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 چکیده
 روش. بودایران  نی با اخالق ورزشی ورزشکاران نخبةای فرهنگ سازمامدل رابطهتدوین  ،حاضر پژوهش هدف

های لیگ تمام فوتبالیست پژوهش این آماری بود. جامعة کاربردی ،هدف حاظلازو  ، همبستگیپژوهش

صورت تصادفی انتخاب هب که بودند ازیکنب 223 نمونه آماری .ندبود 1395-1396 فصل در آزادگان کشور

ی که روایاستفاده شد  فرهنگ سازمانیورزشی و اخالق هاینامهپرسش از اطالعات آوریجمع برایشدند. 

دست هب 94/0و  88/0با ترتیب برابرکرونباخ بهآلفای وسیلةرسید و پایایی آن بهتن از اساتید  10ها به تأیید آن

ده شهای مشاهدهی بین متغیرروابط علبررسی  ساختاری با هدف معادالتها از روش برای تحلیل دادهآمد. 

. ود داردورزشی ارتباط مثبت و معناداری وج سازمانی و اخالق بین فرهنگکه نشان داد ها یافته .استفاده شد

امی تم. ورزشی بود اخالق سازمانی و ییدی حاکی از برازش ارتباط بین فرهنگمسیر تأ نتایج آزمون تحلیل

د و بوو مدل از برازش مناسبی برخوردار  ندقرار داشت ها و عوامل در سطح معقولیلفهبارهای عاملی بین مؤ

 وورزشی بیشتر توسط ادراک ارزشمندی  ها، اخالقاساس یافتهبر یید شد.تأمفهومی پژوهش  مدل درنهایت

 ل کشورفوتبا متولیانشود که اطرافیان متأثر میتأثیرپذیری مستقیم بازیکنان از تعامالت موجود در فوتبال و 

 انگیختگی در مؤثر عوامل و سازمانی نوع فرهنگ اخالق ورزشی در فوتبال، کدهای شناسایی باید برای

 .برآیند گوییپاسخ درجهت بازیکنان توانمندسازی به طریق این از و تالش کنند بازیکنان

 سازمانی، ورزشکاران نخبه، لیگ فوتبالاخالق ورزشی، فرهنگ  :کلیدی واژگان
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 مقدمه
 عجین اخالق با صورت ذاتیبه ،روازهمین و است بوده منش تکامل و رشد منادی ورزش ،طور سنتیبه

 نژاد، هر از است. فارغ انسان زندگی از سازۀ جداناپذیری ،1اخالق (.3، 1380)کاشف،  است شده

یوسفی، کنند )ایفا می انسان رفتار در مهمی نقش اخالقیمسائل  اجتماعی، طبقة و سیاست فرهنگ،

ی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مسائل فرهنگمیان در .(26، 1395، زرکیشریفیان، قهرمان تبریزی و 

است، بحث فرهنگی و اخالقی ورزش است؛  مهری واقع شدهآنچه از همه بیشتر مورد بی و غیره،

پور، کمتر به آن پرداخته شده است )حجیخودمان  موضوعی که در جوامع مختلف و ازجمله جامعة

بخشد، زیبایی می کوچك یا بزرگجرأت بتوان گفت که آنچه به یك رویداد ورزشی شاید به(. 5، 1396

ر دنیای پیچیده د ،روایناز (؛189، 1387های فرهنگی و اخالقی است )ندایی و علوی، نمایش ارزش

ها داشتن ترین آنگرو عوامل مختلفی است که یکی از مهمها درتغییر امروز، بقای سازمانو درحال

آداب ها، ها، اندیشهای از باورها، آیینمجموعه نتوافرهنگ سازمانی قوی است. فرهنگ سازمانی را می

ی دارای هااند که سازماندادهنشان  یهای بسیاردانست. مطالعه هاسازمانهای حاکم بر و ارزش

 ندمندقابتی کارآمدتری بهرههای رراهبردو از  ندقوی فرهنگی از اثربخشی بیشتری برخوردار ةپشتوان

 کند کهبیان می در تعریف فرهنگ سازمانی( 2004) 2شاین(. 2، 1387، )قربانی، منوریان و شریفی

پذیری که مشکالت انطباقطوریهب ؛گیرداست که گروه فرامی یمشترک هایفرهنگ الگویی از مفروض

تأثیر مثبتش معتبر دانسته  سبب عملکرد وو به کندهماهنگی داخلی گروه را حل میخارجی و 

-مؤلفه که انسجام درونی و تطابق بیرونی است . وی الگویی را برای فرهنگ سازمانی ارائه دادهشودمی

ی کارکنان و انجام بهتر به ایجاد احساس بهتر براقوی  فرهنگ .(81، 2004شاین، ) هستندآن  های

ایجاد همسویی میان  جب افزایش تعهد افراد به سازمان وفرهنگ قوی سازمان موشود. میمنجر کارها 

چنین . هموری استجهت افزایش بهرهدرعامل مؤثری  شود و اینهداف کارکنان و اهداف سازمانی میا

که رفتارهای  دارند هاییشانس موفقیت بیشتری نسبت به سازمانایی که رفتار اخالقی دارند، هسازمان

های ها دارای فرهنگی هستند که همسو با ارزشترین سازمان. موفقصادقانه دارندغیر اخالقی وغیر

 است این قوی سازمانی فرهنگ وجود مهم از نتایج یکی .(76، 2004، 3)هسمر هستند قوی اخالقی

فرهنگ سازمانی قوی موجب (. 53، 1390رضاییان، دهد )کاهش می شدتبه را کارکنان جاییبهجا که

 کنند،اتر از شرح شغل خود فعالیت فر ،شود که افراد بدون اینکه پاداشی از سازمان دریافت کنندمی

                                                           
1. Ethics 

2. Shine 

3. Hesmer 
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دوستی در سازمان مان احساس مسئولیت کنند و با نوعنسبت به ساز ،وجدان باشندشناس و باوظیفه

 شودیاد می «اخالق ورزشی»عنوان که در ورزش از آن به شوندمنجر به افزایش کارایی و اثربخشی 

اخالق ورزشی  متغیر مورد که درضروری است  ،رو(؛ ازاین60، 1393و آبدارزاده،  فتوت ،رستگار)

 2اتوس یونانی ریشة از که است 1«اتیکس»واژۀ  ،«اخالق» واژۀ معادل. مختصری ارائه شوند هایتوضیح

مشتق شده  4«مورال»التینی  که از ریشة 3مورالیتی و واژۀاست « منش»معنای به و است شده مشتق

منش ورزشی  ،اساس؛ براین(1392وردی، آمده است )محمدی و گل« عادت و رفتار»معنای و به است

 اخالق ورزشی (.11، 1391 شریفیان و نورایی، پور،)حجیاخالق ورزشی دانست با توان مترادف را می

هایی در میادین ورزشی شرکت زمینهار تمایل دارد چگونه و با چه پیشاین است که ورزشک ۀدربردارند

تر بهدیدگاه نظری برای درک هرچهامروز سه ابهت ،وجود(؛ بااین231، 1994، 5لوزیروالراند و ) کند

است که ( 1986اجتماعی بندورا ) -شناختی گرایش به منش ورزشی وجود دارند. اولین دیدگاه نظریة

رفتارهای بهنجار  باورهای افراد ورزشکار دربارۀ کنندۀشده تعیینهای ارائهالگوها و تشویق کندبیان می

مضامینی از مدل  را ارائه کرد کهرویکرد دیگر ( 1983) 6هان ورزشی هستند.های و نابهنجار در محیط

شده در مسائل اخالقی را در های انجامویژه ظرفیت شخص را در پذیرش توافقساختاری به -رشدی

 اخالق عی را که سومین دیدگاه نظری دربارۀاجتما –دیدگاه روانی (1994) لوزیروالراند و . گیردمیبر

وانین و ند از: احترام به قاعوامل مؤثر در اخالق ورزشی عبارت ،همچنین .اندارائه کرده ،ورزشی است

 هاالعمل دربرابر اشتباهن، احترام به حریفان، احترام به تصمیم داوران، عکسمقررات، احترام به مسئوال

ترین مفهوم آن به گروهی از اشخاص گفته کلی درنخبه  (.585، 1391پور، )حجیبردگرایی  و تفکر

بر گروهی تر، نخبه مشتملبیان جزئی ای مواضع رفیع را دراختیار دارند. بهدر هر جامعهشود که می

ورزشکارانی تمام  ۀدربرگیرند نخبگان ورزشیمعموالً . ای خاص برتری دارنداز افراد است که در رشته

زمینه هایی عالی دریا دارای استعداد و قابلیت ندفردبهاستثنایی و منحصرات که دارای خصوصی هستند

 هاینقش فرهنگ سازمان، یك درکه معتقد است  7رابینز (.10، 1371)اقدسی،  هستندرشتة ورزشی 

 هویت احساس نوعی کند؛می تفکیك هم از را هاسازمان یعنی است؛ سازمانی مرز :کندمی ایفا متفاوتی

که  آید وجودبه چیزی به نسبت تعهد نوعی افراد در که شودمی کند؛ باعثمی تزریق اعضا پیکرۀ به

 طریقاز تواندمی که آیدمی حساببه برچسب نوعی ،اجتماعی ازنظر است؛ فرد شخصی منافع از فراتر

                                                           
1. Ethics 

2. Ethos 

3. Morality 

4. Moral 

5. Vallerand & Losier 

6. Hun 

7. Robbins 
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 سازمان اجزای( دهند یا انجام بگویند سازمان اعضای باید آنچه بادررابطه) مناسب استانداردهای ارائة

 یا وجودآمدنبه موجب که آیدمی حساببه کنترل عامل یك ،سرانجام کند ومی متصل هم به را

 محصول که سازمانی فرهنگ (.93، 2002رابینز، )شود می کارکنان رفتار و هانگرش به دادنشکل

 انتظارهای فرد و هافرضپیش ها،نگرش اخالق، ها،ارزش بر خودنوبةبه ،است اجتماعی فرعی فرهنگ

چیان، یع، کوزهشج(. 48، 2003، 1کینیکیو  کریتنرشود )می گرجلوه وی رفتار در و گذاردمی اثر

 گریکدیرا با  ایغیرحرفهو  یاحرفه ورزشکار انیدانشجو یاخالق یدئولوژیا( 1391) احسانی و امیری

 یاخالقی دئولوژیتواند بر ایم یاورزش حرفه نیادیدر م حضورکه  افتندیکردند و در سهیمقا

 باباییرحیمی و آقا (.29، 1391، چیان، احسانی و امیری یع، کوزهشج) باشد رگذاریتأث انیدانشجو

شغلی، خالقیت و  ۀانگیز عملکرد سازمانی، که فرهنگ سازمانی بر رفتار فردی، کردندبیان  (1392)

 فرهنگ موضوع دربارۀ (.62، 1392رحیمی و آقابابایی، ) گذاردای تأثیر می، تعهد و اخالق حرفهنوآوری

 در را دنیسون سازمانی فرهنگ مدل ،(1386)، اسدی، گودرزی و شفیعی قربانی ورزشی، هایسازمان

ها نتیجه آن .ندکرد مقایسه دیگر جهانی هایسازمان با و ندگرفت کاربه بدنیتربیت سازمان سطح

 تمرکز و ثبات ویژگی از هم که است متوسط سازمانی فرهنگ دارای بدنیتربیت سازمانگرفتند که 

 هاییافته به توجه با. بود برخوردار متوسط سطحیدر  خارجی تمرکز و انعطاف ویژگی از هم و داخلی

( آلیایده نه و) متوسط سازمانی فرهنگ کشور ستادی و صفی هایسازمان و همکاران، قربانی مطالعة

، 1392)یوسفی، شریفیان و قهرمان تبریزی  .(34، 1386، ، اسدی، گودرزی و شفیعی قربانی) دارند

ارزیابی عملکرد مربیان ورزشی در ترویج اخالق ورزشی در ورزشکاران »در پژوهش خود با عنوان  (2

باید  ،در ارتباط مداوم با ورزشکاران هستندکه مربیان ند ازآنجاییبه این نتیجه رسید «های پایهتیم

های ورزشی را فقط در برد خالصه نکنند و چنین تفکری را در ورزشکاران خود سعی کنند ارزش

هایی همچون تعهد پرورش دهند که هدف از شرکت در ورزش فقط برد نیست و در ترویج مؤلفه

، 1391)چیان، احسانی و امیری یع، کوزهشج .های اجتماعی تالش بیشتری کنندورزشی و مسئولیت

و  کردندمطالعه اخالقی آنان را  گیریتصمیم بر ایران فوتبال برتر لیگ ایدئولوژی بازیکنان تأثیر (29

 گیریتصمیم واریانس تبیین بر داریتأثیر معنا بازیکنان اخالقی که ایدئولوژی ندبه این نتیجه رسید

 ،روازاین کند؛می ایفا خصوصایندر بارزتری نقش گراییآلایده مقیاسخرده و بازیکنان دارد اخالقی

 بازیکنان اخالقی هایو آگاهی شناخت بهبود و است بااهمیت بسیار هامدیریت باشگاه و مربیان نقش

 اجبارهای طریقاز نه و درون از همیشه، برای ایران فوتبال در را مسئلة اخالق است بتواند ممکن

 راثرد که دانندمی بنیادین هایمفروض از الگویی را فرهنگ شاین ادگار مانند برخیکند.  حل قانونی،

 کشف یا آفریده، معین، گروهی ازسوی درونی یکپارچگی و بیرونی سازگاری هایدشواری از ،اندوختن

                                                           
1. Cretaner & Kinic  
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 و هاارزش از الگویی از است سازمانی عبارت فرهنگ از تعریف ترینشدهاست. پذیرفته پرورده شده

 در رفتار برای هنجارهاییو  دنکمی کمك سازمانی کارکردهای درک در افراد به مشترک که باورهای

 شناخت ؛ بنابراین، برای(39، 2012، 1، دورمیو و گالتیبیگلیاردی) کندمی فراهم افراد برای سازمان

 آگاهی ،سازمان در جدیدی اقدام هرگونه انجام سازمان و یك اعضای عملکرد و رفتار سازمان، بررسی

 (.37، 1393 قیومی، مظفری و محمدپناه،آید )می حساببه مهم و بنیادی گامیسازمانی  فرهنگ از

های فرهنگی سازمان شامل احترام به فرد، نوآوری، ثبات و تهاجم که ارزش نشان داد دیگر پژوهشی

 ،جواهری کامل و کوثرنشان) دنای قوی دارضایت شغلی و تسهیم اطالعات رابطهبا تعهد عاطفی، ر

 متعهد کارکنان اگر که داد نشان( 2012)لقمان، خان و شاببیر ، شهزاد پژوهش نتایج. (21، 1388

 درجهت راسازمانی  عملکرد توانندمی باشند، داشته سازمانی های مشابهارزش و هنجارها و باشند

جورج به عقیدۀ  (.978، ، لقمان، خان و شاببیرشهزاددهند ) افزایش سازمان کلی اهداف به دستیابی

 هیچ نشانی از بازی نوینکند که ورزش بیان می نوینذات ورزش تان، متفکر توانای انگلس 2اورول

فخرفروشی، بدون  عداوت، حسادت وبه  نوینجوانمردانه و منصفانه ندارد. همچنین، ورزش 

 نوعی لذت سادیستی از تماشای خشونت بردارندۀشود و درمحدود مییك از قوانین ن هیچگرفتدرنظر

( به این نتیجه 1391حسینی و عباسی )(. 2، 1392، یوسفی، شریفیان و قهرمان تبریزی)است. 

 عملی آموزش ،ی فوتبالهاباشگاه در قانون ورعایت اخالق  به مقید ورزشکاران کارگیریرسیدند که به

 اخالق رعایت به بندپای و مقید که ورزشی این رشتة و ورزشکاران فوتبال مربیان توسط ورزشی اخالق

-نهادینه راهکارهای ازجمله ،هاباشگاه برایاخالق ورزشی  منشور تدوین درنهایت، و هستند قانون و

شجیع، پژوهش های (. یافته155، 1391حسینی و عباسی، ) هستند فوتبال در ورزشیاخالق  کردن

 بازیکنان اخالقی هایو آگاهی شناخت نشان داد که بهبود (1391)کوزه چیان، احسانی و امیری 

 قانونی اجبارهای طریقاز نه و درون از همیشه برای ایران فوتبال در را مسئلة اخالق است بتواند ممکن

شجیع، کوزه چیان، است ) بااهمیت بسیار هامدیریت باشگاه و مربیان بین نقشکند که دراین حل

ها و نیاز به اخالق دفاع از ارزش»عنوان ای با در مقاله (2015) 3راوی (.37، 1391، احسانی و امیری

عنوان یك ین نتیجه رسید که اخالق ورزشی بهبه ا «ورزش در ورزش: فرصتی برای ترویج فرهنگ

کید دارد که اخالق در هر بخش از زندگی برجسته های سنتی هند تأارزشبر  بخش از رویداد ورزشی

 ماهیت بیشتر که اندشده هاییآفت به آلوده ورزش مقدس هایمیدان بینیممیه، امروز است.

 همچون هاییآفت دارد؛ را هاآن با مبارزه داعیة ورزش که هاییآفت همان یعنی دارند؛ ضداخالقی

 محافل شعار امروز که جوانمردانه مقررات. بازی و قوانین برخالف و غیرجوانمردانه غیرسالم، رقابت

                                                           
1. Bigliardi, Dormio & Galati 

2. George ovule 
3. Ravee 
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 رعایتآن را  اندرکاراندست و مدیران حتی و مربیان ورزشکاران، از بعضی باید کهچناناست، آن ورزشی

 سالمتی برای هاآن از بسیاری که نیروزا و کنندهتسهیل محرک، مواد و داروها از استفاده و کنندنمی

)خیری،  هستند گسترشدرحال یـورزش و یـسن تلفـمخ وحـسط در ،ندـر هستمضـ روان و تن

عنوان به در ورزش کشور ورزشی اخالق ةمسئل ،ورزش ةدر جامع(. 3، 1391، اسدی، فراهانی و گودرزی

 نزد مدیران ورزش کشور بهشماری از ورزشکاران در و مشکالت اخالقی استمطرح  ضروری یامر

براساس  .(387، 1391پور، ، به نقل از حجی2006خدایی، ) است شدهیکی از معضالت فرهنگی تبدیل 

مطالعة که مشابه یا نزدیك موضوع  ، به پژوهشیدر این حوزه انجام داد مطالعة جامعی که پژوهشگر

که این دلیل محکمی  هشی در این حوزه کامالً روشن استخأل پژو ، برخورد نکرد؛ بنابراین،حاضر باشد

در کشورمان، رشد هایی از این قبیل در ایران است. بر ضرورت و اهمیت اجرای این پژوهش و پژوهش

 ای برخوردار است؛و از اهمیت ویژه ی و رعایت موازین آن موردتأکید مسئوالن استی اخالقسجایا

نظر موازین اخالقی در چه موقعیت و ازنظر رعایت از هافوتبالیستپرداختن به این سؤال که  ،بنابراین

، اخیر در چند دهة (.6، 1381)خبیری،  باشند، بسیار اهمیت داردفرهنگ سازمانی در چه سطحی می

حال ه و درعین، نتایج بسیار جالب توجاندانجام شده یورزش اخالق هایی که درزمینةاز پژوهش

اه گذشت، همر، حریفان، داوران و تماشاگران، بهاحترام به قوانین. دست آمده استای بهمنتظرهغیر

از داروهای نکردن کارنبردن الفاظ زشت، استفادهبردباری، جوانمردی، نداشتن خشونت و تهاجم، به

البته نتایج  (؛190، 1387از آن جمله هستند )ندایی و علوی،  ،نیروزا )دوپینگ( و مسائلی از این قبیل

 مجموع از ،شد انجام اخیراً  که پژوهشی در مثال،عنوانهای مختلف همگی یکسان نیستند؛ بهپژوهش

 به ندکرد تالش درصد 13 کردند، اعتراف خود تقلب به درصد 10 به نزدیك جوان ورزشکار، 803

 اند،کرده مشاجره رسمی نمسئوال و مقامات با که کردند تصدیق درصد 31 برسانند، خود آسیب حریف

 رفتار برنیز  درصد 27 و اندکرده مسخره را خود کمترماهر تیمیهم که کردند درصد اذعان 13

در مدل ورزش قهرمانی  .(3 ،6200، 1بردمایرگذاشتند )شیلدز و  صحه اخالقی( خودغیرورزشی )غیر

اصالت بر منفعت  همانند مکتب مرکانتیلیسم ،ای که امروزه به صنعت ورزش تبدیل شده استو حرفه

آل افالطونی که یا ایده معنای همه چیز()برد به برد ةبودن فلسفحاکم هو سود بیشتر است. با توجه ب

در . نه چیز دیگرو شدن است این مدل قهرماند، غایت در نشومی در آن ورزشکار و تیم برنده ستایش

اخالق جایگاهی ندارد و ، کندکه هدف وسیله را توجیه میسیاست ماکیاولی هنگامیهمانند  ،این راه

این دیدگاه در  وشود می شود که نگاه آن تنها به زمین بازی خالصهای یاد میاز اخالق حرفه صرفاً

 ،امروزه (.386، 1391 شریفیان و نورایی، پور،نقل از حجی به، 1385ت )خدایی، تضاد با قرآن اس

                                                           
1. Shields & Bredemeier 
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، اندگیر درسراسر دنیا تبدیل شدههمه ها و فساد اخالقی موجود در فوتبال به چالشیحاشیه کهدرحالی

الگوهای اجتماعی خود  نوجوانان و جوانان شاهد رسوایی و رفتارهای غیراخالقی بسیاری از کودکان،

نظر  برپایة. باشد داشته دنبالبه جامعه برای ناپذیریجبران هایتواند ضربهو این امر می هستند

 شوند؛می بزرگ هارسانه از متأثر در فرهنگی جوانان و دارد دنبالبه پیامدهایی رفتار هر ن،متخصصا

 افراد سایر و ورزشکاران، مربیانتوسط  ناپسند و زشت رفتارهای حرمتی،بی بینند دروغ،می که جایی

 ای محسوبحرفه هایمحیط در پیشرفت مانع اخالق و شودمی عادی شانعالقةمورد ورزش در درگیر

 آن و پیامدهای اخالقیپدیدۀ بی با ایگسترده طوربه نیز ایران فوتبال .(189، 1393 )شجیع، شودمی

 تلویزیونی دوربین هاده و مردم چشم یکدیگر درمقابل با بازیکنان ۀزنند برخوردهای ست. ازا روهروب

 داوران، به ناراضی فحاشی تماشاچیان یکدیگر، علیه سرشناس مربیان زنندۀ هایتا بیانیه گرفته

 کارشناسان فوتبال از برخی دیدگاه از کههستند  وضعیتی دهندۀوهمه نشانهمه مربیان، و ورزشکاران

 منافع کنندۀتأمین که فوتبال مانند ایتجاری و سازپدیدۀ پول هر درشود. می نامیده« بحران»ایران 

ابلـق و عیـطبی آن اخالقی در پیچیدۀ و ساده مسائل بروز و ایجاد ،است قدرت ابزار افراد و از بسیاری

 کنونی وضعیت در فراگیر چالشی به که است امری هاکنترل آن و رویارویی نحوۀ اما است؛ بینیپیش

 مسألة چندین ایجاد زمینة تواندغیراخالقی می یا اشتباه تصمیم یك دیگر،عبارتاست. به تبدیل شده

، کوزه چیان، )شجیع کند فراهم را گوناگون اخالقی مسائل از ای تصاعدیچرخه ،درنهایت و جدید

ضد  یا غیراخالقی رفتارهای است ممکنویژه در فوتبال به ،رقابت. (2 ،1393 ،احسانی و امیری

 در مکرر طورهب داور یا رقیب به و توهین پرخاشگری مانند مواردی کند. چنین تقویت را اجتماعی

 با رقابتی ورزش درک بهتر ارتباط برایکه  رسدمی نظربه ،بنابراین است؛ مشاهدهقابل نیز هارسانه

است )میلر و همکاران،  الزم بیشتری هایپژوهش ، انجامورزشی هایمحیط در اخالقی رفتارهای توسعة

امری  ،اینکه مدیران ورزشی آینده باید دربارۀ  فرهنگ و اخالق ورزشی مطالعه کنند (.194، 2004

، عمل بسیار دشوار نخواهد بود. در دنیاارزش، نامربوط یا درعلم، دیگر موضوعی کم قطعی است و این

 چون روحیةعناوینی هم تار، فرهنگ و اخالق ورزشکاران بابررسی رف های نسبتاً خوبی درزمینةپژوهش

های ، هنوز پژوهشوجوداند؛ بااینشی و اخالق در ورزش انجام شدهورزشی، بازی جوانمردانه، اخالق ورز

های های اخالقی، فرهنگی و رفتاری ورزشکاران از دیدگاهبررسی ویژگی بسیار بیشتری درزمینة

ای کارآمدتر تر و نسخهتا بتوان به نتایجی دقیقانجام شوند مختلف و در سطوح متفاوت الزم است 

و  هاملت فوتبالدر  (. اعمال اخالقی و غیراخالقی7، 1396پور، حجی)ها رسید مورد این ویژگیدر

این اعمال که ازسوی بازیکنان، مربیان، تماشاگران و ند و تافاوقات اتفاق میویژه در کشور ما گاهیبه

صورت اخالق ورزشی و فرهنگ سازمانی به. صرفاً درزمینة نوعی متفاوت هستند.شوند، بهغیره انجام می
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-اما با بررسی اند؛اند و پژوهشگران به نتایجی نیز دست یافتههای بسیاری انجام شدهجداگانه پژوهش

ویژه به رانیا ةورزشکاران نخب یبا اخالق ورزش یفرهنگ سازمان یامدل رابطه شده دربارۀهای انجام

با توجه به اینکه کشور  ،روبا این موضوع را مشاهده نکرد؛ ازاینمشابه ای ، پژوهشگر مطالعهدر فوتبال

فرهنگ  یامدل رابطهالگو و وردار است، ضرورت های نخبه برخای دارد و از فوتبالیستما فوتبال حرفه

، و فوتبال فرهنگی در ورزش -به عنوان برند اخالقی رانیا ةورزشکاران نخب یبا اخالق ورزش یسازمان

خصوص و به تواند به کشورکه این پژوهش میرسد نظر میتا در کشور استفاده شود. بهوجود دارد 

 ما کمك کند. فوتبال

 مدل مفهومی پژوهش 

نظر گرفته یر مستقل و اخالق ورزشی، متغیر وابسته درمتغ، متغیر فرهنگ سازمانی، در این پژوهش

سازگاری  -که شامل این موارد است: الف ارائه کرده است مدلیادگار شاین برای فرهنگ سازمانی  شد.

امل زبان ش :انسجام درونی -های کنترل است؛ بهداف ابزار و نظامرسالت و استراتژی، اشامل بیرونی: 

 ،همچنین .(81، 2004شاین، ) ها، جایگاه و روابط قدرت است، پاداش و تنبیه، تعریف مرز گروهمشترک

، 1386زاده، اند )اعرابی و رحیمرا با همین ابعاد انجام داده پژوهش خود (1386) زادهاعرابی و رحیم

بر ورزشی مشتملاخالق یك مدل مفهومی  (1994) لوزیروالراند و  1اجتماعی -روانی دیدگاه(. 28

 تفکربردگرایی و هااشتباهبرابر در العملعکسان، داوران، حریف ن،مسئوال احترام و اهمیت به قوانین،

این ابعاد نیز ، (1391) پور، شریفیان و نوراییحجی مطالعةدر  .(232، 1994)والراند و لوزیر،  است

 درخصوص رابطة .(388، 1391،  پور، شریفیان و نوراییحجی) اندبرای اخالق ورزشی بررسی شده

فرهنگ سازمانی و اخالق  رابطة»در پژوهش خود با عنوان  (1392رحیمی و آقابابایی )این دو متغیر، 

به این نتیجه رسید که فرهنگ سازمانی بر اخالق  «علمی دانشگاه کاشانای: اعضای هیئتحرفه

 کاظمیزاده و شریف پژوهشنتایج  ،همچنین. (61، 1392)رحیمی و آقابابایی،  گذاردای تأثیر میحرفه

نشان داد که بین  «اثربخشی سازمانای بر تأثیر فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه»با عنوان  (1392)

، 1392زاده و کاظمی، شریف) مثبت و معناداری وجود دارد رابطةای فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه

 ،باشد این رابطهتاکنون مدلی که نشانگر  ،این دو متغیرارتباط و  های ذکرشدهظربرمبنای ن. (62

  است. راحی شدهعنوان مدل مفهومی پژوهش طبه مشاهده نشده است؛ بنابراین، شکل شمارۀ یك

 

 

 

 

                                                           
1. Social-Psychological Perspective  
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  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش

که از  همبستگی است -، ازنوع توصیفیلحاظ روش، ازنوع کاربردی و بهلحاظ هدفپژوهش حاضر به

ازنوع پژوهش  ،حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهشی آن قابلیت تعمیم نتایج است. ازترین مزایاعمده

 شمارۀ یك،با توجه به جدول  نامه استفاده شد.آوری اطالعات از دو پرسشجمع علّی است. برای

( است که شامل 1997) 2پروونچروالراند، بریر، بالنچارد،  1اخالق ورزشی نامةپرسش نامة اول،پرسش

احترام و اهمیت به ن، حترام و اهمیت به قوانین و مسئوالا هایبردارندۀ مؤلفهپرسش است و در 25

 نامهاین پرسش .ها و برد به هر قیمت استالعمل دربرابر اشتباهرام به تصمیم داور، عکسحریفان، احت

تا امتیاز پنج « اصالً با من ارتباطی ندارد»با امتیاز یك برای  عبارت ای که رتبهبا مقیاس لیکرتی پنج

 ؛ یعنی25و  20، 15، 10، 5های پرسش. تنها امتیازگذاری شد «کامالً با من ارتباط دارد»برای عبارت 

یازگذاری تا با امت ندطور معکوس امتیازگذاری شدنند، بهکنظر داللت میهایی که بر مفهوم موردسؤال

زاده اعرابی و رحیم 3فرهنگ سازمانی نامةدوم، پرسش نامةپرسش. جهت شوندسایر مفاهیم هم

آماری در ورزش  و با توجه به جامعة ه استشد ادگار شاین طراحی حسب مدلاست که بر (2007)

شامل  فرهنگ سازمانی ،شمارۀ یكبراساس جدول  .است السؤ 21سازی شده است و دارای بومی

                                                           
1. Multidimensional Sportmanship Orientations Scale (MSOS) 

2. Vallerand, Brière, Provencher 
3. Organizational Culture Assessment Intrusment (OCAI)  
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زبان های کنترل( و انسجام درونی )سازگاری بیرونی )رسالت و استراتژی، اهداف، ابزار و نظام ابعاد

نامه گذاری پرسش. نمره( استو روابط قدرت گاهیها، جاهیمرز گروه، پاداش و تنب فیمشترک، تعر

تن از اساتید  10 روایی صوری و محتوایی با نظرای لیکرت انجام شده است. درجهبراساس طیف پنج

برای تعیین روایی سازه از  یید شد.مدیریت ورزشی دانشگاه تعیین و تأ علمی گرایشو اعضای هیئت

مامی تفرهنگ سازمانی  مةناپرسشدر  ،شمارۀ دو با توجه به شکل تحلیل عاملی استفاده شد که

از روایی سازه برخوردار  پژوهشمدل  دهدمی نشان که ندبود 5/0ها باالی بارهای عاملی مربوط به گویه

. براساس دنکنمیشده را تأیید های مشاهدههای نیکویی برازش تناسب کامل الگو با دادهو شاخصاست 

 ؛ندبود 5/0ها باالی تمامی بارهای عاملی مربوط به گویه اخالق ورزشی نامةدر پرسش شمارۀ سه، شکل

 هاسؤال از مجموعة ضعیفعلت داشتن بار عاملی که به 25و  20، 19، 15 ،10، 9 هایسؤال جزبه

و  88/0 برابربا برای اخالق ورزشیوسیلة آزمون آلفای کرونباخ ها بهنامهپایایی پرسش حذف شدند.

در  ان فوتبال لیگ یك )آزادگان( کشورتمام بازیکن .محاسبه شد 94/0برابربا  برای فرهنگ سازمانی

فوتبالیست بودند. با توجه به روش آماری  432ند که بودجامعة آماری پژوهش  ،1395-96فصل 

 ،نامهبرای اطمینان از بازگشت تعداد مناسب پرسش و سؤال( 40) دو ابزار هایتعداد سؤال، پژوهش

-96فصل  های حاضر در لیگ یك کشورمیان بازیکنان باشگاه ،نامه از هر دو ابزارپرسش 250تعداد 

 باآماری برابر ، نمونة(1970و کرجسی ) مورگانطبق جدول  .شدند صورت تصادفی توزیع، به1395

برای تحلیل . وتحلیل شدندبودند و تجزیه بررسیقابل نامهپرسش 223 ،نهایتدر وشد تعیین  203

بررسی  با هدف هابرای تحلیل دادهو  1اسمیرنوف -لموگروفها از آزمون کبودن توزیع دادهطبیعی

از روش معادالت ساختاری و  ،شده )مستقل( و مکنون )وابسته(های مشاهدهی بین متغیرروابط عل

ن ارتباط بین متغیرهای برای تعیی 3از آزمون ضریب همبستگی پیرسون. استفاده شد 2افزار لیزرلنرم

افزارهای از نرمبا استفاده  هاعلی میان آن رابطة مسیر، تحلیل ازطریق و سپس، اصلی پژوهش

  .بررسی شد 5لیزرلو  4.اساس.پی.اس.
 

 

 

 

 

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov test 
2. Lisrel 
3. Pearson Correlation Coefficient 
4. Statistical Package for Social Science (SPSS) 

5. Linear Structural Relations (Lisrel) 
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 هانامههای پرسشمؤلفههای مربوط به زیرسنجه -1 جدول

 نامهپرسش
 تعداد

 گویه
 هامؤلفهزیر هایسؤال

 ورزشی  اخالق

25 

      

احترام به 

 قوانین

احترام به 

 نمسئوال

احترام به 

 حریف

احترام 

 به داور

برخورد با 

 هااشتباه

 تفکر

 بردگرایی

 7 ،12 10 ،22 

1 ،4 ،5 ،

6 ،9 ،14 ،

16 ،19 ،

21 ،24 

17 ،2 
8 ،15 ،20 ،

25 

3 ،5 ،13 ،

18 ،23 

 سازمانی  فرهنگ
21 

 انسجام درونی )عمقی( سازگاری بیرونی )سطحی(

 5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 1 ،2 ،3 ،4 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 
 

 
 فرهنگ سازمانی نامةتحلیل عاملی پرسش -2شکل 
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 اخالق ورزشی نامةتحلیل عاملی پرسش -3شکل 

 

 نتایج
درصد   61؛ یعنی مطالعهکه بیشتر جامعة مورد های پژوهش نشان دادبررسی وضعیت تأهل نمونه

های میان گروهبراساس جدول شمارۀ دو، در .ل بودندنفر( متأه 87صد )در 39د و نفر( مجر 136)

از ورزشکاران  درصد چهارنظر تحصیالت، ترین فراوانی را داشتند. ازبیشسال  25-30 سنی، افراد

درصد مدرک  5/8و  درصد کاردانی 6/38لم و درصد دیپ 9/48مدرک تحصیلی متوسطه به پایین و 

درصد دانشجو  7/6 ،لحاظ شغلین نخبه نشان داد که به. بررسی شغلی ورزشکاراکارشناسی داشتند

درصد سایر مشاغل را  8/18بودند و ورزشکار درصد  6/42 درصد شغل آزاد داشتند، 8/31 بودند،

 داشتند.
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 شناختی ورزشکاران نخبه های جمعیتویژگی -2جدول

ف
دی

ر
 

 وضعیت شغلی ورزشکاران تحصیالت ورزشکاران سنی ورزشکاران طبقة

گروه 

 سنی
 درصد فراوانی

سطح 

 تحصیالت
 درصد فراوانی

عنوان 

 شغل
 درصد فراوانی

1 
 20زیر 

 سال
18 1/8 

متوسطه به 

 پایین
 7/6 15 دانشجو 4 9

2 
25-

20 
 8/31 71 آزاد 9/48 109 دیپلم 4/27 61

3 
30-

25 
 6/42 95 ورزشکار 6/38 86 کاردانی 8/40 91

4 
35-

30 
 5/8 19 کارشناسی 22 49

سایر 

 مشاغل
42 8/18 

5 
باالتر 

 35از 
4 8/1 - - - - - - 

 100 223  100 223 جمع کل 100 223 جمع کل
 

دهد. نشان میها اسمیرنوف را برای وضعیت توزیع داده -جدول شمارۀ سه نتایج آزمون کلموگروف

معناکه فرض است؛ بدان 05/0 پی کمتر از مقدار ، در تمامی متغیرهای پژوهشجدولاین اساس بر

  برخوردارند. از توزیع طبیعی هادادهشود و ها رد میبودن توزیع دادهنطبیعی
 

 اسمیرنوف -لموگروفنتیجة آزمون ک -3جدول 

 مقدار پی اسمیرنوف -کلموگروف Z لفهمؤ

 13/0 07/1 قوانین احترام به

 17/0 95/0 ناحترام به مسئوال

 11/0 19/1 احترام به حریف

 35/0 68/0 احترام به داور

 09/0 22/1 اهبرخورد با اشتباه

 14/0 18/1 تفکر بردگرایی

 39/0 89/0 سازگاری بیرونی

 09/0 23/1 سازگاری درونی
 

استفاده شد. مطالعة  اینمونهتك تیورزشی ورزشکاران نخبه، از آزمون  برای بررسی وضعیت اخالق

ضی های اخالق ورزشی و میانگین فرلفهکند که بین میانگین تمامی مؤمشخص می جدول شمارۀ چهار
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باالتر از میانگین فرضی است؛ که میانگین اخالق ورزشی طوریبه تفاوت معناداری وجود دارد؛ سه

 خوب و مطلوبی قرار دارد. ورزشی در شرایط نسبتاً ه اخالقمعناکبدان
 ای در سنجش سؤال اولنمونهتک تینتایج آزمون  -4جدول 

 میانگین لفهمؤ 
انحراف 

 معیار
 تی

درجه 

 آزادی

تفاوت 

 میانگین
 معناداری حدباال حدپایین

ک
مال

ر  
غی

مت
 

 001/0 36/1 16/1 26/1 222 78/24 76/0 26/4 احترام به قوانین

 001/0 53/0 29/0 41/0 222 91/6 90/0 41/3 ناحترام به مسئوال

 001/0 96/0 78/0 87/0 222 77/18 69/0 87/3 احترام به حریف

 001/0 16/1 93/0 04/1 222 80/17 88/0 04/4 احترام به داور

 001/0 60/0 40/0 50/0 222 86/9 76/0 50/3 هابرخورد با اشتباه

 001/0 21/1 03/1 12/1 222 42/24 68/0 12/4 تفکر بردگرایی

 اخالق ورزشی

 )مجموع(
84/3 55/0 72/22 222 84/0 77/0 92/0 001/0 

ش
 پی

یر
تغ

م
ن

بی
 

 001/0 69/0 51/0 60/0 222 12/13 68/0 60/3 سازگاری بیرونی

 001/0 63/0 44/0 54/0 222 77/10 74/0 54/3 سازگاری درونی

 فرهنگ سازمانی

 )مجموع(
57/3 68/0 59/12 222 57/0 48/0 66/0 001/0 

 

ورزشی ارتباط مثبت و  سازمانی و اخالق های فرهنگلفهشمارۀ پنج، بین تمامی مؤ طبق جدول

، احترام به های احترام به قوانینلفهبین سازگاری بیرونی با مؤ ،اساسیناوجود دارد؛ برمعناداری 

، ارتباط و اخالق ورزشی بردگرایی ، تفکرهاهبرخورد با اشتبا، ن، احترام به حریف، احترام به داورمسئوال

، احترام های احترام به قوانینلفهدرونی با مؤ بین سازگاری ،همچنین مستقیم و معناداری وجود دارد.

، و اخالق ورزشی بردگرایی ، تفکرهاترام به داور، برخورد با اشتباهاحترام به حریف، اح، نبه مسئوال

، های احترام به قوانینلفهسازمانی با مؤ بین فرهنگ یت،نهادرارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. 

و اخالق  ، تفکر بردگراییهارخورد با اشتباهن، احترام به حریف، احترام به داور، باحترام به مسئوال

 ، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.ورزشی
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 ورزشی قهای فرهنگ سازمانی و اخالخصوص ارتباط مؤلفهآزمون همبستگی پیرسون درنتایج  -5جدول 

 ضریب               مؤلفه

احترام 

به 

 قوانین

احترام 

به 

 نمسئوال

احترام 

به 

 حریف

احترام 

 به داور

 برخورد

با 

 هااشتباه

تفکر 

 بردگرایی

اخالق 

 ورزشی

 سازگاری

 بیرونی

همبستگی 

 پیرسون
23/0 34/0 30/0 25/0 29/0 35/0 40/0 

 *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 معناداری

سازگاری 

 درونی

همبستگی 

 پیرسون
19/0 35/0 25/0 25/0 35/0 33/0 38/0 

 *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 *005/0 معناداری

فرهنگ 

 سازمانی

همبستگی 

 پیرسون
22/0 36/0 29/0 26/0 34/0 36/0 41/0 

 *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 معناداری

 

ورزشی ورزشکاران نخبة ایران، از تحلیل مسیر تأییدی  ای فرهنگ سازمانی با اخالقبرای برازش رابطه

را نشان  رتباط ذکرشدهنتایج برازش ا شمارۀ شش جدول ،اساس)مدل ساختاری( استفاده شد؛ براین

مدل  1شدهنرمنرم برازندگیاند. خوبی برازش شدههای مدل بهشاخص همة ،دهد. با توجه به جدولمی

کند. شده ارزیابی میاسکوئر مدل اشباعاسکوئر مدل مستقل و کایرا ازجهت مقایسة بین مقادیر کای

ای شاخص برازش مقایسه 2یافتهتعدیل برازندگی. هستند 90/0ن مدل مقادیر باالی پذیرش ای دامنة

های ترین شاخصشود که یکی از پرکاربردترین و مناسبنامیده می یافته()برازندگی تعدیل بتلر

یید برازش خوب یا ضعیف مدل است. این شاخص برازش مدل موجود را با مدل تفسیری درزمینة تأ

میزان حجم نمونه است.  نداشتن آن بهحساسیتهای شاخص، کند و یکی از مزیتمستقل مقایسه می

براینکه نسبت عالوه 3شدهتعدیل برازش نیکویی. تا یك است 90/0دامنة پذیرش این شاخص بین 

کند، میزان شاخص شده محاسبه میك برآورد مقدار کوواریانس مشاهدهشده را به کمواریانس بازتولید

ای این شاخص قبول بریزان قابلکند. مآزادی مدل تنظیم می را براساس میزان درجة 4نیکویی برازش

 . است 8/0باالتر از 
 

                                                           
1. Non-Normed Fit Index (NNFI) 

2. Comparitive Fit Index (CFI) 

3. Adjusmed Goodness of Fit Index (AGFI) 

4. Goodness of Fit Index (GFI) 
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 های برازش مدلمقادیر شاخص -6جدول 

 حدمجاز مقدار نام شاخص

 9/0باالتر از  96/0 یافتهتعدیل برازندگی 

 8/0باالتر از  85/0 شدهتعدیل برازش نیکویی 

 9/0باالتر از  93/0 شدهنرم برازندگی 

 9/0باالتر از  91/0 شدهنرمنرم برازندگی 

 

استاندارد نمایش  قالب مدل تخمینمدل نهایی پژوهش را در نتایج تحلیل مسیر شمارۀ چهار،شکل در 

ها و عوامل در سطح لفهتمامی بارهای عاملی بین مؤ ،خص استکه در شکل مشطورداده است. همان

 ،(Xگیری ورودی )مدل اندازهشمارۀ چهار، در بخش اساس شکل ( قرار دارند. بر4/0ی )بیشتر از معقول

( λ=  65/0( و سازگاری درونی )λ=  65/0بارهای عاملی بین فرهنگ سازمانی با سازگاری بیرونی )

( نیز بارهای عاملی بین اخالق ورزشی با احترام به Yگیری هستند. در بخش خروجی )مدل اندازه

(، احترام به داور Λ= 56/0به حریف )(، احترام Λ = 40/0ن )(، احترام به مسئوالΛ = 60/0قوانین )

(62/0 = Λبرخورد با اشتباه ،)ها (51/0= Λو تفکر ) ( 15/0بردگرایی =Λهستند؛ ) وجه با ت ،بنابراین

توان گفت که مدل از برازش مناسبی برخوردار می به جدول و شکل مربوط به نتیجة تحلیل مسیر

 بوده است. منطقی پژوهش نظری ارچوبهچ براساس متغیرها شدۀتنظیم و روابطاست بوده 
 

 
 شدهفرهنگ سازمانی با اخالق ورزشی براساس مدل ضرایب  استانداردمدل نهایی ارتباط بین  -4شکل 
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 اعداد معناداریاساس مدل با اخالق ورزشی برفرهنگ سازمانی مدل نهایی ارتباط بین  -5 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
 ایجاد فرهنگ ازجملهرا  مثبتی و خوب پیامدهای ،خود هایمؤلفه واسطةبه سازمان ورزشی اخالق

 مزیت ایجاد سازمانی و وریبهره باشگاهی، سطح در ورزشی دارد. اخالقهمراه به اخالقی سازمانی

 ،همچنینداشت.  دنبال خواهدبه را پایدار توسعة و رشد و جامعه اخالق تعالی ملی، سطح در و رقابتی

 صورتبه اخالق کهدرصورتی و کندمیسر می را سالم جهان رقابت و تحول اخالقی، سازمانی فرهنگ

فرهنگی و  مبانی برمبتنی ورزشی اخالق شدن مدلنهادینه موجب شود، متبلور سازمان در فرهنگ

نی با اخالق ورزشی فرهنگ سازما ارتباطبررسی  ،پژوهش این هدف شود.می سازمان در دینی

اخالق ورزشی و  سازمانی فرهنگ بین که داد نشان افزار لیزرلخروجی نرم .ایران بود ورزشکاران نخبة

ه این یافته به این نکته اشاره دارد ک ارتباط وجود دارد. 42/0با ضریب استاندارد  ،ورزشکاران نخبه

 ورزشکاران نخبةق ورزشی احتماالً باعث بهبود عوامل مرتبط با اخال سازگاری بیرونی و انسجام درونی

فرهنگ سازمانی در های تها و قوضعف شود کهبا توجه به این یافته پیشنهاد می د.نشوایران می

موردنیاز طراحی و اعمال شوند تا  راهبردهای هامتناسب با آن وشوند شناسایی  فوتبال هایباشگاه

های شجیع، نتایج حاصل از این یافته با نتایج پژوهش رفتارهای اخالقی باشیم.شاهد بروز  ،تبع آنبه

( 1393( و رستگار و آبدارزاده )1392)رحیمی و آقابابایی  ،(1391)کوزه چیان، احسانی و امیری 

های فرهنگی که ارزش بیان کردند( 1388، )جواهری کامل و کوثرنشان ،برای مثال است؛ راستاهم

اطالعات ضایت شغلی و تسهیم نوآوری، ثبات و تهاجم با تعهد عاطفی، رسازمان شامل احترام به فرد، 
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( 1393)چیان، احسانی و امیری پژوهش شجیع، کوزه با نتیجة پژوهش این یافته .ای قوی داردرابطه

و ها و فساد اخالقی موجود در فوتبال حاشیه ها بهاشارۀ آن ،بودناز دالیل ناهمسو که است ناهمسو

 پژوهش تفاوت ابزار و جامعة آماری ،است. همچنین الگوهای اجتماعی رفتارهای غیراخالقیرسوایی و 

  .است از دالیل دیگر ناهمسویی

)رسالت و استراتژی،  سازگاری بیرونی ، مؤلفةمتغیر فرهنگ سازمانی ابعاد دربین ،حاضر پژوهش در

مرز گروه، پاداش  فیزبان مشترک، تعرانسجام درونی ) مؤلفة به نسبتهای کنترل( اهداف، ابزار و نظام

 اگر که دلیل استینبد احتماالً نتیجه این .داشت بهتری وضعیت( و روابط قدرت گاهیها، جاهیو تنب

تعامل و  به هافوتبالیست د،نباش های کنترلی حاکمسازنده، ابزار و نظام فرهنگ های فوتبالباشگاه در

بخشی پیشرفت، کارایی و اثر، به رشد که شوندمی تشویق هاییطرح و انجام وظایف دیگران، انسجام با

کند. می تأیید را دوستیجایگاه و نوع هنجاری، ارتقای فرهنگ و باورهای نوع شود. اینمی ها منجرآن

خوانی دارد. ( هم1393)( و رستگار، فتوت و آبدارزاده 1390رضاییان ) هایاین نتیجه با نتایج پژوهش

 لفةباالترین ضریب استاندارد برای مؤ بیانگر مدل ارتباطی بین متغیرهای پژوهشز نتایج حاصل ا

با اخالق  ارتباط آن( و 79/0انسجام ) ( و مؤلفة90/0فرهنگ سازمانی )سازگاری بیرونی از متغیر 

 باشگاه مسائل حل و هاگیریتصمیم در بازیکنان حاکی از این است که اگر که احتماالً استورزشی 

 طبیعی و درونی طورشوند، به محدود باشگاهی هایدستورالعمل کمتر توسط و باشند داشته مشارکت

بیشتر باشگاه و رضایت هواداران و هرچه وریبهره درراستای صورت خالقبه و شوندمی انگیخته

 .بود، بروز رفتار اخالقی خواهند نتیجهشمردن قراردادهای اجتماعی و در، شاهد تعهد و محترممدیران

ارزشمندبودن  نفس،عزت احترام، مانند کارکنان روانی و عاطفی نیازهای ،فرهنگ مشارکتی ،حقیقتدر

وز رفتارهای اخالقی جهت بری انگیزشی درتواند عاملکند که این میبازیکن را در باشگاه برآورده می

(، رحیمی و آقابابایی 2002رابینز ) باشد. این نتیجه با نتایج مطالعاتویژه در فوتبال در ورزش و به

بودن این نتیجه با پژوهش رابینز جهت. هم( همسو است2012و همکاران ) بیگلیاردی( و 1392)

سازمان نوعی احساس هویت به پیکرۀ اعضا  دلیل است که وی معتقد است فرهنگ( بدین1381)

شود اخالقی در ورزش میدادن به رفتارهای وجودآمدن یا شکلکند که این مفهوم موجب بهتزریق می

( 1392رحیمی و آقابابایی ) گردد. یافتة پژوهش با نتایج پژوهشموجب تقویت اخالق ورزشی میکه 

تار فردی، عملکرد سازمانی، فرهنگ سازمانی بر رف کنندها بیان میآنکه  از این نظر همسو است

یافتة پژوهش با نتایج گذارد. ر میای تأثیتعهد و اخالق حرفه انگیزۀ شغلی، خالقیت و نوآوری و نیز

ترین تعریف از شدهرفتهکه با پذی راستا است( از این جهت هم2012و همکاران ) بیگلیاردی مطالعة

 با این پژوهش یافتة اخیر ،حالبااین نی که ادگار شاین ارائه کرده است، منطبق است؛فرهنگ سازما

 خوانىناهم این دالیل از که خوان است( ناهم2012)خیری، اسدی، فراهانی و گودرزی  پژوهشنتایج 
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 اشاره پژوهش شناسىروشنیز  و جامعة آماری بودنمتفاوت ارزیابى، ابزار بودنمتفاوت به توانمى

 کرد.

مطالعه ی و تمام ابعاد اخالق ورزشی نمونة موردبین فرهنگ سازمان براساس نتایج پژوهش حاضر،

شاید حاکی از آن باشد که مدیران در تعیین اهداف و رسالت تباط ار ارتباط معناداری وجود دارد. این

خطوط قرمز فرهنگی و مرزبندی و  ،های کنترلی مناسب )انسجام بیرونی(ها با استفاده از نظامباشگاه

ریزی، به اساس منشور اخالقی لیگ و ابزارهای پاداش و تنبیه )انسجام درونی( برنامهاخالقی را بر

هادینه شده بخشی و نقی آگاهییصورت اثربخش و عمبه اخالق ورزشی اند وهزش دادبازیکنان آمو

 (1391حسینی و عباسی )(، 2004شاین ) ،(2002رابینز ) است. نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات

مبنای نظر حسینی و عباسی ، برزیرا ( همسو است؛1391) چیان، احسانی و امیریو شجیع، کوزه

 عملی آموزش ها،سازمان در قانون ورعایت اخالق  به مقید انسانی نیروی کارگیری، به(11391)

 برای اخالقی منشور تدوین درنهایت، و قانون و اخالق رعایت به بندپای و مقید کارکنان توسط اخالق

با  این یافتة پژوهش. هستند هاسازمان در ایاخالق حرفه کردننهادینه راهکارهای ازجمله ها،سازمان

نقش مدیران  هاکه آن ستراستا ااز این حیث هم( 1391) چیان، احسانی و امیریشجیع، کوزه پژوهش

، شریفیان و یوسفیاین یافته با دیدگاه د. ندانها را در بهبود وضعیت اخالقی بسیار مؤثر میباشگاه

عداوت، حسادت و به  نوینکه ورزش  وی معتقد است ،زیرا خوانی ندارد؛( هم2013)قهرمان تبریزی 

بردارندۀ نوعی لذت از تماشای در وشود محدود مییك از قوانین نظر گرفتن هیچفخرفروشی، بدون در

به .است یك جنگ منهای تیراندازی با تفنگ القعدم توجه به اخ ،دیگرعبارتاست. به خشونت

ها و است خواستهها و فضاهای فوتبالی ممکن در محیط 1منطق بازی براساس نظریة طورکلی،

 ،نتیجهها باشد؛ درها داشته باشند که در تضاد با پیامدهای اخالقی و فرهنگی آنانتظاراتی از فوتبالیست

هایشان تیمیمنافع هم دلیلها تعهدات اخالقی خود را بهفوتبالیستکه شود محیط فوتبالی سبب می

دیگر، بازیکن عبارتتری قرار گیرند. بهیننظر منطق اخالقی و فرهنگی در سطح پایکنار بگذارند و از

ی هابازیکند تا مطابق رفتار موردقبول تیم و همهای خود بیشتر تالش میتیمیکنار همفوتبال در

و تأثیرپذیری مستقیم طریق ادراک ارزشمندی ، بیشتر ازاخالق ورزشی بنابراین، خود رفتار کند.

 شود. لی )فرهنگ سازمانی( و عوامل و اطرافیان متأثر میبازیکنان از تعامالت موجود در محیط فوتبا

منش و رفتار و با  سائل مربوط به اخالق ورزشی کنندبنابراین مربیان فوتبال باید توجه بیشتری به م

گرایش بیشتر به اخالق ورزشی فراخوانند.  ، ورزشکاران را بههاها و مسابقهمناسب خود طی تمرین

 حاکم است، نوآورانه افکار و هاایده از ها منشور فرهنگی حمایتآن در کههایی باشگاه ،حالدرهر

 های فوتبالباشگاه آورند. مدیرانمی فراهم را بیرونی و اخالق ورزشی -ارتقای تنظیمات درونی ینةزم

                                                           
1. Game Reasoning  
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به بهبود اخالق ورزشی  سازگاری درونی و بیرونی هایشاخص بهبودکه باشند  داشته درنظر باید کشور

-که در میادین و صحنهعنوان بخشی از رویدادهای ورزشی ، اخالق ورزشی بههمچنین .شودمیمنتج 

حاکی از  ،های مختلفورزشکاران به گونهنحوی در رفتارها و عملکردهای ، بهیابدهای ورزشی بروز می

ندایی و  هایپژوهش این یافته با بخشی از نتایج .های سازمانی حاکم بر باشگاه استشفرهنگ و ارز

 کندراوی در پژوهش خود بیان می مثال،عنوانسو است؛ زیرا، بههم( 2015و راوی ) (1387علوی )

 کید دارد که اخالقهای سنتی هند تأارزشن یك بخش از رویداد ورزشی، بر عنواورزشی بهکه اخالق 

  در هر بخش از زندگی برجسته است.

 توسعة فوتبال، اندازچشم ترسیم مدت،طوالنی و مدتکوتاه اهداف کردنمشخص طور اساسی،به

 توانمندی، افزایش فوتبال، مختلف هایبخش در انسجام و هماهنگی افزایش یادگیری در فوتبال کشور،

 نوآوری و خالقیت تشویق و های فوتبالباشگاه به جدید هایایده تزریق ها،قابلیت و توسعة گراییتیم

 ایجاد برای مناسب راهکارهای ،های فرهنگ فوتبالیمبنای سازهگرایی بررسمیتدرجة  تغییر، ایحرفه

، ازجمله پیشنهادهای کلی برای بروز عملکردهای اخالقی در فوتبال سازیو زمینه مطلوب تأثیر

کاربردپذیری فرهنگ  تأییدبر عالوه پژوهش این هاییافته ،بنابراین شوند؛می محسوب ارائهقابل

 دکید دارتأ های اخالق ورزشیمؤلفهدر  فرهنگی ابعاد نقش مهم بر ورزشی، اخالق تبیین سازمانی در

 در اخالقی مبانی تقویت و اخالق ورزشی بروز برای فرهنگ سازمانی مطلوب که است آن مؤید و

 شناسایی است؛ بنابراین،فرهنگ سازمانی قابل هایویژگی با که است ایجاد شرایطی حاصل ،ورزش

 نوع فرهنگ اخالق ورزشی در فوتبال، کدهای شناسایی در فوتبال کشور متولیان شودمی پیشنهاد

 بازیکنان توانمندسازی به طریق این از و تالش کنند بازیکنان انگیختگی در مؤثر عوامل نیز و سازمانی

  برآیند. گوییپاسخ درجهت
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Abstract 
The purpose of the present study was to set a relational model of organizational 

culture with sports ethics of elite athletes in Iran. In terms of its objective, the 

research was applied, using correlation method. The statistical population of the 

research consisted of all the football players of the Azadegan League in the 

season, 2016-2017. The statistical sample consisted of 223 players who were 

selected randomly. To collect data, the researcher used a questionnaire of sports 

ethics and organizational culture. Its validity was obtained by ten Professors and 

its reliability by Cronbach's alpha, being 0/88 and 0/94 respectively. To analyze 

the data, the structural equation method was used to study the causal relationships 

between the observed variables. Findings show that there is a positive and 

significant relationship between organizational culture and sports ethics. The 

results of the confirmatory path analysis test indicated the fitting of relationship 

between organizational culture and sports ethics. All factor loadings between 

components and agents were at a reasonable level and the model had a proper 

fitting which finally confirmed the conceptual model of the research. Therefore, 

on the basis of these findings, sport ethics is mostly influenced by perceiving value 

and direct impression of players from interactions in football. Thus, the authorities 

should identify the codes of sports ethics in football, the type of organizational 

culture as well as the motivating factors of the players in order to strengthen them 

in being responsible. 
 

Keywords: Sports Ethics, Organizational Culture, Elite Athletes, Football 

League. 
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