م تیوضع

  
 
 

 

ر . همانطودهدیرا نشان م قیتحق یرهایمتغ نیروابط ب 9جدول 
ار با رفت یاجتماع تیمسئول نیب شود،یکه در جدول مشاهده م

(. عالوه P>31/3وجود دارد ) دارییمثبت و معن ۀرابط یشهروند

 نيا یبا رفتار شهروند یاجتماع تیمسئول هایمؤلفه نیب ن،يبرا
 (.P>31/3است ) داریمثبت و معن ۀرابط

 هیناهمبسته بودن کل یژگيکردند که و انی( ب1391بنتلر و چو  )
متناسب است.  یواقع هایمدل به ندرت با داده کيخطاها در 
 ایهلطم یها، نه تنها به اعتبار عاملدر مدل يیخطاها نیالحاق چن

ده مشاه یهارا از داده تریانهيواقع گرا يینخواهد زد، بلکه بازنما
روش  نيگرفته شد تا از ا میتصم نيبنابرا. کندیشده فراهم م

برازش دادن بهتر مدل استفاده شود. یبرا

 ای و رفتار شهروندیمیانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی بین اخالق حرفه.  9جدول 

 متغیرها
میانگی

 ن
انحراف    

 معیار
اخالق 

 ایحرفه
خرد 

 جمعی
قانون 

 مداری
احترام 

 به ارزش
روابط 

 انسانی
رفتار 
 شهروندی

      1 13/ 11 91/11 ایاخالق حرفه

     1 31/3* 11/1 11/11 خرد جمعی

    1 31/3* 31/3* 21/1 99/11 مداریقانون

   1 93/3* 91/3* 31/3* 31/1 14/11 احترام به ارزش

  1 94/3* 11/3* 19/3* 91/3* 13/9 44/14 روابط انسانی

 1 14/3* 11/3* 91/3* 91/3* 99/3* 19/12 19/91 رفتار شهروندی

 میانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی بین مسئولیت اجتماعی و رفتار شهروندی.  9جدول شماره 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
مسئولیت 

 اجتماعی
 انسانی اخالقی اقتصادی قانونی

رفتار 
 شهروندی

      1 11/ 91 11/41 مسئولیت اجتماعی

     1 39/3* 92/9 99/13 قانونی

    1 31/3* 39/3* 19/9 11/3 اقتصادی

   1 91/3* 92/3* 31/3* 91/2 14/11 اخالقی

  1 11/3* 49/3* 42/3* 13/3* 19/9 91/3 انسانی

 1 19/3* 91/3* 23/3* 92/3* 49/3* 19/12 19/91 رفتار شهروندی
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 ساختاری پژوهشمدل  .9شکل 

ار ای و رفتالگوی نهايی مربوط به روابط علّی بین اخالق حرفه
 مدهآ بدست نتايج اساس ارائه شده است. بر 1شهروندی در شکل 

 بر و مستقیم اثر مسئولیت اجتماعی بر ایاخالق حرفه 1 شکل از
 عواق در. است داشته مستقیم غیر اثر هواداران شهروندی رفتار

 هروندیش رفتار و ایاخالق حرفه بین میانجی مسئولیت اجتماعی
 .است بوده هواداران

 های نیکويی برازش برای مدل پژوهششاخص. 9جدول 

 مدل پژوهش شاخص مدل
/DF2X 33/9 

GFI 31/3 
IFI 31/3 
NFI 31/3 
CFI 31/3 

RMSEA 312/3 
 

برخوردار است.  یمدل از برازش خوب 9جدول  جيبر اساس نتا
 یارزش عدد انگری( بی)مجذور کا df/2𝝒که شاخص  یمعن نيبد

 انسيوار شهي)شاخص ر RMSEA. شاخص باشدیم 33/9برابر 

 ی( که مقدار آن همان آزمون انحراف هر درجه آزادبيتقر یخطا
 خص. شاباشدیم 312/3است، در مدل حاضر برابر با 

(RMSEA) یبرا یاریمدل ساخته شده و مع یبر اساس خطاها 
 نيه اک انددهیعق نيبر ا شمندانياز اند یبد بودن مدل است. برخ

کمتر از  زانیم گريد یباشد و برخ 31/3کمتر از  ديشاخص با
 . دانندیرا مناسب م 39/3

 (یبرازندگ يیکوی)شاخص ن GFIشاخص مطلق  ،یبعد شاخص
 یاست و از برازش خوب 31/3شاخص  نياست که در مدل حاضر ا

 ی)شاخص برازندگ CFI ی. شاخص نسبباشدیبرخوردار م

شاخص  نياست. گفته شده که هرچه ا 31/3( برابر با  یقیتطب
 یباشد، مدل از برازش مطلوب تر کترينزد کيها به عدد 

باشد، مدل  کترينزد 1که هر چه به  NFIاست. شاخص  رداربرخو

 31/3شاخص  نيبرخوردار است. در مدل حاضر ا یاز برازش بهتر
)شاخص  IFIبرخوردار است. شاخص  یو از برازش خوب باشدیم

 ني. با در نظر گرفتن اباشدیم 31/3( برابر با ندهيفزا یبرازندگ
نشان  9شده در جدول  داده شينما ريموارد و با توجه به مقاد

 یطلوبموضوع است که مدل ارائه شده به طور م نيدهنده ا
 برازش شده است. 

 

 گيرينتيجه و بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر شناخت روابط درک هواداران از 

با رفتار  یاجتماع تیمسئول ران،يمد ایابعاد اخالق حرفه
نشان داده  هاداده لیو تحل هيآنان بوده است. تجز یشهروند

 یدر جهت مثبت با رفتار شهروند ایاست، که اخالق حرفه

ادراکات  ارانهرچه هواد گريهواداران ارتباط دارد. به عبارت د
-گاهدر باش رانيمد گرايینسبت به اخالق مساعدتری و ترمثبت

 هایتیآنان به انجام فعال التيفوتبال داشته باشند، تما یها

د. خواهد ش شتری( بی)رفتار شهروند ایفهیو فراوظ یفرانقش
و پورعزت  ینالي(، ز1934) انیو پرتاب یریام قاتیتحق هایافتهي
و همکاران  انگي(، 2311) سي(، باو1939) ی(، عرب عامر1933)

 افتهياز  یانیهر کدام به ب زی( ن2319و لوپز ) پیلی( و ف2311)
 قاتیتحق جي. نتا(9،29،4،1،22،11کنند )یم تيمذکور حما

 ریوابسته به آن نظ هاینهیو زم اتاخالقی که اند،مذکور نشان داده
 هایبا نگرش انسانی روابط و هااحترام به ارزش ،گرايیقانون

 نيا نییب. در تباشندیهمبسته م یرفتار شهروند لیاز قب انيرمشت
 یهواداران مفهوم یگفت هر چند رفتار شهروند توانیم افتهي

 هایتیو فعال یرسم فيخارج از وظا یاست، که بر رفتارها

بروز  یبرا نهیزم یهواداران اشاره دارد، ول ایفهیاوظو فر یفرانقش
 رانيمد یباشگاه و رفتار اخالق گرايیاز اخالق يیآن به سطح باال

اسطه هواداران به و یرفتار شهروند نيباشگاه وابسته است؛ بنابرا

باشگاه  ایاخالق حرفه لیآنان از قب هایعوامل مؤثر در نگرش
 است.  نییقابل تب
 ،یاقتصاد ،یباشگاه )قانون یاجتماع تیابعاد مسئول نیب نیهمچن
هواداران ارتباط مثبت و  ی( با رفتار شهروندیو انسان یاخالق
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 جيبه دست آمده با نتا جهینت ني. اديمشاهده گرد یمعنادار

و  يی(، آقا2311) ی(، نژاد سجاد1932) یرزم هایپژوهش
( و 2319(، فوتا )2311و همکاران ) یمی(، ابراه2314همکاران )

 ی( که رابطه مثبت و معنادار2319و همکاران ) ینصر اصفهان

ردند، را گزارش ک یبا رفتار شهروند یاجتماع تیابعاد مسئول نیب
 رانيعملکرد مد رسدی. به نظر م(19،11،1،9،13،11) همسو است

 دشویدر قبال جامعه، سبب م تیباشگاه نسبت به تعهد و مسئول
از  یفرانقش یو رفتارها باشگاهبه اهداف  دنیرس یهواداران برا

و  ندنمايیم ثاريا یاز حد نشان داده، حت شیخودشان تالش ب
 ،ی. از طرفدانندیباشگاه م یخود را متعهد به اهداف و ارزشها

نسبت به باشگاه داشته باشند،  يیکه تعهد باال یهواداران

ن خواهند داد، چرا که نگرش را نشا یشتریب یشهروند یرفتارها
 رودی. لذا انتظار مگذاردیم ریباشگاه بر رفتار آنها تأث رانيمد

ثبت م یرفتارها نينگرش مثبت، به رفتار مثبت منجر شود و ا

 یمثبت جيو نتا دهیبه نوبه خود عملکرد باشگاه را بهبود بخش زین
 آن به بار آورد.  یرا برا

نشان داده است، که دو مؤلفه  یمدل معادالت ساختار جينتا

 هایکنندهینیب شیپ یاجتماع تیو مسئول ایاخالق حرفه
. وندریهواداران باشگاه به شمار م یرفتار شهروند یبرا یمعنادار
گفت، که مطابق با قواعد اخالق  توانیم افتهي نيا نییدر تب
توجه خود را  هايیتیعالو ف فيعمدتاً به وظا رانيمد ،ایحرفه

سود،  نيشتریتعداد افراد، از ب نيشتریکه ب ند،نمايیمتمرکز م
-میمتص یمبنا گردي عبارت به شوند؛ مندمنفعت بهره اي تيمز

و  جهیحصول نت کرديرو نيباشگاه در ا رانيو اقدام مد یرگی

هواداران است. پر واضح  تياکثر یسود و لذت برا یجست و جو
 یاباشگاه، بر رانيمد یاز سو يیرفتارها نیاست که داشتن چن

را به  تيو رضا ینديهواداران احتماالً حداکثر احساس خوشا

 رتحیصورت آنها را به انجام صح نيدنبال خواهد داشت، که در ا
 لي( متمای)فرانقش یو رسم یقانون فيخارج از وظا یکار حت

و  تیئولو مس یبه اخالق قانون هیتک گريخواهند شد. از طرف د
به  ليتما ايبروز  یبرا یمستحکم یربنايتعهد در قبال جامعه ز

 نيفراهم خواهد آورد. چنانکه کانت در ا یفرانقش یانجام رفتارها
-یانسان مطرح م یمتعال یبروز رفتارها یبرا یراستا استاندارد

 یلاصل ک نيا انگری( و ب2شهرت دارد ) يیکه به قانون طال کند،

چنان با مردم رفتار کن که دوست »است که  ایدر اخالق حرفه
 تیتبع هيقانون فقط در سا نيا« با تو همانگونه رفتار کنند یدار

 ديشا ني. بنابرادهدیو مقررات خود را نشان م نیهمگان از قوان

ان هوادار یاز سو کساني گرايیبتوان گفت که ادراکات قانون
 خارج از نقش هایتیانجام فعال یبرا اآنان ر یذهن نهیباشگاه زم

 .کندی( آماده مایفهیو فراوظ ی)فرانقش

با توجه به نتیجه حاصل که هر گونه افزايش در نمرات اخالق 

 تیباشگاه همراه با افزايش در نمرات مسئول رانمدي ایحرفه
 توانو رفتار شهروندی بود؛ در توجیه اين رابطه می یاجتماع
 ی،احرفه اخالق بین که داریروابط معنی بر عالوه که کرد، اظهار

-مشاهده شد، به نظر می دیو رفتار شهرون یاجتماع تمسئولی

 رانمدي ایحرفه اخالق ای،زنجیره ارتباط يک طی که رسد
 یاجتماع تیباشگاه، ابتدا موجبات تقويت و نیرومند شدن مسئول

تار زمینه افزايش رف ،یاجتماع تمسئولی سپس و آوردرا پديد می

ار آم داساتی اظهار به بنا زيرا. سازدشهروندی هواداران را مهیا می
متغیر میانجی متغیری است، که ابتدا اثرات متغیر مستقل يا  کي

 منتقل مالک يا وابسته متغیر به را آن سپس و جذب را بینپیش

 .دنمايمی
ت به منزله يک سازمان، شخصی یبا توجه به اينکه باشگاه ورزش

حقوقی و هويتی دارد، که ادراک يکی بودن )متعلق بودن( پرسنل، 

 سخن شايد کند،و هواداران را با اين سازمان توصیف می کنانيباز
 توجیهات وجود بدون هواداران فرانقشی هایفعالیت از گفتن

 نددهدر داخل خود انجام می هااهباشگ که اقداماتی برای اخالقی

. دباش اثرو تعهد در قبال اجتماع بی یرپذيتمسئولی بدون و
 مشارکت، روحیه چون هايیويژگی بودن دارا با ایحرفه اخالق

 لیتمسئو پذيرش و بودن پاسخگو تعامل، کار، به دلبستگی
-تمسئولی احساس موجب تواندمی آن، پیامدهای و هاتصمیم

باشگاه شود، که به نوبه خود موجب خواهد  رانيمد شتریب یرپذي
شد، که هواداران باشگاه برای انجام رفتارهای فراتر از وظايف و 

تمايل بیشتری داشته باشند. زيرا بنا به گفته نژاد  یشهروند

سازمان روی  -ی( به میزانی که تناسب مشتر2311) یسجاد
 تمايل روندیبرای درگیری در رفتارهای شه انمشتري دهد،می

 .(11کنند )بیشتری پیدا می

گرفت که اخالق  جهینت توانیپژوهش م هایافتهيبر اساس 
بروز رفتار شهروندی  سازنهیزم یاجتماع تیو مسئول ایحرفه

 بندیيپا زانیم ني. بنابراباشندیفوتبال م هایهواداران باشگاه
-تیو مسئول یفوتبال به مسائل اخالق هایباشگاه رانيقوی مد

د باش یضمانت تواند،یم هخود در قبال افراد جامع یای اجتماعه
، ردقرار بگی یمناسب تیوضعدر تا رفتار شهروندی هواداران آنان 

امعه، ج ازهایینسبت به رفع ن تمسئولی احساس که ایبه گونه

اهداف باشگاه و جامعه، پاسخگو بودن به برآورده  نیب یهماهنگ
ساختن توقعات هواداران، توجه به بهبود رفاه افراد جامعه و 

-مهم دامن زده است. باشگاه نيحاکم بر جامعه به ا هایشارز

به رفتار شهروندی  افتنيفوتبال برای دست  یورزش های
رنگ  نسبت به پر یستيهواداران و برخوردار شدن از از آن با

و واجب نمودن احترام به کرامت  اخالقی هاینمودن ارزش

 یاطارتب هایشبکه جاديا قطري از هااهتمام ورزند. باشگاه یانسان
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قوی و باور و عمل به تعهدات خود نسبت به هواداران باشگاه در 
ای بر گريخود هستند، از طرف د یاجتماع هيسرما تيصدد تقو

 رانيرفتارها الزم است، مد نگونهيا نيا ایيبرخورداری از مزا

 یفوتبال در اهداف، استراتژی و ساختارهای سازمان هایباشگاه
 تیمسئول که ای. به گونهندياعمال نما را یاساس راتییخود تغ
-استراتژی نيخود را به عنوان مهمتر ایو اخالق حرفه یاجتماع

را  د،ياخود با هواداران عمل نم فيکه باشگاه بتواند، به وظا هايی

ابزارهای  و از ندينما نهيپرسنل خود نهاد نیدر سرتاسر باشگاه و ب
 تيخود به رعا عضایا بندیيبرای پا یهیو گاهاً تنب یقيتشو

و  نديها و واحدهای استفاده نمادر بخش ایاصول اخالق حرفه

 ودخ محبوب باشگاه عنوان به را هاباشگاه نيهواداران ا جهیدر نت
 .رندبپذي

 یارتقا یوجه در راستا نيبه بهتر تواندیم قیتحق نيا هایافتهي

 تيهواداران با استفاده از تقو یرفتار شهروند هایمشخصه
باشگاه مورد استفاده قرار  یاجتماع تیو مسئول ایاخالق حرفه

ن لحاظ نمود یبرا ایژهيو نديمنظور الزم است فرآ ني. بدردیگ

فوتبال مدنظر قرار  یورزش هایدر نظام باشگاه گرايیاخالق
دن و بو یاخالق ثیباشگاه از ح رانيمد یکارها یگرفته و بررس

 تيامور باشگاه در اولو ريجامعه در کنار سا یحصول منفعت برا
 یاخالق کار یارتقا یبرا یریاتخاذ تداب نی. همچنردیقرار گ

از  مدت و با استفاده انیم ایبه عنوان برنامه زیباشگاه ن رانيمد
 نقش تواندیم ،یاخالق کار یذکر شده برا هایو سنجه میمفاه
ر ام نيهواداران داشته باشد. ا یدر بهبود رفتار شهروند یمؤثر

را که خود منجربه عملکرد بهتر و باالتر  یرفتار شهروند تواندیم
 .دينما تيهواداران خواهد شد، تقو شتریب یباشگاه و وفادار

 رایباشگاه نقش بس رانيمد یاز سو اخالقی هایارزش تيرعا

و وفاداری هواداران دارد و  یرفتار شهروند شيدر افزا یمهم

در  ینمنابع انسا تيريمد تيبا هدا توانندیفوتبال م هایباشگاه
 میآن، که تحت کنترل مستق ريانتخاب، آموزش و نظا هاینهیزم

 در سازمان یفضای اخالق ۀسعو تو جاديباشگاه قرار دارند، به ا

 و يیکارا ،یکمک کنند. رفتار شهروندی هواداران بر اثربخش
استفاده از منابع و  باشد،یمؤثر م یسودآوری باشگاه ورزش

، کاهدیم یتيريمد هاینهياز هز سازد،یآنها را کارا م صیتخص
اق باشگاه برای انطب يیو توانا دهدیم شيعملکرد باشگاه را افزا

 دهد.یرا در صنعت ورزش ارتقا م یطیمح راتییمؤثر با تغ
اخالق  یقاارت یدر راستا یشنهاداتیمطالعه پ نيا جيبا توجه به نتا

 یزيربرنامه یبرا یو رفتار شهروند یاجتماع تیمسئول ،ایحرفه

ه ارائ یورزش هایسازمان گريفوتبال و د هایباشگاه رانيبه مد
ق اخال یباشگاه و کارکنان آنها به عنوان الگو راني: مدگرددیم

 هیتوص نيهواداران باشگاه هستند؛ بنابرا نیبدر  یرپذيتیو مسئول

اه از رأس باشگ یدیمهم و کل یرهایمتغ نيکه توجه به ا گرددیم
در  ،ایشهيو ر نيادیبن هایشروع شده و به عنوان ارزش

 نرايمد نيعالوه بر ا. ندينما نهيخود و باشگاه نهاد یرفتارها

ت در صنع اآنه تیبا اهم گاهيهواداران و جا یدیباشگاه نقش کل
 یالزم را برا یبسترها ديورزش را به وضوح اعالم نموده و با

. در واقع، نديهواداران فراهم نما یرفتار شهروند یو ارتقا جاديا
 یمعنابخش یبا چاشن رانيدر مد ایاخالق حرفه تيکه رعا یزمان

قابل  ریکند، تأث دایو نمود پ یتجل ،یاجتماع تیاس مسئولو احس
هواداران آنان خواهد داشت. لذا؛  یشهروند فتاربر ر ایمالحظه

واداران، تا ه ندينما جاديرا ا طيشرا نيباشگاه موظفند که ا رانيمد

 ایونهگدر امور باشگاه داشته باشند؛ به ایقابل مالحظه یاثربخش
خود، همراه و  غدريیب هایتحماي و هاکه آنها با ارائه کمک

 ایهتیبه موفق دنیرس اباشگاه ت کنانيهمدل پرسنل و باز

 .نديباشگاه محبوب خود، تالش نما ریچشمگ

 

 منابع
1. Aghaei, N. Beyrami Igder, J. Eivazi, I. Hatami, S. The Effect of Social Responsibility of the team on the 

Citizenship Behavior among audience of the Capital's Football Match (Esteghlal & Perspolis Derby). 

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 2014, 4(9)176-182. 

2. Ahmadi, F. Aludari, H. Toure, N. Moradi, M. Business Ethics Relationship with Corporate Citizenship: 

Mediating the Role of Social Responsibility and Governance. Ethics in Technology Science Quarterly, 

2016,Issue 2, pp. 94-85. (Persian) 

3. Amiri, M. Partabian, A. The Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Teacher's 

Ethical Behavior. Quarterly Journal of Teaching, Third Year, 2015, No. 1, pp. 107-85. (Persian) 

4. Arab Ameri, H. The Effect of Organizational Ethnic Climate on Organizational Citizenship Behavior by 

Mediating Organizational Commitment. 2014, Master's thesis, Department of Public Administration, 

Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University. (Persian) 

5. Bakhshande, H. The Impact of Club Social Responsibility on Team Identity in the Iranian Foot ball League. 

Journal of Sport Management Studies, 2015,Volume 7, Issue 29, pp. 192-175. (Persian) 

6. Bavec, C. Social Responsibility and Professional Ethics in Management: Some Empirical Evidences at 

Country Levels. Managing Global Transitions. 2016, 10 (4): 361–377. 

7. Beyrami Igeder, J.A. Hatami, S. Rahimi, S. The role of sports media in shaping the citizenship behavior of 

city supporters. Journal of Sport Management Studies, 2012, Volume 7, Issue 34, pp. 50-37. (Persian) 



 39 1931(، بهار 11 یاپي)پ 1در ورزش، دوره پنجم، شماره  یرفتار سازمان تیریمطالعات مد

 

8. Ebrahimi1, J. Gholipour Kanani, Y. Tabari, M. Seydanlou, O. Investigating the Relationship between 

Professional Ethics and Spirituality at Work with Social Responsibility (Case Study: Gas Company of 

Mazandaran Province). International Journal of Advanced Biotechnology and Research. 2016, Vol-7, 

Special Issue3, pp: 2123-2133. 

9. Elahi, A. Obstacles and Solutions for the Economic Development of the Islamic Republic of Iran Football 

Industry. 2008, Ph.D., Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University 

of Tehran. (Persian) 

10. Futa, S.M. The Relationship Between Social Responsibility and Organizational Citizenship Behavior in 5 

Stars Hotels Operating in Petra City. European Scientific Journal May edition. 2013, vol.9, No.14: 857 – 

881. 

11. Ghasemzadeh, A. Zavar, T. Mehdiun, R. Rezaei, A. Professional Ethics Relationship with Social 

Responsibility and Individual Responsibility: The Intermediary Function of Serving Culture. Journal of 

Ethics in Technology Science, 2014, Year 9, No. 2, pp. 8-1. (Persian) 

12. Hall, A.T. Zinko, R. Perryman A.A. Ferris, G.R. Organizational citizenship behavior: Mediators in the 

relationship between accountability and job performance and satisfaction. Journal of leadership and 

organizational studies; 2010, 15 (4): 381-392. 

13. Hartog, M. Ethics and human resource management: professional. Journal of Business and Professional 

Ethics; 2007, 11 (3): 21:1-8. 

14. Memari, J. Modeling and analysis of marketing mix of sport industry in the country (with decision -centered 

approach), 2007, Ph.D., Sport management, Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran. 

(Persian) 

15. Nasr Isfahani, A. Boustani, H.R. Pourzamani, J. Heidari, B. Tha analysis of The relationship between 

Corporate Social Responsibility and Organizational Citizenship Behavior. Technical Journal of 

Engineering and Applied Sciences. 2013, Vol. 12, No. 3, 67-81. 

16. Nejhad Sajadi, S.A. The Impact of Clubs’ Social Responsibility on Citizenship Behavior of Iran’s Football 

Premier League Teams’ Fans. International Journal of Humanities and Cultural Studies. Vol. 2016, 3(8), 

pp. 1904-1913. 

17. Philipp, L.U. Lopez, P.D. The Moderating Role of Ethical Leadership: Investigating Relationships Among 

Employee Psychological Contracts, Commitment, and Citizenship Behavior. Journal of Leadership & 

Organizational Studies. 2013, 20(3): 304–315. 

18. Razmi, A. The Relationship between Social Responsibility and Organizational Citizenship Behavior in 

Shiraz Gas Company. 2013, Master's thesis, Department of Public Administration, Management 

Department, Payam Noor University of Tehran. (Persian) 

19. Saatchian, V. Alizadeh, A. Dehghan, A. Elahi, A. Prioritizing and Recognizing the Relationship between 

Motivations and Factors Affecting the Presence of Fans: A Case Study of Tehran City, 2013, Studies, Sports 

Management, Year 8, No. 10, pp. 79-68. (Persian) 

20. Skrla, L. Scheurich J.J, Garcia, J. Nolly, G. Equity audits: a practical leadership tool for developing 

equitable and exellent schools. Educational Administration Quarterly; 2004, 40(1): 133-161. 

21. Tsai, M.T. Huang, C.h. The relationship among ethical climate types, facets of job satisfaction and the three 

components of organizational commitment: A study of nurses in Taiwan. Journal of Business Ethics; 2008, 

80: 565 – 581. 

22. Yang, C. Ding, G. Lo, K.W. Ethical Leadership and Multidimensional Organizational Citizenship 

Behaviors: The Mediating Effects of Self-Efficacy, Respect, and Leader–Member Exchange. Group & 

Organization Management: 2016, 41(3). 344-357. 

23. Zainali, M. Poor Ezat, A. The effects of the workplace's non-ethical atmosphere on organizational anti-

citizenship behaviors, Journal of Ethics in Science and Technology, 2011, Year 6, No. 4, pp. 40-31. 

(Persian). 


