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ی اخالق لّع اجتماعی در تأثیر ۀتعیین نقش میانجی سرمای ،هدف از این تحقیق

هاي فوتبال لیگ ن باشگاهااي مدیران بر اخالق مدنی شهروندي هوادارحرفه

ست. از نوع همبستگی ا توصیفی ،حاضر . روش پژوهشدسته یک ایران بود

ور در ران لیگ دسته یک فوتبال کشاتمام هواد ،آماري این پژوهش ۀجامع

رزشگاه ، که براي تماشاي مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در و1397سال 

 ،جامعه نامحدود حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه براي

ز سه آوري اطالعات اونه انتخاب شدند. براي جمعنفر به عنوان نم 320

نامه اخالق پرسش  )،1395عیدي و همکاران (اي اخالق حرفه نامهپرسش

شال اجتماعی ناپاهایت و گو ۀنامه سرمایپرسشساخته و  شهروندي محقق

گی پیرسون ها از ضریب همبستاستفاده شد. براي تجزیه و تحلیل داده )2002(

ژوهش نشان مدل معادالت ساختاري استفاده گردید. نتایج  پو آزمون سوبل و 

) و =717/0rهاي آن و سرمایه اجتماعی(ي و مؤلفهاداد بین اخالق حرفه

وجود  يارمعناد ۀ) رابط=581/0rهاي آن با اخالق شهروندي هواداران (مؤلفه

 نشان دهنده برازش AMOS). خروجی هاي نرم افزار p  ≥01/0دارد (

، NFI=0/9 ،IFI=0/97مناسب مدل ساختاري بود. (میزان شاخص هاي 

RMSEA=0/07  وCFI=0/97   نشان دهنده برازش مدل ساختاري

است که در  314/8بودند). با توجه به نتایج تحقیق: مقدار آماره سوبل برابر با 

نظر  به )P-Value≤0.05(درصد معنادار گزارش شد  99سطح اطمینان 

انجی بین تواند به عنوان متغیر میاجتماعی باشگاه می ۀمی رسد، که سرمای

اید و مدیران و اخالق مدنی و شهروندي هواداران عمل نم ايحرفهاخالق 

داران از این طریق اثرات خود را بر اخالق شهروندي هوا ايحرفهاخالق 

 نمایان سازد.
  

  ها واژهکلید 

 .مدنی و شهروندي، هوادار، سرمایه اجتماعی،  اخالق ايحرفهاخالق 

The purpose of this research was to determine The Mediating 
Role of Social Capital in the Causal Effects of Professional 
Ethics of the Managers on the Civic  Ethics of Citizenship 
among Football Clubs Fans in  Iran Football Premier 
League.The research method was descriptive correlational. 
The statistical population of this research was all the fans of 
the national football league in 2018, who were present at the 
stadium to watch their favorite football team matches. Using 
the sample size formula for an unlimited society, 320 people 
were selected as samples, three questionnaires were used to 
collect information: Eidi and colleagues' professional ethics 
questionnaire (2016), the researcher-made citizenship ethics 
questionnaire and Goshal and Nahapit social capital 
questionnaire (2002). Collected data were analyzed by 
inferential methods such as Pearson correlation coefficient, 
Sobel test and structural equation model. The results of the 
research showed that there is a significant relationship 
between professional ethics and its components and social 
capital (r=0/717) and its components with the citizens' ethics 
(r=0/581) of the supporters. The AMOS software outlets 
indicate the proper fitting of the structural model. (NFI=0/9 ،
IFI=0/97 ،RMSEA=0/07 , CFI=0/97 indicate the fit of the 
structural model). According to the results: The Sobol 
Amount statistic is equal to 8/314, which is at 99% 
confidence level, significant reporting was reported (P-
Value≤0.05). It seems that social capital of the club can act 
as a mediating variable between the managers' ethics and 
civil ethics and the citizenship ethics of the fans, and 
professional ethics, thereby professional ethics will show its 
effects on the citizenship ethics of the fans. 
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Professional Ethics, Citizenship and civic Ethics, Fan, Social 
Capital. 
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  همقدم

ها براي انجام امور سازمانی خود، عالوه مدیران و کارکنان سازمان

اي از رهنمودهاي بر معیارهاي سازمانی و قانونی نیاز به مجموعه

و ارزشی دارند، که آنان را در رفتارها و اعمال سازمانی  1اخالقی

یاري دهند و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوي 

شیوه مطلوب جمعی و عمومی را برایشان میسر سازد (مسکاین و 

هاي ). سطح اخالقی سازمان به قرار گرفتن ارزش2،2010همکاران

، صداقت، اعتماد داري، دوري از تبعیضمحوري همچون؛ امانت

متقابل، عدالت، رعایت حقوق ذینفعان سازمان و لحاظ کردن 

ها، اقدامات و تصمیمات ها، برنامهنفعان درون خط مشیمنفعت ذي

براي اتخاذ یک تصمیم مساعد باید بتوان، ارزش هر   شود.گفته می

یک از نتایج احتمالی را که پس از انجام تصمیم حاصل خواهد شد، 

ها را با نوعی مقیاس نمود و به طور ضمنی این ارزشبینی پیش

کمی مقایسه و احتمال موفقیت را بررسی کرد، که این کار همیشه 

ناپذیر مدیریت به گیري از اجزاي جداییساده نخواهد بود. تصمیم

گر است؛ در آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوي جلوهشمار می

ها، طراحی سازمان، هدفهاي سازمان، در تدوین مشتعیین خط

گیري جزء انتخاب، ارزیابی و در تمامی اعمال مدیریت. تصمیم

اصلی و رکن اساسی است. اقدامات و تصمیمات سازمانی زمانی 

تواند اثربخش باشد، که شناخت کافی درباره اصول اخالقی در می

عرصه سازمان و مدیریت وجود داشته باشد. رعایت نشدن برخی 

هاي جامعه از هاي زیادي را در بخشقی، نگرانیمعیارهاي اخال

هاي ورزشی هاي آن، باشگاهو زیرمجموعه 3جمله صنعت ورزش

 4اياخالق حرفه ).1395به وجود آورده است (محمدي و همکاران،

یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشري است. در حال حاضر، 

ال ، کمتر به هاي فوتبمتأسفانه در جامعه ما و به ویژه در باشگاه

). در 1395شود (محمدي و همکاران،اي توجه میاخالق حرفه

هاي مربوط به مدیریت و حالی که در غرب سکوالر، در دانش

اي اي با عنوان اخالق حرفهسازمان و در قسمت ورزش، شاخه

وجود دارد، ولی در جامعه ما در مدیریت و بخصوص صنعت ورزش، 

. چنان که شاهد هستیم بیشترین به اخالق توجه کافی نشده است

ها دهد و این بی اخالقیهاي فوتبال رخ میها در باشگاهبی اخالقی

روز به روز افرایش پیدا کرده و سبب نارضایتی اهالی ورزش، 

هاي فوتبال ها گردیده است. باشگاهبخصوص هواداران این باشگاه

د دلبستگی اي ماننهاي اخالق حرفهما نیازمند آن است، تا ویژگی

مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و... در آنها  ۀبه کار، روحی

سازي فرهنگ کارکنانتعریف و براي تحقق آن در باشگاه و در بین 

 پاسخگویی گذشته، سال چند در ).1395شود (عیدي و همکاران،

                                                                                                                                                    
1- Ethical guidance 

2- McCain et al  

 اجتماعی، هايارزش ارتقاء در نیز سعی و هواداران هايخواسته به

 داشته به همراه هاي فوتبالرابراي باشگاه پیچیدهاي تتناقضا

 آن با هاي مختلف،زمینه در متعهد ورزشی هايباشگاه که است،

 هايمیان خواسته تعادل برقراري و مصالحه درگیرند. ایجاد

اخالق  چارچوب کاري در که است جامعه، موضوعی و هواداران

 جامعه و میان باشگاه رابطه به و شودمی تعریف باشگاه ايحرفه

کند. همان گونه که مشخص است خالء پژوهش در می کمک

هاي ورزشی و به خصوص بر روي هواداران و ها و سازمانمحیط

اي، چه در داخل کشور اخالق شهروندي آنها در زمینه اخالق حرفه

 عبارت شهروندي اخالق باشد.و چه در خارج از کشور مشهود می

 و نبایدها و بایدها معیارها، و مبانی از اي از: مجموعه است

 اجتماعی مناسبات و روابط اعمال، بر رفتار، که هنجارهایی

زندگی  مهم موضوعات از اهمیت لحاظ به و است حاکم شهروندان

 ي نتیجه در و زمان گذشت با که شود می محسوب شهروندان

 مختلف هاي ترویج فرهنگ و جدید هاي فناوري و علوم پیشرفت

 معنوي و مادي جدید نیازهاي آشکارشدن و شهرنشینی رشد نیز و

). 1388نیا،  غالمی(می شود  احساس آن بیشتر ضرورت انسان،

ها و هاي ورزشی از جمله محیطو باشگاه صنعت ورزش

باشند که در جامعه نقش و وظیفه مهم و حساسی هایی میسازمان

ورزشی،  نیاز، مورد ارائه خدمات آنها بر عهده آنها است، که رسالت

 تأمین، جهت استاندارد سطح باالترین در و توانبخشی تندرستی

در  اخالقیات جامعه است. رعایت ارتقاي سالمت و حفظ

هاي فوتبال، ضرورت هاي ورزشی من جمله باشگاهباشگاه

مدیران  در اخالقی اصول بر مبتنی رفتار چرا که دارد، بیشتري

هاي دارد. باشگاه هواداران حفظجذب و  در مؤثري باشگاه، نقش

 ایفاء هواداران فردي در اخالق مهمی نقش ورزشی و مدیریت آنها

 از تواندمی باشگاه سطح اخالقی در هايارزش ایجاد نماید.می

باالتر  سطح به منجر دیگر، سازمانی متغیرهاي بر تأثیر طریق

 و صومعه در همین راستا زینالی .شود شهروندي هواداران اخالق

 در غیراخالقی فضاي آثار بررسی به تحقیقی ) در1390پورعزت (

 این به و پرداخته سازمانی شهروندي ضد رفتارهاي کار، بر محیط

 مراقبتی، شامل فضاي اخالقی فضاي ارتقاء که رسیدند، نتیجه

 بر ايحرفه فضاي و قانونی فضاي مستقل، فضاي کارایی، فضاي

 انحراف سیاسی، انحراف جملهاز  شهروندي رفتارهاي ضد کاهش

فرآیند  .است مؤثر بوده دارایی انحراف و فردي پرخاشگري تولید،

انتقال ارزش ها و هنجارهاي اخالقی یا نهادینه کردن الگوها و 

عناصر فرهنگی از طریق تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان از 

موضوعات بسیار مهمی است که از دیرباز و در طول سیر تحوالت 

3- Sports industry 

4- Professional ethics 
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رهنگی و علمی جوامع متمدن ذهن و اندیشه متفکران و ف

اندیشمندان اجتماعی را به خود مشغول داشته است. در این بخش 

موضوع هاي مرتبط با اخالق شهروندي به طور  ،از پژوهش

مختصر مورد بررسی قرار می گیرد. در عصر حاضر اخالقیات و 

آمیز در یک محیط مدیریت آن از عوامل اصلی عملکرد موفقیت

تواند هاي فوتبال، میرقابتی است. عدم توجه به اخالق در باشگاه

در این میان ها به وجود آورد. معضالت بزرگی براي این باشگاه

قضاوت هواداران در مورد اخالقی بودن و یا غیراخالقی بودن امور 

باشگاه بر کمیت و کیفیت کار آنان و در نتیجه موفقیت باشگاه تأثیر 

هاي فوتبال از جمله نهادهایی است، که قابل توجهی دارد. باشگاه

در جامعه ما از حساسیتی خاص برخوردار است. این حساسیت بیشتر 

آن دلیل است که عملیات داخلی آنها در معرض دید هواداران به 

ها بیش از قرار دارد و مورد قضاوت آنان است. همچنین باشگاه

دار تأمین و ها با نیروي انسانی در ارتباطند و عهدهسایر سازمان

باشند. بنابراین باشگاه تربیت نیروي انسانی سالم و ورزشکار می

که در آن کارکنان، مدیران و افراد  ورزشی نیازمند فضایی است

پذیر، دلسوز، درستکار، وفادار، با تعهد و دیگر باید افرادي مسئولیت

به طور کلی اخالقی بار آیند و با تکیه بر انرژي درونی خود، باشگاه 

) معتقد است اخالق 1393را در مسیر موفقیت قرار دهند. باقري (

آن را همچون هدفی و تعهد شهروندي فرآیندي است که باید 

اساسی در نظر گرفت و به صورت تدریجی ایجاد کرد. به اعتقاد 

) تعلیم و تربیت شهروندي با مفهوم ارزش 1393فرمهینی فراهانی (

ها و اخالق آمیخته شده است، بنابراین اخالق شهروندي مقوله اي 

عمومی و بین رشته اي است که تمام دیسیپلین ها و رشته هاي 

به آن بپردازند. اگر بپذیریم تربیت شهروند خوب و علمی باید 

اخالقی باید یکی از اهداف هر نظام آموزشی باشد، آنگاه اخالق 

. عطااللهی شهروندي در این میان نقش کلیدي پیدا خواهد کرد

) به بررسی رابطه هوش اخالقی و سرمایه اجتماعی 1394(

سرمایه  و القیاخ هوش متغیر دو بین که داد، نشان پرداخت. نتایج

 عوامل از دارد. یکی وجود معناداري و مثبت رابطه اجتماعی

 هوش است و اخالقی هوش اجتماعی، سرمایه بر تأثیرگذار

 تأثیرگذار است. متغیر اجتماعی سرمایه هايمؤلفه تمام بر اخالقی

 است، واقع شده غفلت مورد زمینه در این تاکنون که دیگري

 جهت فراوانی بالقوه توان داراي که است اجتماعی سرمایه

است.  شهروندي و احتماالً اخالق سازمانی متغیرهاي بر اثرگذاري

 در که است، چندالیه و چندبعدي مفهومی اجتماعی سرمایه

 و علوم اجتماعی، اقتصاد گوناگون هايحوزه در اخیر هايسال

 کل یک مثابه به اجتماعی سرمایه است. شده سیاسی مطرح علوم

                                                                                                                                                    
5- Social capital 

 توانندمی که ايهاي اجتماعیشبکه و ارتباطات از، است عبارت

 آورند. پدید جامعه یک افراد میان در را اطمینان و همکاري حس

 بر اجتماعی علوم هايحوزه و متفکران جامعه شناسان از بسیاري

توسعه  مهم ابعاد از یکی اجتماعی سرمایه به توجه که باورند، این

هاي مالی و اقتصادي، سرمایه سرمایهامروزه در کنار  است. جوامع

برداري قرار گرفته است. مورد بهره 5دیگري به نام سرمایه اجتماعی

این مفهوم به ارتباطات میان اعضاي یک شبکه به عنوان منبع با 

ارزش اشاره دارد، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق 

هاي ورزشی به ). باشگاه1393شود (پناهی و همکاران،اهداف می

 ۀست، که الزمهاي اجتماعی، از اجزایی تشکیل شده امثابه سیستم

ها نیز به عنوان روند. سرمایهعملکرد کارا و اثربخش آن به شمار می

یکی از اجزاي باشگاه نقش حیاتی در تأمین نیازهاي آن، پیشبرد 

کنند. در این میان، سرمایه اجتماعی به اهداف و بقاي آن بازي می

عنوان یکی از اشکال سرمایه سازمانی همچون ابزاري در دست 

اي کاراتر و توان به گونهباشگاه است، که از طریق آن می مدیریت

هاي کمتري اهداف باشگاه را تحقق بخشید. این واقعیت، با هزینه

هاي ورزشی را به تئوري سرمایه ها و باشگاهعالقه مدیران سازمان

اجتماعی به منظور تبیین و تفسیر برخی مسائل و مشکالت موجود 

ده است. سرمایه اجتماعی و اخالق در سازمان به خود جلب نمو

شهروندي هواداران به عنوان یکی از موضوعات در عرصه ورزش، 

هاي ورزشی در عصر حاضر درآمده است و کلید به ویژه باشگاه

هایی که به منظور افزایش باشند. تالشموفقیت هر سازمانی می

سرمایه اجتماعی باشگاه و اخالق شهروندي هواداران صورت 

است، نتایج مثبتی را در زمینه اثربخشی، کارایی و باال رفتن گرفته 

هاي ورزشی و در نهایت صنعت ورزش اعتماد و راندمان باشگاه

فعالیت  کننده تسهیل اجتماعی سرمایه کشور به ارمغان آورده است.

از  اخالقی فعالیت منشأ که طوري به است، جامعه در اخالقی

 اجتماعی انجام ساختار از جدا تواندنمی و است اجتماعی سرمایه

 قابل آنان اياخالق حرفه افراد، اجتماعی سرمایه افزایش گیرد. با

یابد. هسو و می آنان افزایش بین در خودکارآمدي و بینیپیش

 اجتماعی، سرمایه کاهش با دادند نشان )2011( 6همکاران

 سازمان در خشونت و اختالس مانند سرقت، اخالقی ضد رفتارهاي

 حقوق به احترام آن، افزایش با و برعکس یافته افزایش ها

) در 1395علی زاده و همکاران (یافت. افزایش می شهروندان

و سازمانی با سرمایه  ايحرفهپژوهشی به تعیین رابطه بین اخالق 

اجتماعی و مسئولیت پذیري اجتماعی، در میان دبیران مقطع اول 

به دست آمده گویاي آن  متوسطه شهرستان نقده پرداختند نتایج

و ابعاد مسئولیت اجتماعی  ايحرفهاست که بین مؤلفه هاي اخالق 

6- Hsu et al 
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و ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه  ايحرفهو بین مولفه هاي اخالق 

 ايحرفهمثبت و معنی دار وجود دارد. هم چنین مولفه هاي اخالق 

و سازمانی قادر به پیش بینی سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی 

نتایج پژوهش امام قلی زاده و به طور مثبت و معنادار هستند. 

نقش میانجی مثبت و  ايحرفه) نشان داد اخالق 1396همکاران (

معناداري را در اثر فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی ایفا می 

) در پژوهشی به بررسی 1397اران(اسماعیل زاده و همککند. 

کارکنان فدراسیون  ايحرفهارتباط بین سرمایه اجتماعی و اخالق 

شنا جمهوري اسالمی ایران پرداختند. نتایج آزمون رگرسیون نشان 

همچنین با توجه به نتایج به دهنده تایید فرضیه هاي تحقیق بود. 

تحلیل  ) نشان داد1397دست آمده توسط علی زاده و همکاران (

درصد احتمال وجود همبستگی بین دو  99همبستگی کانونی با 

با ابعاد سرمایه اجتماعی را  ايحرفهلفه هاي اخالق مجموعه مؤ

)، در تحقیقی با عنوان رابطه 2018کانگ و کیونا (تایید می کند. 

بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت رقابت و ادامه کسب و کارهاي 

ه اي به این نتیجه دست یافنتد که اقتصادي  در شرکت هاي کر

بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت رقابت در کسب و کارهاي 

اقتصادي و همچنین بین سرمایه اجتماعی و و ادامه کسب و 

کارهاي اقتصادي رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد. رفیعی و 

) در تحقیقی با عنوان رابطه بین سرمایه اجتماعی 2018همکاران (

ر کارآفرینی در اعضایی هیات علمی دانشگاه پزشکی  قزوین و رفتا

به این نتیجه دست یافنتد که بین سرمایه اجتماعی و رفتار 

کارآفرینی رابطه مثبت و معنی داري وجود داشته و هر چه سرمایه 

اجتماعی باالتر، بروز رفتار کارآفرینی در اعضایی هیات علمی 

یافته هاي تحقیق گودرزي  دانشگاه پزشکی  قزوین بیشتر می شد.

) بیانگر آن است که به هر میزان فردگرایی خودخواهانه در 1390(

جامعه بیشتر، میزان سرمایه اجتماعی و در نتیجه میزان رعایت 

اخالق شهروندي در رفتار شهروندان کمتر خواهد بود. همچنین 

اقتصادي  –نتایج حاصله حاکی از آن است که بین پایگاه اجتماعی 

رعایت اخالق شهروندي رابطه معنادار وجود دارد این در حالی و 

است که منطقه سکونت تأثیري بر میزان رعایت اخالق شهروندي 

) در پژوهشی با عنوان رابطه بین 2015( 7دمیرتازنداشته است. 

سرمایه اجتماعی و اخالقیات: یک برنامه کاربردي در بخش 

که رابطه مثبت و  بهداشت و درمان به این نتایج دست یافت

معناداري بین سرمایه اجتماعی و اخالق کار وجود دارد. عالوه بر 

این پرستاران شاغل در بخش خصوصی نمره اخالق باالتري  

نسبت به کارمندان شاغل در بخش دولتی کسب نمودند. محقق 

همچنین ابراز داشت که سرمایه اجتماعی در هر دو گروه سبب 

                                                                                                                                                    
7- Demirtas 

8- Fans 

شهروندي بیشتري در قبال سازمان،  بروز رفتارهاي فرانقش و

) به 1391ولیخانی و همکاران ( مشتریان و جامعه شده است.

اجتماعی  سرمایه بر تاثیرآن و مدیران اخالقی هوش میزان بررسی

سازمان پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد، که بین هوش اخالقی 

دارد، و ابعاد آن با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداري وجود 

بینی سرمایه اجتماعی بود. همچنین هوش اخالقی قادر به پیش

باشند،  باالتري برخوردار اخالقی از هوش مدیران هرچه بنابراین

 این هستند. در سازمان براي ارزشمندي اجتماعی هايسرمایه

 تأثیرات و اثربخشی بخاطر شهروندي ورزشی، اخالق میان،

 به را زیادي توجه اند،داشتهورزشی  هايسازمان بر که چشمگیري

هاي باشگاه به توجه این اخیر سال هاي در اند.داده اختصاص خود

 تشکیل مختلف عناصر میان از است. کرده سرایت نیز فوتبال

 و مرکزي هسته بعنوان 8هواداران ورزشی، هايباشگاه دهنده

 بر باشگاه آنان رفتارهاي تأثیر و بوده مطرح باشگاه حقیقی حامیان

باشگاه و پرسنل  سعادت گفت توانمی که است، زیاد اياندازه به

 در امروزه تحوالتی که طرفی از آنهاست. دست در مربوطه

 شدن ايحرفه به رویکرد است، داده روي مختلف هايعرصه

 و ترغنی هاي ورزشیباشگاه و مراکز در انسانی را منابع توسعه

 مدیر یک که ایستجلوه ،9ايحرفه است. رفتار کرده ترپررنگ

متصدي آن  که شغلی شرح بر اساس خود از دارد، سعی ايحرفه

 صورت به ايحرفه مدیر نماید. ایجاد خود مخاطب ذهن در است،

 و هوشمندانه مجموع در بتواند کرده، تا کسب را این مهارت مؤثر

 روي اکثر خود را نظر مورد مطلوب اثر ها،مکان و هازمان اکثر در

بررسی  ).1390بگذارد (سلیمانی، جاي بر کار خود با مرتبط افراد

هاي مختلف در حیطه موضوع تحقیق و بخصوص در پژوهش

اي و تأثیر آن بر دیگر متغیرها در محیط ورزش، زمینه اخالق حرفه

خصوصاً باشگاه ورزشی فوتبال یک نشان دهنده خالء بزرگ در 

از این متغیرها و به  زمینه توجه کافی و عدم استفاده مطلوب

خصوص صنعت فوتبال ایران به عنوان پرطرفدارترین ورزش کشور 

همان طور که مالحظه شد، تحقیقات در حوزه شهروندي باشد. می

و به خصوص اخالق شهروندي قدمت چندانی ندارد و در چند سال 

اخیر تا حدي رواج یافته است. از تحقیقات و پژوهش هاي اخیر به 

می توان رسید که شهروندي در ایران پدیده اي نو و در این نتیجه 

حال ظهور است و با توجه به این که ویژگی اصلی نظریات تغیر، 

توان نظریه یا مدل بودن و به روز شدن آن هاست، نمی ـ  مقطعی

واحدي را براي شهروندي ایجاد کرد. اکثر تحقیقات انجام شده 

گاهی شهروندي، تعهدات درباره سایر حوزهاي شهروندي از قبیل آ

شهروندي، مشارکت شهروندي، نگرش شهروندي، فرهنگ 

9- Professional Behavior 
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و اندك توجهی نسبت به اخالق شهروندي  استشهروندي و ... 

شده است. تا جایی که نظریه منسجم و واحدي در خصوص اخالق 

همچنان ضعف و عدم توجه و  . نیستشهروندي موجود 

ي فوتبال به چشم هاکارگیري متغیرهاي مذکور در باشگاهبه

پژوهش و نتایج تحقیقات انجام شده  ۀخورد. با توجه به پیشینمی

هاي غیر ورزشی مشخص گردید، که اخالق شهروندي در محیط

اي، سرمایه اجتماعی تأثیر از متغیرهایی مانند اخالق حرفه

پذیرد، لذا خالء پژوهشی در زمینه اثر متغیرهاي مذکور بر می

هاي هاي ورزشی و بخصوص باشگاهحیطاخالق شهروندي در م

گردد، که این امر لزوم توجه بیشتر فوتبال کامالً احساس می

هایی در هاي فوتبال در این زمینه و همچنین انجام پژوهشباشگاه

طلبد. نکته قابل توجه ارتباط با این موضوع توسط محققین را می

ساس دیگر که در پیشینه و تحقیقات انجام شده خالء آن اح

گردد، نبود مدلی جامع و کاربردي بین متغیرهاي مذکور می

ها در این باشد، که در صورت وجود این مدل نتایج پژوهشمی

 تر به دید مدیران و مسئولین ارشد سازمانتر و عینیزمینه ملموس

نکته جالب در انجام و مطالعه  رسید.و همچنین دیگر محققین می

متاسفانه در خارج از کشور نیز در مقاالت خارجی این است که 

رابطه با اخالق شهروندي هیچ گونه تحقیق جامعی صورت نگرفته 

است و بیشتر به آموزش شهروندي، فرهنگ شهروندي، مشارکت 

شهروندي و شهروندي فعال و منفعل پرداخته شده است. از طرف 

دیگر با توجه به مطالعات انجام شده تاکنون پژوهشی در مورد 

شهروندي هواداران ورزش انجام نشده است به همین جهت  اخالق

بر آن شدیم تا در این پژوهش بر این امر همت گماریم و تالش 

اختصار و با  این با کنیم تا نتایجی جامع در این زمینه ارائه دهیم.

اي در توجه به اهمیت اصول اخالقی و لزوم رعایت اخالق حرفه

فوتبال و تأثیر و نقشی که در بروز هاي ها، خصوصاً باشگاهسازمان

اخالق شهروندي از سوي هوادران دارد، همچنین با توجه به 

هاي فوتبال است، که معضالت و مشکالتی که پیش روي باشگاه

بخشی از این مشکالت به رعایت نشدن اصول اخالقی و برخی 

باشد، دیگر ناشی از عدم حضور و بی توجهی هواداران به باشگاه می

ق در تحقیق پیش رو بر آن است تا نقش میانجی سرمایه محق

اي مدیران بر هاي فوتبال را در تاثیر اخالق حرفهاجتماعی باشگاه

 اخالق شهروندي هواداران مورد بررسی قرار دهد.

  

  شناسی پژوهشروش

مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادالت 

هش تمام هوادران باالي ساختاري است. جامعه آماري این پژو

هاي فوتبال لیگ دسته یک کشور (مورد مطالعه: سال تیم 18

باشگاه قشقایی و فجر سپاسی شیراز) بود، که به تماشاي 

مسابقات فوتبال تیم محبوب خود از طریق حضور در ورزشگاه 

پردازند روش نمونه گیري این تحقیق هدفمند و در دسترس می

نمونه از روش جامعه نامحدود  جهت تعیین حجممی باشد و 

استفاده شده است. براي انجام این کار، از فرمول تعیین حجم 

جامعه نامحدود استفاده شد. بنابراین با تعیین حجم نمونه و 

نامه در جامعه مورد نظر  پرسش  360احتمال ریزش آن تعداد 

 303نامه جمع آوري و  پرسش 320توزیع گردید که از این تعداد 

نامه که بطور کامل تکمیل شده بود مورد تجزیه و تحلیل  پرسش

 پرسش شامل سه حاضر پژوهش اندازه گیري ابزار قرار گرفت.

 ايحرفهنامه اخالق  نامه استاندارد بر اساس هدف تحقیق پرسش

 4سؤال در قالب  18) شامل 1395توسط عیدي و همکاران (

ارزش ها و خرده مقایس (خرد جمعی، قانون مداري، احترام به 

نامه اخالق شهروندي  روابط انسانی) تدوین شده است. پرسش

 باشد این پرسشسؤال می10توسط محقق تدوین شده که شامل

گیري نامه در یک قالب کلی اخالق شهروندي هوادار را اندازه

نامه سرمایه اجتماعی ناپاهایت و گوشال  نماید.  پرسشمی

یاس (ساختاري، شناختی خرده مق 3سؤال با  15)، شامل 2002(

نامه مؤلفه سرمایه  اي) تدوین شده است. در این پرسش و رابطه

سؤال و مؤلفه سرمایه  5سؤال، مؤلفه سرمایه شناختی  4ساختاري 

اند. براي تعیین روایی  سؤال را به خود اختصاص داده 6اي  رابطه

ها نفر از اساتید دانشگاه 6هاي تحقیق بین محتوایی، پرسشنامه

نظران متخصص رشته مدیریت ورزشی در حوزه رفتار صاحب و

ها نامه سازمانی توزیع گردید و اطمینان حاصل گردید که پرسش

براي تعیین پایایی  همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.

نامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد. مقادیر بدست  پرسش

رابطه با متغیرهاي آمده از محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ در 

؛ اخالق  89/0اي پژوهش به تفکیک در مورد اخالق حرفه

به منظور باشد.می  95/0و سرمایه اجتماعی  94/0شهروندي 

تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کشیدگی یا چولگی به منظور 

هاي پژوهش استفاده بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع داده

مال بودن داده ها از آزمون آزمون ضریب گردید. با توجه به نر

همبستگی پیرسون و آزمون سوبل براي تعیین اثر غیر مستقیم 

افزار متغیر مستقل بر وابسته با نقش متغیر میانجی، توسط نرم

24SPSS  استفاده شد. سپس بر اساس مدل سازي معادالت

ساختاري براي آزمون تاثیر متغیرهاي تحقیق با کمک نرم افزار 

AMOS  .مدل تحقیق انجام پذیرفت  

  

  هاي پژوهشیافته

 ویژگی هاي جمعیت شناختی پاسخگویاننتایج تجزیه و تحلیل 

درصد) افراد نمونه تحقیق مجرد و  6/37نفر ( 114نشان داد که 
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باشند.  درصد) افراد نمونه در وضعیت تأهل می 4/62نفر (  189

تحقیق داراي درصد) افراد نمونه مورد  9/45نفر ( 139همچنین 

درصد) افراد مدرك آنها فوق دیپلم، 5/17نفر ( 53مدرك دیپلم، 

 9/5نفر ( 18درصد) افراد داراي مدرك لیسانس و  7/30نفر ( 93

باشند.  درصد) افراد نمونه داراي مدرك فوق لیسانس و باالتر می

درصد) افراد نمونه تحقیق کمتر از یک  1/30نفر ( 91همچنین 

 2/13نفر ( 40سال،  3تا  1درصد) افراد  6/36نفر ( 111سال، 

درصد) افراد نمونه  1/20نفر ( 61سال و  5تا  3درصد) افراد 

سال است، که از تیم محبوب خود  حمایت  5تحقیق بیشتر از 

  کنند. می

هاي آن با اي و مؤلفهبراي بررسی روابط بین اخالق حرفه

ده شده است. سرمایه اجتماعی، از آزمون همبستگی پیرسون استفا

باشد، وجود رابطه تأیید  01/0داري آزمون کمتر از اگر سطح معنی

اي و ضریب همبستگی بین اخالق حرفه 2خواهد شد. در جدول 

  سرمایه اجتماعی نشان داده شده است:

  

 
  و مؤلفه هاي آن با سرمایه اجتماعی ايحرفهضریب همبستگی بین اخالق  .1جدول 

 سرمایه اجتماعی روابط انسانی احترام به ارزش قانون مداري خرد جمعی اياخالق حرفه متغیرها

      1 اياخالق حرفه

     1 725/0** خرد جمعی

    1 499/0** 826/0** مداريقانون

   1 422/0** 339/0** 721/0** احترام به ارزش

  1 192/0** 371/0** 260/0** 574/0** روابط انسانی

 1 442/0** 459/0** 677/0** 461/0** 717/0** سرمایه اجتماعی

01/0≤ p **   

 
  هاي آن با اخالق شهرونديضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه .2جدول 

 اخالق شهروندي ايسرمایه رابطه سرمایه شناختی سرمایه ساختاري سرمایه اجتماعی متغیرها

     1 سرمایه اجتماعی

    1 709/0** سرمایه ساختاري

   1 517/0** 862/0** سرمایه شناختی

  1 516/0** 340/0** 815/0** ايسرمایه رابطه

 1 372/0** 573/0** 459/0** 581/0** اخالق شهروندي

01/0≤  p * *  

 
دهد. روابط بین متغیرهاي تحقیق را نشان می 1جدول 

اي با شود، بین اخالق حرفهکه در جدول مشاهده می همانطور

). >01/0Pداري وجود دارد (سرمایه اجتماعی رابطۀ مثبت و معنی

اي با سرمایه اجتماعی هاي اخالق حرفهعالوه براین، بین مؤلفه

  ).>01/0Pدار وجود دارد (رابطۀ مثبت و معنی

ن با هاي آو مؤلفهسرمایه اجتماعی براي بررسی روابط بین 

، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده اخالق شهروندي 

و سرمایه اجتماعی ضریب همبستگی بین  2است. در جدول 

  نشان داده شده است.اخالق شهروندي 

دهد. روابط بین متغیرهاي تحقیق را نشان می 2جدول 

شود، سرمایه اجتماعی با همانطور که در جدول مشاهده می

داري وجود دارد طۀ مثبت و معنیاخالق شهروندي راب

)01/0P<هاي سرمایه اجتماعی با ). عالوه براین ، بین مؤلفه

  ).>01/0Pدار وجود دارد (اخالق شهروندي رابطۀ مثبت و معنی

براي بررسی نقش میانجی متغیر سرمایه اجتماعی ابتدا از 

آزمون سوبل استفاده شد. در این آزمون  اجراي یک تحلیل 

متغیر پیش   ايحرفهاخالق  در آن متغیر مستقل رگرسیون که

مقادیر  متغیر وابسته است سرمایه اجتماعی بین و متغیر میانجی

a   SEa  دهد و یک تحلیل رگرسیون که در آن متغیر می را

متغیر  سرمایه اجتماعی و متغیر میانجی اياخالق حرفه مستقل

سخ است متغیر پا اخالق شهروندي پیش بین و متغیر وابسته

دهد. سپس آماره سوبل و سطح معنی را می SEbو b مقادیر

شود.  با در نظر گرفتن سطح خطاي داري آزمون محاسبه می

کوچکتر باشد، اثر غیرمستقیم 05/0از  Z اگر مقدار 05/0=∝

 .شده از نظر آماري معنادار استمشاهده 

نتایج آزمون سوبل نشان داد که حضور  3با توجه به جدول 
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اي و یر میانجی سرمایه اجتماعی در ارتباط بین اخالق حرفهمتغ

است که در  314/8اخالق شهروندي، مقدار آماره سوبل برابر با 

-Pدرصد معنادار گزارش شد ( 99سطح اطمینان 

Value≤0.05توان این طور نتیجه گرفت ). بر این اساس می

و اخالق اي که متغیر سرمایه اجتماعی در ارتباط بین اخالق حرفه

  شهروندي، نقش میانجی دارد. 

میزان اثرات کل، مستقیم و غیر مستقیم آورده  7در جدول 

اي بر سرمایه اجتماعی شده است . میزان اثر کل اخالق حرفه

). میزان اثر مستقیم اخالق P<0.05و معنا داراست( 903/0

و  معنادار است  و اثر غیر  390/0اي بر اخالق شهروندي حرفه

و هر دو معنادار  0 /948و اثر کل آن  558/0م آن مستقی

)P<0.05 هستند. لذا متغیر میانجی اثرش معنا دار و باعث (

  افزایش اثرگذاري بر متغیر اخالق شهروندي شده است.

  

  نتایج آزمون سوبل براي سرمایه اجتماعی .3جدول 

 a 717/0مقدار 

 b 373/0مقدار 

aSE
 

035/0 

bSE
 

041/0 

 314/8 آماره آزمون سوبل

 P 000/0دار سطح معنی
  

  

  

  بررسی رابطه بین متغیرهاي اصلی پژوهش(در حالت استاندارد) .1شکل 

  

  ضرایب رگرسیونی مدل .4جدول 

 
ضرایب 

 استاندارد

ضرایب غیر 

 استاندارد
C.R S.E داريمعنی سطح 

 000/0 257/0 031/7 81/1 903/0 سرمایه اجتماعی-اياخالق حرفه

اخالق -سرمایه اجتماعی

 شهروندي
618/0 177/0 686/2 066/0 007/0 

اخالق  -اياخالق حرفه

 شهروندي
390/0 148/0 139/1 130/0 255/0 

 معیارهاي برازش مدل در معادالت ساختاري  .5جدول 

 نتیجه بازه شاخص هاي برازش مدل

2X
DF 

 برازندگی عالی 2کم تر از 

 برازندگی خوب 5تا  2بین 
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 برازندگی ضعیف و غیر قابل قبول 5بیش از 

CFI  مورد قبول 9/0بیش از 

NFI  مورد قبول 1نزدیک 

IFI  مورد قبول 9/0بیش از 

RMSEA 

 برازش متوسط 1/0تا  08/0بین 

 برازش مناسب 08/0تا  05/0بین 

 برازش عالی 05/0کم تر از 

 

 معیارهاي برازش مدل .6جدول 

 2X DF 
2X

DF 
CFI RMSEA IFI NFI 

 908/0 971/0 074/0 969/0 648/2 112 611/296 مدل

 قابل قبول قابل قبول برازش مناسب قابل قبول برازندگی خوب - - نتیجه

  

 کل، مستقیم و غیر مستقیم بر اخالق شهروندي جدول اثرات .7 جدول

  اثرات اياخالق حرفه سرمایه اجتماعی اخالق شهروندي

 کل 903/0 0 0

 مستقیم 903/0 0 0 سرمایه اجتماعی

 غیرمستقیم 0 0 0

 کل 948/0 618/0 0

 مستقیم 390/0 618/0 0 اخالق شهروندي

 غیرمستقیم 558/0 0 0

  

  بحث و نتیجه گیري

هاي فوتبال، فرهنگ باشگاه و تعهد اي در باشگاهاخالق حرفه

دهد. یا به بیان دیگر را نسبت به باشگاه تحت تأثیر قرار می کارکنان

اي و سرمایه اجتماعی یکدیگر را تحت تأثیر قرار اخالق حرفه

هاي برخوردار، میزان سود دهند. توجه به تمام افراد و گروهمی

ها را در بلند مدت افزایش خواهد داد، زیرا موجب انگیزش سازمان

ن نیت اجتماعی، اعتماد مردم و نیز نیروي انسانی، افزایش حس

). در این میان سرمایه 10،2015شود (دمیرتاسها میکاهش جریمه

گردد. حال ها میاجتماعی نیز باعث افزایش اعتماد و کاهش هزینه

هاي فوتبال به عنوان واحدهاي اجتماعی بتوانند سرمایه اگر باشگاه

بیشتر خواهند شد. اجتماعی ایجاد نمایند، قادر به فعالیت بهتر و 

اي مدیران هاي ورزشی براي مدیریت اثربخش اخالق حرفهباشگاه

بایست، به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل در خویش می

ها در گذاري باشگاهمیان مدیران و کارکنان خویش بپردازند. سرمایه

توسعه سرمایه اجتماعی، از طریق آموزش ارتباطات اثربخش، بهبود 

آیند ارتباطات و تعامالت میان هواداران و مدیران در داخل و خارج فر

                                                                                                                                                    
10- Demirtas 

11- Eisenberg et al 

12- Pellegrino 

باشگاه، ایجاد فرهنگ و جوي آکنده از همکاري، اعتماد متقابل و کار 

تیمی و گروهی همگی موجب توسعه سرمایه اجتماعی باشگاه و 

اي را تسریع خواهد حرکت آن به سمت رعایت اصول اخالق حرفه

اي و لعه حاضر نشان داد، که اخالق حرفههاي مطاکرد. تحلیل داده

مؤلفه هاي آن بر سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداري دارد. یافته 

)، 1397علی زاده و همکاران ( به دست آمده، همسو با یافته هاي،

) 2006( 11و ایزنبرگ و همکاران )1396امام قلی زاده و همکاران (

رت شناخت اجتماعی و است، که نشان داد کسانی که داراي مها

اي عواطف اجتماعی هستند، بیشتر پایبند به اصول اخالق حرفه

دوست براي برطرف کردن بودند. به عبارت دیگر، افراد نوع

دوستانه عالوه بر نیازهاي خود به نیازهاي سایر هاي انسانانگیزه

نمایند. همچنین، یافته به دست آمده هم سو نوعان خود توجه میهم

) است، که نشان داد براي افزایش اخالق 2002( 12فته پلگرینوبا یا

هاي سرمایه اجتماعی دوستی که یکی از زیرمؤلفهاي باید نوعحرفه

است، را تقویت کرد. عالوه براین، نتیجه مطالعه حاضر با نتایج 

دوستی )، که نشان داد بیشتر افراد حس نوع2007( 13پژوهش آرنولد

13- Arnold 
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یت اخالق در حرفه خویش معرفی کردند، را اولین دلیل براي رعا

هاي کارلو و همخوانی دارد. در حالی که یافته فوق متناقض با یافته

دوستی با هاي نوعشاخص ) بود، که نشان دادند؛2003( 14همکاران

اي رابطه ندارد. از دالیل عدم همخوانی پژوهش اصول اخالق حرفه

هنگ متفاوت توان به جامعه و فرمذکور با تحقیق حاضر می

هاي هر دو پژوهش اشاره نمود؛ با توجه به اینکه کشور ما از آزمودنی

هاي اسالمی برخوردار است، که بر اساس آمیزه -فرهنگی ایرانی

شود، از این رو این دینی بر روابط حسنه و دوستانه بیشتر توصیه می

تواند، میزان سرمایه اجتماعی در بین افراد جامعه و عمل عامل می

هاي اخالقی را باال برده و به افراد این مهم را القاء کردن به ارزش

نماید که به اخالقیات و متغیرهاي وابسته به آن توجه نمایند.با توجه 

سرمایه اجتماعی در افزایش  توان گفت کهبه یافته مطالعه حاضر، می

هاي فوتبال تأثیر به سزایی دارد و اي مدیران باشگاهاخالق حرفه

پسند را به شود که مدیران رفتارهاي اخالقی و اجتماعث میباع

دادن منافع جمع بر منافع خود،  از خود نشان دهن ترجیحصورت زیر 

هاي هواداران، صرف وقت و حوصله توجه نشان دادن به خواسته

براي توضیح اطالعات به پرسنل باشگاه، صرف وقت و حوصله براي 

هاي وزانه گوش دادن به نگرانیآرامش بخشیدن به بازیکنان، دلس

اي محلی و ملی، هاي حرفهبازیکنان و هواداران، مشارکت در سازمان

تیم، داوطلب شدن براي انجام کار  يپیشنهاد کمک به سایر اعضا

تواند کارش را انجام دهد و در نهایت، در اختیار فرد دیگري که نمی

اي اي حرفههدیگران قرار دادن دانش و مهارت هاي خود. گروه

اي در درون کنند که اصول اخالق حرفهمدیران، محیطی را ایجاد می

)؛ هرچه ساختار این 1395 شود (عیدي و همکاران،آن زاده می

تر و مکررتر تر و هرچه روابط اعضاي آنها گستردهها مستحکمگروه

باشد، مبادله افکار و احساسات بیشتر و افکار عمومی حاصل از این 

گیرد. شود و عده بیشتري را در برمیو مبادالت فراگیرتر می هاتماس

هاي خودخواهانه فردي طلبیها از یک سو عالیق و منفعتاین گروه

آموزند و از کنند و اخالق اجتماعی را به اعضاي خود میرا مهار می

سوي دیگر در روابط با دیگران احساس همبستگی کرده و اصول 

که ارتباط  دیگري متغیر دهند.ود قرار میاخالقی را سرلوحه کار خ

نزدیک و تنگاتنگی با بروز اخالق شهروندي در هواداران باشگاه دارد 

 اجتماعی سرمایه است، واقع شده غفلت مورد زمینه در این تاکنون و

 متغیرهاي بر اثرگذاري جهت فراوانی بالقوه توان داراي که است

 از اجتماعی سرمایه است. شهروندي و احتماالً اخالق سازمانی

مطرح و  آفرین توفیق اهرم یک عنوان به که است نوینی مفاهیم

 براي مناسبی بستر سرمایه این است، شده واقع فراوان استقبال مورد

 موفقیت به نیل راهی براي و فیزیکی و انسانی سرمایه وريبهره

                                                                                                                                                    
14- Carlo 

 اثربخشی هاسرمایه سایر اجتماعی، سرمایه در غیاب شود.می قلمداد

و  فرهنگی تکامل و توسعه هايراه و پیمودن داده از دست خود را

در  بتوانند که کسانی و مدیران شود.می دشوار همواره اقتصادي،

 سازمانی و شغلی کامیابی راه نمایند، تولید اجتماعی سرمایه سازمان،

 و بخشندمی مفهوم معنی و فرد، زندگی به سازند،می هموار خود را

نمایند (ولیخانی و می بخش ترلذت و تررا ساده زندگی

گونه که نتایج نشان داد، هر سه مؤلفه سرمایه ). همان1391همکاران،

اجتماعی بر روي اخالق شهروندي هواداران اثرگذار بودند. وجود 

رابطه معنادار بین ابعاد سرمایه اجتماعی و اخالق شهروندي هواداران 

جتماعی مدیران باشگاه دارد. این تحقیق نشان از مهم بودن سرمایه ا

 ) بیانگر این امر است که بین سرمایه1393با تحقیق تازه مرد(

اجتماعی و میزان پایبندي به اخالق شهروندي پاسخگویان همسو 

می باشد. با توجه به نتایج کسب شده اخالق و سرمایه اجتماعی در 

ان در جهت گیري از مزایاي اخالق شهروندي هوادارزمینه بهره

کاستن از مسائل و مشکالت و همچنین حرکت در جهت تعالی و 

وان بهره تها، میکسب مزیت رقابتی پایدار و عملکرد مطلوب باشگاه

عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پایبندي به ) مطالعۀ 1383برد. خلفی(

هی شهر تهران شاغلین مراکز دانشگا اخالق شهروندي در میان

 معناداري بین مؤلفه هاي مختلف اخالقبطۀ نشان می دهد، را

شهروندي و مؤلفه هاي شخصی و اجتماعی وجود دارد. در ارتباط با 

تحلیل متغیرهاي فوق نیز می توان گفت که هرچه میزان آموزش 

آموزش و پرورش بیشتر باشد  شهروندي پاسخگویان ازطریق

همچنین پایبندي به اخالق شهروندي آنان نیز افزایش خواهد یافت. 

میزان دینداري، مشارکت اجتماعی، حقوق و امکانات  با افزایش

پایبندي به  شهروندي و آموزش شهروندي خانواده افراد، میزان

اخالق شهروندي آنان افزایش خواهد یافت. نتایج پژوهش در زمینه 

 ) همسو است که سرمایۀ1375(چلبی،سرمایه اجتماعی با نظر لوري

ه اعضاي یک جامعه به هم اعتماد کنند موجب می شود ک اجتماعی

اعتقاد پاتنام  و به تشکیل گروه ها و مجامع داوطلبانه بپردازند. به

اجتماعی، علت اصلی ایجاد ) تفاوت در سرمایۀ1384شارع پور، (

عبارت اجتماع مدنی است. به  در زمینۀ تفاوت بین مناطق گوناگون

زنده  اي اجتماع مدنیاجتماعی زیاد، دار دیگر، مناطق داراي سرمایۀ

و پرشوري هستند و در نتیجه، اقتصاد پررونق و نهادهاي سیاسی 

م در فعال دارند ولی مناطق داراي سرمایه ي اجتماعی اندك، ه

سیاست،  عرصه ي اجتماع، هم در عرصۀ اقتصاد و هم در عرصۀ

اي )، هر مجموعه2008( 15هستند. از دیدگاه فوکویاما دچار مشکل

ه به طور مشخص هم ذکر شده باشد، باعث به وجود از هنجارها ک

شود. تنها آن مجموعه از هنجارها مورد آمدن سرمایه اجتماعی نمی

15- Fukuyama 
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ها منجر می شود. بنابراین با نظر است، که به همکاري در گروه

هایی از قبیل صداقت، حفظ تعهد، انجام درست وظایف و فضیلت

هایتاً اینکه مدیران کند نمواردي از این قبیل ارتباط پیدا می

توانند با بهبود کیفیت سرمایه اجتماعی در هاي فوتبال میباشگاه

شود، هواداران را به درون باشگاه که دارایی مهم سازمانی شمرده می

هاي شهروندي بیش از پیش ترغیب نمایند. ذکر این ایفاي نقش

هاي انسانی از جمله ایفاي نقش نکته ضروري است، که کنش

دي آن هم در یک باشگاه ورزشی، مستلزم رعایت سطحی از شهرون

هاست، که از جمله مهمترین آنها سازه کاربردي سرمایه پیش فرض

ها اجتماعی است، که بایست به این مقوله بیشتر از همیشه در سازمان

هاي فوتبال، توجه گردد؛ چرا که بدون توجه به ویژه در باشگاهو به

اخالق شهروندي از سوي هواداران مفهومی سرمایه اجتماعی، مقوله 

دور از انتظار خواهد بود. همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد که 

اي حضور متغیر میانجی سرمایه اجتماعی در ارتباط بین اخالق حرفه

درصد معنادار گزارش شد.  99و اخالق شهروندي در سطح اطمینان 

ه متغیر سرمایه توان این طور نتیجه گرفت کبر این اساس می

اي و اخالق شهروندي، نقش اجتماعی در ارتباط بین اخالق حرفه

میانجی دارد. مدل ساختاري بین این متغیرها نیز از برازش مطلوبی 

برخوردار بود.  نکته قابل توجه در مورد تحقیقات همخوان و 

ناهمخوان در رابطه با این پژوهش، عدم وجود پژوهش مشابه با 

سابقه ي تحقیق و مطالعه در باب فرهنگ ود. پژوهش حاضر ب

از نظرگاه علوم رفتاري و  شهروندي(اخالق) در ایران به خصوص

علوم اجتماعی بسیار کم است و در مقایسه با جوامع صنعتی عمر 

مطالعات و تحقیقات علمی در این  دارد. مضافاً آنکه دامنۀ کوتاهی

ود بودن  مطالعات محد  رو به علت باب بسیار محدود است؛ از این

 انش مفصل و اطالعات منظم دربارةو تحقیقات علمی در کشور، د

با توجه به نتایج  در دست نیست. اخالق شهروندي هواداران فوتبال

گیري از مزایاي بهره ۀکسب شده اخالق و سرمایه اجتماعی در زمین

اخالق شهروندي هواداران در جهت کاستن از مسائل و مشکالت و 

همچنین حرکت در جهت تعالی و کسب مزیت رقابتی پایدار و 

هاي توان بهره برد. مدیران باشگاهها، میعملکرد مطلوب باشگاه

توانند با بهبود کیفیت سرمایه اجتماعی در درون باشگاه فوتبال می

شود، هواداران را به ایفاي رایی مهم سازمانی شمرده میکه دا

هاي شهروندي بیش از پیش ترغیب نمایند. ذکر این نکته نقش

هاي انسانی از جمله ایفاي نقش شهروندي ضروري است، که کنش

آن هم در یک باشگاه ورزشی، مستلزم رعایت سطحی از پیش 

دي سرمایه هاست، که از جمله مهمترین آنها سازه کاربرفرض

ها اجتماعی است، که بایست به این مقوله بیشتر از همیشه در سازمان

هاي فوتبال، توجه گردد؛ چرا که بدون توجه به ویژه در باشگاهو به

سرمایه اجتماعی، مقوله اخالق شهروندي از سوي هواداران مفهومی 

هاي فوتبال با دور از انتظار خواهد بود. صنعت ورزش و باشگاه

رو است و مدیران باشگاه با توجه به تماس هاي متعددي روبهشچال

مداوم با دیگر اعضاء و پرسنل و هواداران باشگاه، بر میزان 

رضایتمندي آنها از خدمات ارائه شده نقش مهمی دارند. واضح است 

تواند هاي فوتبال تا چه حد میکه رعایت اصول اخالقی در باشگاه

سائل گوناگون در ابعاد مختلف تحت تأثیر مدیران را در برخورد با م

داري با مسائل متفاوتی قرار دهد. چون مدیران باشگاه در امر باشگاه

گیري و هاي اخالقی در تصمیمکنند، که نیاز به تواناییبرخورد می

عملکرد مناسب دارد، الزم است نسبت به مسائل اخالقی مربوط به 

بت به حقوق همگان در اتخاذ حرفه خود آشنایی داشته باشند، تا نس

تصمیمات احترام گذاشته و استقالل آنها را حفظ نمایند. با توجه به 

اي بر سرمایه اجتماعی، نتایج این تحقیق مبنی بر تأثیر اخالق حرفه

دوستی، همچنین، به علت اهمیت پیامدهاي سرمایه اجتماعی و نوع

 رسد.میریزي مناسب از طرف مسئوالن ضروري به نظر برنامه

ها پژوهش حاکی از تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی بر اخالق یافته

 شودهاي فوتبال پیشنهاد میشهروندي بود بر همین اساس به باشگاه

اي از افراد براي شناخت بیشتر هواداران و با مسئول قرار دادن عده

نیازهاي آنان و از طرفی نظرخواهی و گرفتن بازخورد از هواداران بعد 

اختی سرمایه اجتماعی باشگاه را از این طریق تقویت نماید و زمینه شن

هاي اخالق بروز اخالق شهروندي هواداران را ایجاد نماید. از مؤلفه

مداري است، با ی که بر سرمایه اجتماعی اثرگذارتر بود، قانونایحرفه

توجه به این یافته مدیران باشگاه از طریق رعایت قوانین و مقررات 

توانند زمینه باال رفتن سرمایه اجتماعی را مام امور باشگاه میدر ت

  فراهم نمایند.
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