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سرآغاز 

نوان یک مبحـث مهـم در   عامروزه ورزش و ابعاد گوناگون آن به
محافل مختلف مورد توجه است و بـه عنـوان ابـزاري کارآمـد و     

پویا و شاداب و اي منحصر به فرد در جهت ایجاد جامعهاي پدیده
اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادي و هاي رفع بسیاري از بحران

). 1ود را نمایــان ســاخته اســت(سیاســی کاربردهــاي فــراوان خــ
اساس بسـیاري از متفکـران معتقدنـد کـه ورزش در رشـد      براین

اي داشته و ورزش هر جامعه، چون آیینـه تأثیرفردي و اجتماعی 
).2آن جامعه است (هاي و بديهاانعکاس دهنده فرهنگ، خوبی

هـاي  به رغم آنکه ورزش این قابلیت را دارد کـه در اکثـر مقولـه   
اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و علمی ایفاي نقش نماید سیاسی،

توان یافت کـه  میرااي و به راستی در جهان کنونی کمتر پدیده
حـال ایـن پدیـده    از چنین ویژگی و قابلیتی برخوردار باشد، بااین

توان روست که به راحتی نمیهجهانی امروزه با چالشی جدي روب
در 1دن مقولـه اخـالق  از آن گذر نمود و این چالش کمرنـگ شـ  

کلیه ابعاد جامعـه بـزرگ ورزش از جملـه ورزشـکاران، مربیـان،      
گروهـی، و مـدیران و کارکنـان    هـاي  داوران، تماشاگران، رسانه

).2ورزشی است(هاي سازمان
صـورت رفتـاري   هاست که بهاز صفات انساناي اخالق مجموعه

). اخالق 3یابد(میشود بروزمیکه از خلقیات درونی انسان ناشی
جمع خلق و به معناي نیرو و سرشت باطنی انسان است که تنها 

). استمرار یک نوع 4با دیده بصیرت و غیرظاهر قابل درك است(

(مقالۀ پژوهشی)
هاي ورزشیاي در سازماني توسعه اخالق حرفهارائه الگو

مهدي سلیمی

شی، دانشگاه اصفهانگروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورز

) 25/11/95، تاریخ پذیرش: 4/9/95(تاریخ دریافت: 
چکیده

اي رود که مبحث اخالق حرفهباشند؛ انتظار میهاي ورزشی میماننظر به جایگاه واالي ورزش در جامعه، و اینکه متولی جامعه ورزش، ساززمینه:
هاي ورزشی بود.اي در سازمانکید باشد، لذا هدف از پژوهش ارائه الگوي توسعه اخالق حرفهأها مورد تدر این سازمان

هیات علمی کشور در رشته مدیریت جامعه آماري شامل اعضايیابی و به لحاظ هدف کاربردي بود.به لحاظ نوع زمینهروش تحقیق روش:
نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی به 241ورزشی، مدیران وزارت ورزش و جوانان، و فدراسیون هاي ورزشی بود که تعداد 

ها از آوري پرسشنامهجمعاي حاصل ازههعنوان نمونه گزینش گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ پژوهشگر ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داد
استفاده شد.80/8و همچنین تحلیل عاملی تاییدي مرتبه دوم در نرم افزار لیزرل SPSSافزارییدي در نرمأآزمون تحلیل عاملی ت

مالی، اخالقی، و مؤلفه مدیریتی، فردي، 5شاخص و 31در قالب را هاي ورزشیاي در سازمانتوسعه اخالق حرفهنهایی، الگوي الگويها:یافته
یید قرار داد.أمورد تآموزشی،
هاي آموزشی و بازآموزي در خصوص معیارهاي اخالق ریزي و اجراي دورهبرنامهگیري از کارکنان متخصص و تحصیل کرده؛ بهرهگیري:نتیجه

توسعه هاي ترین شاخصاز مهم؛ ان و هنگفتهاي مالی سرگرددهی سرمایهکنترل و جهت؛ ارتقاء ظرفیت اعتقادي کارکنان و مدیران؛ و ايحرفه
هاي ورزشی معرفی گردیدند.اي در سازماناخالق حرفه

هاي ورزشیاي، الگوي توسعه، سازماناخالق حرفهکلیدواژگان:
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رفتار خاص دلیل بر آن است که این رفتار ریشه درونی و باطنی 
نامنـد و  مـی در عمق جان و روح فرد دارد که آن ریشه را اخالق

). اخـالق از  6و 5قـی انسـانیت اسـت(   محور تمامی مسائل اخال
هنجــاري و هــاي ســاختارها و مناســبات، فرهنــگ، دیــن، نظــام

حقوقی، نظام خـانواده، یـادگیري اجتمـاعی، ایمـان و تجـارت و      
تـوان از  مـی گونه کهپذیرد و همانمیتأثیرمردمان هاي نگرش

اخالق در سطح کالن نظامی اجتماعی یا اخالق در سطح فردي 
و مشـاغل  هـا ، سـازمان هـا نظاماخالق در سطح زیربحث نمود، 

).7مختلف نیز موضوعیت دارد (
نگـاهی بـه   3از علـم اخـالق  اي عنوان شاخهبه2اياخالق حرفه

لذا .)8در یک حرفه و مسائل اخالقی آن دارد (4تکالیف اخالقی
هـاي  و نیز اصول و ارزشهابه مسائل و پرسشاي اخالق حرفه

پـردازد و نـاظر بـر افعـال ارادي     اي میحرفهیک نظام 5اخالقی
). در تعریفی 9باشد (میآنهااي در حیطه فعالیت حرفههاايحرفه

دانند میرا مجموعه استانداردها و قواعدياي دیگر اخالق حرفه
).10که باید بر نحوه رفتار تمام اعضاي یک حرفه حاکم گردد(

بـدیلی کـه در   بـی و نهادهاي اجتماعی علیرغم نقـش  هاسازمان
رشد و توسعه و پیشرفت جوامع دارند، در شرایط کنونی با توجـه  
بــه عــدم رعایــت کامــل معیارهــاي اخالقــی، دچــار مصــائب و  

، رابطـه مـداري،   6اند کـه قـانون گریـزي   مشکالت متعددي شده
پذیري فقط بخشـی  هی به حقوق دیگران و عدم مسئولیتتوجبی

یـک از جوامـع بـه ویـژه در     شود. در واقع هر میاز آن محسوب
و نهادهاي اجتماعی شان به نـوعی درگیـر مسـائل و    هاسازمان

.)11هسـتند( 7اخالقـی هـاي  مشکالت ناشی از بروز ناهنجـاري 
توجهی یا عدم پاسخ صحیح دلیل بیبهبیشتریی که هاناهنجاري

به نیاز انسان به رشد اخالقی و اعتالء معنوي ایجاد گردیده است 
مـدیران  هـاي  تـرین دغدغـه  این امروزه یکـی از عمـده  ). بنابر3(

کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهاي مناسب براي 
کارکنان شاغل است تا با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل 
جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخالقـی حـاکم بـر شـغل و     

عی چـون  با ایـن حـال در جـوام   .)12حرفه خود را رعایت نمایند(
، و نـه در  هاو سازمانهانه در سطح بنگاهاي ، اخالق حرفهایران

).5سطح مراکز دانشگاهی و حوزوي توسعه یافته نیست (

فرهنگ پـذیرش و رعایـت اصـول و مـوازین زیربنـایی اخـالق       
نه تنها یک وظیفـه، بلکـه ضـامن بقـاء و     هادر سازماناي حرفه

هماننـد  اي الق حرفـه ). اخـ 13پویایی آن سـازمان خواهـد بـود(   
شمشیري دو لبه است. ضعف در نظام اخالقی، منجر به کـاهش  

گـردد و مـدیران را   مـی ارتباطات و افزایش خسارت در سـازمان 
مجبور خواهد کرد که بیشتر بر روي کنتـرل گذشـته نگـر تکیـه     
نمایند؛ زیرا افـراد اطالعـات صـحیح را بـه مـدیران رده بـاالیی       

انرژي سازمان به انرژي منفـی تبـدیل  نرسانده و در این صورت،
). حاکمیـت  12شود. لبه دیگر این شمشیر نیز فرصـت اسـت(  می

گیر و منافع زیادي بـراي سـازمان از   چشمتأثیراي، اخالق حرفه
بهبود روابط، ارتقاء جو تفاهم و کـاهش  هاي بعد داخلی و از جنبه

پـذیري بیشـتر کارکنـان و   تعارضات، افزایش تعهـد و مسـئولیت  
ناشـی از کنتـرل دارد و نیـز از راه افـزایش     هـاي  کاهش هزینـه 

مشروعیت سازمان و اقدامات آن سودآوري و بهبود مزیت رقابتی 
). اخــالق 14دهــد(مــیقـرار تــأثیرو توفیـق ســازمانی را تحــت  

دهــد، ارتباطــات را بهبــودمــیوري را افــزایشاي، بهــرهحرفــه
هنگـامی کـه   دهـد، زیـرا  مـی بخشد و درجه خطر را کـاهش می

در سازمان حاکم است، جریان گردش اطالعـات  اي اخالق حرفه
به راحتی تسهیل گردیده و مـدیران قبـل از وقـوع حادثـه از آن     

توان بیان نمود که رعایت میطورکلی). لذا به12گردند(میمطلع
به معناي در نظر گرفتن منافع سـازمان و  اي اصول اخالق حرفه

فعـال  هـاي  بت سالم با دیگر سـازمان همچنین رعایت اصول رقا
است که منجر به ایجاد منافع بلند مدت بـراي سـازمان و حـوزه    

).8گردد (میکاري
، قادر است به میزان بسیار هادر سازماناي حاکمیت اخالق حرفه

و موفقیت در تحقـق  هاگیري آنان را در جهت کاهش تنشچشم
اسـخگو سـازد؛ لـذا    اثر بخش اهداف، یاري نماید و سـازمان را پ 

اي، امروزه داشتن بستري مناسـب بـراي توسـعه اخـالق حرفـه     
). اخـالق  15گـردد( مـی عنوان یک مزیـت رقـابتی محسـوب   به

کارکنـان، قضـاوت آنهـا    8ضمن ارتقاء هـوش اخالقـی  اي حرفه
پیرامون درستی یا نادرستی کارها را اصالح کرده و از این طریق 

وري نهایتـا عملکـرد و بهـره   بر کمیت و کیفیت فعالیـت آنـان و   
اسـاس امـروزه   ). بـراین 3گـذارد( مـی تـأثیر به شـدت  هاسازمان
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کـه  انـد  این بلوغ رسـیده بهجهان صنعتیدرکشورهاازبسیاري
تعهـدات  وهـا از مسـئولیت فـرار به مسائل اخالقی واعتناییبی

مشـاغل و یـا عـدم کـارایی آنهـا     رفـتن بـین ازبـه ،9اجتمـاعی 
بـراي موفـق هاي از سازماندلیل، بسیاريه همینانجامد. بمی

بـه ایـن بـاور    وکـرده، نیـاز احسـاس تدوین استراتژي اخالقـی 
رسوخاخالقبرمبتنییک فرهنگکه باید در سازماناندرسیده
اي به تحقیقـات دربـارة اخـالق حرفـه    اند این رو کوشیدهکند. از
در تمـامی  ي ا). مبحث اخـالق حرفـه  16اي بدهند (ویژهجایگاه

رسـد کـه ایـن    میمشاغل داراي اهمیت زیادي است، اما به نظر
اهمیت در ورزش داراي ارزشی دو چندان باشد؛ چرا که صـاحب  

از درسـتی یـا فسـاد    اي دارند، به هر میزان جامعهمینظران بیان
تـوان در رفتارهـاي ورزشــی   مــیبرخـوردار باشـد، بازتـاب آن را   
اران، مربیان، داوران، مدیران و بـه  اخالقی یا غیراخالقی ورزشک

). لذا با توجـه  17طور کلی اهالی ورزش آن جامعه مشاهده نمود(
به جایگاه واالي ورزش در جامعه، و همچنین ایـن موضـوع کـه    

هـاي  بازي گردان و متولی اصلی جامعه بـزرگ ورزش، سـازمان  
در اي رود که مبحـث اخـالق حرفـه   میباشند؛ انتظارمیورزشی
ورزشی بسـیار مـورد تاکیـد    هاي به ویژه در حوزه سازمانورزش 

دارنـد کـه ایجـاد و توسـعه     میباشد. در این رابطه محققین بیان
رسمی که مسئولیت ورزش را بر هاي در سازماناي اخالق حرفه

تواند موجب رشد ایـن مقولـه در   میعهده دارند، به میزان زیادي
اهی بـه تحقیقـات گذشـته    اما با نگ).18کلیه ابعاد ورزش باشد (

حتی در اي توان دریافت که اخالق حرفهمیپیرامون این موضوع
میان اندیشمندان حوزه ورزش نیز چندان جدي مورد توجه قـرار  
نگرفته است. در پژوهشی که به صـورت کیفـی بـا هـدف ارائـه      

در آموزش عالی انجـام شـد،   اي اخالق حرفه10الگوي سیستمی
در آموزش عـالی منشـاء   اي الق حرفهمشخص شد که اگرچه اخ

باشـد،  میاثربخشی بوده است و به همین دلیل بسیار مورد توجه
موجـود  هـاي  ندرت بـه بررسـی متغیرهـا و مؤلفـه    این حال بهبا 

تـوان بـه   مـی رسد این یافته رامیپرداخته شده است که به نظر
جامعه ورزش نیز نسبت داد، چرا که با مـرور پیشـینه، تحقیقـات    

گردد؛ با این حـال  چندان قابل توجهی در این زمینه مشاهده نمی

توان به پژوهشی با عنوان رتبه بندي موانع رشد میدر این میان
).19و 5ورزشی اشاره نمود (هاي در رسانهاي اخالق حرفه

در 11بررسی وضعیت توسعه رفتار اخالقیدر تحقیقی که با هدف 
، بیان شد که این وضعیت در انجام گردیدورزش قهرمانی کشور

حد متوسط است و قهرمانان، مربیان، مدیران ورزشی، و مدرسان 
و رسیدن به وضع مطلـوب 12حوزه ورزش خواستار توسعه اخالق

هـاي  ). با این حال اگر چه در زمان فعلـی سـازمان  20باشند (می
اخالقـی در ورزش را کـامال درك   ورزشی نیز خطـر توسـعه بـی   

یی هـا ا جدیت از طریق تبلیغـات گسـترده در زمینـه   اند و بنموده
سنگین مالی و غیـر  هاي و یا جریمه13همچون بازي جوانمردانه

مالی براي اعمال غیر اخالقی همچون دوپینگ، و یـا رفتارهـاي   
نژاد پرستانه، سعی در جلوگیري از آن دارند، ولی بـه نظـر نمـی    

). 21شـند ( رسد که در اهداف خود چندان توفیقی کسب کـرده با 
لذا با توجه به اهمیت موضوع و همچنین خالء تحقیقاتی موجود 
پژوهش حاضر سـعی دارد تـا بـه ارائـه الگـوي توسـعه اخـالق        

ورزشی بپردازد.هاي در سازماناي حرفه

روش 
روش تحقیــق در پــژوهش حاضــر براســاس هــدف، کــاربردي؛  

هادهبراساس نوع، توصیفی زمینه یابی؛ و بر اساس جمع آوري دا
باشد. جامعه آماري پژوهش در دو بخش قابل تعریـف  میمیدانی

است که بخش اول کلیه اعضاي هیات علمـی کشـور در رشـته    
شود که براساس جستجو و برآورد میرا شامل14مدیریت ورزشی

نفـر  170، از 1394گروه تحقیق این میـزان در آبـان مـاه سـال     
بخش براسـاس جـدول   کردند؛ لذا حجم نمونه در اینتجاوز نمی

گیري به صـورت  نفر تعیین و نمونه118کرجسی و مورگان برابر 
تصادفی ساده به انجام رسید. بخش دوم جامعه آماري نیز شامل 

هاي مدیران ستادي وزارت ورزش و جوانان، و مدیران فدراسیون
گردد که این تعداد میورزشی (شامل رئیس، نایب رئیس، و دبیر)

رآورد گردید. حجم نمونـه در ایـن بخـش نیـز بـر      نفر ب190نیز 
ــر   ــان براب ــین و 123اســاس جــدول کرجســی و مورگ ــر تعی نف

به انجـام رسـید. جـدول    اي گیري به صورت تصادفی طبقهنمونه
باشد.میجمعیت شناختی گروه نمونههاي ) بیانگر ویژگی1(
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% نمونه 64گردد، بیش از می) مشاهده1طورکه در جدول (همان
% داراي 81ســال و بــیش از 11ي داراي ســابقه بــاالتر از آمــار

باشـند، کـه   مـی مدرك تحصیلی کارشناسـی ارشـد یـا دکتـري    
توان دریافت که در مجمـوع تحقیـق بـر مبنـاي     میاساسبراین

نظرات افرادي مجرب و متخصص بنا نهاده شده است.
31ابزار پژوهش پرسشـنامه پژوهشـگر سـاخته بـود کـه شـامل      

ــاخص و  ــدیریتی مؤ5ش ــه م ــردي 11(15لف ــاخص)، ف 9(16ش
ــالی  ــاخص)، م ــی 3(17ش ــاخص)، اخالق ــاخص)، و 5(18ش ش

پایـایی پرسشـنامه نیـز بـر اسـاس      بـود.  شاخص)،3(19آموزشی
واقع شد.تأییدمورد 81/0ضریب آلفاي کرونباخ 

به بررسی روش اجراي تحقیق به این شکل بود که ابتدا؛ محقق 
بر اساس روش اسـنادي پرداختـه   مبانی نظري و پیشینه تحقیق

معیـار گـردآوري و   52که در این مرحله با جمـع آوري مطالـب،   
سازماندهی گردیدند. در مرحله بعد با اسـتفاده از تکنیـک دلفـی    

در اي مـؤثر در توسـعه اخـالق حرفـه    هـاي  و شـاخص هـا مؤلفه
نفر از اساتید متخصـص  7ورزشی بر اساس نظرات هاي سازمان

اساتیدي که داراي حداقل سه اثر علمـی در حـوزه   در این حوزه (
در ورزش بودنــد) تعیــین و مبنــاي پرسشــنامه اي اخــالق حرفــه

روایی صوري تأییدپژوهش قرار گرفتند که در این مرحله ضمن 
و محتوایی، پایایی پرسشنامه نیز براساس ضریب آلفاي کرونبـاخ  

سـازه بـه   واقع شد. مرحله نهایی شامل تعیین روایـی  تأییدمورد 
ي بـر اسـاس نظـرات پاسـخگویان و     تأییـد وسیله تحلیل عاملی 

تحلیل عاملی مرتبه دوم و مدلسازي معادالت ساختاري بود. 
هاآوري پرسشنامهحاصل از جمعهاي جهت تجزیه و تحلیل داده

و همچنـین  SPSSي در نرم افـزار  تأییداز آزمون تحلیل عاملی 

80/8نــرم افــزار لیــزرل ي مرتبــه دوم درتأییــدتحلیــل عــاملی 
استفاده شد.

هایافته
شـاخص پرسشـنامه بـه    31در مدل سـاختاري پـژوهش حاضـر    

متغیر مکنون مدیریتی، فردي، مالی، 5عنوان متغیرهاي آشکار از 
توسعه اخـالق  هاي اخالقی، و آموزشی؛ که تشکیل دهنده مؤلفه

کننـد. مـی باشـند، حمایـت  مـی ورزشیهاي در سازماناي حرفه
کـار گرفتـه شـده    ایت تعداد نمونه دو روش معمـول بـه  جهت کف

اســت. روش اول بــر اســاس توافــق تعــداد نمونــه در مطالعــات 
معادالت ساختاري است که غالب صاحب نظران تعـداد مناسـب   

برابـر تعـداد کـل سـواالت     15و حـداکثر  5نمونه را بین حداقل 
341داد )، که بـر ایـن اسـاس تعـ    22نمایند (میپرسشنامه بیان

ســوال مناســب ارزیــابی31پرسشــنامه بازگشــتی بــراي تعــداد 
باشد. همچنین بر اساس میگردد، و مؤید کفایت تعداد نمونهمی

) KMO) معیار کیسـر، میـر، و الکـین (   2نتایج حاصل از جدول (
دهد میرا نشان970/0جهت کفایت تعداد نمونه، عددي برابر با 

05/0مون بارتلت که کـوچکتر از  و با توجه به سطح معناداري آز
گردد که تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار میاست، مشخص

و مدل عاملی، مناسب اسـت و فـرض شـناخته بـودن مـاتریس      
گردد.میهمبستگی، رد

KMOآزمون بارتلت و شاخص .2جدول 
راهکارهاي وضعی

970/0جهت کفایت نمونه گیريKMOشاخص 
1142شاخص خی دو

465رجه آزاديد
001/0سطح معناداري

هاي جمعیت شناختی نمونه تحقیق: ویژگی1جدول 
ویژگی
نمونه

مدرك تحصیلیسابقهجنسیت
کمتر از زنمرد

5
تا 1011تا 5

20
به 20

باال
کمتر از 

کارشناسی
کارشناسی کارشناسی

ارشد
دکتري

873137283023002116اعضاي هیات علمی
8000260116مدیران وزارت ورزش و جوانان

910631748475393833ورزشیهاي مدیران فدراسیون
1041374045807654041155مجموع

%64%17%17%2%31%33%19%17%57%43م نسبیسه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

1.
8.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             4 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.1.8.3
http://ethicsjournal.ir/article-1-535-fa.html


1396، 1، شماره دوازدهمفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

5

ترتیب اشتراك اولیه و اشتراك استخراجی را نشان)، به3جدول (
دهد. در این جدول ردیـف هـر شـاخص برابـر بـا ردیـف آن       می

شاخص در پرسشنامه پژوهش است.
هـاي  هر چه مقـدار اشـتراك اسـتخراجی بزرگتـر باشـد، عامـل      

دهند و اگر هـر یـک از   میاستخراج شده، متغیرها را بهتر نشان
مقادیر استخراجی بسیار کوچک باشند، ممکـن اسـت اسـتخراج    

یی کـه  هـا اساس بایستی عامـل عامل دیگري الزامی شود. براین
) هستند، حـذف گردنـد   23(5/0اشتراك استخراجی آنها کمتر از 

) سه عامل تامین پرسنل 3که با توجه به نتایج حاصل از جدول (
وسط سازمان؛ جلوگیري از ازدحام ارباب رجوع یا به اندازه کافی ت

مشتریان در محل کار کارکنـان؛ و تـامین امکانـات و تجهیـزات     
حـذف  11، و 10، 3هـاي  مورد نیـاز پرسـنل؛ بـا شـماره ردیـف     

بدون در نظر گـرفتن سـه   هاگردیدند. لذا مجددا بررسی شاخص
) و 2شاخص مذکور انجام پذیرفت کـه براسـاس نتـایج جـدول (    

در مرحله دوم، تمامی آنهـا  هامیزان اشتراك استخراجی شاخص
واقع شدند.تأییدمورد 

درصـد  32/83توان می) نیز بیانگر این مطلب است که4جدول (
از واریانس را با پنج عامل تبیین نمود که نسبت به مرحلـه قبـل   

شاخص در آن شرکت داده شده بودنـد)  31که تمامی اي (مرحله
درصد بود؛ افزایش نشان داد.28/77رابر که این عدد ب

ستاده مربوط به اشتراك اولیه و اشتراك استخراجی.3جدول 

اشتراك اشتراك اولیهشاخص
استخراجی
مرحله اول

اشتراك 
استخراجی
مرحله دوم

اشتراك اشتراك اولیهشاخص
استخراجی
مرحله اول

اشتراك 
استخراجی
مرحله دوم

1000/1890/0890/017000/1907/0907/0
2000/1866/0880/018000/1922/0923/0
3000/1380/0-19000/1849/0849/0
4000/1774/0792/020000/1935/0934/0
5000/1835/0836/021000/1740/0741/0
6000/1743/0752/022000/1830/0832/0
7000/1794/0801/023000/1914/0915/0
8000/1693/0686/024000/1806/0806/0
9000/1631/0646/025000/1695/0694/0
10000/1112/0-26000/1777/0778/0
11000/1208/0-27000/1765//0765/0
12000/1895/0899/028000/1711/0710/0
13000/1686/0690/029000/1885/0885/0
14000/1778/0780/030000/1948/0949/0
15000/1984/0984/031000/1951/0952/0
16000/1876/0876/0----

ستاده مربوط به توصیف واریانس.4جدول 

مقادیر ویژه با چرخشمقادیر ویژه با بدون چرخشمقادیر ویژه براي تعیین شاخصردیف
سهم مجموع

واریانس
درصد 
تجمعی

سهم مجموع
واریانس

درصد 
تجمعی

سهم مجموع
واریانس

درصد 
تجمعی

1841/7003/28003/28841/7003/28003/28518/7851/26851/26
2191/6111/22113/50191/6111/22113/50114/6835/21686/48
3363/4582/15695/65363/4582/15695/65672/4687/16372/65
4573/2189/9884/74573/2189/9884/74530/2035/9372/74
5362/2436/8319/83362/2436/8319/83495/2912/8319/83
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مربوط به برازش مدل حاصل از تحلیـل  هاي ) شاخص5جدول (
داده بر اسـاس تحلیـل عـاملی مرتبـه دوم در محـیط لیـزرل را       

دهد. در این جدول نسبت مجذور کاي به درجه آزادي مینمایش
گزارش شده است که با توجه به اینکه عددي کمتـر  68/2برابر 

باشد، بیانگر برازش مناسب مدل ارائه شده است. ریشـه  می3از 
) در این مـدل نیـز   RMSEA(دوم برآورد واریانس خطاي تقریب

تـر  دهد که از آنجایی که این عدد پایینمیرا نشان073/0عدد 
دهد کـه مـدل بـرازش ضـعیفی نـدارد.      میاست، نشان08/0از 

) نیـز از  RMR()03/0(هـا ریشه دوم میانگین مجذور پس مانده
تأییـد آنجایی که به مقدار صفر نزدیک اسـت، بـرازش مـدل را    

مهمی که غالبا براي تحلیل بـرازش  هاي نماید. سایر شاخصمی
گیرند نیز به همراه دامنه مورد قبول آنها میمدل مورد توجه قرار

) ارائه شده است.5) در جدول (24(

برازش مدلابتبطمرهاي شاخص.5جدول

هـاي  دهند کـه داده می) نشان5ج حاصل از حاصل از جدول(نتای
آوري شده به خوبی الگو را مورد حمایت قـرار مـی دهنـد و    جمع

دارد. هـا ي کلی نشان از برازش خوب الگو توسط دادههاشاخص
در مدل مستخرج معادالت ساختاري و تحلیل عاملی مرتبـه دوم  

درآمده است.شینمابه )1(نگاره

مدل معادالت ساختاري و تحلیل عاملی .1نگاره 
مرتبه دوم ارائه شده در حالت استاندارد

هـاي  )، مدل ارائه شده ساختار مؤلفه و شاخص1براساس نگاره (
ی اسـت کـه   دهد، ایـن درحـال  میقرارتأییدمورد مطالعه را مورد 

مرتبط هاي ، مؤلفههادار بوده و شاخصتمام بارهاي عاملی معنی
کنند. لذا به واسطه مراحل پیموده شـده و  میحمایترا به خوبی

) 6مـدل پـژوهش در تحلیـل عـاملی مرتبـه دوم، جـدول (      تأیید
هـاي  در سـازمان اي ي توسعه اخالق حرفـه هاو شاخصهامؤلفه

دهد.میورزشی کشور را ارائه

وان عن
شاخص

دامنه مورد قبولمقدار 

X2/df68/2 3کوچکتر از
RMSEA07/0 برازش مناسب؛ کوچکتر از 05/0کوچکتر از

خطاي مقبول08/0
RMR03/0 هرچه به صفر نزدیک تر باشد مدل برازش

بهتري دارد
GFI95/0 9/0بیشتر از
NFI91/0 9/0بیشتر از
CFI97/0 9/0بیشتر از
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بحث
ارائه شـده در تحقیـق حاضـر بـر     اي الگوي توسعه اخالق حرفه

فه مدیریتی، فردي، مالی، اخالقـی، و آموزشـی بنـا    مؤل5مبناي 
هـا شده است، این در حالی است که در برخی دیگـر از پـژوهش  

بندي در قالب سه گروه فردي، مـدیریتی، و محیطـی   این تقسیم
توان در می)، که این اختالف را26و 25، 3انجام پذیرفته است (

ود، بـه  تر و روش تحقیق پژوهش حاضر جسـتجو نمـ  نگاه جزئی
در اي که مبنـاي توسـعه اخـالق حرفـه    اي طوري که سه مؤلفه

توان زیرمجموعه سه مؤلفه فردي، میباشند رامیپژوهش حاضر
مدیریتی، و محیطی قرار داد.

آن، هـاي  با توجه به میزان ارتباط بین مؤلفه مدیریتی و شـاخص 
هاي گیري از کارکنان متخصص و تحصیل کرده در سازمانبهره
شی؛ و همچنین بهره گیري سـازمان از مـدیران متخصـص،    ورز

توسـعه اخـالق   هاي مجرب و اخالق محور؛ از مهمترین شاخص
آینـد  مـی ورزشی در این مؤلفه به شمارهاي در سازماناي حرفه

). 27و 19که در دیگر تحقیقات نیز به آنها اشـاره شـده اسـت (   
یروي انسـانی  نیروي انسانی مهمترین منبع و جان مایه حیات و ن

هاي ورزشیاي در سازمانهاي توسعه اخالق حرفهها و شاخصمؤلفه.6جدول 

همبستگی در بار عاملیشاخصمؤلفه
اردحالت استاند

مدیریتی

ورزشیهاي بهره گیري از کارکنان متخصص و تحصیل کرده در سازمان
بهره گیري سازمان از مدیران متخصص، مجرب و اخالق محور

جلوگیري از نارضایتی شغلی کارکنان
ارتباط و اعتماد صحیح مدیران با کارکنان

نیاطالع رسانی سازمان به کارکنان پیرامون مسائل شغلی و سازما
کنترل و نظارت مؤثر توسط مدیران با تاکید بر شیوه خودکنترلی

توجه به توانایی و مهارت کارکنان حین تقسیم کار
حمایت اخالقی و حقوقی کافی مدیران از پرسنل و کارکنان سازمان

24/0
19/0
27/0
40/0
34/0
35/0
46/0
41/0

90/0
87/0
86/0
78/0
81/0
80/0
73/0
77/0

آموزشی
هره گیري از اساتید و مربیان آموزش دهنده مجرب و متخصص در مسائل اخالقی و حقوقیب

توجه به نیازهاي آموزشی پرسنل و برنامه ریزي در راستاي رفع نیازهاي حرفه 
آموزشی و بازآموزي در خصوص معیارهاي اخالق حرفه ايهاي برنامه ریزي و اجراي دوره

39/0
58/0
39/0

64/0
78/0
88/0

اخالقی

پر رنگ نمودن هنجارها در سازمان
و لزوم اجراي معیارهاي آن در مدیران و کارکناناي دارا بودن نگرش مثبت به اخالق حرفه

اخالقیهاي جلوگیري از جابه جا شدن و رنگ عوض کردن ارزش
ایجاد کدهاي اخالقی و تدوین استانداردها و قوانین به صورت کتبی

دي کارکنان و مدیران نسبت به رعایت مسائل اخالقیارتقاء ظرفیت اعتقا

29/0
26/0
20/0
20/0
18/0

87/0
86/0
89/0
90/0
92/0

مالی
ارضاي نیازهاي مالی کارکنان به میزان معقول و در حد امکان

شفافیت کامل مسائل مالی در سازمان و جلوگیري از کسب درآمدهاي نامشروع
لی سرگردان و هنگفت در ورزش توسط سازمانماهاي کنترل و جهت دهی سرمایه

19/0
49/0
43/0

76/0
77/0
89/0

فردي

وجود انگیزه و عالقه کافی نسبت به حرفه در کارکنان و مدیران
وجود رضایت کافی کارکنان از بخش و حوزه محل خدمت

ي آن و فهم صحیح نسبت به آنهاو معیارهااي افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و مدیران پیرامون اخالق حرفه
افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و مدیران نسبت به وظیفه محول شده و کسب مهارت کافی پیرامون آن

گرایی و در نظر گرفتن منافع آنی سازمان در مدیران و کارکنان سازمانعدم وجود تفکر مقطع
کامل در برخورد با آنها توسط کارکنان و مدیران سازمانتشخیص رفتار مناسب با مشتریان و ارباب رجوع و احترام 

ارتقاء توانایی کارکنان و مدیران سازمان جهت تحلیل مسائل و مشکالت موجود در مسیر شغلی و حرفه اي
تخصیص زمان کافی جهت انجام هر یک از وظایف توسط مدیران و کارکنان 

تقاء توانایی الزم پیرامون پاسخگویی یا اصالح رفتار در مدیران و کارکنان دارا بودن ظرفیت الزم در برخورد با انتقادات و ار
سازمان

13/0
31/0
38/0

33/0

35/0
45/0

22/0

27/0
41/0

91/0
83/0
79/0

82/0

79/0
74/0

88/0

91/0
72/0
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هاي ورزشیاي در سازمانمهدي سلیمی: ارائه الگوي توسعه اخالق حرفه

8

مدیران متخصص .متخصص ضامن رشد و توسعه سازمان است
توانند زمینه ورود کارکنـان تحصـیل کـرده و    میو اخالق محور

همچنین گسترش اخالق مداري را در سازمان موجب شوند، لـذا  
سنتی جهت گزینش مدیران و سـپردن  هاي کنار گذاشتن دیدگاه

افراد صـاحب تخصـص و   ورزشی بههاي و ارگانهاامور سازمان
الزم جهت توسعه اخـالق در ایـن   هاي تحصیالت از پیش زمینه

آیند. از طرفی نظارت بیشتر به لحـاظ دارا  میبه شمارهاسازمان
بــراي جــذب کارکنــان در   اي بــودن تخصــص الزم حرفــه  

آموزشـی  هـاي  ورزشی و همچنین برگزاري کـالس هاي سازمان
ی مؤثر در جهـت توسـعه   تخصصی براي کارکنان شاغل نیز گام

باشد. در گام بعد جلوگیري از نارضایتی شغلی اي میاخالق حرفه
مهـم مؤلفـه   هـاي  کارکنان؛ به عنـوان یکـی دیگـر از شـاخص    

تـرین  توان از محوريمیمدیریتی معرفی شد، که این شاخص را
). 27و 20، 19به شمار آورد (هاعوامل توسعه اخالق در سازمان

رکت در کار و درگیري ذهنی شـغلی کارکنـان   رضایت شغلی مشا
دهد، و مشارکت انگیرش آنها را براي دستیابی بـه  میرا افزایش

کند. از طرفی خود درگیـري،  میاهداف گروهی و سازمانی بیشتر
اصـلی مشـارکت  هـاي  یاري دادن و پذیرش مسئولیت از مؤلفـه 

ضایت باشند که همگی جنبه اخالقی دارند. لذا کارکنانی که رمی
باشند، بـه واسـطه مشـارکت بـاالتري کـه      میشغلی الزم را دارا

اخالقــی را در ســازمان زنــده نگــههــاي دارنــد اخــالق و ارزش
دارند. در مؤلفـه مـدیریتی پـس از شـاخص رضـایت شـغلی،       می

شاخص اطالع رسانی سازمان به کارکنان پیرامون مسائل شغلی 
مه عناصـر سـازمان   گیرد. اطالع یابی حق همیو سازمانی؛ قرار

. فقـدان  هـا است و اطالع رسانی وظیفه اخالقی مدیران سازمان
انگیزش الزم براي اطالع رسانی و یا نظام اطالع رسانی کارآمد، 

رود. مـی شـمار بـه هـا از موانع یازدارنده رشد اخالقی در سـازمان 
سازمانی که نتواند به اطالع رسانی بـه موقـع، دقیـق، شـفاف و     

، زمینه بروز بسیاري از معضالت اخالقی را در بـین  کامل بپردازد
). ظلم، تبعیض یا دست کم بـروز  12نماید (میپرسنل خود ایجاد

عدالتی، بدگمانی و امثال آنها در چنین بسـتري رشـد  احساس بی
اخالقـی  هـاي  نمایند. همچنین اطالعات نادرست، ناهنجاريمی

و هـا ارگـان زیادي را در پی خواهد داشـت؛ لـذا اطالعـاتی کـه    

دهنـد بایـد بـه صـورت     میورزشی به کارکنان خودهاي سازمان
). شاخص کنترل و نظارت مـؤثر  28دقیق، کامل و مناسب باشد (

توسط مدیران با تاکید بر شیوه خودکنترلی، نیز شاخصی است که 
در مؤلفه مدیریت باید مورد توجه واقع شود، که این شـاخص در  

اشاره و توجـه قـرار گرفتـه اسـت     دیگري نیز موردهاي پژوهش
). ارزیابی و کنترل عملکرد کارکنـان یکـی از   30و 29، 20، 19(

مـدیریتی  هـاي  عناصر اصلی مدیریت است که در غالب تئـوري 
اجتماعی مورد توجه هاي اعم از کالسیک، نئوکالسیک و سیستم

خاص قرار گرفته است، حال اینکـه ایجـاد یـک سیسـتم بهینـه      
ورزشی امـري سـاده   هاي بر عملکرد در سازمانکنترل و نظارت

به نظر نمی رسد و جاي مطالعه و بررسی فراوانی دارد. 
در حوزه مؤلفه آموزش بر اساس میزان همبستگی، سه شـاخص  

وزي در خصـوص  آموزشی و بازآمهاي ریزي و اجراي دورهبرنامه
اي؛ توجه به نیازهاي آموزشـی پرسـنل و   معیارهاي اخالق حرفه

گیري از اساتید بهرهریزي در راستاي رفع نیازهاي حرفه؛ و امهبرن
و مربیان آموزش دهنده مجرب و متخصص در مسائل اخالقی و 

معرفی شدند که توسط هاترین شاخصحقوقی؛ به ترتیب از مهم
). 33-31و 25، 12(انـد  دیگر محققین نیز مورد توجه قرار گرفته

کارایی پرسنل و کارکنـان بـه   آموزش بهترین گزینه براي ارتقاء 
شـغلی، آمـوزش اخـالق نیـز     هـاي  آید. در کنار آموزشمیشمار

امري ضروري است. آموزش موضوعات اخالقی فرآیندي بسـیار  
دشوار است ولی به نوبه خـود باعـث کـارآیی بیشـتر کارکنـان و      

گـردد. آمـوزش مسـائل اخالقـی     میافزایش ظرفیت شغلی آنان
و اصـولی اسـت کـه بـه کارمنـدان و      شامل یک سري از قواعد 

شود تا نسبت به خـود و سـایرین رفتـار    میمدیران سازمان داده
مناسبی داشته باشند و با ارباب رجوع با احتـرام برخـورد کننـد و    
ایــن آمــوزش اخالقــی در چــارچوب دانــش، عــادات و رفتــار و  

). آمـوزش اصـول اخالقـی    12گیـرد ( میافراد شکلهاي نگرش
اتید متخصص و مجرب برنامه ریزي و اجـرا شـود   باید توسط اس

که کارکنان را به این باور برسانند که رشد فکري و شغلی شـان  
است.اي مستلزم وجود اخالقی حرفه

در مبحث مؤلفه اخالقی نیـز بـر اسـاس میـزان همبسـتگی، دو      
شاخص ارتقاء ظرفیت اعتقـادي کارکنـان و مـدیران نسـبت بـه      
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جــاد کــدهاي اخالقــی و تــدوین رعایــت مســائل اخالقــی؛ و ای
هـاي  ترین شـاخص استانداردها و قوانین به صورت کتبی؛ از مهم

هـاي  در پـژوهش هـا این حوزه معرفی گردیدند، که این شاخص
). 34و 25، 20، 19(انـد  مختلفی مورد اشاره و تاکید واقـع شـده  

خداحاضري و خداناظري و توکل به خداوند در همه امور، منجـر  
شده، عالقه هاوحیه مقاومت و تحمل شداید و سختیبه تقویت ر

به کار و سازمان را تقویت نموده و با رشد عالقه به کار، روحیـه  
تیمی نیز در راستاي تحقق اهداف کاري تقویت شده و در نهایت 

و هنجارها از سوي افراد شده و کیفیت هامنجر به پذیرش ارزش
ه میزان تعلق افـراد بـه   ). هرچ6یابد (میافزایشاي اخالق حرفه

و هـا نمادهاي اجتمـاعی جامعـه، هویـت فـردي، باورهـا، ارزش     
هنجارها افزایش یابد احساس مسئولیت آنها در قبال کل سازمان 

). از طرفـی نبـود مقـررات و    12و جامعه افزایش خواهـد یافـت (  
قــوانین اخالقــی مــدون و کــافی یکــی از منشــاهاي مشــکالت 

تواند میوین منشور و مرامنامه اخالقی)، لذا تد20اخالقی است (
نقشی کلیـدي در توسـعه اخـالق در جامعـه ورزش ایفـا نمایـد.       

دارند که اولین گام میپیرامون همین مسئله صاحب نظران بیان
تواند عامل کلیـدي اجـرا و   میدر جهت رشد و توسعه اخالق که

موفقیت فرآینـد کنتـرل و نظـارت کارکنـان در ایـن زمینـه نیـز        
). در 35سوب گردد، تدوین و ابـالغ اصـول اخالقـی اسـت (    مح

مهمی که مـورد تاکیـد   هاي مؤلفه اخالقی یکی دیگر از شاخص
قرار گرفته است، شاخص جلوگیري از جابـه جـا شـدن و رنـگ     

کـه  ییهـا ارزشباشـد.  مـی اخالقـی؛ هـاي  عوض کـردن ارزش 
بـر  اعتقاد دارنـد  هابه آنورزشیهاي مدیران و کارکنان سازمان

ـ دارد. گـاه ا ییبسـزا تأثیررندیگمیکهیماتیاز تصمياریبس نی
بـه  ،بازندمیرنگیمنطقریغهاتیبه نادرست و با توجهاارزش

ـ با تعبیضد ارزش است وقتکیگرفتن رشوه که طور مثال يری
همراه شود، ضـد ارزش بـه حسـاب    ینیریمثل دست خوش و ش

يهـا در ارزش گـذار  بیرتعلیـ قبنیـ سـفانه از ا امتلـذا  . دآیینم
سـته یشايبه نحودیشود و بامیدهیدیاخالقلاز مسائياریبس

با آن مقابله کرد.و جدي 

مـالی  هـاي  در مؤلفه مالی شاخص کنترل و جهت دهی سـرمایه 
ــوان    ــه عن ــازمان؛ ب ــط س ــت در ورزش توس ــرگردان و هنگف س

ورزشی هاي در سازماناي مهمترین شاخص توسعه اخالق حرفه
نـه یهنگفت نـه فقـط در زم  یمالهاي هیوجود سرماه شد.شناخت

، باشـد نیتواند مشـکل آفـر  میزینهانهیزمریورزش بلکه در سا
در صورت عدم جهـت دهـی مناسـب بـه     هاچرا که این سرمایه

میزان زیادي پتانسل ایجاد نیرویی محرك براي بروز رفتارهـاي  
اشــت. خــالف اخــالق توســط مــدیران و کارکنــان را خواهنــد د

شاخص شفافیت کامل مسائل مـالی در سـازمان و جلـوگیري از    
کسب درآمدهاي نامشروع؛ که در گام بعدي در مؤلفه مالی مورد 

تواند بـه عنـوان مکمـل شـاخص     میتوجه قرار گرفته است، نیز
مالی هنگفت و سرگردان، نقشی هاي جهت دهی مناسب سرمایه

از فسادهاي مالی، و پولی، جلوگیري هاي اساسی در کنترل کانال
ورزشـی  هـاي  در سـازمان اي نهایتا توسعه اخالق و اخالق حرفه

داشته باشد. همچنین شاخص ارضاي نیازهاي مالی کارکنان بـه  
میزان معقول و در حد امکان؛ که توسـط محققـین دیگـري نیـز     

توانـد مؤیـدي بـر نقـش     مـی )،36مورد تاکید قرار گرفته است (
تی شـغلی (در مؤلفـه مـدیریتی) در    شاخص جلوگیري از نارضـای 

ورزشی باشد، چرا که بخـش  هاي سازماناي توسعه اخالق حرفه
مهمی از رضایت شغلی وابسته به منافع مالی است، کـه مـدیران   
ورزشی در حد توان باید تمامی تالش خود را براي مرتفع نمودن 

نیازهاي مالی کارکنان خود به انجام برسانند.
یی کـه در پـژوهش حاضـر مـورد     هـا ین مؤلفهتراما یکی از مهم

باشد که تمـامی  میشاخص9بررسی قرار گرفت مؤلفه فردي با 
ذاتی یـا اکتسـابی کارکنـان و مـدیران     هاي آنها ریشه در ویژگی

اند دارند، که اگرچه بر اساس میزان همبستگی اولویت بندي شده
با این حال همگی داراي اهمیـت و ضـرورت خاصـی در جهـت     

باشـند. ایـن   مـی ورزشـی هاي در سازماناي ه اخالق حرفهتوسع
اهمیت تا حدي زیاد است که در غالب مطالعـاتی کـه بـا هـدف     

در اي بررسی عوامل یـا موانـع توسـعه اخـالق و اخـالق حرفـه      
فردي همـواره  هاي آماري به انجام رسیده اند، ویژگیهاي جامعه

ارا بودن انگیـزه  ). د26و 25، 12، 3آیند (میجزئی مهم به شمار
الزم در مورد حرفه؛ آگاهی نسبت به حرفـه، وظـایف محولـه، و    
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اي؛ دارا بـودن مهـارت انجـام کـار؛ انتقـاد      رفتار و اخالق حرفـه 
پذیري؛ بروز رفتار مناسب در قبال ارباب رجـوع یـا مشـتریان؛ و    
ــه   صــرف زمــان کــافی جهــت انجــام وظــایف؛ همگــی از جمل

یا کارمند ورزشی باید در جهت یی هستند که یک مدیر هاویژگی
در سـازمان دارا باشـد، و ایـن در    اي رشد و توسعه اخالق حرفـه 

ذاتی ولی بسـیاري از آنهـا   هاحالی است که برخی از این ویژگی
اکتسابی هستند که افراد باید در سایه آموزش فرا بگیرند.

بر اساس نتایج تحقیق و در جمع بنـدي مطالـب ارائـه شـده؛ از     
ــم ــریمه ــه  ت ــالق حرف ــعه اخ ــت توس ــنهادات جه در اي ن پیش

توان به موارد ذیل اشاره نمود: میورزشی،هاي سازمان
گیري از مدیران متخصص، مجـرب و اخـالق محـور؛ و    ) بهره1

گیري از کارکنان متخصـص و تحصـیل کـرده در    همچنین بهره
ورزشیهاي سازمان

و سـنتی جهـت گـزینش مـدیران    هـاي  ) کنار گذاشتن دیدگاه2
ورزشـی بـه افـراد صـاحب     هـاي  و ارگانهاسپردن امور سازمان

تخصص و تحصیالت
براي اي ) نظارت بیشتر به لحاظ دارا بودن تخصص الزم حرفه3

ورزشـی و همچنـین برگـزاري    هـاي  جذب کارکنان در سـازمان 
آموزشی تخصصی براي کارکنان شاغلهاي کالس

) جلوگیري از نارضایتی شغلی کارکنان4
طالع رسانی و آگاهی بخشی سازمان بـه کارکنـان پیرامـون    ) ا5

مسائل شغلی و سازمانی
کیـد بـر شـیوه    ل و نظـارت مـؤثر توسـط مـدیران بـا تأ     ) کنتر6

خودکنترلی
ریـزي در راسـتاي   ) توجه به نیازهاي آموزشی پرسنل و برنامـه 7

هـاي  ریـزي و اجـراي دوره  رفع نیازهاي حرفه و همچنین برنامه
اي موزي در خصـوص معیارهـاي اخـالق حرفـه    آموزشی و بـازآ 

توسط اساتید مجرب و برجسته
) ارتقاء ظرفیت اعتقادي کارکنان و مدیران نسـبت بـه رعایـت    8

مسائل اخالقی
) تدوین منشـور و مرامنامـه اخالقـی، و کـدهاي اخالقـی بـه       9

صورت کتبی

مـالی سـرگردان و   هاي ) کنترل و جهت دهی صحیح سرمایه10
هاورزشی و مدیران آنهاي توسط سازمانهنگفت در ورزش

ورزشــی و هــاي ) شــفافیت کامــل مســائل مــالی در ســازمان11
جلوگیري از کسب درآمدهاي نامشروع

) ارضاي نیازهاي مالی کارکنان بـه میـزان معقـول و در حـد     12
امکان

گیرينتیجه
بشر اگرچه در طول تاریخ حیات خـود بـه ویـژه بعـد از انقـالب      

ان ترقی را با سرعت طی نموده و به سطح مطلوبی صنعتی، نردب
مختلـف دسـت یافتـه اسـت، امـا      هاي از رشد و توسعه در زمینه

طورکلی آرامش و آسـایش خـود را از دسـت    امنیت، سالمت و به
و مـادي هـاي  دلیل بنیانصنعتی بههاي داده است؛ چرا که نظام

ان از رغم سرشت و طبیعت پاکشـ سرمایه محورشان، افراد را علی
معیارهاي ارزشی دور ساخته و نه تنها گفتار، کردار و پندار آنان را 

توانند آنان را از مسیر تکامل و سعادتمندي میدهد بلکهمیتغییر
رسد که وضعیت در حوزه سازمانی نیـز بـه   میدور سازد. به نظر

گرایی آنها به ماديهاي نسبت قرابت هر یک از جوامع و سازمان
اخالق حرفه اي، شدیدتر هم شده است. کمـا اینکـه   و دوري از 

توان تحـت عنـاوین مختلـف حتـی در     میپیامدهاي منفی آن را
جوامع دینی همچون جامعه ما نیز به وضوح مشاهده نمـود. ایـن   

تواند ها میدر سازماناي در حالی است که حاکمیت اخالق حرفه
در هـا انرا کاهش داده و به سـازم هابه میزان چشم گیري تنش

). 3ی و کسب موفقیت بیشتر کمک کند(توان پاسخگوی
رود که میانتظارهاآنچه که مسلم است این است که از سازمان

، هنجارها، اعتقادات و باورهاي مردم احترام گذاشته و هابه ارزش
خود و در مواجهه با مردم مورد هاي شئونات اخالقی را در فعالیت

امر امکـان پـذیر نمـی باشـد جـز آنکـه       توجه قرار دهند که این 
دیگـر،  اي ). از زاویه37در سازمان نهادینه باشد (اي اخالق حرفه

و ضـعف در رعایـت   اي بـه اخـالق حرفـه   هابی توجهی سازمان
اصول اخالقی در برخورد با نیروي انسانی سـازمان و ذي نفعـان   

تواند مشکالتی را براي خـود سـازمان ایجـاد کنـد و     میبیرونی،
). کارکنان 38مشروعیت سازمان و اقدامات آن را زیر سوال ببرد (
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فعالیـت کننـد، زیـرا    اي حرفههاي دهند در سازمانمینیز ترجیح
بودن، باعث کاهش عوامل اي یک محیط اخالقی، ناشی از حرفه

ناخوشایند در کـار گروهـی و افـزایش رضـایت شـغلی و روابـط       
ین اساس، بـدیهی اسـت   ). برا39شود (میمناسب بین همکاران

ورزشی مشروط هاي در سازماناي که وجود الگوي اخالق حرفه
کشـور  برآنکه برگفته از فرهنگ ورزش و جامعه دینی و اعتقادي 

سازي و عملیاتی شـدن نیـز داشـته    باشد و همچنین قابلیت پیاده
و رفتارهـاي اخالقـی اثرگـذار    هـا تواند در اشاعه ارزشمیباشد،

قل از بروز پیامدهاي ناشـی از عـدم رعایـت اصـول     بوده و یا الا
اخالقی جلوگیري نماید.

توان بیان داشت، شکی نیست که پیـاده  میبندي مطالبدر جمع
و اعمال کدهاي اخالقی در اي سازي فرآیند توسعه اخالق حرفه

یک سازمان ورزشی نتایج مثبت مادي و معنوي به دنبال خواهد 
وه بر بایدها و نبایدهاي ارتباطی که عالاي داشت، و اخالق حرفه

سـازد و اهـداف جـزء و کـالن را دنبـال     میبراي سازمان مطرح
ورزشی هاي نماید، به ایجاد حریم امن جامعه مخاطب سازمانمی

گمارد. میاز جمله ورزشکاران، مربیان، و سایر افراد جامعه همت
ه ضـد  و ورزش کـ هـا حال در دنیاي رقابتی امروزه سـازمان بااین

اند، و از طرفـی میـان منـافع    ارزش و هنجارها رنگ عوض کرده
فردي و سازمانی، و اخالق تداخالتی پیش آمـده اسـت، رعایـت    

رسد کـه نیازمنـد آگـاهی،    میاصول اخالقی کاري دشوار به نظر
ــور     ــالی ورزش کش ــدیران ع ــحیح م ــمیمات ص ــت، و تص هم
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