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ر رابطه د یاجتماع تیمسئول یانجینقش م یابیحاضر مدل  قیهدف از تحق
 گیفوتبال ل هایباشگاههواداران  یو اخالق مدن رانیمد ایحرفهاخالق  یعل

معادالت  ردکیبا رو یحاضر از نوع همبستگ قیبود. روش تحق رانیا کیدسته 
شد.  اراج یدانیکه به شکل م است یکاربرد قاتیو از نوع تحق یساختار

 کشور درفوتبال  کیدسته  گیل هوادارانپژوهش تمام  نیا یجامعه آمار
اه محبوب خود در ورزشگ میمسابقات فوتبال ت یتماشا یکه برا 8231سال 

امعه نامحدود ج یحجم نمونه برا نییبود. با استفاده از فرمول تع افتند؛یحضور 
از سه  العاتاط آوریجمع ینفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برا 202

پرسشنامه اخالق  (،8231و همکاران ) یدیع ایحرفهپرسشنامه اخالق 
( 8238بخشنده ) یاجتماع تیمحقق ساخته و پرسشنامه مسئول یشهروند

و  رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر هاداده لیو تحل هیتجز یاستفاده شد. برا
شان ن ژوهشپ جی. نتادیاستفاده گرد یآزمون سوبل و مدل معادالت ساختار

 هایمؤلفهو  یاجتماع تیآن و مسئول هایمؤلفهو  یایحرفهاخالق  نیداد ب
 تیهواداران رابطه معنادار وجود دارد. در نها یشهروند یآن با اخالق مدن
 پژوهش یرهایمتغ نیمطلوب ب یاز برازش مدل و الگو یمدل پژوهش حاک
باشگاه  یماعاجت تیولکه مسئ رسد یبه نظر م قیتحق جیبود. با توجه به نتا

 یدنو اخالق م رانیمد ایحرفهاخالق  نیب یانجیم ریتواند به عنوان متغ یم
اثرات خود را بر اخالق  قیطر نیاز ا ایحرفهو اخالق  دیهواداران عمل نما

 سازد. انیهواداران نما یشهروند یمدن

 هاي کليديواژه
 . هوادار ،یاجتماع تی، مسئولیو شهروند یاخالق مدن ،ایحرفهاخالق 

 

 

 

 

 

The purpose of this research was modeling the 

mediating effects of Social Responsibility in the 

relationship between professional ethics of the 

managers and citizenship civic moral among football 

clubs' fans in Premier League Football of Iran. The 

research method is correlational with structural 

equation approach and applied research, which was 

conducted as a field study.  The statistical population of 

this research was all the fans of the national football 

league in 1397, who were present at the stadium to 

watch their favorite football team matches. Using the 

sample size formula for an unlimited society, 303 

people were selected as samples. Three questionnaires 

were used to collect information: Eidi and colleagues' 

professional ethics questionnaire (1395), the 

researcher-made citizenship ethics questionnaire and 

Bakhshande social responsibility questionnaire (1391). 

Collected data were analyzed by inferential methods 

such as Pearson correlation coefficient, Sobel test and 

structural equation model. The results of the research 

showed that there is a significant relationship between 

professional ethics and its components, and social 

responsibility and its components with the citizens' 

ethics of the supporters. Finally, the model of the 

research indicated that the model and the desired model 

fit the research variables. According to the results, it 

seems that social responsibility of the club can act as a 

mediating variable between the managers' ethics and 

civil ethics and the citizenship of the fans, and 

professional ethics, thereby, reveal their effects on the 

ethics of the citizenry of the fans. 
Key words: Professional Ethics, Citizenship Civic 

Moral Social Responsibility, Fan. 
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  همقدم

ترین پارامترها در موفقیت سازمان، اخالق است. اگرچه یکی از مهم
دیدگاه واحدی ها در مصادیق اخالق سازمانی و تعریف آن، انسان

اند و در کسب موفقیت و ندارند، اما همه و همه خواهان موفقیت
(. موفقیت در زندگی شخصی، 31موفقیت طلبی همسان هستند )

شغلی و حیات سازمانی، آرمان مشترک و معنابخش آدمی است. 
ها در میل به موفقیت خود و برای پاسخگو بودن، راه و سازمان

نمایند. مدیریت، چیزی جز شناخت ه میهای فراوانی را تجربروش
ریزی برای تقویت نقاط قوت و ایجاد موانع و راه کارها، جهت برنامه

کننده و برطرف کردن فرصت، برای افزایش عوامل تسهیل
اخالق موضوعی است  مشکالت، مهار، کاهش و یا رفع موانع نیست.

ه ش نشدها فراموکه هرگز در قاموس زندگی فردی و اجتماعی انسان
 که و نخواهد شد. ولی همین موضوع قدیمی، اما همیشه تازه است

روان آدمی و خرد جمعی با آن همیشه درگیر بوده و میزان مطرح 
شدگی آن در مقاطعی از عمر یک فرد و یک جامعه، نمود متفاوتی 

هرگز  ایتوان گفت: هیچ فرد یا جامعهپیدا کرده است. به عبارتی می
سخن بر سر معیارهای خوبی و بدی است؛ یعنی  بی اخالق نیست،

اخالق  (.6گیرد )همان موضوعی که در حیطه فرا اخالق قرار می
یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است. در حال  8ایحرفه

 های فوتبال لیگبه ویژه در باشگاه وحاضر، متأسفانه در جامعه ما 
. در حالی که (33) دشوای توجه میکمتر به اخالق حرفه دسته یک،

و در  های مربوط به مدیریت و سازماندر غرب سکوالر، در دانش
ای وجود دارد، ولی در ای با عنوان اخالق حرفه، شاخهقسمت ورزش

، به اخالق توجه و بخصوص صنعت ورزش جامعه ما در مدیریت
ا در هچنان که شاهد هستیم بیشترین بی اخالقی کافی نشده است.

ز به ها رودهد و این بی اخالقیفوتبال لیگ برتر رخ می هایباشگاه
روز افرایش پیدا کرده و سبب نارضایتی اهالی ورزش، بخصوص 

ند ما نیازم های فوتبالباشگاه ها گردیده است.هواداران این باشگاه
ای مانند دلبستگی به کار، روحیه های اخالق حرفهتا ویژگی آن است

رای تعریف و بدر آنها مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و... 
در  .(80) سازی شودفرهنگدر باشگاه و در بین پرسنل  تحقق آن

سازمان در قبال محیط  3های اخالقیای، مسئولیتاخالق حرفه
اما حقوق کار داخلی و خارجی است و این متمایز از حقوق کار است؛ 
های مدیریت نیز در آن وجود دارد. اصول اخالق خوب از پیش شرط

استراتژیک خوب است. این اصول موجب ایجاد یک شرکت و 
اخالق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی  (.30گردد )یخوب م سازمان

                                                                                                                                                             
1. Professional ethics 

و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی، در جهت اخذ قوا و 
فرزانه (. 1) و فرد برای توسعه به هر نحو استاستعداد درونی گروه 

اساتید از دیدگاه  ایحرفهاخالق  هایمؤلفهو همکاران به بررسی  
و مدیران گروه دانشکده  اعضای هیئت علمی، دانشجویان ارشد

پرداختند نتایج نشان داد عوامل  علوم انسانی دانشگاه گیالن
 ظام اطالع رسانی درسازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و ن

 ایحرفهموثر است و کارکنان با داشتن اخالق  ایحرفهرشد اخالق 
و ارزش ها و باور های درست اخالقی به این باور خواهند رسید که 

(. 88) است ایحرفهرشد فکری و شغلی شان مستلزم داشتن اخالقی 
ای به مجموعه رفتاری متداول در میان بطور خالصه اخالق حرفه

 فیوظاانجام  نیل یک حرفه؛ مدیریت رفتار و کردار آدمی حاه
ای از قوانین که از ماهیت حرفه و شغل استنباط ای؛ و مجموعهحرفه

تلقی شما حق »در اخالق حرفه ای،  (.81) گرددیاطالق م شود،یم
مبنـای هر گونه اخالق در کسب و کار است. و « دارید و من تکلیف

، برای ارتباط سازمان با محیط قرار میگیرد مبنای رفتار ارتباطی فرد
و سازمان بـا چـالش رعایـت حقـوق دیگـران، از تکـالیف خـود 

ای در مفهوم امروزی های اخالق حرفهپرسـش مـیکنـد. از ویژگی
ای، تـوان بـه؛ دارای هویت علم و دانش بودن اخالق حرفهآن مـی

ه بودن ی، بومی و وابستاداشـتن نقـشی کاربردی، ارائۀ پیشینۀ حرفه
به فرهنگ، وابستگی به یک نظام اخالقی، ارائه دانشی انـسانی 

های اساسی در ای از جمله جنبهبه اخالق حرفه تعهد دارای زبـانِ
. شودمحسوب می های فوتبالباشگاهبه ویژه  های ورزشیسازمان

سسات از جمله ؤها و مسازمانجامعه، برخی از دالیل ارتباط 
عد با توجه به این ب ورزشیهای تجاری با محیط -سسات تولیدی ؤم

سازمان،  در ایحرفه اخالق حاکمیت ای استاز اخالق حرفه
 جهت در را سازمان گیریچشم بسیار میزان به است قادر

 یاری اهداف تحقق اثربخش در موفقیت و هاتنش کاهش

 و ایحرفه اخالق مبانی سازد. پاسخگو را سازمان و نماید
 انصاف راستگویی، و صداقت از عبارتند اجتماعی انتظارات

 مسؤلیت احساس و وفاداری داری، امانت برابری، و

 اخالقی تعهد نوعی ایحرفه اخالق تعبیری به .اجتماعی

 مسئولیت و وظیفه حرفه، نوع هر به نسبت کاری وجدان و

 ای مجموعه :از است عبارت شهروندی (. اخالق81)است 

بر  که هنجارهایی و نبایدها و بایدها معیارها، و مبانی از
 حاکم شهروندان اجتماعی مناسبات و روابط اعمال، رفتار،

زندگی  مهم موضوعات از اهمیت لحاظ به و است

2. Ethical responsibility 
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 در و زمان گذشت با که شود می محسوب شهروندان

ترویج  و جدید های فناوری و علوم پیشرفت ی نتیجه
 آشکارشدن و شهرنشینی رشد نیز و مختلف های فرهنگ

 آن بیشتر ضرورت انسان، معنوی و مادی جدید نیازهای

شاید بتوان رفتارهایی مانند وقت شناسی،  (.81(شود می احساس
عدم ایجاد مزاحمت برای دیگران، مشارکت در حفظ محیط زیست، 
تالش در راستای ایجاد و حفظ محله های سالم یا پیشگیری از ایجاد 
هر نوع آلودگی اعم از صوتی، بصری و ...، مشارکت در اداره شهر و 

ر از این دست را جزو جلوگیری از تخریب اموال عمومی و موارد دیگ
رفتارهای مطلوب طبقه شهروندان و متمایز کننده آن ها از طبقه 
شهرنشین در نظر گرفت. وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری در شهر، 
قانونمندی و هنجارپذیری از مهم ترین واژگان و مفاهیمی باشند که 

(. ضرورت توجه به اخالق شهروندی، 83ما با آن ها سروکار داریم )
در همه ی زمان ها وجود داشته، اما این ضرورت از نیمه ی دوم 

بیستم به بعد مضاعف شده است، زیرا جوامع بشری در این  قرن
سیاسی، دست  دوران تحت تأثیر تحوالت اجتماعی، اقتصادی و

خوش تحوالت اساسی گشته و موجب پیامدهای گسترده ای از جمله 
ی و الگوپذیری از فرهنگ انسان ها، آگاه گسترش رسانه در زندگی

و مصرف کاالهای متنوع شده است. با  های مختلف، تولید، توزیع
تحوالت، تغییرات عمیقی در سبک زندگی مردم به خصوص  این

فرهنگی شهروندان  ساکنان شهرهای بزرگ به وجود آمد و هویت
را دست خوش تحول کرد، به خصوص فرآیند جهانی شدن، طی 

گسترده ای را در جامعه، فرهنگ و انسان  التدهه های اخیر که تحو
 است باور این نیا بر غالمی (.81معاصر ایجاد کرده است )

 پسندیده و نیک اعمال به میل همواره سرشت انسان، که

 باعث انسان، وجودی حقیقت صحیح شناخت لذا دارد،

 ای گونه به را خود اعمال و رفتار تا شهروند، شود می

 موجب و باشد سازگار او پاک سرشت با که کند تنظیم

 اخالق که آنجایی (. از81شود ) او نیک بختی و سعادت

 و است انسانی ی جامعه نیازهای ترین ضروری از
 اخالقی ی ریشه واجتماعی فردی مشکالت از بسیاری

 جامعه اصالح زیربنای را اخالق اصالح توان می دارد،

 رثا بر معاجو کهآغاز شد دانست. بحث مسئولیت اجتماعی از زمانی 
 آوردهاییستو د تمحصوال با علمیو  یکیتکنولوژ یپیشرفتها

                                                                                                                                                             
1.. Z. Gheraia et al 
2. Włodzimierz Sroka 

 یجد اتخطر بارا  بشر ستـیز تحیا نوعی به که ،شدند روبهرو
 معاجو ینا لنتقاا اـبو  همزدوـن نرـق رـخآ ۀـه. در ددکریم جهامو
 رگبز صنایعها و سازمان ،نعتیـص دصاـقتا هـب ورزیکشا دقتصااز ا

 ینا شدر اـب. دندـش رـتهپیچیدو  تردهگسترروز  بهو روز  گرفته شکل
 یطـمحو  هـجامع رـبای هـمالحظ لـقاب اترـثا هـک هانمازاـس
 اـهنمازسا جتماعیا مسئولیت ورتضر به جامعه توجه ،ندارگذیم
 ستایممفهو ن،مازسا جتماعیا (. مسئولیت38) شد فمعطو شترـبی

 جامعه منافعو  مصلحتداده و  ارقر توجه ردوـمآن را  هانمازسا که
 نشاـیهاتـفعالی هـک تیاثرا برابردر  یذیرـمسئولیتپ طریقرا از 

داران، مسها ان،مندرکا ن،دگاـکننهـعرض ن،دگاـکننفصرـم رـب
 ارقر تأثیر تحت ارد،ذـگیم عملیاتی یفضا ۀدر هم محیطو  جامعه

و  ایحرفهدر پژوهشی با عنوان اخالق  1زهیر غرایا و همکاران (.81هند)دمی

یم به کشف مفاه مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ برای ساختن مفاهیم،
اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت با چشم انداز برای روشن 
کردن رابطه ای که ممکن است بین آن ها وجود داشته باشد می 

رد شرکت ی برخونتیجه این تحقیق بینشی ضروری از چگونگ پردازد.
و اخالق تجارت ارائه می دهد، عالوه بر این به  CSRها با 

چگونگی درک بیشتر رابطه در واقع یک نیاز اساسی برای سازمان 
ها در ضمن تحول در آن ها است. هدف استراتژیک به یک 
 ،استراتژی واقعی به دنبال پایداری سازمان است. به این ترتیب

موارد  CSRاستراتژیک پیاده سازی  چارچوب جدیدی برای استرس
، چهار مؤلفه وجود دارد که فوق ارائه شده است. مطابق این چارچوب

، این که شرکت استراتژیک ضروری است: اول CSRبرای تعریف 
را در فرایند برنامه ریزی استراتژیک خود  CSRها چشم انداز 

ماً د مستقی، هرگونه اقداماتی که انجام شوگنجانده اند. دوم اینکه
ا ، آنه ا دیدگاه ذینفعان رمربوط به عملیات اصلی است. سوم اینکه

، آن ها از یک دیدگاه کوتاه مدت در خود گنجانده اند. و چهارم اینکه
به سمت مدیریت منابع و روابط شرکت با ذینفعان اصلی در بلند 

و ریچارد  2وتودزیمرز سروکا (.28مدت و میان مدت تغییر می کنند )
 ایحرفهدر پژوهشی با عنوان مسئولیت اجتماعی و اخالق   3سزانتو

در بخش های بحث برانگیز شرکت با هدف شناسایی مقیاس و دامنه 
، یعنی استفاده از این اصول و رویه ها در دو کشور اروپای مرکزی

لهستان و مجارستان به نتایج زیر دست یافتند. نظرسنجی آن ها 
نه شدن اخالق تجاری )مانند وجود آیین نامه عمدتاً بر میزان نهادی

3. Richard Szántó 
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و  ، آموزش اخالقی، کارمندی که برای مقابله با مسائل اخالقیرفتار
مواردی از این دست انجام شده است(، رفتار اخالقی ادراک شده 

و رابطه آن ها با ذینفعان اصلی آن ها این تحقیق تأیید کرد  بنگاه ها
ک عامل مهم در تأثیر موفقیت در به عنوان ی ایحرفهکه اخالق ت

کسب و کار و وجهه شرکت ها از بخش های مورد نظر در نظر 
، الزم به تأکید است که مقیاس این گرفته می شود. با این حال

، در هر دو بخش و کشور متفاوت است. سطح نهادینه سازی پدیده
در بنگاه های مجارستان تا حدودی باالتر است در حالی که 

ی و رسیدگی به پرونده های فساد بیشتر در خط مقدم شرکت جلوگیر
های لهستانی است. اگرچه به نظر می رسد ذینفعان شرکت های 
لهستانی انتظارات اخالقی بیشتری دارند. همچنین بین رفتار اخالقی 

 (.20ادراک شده در دو کشور تفاوت معنی داری مشاهده نگردید)
حساسیت  موضوعی عنوان به هاباشگاه اجتماعی مسئولیت

 مدیریت و بازاریابی هایحوزه در توجه نیازمند و برانگیز

 روزمره کسب و کار زمان از مهمی بخش که مطرح شده

 به اجتماعی است. مسئولیت داده خود اختصاص به را آنان

مدیران  که شودمی گفته هاییفعالیت به مجموعه اعم، طور
 یک عنوان به داوطلبانه، صورت به های ورزشیو باشگاه

(. در همین 1) دهندمی انجام جامعه، در مفید و عضو مؤثر
نتایج پژوهش شعبانی نشان داد که بطور کلی مسئولیت پذیری راستا 

در سازمان های ورزشی کشور پایین تر  ایحرفهاجتماعی و اخالق 
از میانگین و استاندارد ها قرار داد. همچنین نتایج نشان داد خط 

شی و رویه کدهای اخالقی، اثر بخش بودن ارتباط و رفاه و آسایش م
مردم، از مهمترین دغدغه های سازمان های ورزشی کشور و حمایت 
مالی از انجمن های ورزشی محلی، اخالقی بودن مسائل استخدامی، 
صرفه جویی در انرژی و ارزیابی عملکرد از کمترین اهمیت و دغدغه 

 در سازمان های ایحرفهیت پذیری و اخالق های در ارتباط با مسئول
(. همچنین رحیمی کلور و همکاران 31ورزشی کشور می باشند )

اثر مستقیم دارند.  ایحرفهدریافتند که وجدان کاری بر اخالق 
و مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و  ایحرفههمچنین بین اخالق 

رود،  باال می ایحرفهمعنی داری وجود دارد و هر چه اخالق 
مسئولیت اجتماعی نیز باال می رود این به معنی آن است که بین 

و مسئولیت اجتماعی رابطه خطی مستقیم وجود دارد  ایحرفهاخالق 
 اخالق رابطه که داد نشان پژوهش کرمی و همکاران نتایج (.31)

 معنی و مثبت اجتماعی پذیری مسئولیت با اخالقی رهبری ،ایحرفه
 و مثبت اخالقی رهبری با ایحرفه اخالق رابطه همچنین. بود دار

 ایجنت داشتند، قرار مطلوبی حد در برازش های شاخص. بود دار معنی

 هشد گردآوری یهاداده با مناسبی برازش شده آزمون مدل داد نشان
 تدس نتیجه این به طینت، پاک و آبادی حسین ریگی. (83دارد )
 اعیاجتم مسئولیت بر( آن ابعاد نیز و)  ایحرفه اخالق که یافتند

 های ویژگی کننده تعدیل نقش با خاش پرورش و آموزش مدیران
نتیجه پژوهش سلیمی نشان داد  .(31دارد) داری معنا تاثیر شخصیتی

فرهنگ سازمانی به طور غیر مستقیم با توجه به متغیر میانجی اخالق 
روی  21/0روی تعهد سازمان و با ضریب  26/0با ضریب  ایحرفه

مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معنی دار دارد که بدین ترتیب نقش 
و متعاقبا مدل مفهومی پژوهش تایید  ایحرفهمیانجی متغیر اخالق 

اخالق محقق در این پژوهش بر آن است تا با مطالعه لذا  (.36شد )
های فوتبال دسته یک )مورد ای و مسئولیت اجتماعی باشگاهحرفه

 فوتبال لیانمتوبه عنوان مطالعه باشگاه قشقایی و فجرسپاسی شیراز( 
ناخته ش در سطح کشور این رشتهتوسعه و پیشرفت  در و عنصر اصلی

مورد اخالق شهروندی هواداران با  این متغیرها راارتباط  ،شوندمی
طلوب و م وضعرسد که شکاف بین مطالعه قرار دهد. به نظر می

در زمینه پاسخ به تغییرات محیطی و استفاده صحیح و به  موجود
 را در زمینههای فوتبال باشگاه ای و مزایای آن،موقع از اخالق حرفه

ای هواداران به صورت بهینه و اخالق شهروندی و فرا وظیفه بروز
که ارائه خدمات مطلوب و رقابت  با مشکالتی مواجه ساخته مطلوب،

واجه با مشکل مبرای آنان بسیار متحول و متغیر ورزشی را در محیط 
-گاهباشاین  بودن امور میزان اخالقیاین بررسی خواهد ساخت. بنابر

 از اهداف این میزان سرمایه و مسئولیت اجتماعی آنانو همچنین  ها
 اعیاخالق و مسئولیت اجتمآید. به این ترتیب از تحقیق به شمار می

در جهت  اخالق شهروندی هواداراناز مزایای  گیریدر زمینه بهره
کاستن از مسائل و مشکالت و همچنین حرکت در جهت تعالی و 

ان بهره تومی ها،و عملکرد مطلوب باشگاه رقابتی پایدار مزیتکسب 
 به دنبال که محقق پژوهش این در سؤال اصلیبرد. 

مسئولیت آیا  گردد:باشد، اینگونه مطرح میمی آنها به پاسخگویی
ای مدیران و اخالق شهروندی اجتماعی در رابطه علی اخالق حرفه

 های فوتبال نقش میانجی دارد؟هواداران باشگاه

 روش تحقیق
همبستگی با رویکرد معادالت ساختاری  -مطالعه حاضر توصیفی

-سال تیم 81باالی  هواداراناست. جامعه آماری این پژوهش تمام 

ای فوتبال لیگ دسته یک کشور )مورد مطالعه: باشگاه قشقایی و ه
 که به تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب فجر سپاسی شیراز( بود

تحقیق، جهت  پردازند در اینخود از طریق حضور در ورزشگاه می
گیری جامعه نامحدود استفاده شده است گیری از روش نمونهنمونه
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  260نمونه و احتمال ریزش آن تعداد بنابراین با تعیین حجم 
 230پرسشنامه در جامعه مورد نظر توزیع گردید که از این تعداد 

پرسشنامه که بطور کامل تکمیل شده  202و  آوریجمعپرسشنامه 
 پژوهش اندازه گیری ابزار بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 پرسشنامه استاندارد بر اساس هدف تحقیق شامل سه حاضر
 شامل( 8231) همکاران و عیدی توسط ایحرفهپرسشنامه اخالق 

 احترام قانون مداری، جمعی، خرد) مقایس خرده 1 قالب در سؤال 81
پرسشنامه اخالق  .است شده تدوین( انسانی روابط و ارزش ها به

باشد که سؤال می80شهروندی توسط محقق تدوین شده که شامل
نماید پرسشنامه مسئولیت گیری میاخالق شهروندی هوادار را اندازه

خرده مقیاس  1سؤال در قالب  83(، شامل 8238اجتماعی بخشنده )
)انسان دوستی، اخالقی، قانونی و اقتصادی( تدوین گردید. در این 

سؤال، مؤلفه  2سؤال، مؤلفه اخالقی  2پرسشنامه مؤلفه انسانی 
 اندصاص دادهسؤال را به خود احت 2سؤال و مؤلفه اقتصادی  2قانونی 

نفر از  6های تحقیق بین برای تعیین روایی محتوایی، پرسشنامه

نظران متخصص رشته مدیریت ورزشی ها و صاحباساتید دانشگاه
ها همان توزیع گردید و اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه

نامه برای تعیین پایایی پرسش خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقادیر بدست آمده از محاسبه 
ضریب آلفای کرونباخ در رابطه با متغیرهای پژوهش به تفکیک در 

و مسئولیت  31/0؛ اخالق شهروندی  13/0ای مورد اخالق حرفه
ز آزمون ا هادادهتجزیه و تحلیل به منظور باشد.می  38/0اجتماعی 

-کشیدگی یا چولگی به منظور بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده

 از آزمون هادادههای پژوهش استفاده گردید. با توجه به نرمال بودن 
سوبل برای تعیین اثر غیر مستقیم متغیر مستقل بر وابسته با نقش 

استفاده شد. سپس بر  31SPSSافزار متغیر میانجی، توسط نرم
سازی معادالت ساختاری برای آزمون رابطه علی با اساس مدل 

مدل تحقیق انجام پذیرفت.  AMOSکمک نرم افزار 

 یافته های پژوهش
شناختی  جمعیت های ویژگی توزیع درصد و در ابتدا فراوانی

 مورد بررسی قرار گرفت. پاسخگویان

  شناختی جمعیت های ویژگی توزیع درصد و : فراوانی8جدول 

 درصد فراوانی فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی
وضعیت 

 تاهل
6/21 881 مجرد  
1/63 813 متأهل  

 
مدرک 
 تحصیلی

3/11 823 دیپلم  
1/81 12 فوق دیپلم  

1/20 32 لیسانس  

3/1 81 فوق لیسانس و باالتر  

 
حمایت از 

 تیم

سال 8کمتر از   38 8/20  
سال 2 تا 8  888 6/26  

سال 1تا  2  10 3/82  

سال 1بیشتر از   68 8/30  

درصد افراد نمونه تحقیق مجرد هستند  6/21با توجه به جدول فوق، 
با توجه به باشنددرصد افراد نمونه در وضعیت تأهل می 1/63و 

درصد افراد نمونه مورد تحقیق دارای مدرک دیپلم  3/11جدول، 
درصد  1/20درصد افراد مدرک آنها فوق دیپلم است. 1/81هستند، 

درصد افراد نمونه دارای  3/1افراد دارای مدرک لیسانس هستند و 
درصد  8/20، جدولباشند باتوجه به مدرک فوق لیسانس و باالتر می

سال،  2تا  8درصد افراد  6/26تحقیق کمتر از یک سال، افراد نمونه 
درصد افراد نمونه تحقیق  8/30سال و  1تا  2درصد افراد  3/82
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  .کنندکه از تیم محبوب خود  حمایت می سال است 1بیشتر از 
با توجه به حساس بودن  هادادهبرای بررسی نرمال بودن توزیع 

( به حجم نمونۀ باال )پژوهش K.Sآزمون کلموگروف اسمیرنوف )

ها با مقادیر چولگی پرسشنامه( فرض طبیعی بودن داده 202حاضر 
ین ها با استفاده از او کشیدگی بررسی شد. جهت طبیعی بودن داده

ها الزم است نسبت ضریب به خطای چولگی و کشیدگی شاخص
کمتر باشد. 3آمده از قدر مطلق  بدست مقادیر

 به خطای استاندارد چولگی و نسبت کشیدگی به خطای استاندارد کشیدگینسبت چولگی : 3جدول 

نسبت ضریب به خطا  متغیر ها
 در چولگی

نسبت ضریب به خطا 
 در کشیدگی

 88/0 -30/0 ایاخالق حرفه
 -16/0 002/0 خرد جمعی

 10/0 -68/0 مداریقانون
 01/0 -03/0 هااحترام به ارزش
 16/8 -03/8 روابط انسانی

 36/0 -62/0 اخالق شهروندی
 18/0 -23/0 مسئولیت اجتماعی
 -31/0 -88/0 مسئولیت قانونی

 -81/0 -21/0 مسئولیت اقتصادی
 33/0 -16/0 مسئولیت اخالقی
 21/0 -18/0 مسئولیت انسانی

مشخص است، نسبت ضریب به  3همانگونه که از نتایج جدول 
ه آمده، در هم بدست با توجه به مقادیرخطای چولگی و کشیدگی 

های پژوهش کمتر است در نتیجه توزیع داده 3متغیرها از قدر مطلق 
برای اطمینان از روایی سازه   باشد.از وضعیت نرمال برخوردار می

پرسشنامه های محقق ساخته از تحلیل عامل تأییدی برای تایید 

ه اول، یل عامل مرتبدر تحل گویه های شناسایی شده استفاده گردید.
ها )سواالت( مرتبط با اخالق مدنی شهروندی را بررسی شد آیا گویه

شده برای اخالق مدنی  آوریجمعهای توان براساس دادهمی
شهروندی استفاده کرد یا خیر؟ تمام سواالت تایید و در مدل قرار 

 باشد:دست آمده به صورت زیر میگرفت. نتایج به

 مدل تحلیل عامل تاییدی اخالق شهروندی )در حالت استاندارد( :8شکل 
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( که به ترتیب  بار عاملی )در 8با توجه به نتایج بدست آمده )شکل 
حالت استاندارد( هر یک از سواالت بر روی متغیر پنهان اخالق مدنی 

 دهند.شهروندی و مقادیر معناداری را نشان می

ت های آن با مسئولیای و مؤلفهبرای بررسی روابط بین اخالق حرفه

اجتماعی، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. در جدول 
ن ای و مسئولیت اجتماعی نشاضریب همبستگی بین اخالق حرفه 2

داده شده است:

 های آن با مسئولیت اجتماعیای و مؤلفهضریب همبستگی بین اخالق حرفه: 2جدول 

 مسئولیت اجتماعی روابط انسانی احترام به ارزش قانون مداری خرد جمعی ایاخالق حرفه متغیرها

      8 ایاخالق حرفه

     8 131/0** خرد جمعی

    8 133/0** 136/0** مداریقانون

   8 133/0** 223/0** 138/0** احترام به ارزش

  8 833/0** 218/0** 360/0** 111/0** روابط انسانی

 8 282/0** 118/0** 611/0** 613/0** 161/0** مسئولیت اجتماعی
 

08/0≤ p **  

دهد. همانطور که روابط بین متغیرهای تحقیق را نشان می 2جدول 
ای با مسئولیت اجتماعی اخالق حرفهشود، بین در جدول مشاهده می
(. عالوه براین، بین >08/0Pداری وجود دارد )رابطۀ مثبت و معنی

ای با مسئولیت اجتماعی این رابطۀ مثبت و های اخالق حرفهمؤلفه
 (.>08/0Pدار است )معنی

خالق اهای آن با و مؤلفهمسئولیت اجتماعی برای بررسی روابط بین 
، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. در جدول شهروندی

 اخالق شهروندیو مسئولیت اجتماعی ضریب همبستگی بین  2
 نشان داده شده است:

 

 اخالق شهروندیهای آن با و مؤلفهمسئولیت اجتماعی ضریب همبستگی بین : 1جدول 

مسئولیت  متغیرها
 اجتماعی

اخالق  انسانی اخالقی اقتصادی قانونی
 شهروندی

      8 مسئولیت اجتماعی

     8 618/0** قانونی

    8 311/0** 636/0** اقتصادی

   8 631/0** 611/0** 333/0** اخالقی

  8 116/0** 101/0** 333/0** 111/0** انسانی

 8 163/0** 111/0** 130/0** 311/0** 130/0** اخالق شهروندی

08/0≤ p **   

دهد. همانطور که روابط بین متغیرهای تحقیق را نشان می 1جدول 
اخالق شهروندی با  مسئولیت اجتماعیشود، در جدول مشاهده می

، بین (. عالوه براین>08/0Pداری وجود دارد )رابطۀ مثبت و معنی
رابطۀ مثبت و اخالق شهروندی با  مسئولیت اجتماعیهای مؤلفه

 (.>08/0Pدار وجود دارد )یمعن
برای بررسی نقش میانجی متغیر مسئولیت اجتماعی ابتدا از آزمون 

جرای یک تحلیل رگرسیون که سوبل استفاده شد. در این آزمون  ا

 متغیر پیش بین و متغیر میانجی  ایحرفهاخالق  در آن متغیر مستقل

 را  SEaو    aمقادیر  است وابستهمتغیر  مسئولیت اجتماعی
اخالق  یک تحلیل رگرسیون که در آن متغیر مستقل دهد ومی

متغیر پیش بین و متغیر  مسئولیت اجتماعی و متغیر میانجی ایحرفه

را  SEbو  bاست مقادیر پاسخمتغیر  اخالق شهروندی وابسته
-سپس آماره سوبل و سطح معنی داری آزمون محاسبه میدهد. می

 0001از   Zمقدار اگر 0001=∝با در نظر گرفتن سطح خطای  شود. 
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شده از نظر آماری معنادار کوچکتر باشد، اثر غیرمستقیم مشاهده

 .است

 نتایج آزمون سوبل برای مسئولیت اجتماعی :1جدول 

 a 131/0مقدار 

 b 231/0مقدار 

aSE 36/0 

  bSE 016/0 

 113/3 آماره آزمون سوبل

 P 003/0دار سطح معنی

 

نتایج آزمون سوبل نشان داد که با حضور متغیر میانجی مسئولیت 
ای و اخالق شهروندی، مقدار در ارتباط بین اخالق حرفه اجتماعی

درصد  33است که در سطح اطمینان  113/3آماره سوبل برابر با 

توان . بر این اساس می(P-Value ≤ 0.05)معنادار گزارش شد 

ق در ارتباط بین اخال نتیجه گرفت که متغیر مسئولیت اجتماعی
 ای و اخالق شهروندی، نقش میانجی دارد. حرفه

جهت ارائه مدل بین این متغیر از مدل معادالت ساختاری استفاده 
 شده است. 

 رد(بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی پژوهش )در حالت استاندا: 3شکل 
 

 نهادپیش آرایشی و پیرایشی اصالحات اعمال و مدل ترسیم از پس
 رازشب معیارهای تایید به توجه با نهایی مدل افزار نرم توسط شده
 بین استاندارد ضرایب(. 3شکل )آمد  دست به( 1و  1جدول ) مدل

 3 جدول در مستقیم غیر و مستقیم کل، اثرات و 6 درجدول متغیرها
 غیر راث و مستقیم اثر جمع ازحاصل متغیرها کل اثر. است شده آورده

 ثراتا ضرب حاصل از مستقیم غیر اثر. است آمده دست به مستقیم
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که با توجه به نتایج به دست آمده مدل دارای برازش  .است مستقیم
 مطلوبی می باشد.  

 ضرایب رگرسیونی مدل :1جدول

ضرایب  
 استاندارد

 داریسطح معنی C.R S.E ضرایب غیر استاندارد

 008/0 21/0 821/6 222/3 132/0 مسئولیت اجتماعی-ایاخالق حرفه

اخالق -مسئولیت اجتماعی
 شهروندی

110/0 833/0 611/3 011/0 006/0 

 813/0 821/0 212/8 811/0 168/0 اخالق شهروندی -ایاخالق حرفه

مدل پژوهش مورد تایید ، (P-Value ≤ 0.05)درصد معنادار گزارش شد  33که در سطح اطمینان  6باتوجه به مقادیر گزارش شده در جدول 
 گیرد.قرار می

معیارهای برازش مدل در معادله ساختاری :1جدول  

 نتیجه بازه شاخص های برازش مدل
 

2X
DF

 

3کم تر از   برازندگی عالی 
1تا  3بین   برازندگی خوب 

1بیش از   برازندگی ضعیف و غیر قابل قبول 
CFI 3/0بیش از    مورد قبول 
NFI 8نزدیک    مورد قبول 

IFI 3/0بیش از    مورد قبول 
 

RMSEA  

8/0تا  01/0بین   برازش متوسط 

01/0تا  01/0بین   برازش مناسب 

01/0کم تر از   برازش عالی 

 
از این جدول استفاده شده  1معیارهای برازش مدل در معادله ساختاری را نشان می دهد. که جهت بررسی نتایج بدست آمده در جدول  1جدول 
 است. 

 معیارهای برازش مدل تحقیق :1جدول

 2X DF 2X
DF

 CFI RMSEA IFI NFI 

 313/0 323/0 01/0 313/0 332/3 831 228/261 مدل

برازش  قابل قبول برازندگی خوب - - نتیجه
 مناسب

 قابل قبول قابل قبول

 
دهد که با توجه معیارهای برازش مدل تحقیق را نشان می 1جدول 

بررسی نتایج شاخص های باشند و لذا مورد تایید می 1به جدول 
برازش مدل، مطلوب بودن شاخص ها را در ابعاد مختلف نشان می 

توان نتیجه گرفت که مدل ساختاری ارائه بنابراین در کل می دهد.
 باشد.شده دارای برازش مطلوب می
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 جدول اثرات کل، مستقیم و غیر مستقیم بر اخالق شهروندی :3 جدول

  اثرات ایاخالق حرفه مسئولیت اجتماعی اخالق شهروندی

 مسئولیت اجتماعی کل 132/0 0 0

 مستقیم 132/0 0 0

 غیرمستقیم 0 0 0

 اخالق شهروندی کل 118/0 110/0 0

 مستقیم 168/0 110/0 0

 غیرمستقیم 130/0 0 0

: میزان اثرات کل، مستقیم و غیر مستقیم آورده شده 3در جدول
ای بر مسئولیت اجتماعی حرفهاست . میزان اثر کل اخالق 

(. میزان اثر مستقیم اخالق P<0.05و معنا داراست) 132/0
و  معنادار است و اثر غیر  168/0ای بر اخالق شهروندی حرفه

و هر دو معنادار  0/ 118و اثر کل آن  130/0مستقیم آن 
(P<0.05 هستند. لذا متغیر میانجی اثرش معنا دار و باعث )

 بر متغیر اخالق شهروندی شده است.افزایش اثرگذاری 

 
 گیریبحث و نتیجه

تعیین مدل ساختاری رابطه علی  هدف از انجام این تحقیق
مدیران با اخالق مدنی شهروندی  هوادارن  ایحرفهاخالق 
فوتبال لیگ دسته یک ایران با نقش میانجی  هایباشگاه

بر اساس یافته های استنباطی و  مسئولیت اجتماعی بود.
ضریب معناداری، تمامی مسیرهای  همچنین با توجه به مقدار
توان نتیجه از این رو می دار هستند. مدل تحقیق مثبت و معنی

مدیران با اخالق مدنی شهروندی   ایحرفهاخالق گرفت که 
فوتبال لیگ دسته یک ایران با نقش  هایباشگاههواداران 

 هاداده لیو تحل هیتجز تأثیر دارد.یت اجتماعی میانجی مسئول
اخالق مدنی و  بردر جهت مثبت  ایکه اخالق حرفه نشان داد
 ارانهرچه هواد گریدارد. به عبارت د تأثیرهواداران  یشهروند

 رانیمد گرایینسبت به اخالق مساعدتری و ترادراکات مثبت
ام آنان به انج التیفوتبال داشته باشند، تما یهادر باشگاه

خالق اخواهد شد.  شتریب ایفهیو فراوظ یفرانقش هایتیفعال
تاثیر چشم گیری بر بر روی فعالیت ها و نتایج سازمان  ایحرفه

بهره وری را افزایش می دهد، ارتباطات  ایحرفهدارد اخالق 
و درجه ریسک را کاهش می دهد زیرا  را بهبود می بخشد
در سازمان حاکم می شود جریان  ایحرفههنگامی که اخالق 

                                                                                                                                                    
1- Hansen et al 

اطالعات به راحتی تسهیل می گردد و مدیر قبل از ایجاد حادثه 
 مبنی بر فرضیه پژوهش با رابطه راز آن مطلع می گردد. د

اجتماعی  بر مسئولیت ای مدیراناخالق حرفه تأثیرگذاری
 که ودبیانگر این ب نتایج فوتبال لیگ دسته یک، هایباشگاه

 بر دارمعنی و مثبت اثر مستقیم، دارای ایاخالق حرفه
 باال ضریب اطمینان با بنابراین باشد.می اجتماعی مسئولیت

 ایحرفه اخالق باشگاه دارای مدیران که نمود ادعا توانمی
 طالعهم دارند. نتایج باالتری اجتماعی پذیریباال، مسئولیت
 ایحرفه اخالق مدل ارائه شده بین که بود آن از حاضر، حاکی

 این که از برازش مطلوبی برخوردار است اجتماعی مسئولیت و
 اکدوگان ( و86) 8هانسن و همکاران هاییافته با همسو نتیجه

سلیمی در پژوهشی با عنوان اثر  .باشدمی (2و همکاران )
فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی 

میانجی گر اخالق کارکنان ادارات ورزش و جوانان؛ نقش 
به این نتیجه دست یافت که فرهنگ سازمانی به طور  ایحرفه

ا ضریب ب ایحرفهغیر مستقیم با توجه به متغیر میانجی اخالق 
روی مسئولیت  21/0روی تعهد سازمان و با ضریب  26/0

اجتماعی اثر مثبت و معنی دار دارد که بدین ترتیب نقش 
تعاقبا مدل مفهومی پژوهش و م ایحرفهمیانجی متغیر اخالق 

که بین اخالق مهاجران و شهودی در پژوهشی  (.31تایید شد)
ای و معنویت کار و بین معنویت کار با مسئولیت اجتماعی حرفه

 در کار معنویت همچنینرابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

 را میانجی نقش اجتماعی و مسئولیت اخالق بین رابطه در
ای اخالق حرفه معنویت، میانجی نقش تأیید با که داشت
 اجتماعی مسئولیت بر دارمعنی و مثبت غیرمستقیم، اثر دارای

در  3و سندقلو سبنمهای این یافته همچنین با یافته (.33بود)
 ای بر مسئولیتباشد. در پژوهش آنها اخالق حرفهتناقض می

2- Sebnem & sendogdu 
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به  تواناجتماعی اثر معناداری نداشت. از دالیل این تفاوت می
ماهیت متفاوت جامعه آماری در هر دو پژوهش نسبت به 
یکدیگر اشاره نمود. در پژوهش سبنم و همکاران  نمونه آماری 

که با توجه به محیط رسمی و خشک  افراد نظامی بودند
سد رنیروهای نظامی این نتیجه دور از انتظار نیست، به نظر می

بوده  فع شخصیکه در پژوهش مذکور افراد بیشتر به دنبال منا
به  (.8اند)و به مسئولیت اجتماعی خود چندان توجهی ننموده

 در را ایاخالق حرفه که زمانی رسد، مدیران باشگاه،نظر می
 نوعی باعث به اخالقیات رعایت این نمایند، رعایت کارشان

تمام  کلی طور به و مراجعان قبال در را خود آنها که شودمی
 منوط صرفاً را خود وظایف انجام و بدانند مسئول جامعه افراد

 اخالق اصول تردید، بدون. نگیرند نظر در باشگاه به داخل
 هک افرادی که آیندمی حساب به شمولیجهان ای، اصولحرفه

 ایترع به مقید را، هستند فعالیت به مشغول حرفه خاصی در
 بخش انسانی، و خدماتی هایحرفه در نمایند و الزاماتی
 ارباب )همکاران، دیگران با به روابط اصول این از عظیمی
 در و (31باشد )می و...( مربوط زیردستان باالدستان، رجوع،

 رحمط جامعه در مقابل پذیریمسئولیت مبحث که اینجاست
امعه ج خدمات به بهترین ارائه قبال در مدیران باشگاه. گرددمی

 ینا در پیداست ناگفته و دارند عظیمی مسئولیت و هواداران
 الزامات از جدای که هستند پذیرترمسئولیت میان، افرادی

 نهادینه آنها در ایحرفه اخالق هایارزش به نوعی، خارجی
 باشند، ایهحرف اخالق به پایبند که بنابراین مدیرانی. باشد شده

 پارادایم که همچنان. دارند باالتری مسئولیت اجتماعی
 اخالق مباحث وارد نیست، دیرزمانیکه  محوری -مشتری

 احساس و خدمات ارائه بهترین شده، هاسازمان ایحرفه
 سرلوحه اقدامات در را مشتری و جامعه برابر در مسئولیت
 تمسئولی بر ایحرفه نقش اخالق تأیید .دهدمی قرار سازمانی

دو  این بین زدن پل و تازه افقی پیدایش به اجتماعی، منجر
 اجتماعی و مسئولیت ایاخالق حرفه مدیریتی یعنیمفهوم 

 ای درحرفه اخالق اصول به مقید مدیران (؛82) گرددمی
معناداری،  این طریق از و دارند اهمیت و معنا احساس کارشان
 اخالق اصول به پایبندی ثمره حدی تا که انرژی و اهمیت
 بیشتر اجتماعی پذیریرا درجهت مسئولیت ای استحرفه

 و دیگر، اشتیاق عبارت به. دهندمی نسبت به اجتماع نشان
کار  در باال مسئولیت احساس دارای مدیران در که نشاطی

 شده درونی ایحرفه اخالق اصول در ریشه حدی تا دارد وجود
 اخالقی مباحث حوزة از ای بخشیحرفه اخالق (.1آنها دارد )

 گوناگون هایحرفه در مسائل اخالقی به کوشدمی که است،

 نیازهای به پاسخ در های فوتبال نیزباشگاه. (80دهد ) پاسخ
 یادگیری، مدیریت امور، آموزش و همچون؛ داخلی خود محیط

 به ایحرفه اخالق و دارند مهمی ارائه خدمات و ... نقش
 و اهباشگ هدایت در مدیران که کند،می کمک این امر تضمین

 عمل مناسب شکلی به آن، اجتماعی به خدمات دادن جهت
 نتدوی مدیران در اداره امور باشگاه، به نقش توجه با. نمایند

 تا است آنها ضروری برای مشخص اخالقی معیارهای
 بهبود را و عملکرد باشد اهداف به رسیدن جهت در راهنمایی

 با کاری محیط مدیران باشگاه، که است این بر بحث. بخشد
 خود زا پرسنل مقابل، نمایند. در فراهم را باال اخالقی معیارهای
ت به را نسب باالیی مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی احساس
(؛ تا جایی که این محیط اخالقی 3داد ) خواهند نشان اجتماع

با معیارهای باال حتی بازیکنان را نیز تحت تأثیر قرار داده و 
د پذیری بیشتر در آنان نسبت به جامعه خوسبب بروز مسئولیت

اخالقی  جو از اگر پرسنل، بازیکنان و هواداران خواهد شد.
ولیت مسئ و پاسخگویی احساس آنان در شوند، دلسرد باشگاه

ی اخالق نقض ادراک بنابراین،. شد خواهد دیده کمتر اجتماعی
پرسنل  بین در غیراخالقی رفتارهای و هانگرش به منجر

 و ایحرفه اخالق رعایت همچنین،(. 3) شودباشگاه می
 ات است ضروری و الزم امری باشگاه، در مسئولیت اجتماعی

 گردی سوی از و نکند تعارض دچار را جامعه سو از یک باشگاه
 ودخ بلندمدت منافع خردمندانه، و منطقی هایاتخاذ تصمیم با
 اخالق مفهوم با مواجهه در که چیزی آن. تضمین نماید را

 است این گیرد، قرار مدنظرباید  های فوتبالای در باشگاهحرفه
 اخالق ای در باشگاه، دربرگیرندهحرفه اخالق نخست، که

 گاهباش به و فراتر رفته دو هر از اما است، شغلی اخالق و فردی
 رویکردی دوم، امروزه. است ناظر حقوقی مجموعه یک مثابه به

 لیلد همین و به است شده پیدا ایحرفه اخالق به استراتژیک
-می پردهس باشگاه مدیران به باشگاه ورزشی معنوی مسئولیت

جتاً اجرایی. نتی مدیران به حتی نه و پرسنلی واحد به شود؛ نه
 پذیریمسئولیت راهبردی، نگرش در ایحرفه اینکه اخالق

 و داخلی از اعم محیطی عناصر همه حقوق در قبال سازمان
 هآیند به معطوف موفقیت در راهبردی نقش است، که خارجی
 و نارسا ناقص، تصوری راهبردی، غیر دارد. نگرش سازمان
 کاهدمی آن از را جامعیت که است، ایاخالق حرفه از حداقلی

 آورد.یم پایین شغل در فرد، اخالقی سطح مسئولیت به آن را و
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سازمان در قبال  8های اخالقیای، مسئولیتدر اخالق حرفه
محیط داخلی و خارجی است و این متمایز از حقوق کار است؛ 
اما حقوق کار نیز در آن وجود دارد. اصول اخالق خوب از پیش 

های مدیریت استراتژیک خوب است. این اصول موجب شرط
 جینتا (.83گردد )یخوب م سازمانایجاد یک شرکت و 

 یاجتماع تیمسئول نیبارتباط  حاکی از در این زمینه قاتیتحق
با عنوان  یقیدر تحق 3یو و بثچراد. است اخالق شهروندیبا 

ه ب رفتارهای مشارکتی،و  یمشتر تیرضا ،یاجتماع تیمسئول
 تیرضا ورفتار مشارکتی  ،یاجتماع تیمسئول نیرابطه ب یبررس
 انیمشتر ،یمساو طیدر شرا افتندیها درپرداختند. آن یمشتر

 تیلمسئو یهاتیکه در فعال دارند تیرضا ییهااز سازمان
نکته قابل توجه در مورد تحقیقات (. 1)مشارکت دارند یاجتماع

همخوان و ناهمخوان در رابطه با این پژوهش، عدم وجود 
 سابقه ی تحقیق و مطالعه پژوهش مشابه با پژوهش حاضر بود.

از  در باب فرهنگ شهروندی )اخالق( در ایران به خصوص
تاری و علوم اجتماعی بسیار کم است و در نظرگاه علوم رف

دارد. مضافاً آنکه دامنه  مقایسه با جوامع صنعتی عمر کوتاهی
ی مطالعات و تحقیقات علمی در این باب بسیار محدود است؛ 

محدود بودن  مطالعات و تحقیقات علمی در   از اینرو به علت
کشور، دانش مفصل و اطالعات منظم درباره ی اخالق 

از  که رطو نهما در دست نیست. هواداران فوتبال شهروندی
 با اهباشگاه د،کر طستنباتوان ایم قیبدست آمده از تحق جینتا

 ،نددار نشادخو محیط با که تعامالتیو  تمناسبا هـب هـتوج
 خگوییـپاس تـنهایدر  ،جتماعیا اتتعهد لقبو بر وهعال باید

 به تنها که مانیز ن،مازسا یک. باشند تهـشدا زـنی یاجتماع
 هـب ،دـکن عمل دوـخ دیصاـقتو ا قانونی یمسئولیتها

 دـتعهاز  دـبع. تـسا دهرـک لـعم اشیاجتماع اتدـتعه

 نـیدر ا ؛شد هنداخو یبعد مرحلهوارد  هانمازسا ،جتماعیا
در  خالقیا بچورچا یک دخو یفعالیتها ایبر اـنهآ هـمرحل

 به امقدا هانمازسا ،حالت نـی. در ادـیگیرنـم رـنظ
 جامعه ضعو دنوـنم رـبهت بر سعی که ،میکنند فعالیتهایی

 بعد نهایتاً. نددار پرهیز تشد به خالقیا ضد یهارکاو از  نددار
 یاجتماع خگوییـپاس هـعرصوارد  ،یاجتماع مسئولیتاز 

 عمل نظرفیتشاو  انتو به توجه با یطاشر یندر ا که ،شوندیم
 طبق عملی تمااقدو ا برنامهها سساا برو  میکنند

-می شتال جامعه ضعو دبهبو تـجهدر  ،خالقیا یهابچورچا

 ،نددار مالکانه سهم باشگاهدر  که کسانی بر وهعال. نمایند
 باشگاهدر آن  یـعالیق نیز یگرد هایوهگرو  ادفراز ا ریبسیا
 اـنهآ عالیق برآن،  یهبررا هنحوو  باشگاه مدیران رفتاو ر نددار

 دهسترـگ فـطی قـعالیو  قوـحق دـبای ،ینابنابر. اردگذیم رـثا
 موـمفه. دشو ظلحا باشگاه رفتاو ر سیاستهادر  ن،اـنفعذی 

 به که دممراز  هاییوهگر رتصو هـب هـک ،عـنفذی هایفرـط
 تحت یاو  ندارگذیم أثیرـتآن  هایلیتو فعا نمازسا بر ینحو
شهروندی  اخیر اخالق هایسال در د.ـگیرنیم ارقر نهاآ تأثیر

-سازمان بر که چشمگیری تأثیرات و اثربخشی بخاطر ورزشی

-داده اختصاص خود به را زیادی توجه اند،ورزشی داشته های

با توجه به اهمیت اصول اخالقی و لزوم رعایت اخالق  اند.
های فوتبال و تأثیر و ها، خصوصاً باشگاهای در سازمانحرفه

دارد،  هواداراننقشی که در بروز اخالق شهروندی از سوی 
همچنین با توجه به معضالت و مشکالتی که پیش روی 

که بخشی از این مشکالت به رعایت  های فوتبال استباشگاه
نشدن اصول اخالقی و برخی دیگر ناشی از عدم حضور و بی 

 .باشدتوجهی هواداران به باشگاه می
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