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 چکیده

 شده کادراتعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و جو اخالقی با عملکرد ورزشی  ،حاضر هدف از انجام پژوهش هدف: 

 بود. بازیکنان والیبال

 جامعه آماری تحقیق را بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی .بودهمبستگی  و از نوع توصیفی ،پژوهش روش :شناسیروش

 صورتبه ،گیرینمونه و (نفر 612) حضور داشتند 39-39ت باشگاهی سال تشکیل دادند که در مسابقا در رده سنی بزرگساالن

 جو و پنج بعد، گویه 13 با ،(1373، کارول)مسئولیت اجتماعی  هایپرسشنامه از هادادهوری برای گردآ .شد جامان شمار کل

ای درجه 5گویه در یک طیف  2 با، (6009، )گلن شدهادراکعملکرد  وبعد  2و  گویه 62 با، (1317، ویکتور و کالن) اخالقی

تحلیل مسیر استفاده  همبستگی پیرسون و آزمون از ،هاتحلیل دادهبرای  د.استفاده ش= بسیار زیاد(  5=بسیار کم، 1لیکرت )

 .شد

اما تأثیر  ؛داردمعنادار و تأثیر مستقیم  شده ادراکو عملکرد  جو اخالقی برمسئولیت اجتماعی  ،دنتایج نشان دا :هایافته

 نبود. دارمعنی شدهادراکجو اخالقی و تأثیر غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی بر عملکرد  مستقیم

بر جو مسئولیت اجتماعی بازیکنان  ارتقاء مربوط به هایسیاستاز طریق اتخاذ  توانندمیدیران و مربیان م :گیرینتیجه

 بگذارند.مثبت  تأثیر هاآن شده ادراکاخالقی و عملکرد 

 .لیبال، بازیکنان واشدهادراکورزشی عملکرد  جو اخالقی، مسئولیت اجتماعی، کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 روانشناسان. است قرارگرفته توجه مورد پیش از بیش ورزشی عملکرد بهبود ،ایحرفه ورزش در گذاریسرمایه افزایش با امروزه

 متغیرهای همچنین ؛دنکنمی ایفا ورزشکاران تیمی و فردی عملکرد در کلیدی نقش شناختیروان متغیرهای ،ندمعتقد ورزشی

 وضعیت از تیمی عملکرد سطح ،والیبال نظیری هایرشته در زیرا گرفت؛ نادیده تواننمی تیم موفقیت و عملکرد در نیز را تیمی

 یکی از ،ورزشکاران میان در حاکم اخالقی توجه به جو .(1931ی و عبداللهی، )طالب پذیردمی تأثیر بازیکنان روابط و تعامالت

 ایمجموعه ،اخالق(. 1913 همکاران، و بهار شعبانی) توان به آن اشاره کردای است که میحرفه موفقیت کسب در مهم عوامل

 زندگی آن در که هستند ایجامعه با تعامل در دافرا که گونههمان. است هاگروه و افراد رفتار بر حاکم استانداردهای و اصول از

 هانگرش به وابسته شانرفتار و باورها ،هاارزش بنابراین ؛هستند خود هایتیمیهم و مربیان تأثیر تحت نیز ورزشکاران ،کنندمی

 ،1راسل) سازد فراهم تیم اخالقی اعمال برای را کلی زمینه یک تواندمی. این ارتباطات متقابل هاستآن اعمال و تصمیمات و

در  .شودمیبه این نتیجه رسیدند که جو اخالقی مطلوب موجب عملکرد باال در تحقیقی  ،(6002) و همکاران 6جارمیلو (.9160

هستند و نسبت  توجهبیورزشکاران اغلب به اصول فردی  به این نتیجه دست یافتند که ،(5600) 9بونستدمولر و  تحقیقی دیگر

 ی دارند.تیاران خود رفتار انتقادبه مربیان و دس

 جهت مشخص هایپست و مدون ریزیبرنامه انسانی، نیروی ،نظیر مشابهی هایویژگی ورزشی هایتیم که با توجه به این تفکر

. است شده انجام سازمانسطح در  کهشود می اشارهتحقیقاتی در ادامه به  ،(1310 ،9چالدورای) دارند هاسازمان با هدف کسب

رفتارهای اخالقی  داری برطور معنابه ،جو اخالقی درون یک سازمان ،دادندنشان  (6009) و همکاران 5لویس ،مثال طوربه

یکی از عوامل اصلی گرایش و  ،معتقدند که جو اخالقی (3913) 2و برونسون کالن و ویکتور. داردثیر تأکارکنان در محیط کار 

تا چه حد بر اساس  کندمیجو اخالقی سازمان مشخص  ارهای مختلف است ورفتعدم گرایش کارکنان یک سازمان به 

 .(1939 ،)شیرازی و احمدی زهرانی شودمی گیریتصمیممعیارهای اخالقی 

 مدیریتی اقدامات مشروعیت موجب کار محیط در اخالقی هایارزش مدیریت که معتقدند ،(1330) 7دیویس و دونالدسون

 بیشتر پیـروی با و بخشیده بهبود را هاگروه و افراد بین روابط در اعتماد ،کرده تقویت را سازمانیفرهنگ تعادل و انسجام ،شده

 (.1911 رحمانسرشت، از نقل به) شودمی سازمان سود افزایش نهایت در و محصوالت کیفیت بهبــود موجب ،استانداردها از

رابطه  ،رضایت شغلی و تعهد و عملکرد شغلیین جو اخالقی با در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که ب (1930) و نادی حاذقی

 اخالقی جو کنندمی احساس که کارکنانی ،محققان فوق نظر از. داردوجود رابطه منفی  ،و با نیت ترک خدمت دارمعنیمثبت و 

 تعهد و رضایت زایشاف،سبب موضوع و این دانندمی عادالنه را خویش سازمان تعامالت و روابط ،حاکم است سازمانشان بر

 در را بیشتری مدت و داشته باشند مثبتی دید خود شغل به نسبت کارکنان ،شودمیباعث  خوب اخالقی جو. شودمی کارکنان

نتیجه  این به یپژوهش در ،(6002) 1سولومان جارمیلو و. باشند شغل خود ترک فکر به کمتر نتیجه در و گذرانندب سازمان

 منجر بهتر شغلی به عملکرد خوب اخالقی جو هاآن طریق از که هستند سازوکارهایی ،شغلی نگرش و استرس که رسیدند

 .شودمی
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آن را  ،ورزشی و ورزشکاران باید به وظایف اخالقی خود آشنا بوده یهاسازمان که هرکدام از دهدیمتحقیقات نشان  ،یطورکلبه

 دنتوانینمنیز  انورزشکار ،ورزشی دارای قوانین و منشور اخالقی نباشد در میادین ورزشی بکار ببرند؛ زیرا اگر سازمان تناسببه

بر عملکرد  مؤثرعوامل  دیگر از د.نمسئول بدان نسبت به مسائل اخالقی ورزش ینهزم درخود را  ،شنا بودهبه وظایف خود آ

وارد  اًامروزی است که اخیر وکار کسبمبحثی نوین در  ،اجتماعی مسئولیت .اشاره کرد یمسئولیت اجتماع به توانیم ،هایمت

اجتماعی  نظر از(. 6010، 1اکانسل) داردگوناگون و متفاوتی از آن وجود  هایبرداشت و است شده ورزشی مدیریت حوزه

 هاسازمانفرهنگی و محیطی رفتار کنند. در  ،نسبت به مسائل اجتماعی ها باید با حساسیتمسئول بودن، یعنی افراد و سازمان

هم موجب و  که هم منافع سازمان را در بردارد کرد تعریفتعهد و تکلیف مدیریت برای اقداماتی  توانمیلیت اجتماعی را مسئو

ها و یا تواند منجر به تعهد نسبت به تیممسئولیت اجتماعی می ،در حوزه ورزش نیز(. 1939)ناصری،  شودمی بهبود رفاه جامعه

و  6شسداشته باشند ) ایویژه باید به مسائل اجتماعی و محیطی توجه ،هاسازماننند نیز ما هاتیم سازمان مربوطه شود.

 بهارتباط معناداری  ابعاد مسئولیت اجتماعی و عملکرد بین در پژوهشی ،(1936و همکاران ) زادهرسول (.6002همکاران، 

ارتباط معناداری با دیدگاه  ،انهیرخواهخکه جو  یافت دستبه این نتیجه در تحقیقی  (6016) 9المهمچنین  .آوردند دست

 طورکلیبه .با اخالق و مسئولیت اجتماعی داشتارتباط کمتری  ،سودمندیجو و  هن برای خدمت به منافع عمومی داشتذینفعا

عملکردشان روی جامعه تأثیرگذار است و این تأثیر چه خوب و  ،های ورزشی به هر نحوی که عمل نمایندتیم ،گفت توانمی

 د.شوها منعکس میبد به خود تیم چه

؛ این زیادی را برای جامعه ورزش به وجود آورده است هایینگرانرعایت نشدن برخی معیارهای اخالقی، در شرایط کنونی 

، حاکم شدن منطق برنده شدن به هر قیمت و هالطمه به روح ورزش جوانمردانه، افت عملکرد تیم ،شامل تواندها مینگرانی

ای مهم برای مدیران و هیکی از دغدغه ،دستیابی به عملکرد مطلوب. اقشار تاثیرپذیر جامعه باشدامناسب شدن برای الگوی ن

از طریق ایجاد  اخالقی و مسئولیت اجتماعی در بین اعضای تیم های ورزشی در هر سطحی است. از طرفی وجود جومربیان تیم

د که اعضای تیم بتوانند از تمام توان خود جهت کسب نتیجه کنرایطی را فراهم تواند شعدالت، انسجام، وفاق و تعهد تیمی می

در پژوهشگران را واداشته تا به دنبال مبناهای نظری  ،ورزشی هاییطمحمعیارهای رفتاری در سقوط مطلوب استفاده نمایند. 

در سطوح مختلف، های مدیران ورزشی غدغهلذا یکی از د ؛این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرای آن را فراهم سازند

رشته خود به فعالیت  نسبت بهبا حس مسئولیت و تعهد کامل  هاآناست تا چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای ورزشکاران 

ین . اولین گام در دستیابی به او عملکرد مطلوبی را از خود نشان دهند کنندو اصول اخالقی حاکم بر ورزش را رعایت  پرداخته

پاسخ به این  ،هدف از انجام این تحقیق کهاست  هاآن یرتأثو عوامل تحت  یجو اخالقدرک صحیح مسئولیت اجتماعی و  ،هدف

 بازیکنان والیبال ارتباطی وجود دارد؟ شدهادراکاست که آیا بین مسئولیت اجتماعی و جو اخالقی با عملکرد ورزشی  سؤال

 .استها ، عملکرد تیمشودها میهای ورزشی و یا واگذاری آنها به سایر استانل تیمانحال سببیکی از مهمترین عواملی که 

به موفقیت  مجموع درثیرگذار بر عملکرد که با شناسایی عوامل و متغیرهای تأ که شودمیآشکار  آنجا ازاین تحقیق  اهمیت

 دربرای مشارکت هر چه بیشتر ورزشکاران و  ریزیبرنامهر داین متغیرها را  توانندمی هاتیممدیران و مسئوالن  ،انجامدمی هاتیم

تا بتوانند در سطح شهر یا استان به فعالیت  کمک نمایند هاتیمبه بهبود عملکرد  ،نموده لحاظانسجام و اتحاد تیمی  نتیجه

پتانسیل زیادی جهت ی ورزشی دارای هاتیم کهآنجایی از همچنین، ؛به اهداف تیمی و اجتماعی خود دست یابندپرداخته و 

با  توانندمی ؛اندمسئولبال جامعه خود در قو  شوندمیی افراد در جامعه شناخته الگوهایی برا عنوانبه تاثیرگذاری هستند و

 ،. مبانی نظری و پیشینه تحقیقکمک کنندو حرکت به سمت تعالی جامعه  به اشاعه اخالق در ،اعمال و رفتارهای مناسببروز 

                                                           
1. Akansel 

2. Sheth 

3. LAM 
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ط مستقیم مسئولیت اجتماعی با جو اخالقی و عملکرد ورزشی و همچنین ارتباط مستقیم جو اخالقی با عملکرد نشانگر ارتبا

این مطالعه این امکان را به شود. نتایج ( با تحلیل مسیر ارزیابی می1شکل ) ورزشی است که در قالب یک مدل مفهومی

ئولیت که مسشوند  آشنای توجه ویژه مبذول داشته و با نقش دهد تا به این موضوعها میمدیران، مربیان و مسئوالن تیم

 .ها داشته باشندند بر عملکرد تیمتوااجتماعی و جو اخالقی می

 
 مدل مفهومی تحقیق ـ 5 شکل

  شناسیروش

 کلیه را تحقیق آماری جامعه است. شده انجامتوصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است که به شکل میدانی  ،پژوهش حاضر

 39-39در مسابقات باشگاهی سال  حاضر نفر( 612) بزرگساالندر سطح جوانان و  بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی

نمونه انتخاب  عنوانبه ،تیم 11کل شمار استفاده گردید و کل جامعه آماری در قالب  گیرینمونهاز روش دادند که تشکیل 

قرار  تحلیل و تجزیهپرسشنامه بازگشت داده شد و  135، تعداد جامعه آماری لک در شده توزیعتعداد پرسشنامه  از .شدند

 (1373، کارول)مسئولیت اجتماعی  شدهتعدیل پرسشنامه جمعیت شناختی، هایویژگیپرسشنامه  ،ابزار تحقیق شامل گرفت.

مسئولیت  و ولیت سالمت و ایمنیمسئ ،مسئولیت اقتصادی ،مسئولیت اخالقی ،پنج بعد )مسئولیت قانونی و گویه 13در قالب 

، ویکتور و کالن)پرسشنامه جو اخالقی  موافقم(، = کامال 5مخالفم،  ال=کام1ای لیکرت )درجه 5در یک طیف  (بشردوستانه

توجه، جو قوانین و مقررات، جو ضوابط، جو ابزاری، جو کارایی محور و جو  بعد )جو مراقبت و 2و  گویه 62در قالب  (1317

، )گلن تیم شدهادراک عملکردو پرسشنامه موافقم(  = کامال 5مخالفم،  =کامال1ای لیکرت )درجه 5در یک طیف  مستقل(

محتوایی صوری و روایی  بود. = بسیار زیاد( 5=بسیار کم، 1رت )ای لیکدرجه 5و در یک طیف  گویه 2در قالب  (6009

مطالعه راهنما با استفاده از  نیز هاپرسشنامهپایایی  شد. تأیید یریت ورزشیمدتن از اساتید  5از نظرات با استفاده  ،هاپرسشنامه

خالصه کردن نمرات  منظوربه محاسبه شد. 19/0 و 23/0 ،19/0 ،ونباخ به ترتیبآلفای کر با آزموننفر از افراد جامعه  90روی 

 ،تحقیق متغیرهای بین ارتباط تعیین برای ،1مردیااز ضریب  هاداده نرمال بودن چندمتغیرهبررسی  برای و آمار توصیفی از ،خام

 گرفته بهره تحلیل مسیر روش از ،علی مدل یک قالب در متغیرها میان ارتباط سنجش برای و پیرسون همبستگی از ضریب

 استفاده گردید. 66آموس نسخه و  12اس نسخه اسپیاسآماری  افزارهاینرماز  ،فوق هایآزمونانجام در  .شد

                                                           
1. Mardia`s Coefficient 
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 هایافته

 های تحقیق گزارش شده است.ها و متغیرآزمودنی جمعیت شناختی اطالعاتآمار توصیفی مربوط به  ،(2و ) (1) در جدول 

 فراوانی کمترین و داشتند قرار سال 96تا  67 دامنه سنی در هانمونه اکثر ،داد نشان شناختی جمعیت هایویژگی بررسی

 سابقه دارای ،درصد 2/99 یعنی تحقیق هاینمونه همچنین اغلب ؛بود سال 99ا ت 93 سنی دامنه مربوط به ،تحقیق هاینمونه

 1/95 و متأهل ،هانمونه از درصد 3/59، مرد درصد 6/93 و زن ،تحقیق هاینمونه از درصد 1/50. هستند سال 11تا  2 ورزشی

 .بودند مجرد هاآن از درصد

 ای تحقیقههای جمعیت شناختی آزمودنیویژگی -1جدول 

 درصد فراوانی شناختیهای جمعیتویژگی

 1/10 61 ترسال و پایین 60 سن

 6/67 59 سال 62-61

 6/97 36 سال 96-67

 9/19 61 سال 91-99

 5/0 1 سال 99-93

 1/50 33 زن جنسیت

 6/93 32 مرد

 1/95 11 مجرد وضعیت تأهل

 3/59 107 متأهل

 60 93 ترسال و پایین 5 سابقه ورزشی

 2/99 17 سال 11-2

 2/66 99 سال 17-16

 1/16 65 سال 69-11

مسئولیت  و( 77/9±22/0)میانگین  بیشترین ،شده ادراک عملکرد متغیر ،تحقیق متغیر سه بین از ،داد نشان نتایج همچنین

 .اندبه خود اختصاص داده را( 67/9±91/0) میانگین کمترین ،اجتماعی

 ای تحقیقهآمار توصیفی متغیر -2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 22/0 77/9 عملکرد ادراک شده

 95/0 99/9 جو اخالقی

 91/0 67/9 مسئولیت اجتماعی

 چنانچه زیرا ؛است پژوهش هایداده بودن نرمال فرض ،داشت نظر در باید مسیر تحلیل کارگیریبه از پیش که مواردی از یکی

برای  .بود خواهد اعتباربی آماری هایتحلیل نتایج ،باشد داشته نرمال توزیع با معناداری و یادز تفاوت پژوهش هایداده توزیع

 .c.rهای بحرانی به دست آمده برای هر متغیر )تعیین نرمال بودن چند متغیره از ضریب مردیا استفاده شد و با توجه به نسبت

نرمال بودن چند متغیره تأیید  فرض ،با توجه به نتایج .(1913می، )قاس ها رد شد(، فرض عدم طبیعی بودن توزیع داده51/6 >

 متغیرهای 1واریانس تورم عامل .است مستقل متغیرهایبین  چندگانه خطیهم وجود عدم ،مسیر تحلیل مفروضات دیگر شد. از

 بین خطی هم پایین میزان از نشان که است 1 به نزدیک و صفر از بیشتر ،نیز هاآن 6تحمل پارامتر و 10 از کمتر ،مستقل

                                                           
1. Variance inflation factor 

2. Tolerance 
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 ماتریس بنابراین ؛است همبستگی ماتریس تحلیل مسیر هایمدل تحلیل و تجزیه مبنای ازآنجاکه .دارد مستقل متغیرهای

بین مسئولیت  ،شود( مالحظه می9طور که در جدول )همان .است شده ارائه (3) جدول در تحقیق متغیرهای همبستگی

ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین  ،ده و همچنین بین مسئولیت اجتماعی و جو اخالقیش اجتماعی با عملکرد ادراک

و  منظور بررسی اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیمبه ،در این پژوهشارتباط معناداری مشاهده نشد.  ،اخالقی و عملکرد جو

 ز روش تحلیل مسیر استفاده شد.ا ،شده اثرات کل مسئولیت اجتماعی و جو اخالقی بر عملکرد ادراک

 تحقیق متغیرهایبین ماتریس همبستگی  -9جدول 

 مسئولیت اجتماعی جو اخالقی عملکرد ادراک شده متغیر

   1 شدهادراکعملکرد 

  03/0 1( p=11/0) جو اخالقی

 60/0 (001/0=p )20/0 1( p=002/0) مسئولیت اجتماعی

و  CFI(، 05/0) تر ازبزرگ P( غیر معنادار با 2χ)دو خیشاخص  ،از قبیل برازش نیکویی هایشاخص (،6) شکل با توجه به

NFI (، همچنین 30/0) تر ازبزرگRMSEA دو نسبیخی ( و1درجه آزادی ) ،(01/0تر از )کوچک (𝐹𝐷⁄2χ )(15/0)  نشان

 و مقادیر مشاهده یل پیشنهاددهند که بین مدها نشان میطورکلی شاخص(. به1913از برازش خوب مدل دارند )قاسمی، 

شده  اثرات مستقیم و غیرمستقیم و همچنین اثرات کل متغیرها گزارش ،(9در جدول )قبول وجود دارد.  برازش قابل ،شده

اخالقی و  مسئولیت اجتماعی تأثیر مستقیم و مثبت بر جو ،شود( مشاهده می9( و جدول )6طور که در شکل )است. همان

متغیرها برهم فقط اثر مستقیم دارند؛ بنابراین اثرات کل با اثرات مستقیم  ،همچنین در این پژوهش ؛ده داردش عملکرد ادراک

کل، از بین متغیرهای موجود در مدل، مسئولیت اجتماعی بیشترین اثر را بر جو  برابر شده است. با توجه به ستون مربوط به اثر

درصد از واریانس متغیرهای جو اخالقی و  9درصد و  92به ترتیب  ،ان دریافتتوبا مشاهده مدل تحقیق نیز می اخالقی دارد.

 شده توسط متغیر مسئولیت اجتماعی تبیین شده است. عملکرد ادراک

 
(χ2= 0/15, p=0/23, RMSEA=0, NFI=0/33, CFI=1) 

 شدهادراکتأثیر مسئولیت اجتماعی و جو اخالقی بر عملکرد  استاندارد ضرایب -2 شکل
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 متغیرهاو اثرات کل  غیرمستقیم اثرات مستقیم، -1 جدول

 متغیرها
 اثرات

 اثر کل غیرمستقیم مستقیم

 20/0 00/0 20/0 جو اخالقی ←مسئولیت اجتماعی 

 60/0 00/0 60/0 شدهعملکرد ادراک ← مسئولیت اجتماعی

 گیرینتیجهبحث و 

بازیکنان والیبال  شده ادراکخالقی با عملکرد ورزشی و جو ا تماعیتعیین ارتباط بین مسئولیت اج ،تحقیق حاضرانجام هدف از 

ارتباط مثبت و معناداری  ،جو اخالقی تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و هاییافته بود.استان خراسان شمالی 

ستقیم و معنادار دارد. م تأثیر ،مالحظه شد که مسئولیت اجتماعی بر جو اخالقیتحلیل مسیر همچنین در مدل  ؛وجود دارد

 مقابل در ویژهبه و است شده قبل از ترحساس بسیار ،های ورزشیمسئوالن و متصدیان تیم اقدامات به نسبت جامعه امروزه

 مسئولیت از منظور .(1915ابزری و همکاران، ) دهدمی نشان واکنش مختلف طرق به و سرعتبهغیراخالقی  هایفعالیت

 که باشد ایگونهبه باید هاآن هایفعالیت لذادارند؛  سیستم اجتماعی بر ایعمده تأثیر ،های ورزشییمت که است اجتماعی این

که در آن  نمایند مسئولیت احساسای های ورزشی نسبت به جامعهزمانی که اعضای تیم نرسد. جامعه به زیانی آن اثر در

گیری یک جو اخالقی ، سبب شکلم احترام گذاشته و پایبند باشندی حاکمشغول به فعالیت هستند و به مسائل قانونی و اخالق

 دهد.به اعمال و رفتارهای آنها جهت میغور مشخصی را برای آنها مشخص نموده و حدود و ث شوند کهدرون تیم خود می

 هاییبه فعالیت هاباشگاه آن، اساس بر که کندمی ایجاد را حاکمیت اخالقی چارچوب یک ،خود ورود با اجتماعی مسئولیت

  دشومی جامعه وضعیت شدن بدتر سبب که کنندمی پرهیز کارهایی از انجام ،کرده بهتر را جامعه وضع که کنندمی اقدام

جذب راحتر  ،نظیربه واسطه مسئولیت اجتماعی منافعی  های ورزشیها و تیمباشگاه ایجاد جواخالقی در. (1911طوسی،)

برای حضور در  ،نفاهم، انسجام و برابری، جلوگیری از محرومیت اعضای تیم، مربیان و تماشاچیاسرشار از تخلق جوی اسپانسر، 

 جامعه اعضای سایر که همچون رودمی انتظارهای ورزشی بنابراین از تیم ؛به همراه داردنیز ها خود تیمرا برای  مکان مسابقات

 توجه مورد خود هایفعالیت و کارها در را شئونات اخالقی و گذاشته احترام مردم باورهای و و اعتقادات هنجارها ها،ارزش به

 بین جو اخالقی و عملکرد ادراک ،دیگر نتایج نشان داد همخوانی دارد. (6016، های پژوهش )المن یافته با یافتهای دهند. قرار

 تأثیرشده  اخالقی بر عملکرد ادراک همچنین در تحلیل مدل مالحظه شد که جو ؛ارتباط مستقیم و معناداری وجود ندارد ،شده

 افزایش را وریبهره ،دارد باشگاه نتایج ها وفعالیت روی گیریچشم تأثیر ،ایحرفه اخالق مستقیم و معناداری را نشان نداد.

 ،است محاک یک تیم در ایحرفه اخالق کههنگامی دهد؛ زیرامی کاهش را ریسک درجه و بخشدمی را بهبود هاارتباط دهد،می

تحقیقات متعددی به رابطه . (1916)قراملکی،  شودآگاه می آن از حادثه ایجاد از قبل مدیر ،شده تسهیل آسانیبه هاداده جریان

)مولر و همکاران، های پژوهش با یافته حاضر های پژوهش؛ اما یافتهاندکردهاشارهمثبت و معنادار جو اخالقی با عملکرد ورزشی 

گیری متغیر عملکرد دانست. نحوه اندازهاید بتوان علت آن را در استفاده از ش( همخوانی ندارد. 1930، نادیو  حاذقیو ) (6005

ها لحاظ نشده است. استفاده شده و عملکرد واقعی تیم عملکرد ادراک شدهگیری ، از پرسشنامه برای اندازهدر تحقیق حاضر

روی  مطالعه باهای این پژوهش یافته کهدرصورتی ،و مشاغل صورت گرفتهها روی کارکنان سازمان ،گذشته مطالعاتهمچنین 

 است. آمدهدستبههای ورزشی تیم

شده مثبت و معنادار بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد ادراک ضعیف، به وجود رابطه توانیم ،ی این پژوهشهاافتهاز دیگر ی

مستقیم و معنادار دارد.  تأثیر ،شدهیت اجتماعی بر عملکرد ادراکهمچنین در تحلیل مدل مالحظه شد که مسئول اشاره کرد.

بر عملکرد  اثرگذاریکی از عوامل  عنوانبه ،در این پژوهش مسئولیت اجتماعیعملکرد مناسب آن است.  ،یک تیمالزمه موفقیت 



 محمدی و همکاران 2/ شماره 9/ سال 5931مدیریت منابع انسانی در ورزش/ بهار و تابستان 

 

572 

باید به انتظارات  ،بی به موفقیتبرای دستیا سازیجهانیدر عصر اطالعات و  های ورزشیتیم واقع دراست.  شده شناختهورزشی 

تلفیق کنند تا  باشگاهگونه انتظارات را با اهداف واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل این ،اجتماعی و احکام اخالقی

ین تالش و تمر ،هایی که بر دوش اعضای تیم قرار دارداز مسئولیتپذیر سازند. دستیابی به اهداف باالتر و واالتری را امکان

که در  نمایند مسئولیت ای احساسوقتی نسبت به جامعهشاد کردن طرفداران تیم است. مستمر جهت کسب نتیجه مطلوب و 

اعضای  باعث ایجاد غرور و افتخار در آنها گردند. ،از تمام توان خود استفاده نموده تا با کسب نتیجه مناسب ،کنندآن فعالیت می

افزایش درآمد، ی از ، استفاده از مزایای ناشباشگاهجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات رعایت اخالق و مسئولیت اتیم با 

با  نتیجهاین . (1911)رحمانسرشت و همکاران،  دهدقرار می را تحت تأثیر هاتیمموفقیت  ،سودآوری و بهبود مزیت رقابتی

متغیر مسئولیت  غیرمستقیمنتایج نشان داد که تأثیر ین همچن ؛همخوانی دارد (6010و همکاران، زادهرسولوهش )ی پژهاافتهی

 تأثیر اخالقی جوبر  تواندمیمسئولیت اجتماعی  متغیر اینکه وجود باآماری معنادار نبود.  ازنظر شدهادراکبر عملکرد  اجتماعی

یش جو تفاهم و کاهش تعارضات، های بهبود روابط، افزااز جنبه ،اخالقیاز بعد  هامیمنافع زیادی برای ت باشگاه درو  بگذارد

 ،اخالقی جو واسطهبه اما ؛به همراه داشته باشدهای ناشی از کنترل و کاهش هزینه افرادبیشتر  یریپذتیافزایش تعهد و مسئول

 .بگذارد تأثیر هاتیم شدهادراکنتوانسته است بر عملکرد 

 شدهادراکاز واریانس متغیرهای جو اخالقی و عملکرد  رصدد 9و  درصد 92به ترتیب همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که: 

که  استزا تبیین شده است و مابقی آن توسط متغیرهایی خارج از محدوده این تحقیق قابل تبیین توسط متغیرهای برون

ها و افراد باالدستی سازمانمالک با توجه به اینکه قرار دهند.  بررسی موردها را محققان در تحقیقات آتی آن ،شودپیشنهاد می

مسئولیت اجتماعی عاملی  ،های تحقیق حاضر نشان دادو از آنجایی که یافته ها استعملکرد تیمها، جهت ارزیابی باشگاه

 ،شودهای ورزشی( پیشنهاد میربط )ادارات ورزش و جوانان و باشگاهها و ادارات ذیبه سازمان، استها تاثیرگذار بر عملکرد تیم

های ایجاد ارزش ،جمله ازو نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی  هایی برای تقویتها به دنبال راهد موفقیت تیمجهت بهبو

همچنین با توجه به اینکه بین مسئولیت  باشند. سرپرستانمربیان و اری از سوی مشترک، تسهیم اطالعات و ارائه الگوهای رفت

مباحثی هستند که اهمیت  جمله ازد و همچنین نظر به اینکه مباحث اخالقی اجتماعی و جو اخالقی ارتباط معناداری وجود دار

برای  ،شود پیشنهاد میی ورزشی هامیتو مسئوالن  ، مدیرانبه مربیان ،دارد هاباشگاهبرای  انکارناپذیررعایت آن فوایدی  ودادن 

و بهبود آن اثرات ارزشمندی  ستا زیست طمحی و ، اجتماعیاقتصادی ،آن سه بعد اصلیکه  ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی

باال ها، عملکرد مالی، کاهش هزینهشفافیت  ،در بعد اقتصادی را انجام دهند:ذیل  اقدامات ،ها داردتیمعملکرد  وجو اخالقی  بر

ورزشکاران و ی برا داوطلبانه هایطرح ارائه المنفعه،عام امور در مشارکت ،مردم و جامعه منافع بعد درو  کیفیت خدمات بردن

 زیست مالحظات زمینه درو نیز  نیازمندان به کمک هایبرنامه و اشتغال های ایجادیتفعالدر همگانی  مشارکت کادر فنی،

 زیست مدیریت ابزارهای کارگیری به و پذیر تجدید منابع از بیشتر استفاده ه،کارکردمواد  بازیافتکمک به روند  محیطی،

با  منشور اخالقی تهیه ،شودمی همچنین پیشنهاد .رای آموزش و ترویج حفاظت از محیط زیستو ایفای نقش الگو ب محیطی

 و تصویب شود. ها تدوینبرای باشگاهضمانت اجرایی 

 عمناب

شغلی و تعهد سازمانی با نیت  رضایت الگویابی معادله ساختاری روابط بین جو اخالقی،  (.1930) .محمدعلی فاطمه و نادی، حاذقی،

 .701- 233 :(5)1 سالمت، اطالعات مدیریت ،خصوصی شهر شیراز هایبیمارستانخدمت در بین کارکنان ترک 

ماهنامه تدبیر،  ،سازمانی فرااخالقیات  (. مسئولیت اجتماعی،1911) .و کوشا، مرتضی ؛محمودرفیعی،  ؛حسین سرشت،رحمان

(13)609 ،66. 
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between social 

responsibility and ethical climate with perceived sport performance of volleyball players. 

Methodology: The research method used was descriptive and correlational. The population 

sample of this research work was the volleyball players of the North Khorasan province who 

attended the club matches in 2014-2015 (N = 216), and all the players were selected as the 

sample. The data was collected with three questionnaires including social responsibility 

adjusted (Carroll, 1979) with 19 items and 5 dimensions, ethical climate (victor & Cullen, 

1987) with 26 items and 6 dimensions, and perceived team performance (Glenn, 2003) with 6 

items in a range of 5-point Likert (1= very low, 5= very much). To analyze the data, the 

Pearson's correlation and Path analysis were used. 

Results: The results obtained showed that social responsibility had a significant and direct 

effect on the ethical climate and perceived performance but it did not have a significant and 

direct effect on the ethical climate and an indirect effect on the perceived performance. 

Conclusion: Managers and coaches can affect the ethical climate and perceived performance 

positively through taking social responsibility promoting policies. 
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To cite this article: 

Mohammadi, M., Bahrololoum, H., & Hosseini Nia, S. R. (2016). Relationship of Social 

Responsibility and Ethical Climate with Perceived Sport Performance (A case study: 

Volleyball Players of North Khorasan). Journal of Human Resource Management in Sport, 

3(2), 165-174. 

 

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2016.834

