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Abstract
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 AM OS software showed taht structural
model is fit. (GFI = 0.91, IFI = 0.95, NFI = 0.96, CFI =
0.96 & RM SEA = 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.
Keywords
social responsibility, Professional ethics, Citizenship
behavior, fans.
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چکیده

 بررسی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه،هدف از پژوهش حاضر
 روش.اخالق حرفهای مديران با رفتار شهروندی هواداران باشگاههای فوتبال بود
 جامعه آماری اين پژوهش.تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمايشی است
 که برای تماشای،1931 تمامی هواداران لیگ برتر فوتبال کشور در سال
 با استفاده.مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه آزادی حضور يافتند؛ بود
 نفر به عنوان نمونه923 از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود
 برای جمعآوری اطالعات از سه پرسشنامه اخالق حرفهای عیدی.انتخاب شدند
) و1931(  پرسشنامه مسئولیت اجتماعی باشگاه بخشنده،)1931( و همکاران
 برای تجزيه و تحلیل.) استفاده شد2331( پرسشنامه رفتار شهروندی گروث
.دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده گرديد
نتايج پژوهش نشان داد بین اخالق حرفهای و مؤلفههای آن و مسئولیت
.اجتماعی و مؤلفههای آن با رفتار شهروندی هواداران رابطه معنادار وجود دارد
 نشاندهندۀ مناسب بودن مدل ساختاری بودAMOS خروجیهای نرم افزار
=CFI3/31 ،=IFI3/31 ،=NFI3/31،GFI=3/31 (میزان شاخصهای
 با توجه به.) نشاندهندۀ برازش مدل ساختاری بودندRMSEA =3/312 و
 که مسئولیت اجتماعی باشگاه میتواند به عنوان،نتايج تحقیق به نظر میرسد
متغیر میانجی بین اخالق حرفهای مديران و رفتار شهروندی هواداران عمل
نمايد و اخالق حرفهای از اين طريق اثرات خود را بر رفتار شهروندی هواداران
.نمايان سازد
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در عصر حاضر که مديران با تنوع ارزشی و فرهنگی در محیط
کار مواجه هستند ،مديريت اخالق از جايگاه و اهمیت وااليی
برخوردار است .اخالق و ارزشهای شغلی در چند دهه گذشته
مورد توجه محققان قرار گرفته است .اين ارزشها و رفتارها به
علت نقش حیاتی که در به دست آوردن نتايج مثبت ،اعم از ايجاد
انگیزش در کارکنان ،رضايت شغلی ،اخالق و عملکرد شغلی و
رفتار شهروندی ايفا میکنند ،در تمام حوزههای تحقیقاتی و
کاربردی و در مباحث نظری و سازمانی ،مهم و قابل تأمل و توجه
میباشند.
حاکمیت اخالق حرفهای در سازمان ،قادر است به میزان بسیار
چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنشها و موفقیت در
تحقق اثربخش اهداف ياری نمايد و سازمان را پاسخگو سازد.
امروزه داشتن اخالق حرفهای ،به عنوان يک مزيت رقابتی در
سازمان مطرح میباشد  .اخالق به عنوان نظام فلسفیای که
هدايت و تصمیمگیری معنوی انسانها را در بردارد ،تعريف می -
شود و اخالق حرفهای اين تصمیمگیری را در هنگام کار با مراجع
مورد توجه قرار میدهد (.)4
در واقع ،امروزه در کنار مسائلی مانند کمبود سرمايه انسانی و
رقابت جهانی ،بحث اخالق حرفهای نیز به عنوان يکی از چالش -
های آتی برای برتری سازمانها برشمرده شده است ( .)19طبق
تعريف ،منظور از رعايت اخالق ،رعايت هنجارهای رفتاری است،
که بین رفتار قابل قبول و غیر قابل قبول تمايز ايجاد میکند.
زمانی که رفتار سازمانی از نظر اخالقی ضعیف باشد ،هزينههای
عملکرد به صورت آشکار و پنهان افزايش میيابد .اين هزينهها
را میتوان در حوزههای مختلف سازمان مانند پايین بودن بهره -
وری ،کندی پويايی سازمان ،عدم شفافیت و بهم ريختگی
ارتباطات سازمانی شناسايی کرد ( .) 21اخالق حرفهای يکی از
شعبههای جديد اخالق است ،که میکوشد به مسائل اخالقی
حرفههای گوناگون پاسخ دهد .مقصود از اخالق حرفهای
مجموعه قواعدی است ،که بايد افراد داوطلبانه و بر اساس ندای
وجدان و فطرت خويش در انجام کار حرفهای رعايت نمايند؛
بدون آنکه الزام خارجی داشته باشند يا در صورت تخلف به
مجازاتهای قانونی دچار شوند ( .) 9در واقع هنگامی که صحبت
از علم اخالق به میان میآيد منظور ،اصول حاکم بر رفتار درست
و همچنین قانونها يا معیارهايی است ،که رفتار و عملکرد
مطلوب افراد درون يک حرفه را تبیین میکند ( .) 29به نظر می -
رسد مباحث اخالقی در صنعت ورزش به دلیل ماهیت خاص آن،
ملموستر باشد؛ چرا که به هر حال بايد مديران باشگاههای ورزشی
توانايی توجیه منطقی برای انتخاب يا رد يک عمل در موقعیت

اخالقی را داشته باشند .حتی ممکن است در يک تعارض اخالقی
پاسخ مشخصی وجود نداشته باشد و مدير بايد توانايی تصمیم -
گیری بر اساس سود و زيان باشگاه را داشته باشد .لذا؛ رعايت
موازين اخالقی عامل مؤثری برای بهتر شدن عملکرد باشگاه -
های فوتبال و ارائه خدمات با کیفیت به جامعه و هواداران خواهد
بود.
هواداران ورزشی با ارزشترين منابع و مهمترين عامل دستیابی به
اهداف باشگاههای ورزشی میباشند ،اما اغلب مديران نقش و
اهمیت هواداران را فراموش میکنند ،زيرا تصور مینمايند نیروی
انسانی مورد نیاز همیشه در دسترس میباشد ،در حالی که امروزه
باشگاهها با تغییرات و تحوالت شديدی در محیط روبرو هستند
و تنها هواداران متعصب و وفادار میتواند در محیط متالطم
کنونی ،موجبات حفظ حیات و پیشرفت باشگاه را فراهم نمايد .در
واقع شرايط کامالً متحول و حاکم بر باشگاهها ،افزايش رقابت و
لزوم اثربخشی آنها در چنین شرايطی ،نیاز آنها را به نسل
ارزشمندی از هواداران آشکار میکند؛ نسلی که از آنها با عنوان
ياران باشگاه ياد میشود .بیترديد اين هواداران وجه ممیز
باشگاههای اثربخش از غیر اثربخش هستند ،زيرا باشگاه را از آن
خود میدانند و برای تحقق اهداف آن ،بی هیچ چشمداشتی فراتر
از وظايف رسمی و م عین خود عمل کرده ،از هیچ کوششی
فروگذار نیستند .امروزه اين تالشهای فراتر از انتظار و سودمند
را در ادبیات مديريت ورزشی ،رفتارهای شهروندی هواداران می -
خوانند (.)1
رفتار شهروندی هواداران ،مجموعه رفتارهايی است که خارج از
محدوده رفتارهای الزامی افراد در محیط باشگاه محسوب می -
شود ،ولی در ايجاد فضاهای روانی و اجتماعی مطلوب در محیط
باشگاه نقش اساسی و محوری بازی میکنند .اين رفتارها در
تعاريف اولیه به عنوان رفتارهايی معرفی شده که بطور کامل
اختیاری هستند و در نظام ،حقوق و پاداش در باشگاهها جايگاهی
برای آنها در نظر گرفته نشده است .رفتارهای فردی که اختیاری،
داوطلبانه و آگاهانهاند و در مجموع اثر بسیار چشمگیری بر
اثربخشی سازمانی دارند .منظور از اختیاری بودن اين است که
اين قبیل رفتارها ،جزء الزامات اساسی نقش و وظیفه هواداران
نمیباشند ،لذا با توجه به نقش و تأثیر بسزای رفتار شهروندی در
اثربخشی باشگاه ،شناخت عوامل و مفاهیم تأثیرگذار بر اين مقوله
حائز اهمیت میباشند ( .) 1از جمله مشتريان سازمانها و باشگاه -
های ورزشی ،هواداران هستند ،که تشويق و ترغیب آنها برای
حضور مداوم از اهداف اساسی مديران باشگاههای ورزشی
محسوب میشود ( .) 14هال هواداران ورزشی را آن دسته از
افرادی میداند ،که عالقهمند به تماشای رويدادهای ورزشی از
قبیل مسابقات المپیک ،جام جهانی و ساير مسابقات هستند (.) 12
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در دانشنامه ويکی پديا ،تماشاچی به عنوان مشاهده کننده يک
رويداد يا فردی که چیزی را مینگرد يا نگاه میکند ،تعريف شده
است و آن را مترادف تماشاگر و مشاهدهکننده میداند.
برای تمايز قائل شدن بین طرفداران ورزشی و هواداران ورزشی،
طرفداران ورزشی را برای توضیح افرادی که عمالَ شاهد يک
رويداد هستند به کار میبرند  .به طور حتم اکثريت افرادی که به
تماشای يک مسابقه يا رويداد میروند ،هوادار آن ورزش ،يا يکی
از تیمها يا بازيکنان درگیر در آن مسابقه هستند ،در حالی که
اکثر طرفداران به ندرت به تماشای يک رويداد ورزشی می -
پردازند.
هواداران نقشی انکارناپذير در ادامه حیات صنعت ورزش دارند.
اهمیت آنها به قدری است که از سرمايههای اصلی هر باشگاه
حرفهای محسوب میشوند و اين هواداران هستند ،که به باشگاه -
ها و لیگهای ورزشی هويت میدهند ( .) 3همچنین پژوهشگران
معتقدند ،هواداران از ارکان اصلی صنعت ورزش محسوب می -
شوند؛ زيرا محیط و جو اجتماعی مستقیم و زندهای برای ورزشکار
و تیم ورزشی به وجود میآورند ،به طوری که ورزشکار و تیم وی
بدون هوادار ،نمیتواند در رقابت بازی خوبی ارائه دهند (.) 13
يکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در صنعت فوتبال جذب و افزايش
هواداران ،به منظور درآمدزايی حاصل از حضور آنهاست .اما در
مقابل ،بسیاری هم عقیده دارند که هواداران فوتبال تنها برای
افزايش سرمايه باشگاه مفید نیستند ،بلکه نقش اجتماعی آنها نیز
مهم است ( .) 3بنابراين ضروری است ،مديران و عوامل باشگاه
ورزشی با شناسايی تمامی عوامل مؤثر بر رفتار هواداران و نیز با
انعطافپذيری و انطباق با موقعیت و نیازهای آنان بکوشند ،تا
سهم بازار خود را نسبت به ديگر رقبا افزايش دهند .با در نظر
گرفتن اينکه هواداران از ارکان اصلی باشگاههای ورزشی به شمار
میروند ،اگر عوامل تأثیرگذار بر رفتار آنها به خصوص رفتارهای
شهروندی و فرانقشی آنها شناسايی و مشخص گردد ،مديران
باشگاههای ورزشی قادر خواهند بود ،استراتژیهای مناسبتری
برای مديريت مطلوب هواداران باشگاهها و بروز رفتارهای
فراوظیفهای در آنان طراحی نمايند و نسبت به ديگر رقبای خود
از مزيت رقابتی برخوردار شوند.
مفهوم پاسخگويی سازمانی ،توجهات را به سمت مباحث اخالق
کسب و کار و مسئولیت اجتماعی و حوزههای مرتبط تحقیقاتی
جلب میکند ( .) 11همچنین ،پاسخگويی به عنوان يک مفهوم
کلی ،نتیجه مسئولیتپذيری به حساب میآيد ( .) 23با اذعان به
الزام پاسخگويی در سازمانها و تأثیرات متقابلی که بین امور
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع و سازمانها وجود
دارد ،سازمانهای سرآمد به عنوان سازمانهايی پاسخگو ،برای

شفافیت و پاسخگويی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان بايد
تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طريق ارزشهای خويش
ابراز دارند و اطمینان حاصل نمايند ،که اين تعهدات در سراسر
سازمان جاری میشوند و به اين ترتیب ،مسئولیتپذيری
اجتماعی به عنوان يکی از مهمترين مناسبات و روابطی که بین
سازمان و جامعه وجود دارد ،در مقوله پاسخگويی سازمان ،در نظر
گرفته میشود .بدون ترديد ،مسئولیت اجتماعی برای سازمان،
مزايای دو جانبهای خواهد داشت ،به طوری که هم سازمان از
رويکرد اخالقیتر و منسجمتر خود نفع میبرد و هم جامعه و
ذینفعان نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان
خواهند داشت (.)19
امروزه ارتقاء ارزشهای مسئولیتپذيری اجتماعی به بحثی مهم
در میان مجامع علمی تبديل شده است .محققان بسیاری به
بررسی ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی پرداخته و به خصوص
بعد بشردوستانه و داوطلبانه آن که میتواند با رفتار شهروندی
مرتبط باشد را ،مورد نقد و بررسی قرار دادهاند .اين بعد از
مسئولیتپذيری ا جتماعی توانسته به طور همزمان در جهت ايجاد
مزيت رقابتی و افزايش رفاه جامعه به کار برده شود.
مسئولیت اجتماعی باشگاهها به عنوان موضوعی حساسیت
برانگیز و نیازمند توجه در حوزههای بازاريابی و مديريت مطرح
شده که بخش مهمی از زمان کسب و کار روزمره آنان را به خود
اختصاص داده است .مسئولیت اجتماعی به طور اعم ،به مجموعه
فعالیتهايی گفته میشود ،که مديران و باشگاههای ورزشی به
صورت داوطلبانه ،به عنوان يک عضو مؤثر و مفید در جامعه،
انجام میدهند ( .) 1فرض اساسی مسئولیت اجتماعی اين است،
که يک قرارداد اجتماعی بین باشگاه و جامعه وجود دارد و
باشگاهها برای حصول مشروعیت و کسب اجازه از جامعه ،ملزم
به انجام رفتارهايی هستند ،که مطابق با انتظارات گروههای
مختلف جامعه باشد ( .) 1در واقع ،بسیاری از مصرف کنندگان و
مراجعان ،انتظار عمل مسئوالنه از طرف باشگاه را نه تنها نسبت
به سهامداران و ذینفعان ،بلکه نسبت به عموم مردم و کل جامعه
دارند و مسئولیت اجتماعی هم اکنون يک جزء اصلی گزارش
ساالنه بیشتر سازمانها به حساب میآيد  .هرچند که ممکن است
در عمل ،برای بسیاری از باشگاهها ،مسئولیت اجتماعی به عنوان
موضوعی حاشیهای نه هستهای و کلیدی باشد؛ چرا که باشگاه -
های ورزشی با وجود آگاهی در مورد اهمیت مسئولیت اجتماعی،
اجرای موفقیتآمیز آن را بسیار چالش برانگیز و پیچیده میدانند.
بر همین اساس احمدی و همکاران ( ) 1931رابطۀ اخالق کسب
و کار با شهروندی شرکتی :نقش میانجیگر مسئولیت ا جتماعی
را مورد تحقیق قرار دادند .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد،
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که متغیر اخالق کسب و کار با شهروندی شرکتی رابطه مستقیم
و معنادار دارد .همچنین ،اخالق کسب و کار از طريق متغیر
میانجی مسئولیت اجتماعی ،با شهروندی شرکتی رابطه غیر
مستقیم و معنادار داشت .بنابراين ،تدوين منشور شهروند شرکتی
بر پايه اخالق کسب و کار بستر الزم برای کسب اعتبار ،مزيت
رقابتی و افزايش بهرهوری شرکتها را فراهم مینمايد ( .)2يانگ
و همکاران ( ) 2311طی پژوهشی با عنوان رهبری اخالقی و
رفتار شهروندی سازمانی ،اثرات واسطهای خودکارآمدی ،احترام،
و مبادله رهبر-عضو را مورد بررسی قرار دادند .نتايج نشان داد
که احترام و خودکارآمدی به عنوان متغیرهای میانجی با رهبری
اخالقی و رفتار شهروندی رابطه معنادار دارند .همچنین رابطه
رهبری اخالقی و رفتار شهروندی مثبت و معنادار بود ،که اين به
نوبه خود سبب بروز رفتارهای شهروندی سازمانی و فردی خواهد
شد (.)22
بر همین اساس آقايی و همکاران ( ) 2314به مدلسازی معادالت
ساختاری تأثیر مسئولیتپذيری اجتماعی تیم در بروز مؤلفههای
رفتار شهروندی از ديدگاه هواداران شهرآورد فوتبال پايتخت
پرداختند .دادههای مشاهده شده تا میزان زيادی منطبق بر مدل
پژوهش بود .نتايج نشان داد ،ريز مؤلفه مسئولیت اخالقی با
ضريب بتای ( ) 3/11پیشبینیکننده قویتری نسبت به مسئولیت
اقتصادی ،مسئولیت انساندوستی و مسئولیت قانونی با ضريب
بتاهای به ترتیب ( ) 3/93( ،) 3/19( ،) 3/41برای رفتار شهروندی
است ( .)1نژاد سجادی ( ) 2311تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه -
های فوتبال بر رفتار شهروندی هواداران تیمهای لیگ ايران را
مورد بررسی قرار داد .يافتهها نشان داد ،که رابطه مثبت و معنی -
داری بین مسئولیت اجتماعی و ابعاد آن و رفتار شهروندی
هواداران وجود دارد .مسئولیت اجتماعی و ابعاد آن و رفتار
شهروندی هواداران تیمهای لیگ برتر فوتبال ايران ،يک وض عیت
خوب (باالتر از نمره معیار ) داشت .مدل پژوهش از برازش خوبی
برخوردار بود .بر اساس تحلیل رگرسیون ابعاد مسئولیت اجتماعی
تا حدودی قادر به پیشبینی رفتار شهروندی در هواداران بود.
اينگونه استدالل شد که مسئولیت اجتماعی باشگاه ،ممکن است
رفتار شهروندی هواداران را بهبود بخشد (.)11
در پژوهشی که توسط باويس ( ) 2311با عنوان مسئولیت
اجتماعی و اخالق حرفه ای در مديريت :برخی از شواهد تجربی
در سطوح کشور صورت پذيرفت ،نشان داده شد که در کسب و
کارهای کشورهای توسعه يافته نسبت به ديگر کشورها به
مسئولیت اجتماعی و ارزشهای اخالقی اين کسب و کارها در
قبال جامعه و افراد بیشتر توجه میشود ،که انعکاس آن در سطح
رفتار افراد نیز ديده میشود ( .) 1از نقاط ضعف پژوهشهای ياد
شده میتوان به در نظر نگرفتن پیامدها و نبود متغیر میانجی

اشاره نمود .چرا که در رابطه بین اين دو ،متغیر میانجی میتواند،
نقش قابل مالحظهای داشته باشد.
اين پروژه با توجه به اهمیت رفتار شهروندی هواداران در باشگاه -
های فوتبال لیگ برتر ،در پی دستیابی به شناخت بیشتر از عوامل
مؤثر بر اجرای مناسب اين راهبرد است .اين پژوهش در راستای
اين سؤال انجام خواهد شد ،که چه ارتباطی بین اخالق حرفهای
مديران و رفتار شهروندی هواداران باشگاههای فوتبال وجود
دارد؟ بنابراين پرداختن به اين مسئله میتواند در شناسايی هر چه
بیشتر عوامل مؤثر بر اخالق حرفهای و رفتار شهروندی هواداران
محقق را ياری دهد .با توجه به شرايط نامطلوب فعلی که در
زمینه رفتار شهروندی و اخالق حرفهای در عمده باشگاههای
فوتبال کشور وجود دارد ،اخیراً اين مؤلفهها در حوزه مديريت
بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از تحقیقات و پژوهشهايی
که هر روزه در اين مورد نگاشته میشود ،میتوان به اهمیت
روزافزون اين مؤلفهها در میان هواداران و باشگاههای محبوب
آنها پی برد .اکثر حرفهها بدنبال تدوين منشور اخالقی حرفهای
خود هستند و متوجه پرداختن به ضرورت و اهمیت آن شدهاند،
اما در صنعت ورزش و بخصوص باشگاههای فوتبال لیگ برتر
ظاهراً اين ضرورت هنوز احساس نشده است و منابع و پژوهشی
در زمینه مؤلفههای مذکور در باشگاههای ورزشی وجود ندارد .در
حالیکه رفتار شهروندی و اصول اخالقی بايد بر اساس معیارهای
اخالقی و انسانی در هر کشوری تدوين گردد .زمانی که باشگاه -
های ورزشی ،مانند بسیاری از حرفهها ،دارای منشور اخالق
حرفهای باشد ،مديران میتوانند بیش از پیش خود و اصول
باشگاه خود را به جامعه و هواداران معرفی نمايند ،چرا که اصول
اخالقی هر حرفه ،نشان دهنده ارزشی است ،که آن حرفه برای
جامعه ،مشتريان يا مراجعان خود قائل است .با عنايت به موارد
گفته شده و نظر به اينکه افزايش رفتار شهروندی هواداران ،يکی
از مسائل و دغدغههای باشگاههای فوتبال لیگ برتر میباشد،
شناخت رفتار شهروندی هواداران و عوامل مؤثر بر آن از جمله
اخالق حرفهای و مسئولیت اجتماعی باشگاه ،میتواند گام مؤثر
و مفیدی در اين مسیر به شمار آيد.
محقق در اين پژوهش بر آن است تا با مطالعه اخالق حرفهای و
مسئولیت اجتماعی باشگاههای فوتبال لیگ برتر به عنوان
متولیان فوتبال و عنصر اصلی در توسعه و پیشرفت اين رشته در
سطح کشور شناخته میشوند ،ارتباط اين متغیرها را با رفتار
شهروندی هواداران مورد مطالعه قرار دهد .به نظر میرسد که
شکاف بین وضع مطلوب و موجود در زمینه پاسخ به تغییرات
محیطی و استفاده صحیح و به موقع از اخالق حرفهای و مزايای
آن ،باشگاههای فوتبال را در زمینه بروز رفتار شهروندی و فرا
وظیفهای هواداران به صورت بهینه و مطلوب ،با مشکالتی مواجه

نقش ميانجی مسئوليت اجتماعی در رابطه اخالق حرفهاي مدیران با رفتار شهروندي هواداران باشگاههاي فوتبال

ساخته ،که ارائه خدمات مطلوب و رقابت در محیط بسیار متحول
و متغیر ورزشی را برای آنان با مشکل مواجه خواهد ساخت.
بنابراين بررسی میزان اخالقی بودن امور اين باشگاهها و
همچنین میزان مسئولیت اجتماعی آنان از اهداف اين تحقیق به
شمار میآيد .به اين ترتیب از اخالق و مسئولیت اجتماعی در
زمینه بهرهگیری از مزايای رفتار شهروندی هواداران در جهت
کاستن از مسائل و مشکالت و همچنین حرکت در جهت تعالی
و کسب مزيت رقابتی پايدار و عملکرد مطلوب باشگاهها ،میتوان
بهره برد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

با بررسی ادبیات پژوهش و در روند مطالعه متغیرهای پژوهش در
منابع موجود ،مشخص شد که تاکنون نقش اخالق حرفهای
مديران در رابطه با رفتار شهروندی هواداران در باشگاههای
فوتبال مورد بررسی قرار نگرفته است و پژوهشی که اين مؤلفهها
را باهم مدنظر داشته باشد ،مشاهده نگرديد  .لذا در اين راستا به
قصد پر کردن اين خأل و با عنايت به اهمیت و نقش تأثیرگذار
اخالق حرفهای مديران باشگاه در بروز رفتار شهروندی هواداران
و اينکه اخالق و رفتار اخالقی ضرورتی انکارناپذيری در باشگاه -
های ورزشی میباشد؛ پژوهشگران مطالعه پیش رو ،مسئولیت
اجتماعی باشگاه را به عنوان متغیر میانجی بین اخالق حرفهای
مديران و رفتار شهروندی هواداران در باشگاههای فوتبال لیگ
برتر ايران در نظر گرفتند .امید است انجام اين پژوهش بتواند
نهادها ،متولیان و مسئوالن باشگاههای ورزشی را برای رعايت
کردن اصول اخالقی و ضرورت توجه به اخالق در محیط باشگاه
ياری نمايد.
روش تحقيق
روش تحقیق پژوهش حاضر ،از نوع همبستگی و با توجه به هدف
از نوع کاربردی بود ،که روش جمعآوری اطالعات آن به شکل
میدانی انجام شده است .جامعه آماری اين پژوهش تمامی
هواداران لیگ برتر فوتبال کشور در سال  1931میباشد ،که به
تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در استاديوم آزادی
تهران رفتند .در اين تحقیق ،جهت نمونهگیری از روش
نمونهگیری جامعه نامحدود استفاده شده است .برای انجام اين
کار ،از فرمول تعیین حجم جامعه نامحدود استفاده شد .هرگاه

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

و فرمول زير برای محاسبه حجم نمونه جامعه نامحدود استفاده
میشود.

در اين رابطه z ،مقدار احتمال نرمال استاندارد (که براساس جدول
احتمالهای نرمال استاندارد استخراج میشود ) α ،سطح خطاσ ،
انحراف معیار و  εدقت مورد انتظار محقق میباشد .که در اينجا
انحراف معیار برابر  3/111و مقدار احتمال نرمال استاندارد باتوجه
به جدول برابر با  1/31و دقت مورد انتظار محقق نیز برابر با
 3/311است .برای پژوهش حاضر باتوجه به استفاده از طیف پنج
گزينهای لیکرت ،انحراف معیار برابر است با:
و حجم نمونه مورد نظر پژوهش به صورت زير میباشد:

بنابراين با تعیین حجم نمونه و احتمال ريزش آن تعداد 913
پرسشنامه در جامعه مورد نظر توزيع گرديد ،که از اين تعداد 923
پرسشنامه جمعآوری و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
برای جمعآوری اطالعات از سه پرسشنامه اخالق حرفهای عیدی
و همکاران ( ،)1931شامل مؤلفههای (خرد جمعی ،قانونگرايی،
احترام به ارزشها و روابط انسانی) در قالب  19سؤال ،پرسشنامه
مسئولیت اجتماعی بخشنده ( ،)1931شامل مؤلفههای (قانونی،
اقتصادی ،اخالقی و انسانی) در قالب  12سؤال و پرسشنامه رفتار
شهروندی گروث ( )2331در قالب  12سؤال در مقیاس لیکرت
استفاده شد .برای اطمینان از روايی پرسشنامهها ،پرسشنامۀ اولیه
به  1تن از اساتید رشته مديريت ورزشی ارائه و با جمعبندی
نظرات آنان پرسشنامۀ نهايی تنظیم شد .پايايی پرسشنامههای
تحقیق با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای
اخالق حرفهای ،مسئولیت اجتماعی و رفتار شهروندی به ترتیب
( 3/39 ،3/31و  ) 3/99به دست آمد .با توجه به حساس بودن
آزمون کلموگروف اسمیرنوف ( ) K.Sبه حجم نمونۀ باال
(پژوهش حاضر  923پرسشنامه) فرض طبی عی بودن دادهها با
مقادير چولگی و کشیدگی بررسی شد .جهت طبی عی بودن دادهها
با استفاده از اين شاخصها الزم است ،نسبت ضريب به خطای
چولگی و کشیدگی مقادير بدست آمده از قدر مطلق  2کمتر باشد.
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تجزيه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی
انجام شده است .در سطح آمار توصیفی ،از میانگین و انحراف
استاندارد و آمار استنباطی شامل ضريب همبستگی پیرسون و
برای طراحی مدل از روش مدلسازی معادالت ساختاری
(  ) SEMاز افزار  AMOSاستفاده شد.
جدول  .1نتايج آزمون کشیدگی و چولگی برای متغیرهای تحقیق
ضريب چولگی ضريب کشیدگی
متغیرهای تحقیق

اخالق حرفهای
مسئولیت اجتماعی
رفتار شهروندی

-3/39
-3/41
-3/22

-3/12
-3/43
-3/23

یافته هاي تحقيق
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،بین اخالق حرفهای با
رفتار شهروندی رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد (.) <P3/31
عالوه براين ،بین مؤلفههای اخالق حرفهای با رفتار شهروندی
اين رابطۀ مثبت و معنیدار است (.)<P3/31
همانگونه که از نتايج جدول  1مشخص است ،نسبت ضريب به
خطای چولگی و کشیدگی با توجه به مقادير بدست آمده از قدر
مطلق  2کمتر است در نتیجه توزيع داده¬های پژوهش از
وضعیت نرمال برخوردار میباشد.

جدول  .9میانگین ،انحراف معیار و همبستگی درونی بین اخالق حرفهای و رفتار شهروندی
اخالق
حرفهای

خرد
جمعی

احترام
به ارزش

قانون
مداری

متغیرها

میانگی
ن

انحراف
معیار

اخالق حرفهای

11/91

13 /11

1

خرد جمعی

11/11

1/11

*3/31

1

قانونمداری

11/99

1/21

*3/31

*3/31

1

احترام به ارزش

11/14

1/31

*3/31

*3/91

*3/93

1

روابط انسانی

14/44

9/13

*3/91

*3/19

*3/11

*3/94

1

رفتار شهروندی

91/19

12/19

*3/99

*3/91

*3/91

*3/11

*3/14

رفتار
شهروندی

روابط
انسانی

1

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

متغیرها

میانگین

انحراف
معیار

مسئولیت اجتماعی

41/11

11 /91

1

قانونی

13/99

9/92

*3/39

1

اقتصادی

3/11

9/19

*3/39

*3/31

1

اخالقی

11/14

2/91

*3/31

*3/92

*3/91

1

انسانی

3/91

9/19

*3/13

*3/42

*3/49

*3/11

1

رفتار شهروندی

91/19

12/19

*3/49

*3/92

*3/23

*3/91

*3/19

جدول  9روابط بین متغیرهای تحقیق را نشان میدهد .همانطور
که در جدول مشاهده میشود ،بین مسئولیت اجتماعی با رفتار
شهروندی رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد ( .) P<3/31عالوه
براين ،بین مؤلفههای مسئولیت اجتماعی با رفتار شهروندی اين
رابطۀ مثبت و معنیدار است (.)P<3/31

قانونی

اقتصادی

اخالقی

انسانی

رفتار
شهروندی

1

بنتلر و چو ( ) 1391بیان کردند که ويژگی ناهمبسته بودن کلیه
خطاها در يک مدل به ندرت با دادههای واقعی متناسب است.
الحاق چنین خطاهايی در مدلها ،نه تنها به اعتبار عاملی لطمهای
نخواهد زد ،بلکه بازنمايی واقع گرايانهتری را از دادههای مشاهده
شده فراهم میکند .بنابراين تصمیم گرفته شد تا از اين روش
برای برازش دادن بهتر مدل استفاده شود.
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شکل  .9مدل ساختاری پژوهش

الگوی نهايی مربوط به روابط علّی بین اخالق حرفهای و رفتار
شهروندی در شکل  1ارائه شده است .بر اساس نتايج بدست آمده
از شکل  1اخالق حرفهای بر مسئولیت اجتماعی اثر مستقیم و بر
رفتار شهروندی هواداران اثر غیر مستقیم داشته است .در واقع
مسئولیت اجتماعی میانجی بین اخالق حرفهای و رفتار شهروندی
هواداران بوده است.
جدول  .9شاخص های نیکويی برازش برای مدل پژوهش

شاخص مدل
X2/DF
GFI
IFI
NFI
CFI
RMSEA

مدل پژوهش
9/33
3/31
3/31
3/31
3/31
3/312

بر اساس نتايج جدول  9مدل از برازش خوبی برخوردار است.
بدين معنی که شاخص 𝝒( df/2مجذور کای ) بیانگر ارزش عددی
برابر  9/33میباشد .شاخص ( RMSEAشاخص ريشه واريانس
خطای تقريب ) که مقدار آن همان آزمون انحراف هر درجه آزادی
است ،در مدل حاضر برابر با  3/312میباشد .شاخص
( )RMSEAبر اساس خطاهای مدل ساخته شده و معیاری برای
بد بودن مدل است .برخی از انديشمندان بر اين عقیدهاند که اين
شاخص بايد کمتر از  3/31باشد و برخی ديگر میزان کمتر از
 3/39را مناسب میدانند.
شاخص بعدی ،شاخص مطلق ( GFIشاخص نیکويی برازندگی)
است که در مدل حاضر اين شاخص  3/31است و از برازش خوبی
برخوردار میباشد .شاخص نسبی ( CFIشاخص برازندگی
تطبیقی ) برابر با  3/31است .گفته شده که هرچه اين شاخص
ها به عدد يک نزديکتر باشد ،مدل از برازش مطلوب تری
برخوردار است .شاخص  NFIکه هر چه به  1نزديکتر باشد ،مدل

از برازش بهتری برخوردار است .در مدل حاضر اين شاخص 3/31
میباشد و از برازش خوبی برخوردار است .شاخص ( IFIشاخص
برازندگی فزاينده ) برابر با  3/31میباشد  .با در نظر گرفتن اين
موارد و با توجه به مقادير نمايش داده شده در جدول  9نشان
دهنده اين موضوع است که مدل ارائه شده به طور مطلوبی
برازش شده است.
بحث و نتيجهگيري
هدف از انجام پژوهش حاضر شناخت روابط درک هواداران از
ابعاد اخالق حرفهای مديران ،مسئولیت اجتماعی با رفتار
شهروندی آنان بوده است .تجزيه و تحلیل دادهها نشان داده
است ،که اخالق حرفهای در جهت مثبت با رفتار شهروندی
هواداران ارتباط دارد .به عبارت ديگر هرچه هواداران ادراکات
مثبتتر و مساعدتری نسبت به اخالقگرايی مديران در باشگاه -
های فوتبال داشته باشند ،تماي الت آنان به انجام فعالیتهای
فرانقشی و فراوظیفهای (رفتار شهروندی ) بیشتر خواهد شد.
يافتههای تحقیقات امیری و پرتابیان ( ،) 1934زينالی و پورعزت
( ،) 1933عرب عامری ( ،) 1939باويس ( ،) 2311يانگ و همکاران
( ) 2311و فیلیپ و لوپز ( ) 2319نیز هر کدام به بیانی از يافته
مذکور حمايت میکنند ( .)9،29،4،1،22،11نتايج تحقیقات
مذکور نشان دادهاند ،که اخالقیات و زمینههای وابسته به آن نظیر
قانونگرايی ،احترام به ارزشها و روابط انسانی با نگرشهای
مشتريان از قبیل رفتار شهروندی همبسته میباشند .در تبیین اين
يافته میتوان گفت هر چند رفتار شهروندی هواداران مفهومی
است ،که بر رفتارهای خارج از وظايف رسمی و فعالیتهای
فرانقشی و فراوظیفهای هواداران اشاره دارد ،ولی زمینه برای بروز
آن به سطح بااليی از اخالقگرايی باشگاه و رفتار اخالقی مديران
باشگاه وابسته است؛ بنابراين رفتار شهروندی هواداران به واسطه
عوامل مؤثر در نگرشهای آنان از قبیل اخالق حرفهای باشگاه
قابل تبیین است.
همچنین بین ابعاد مسئولیت اجتماعی باشگاه (قانونی ،اقتصادی،
اخالقی و انسانی ) با رفتار شهروندی هواداران ارتباط مثبت و
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معناداری مشاهده گرديد .اين نتیجه به دست آمده با نتايج
پژوهشهای رزمی ( ،) 1932نژاد سجادی ( ،) 2311آقايی و
همکاران ( ،) 2314ابراهیمی و همکاران ( ،) 2311فوتا ( ) 2319و
نصر اصفهانی و همکاران ( ) 2319که رابطه مثبت و معناداری
بین ابعاد مسئولیت اجتماعی با رفتار شهروندی را گزارش کردند،
همسو است ( .)19،11،1،9،13،11به نظر میرسد عملکرد مديران
باشگاه نسبت به تعهد و مسئولیت در قبال جامعه ،سبب میشود
هواداران برای رسیدن به اهداف باشگاه و رفتارهای فرانقشی از
خودشان تالش بیش از حد نشان داده ،حتی ايثار مینمايند و
خود را متعهد به اهداف و ارزشهای باشگاه میدانند .از طرفی،
هوادارانی که تعهد بااليی نسبت به باشگاه داشته باشند،
رفتارهای شهروندی بیشتری را نشان خواهند داد ،چرا که نگرش
مديران باشگاه بر رفتار آنها تأثیر میگذارد .لذا انتظار میرود
نگرش مثبت ،به رفتار مثبت منجر شود و اين رفتارهای مثبت
نیز به نوبه خود عملکرد باشگاه را بهبود بخشیده و نتايج مثبتی
را برای آن به بار آورد.
نتايج مدل معادالت ساختاری نشان داده است ،که دو مؤلفه
اخالق حرفهای و مسئولیت اجتماعی پیش بینیکنندههای
معناداری برای رفتار شهروندی هواداران باشگاه به شمار میروند.
در تبیین اين يافته میتوان گفت ،که مطابق با قواعد اخالق
حرفهای ،مديران عمدتاً به وظايف و ف عالیتهايی توجه خود را
متمرکز مینمايند ،که بیشترين تعداد افراد ،از بیشترين سود،
مزيت يا منفعت بهرهمند شوند؛ به عبارت ديگر مبنای تصمیم -
گیری و اقدام مديران باشگاه در اين رويکرد حصول نتیجه و
جست و جوی سود و لذت برای اکثريت هواداران است .پر واضح
است که داشتن چنین رفتارهايی از سوی مديران باشگاه ،برای
هواداران احتماالً حداکثر احساس خوشايندی و رضايت را به
دنبال خواهد داشت ،که در اين صورت آنها را به انجام صحیحتر
کار حتی خارج از وظايف قانونی و رسمی (فرانقشی ) متمايل
خواهند شد .از طرف ديگر تکیه به اخالق قانونی و مسئولیت و
تعهد در قبال جامعه زيربنای مستحکمی برای بروز يا تمايل به
انجام رفتارهای فرانقشی فراهم خواهد آورد .چنانکه کانت در اين
راستا استانداردی برای بروز رفتارهای متعالی انسان مطرح می -
کند ،که به قانون طاليی شهرت دارد ( ) 2و بیانگر اين اصل کلی
در اخالق حرفهای است که « چنان با مردم رفتار کن که دوست
داری با تو همانگونه رفتار کنند» اين قانون فقط در سايه تبعیت
همگان از قوانین و مقررات خود را نشان میدهد .بنابراين شايد
بتوان گفت که ادراکات قانونگرايی يکسان از سوی هواداران
باشگاه زمینه ذهنی آنان را برای انجام فعالیتهای خارج از نقش
(فرانقشی و فراوظیفهای ) آماده میکند.

با توجه به نتیجه حاصل که هر گونه افزايش در نمرات اخالق
حرفهای مديران باشگاه همراه با افزايش در نمرات مسئولیت
اجتماعی و رفتار شهروندی بود؛ در توجیه اين رابطه میتوان
اظهار کرد ،که عالوه بر روابط معنیداری که بین اخالق حرفهای،
مسئولیت اجتماعی و رفتار شهروندی مشاهده شد ،به نظر می -
رسد که طی يک ارتباط زنجیرهای ،اخالق حرفهای مديران
باشگاه ،ابتدا موجبات تقويت و نیرومند شدن مسئولیت اجتماعی
را پديد میآورد و سپس مسئولیت اجتماعی ،زمینه افزايش رفتار
شهروندی هواداران را مهیا میسازد .زيرا بنا به اظهار اساتید آمار
يک متغیر میانجی متغیری است ،که ابتدا اثرات متغیر مستقل يا
پیشبین را جذب و سپس آن را به متغیر وابسته يا مالک منتقل
مینمايد.
با توجه به اينکه باشگاه ورزشی به منزله يک سازمان ،شخصیت
حقوقی و هويتی دارد ،که ادراک يکی بودن (متعلق بودن) پرسنل،
بازيکنان و هواداران را با اين سازمان توصیف میکند ،شايد سخن
گفتن از فعالیتهای فرانقشی هواداران بدون وجود توجیهات
اخالقی برای اقداماتی که باشگاهها در داخل خود انجام میدهند
و بدون مسئولیتپذيری و تعهد در قبال اجتماع بیاثر باشد.
اخالق حرفهای با دارا بودن ويژگیهايی چون روحیه مشارکت،
دلبستگی به کار ،تعامل ،پاسخگو بودن و پذيرش مسئولیت
تصمیمها و پیامدهای آن ،میتواند موجب احساس مسئولیت -
پذيری بیشتر مديران باشگاه شود ،که به نوبه خود موجب خواهد
شد ،که هواداران باشگاه برای انجام رفتارهای فراتر از وظايف و
شهروندی تمايل بیشتری داشته باشند .زيرا بنا به گفته نژاد
سجادی ( ) 2311به میزانی که تناسب مشتری -سازمان روی
میدهد ،مشتريان برای درگیری در رفتارهای شهروندی تمايل
بیشتری پیدا میکنند (.) 11
بر اساس يافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که اخالق
حرفهای و مسئولیت اجتماعی زمینهساز بروز رفتار شهروندی
هواداران باشگاههای فوتبال میباشند .بنابراين میزان پايبندی
قوی مديران باشگاههای فوتبال به مسائل اخالقی و مسئولیت -
های اجتماعی خود در قبال افراد جامعه میتواند ،ضمانتی باشد
تا رفتار شهروندی هواداران آنان در وضعیت مناسبی قرار بگیرد،
به گونهای که احساس مسئولیت نسبت به رفع نیازهای جامعه،
هماهنگی بین اهداف باشگاه و جامعه ،پاسخگو بودن به برآورده
ساختن توقعات هواداران ،توجه به بهبود رفاه افراد جامعه و
ارزشهای حاکم بر جامعه به اين مهم دامن زده است .باشگاه -
های ورزشی فوتبال برای دست يافتن به رفتار شهروندی
هواداران و برخوردار شدن از از آن بايستی نسبت به پر رنگ
نمودن ارزشهای اخالقی و واجب نمودن احترام به کرامت
انسانی اهتمام ورزند .باشگاهها از طريق ايجاد شبکههای ارتباطی
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قوی و باور و عمل به تعهدات خود نسبت به هواداران باشگاه در
صدد تقويت سرمايه اجتماعی خود هستند ،از طرف ديگر برای
برخورداری از مزايای اين اينگونه رفتارها الزم است ،مديران
باشگاههای فوتبال در اهداف ،استراتژی و ساختارهای سازمانی
خود تغییرات اساسی را اعمال نمايند .به گونهای که مسئولیت
اجتماعی و اخالق حرفهای خود را به عنوان مهمترين استراتژی -
هايی که باشگاه بتواند ،به وظايف خود با هواداران عمل نمايد ،را
در سرتاسر باشگاه و بین پرسنل خود نهادينه نمايند و از ابزارهای
تشويقی و گاهاً تنبیهی برای پايبندی اعضای خود به رعايت
اصول اخالق حرفهای در بخشها و واحدهای استفاده نمايند و
در نتیجه هواداران اين باشگاهها را به عنوان باشگاه محبوب خود
بپذيرند.
يافتههای اين تحقی ق میتواند به بهترين وجه در راستای ارتقای
مشخصههای رفتار شهروندی هواداران با استفاده از تقويت
اخالق حرفهای و مسئولیت اجتماعی باشگاه مورد استفاده قرار
گیرد .بدين منظور الزم است فرآيند ويژهای برای لحاظ نمودن
اخالقگرايی در نظام باشگاههای ورزشی فوتبال مدنظر قرار
گرفته و بررسی کارهای مديران باشگاه از حیث اخالقی بودن و
حصول منفعت برای جامعه در کنار ساير امور باشگاه در اولويت
قرار گیرد .همچنین اتخاذ تدابیری برای ارتقای اخالق کاری
مديران باشگاه نیز به عنوان برنامهای میان مدت و با استفاده از
مفاهیم و سنجههای ذکر شده برای اخالق کاری ،میتواند نقش
مؤثری در بهبود رفتار شهروندی هواداران داشته باشد .اين امر
میتواند رفتار شهروندی را که خود منجربه عملکرد بهتر و باالتر
باشگاه و وفاداری بیشتر هواداران خواهد شد ،تقويت نمايد.
رعايت ارزشهای اخالقی از سوی مديران باشگاه نقش بسیار
مهمی در افزايش رفتار شهروندی و وفاداری هواداران دارد و
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باشگاههای فوتبال میتوانند با هدايت مديريت منابع انسانی در
زمینههای انتخاب ،آموزش و نظاير آن ،که تحت کنترل مستقیم
باشگاه قرار دارند ،به ايجاد و توسعۀ فضای اخالقی در سازمان
کمک کنند .رفتار شهروندی هواداران بر اثربخشی ،کارايی و
سودآوری باشگاه ورزشی مؤثر میباشد ،استفاده از منابع و
تخصیص آنها را کارا میسازد ،از هزينههای مديريتی میکاهد،
عملکرد باشگاه را افزايش میدهد و توانايی باشگاه برای انطباق
مؤثر با تغییرات محیطی را در صنعت ورزش ارتقا میدهد.
با توجه به نتايج اين مطالعه پیشنهاداتی در راستای ارتقای اخالق
حرفهای ،مسئولیت اجتماعی و رفتار شهروندی برای برنامهريزی
به مديران باشگاههای فوتبال و ديگر سازمانهای ورزشی ارائه
میگردد :مديران باشگاه و کارکنان آنها به عنوان الگوی اخالق
و مسئولیتپذيری در بین هواداران باشگاه هستند؛ بنابراين توصیه
میگردد که توجه به اين متغیرهای مهم و کلیدی از رأس باشگاه
شروع شده و به عنوان ارزشهای بنیادين و ريشهای ،در
رفتارهای خود و باشگاه نهادينه نمايند .عالوه بر اين مديران
باشگاه نقش کلیدی هواداران و جايگاه با اهمیت آنها در صنعت
ورزش را به وضوح اعالم نموده و بايد بسترهای الزم را برای
ايجاد و ارتقای رفتار شهروندی هواداران فراهم نمايند .در واقع،
زمانی که رعايت اخالق حرفهای در مديران با چاشنی معنابخشی
و احساس مسئولیت اجتماعی ،تجلی و نمود پیدا کند ،تأثیر قابل
مالحظهای بر رفتار شهروندی هواداران آنان خواهد داشت .لذا؛
مديران باشگاه موظفند که اين شرايط را ايجاد نمايند تا هواداران،
اثربخشی قابل مالحظهای در امور باشگاه داشته باشند؛ بهگونهای
که آنها با ارائه کمکها و حمايتهای بیدريغ خود ،همراه و
همدل پرسنل و بازيکنان باشگاه تا رسیدن به موفقیتهای
چشمگیر باشگاه محبوب خود ،تالش نمايند.
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