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سازمانی در سازمان های ورزشی  مدنیرهبری اخلاقی و رفتارهای  رابطه ادراک از

 شهر اصفهان
    

 بدری شاه طالبی 3،  نظری رسول 2، ساغر محمودی 1
  

 saghar.mahmoudiii@gmail.com، کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)خوراسگان( 1

 nazarirasool@yahoo.com، استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)خوراسگان( 2

 b_shahtalbi2005@yahoo.com، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)خوراسگان(استادیاردانشکده علوم تربیتی  3
  

 چکيده
ین پژوهش از نظر هدف پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه ادراک از رهبری اخلاقی و رفتارهای مدنی سازمانی در سازمان های  ورزشی شهر اصفهان انجام شد. ا

نفر بوده  111جامعه آماری تحقیق حاضر را، کلیه مدیران ورزشی  شهراصفهان تشکیل دادند. که مشتمل برکاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. 

نظرگرفته شدند. و به ازای هر مدیر، سه کارمند گیری در دسترس در(  نفر به روش نمونه01اند. جهت تعیین حجم نمونه،  بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران )

 41نفر بوده اند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه  241متناظر بصورت تصادفی از آن سازمان جهت تکمیل پرسشنامه رهبری اخلاقی انتخاب گردید. که مشتمل بر

نشان داد که بین رهبری اخلاقی و  ( بود. نتایج تحلیل2112ارگان ) سوالی رفتارهای مدنی سازمانی 11(، پرسشنامه 1300فر )سوالی رهبری اخلاقی عمادی

 گرا در سازمان باعث افزایش رفتارهای مدنی سازمانی می شود.اخلاق باتوجه نتایج وجودرهبرانرابطه مثبت و معنی دار  وجود دارد.  رفتارهای مدنی سازمانی

 

 ، مدیران ورزشی.مدنی ، رهبری اخلاقی، رفتارهایسازمان ورزشی :كليدی واژه های

 

  مقدمه .1

 ،یدی منب   کل کی ب ه عن وان  دی رهبران با بیترت نیاست. بد یاخلاق یرهبر باشدیکه در رهبران مدنظر م ییهایژگیو نیاز مهمتر یکیامروزه 

 یرفتاره ا تیریم د یبرا یاخلاق یارهایمع یتوسعه و اجرا ازمندیاست که ن یاز رهبر یشکل یاخلاق یکارکنان باشند. رهبر یبرا یاخلاق یراهنما

مثب ت  جیب ه عم ل آم ده، نت ا ق اتیکه در تحق شودیم یاز آنجا ناش یاخلاق یها به رهبر. ضرورت توجه سازمانباشدیموثر م یبه گونه ا کنانکار

س ازمان اس ت  یکارکنان و هم برا یمثبت هم برا یمفهوم یاخلاق یاند که رهبرسازمان ثابت شده است. مطالعات نشان داده یبرا یاخلاق یرهبر

و  شخص ی ب ین و روابط شخصی دراعمال هنجاری صورت به مناسب رفتار نمایش :کرده اند تعریف ینگونهرا ا رهبری اخلاقی (2)

 اخل اقی ارزش های رهب ری، ن وع ای ن در. گی ریوتصمیم تشویق دو جانبه، ارتباط رفتارها از طریق گونه این به پیروان ترغیب

از تعریف رهبری  .)4(هستند  توجه و تمرکز راستکرداری( محور و درستی صداقت، انصاف، عدالت،) نظیر همه برای شده پذیرفته

بن ابراین، به عنوان الگ و دهند که از دید پیروان به طور هنجاری مناسب هستند، ش ود ک ه رهبران اخلاقی رفتارهایی انجام میاخلاقی استنباط می

(. در مجموع، رهب ران اخلاق ی ب ه داش  تن س  طوب ب  الایی از انس    جام، تعی    ین اس    تانداردهای اخلاق    ی، 0اعتبار کس ب م ی کنن د )

 (.6) گ   رفتن تص   میمات اخلاق   ی و شخص   یتی ح   امی توصیف میشوند

 کارکن ا (1803) 1ارگان و باتمان  است. یابد، رفتارهای مدنییریتی و رهبری به اشکال مختلف ارتباط میهای مدکه  با سبک و نظام یمتغیر مهم

 رفتار کلی طور دهند. بهمی بروز خویش رسمی شغل شرب و وظایف نقش، از فراتر رفتارهایی برخوردارند، ویژگی این از که نی

 تلاش و توجه میزان و مدیران عملکرد تاثیر تحت رفتار نوع این .است مدیریت شهروندی رفتار تاثیر تحت کارکنان شهروندی

 آنها مشکلات و مسائل کنندمی سعی مختلف طرق دارند واز را لازم اعتماد کارکنان به که مدیرانی .است راستا این در آنها

 رعایت هاجنبه تمام در را سازمانی عدالت بگذارند، احترام هاآن شخصیت و شأن به باشند، داشته توجه مورد و شناسایی را

 (.1دهن د ) مناس ب و مس اعد پاس   سازمانی، شهروندی رفتار با مثبت، مدیریت نوع این به کنندمی سعی هم کارکنان کنند،

 است. یهای ورزشکارکنان سازمان و رفتارهای مدنی تحقیق تعیین رابطه رهبری اخلااقیهدف از این 

                                                                 

1- Botmon & Organ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

سازمانی ارتباط داشته باشد پژوهشگر را بر آن داشت ت ا   تواند با رفتارهای مدنیاین موضوع که آیا رهبری اخلاقی میبر اساس آنچه مطرب گردید، 

باشد ک ه  آی ا ب ین رهب ری اخل اقی و بر این اساس پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوالات می .تحقیقی در این زمینه را به انجام برساند

 های ورزشی رابطه وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد میزان این ارتباط چقدر است.در سازمان زمانیسا رفتارهای مدنی

 

 روش تحقيق .2

جامعه آماری تحقی ق حاض ر را، کلی ه م دیران ورزش ی ش هر  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.

گیری  ( نفر به روش نمونه01اند. جهت تعیین حجم نمونه، بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران )ر بودهنف 111اصفهان تشکیل دادند. که مشتمل بر 

کارمند متن اظر بص ورت تص ادفی از آن س ازمان جه ت  3دردسترس به عنوان نمونه آماری درنظرگرفته شدند. لازم به ذکر است به ازای هر مدیر 

 تکمیل پرسشنامه رهبری اخلاقی انتخاب گردید.  

( که بر مقیاس 1300فر، عرفی شده توسط )عمادیسئوال م 41آوری اطلاعات ازپرسشنامه رهبری اخلاقی برای سنجش رهبری اخلاقی از برای جم 

این پرسش نامه دارای پ نج مولف ه ب ه ش رب ص داقت و  .( پاس  داده شده است، استفاده بعمل آمد1تا کاملا مخالفم= 4ای )کاملاً موافقم=درجه 4

باش د. همچن ین پای ایی راز عقای د مخ الف م یدرستی، تنظیم فعالیت ها در چارچوب اخلاقی، اعتماد، تلاش در جهت ارتقای کارکنان و اج ازه اب 

پرسش نامه رفتاره ای م دنی س ازمانی (. 1300فر، محاسبه شده است )عمادی 80/1پرسشنامه رهبری اخلاقی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ  

به سازمان و افراد را م ورد س نجش سازمانی معطوف -سوال ارگان که دو حوزه رفتار مدنی 11سازمانی از پرسشنامه -برای سنجش رفتارهای مدنی

( است استفاده به عمل خواهد آمد. دارای روایی و پایایی مناسبی اس ت. 1تا کاملا موافقم= 1ای )کاملاً مخالفم=درجه 1دهد و دارای مقیاس قرار می

ی سازمانی با استفاده از آزمون آلفای کرونب اخ نفر از معلمان تربیت بدنی شهر مشهد پایایی درونی پرسشنامه رفتار مدن 31با مطالعة آزمایشی روی 

( 04/01) محاسبه شد که به ترتیب ضریب آلفای کرونب اخ محاس به ش ده 2پرسشنامه از طریق آزمون مجدد پایایی دست آمد. برای هر دوب 26/1

نف ر از اس اتید م دیریت ورزش ی اخ ذ 11 صوری مورد تائید کارشناسان قرار گرفت ضمن اینکه از طریق ضریب توافق نظ ر 3همچنین روایی بوده.

 گردید که حاکی از تائید شدن روایی محتوایی ابزارهای پژوهش داشت.

 

 

 تحقيق یافته های .3

 .رابطه معناداری وجود دارد سازمانی مدنیرفتارهای  وبین رهبری اخلاقی  :اصلی فرضيه  3-1

 

 سازمانیرفتارهای مدنی و رهبری اخلاقی ( ضریب همبستگی بين 12-4جدول )

 رفتارهای مدنی سازمانیمتغیر ملاک                                                      

 شاخص آماری      

 متغیر پیش بین  

 

 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 111/1 141/1 326/1** رهبری اخلاقی

                                                                                                                 11 /1>p 

رفتاره ای  معن ی دار اس ت. یعن ی ب ین رفتارهای مدنی سازمانیو رهبری اخلاقی ( نشان می دهد ضریب همبستگی بین 12-4یافته های جدول )

و رهب ری اخل اقی درص د واری ان   1/14( 2r(  رابطه معنی دار وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین)r=326/1)رهبری اخلاقی و  انحرافی سازمانی

رابط ه وج ود دارد،  رفتارهای مدنی س ازمانیو رهبری اخلاقی مبنی بر این که بین  2مشترک بوده است. لذا فرضیه اصلی رفتارهای مدنی سازمانی

 تأیید می گردد. 

 

 .سازمانی رابطه معناداری وجود دارد مدنیرفتارهای  با رهبری اخلاقیابعاد بین  فرعی:فرضيه   3-2
 

 ( ضریب رگرسيونی بين ابعاد رهبری اخلاقی با رفتارهای مدنی سازمانی11-4جدول )

                                                                 

1. Reliability 

2. Validity  
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 شاخص آماری

 مدل رگرسیون
R 2R 

ض     رایب 

 رگرسیون

خط    ای 

 استاندارد

بت      ای 

 استاندارد
t 

س       طح 

 داریمعنی
F 

 س     طح

 داریمعنی

 113/1 812/3 111/1 608/1 - 431/1 412/2 223/1 422/1 ضریب ثابت

 344/1 813/1 311/1 416/1 386/1 و دوستیصداقت 

تنظ  یم فعالی  ت ه  ا در چ  ارچوب 

 اخلاقی
114/1 411/1 113/1 110/1 884/1 

 111/1 618/2 121/1 214/1 142/1 اعتماد

 186/1 -311/1 -412/1 364/1 -421/1 تلاش در جهت ارتقای کارکنان

 811/1 112/1 118/1 131/1 112/1 اجازه ابرازه عقاید مخالف

                                                                                                                 111 /1>p 

 معنی دار است.( نشان می دهد ضریب همبستگی بین بعد اعتماد از رهبری اخلاقی با رفتار رفتارهای مدنی سازمانی 11-4یافته های جدول )

 بینی رفتارهای مدنی سازمانی برحسب ابعاد رهبری اخلاقی تنظیم کرد  توان معادله رگرسیونی زیر را برای پیشمی 11 -4براساس جدول 

اخل اقی ( + تنظ یم فعالی ت ه ا در چ ارچوب 142/1( + اعتم اد  )-421/1( + تلاش در جهت ارتق ای کارکن ان )112/1اجازه ابرازه عقاید مخالف )

 .= رفتارهای مدنی سازمانی412/2( + 386/1( + صداقت و دوستی )114/1)

 

 گيریبحث و نتيجه  .4

. باش نددار م یمعن ی و کلیه ضرایب دارد  وجود رابطه سازمانی و رفتارهای مدنی اخلاقی رهبری بین توان عنوان نمود کهبا توجه به نتایج می

 ی ک ایجاد جهت در لازم تلاش سازمان انسانی سرمایه از حمایت و حفظ جهت در اخلاقی رهبران که دهدمی نشان نتایج

 .شوندمی مدنی رفتارهای افزایش  باعث نتیجه در و آورندمی عمل به سالم محیط

رفت ار ش هروندی رابطه اعتماد به ناظر و تعهد حرفه ای با باعنوان  (1383لاهیجی)مقتدری، مقتدری، آجلی  حاضر با نتایج پژوهش نتایج پژوهش  

رابط ه  و تعهد حرف ه ای  حاکی از آن بودکه بین اعتماد به ناظر با رفتار شهروندی ،تایج حاصل از ضریب همبستگی.که نسازمانی و رفتار انحرافی

ط ه ی مثب ت و راب رابطه منفی معنی دار وجود داشت. همچنین بین تعهد حرفه ای ب ا رفت ار ش هروندی ی مثبت و معنی دار و با رفتار انحرافی

رابطه ی منفی و معنی دار برقرار بود. همچنین بهترین پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب، اعتماد به  معنی دار و با رفتار انحرافی

 فردی رفتارهای بر اخلاقی رهبری ( مبنی بر تاثیر1384نتایج مدل پژوهش جعفری، سیاوشی، شمسی ) و (.1) ناظر و تعهد حرفه ای می باشد

 ب ر ت اثیر با سازمان در اخلاقی رهبری نف  بررسی کردند که نشان داد وجود عزت گریمیانجی نقش گرفتن نظر در با کارکنان

(، 1کن د ) م ی ف راهم س ازمان در را آنها عملکرد بهبود موجبات کارکنان )رفتارشهروندی و رفتار انحرافی(، فردی متفاوت رفتارهای

(. مبنی بر نقش میانجی هویت سازمانی در رابط ه ی ب ین 1383زاده، ملکی، بروکی میلان )باشد. همچنین با نتایج مدل پژوهش قاسمهمخوان می 

ای باعث تقویت هویت سازمانی می ش ود و س    حرفه اخلاق که انحرافی، نشان داد رفتار و سازمانی شهروندی رفتار اخلاق حرفه ای با

 درم انی متخصص ان و کارکن ان در را ک ار قویت و ارتقای رفتار شهروند ی سازما نی و ک اهش رفت ار انحراف یهویت سازمانی موجبات ت

 (.3کند ) می فراهم بیمارستان

عض و  -ای تعامل رهب ر( باعنوان بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار کارکنان  نقش واسطه1384عباس ور، زندیان، قادرمرزی )با نتایج   همچنین 

ی و همسو بوده که نشان داد رهبران اخلاقی به عنوان الگو، جه ت ترغی ب و انج ام رفتارهای مثبت توسط کارکنان م ؤثراس  ت، ام  ا ب  ه تنه  ای

 .(2)فی محیط کار کارکنان کافی نیستب رای جل وگیری از ب روز رفتاره ای انحرا
 اعتم اد( و قاب ل دیگران، مورد در نگرانی )صداقت، مثال عنوان به قیاخلا افرادی رهبران که زمانی مطالعه نشان داد نتایج این 

 بهتر هستند، اخلاقی( غیر رفتارهای اخلاقی، تنبیه رفتارهای به پاداش ارتباط، برقراری مثال، عنوان اخلاقی )به مدیرانی همچنین

اخل اق "م دیران بای د ب ه آنچ ه در خص و   کنن د  ایجاد را است ارزش با درست کارهای انجام آن در که را محیطی توانندمی

به نیروهای سازمان متذکر میشوند خود عمل کنند زیرا بازتاب عملکرد آنها اثر بیشتری در نهادینه ش دن فض ائل اخل اقی در ب ین اف راد  "سازمانی

چوبی اخل اقی ب رای اعض ای س ازمان، ب ر با توجه به اهمیت نقش مدیریت در همه سازمانها، مدیران ورزشی می توانند باارائ ه چ ار .سازمان دارد
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باتوجه به  .بهبود عملکرد کارکنان، موجبات عملکرد بهتر سازمان خود را فراهم کنند رفتارهای فردی کارکنان تاثیر گذاشته و از این طریق ضمن

 شود.  از آنها دیده می د، به همان نسبت رفتارهای مدنی بیشتری،  به هر نسبت که  رهبران اخلاق گرا تر باشننتایج 
 توج ه م ورد هایش محدودیت به عنایت با باید آن نتایج و است ذکر به نیاز که دارد هاییمحدودیت چنین،هم مطالعه این

 از ام ر این که بود سازمانهای ورزشی شهر اصفهان  کارکنانمدیران و  پژوهش این مکانی قلمرو و آماری ی جامعه .گیرد قرار

 هایپژوهش شودمی توصیه بنابراین، کاهد؛می متفاوت هایویژگی با سازمانها و هاحوزه دیگر به پژوهش نتایج پذیریتعمیم میزان

 طی ف در پ ذیری تعم یم قابلی ت ت ا شوند انجام نیز دیگری مکانی قلمروهای و آماری جوام  در و متعدد مطالعات مشابهی، 

 دهد. افزایش را سازمانی هایمحیط از ایگسترده
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Abstract 

The present study aimed at analyzing relationship of perception of ethical leadership and organizational citizenship 

behaviors in sports organizations of Isfahan city. This is a practical study regarding purpose and it was done with a 

descriptive method of a correlational type. Statistical population of the study were all sports managers of Isfahan city 

comprising 100 individuals. 80 individuals were selected by convenience sampling to determine sample size based on 

Cochran's sample size formula. 3 employees were selected for 1 manager randomly to fill ethical leadership 

questionnaire which make it 240 individuals. The research tool included Emadifar’s 41-item ethical leadership 

questionnaire (2009) and organizational citizenship behaviors of an organ’s 15-item deviant behaviors questionnaire 

(2006). Results showed that there was a significant positive relationship between ethical leadership and organizational 

citizenship behaviors. Results show that presence of ethical leaders in an organization increases organizational 

citizenship behaviors. 

. 
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