
 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

 89-11، صص: 9911 تابستان، 62، شماره هفتمدوره 

Organizational Behavior Management in Sport Studies 

Vol. 7, No.26, Summer, 2020, Pp: 83-99 

 

 رضا اندام نويسنده مسئول: *
*Corresponding Author:  Reza Andam, E-mail ::reza.andam@gmail.com 

فضیلت سازمانی در  مدل و اعتبارسنجی یطراحهدف اين پژوهش 
های ورزشی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث سازمان

ن و یه مديراکلپژوهش  ی آماریجامعه همبستگی بود. -ماهیت توصیفی
رت صوادارات ورزش و جوانان غرب کشور بودند که نمونه آماری به کارکنان

شنامه محقق ساخته ها از پرسآوری دادهجهت جمع .هدفمند انتخاب شدند
نفر(، تائید  91نظران )استفاده شد که روايی صوری پرسشنامه توسط صاحب

( و پايايی 89/0شد. همچنین پايايی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ )
ها و بررسی برازش مدل از وتحلیل دادهتجزيهترکیبی تأيید شد. جهت 

 LISREL-SPSS24افزار ی معادلات ساختاری در نرمسازمدل
ابعاد ساختار سازمانی، عدالت سازمانی،  که نتايج نشان دادشده است. استفاده

ی، هوش معنوی، کیفیت شناخترواناخلاق کاری، معنويت در کار، سرمايه 
گذاری آموزشی، نظم و انضباط، فضايل اخلاقی، بهزيستی يهسرماروابط، 

بیین سازه داری در تیمعن رفتاری، شايستگی اجتماعی و رفتار شهروندی نقش
ت که توان گفیممدل  بر اساسکلی  صورتبهفضلیت سازمانی داشتند. 
ید بر نظم و انضباط فردی و سازمانی، توجه ويژه تأکادارات ورزش و جوانان، با 

 های اجتماعیيستگیشای آموزشی، اقدام در جهت ارتقا هادورهبه برگزاری 
ر هرچه بهت ترويجی در جهت مؤثرگام  توانندیمو بهبود فضايل اخلاقی 

 فضیلت سازمانی خود بردارند.
 هاي کليديواژه

روانشناختی، فضیلت سازمانی، مدل، اداره ورزش و اخلاق کاری، سرمايه
 جوانان

 

 

 

 

 

 

The organizational integrity and cohesion provide a variety of 

benefits for the organization and its members, including the 

establishment of ethical norms, sustainable competitive 

advantage, commitment, unity The purpose of the present study 

was to design and validate organizational virtue models in sport 

organizations. This study's objectives are functional and its 

content is descriptive correlative. The statistical Society of the 

study was all the managers and office staff of Sports and Youth 

organization of the West of the country which was opted 

purposefully. Gathering the required data was conducted 

through questionnaires, the face value of of which was 

confirmed by the experts of the field (14 people). Also, its 

reliability was approved by using alpha Cronbach test (0.83) 

and combined reliability. LISREL-SPSS24 software was used 

in order to examine and analyze the data and also the process of 

the model through structural equations sampling. The results of 

the present study showed that the following factors had a 

significant role in in assessing the organizational virtue 

structure: organizational structure,organizational Justice, work 

ethics, spirituality at work, psychological capital, spiritual 

intelligence, quality of communication, educational investment, 

discipline, behavioral virtues, behavioral well-being, social 

dignity and citizenship behavior. Based on the model, it can 

generally be stated that the sports and youth offices, by 

emphasizing on an individual and organizational discipline, 

pain special attention to holding educational courses, making 

efforts to improve social dignities and betterment of behavioral 

virtues can take major steps towards increasingly expanding 

their organizational virtue. 

 Keywords 
work ethic, psychological capital, organizational virtue, the 

sports and the youth organization. 
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 مقدمه 
و سازمان،  تيريمد ی در حوزه یخيامروزه تکامل تار استفاده

ار گرفته قدرتمند قر يیروین ریتحت تأث ،یو عمل یبه لحاظ تئور
و اداره شود، به نظر  تيهدا یدرستکه اگر به يیرویاست؛ ن

 نيترمنجر شدن به ژرف یلازم برا يیکه توانا رسدیم
 تیانسان یابلکه بر ،یاحرفه یهانهیتنها در زمنه ها،یهمکار

بوده  جيباور را نيا ر،یاگرچه در چند دهه اخ (.91را دارا باشد )
وکار ندارد و با جهان کسب یتناسب چندان روین نيکه ا
و وگپسند موردبحث و گفتعامه اتیمنحصراً در ادب نیهمچن
 یو پژوهش جد قیتحق ضوع(؛ اما اکنون مو6) گرفتیقرار م
قرار  یو علم یدانشگاه یها و قلمروهااز حوزه یاریدر بس
و سازمان  تيريچنان بر اصول مد روین نياست. ا گرفته

 یاساس یو تحول شرفتیافراد آن را پ یبوده که برخ رگذاریتأث
 رغم انتقاداتاند. بهکرده فیو سازمان توص تيريمد یدر حوزه

و تجربه آن، شاهد رشد روزافزون  یتئور ینهیدرزم دهايو ترد
و  انیدانشگاه انیقلمرو در م نيو پژوهش در ا قیتحق
و  میعظ یروین نيا م؛یو سازمان هست تيريمد پردازانهينظر

داره و که ا یاگونهبه ست؛ین «يیگرالتیفض»جز  یزیژرف، چ
 تيريمد ندهيآ یهاتیفعال نيترآن در سازمان، از مهم تيهدا

ها با کارکنان رشد امروزه سازمان ني(. علاوه بر ا11خواهد بود )
 جادياستار کار بامعنا، هدفمند و ااند که خومواجه یاافتهي

 یو استعدادها تیپرورش خلاق یمساعد برا یکار یهاطیمح
از  یکي ن،ي(. بنابرا90هستند ) یجهت بالندگ شيخو
است  یکار یهاطیو مح هانهیتوسعه زم د،يجد یهاافتیره

کارکنان را پرورش دهد و خود  یو رشد شخص تیکه خلاق
 لیقب نياست که ا نيرض بر اآنان را تحقق بخشد. ف یواقع
 و آوردیکارکنان فراهم م یرا برا یترکامل یزندگ ها،طیمح
 یراب شتریب یسودآور لیاز قب یمثبت یامدهایو پ جينتا

در کار و  يیگرا لتیفض» به همراه دارد. اصطلاح  هاسازمان
ارشان است که در ک یتجربه کارکنان یکنندهفیتوص« سازمان

عنا م کند؛یهستند؛ کارشان آنان را ارضا م یژپرحرارت و باانر
با  کنندیو احساس م کنندیو هدف در کارشان را درک م

در  يیگرالتی(. فض12اثربخش دارند ) یهمکارانشان ارتباط
ار، ک طیصداقت، اعتماد و تعهد در مح ت،یخلاق شيکار، با افزا

 ارکنانک یو بالندگ یهمراه با بالا رفتن احساس تکامل شخص
ها، به سازمان ليورود فضا رو،ني(. ازا1خورده است ) وندیپ

 نيا اب ديبا رانيو مد شودیم یتلق کميو  ستیچالش قرن ب
مفهوم  ریوپنجه نرم کنند. البته تا چند دهه اخنوپا دست یدهيپد

مرتبط  ترشینداشت و ب یتناسب چندان یبا جامعه علم لتیفض
 یایبود تا دن یاجتماعفلسفه، مذهب و خدمات  یهابا حوزه

 یهاندک توج یدانشگاه قاتیوکار. تحقسازمان و سود و کسب
 يیرااج رانيمد نکهيتا ا کردندیبه فضائل در حوزه سازمان نم

دند روبرو ش نفعانيمتنوع ذ یو تقاضاها یاقتصاد یبا فشارها
که افراد را به سمت  یایسازمان یهایژگيو فقدان و

 ت،یمدن ،یدوستنوع ،یختگیفره ت،یبهتر، مسئول یشهروندان
 قاتیفرابخواند در تحق یتعادل، قدرت تحمل و اخلاق کار

افراد و  گر؛يد يی(. از سو11احساس شد ) یسازمان یتجرب
ارزش حالت  یدارند. در سطح فرد يیهاها هردو ارزشسازمان

ها . ارزشکندیم تياست که رفتار فرد را از درون هدا یخاص
خود را  یهاتا اهداف، رفتارها و نقش کنندیبه افراد کمک م

 کنترل يیکارا رینظ يیهامشخص کنند. درگذشته ارزش
 یابیها در دستارزش نيها حاکم بود و ابر سازمان یسودآور

. با دیرسیبه نظر م یکاف یو رقابت یمال تیسازمان به موفق
 تنها ديکه نبا اندافتهيها درسازمان یکنون راتییتوجه به تغ

 اریجامعه بس یازهایها به نخود باشند. سازمان ینگران سودآور
 کاهش یبه سودآور سبتها نآن تیاند و حساسحساس شده

 ،یيکارا رینظ يیهاامروزه ارزش فیتوص ني(. با ا9است ) افتهي
 یسوها بهسازمان تيهدا یبرا يیتنهابه یکنترل و سودآور

الاتر و یهاکه ارزش نجاستي. استندین یکاف داريپا یاندهيآ
والاتر، فضائل هستند که  یهاارزش ني. اشوندیمطرح م

و  ارزشمند و معنادار جيبه نتا دنیها در رسبه سازمان توانندیم
در  لتی(. فض16کمک کنند ) یمال یهاتیموفق یماورا

 ژهيوکه در سازمان و به یرينقش انکارناپذ لیدل بهسازمان، 
را ها قسازمان شتریدارد، موردتوجه ب سازمان يیعملکرد و کارا
 لتیشد که فض انیب يیها(. در پژوهش92گرفته است )

(، عملکرد 91) یاجتماع یهي، سرما یبا رفتار شهروند یسازمان
(، بهبود توان 92کارکنان ) یعشق، همدل جادي(، با ا1) یسازمان
( سلامت، 12و  62) ها،یاراده و تحمل در برابر دشوار ،یاخلاق

 شي(، افزا2و  19)هایدر برابر سخت یريپذو انعطاف یشادمان
( ارتباط 8) یمدار یسود و مشتر ت،یفیک ،یورتعهد، بهره

زه به حو لتیورود فض ن؛يبنابرا وجود دارد. یمثبت و معنادار
ان، در سازم لياست. واژه فضا ريناپذاجتناب یمطالعات سازمان

در حال رخنه کردن در  اما امروزه شد،یتابو قلمداد م یزمان
 شعار نيعنوان آخربه ،يیگرا لتیوکار است و فضکسب

 یاهافراد بدل شده است. کارکنان از سازمان نیمشترک در ب
 طیحدر م ليرادارند که به پرورش و توسعه فضا ارانتظ نيخود ا

 "ليفضا" میورود مفاه ديبا زیها نکار حساس باشند. سازمان
آن  یرفط یژگيزمان را با توجه به وبه سا "يیگرا لتیفض"و 

 کم،يو  ستی(. لذا با آغاز قرن ب10) رندیبگ یها جددر انسان
 یسانو ان یبه سمت فضائل اخلاق یشتریب شيها گراسازمان
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تا  اندنموده یبر فضائل سع دیتأک قيو از طر اندداکردهیپ
کارکنان خود را برطرف  یو عاطف یو اخلاق یمعنو یخلاءها

متخصصان در امر  اي(. امروزه، کارشناسان اخلاق 96سازند )
 یهانسبت به جنبه یديو نگرش جد دگاهيد ،یاخلاق سازمان

رابطه، ازجمله  ني(. در ا61ها دارند )در سازمان یمتعال و یاخلاق
ست ا یسازمان لتیدر سازمان، فض یاخلاق یهاجنبه نيترمهم

 یمتر ازنظر علمآن، در کشور ما ک تیرغم اهمکه متأسفانه به
موضوع و با توجه  یبنداست. در جمع شدهیبررس یو کاربرد

در حوزه رفتار  یااخلاق حرفه ژهيوبه لاقموضوع اخ تیبه اهم
 ژهيوها بهعملکرد سازمان یتبع آن بهبودو به یسازمان

مانند ادارات ورزش و جوانان که موضوع  یورزش یهاسازمان
ها و ابعاد مبحث مؤلفه یيپژوهش حاضر است، لذا شناسا

و ارائه آن جهت بهبود  یورزش یهادر سازمان یسازمان لتیفض
موضوع به  نيدر ا یرسانو آموزش و اطلاع کارکنانرفتار 

و مخاطبان ادارات ورزش و جوانان و  انيمشتر یتمنديرضا
ها کمک خواهد نمود؛ اما سازمان نيا یو اثربخش يیبهبود کارا
 جاديفراوان در جهت ا یهاوزه باوجود تلاشامر رسدیبه نظر م

جوانان  وادارات ورزش  ژهيوها بهدر سازمان یاخلاق طیمح
ت شدبه یدولت یهادر سازمان یمحور لتیکشور، مفهوم فض

 نيبد نيسپرده شده است. ا یبه فراموش ايرنگ باخته است و 
 لتیسازمان فض جاديا یدر راستا یهاتیاست که فعال یمعن

 یهای(. باوجود جستجو و بررس6اثربخش نبوده است )محور 
ر، داخل کشو یاطلاعات یهاگاهيانواع پا درگسترده پژوهشگر 

در  یسازمان لتیمدل فض یطراح ینهیدرزم یامطالعه چیه
م حاک یاقتصاد طي. در شراديمشاهده نگرد یورزش یهاسازمان

ط سقو د،يو تورم شد یفقر و نابرابر شيبر جامعه و افزا
 جيتدرتر شده و بهدر جامعه و سازمان پررنگ یاخلاق یارهایمع
 یانیدر سطوح م ژهيواز کارمندان، به یاریآوردن بس یرو عثبا

اده مانند اختلاس، استف يیهایاخلاقها به کجسازمان ترنيیو پا
 جاديامر سبب ا نيشده که ا رهیرشوه و غ ،یاز اموال عموم

 یورزش یهاا شده است که سازمانهسازمان یبرا يیهاینگران
 ریأث. با توجه به تستندینقاعده مستثنا  نياز ا زیدر کشور ن

 ،یتحقق اهداف، استراتژ زانیبر م یاخلاق ليفضا ریگچشم
و  تیخلاق ،یشغل تيعملکرد سازمان، رضا ،یفرد یرفتارها

مشارکت کارکنان در  زانیو م یریگمیتصم ینحوه ،ینوآور
 دورازبه یادهيگفت در سازمان، پد توانیها، منآ ريامور و نظا
است  یدر حال ني(. ا61مفهوم وجود ندارد ) نيا رینقش و تأث

 یاو منطقه یمل یهاشيبار هما نيچند ریاخ یهاسال یکه ط
 تلیو ضرورت فض اتیموضوعات مرتبط با اخلاق ینهیدرزم

 یهانهيکه متعاقباً هز یبخش دولت یهادر سازمان یمحور
، اما شده است رگزارکرده ب لیبخش تحم نيبه ا زیرا ن یفراوان
 یهاکردن سازمان ینداشته است. لذا کوتاه یواقع یخروج
را  یريناپذصدمات جبران یسازمان لتیدر توجه به فض یورزش

 از جامعه هستند، یمیبه سازمان و به ورزشکاران که بخش عظ
 ورزش و گاهيو جا تیبا توجه به اهم ن،ي. بنابراکندیوارد م

مثابه وزارت ورزش و جوانان به ،در جامعه یمسائل اجتماع
ش و رشد ورز جيرا در توسعه، ترو یامر ورزش نقش اصل یمتول

 دنیبه عهده دارد و لازمه رس یو قهرمان یدر بعد ورزش همگان
است که  نيکشور ا یورزش یهابه اهداف ذکرشده در سازمان

در صورت مؤثر عمل نمودن خواهند طور مؤثر عمل کنند و به
 تيريمد یزیآمتیطور موفقکشور را به یورزش ستمیتوانست س

(. باوجود 99شوند ) کيمطلوب نزد یکنند و به اثربخش
ها در سازمان یاخلاق طیمح جاديفراوان در جهت ا یهاتلاش

 یمحور لتیادارات ورزش و جوانان کشور، مفهوم فض ژهيوبه
 یوشفرام به ايباخته است و شدت رنگبه یتدول یهادر سازمان

 یاستادر ر یهاتیاست که فعال یمعن نيبد ني. اشودیسپرده م
 ني(. به ا6محور اثربخش نبوده است ) لتیسازمان فض جاديا

از  یاخلاق یارهاینشدن مع تيرعا یکنون طيکه در شرا یمعن
 دجوبه و یرا در بخش دولت یاديز یهایابعاد مختلف، نگران

فت گر جهینت توانیآورده است. با توجه به مطالب ذکرشده م
ازجمله  یورزش یهادر سازمان لتینبود مدل مناسب فض

ها سازمان نيدر ا لتیفض یهاعوامل مؤثر بر کاهش مؤلفه
مدل مناسب در ادارات ورزش و  کيلذا وجود . بوده است

 نيا در لتیدر جهت بهبود و ارتقاء فض يیجوانان کشور مبنا
حاضر با تمرکز بر  قیراستا، تحق نيها، خواهد بود. در اسازمان

پرسش  نيادارات ورزش و جوانان غرب کشور به دنبال ا یرو
 تدر ادارا یسازمان لتیاست که مدل مناسب جهت ارتقاء فض

 ست؟یورزش و جوانان کشور چ
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 روش تحقيق
 -یفیتوص تیو ازنظر ماه یپژوهش حاضر ازنظر هدف کاربرد

 یگرفته است. جامعهانجام یدانیبود؛ که به شکل م یهمبستگ

و کارکنان ادارات ورزش و  رانيمد یهیرا کل قیتحق نيا یآمار

  9نيکلا دادند. لیتشک لاميلرستان، کرمانشاه و ا یهاجوانان استان

 با يیهانمونه ،یعامل لیلتح یها( معتقد است در روش6099)

که  لازم است ،یجبر لياست؛ اما بنا به دلا یکاملاً کاف 900حجم 

 داردیاظهار م یباشد. و رهایاز تعداد متغ ترشیب هایتعداد آزمودن

جم ح نییجهت تع ق،یتحق یهاهيبرابر گو 90و حداکثر  6حداقل 

 قیتحق رد هيگو 16تعداد  نکهي. با توجه به اکندیم تينمونه کفا

 یریگنمونه قياز طر تيقرار گرفت درنها يینها ديیحاضر مورد تأ

عنوان نفر به 690 یعني هاهيبرابر تعداد گو5هدفمند و در دسترس،

نفر  650 نیها حاضر بنمونه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه

 نيشد که از ا یآورپرسشنامه جمع 661 تيو درنها ديگرد عيتوز

ه بود و با توجه ب شدهلیطور کامل تکمبه مهپرسشنا 660تعداد 

ها شنامهپرس ینرخ بازگشت آمار شدهلیتعداد پرسشنامه تکم نيا

قرار گرفتند. پرسشنامه  لیوتحلهيبود که مورد تجز %88معادل 

 ی)مصاحبه( و اسناد یفیحاضر برگرفته از مطالعه ک قیتحق

ول ا بخشپرسشنامه شامل دو بخش مجزا بود. در  ني. اباشدیم

مورد  قیتحق ینمونه آمار یشناختتیجمع یهایژگيپرسشنامه و

 یرهایقرار گرفته است. بخش دوم پرسشنامه شامل متغ یابيارز

شامل  یعوامل شغل یبعد اصل 1پرسشنامه بودند که شامل  یاصل

                                                                                                                                                    
1 . Kline 

کیفی پژوهش که به دلیل محدوديت در اين مقاله  بر مبنای مرحله . 6
 گزارش نشده است.

، در کار تيمعنو ،یاخلاق کار ،یآموزش یگذارهيسرما یهامؤلفه

روابط، عوامل  تیفیو ک یعنوهوش م ،یشناختروان هيسرما

 ،یو عدالت سازمان یساختار سازمان یهاشامل مؤلفه یسازمان

و  یاخلاق لينظم و انضباط، فضا یهاشامل مؤلفه یعوامل فرد

 یهاشامل مؤلفه یعوامل اجتماع تيو درنها یرفتار یستيبهز

. بخش اول  6باشدیم یو رفتار شهروند یاجتماع یستگيشا

. باشدیم قیتحق ینمونه آمار کیدموگراف یهایژگيپرسشنامه و

عوامل  ق،یتحق یاصل ریمتغ 1در بخش دوم پرسشنامه که شامل 

 ی(، عدالت سازمان92و  8، 9)سؤالات  ی)ساختار سازمان یسازمان

بعد  2شامل  یعوامل شغل نی((، همچن91و  90، 6)سؤالات 

 یتشناخروان هي(، سرما99و  61، 1در کار )سؤالات  تي)معنو

(، 98و  65، 1)سؤالات  ی(، هوش معنو19و  98، 9)سؤالات 

، 5)سؤالات  ی(، بعد اخلاق کار16و  61، 2روابط )سؤالات  تیفیک

((؛ 10و  99، 1)سؤالات  یآموزش یگذارهي( و بعد سرما92و  91

(، 66و  99بعد )نظم و انضباط )سؤالات  9شامل  یعوامل فرد

 یستي( بهز91و  91، 62، 69، 60، 99)سؤالات  یاخلاق ليفضا

عوامل  تي(( و درنها96و  68، 69، 95، 96)سؤالات  یرفتار

( و 61و  91)سؤالات  یاجتماع یستگيبعد شا 6شامل  یاجتماع

 يیپژوهش روا ني( بود. در ا91و  95، 90)سؤالات  یرفتار شهروند

 نیشد. همچن دینفر(، تائ 91نظران )پرسشنامه توسط صاحب

( محاسبه شد. 89/0کرونباخ ) یاز آزمون آلفا فادهتآن با اس يیايپا

استفاده  با یو استنباط یفیها از آمار توصداده لیوتحلهيجهت تجز
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 یبررس یبرا نیشده است. همچنبهره گرفته SPSSافزار از نرم

و  یدگیکش -یپژوهش از آزمون چولگ یهاداده عيتوز یچگونگ

 . استفاده شد  9زرلیلافزار از نرم زیبرازش مدل ن نییتع یبرا

 یافته هاي تحقيق

 یو استنباط یفیپژوهش در دو بخش توص یهاافتهي
 ،یفیقرار گرفت. در بخش توص لیوتحلهيو تجز یموردبررس

ها نشان داده شده نمونه یشناخت تیجمع یهایژگياز و یبرخ
سن و  ت،یو درصد جنس ی(، تعداد فراوان9است. در جدول )

و نوع استخدام  یپست سازمان ،یسابقه کار لات،یتحص
 .آورده شده است کیپژوهش به تفک یهانمونه

 

 هایآزمودن یشناخت تیجمع یهایژگيو فی. توص9جدول 

 مجموع درصد تعداد نوع هایژگیو

 جنسیت
 5/11 915 مرد

660 
 5/60 92 زن

 تأهل
 9/91 15 مجرد

660 
 1/25 11 متأهل

 سن

 98/9 1 سال 65تا  60

660 
 0/95 99 سال 90تا  62

 98/99 55 95تا  99

 21/18 965 به بالا 92

 تحصیلات

 11/6 2 پلميدفوق

660 
 0/50 990 لیسانس

 1/15 909 سانسیلفوق

 92/9 9 دکتری

 سابقه کاری

 8/2 95 سال 5زير 

660 

 15/60 15 سال 90تا  2

 98/19 16 سال 95تا  99

 85/98 10 سال 60تا  92

 16/96 68 سال 60بالای 

 پست سازمانی
 92/2 91 مديريت

 61/1 98 معاونت 660

 15/85 988 کارمند

 نوع استخدام

 10/10 952 رسمی

660 
 89/2 95 آزمايشی

 16/96 68 پیمانی

 51/1 69 ساير

اصل از آن در ح جياستفاده که نتا یدگیکش -یا از آزمون چولگهداده عيتوز یپژوهش و چگونگ یهامؤلفه یفیاطلاعات توص یبررس یبرا
 نيقرار دارند، بنابرا -9و  9 نیب زین یو چولگ -5و  5 نیب یدگیکش ريمقاد یتمام نکهينشان داده شده است، با توجه به ا 6جدول شماره 

 نرمال برخوردار هستند. عيزها از توداده

                                                                                                                                                    
1.  LISREL 
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 وهشپژ یهامؤلفه یفیاطلاعات توص .6جدول

 میانگین واریانس کشیدگی چولگی
خطای 

 استاندارد
 واریانس

انحراف 

 استاندارد
 هامؤلفه

 ساختار سازمانی 80691/0 219/0 05501/0 1065/9 219/0 992/6 -911/9

 عدالت سازمانی 89589/0 222/0 05209/0 1198/9 222/0 991/9 -085/9

 اخلاق کاری 89510/0 225/0 05206/0 0951/1 225/0 119/9 -695/9

 معنویت در کار 80611/0 211/0 05599/0 0962/1 221/0 099/6 -621/9

 یشناختروانسرمایه  16619/0 859/0 02991/0 2658/9 859/0 061/0 -/211

 هوش معنوی 19291/0 812/0 02161/0 8961/9 812/0 509/0 -/111

 روابطکیفیت  86662/0 212/0 05211/0 1191/9 212/0 011/6 -919/9

 ی آموزشیگذارهیسرما 11006/0 261/0 05162/0 0550/1 261/0 911/6 -659/9

 نظم و انضباط 89611/0 219/0 05198/0 0115/1 219/0 256/6 -995/9

 فضایل اخلاقی 15866/0 515/0 05601/0 1211/9 515/0 528/6 -999/9

 رفتاریبهزیستی  11829/0 298/0 05181/0 1192/9 298/0 211/6 -199/9

 شایستگی اجتماعی 11021/0 511/0 05619/0 0522/1 511/0 609/6 -609/9

 رفتار شهروندی 16911/0 211/0 05258/0 1895/9 211/0 168/6 -605/9

 
 

 
 

 شتریپژوهش، ب یرهایمتغ نیانگیم زانیبر اساس جدول فوق م
ها همؤلف نيا تیوجود و اهم یبه معنا نيبوده و ا نیانگیاز حد م

انحراف استاندارد و  طورنی. همباشدیم یورزش یهاسازمان در
است. جهت  ريمقاد نيمناسب ا زانیدهنده منشان انسيوار

از  پژوهش، یمدل مفهوم یو برازش کل هیآزمون فرض
معادلات  یسازبرازش مدل که به کمک مدل یهاآزمون
برازش مدل از تنوع  یهاشده است. آزمون یریکارگبه یساختار

 نياز ا یمقاله به تعداد نيبرخوردار هستند که در ا یاديز
 یمدل معادله ساختار نیها بسنده شده است. همچنآزمون

 شده است. درارائه ادامهدر  زین زرل،یافزار لنرم یحاصله از خروج
 نیمربوط به روابط ب T-Value بي، ضرا6شکل شماره 

 رهایمتغ ،یشده است. در معادلات ساختارنشان داده رهایمتغ
 یاصل ریمتغ یبرا یکنندگنییدو گونه روابط تب یدارا

 یورزش یهاسازمان لتیفض قیتحق نيموردمطالعه )که در ا
. میرمستقیو غ میمستقاند از: که عبارت باشندیاست( م

، مشخص است همه T-Valueگونه که در نمودار همان
اخص ر شب میرمستقیو هم غ میمستق ینییهم اثرات تب رهایمتغ
 دارند. یسازمان لتیفض

                                                                                                                                                    
1.  Average Variance Extracted 

2.  Latent variable correlation 

: جهت سنجش برازش مدل یریگمدل اندازه يیروا
واگرا  يیهمگرا و روا يیشاخص، روا يیاياز پا ؛یریگاندازه

 ،یوندر يیايسنجش پا یشاخص برا يیاي. پادياستفاده گرد
 يیايکرونباخ و پا یآلفا ،یعامل یبارها بيضرا اریشامل سه مع

 یگمحاسبه مقدار همبست قيز طرا یعامل یاست. بارها یبیترک
سازه با آن سازه، محاسبه و مقدار مناسب آن  کي یهاشاخص
 16 یتمام یبرا یکه بار عامل باشدیم 1/0از  شتریب ايبرابر و 

 پژوهش لیوتحلهيتجز جهیبود درنت 1/0پژوهش بالاتر از  هيگو
ه همگرا با استفاد يیصورت گرفته است. روا هيگو 16بر اساس 

 شدهیابي( ارز1AVE)  شدهاستخراج انسيمتوسط وار اریاز مع
از دو  ،یریگمدل اندازه یواگرا يیروا یاست. جهت بررس

  3فرونل و لاکر اریو مع  2لاتنت ریمتغ یهمبستگ يیروا سيماتر
هر  یکه همبستگ شودیپژوهش مشخص م نياستفاده شد. در ا

ها هساز ريآن سازه با سا یاز همبستگ شتریسازه با خودش ب
. دریگیقرار م دیمدل، مورد تائ یاگراو يیروا جهیاست. درنت

 10/0 یکرونباخ بالا یمقدار آلفا یدارا رهایمتغ یتمام نیهمچن
است که  نيدهنده ابودند که نشان 80/0 یبالا یبیترک يیايو پا

 يیايکرونباخ و چه ازلحاظ پا ی)چه ازنظر آلفا يیايپا یمدل دارا

3.  Fronleichram & Loker 
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از دو  دهتفامحتوا با اس يیروا نیست. همچنا ی( مناسبیبیترک
قرار گرفت که مقدار تمام  یابيمورد ارز CVRو  CVI اریمع

 یمحتوا تمام يیروا دکنندهيیبود که تأ 10/0بالاتر از  رهایمتغ
 شده است.اطلاعات مربوطه ارائه 9. در جدول رهاستیمتغ

اکثر  یبار عامل دهدی( نشان م9شکل ) جيکه نتا طورهمان
 لیبود. پس از انجام تحل شتریب 1/0پرسشنامه از  هایهيگو

پژوهش،  اتیپاسخ فرض افتنيبرای  دیيیتأ یعامل

معادله ساختاری انجام گرفت. در قالب  یسازمدل لیوتحلهيتجز
قرار  یپژوهش موردبررس اتیفرض ،یمدل معادلات ساختار

با اظر متن ریشد. هر مس یابيمدل ساختاری ارز ریو مس گرفتند
 یبررس قياز طر هیمدل است. آزمون هر فرض اتیاز فرض یکي

 ریتغهر م نی)بتا( ب ریمس بيعلامت، اندازه و معناداری آماری ضر
 جي(، نتا9( و جدول )9وابسته است. شکل ) ریمکنون با متغ
 .  دهندیرا نشان م یمعادله ساختار یسازمربوط به مدل

 

 قیمدل تحقمربوط به  یهاخلاصه شاخص.  .9 جدول

 هامؤلفه CVR CVI AVE آلفای کرونباخ

 حد مطلوب 1/0 ≤ 10/0 ≤ 10/0 ≤ 10/0 ≤

 ساختار سازمانی 599/0 86/0 89/0 86/0

 عدالت سازمانی 299/0 89/0 82/0 89/0

 اخلاق کاری 115/0 86/0 15/0 81/0

 معنویت در کار 162/0 89/0 19/0 89/0

 یشناختنرواسرمایه  509/0 85/0 15/0 81/0

 هوش معنوی 599/0 88/0 15/0 86/0

 کیفیت روابط 156/0 88/0 11/0 85/0

 ی آموزشیگذارهیسرما 515/0 88/0 12/0 82/0

 نظم و انضباط 581/0 82/0 10/0 12/0

 فضایل اخلاقی 216/0 88/0 19/0 81/0

 بهزیستی رفتاری 181/0 81/0 12/0 86/0

 تماعیشایستگی اج 569/0 89/0 16/0 12/0

 رفتار شهروندی 592/0 82/0 16/0 89/0
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 مربوط به روابط بین متغیرهای تحقیق T Valueضرايب . 6شکل 
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 های پژوهش در حالت استانداردبندی مؤلفهاولويت .9شکل 
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 ها از طريق معادلات ساختاریبندی مؤلفهنتايج حاصل از اولويت .8جدول 

 اولویت ضریب معناداری ریتأثضریب  مؤلفه

 8 02/1 12/0 ساختار سازمانی

 90 26/1 11/0 عدالت سازمانی

 96 59/1 16/0 اخلاق کاری

 99 61/8 19/0 معنویت در کار

 99 11/8 21/0 یشناختروانسرمایه 

 1 65/90 15/0 هوش معنوی

 5 61/90 19/0 کیفیت روابط

 9 96/90 16/0 ی آموزشیگذارهیسرما

 2 69/99 10/0 نظم و انضباط

 1 51/99 19/0 فضایل اخلاقی

 1 00/96 80/0 بهزیستی رفتاری

 9 99/96 12/0 شایستگی اجتماعی

 6 10/96 16/0 رفتار شهروندی

 

های پژوهش بر اساس جدول فوق و مقدار ضرايب مسیر مؤلفه
مؤلفه اول به  5شده است که ها مشخصرتبه هرکدام هر مؤلفه

رفتار شهروندی، ترتیب شامل شايستگی اجتماعی، 
گذاری آموزشی، فضايل اخلاقی و کیفیت روابط سرمايه

ها بر اساس رتبه موردنظر دارای اهمیت باشند. بقیه مؤلفهمی
 هستند.

 و گیفن، اشتراب که يیهاشاخص از مدل برازش بررسی برای
 هاشاخص اين .شد استفاده ،اندنموده( مطرح 6000) 9بودرئو

، (GFI)نیکويی برازش  شاخصهستند.  زير شامل موارد

 1/0از  بیشتر که مقادير (CFI) تطبیقی برازش شاخص
 برازش نیکويی هستند، شاخص برازش مناسب مدل نشانگر

 رشيپذقابل 8/0 از مقادير بیشتر که (AGFI) افتهيليتعد
از  بیشتر مقادير که ((PNFIبرازش هنجاری  هستند، شاخص

 میانگین مجذور و هستند مناسب مدل برازش نشانگر 2/0

 8/0از  کمتر ( که مقاديرRMSEAخطای تقريب ) مربعات
 هاشاخص اين 5جدول  در .هستند مدل برازش مناسب نشانگر
.اندشدهگزارش

  

 پژوهش شده آزمون مدل برازش نیکويی یهاشاخص .8جدول 

𝝌𝟐

𝒅𝒇
⁄  GFI CFI AGFI RMSEA (NFI) 

16/6 15/0 12/0 11/0 81/0 15/0 

 

 یریگجهیتبحث و ن
 رشد و راستای در امروزی، پرتلاطم و متحول دنیای در

 هایو مکانیزم دنبال ابزارها به بايستمی جامعه، اخلاقی اعتلای

 ورزش عرصه است که چندی راستا، اين بود. در و اثرگذار نوين

 اخلاق توسعه و سازوکارهای هااهرم تريناز مهم يکی عنوانبه

عنوان است. ادارات ورزش و جوانان به رگرفتهموردتوجه قرا

                                                                                                                                                    
1 Gefen, Straub, & Boudreau 

 به دادن شکل کنار در است قادر متولی اصلی ورزش کشور،

 جامعه، افراد اجتماعی و استعدادهای جسمانی، حرکتی، روانی

آورد  فراهم را فرهنگی و اخلاقی غنای جهت های لازمزمینه
 و اعتبارسنجی مدل یهدف از اين پژوهش طراح(. بنابراين 18)

بود. فضیلت سازمان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور 
شده مؤثر فضیلت سازمانی در اين پژوهش های شناسايیمؤلفه

ی عوامل شغلی، عوامل سازمانی، عوامل در قالب چهار مقوله
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 فردی و عوامل اجتماعی قرار گرفتند. تحلیل مدل شامل دو
یر یل مسهای اصلی و ب( تحلبخش الف( تحلیل عاملی مؤلفه

عامل سازمانی به ترتیب  های اصلی بود. درروابط بین مؤلفه
 ( و عدالت سازمانی12/0) های ساختار سازمانیاولويت مؤلفه

 کننده اين عامل بودند.داری تبیینصورت معنی( به11/0)
ای از عناصر در حال تعامل، سطوح سازمان مجموعه

ررسی اسايی و بگیری است؛ شنيافته و واحدهای تصمیمتربیت
 روی محققانترين مسائل پیشاين عناصر همواره يکی از مهم

های درونی سازمان جزئی از منابع (. ويژگی9) سازمانی بوده است
(. با توجه به 15) روندشمار میحیاتی، برای موفقیت سازمان به

مطالعه و بررسی نظرات مختلف دانشمندان علم سازمان و 
نان وری آبر روی رفتار کارکنان و بهره مديريت، عوامل مختلفی

توان ساختار سازمانی مؤثر است که يکی از اين عوامل را می
عرف گزيند، مدانست. ساختاری را که مديريت برای سازمان برمی

(. باوجود اهمیت اصلاح 9) باشدنوع سازمان و خصوصیت آن می
ینه ن زمساختار اداری، تاکنون اصلاحات بنیادی و پايداری در اي

، کننده روابط رسمی(. ساختار سازمانی تعیین61) نشده استانجام
مراتب اداری، حیطه کنترل مديران و دهنده سطوح سلسلهنشان

 نمايد.میزان تفويض اختیارات به زيردستان را مشخص می
ت که هايی اسهمچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم

شوند و درنتیجه ارتباط کپارچه میها همه واحدها يوسیله آنبه
(. بنابراين، 96) مؤثر و اثربخش در سازمان تضمین خواهد شد

مراتب وجود ساختار سازمانی منعطف و دارای حداقل سلسه
سازمانی راه را برای افزايش تفويض اختیار به کارکنان هموارتر 

نوبه خود باعث القای حس کرده که اين تفويض به
ارکنان خواهد شد. ازجمله مزايای ساختار پذيری کمسئولیت

توان به تسهیل درروند برقراری ارتباط بین سازمانی منعطف می
انی ساختار سازم دواير مختلف سازمان اشاره نمود. از سويی ديگر؛

(، بهبود عملکرد 11) بر توانمندسازی کارکنان و عملکرد سازمانی
ديريت سازمان (، بهبود عملکرد م61) های دولتیمالی سازمان

 جامعه با مفهومی آمیخته اثر مثبت دارد. از جهتی ديگر؛ عدالت

دارد که در سازمان به  حضور های زندگیجنبه در بیشتر و است
(. متخصصان علوم 91) شودعدالت سازمانی از آن ياد می

عنوان ها پیش به اهمیت عدالت سازمانی بهاجتماعی از مدت
 اندبردهفرآيندهای سازمان پی ی ضروری برای اثربخشیپايه

ی کار جمعی دارد، عدالتی آثار مخربی بر روحیه(. ادراک بی60)
عاع و الشزيرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت

ی کارکنان و تنزل تلاش و فعالیت در آنان موجب تضعیف روحیه
 (. بنابراين رعايت عدالت در سازمان رمز بقا و91) شودمی

پايداری جريان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان است. لذا؛ 

ه ی رفتارهای عادلانازجمله وظايف اصلی مديريت، حفظ و توسعه
در مديران و احساس عدالت در کارکنان است. رعايت عدالت 

ها، منابع، روابط، ارتقاها و انتصابات برای ويژه در توزيع پاداش
(. از سويی ديگر؛ افزايش ادراک 16) ای داردکارکنان اهمیت ويژه

مثبت کارکنان از عدالت سازمانی بر انواع گوناگونی از رفتارهای 
شغلی ازجمله میزان تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، میزان غیبت 

ات ، ارتباطات و تعامل ، میزان اعتماد کارکنان به مديران کارکنان
 وری سازمانیو تسهیم دانش و عملکرد و بهره کاری با همکاران
(. بنابراين ادارات ورزش و جوانان با توجه 61) اثرگذار بوده است

تلاش در جهت ارضای  ازپیش به نیازهای کارکنان وبیش
ع و نیز توزيع عادلانه مناب نیازهای آنان با رعايت انصاف و عدالت

سازمان و همچنین با تخصیص پاداش بر  های مختلفدر بخش
های اساسی و داور مختلف سازمان، گاماساس عملکرد افراد و 

ن های ايکاربردی در جهت ارتقاء عدالت سازمانی بردارند. يافته
(، محمدخانی و 9911) زاده ثمرينهای حسنبا نتايج پژوهش

 سو بود.( هم9915( و نقوی )9916) همکاران
از ديگر نتايج حاصل از اين پژوهش عامل فردی بود که به 

 (، نظم و انضباط19/0) های فضايل اخلاقیهترتیب اولويت مؤلف
داری صورت معنی( به80/0) ( و بهزيستی رفتاری10/0)

کننده اين عامل بودند. در دنیای پرتحول کنونی، توفیق در تبیین
کارگیری هرچه المللی، تنها از طريق بههای ملی و بینعرصه

تر منابع انسانی که اساس ثروت واقعی هر سازمان مطلوب
(. جوسازمانی آرام و بدون تنش و 60) پذير استهستند، امکان

متعهد بودن کارکنان نسبت به وظايفشان از عوامل اساس 
تأثیرگذار بر نظم و انضباط است. انسان بخشی از جامعه است و 
شرط لازم جهت زندگی آرام در جامعه حاکم بودن قوانین و 

ا نظم دهد. مقررات خاصی است که روابط موجود در جامعه ر
های موجود در ها و نابسامانیشکنیقانون ی بسیاری ازريشه

های موجود در جامعه يافت. از انضباطیتوان در بیجامعه را می
سويی ديگر؛ نظم و انضباط فردی افراد جامعه شاکله نظم 

که افراد قوانین، دهد، بنابراين مادامیاجتماعی را تشکیل می
ا محترم شمارند، احترام به قانون، قواعد و حقوق ديگران ر

شناسی در جامعه پذيری، مسئولیت اجتماعی و وظیفهنظم
 يابداجتماعی در جامعه تحقق می شده و زندگی سالمنهادينه

(. از عوامل مهم و تأثیرگذار در نظم و انضباط وجود فضايل 99)
ان ای زندگی انساخلاقی در افراد است. اخلاق، مفهومی جدانشدنی

فارغ از هر نوع نژاد، فرهنگ، سیاست و طبقه اجتماعی است و 
ول نمايد. اصفضايل اخلاقی نقش مهمی در رفتار انسان ايفا می

که در حرفه و سازمان د و ايناخلاقی راجع به چگونه بودن افرا
(. از سويی ديگر، 98) شودمتبوع خود چطور رفتار کنند مطرح می
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پذيری در قابل حقوق افراد است نقش اخلاق در اخلاق، مسئولیت
ها و عملکردها و رفتارها، در برخوردها و ارتباطات، در گزينش

سی (. يکی از مباحث اسا68) کننده استها مهم و تعیینارزيابی
های اخلاقی از قبیل و مهم در اخلاق کاربردی، آشنايی باارزش

جوانمردی، درستکاری، سازش، صداقت، احترام متقابل، ثابت 
ها در دوستی و غیره در انجام وظايف و مسئولیتشخصیت، نوع

طورکلی اهمیت مفهوم (. به95) زندگی فردی و اجتماعی است
توان دريافت که کته میهای اخلاقی را از توجه به اين نارزش
 هايی برایهای اخلاقی درواقع درصدد ارائه معیارها و ملاکنظريه
های سازمان (. موفقیت90) اندگذاری رفتارهای انسانارزش

تثبیت  رقبا و مقايسه با در بهتر نتايجی اخلاق مدار در کسب
علم  نظرانتوجه صاحب وکار، موجبکسب محیط جايگاه خود در

(. بنابراين مديران 99) است گرديده اخلاقی مباحث به مديريت
 ها وسیاست اخلاقی در تبیین مسائل به توجه نمودن با توانندمی

 ابعاد در سازمان سازمان، زمینه بهبود عملکرد هایاستراتژی

با  بهتر سازمان نیز زمینه ارتباط و مالی، انسانی مختلف فنی،
 فضائل به هادی سازمانپايبن. فراهم آورند را مختلف ذينفعان

 مثبت دارد اثری سازمان، سلامت ابعاد مختلف عملکرد بر اخلاقی
ت سرشهای رحمانهای اين پژوهش با نتايج پژوهش(. يافته10)

 ( و ترکیان و کريمی9982) (، فروتنی و همکاران9919) و حبیبی
توانند با رو ادارات ورزش و جوانان میازاين ( همسو بود.9918)

 مسئولین خود مقررات توسط و قوانین به احترام و نظم يترعا

 و هارويه ها، داشتنبودن آن دلیل الگو به هاسازمان در
حد معقول و  در کارهای يکنواخت در امور انجام استانداردهای

حترام گیری، تأکید بر امنطقی، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم
خلاقی عنوان اصول ابهدر روابط، صبر و شکیبايی و تزکیه نفس 

 مهم در منشور اخلاقی سازمان، گام مهمی در ارتقا فضیلت
 سازمانی بردارند.

سازمانی عوامل اجتماعی است.  بعد ديگر مؤثر بر فضیلت
( 16/0) شهروندی ( و رفتار12/0) های شايستگی اجتماعیمؤلفه

کننده عامل اجتماعی بودند. در شرايط داری تبیینصورت معنیبه
عنوان سرمايه اصل سازمان محسوب نونی که کارکنان بهک

بايست بر عوامل مؤثر شود، جهت افزايش کارايی سازمان میمی
عنوان رکن اساس هر سازمان در افزايش کارايی منابع انسانی به

ها جهت ارتقا کارايی سازمان خود تأکید نمود. بسیاری از سازمان
هم در بهبود کارايی توجه عنوان عاملی مبر رفتار شهروندی به

شهروندی سازمانی هنوز توافق  (. درباره ابعاد رفتار65) ويژه دارند
واحدی وجود ندارد. در اين پژوهش، مفاهیم احترام به محیط 

شناسی کارکنان و درک فضیلت اجتماعی اجتماعی، وظیفه
شهروندی مورد تأيید  عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر رفتاربه

شناسی رابطه ( بیان داشت، وظیفه9985) شناسفتند. حققرار گر

مثبت و مستقیم بر خودکارآمدی دارد. کوشکی و همکاران 
 ( در تحقیق نشان دادند که بین فضیلت سازمانی و رفتار9912)

شهروندی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی ديگر، 
 با رفتار یشايستگی اجتماعی از مفاهیمی است که ارتباط نزديک

(. شايستگی اجتماعی، بیانگر توانايی فرد در 95) شهروندی دارد
(. 91) ها استسازمان دادن منابع فردی، محیطی و حفظ آن

ل های فردی در تعامشايستگی اجتماعی را توانايی رسیدن هدف
زمان با حفظ روابط مثبت با ديگران در هر شرايطی اجتماعی، هم

های گی اجتماعی در اين پژوهش، مؤلفهدانند. در بعد شايستمی
 روابط مثبت و سازنده با ديگران و فقدان رفتارهای ناسازگارانه

روز رجوع، بروابط سازمانی و ارتباط با ارباب مديريت تعارض( در)
قدم شدن کارکنان در پیش روحیه داوطلبی در انجام وظايف و

اف رساندن به سازمان در جهت رسیدن و پیشبرد اهدياری
شناسايی و مورد تأيید قرار گرفتند. درنتیجه با توجه به مطالب 

ی سازنده و مخرب تعارض، توانايی ذکرشده و نقش دوسويه
کارکنان و مديريان در مديريت تعارض در سازمان امری 

های های اين پژوهش با نتايج پژوهشانکار است. يافتهغیرقابل
(، کوشکی و 9912) ( و مهراجی و همکاران9919) گیاهی

 (، رگو و همکاران9916) (، خشوعی و همکاران9912) همکاران
بنابراين شايسته است که مديران ارشد در  همسو بود؛ (6099)

 هایمؤلفه ای به ابعادادارات ورزش و جوانان عنايت ويژه

 وضعیت بهبود منظورشهروندی به رفتار و اجتماعی شايستگی

 ورزشی داشته باشند.های در سازمان فضیلت سازمانی
 درنهايت آخرين عامل اصلی مؤثر در فضیلت سازمانی که

در پژوهش حاضر مورد تأيید قرار گرفت، عوامل شغلی بود. 

(، 19/0) (، کیفیت روابط16/0) گذاری آموزشیهای سرمايهمؤلفه

 کاری (، اخلاق19/0) (، معنويت در کار15/0) هوش معنوی

ده کننداری تبیینصورت معنی( به21/0) گذاری( و سرمايه16/0)

عامل شغلی است. امروزه در کنار مسائلی مانند کمبود سرمايه 

از  عنوان يکیانسانی و رقابت جهانی بحث اخلاق کاری نیز به

(. 68) ها برشمرده شده استهای آتی برای برتری سازمانچالش

گیری طور چشمکاری به در ادارات دولتی کشور ضعف اخلاق

ان است، افت محسوس معیارهای اخلاقی در ادارات کشور، فراو

اجرا محققان را به يافتن مبناهای نظری کاربردی و قابل

(. باوجود اهمیت 61) کاری واداشته است ی اخلاقدرزمینه

نظر گرفتن ماهیت اخلاق،  های اخلاقی در سازمان اما با درارزش

نشده است.  های متفاوتی برای اخلاق در سازمان ارائهلیست

به  کوشدهای جديد اخلاق است که میاخلاق کاری يکی از شعبه
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(. مقصود از 92) دهدهای گوناگون پاسخ میمسائل اخلاقی حرفه

اخلاق کاری مجموعه قواعدی است که بايد افراد داوطلبانه و بر 

اساس ندای وجدان و فطرت خويش در انجام وظايف رعايت 

های از نشانه (.98) جی داشته باشندکنند؛ بدون آنکه الزام خار

ی انتقادپذيری رشد فکری و اخلاقی در هر فرد دارا بودن روحیه

ترين فاکتورهای موفقیت فردی و اجتماعی انسان و نیز از اصلی

سبب ايجاد  ی انتقادپذيریباشد. داشتن روحیهدر جامعه می

جب وشود و در عمل مشکوفايی و ارتقاء عملکرد ذهنی در فرد می

یت تر، خلاقشدهبهبود عملکرد و افکار بهتر، شخصیت ساخته

قويت کاری مناسب، ت بیشتر، افزايش رضايت شغلی، ايجاد روابط

( 95) نفس، در فرد خواهد شدسلامتی فکری و روحی، ايجاد عزت

کاری متأثر از  ی انتقادپذيری و اخلاقاز سويی ديگر؛ روحیه

و ضرورت معنويت در سازمان باشد. اهمیت معنويت کارکنان می

ها انسانیت، برای اجتماع تواند برای سازمانچنان است که میآن

از  (. بسیاری91) فعالیت و برای محیط، مسئولیت به ارمغان آورد

 و هاموفقیت شناخت دلايل پی نظران درصاحب پژوهشگران و

 توفیق علل که تنها اندرسیده نتیجه به اين های سازمانشکست

 تجهیزات نیست، و تکنولوژی ساختار، ها عواملی چونزمانسا

ها مؤثر سازمان کامیابی در نیز معنوی و عوامل غیرمادی بلکه

کننده کار، توصیف محیط و کار در (. اصطلاح معنويت68) اندبوده

باانرژی هستند،  و پرحرارت کارشان در که است کارکنانی تجربه

 درک در کارشان را هدف و معنا کند،می ارضاء را هاآن کارشان

 همکارانشان ارتباطات اثربخشی با کنندمی احساس کنند ومی

(. معنويت در کار دربرگیرنده سلامت، شادکامی، 99) دارند

(. تحقیقات نشان دادن که 68) و ارضای انجام کار است موفقیت

با رضايت شغلی، تعهد سازمانی، مشارکت سازمانی و  معنويت

(. امروزه کارکنان از 66) داری داردکار رابطه معنی عزت ناشی از

ا جهت ببامعنا که هدفی همسو و هم های کلیدی وتصدی شغل

د. کنناهداف سازمان داشته باشد احساس شادکامی و نشاط می

توانند با در نظر گرفتن های ورزشی میبنابراين سازمان

اس انتصاب صحیح آنان، احس های کارکنان خود وتوانايی

 ارزشمند بودن و نشاط روحی و فکری را برای آنان فراهم کنند.

 و سرمايه انسانی مانند نشناختی روا از طرف ديگر؛ سرمايه

 که ناملموس سازمانی است هایسرمايه از اجتماعی سرمايه

 مديريت قابل کمتر هایبا هزينه ملموس هایبرخلاف سرمايه

 درخور توجهی ستاوردهایو د نتايج تواندو می باشدمی رهبری و

 برتکیه با روا نشناختی (. سرمايه61) باشد پی داشته در را

ارتقای ارزش سرمايه  منجر به گرا،نشناختی مثبت های روامؤلفه

 ها در يکمخلفه شود. اينسازمان می در اجتماعی و انسانی

 بخشد،معنا می فرد زندگی رويکرد ارزشیابی به با و تعاملی فرآيند

 او و دهدمی را تداوم فشارزا هایموقعیت برای تغییر فرد شتلا

در  سرسختی وی و آماده، مقاومت عمل به صحنه برای ورود را

 شناختیروان (. سرمايه98) کندتضمین می را اهداف تحقق

 شود مديريت سرمايه اجتماعی و مانند سرمايه انسانی تواندمی

 با مشهود هایدارايی و های سنتیبرخلاف سرمايه و

(. باورهای 69) يابدمی تحقق اندکی گذاری بسیارسرمايه

خودکارآمدی بر روی میزان تلاش و پشتکار فرد در انجام وظايفِ 

 سزايی داردنقش به محوله و امیدواری شخص در انجام وظايف

آوری افراد در برابر که میزان تاب(. بنابراين با توجه به اين9)

ی ارتباط تنگاتنگی با میزان امیدواری های شغلموانع و سختی

ای هپذير بودن سرمايه(؛ همچنین با توجه به آموزش91) فرد دارد

توانند با های ورزش می(، مديران سازمان91) شناختیروان

آوری های خودکارآمدی، امیدواری و تابگیری شاخصاندازه

شناختی در سازمان خود و های سرمايه روانعنوان شاخصبه

ها در های مختلف آموزشی ضمن ارتقاء شاخصبرگزاری دوره

سازمان گام بلندی در جهت ارتقا فضیلت سازمان خود برداشته 

مند شد. از سويی ديگر؛ با و از منافع مادی و غیرمادی آن بهره

های در سازمان فعالیت برای اعتماد به نیاز شدن به شديدتر توجه

 بین افراد در هوش معنوی یتوسعه و معنويت نیاز به امروزی،

 اصول پايبندی به بین افراد، در اعتماد یيابد. ريشهمی افزايش

 های سازمان متزلزلآن شالوده بدون و بوده اخلاقی و معنوی

 برای باارزش ایبالا، سرمايه هوش معنوی دارای است. کارکنان

ی هر (. همچنین کارايی و توسعه19) شوندشمرده می سازمان

ان تا حدّ زيادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی سازم

دارد. هر سازمانی برای نیل به اهداف و انجام رسالت خود، ناگزير 

از توجه به عوامل انسانی و موضوعات مرتبط به وی ازجمله 

(. لذا در شرايط کنونی 1هايی چون هوش معنوی است )ويژگی

 انجام صحیح وظايف نیاز به اعتماد به کارکنان برای جامعه که
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ی شود؛ نیاز به معنويت و توسعهمحوله امری حیاتی محسوب می

شود. کارکنان دارای هوش هوش معنوی در بین آنان احساس می

(. 19) آيندحساب میای باارزش بار سازمان بهمعنوی بالا، سرمايه

 کارگیری اصولهمچنین يکی از عوامل مهم در جهت توانايی به

رفتار و تصمیمات در زندگی فردی و نیز شغلی، هوش  اخلاقی، در

(. هوش معنوی در سازمان موجب بهبود اخلاق 10) معنوی است

 و وجدان کاری، کاهش غیبت و ترک خدمت، رضايت شغلی،

های (. يافته96) گرددصداقت و اعتماد، تعهد سازمان و غیره می

سو ( هم9912) اين پژوهش با نتیجه تحقیق تابلی و همکاران

شود مديران ادارات ورزش و جوانان با فراهم بود. لذا توصیه می

ازپیش کارکنان از شغل و آوردن زمینه لازم جهت شناخت بیش

سازمان، تأکید بر شفافیت در روابط سازمانی و  وظايف محوله و

پرهیز از ابهام کاری در روابط سازمان و نیز اعطاء امتیازات مادی 

زمانی( به کارکنانی که تصمیماتشان ارتقاء پست سا) و شغلی

مبتنی بر اخلاق است؛ گام بلندی در تقويت هوش معنوی در 

تبع آن ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمان خود سازمان خود و به

توجه، عنايت ويژه به روابط حاکم بر بردارند. از ديگر نکات قابل

 -کارمند و کارمند -سازمان است. روابط دوستانه میان مدير

و تعالی در آن  تواند راه رشدرجوع در هر سازمانی میارباب

شأ ها که سرمنسازمان را هموار نمايد و از بروز بسیار از نارضايتی

(. 95) روی سازمان است بکاهدای در آينده پیشمشکلات عديده

ن آيد. بدوحساب میارتباط جزئی از زندگی اجتماعی انسان به

وام نخواهد بود. وجود ارتباطات مؤثر دآن زندگی اجتماعی قابل

و صحیح، همواره يکی از عوامل مهم توفیق در سازمان برشمرده 

است که اگر ارتباطات صحیح در  است، تجارب نشان داده شده

شود. سازمان برقرار نباشد، گردش امور در سازمان مختل می

توان گفت زمینه اصلی هرگونه تغییر اجتماعی و بنابراين می

(. ازجمله 12) نگی را منوط به بهبود کیفیت روابط دانستفره

 باشد.مشتری می -در هر سازمانی ارتباط کارمند روابط مهم

های تواند نقش مهمی در موفقیتمداری می ازآنجاکه مشتری

 ای، بهبردن به عوامل مؤثر بر مشتریسازمان ايفا کند، پی

به مشتری  ها کمک خواهد کد تامديران و کارکنان سازمان

(. 5) تر و بهتر پاسخ دهندنزديک شوند و نیازهای آنان را سريع

توانند با شناخت های ورزشی میبنابراين کارکنان سازمان

ها، ويژه به آن ها و عواطف مشتريان و تأکید بر توجهارزش

داشتن رفتاری مؤدبانه و همراه با تواضع و فروتنی و نیز تلاش 

شتريان و اشتیاق در حل مشکلات در جهت شناخت مشکلات م

سو سبب بهبود کیفیت روابط خود با مشتريان و از آنان؛ از يک

سويی ديگر باعث ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمان خود شوند. 

از سويی ديگر؛ با توجه به شرايط پويا و رقابتی حاکم بر جامعه و 

 وها، توجه به نیازهای شغلی کارکنان و آموزش صحیح سازمان

وری و موقع آنان از اقدامات اساسی در جهت افزايش بهرهبه

چه به سازمان در جهت اثربخشی سازمان است. در اين میان آن

ل رساند، تشکیها ياری میافزايش توانايی و مقابله با چالش

م ها انجاهای مناسب و اثربخش است. در بسیاری از سازمانگروه

ها یچیده سازمان به گروهوظايف مهم و حل مسائل اساسی و پ

ها در جهت افزايش به سازمان شود. در اين میان آنچهواگذار می

های رساند، تشکیل گروهها ياری میتوانايی و مقابله با چالش

ها در کنندهمناسب و اثربخش است. کار گروهی يکی از تسهیل

صرفه در عرصه سازمان بهيابی به نتايج مثبت و مقروندست

وری و خلاقیت (. درواقع کار تیمی، سازگاری، بهره69) است

بیشتری برای هريک از افراد سازمان به همراه داشته و موجبات 

افزايش رضايت شغلی کارکنان و توسعه  بهبود عملکرد سازمان،

(؛ بنابراين يکی از 91) نمايدرا فراهم می های شغلیمهارت

یری گه با بهرهها آن است کوظايف استراتژيک مديريت سازمان

ی، سازی شغلهای خاصی ازجمله توسعه شغلی، غنیاز تکنیک

های گروهی و نیز افزايش سطح ازپیش فعالیتگسترش بیش

(. 1) کیفی کارکنان از طريق آموزش مستمر در حین کار نام برد

های توانند با برگزاری دورههای ورزشی میدرنتیجه سازمان

های لازم را در جهت موزشبرای کارکنان آ آموزشی مستمر

ها های شغلی آنان فراهم آورند. از طرفی سازمانتوسعه مهارت

صورت گروهی توسط کارکنان با تأکید بر انجام وظايف به

تبع آن باعث بهبود ها و بهتوانند سبب ارتقاء اين شاخصمی

 که های جديدیبا نگرش فضیلت در سازمان خود شوند. امروزه،

ها سازمان در مشارکتی کارکنان و اخلاقی هایبه جنبه نسبت

 و فضیلت سازمانی در تربیت احساسات که نقشی و شدهحاصل

 فضايل اهمیت روزافزون دارد، هادر سازمان مثبت تعاملات

 اخیر دهه سو در چند(، از اين11) است سازمانی آشکارشده

 انسانی و سمت فضائل اخلاقی به بیشتری گرايش هاسازمان

 و معنوی خلاءهای اند تاسعی نموده طريقاين از و اندکردهپیدا
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 به توجه لذا با .سازند را برطرف کارکنان خود عاطفی و اخلاقی

جامعه  در توسعه اخلاق در های ورزشیو سازمان ورزش نقش

و  عنوان جامعه هدف ادارات ورزش و جوانانويژه جوانان بهبه

وزی که رذايل اخلاقی در جايگاه فضیلت در جامعه امر و اهمیت

 هابرخورداری از يک مدل فضیلت در اين سازمان زند،آن موج می

 ازپیشو ترويج بیش های اخلاقینقش مهمی در توسعه ارزش

 مبنايی عنوانبه توانداين تحقیق می هایآن خواهد داشت. يافته

جوانان،  در بین های اخلاقیترويج ارزش و توسعه جهت

 ورزش اجرايی و کادر مديريتی و یان، داورانمرب ورزشکاران،

 هایهمچنین سازمان و گذارمورداستفاده نهادهای سیاست

شده تدوين مدل فضیلت سازمانی .گیرد کشور قرار اجرايی ورزش

ای برای آغاز زمینه و بستر عنوانبه تواندمی اين پژوهش در

 ایهو پژوهش باشد ورزش در فضیلت سازمانی حوزه در مطالعه

 هایو يافته گرفتهپژوهش شکل اين محور بر تواندمی آتی

 بر تواندمی آتی نمايد. درنتیجه تحقیقات تقويت را موجود

 .تمرکز يابد هاارزش اين و توسعه اجرا سازی،نهادينه چگونگی

 و کارايی بهبود جهت تلاش و های ورزشیسازمان به توجه

از  سرشار و درخشان ایآينده تواند نويدبخشها میآن وریبهره

 به که مسائلی از باشد. يکی کشوری جوانان هر موفقیت برای

و  پايدار جو يک ايجاد کندمی کمک وری سازمانبهره رشد و

کارمندان  و مديران میان دوستانه و رابطه تعامل توام با

 قاعده مستثنا اين از نیز ورزشی هایکه سازمان هاستسازمان

 که هستند ای مواجهمشکلات عديده با هازماننیستند. امروزه سا

 مثبت تعامل و اعتماد، يکپارچگی بینی،خوش عدم از ناشی

 فضايل به توجه اين مشکلات، از رفتحل برونراه باشد،می

های باشد. با تأکید مديران سازمانمی هادر سازمان سازمانی

 معضلات از بسیاری بر توانندورزشی بر فضیلت سازمان می

 اند،شده هاانسان ازخودبیگانگی امروزی که موجب هایسازمان

شود مديران عالی در وزارت ورزش کند. بنابراين توصیه می غلبه

و جوانان و نیز مديران استانی و شهرستانی شاغل در ادارات 

 های اين پژوهش و تأکیدورزش و جوانان با عنايت ويژه به يافته

در جهت توسعه و ارتقاء فضیلت در  های آنها و مولفهبر مقوله

 .سازمان خود قدم بردارند
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