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 مقدمه

 ییهامستلزم کوشش ،باکیفیت یشغل یبه زندگ رسیدن

هاي سازمان است که به کارکنان فرصت يمنظم از سو

مساعی در بر کارشان و تشریک يرگذاریتأث يبرا شتریب

ا ب یترتیب هر سازمانایندهد. بهیکل سازمان م یاثربخش

 ییهاراه يمطلوب و مؤثر، در جستجو ییوري و کارابهره

برساند که  ییاز توانا ياتا کارکنان را به درجه است

 تیفیک ۀوسیلامر به نیکه ا رندیر گخود را بکا يهوشمند

 شتریکردن ب میمشارکت و سه یعنی ،مناسب يکار یزندگ

). 41شود (ي، محقق میریگمیتصم ندیکارکنان در فرا

 ایفرهنگ سازمان  ینوع انگرینما يکار یزندگ تیفیک

مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس  ياهوهیش

ک یکنند. نفس میعزتمالکیت خودگردان، مسئولیت و 

برنامه کیفیت زندگی کاري به معنی فرآیندي است که 

همه اعضاي سازمان از راه مجاري ارتباطی باز  وسیله آنبه

و مناسب که براي این مقصود ایجادشده است، در 

و بر محیط  هایشان بخصوصهایی که بر شغلتصمیم

یابند و نوعی دخالت میگذارد بهطورکلی اثر میکارشان به

شود و درنتیجه مشارکت و خشنودي آنان از کار بیشتر می

-یب ).40( ابدیفشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می

 ییو کارا یاثربخش ،کارکنان يکار یزندگ تیفیبه ک یتوجه

ناخت شدهد. به دلیل عدم می شدت کاهشسازمان را به

مقوله،  نیا کاري،ها از کیفیت زندگی مدیران سازمان

-داده زدستها اخود در سازمان یهاي واقعتناسب و اندازه

کارکنان مستلزم اهتمام  يکار یزندگ تیفیاست. بهبود ک

از  انهیگرا تیحما يهااستیس نیسازمان به تدو تیریمد

ابع اساس، استفاده مطلوب از من نیاست. بر ا یمنابع انسان

و  یانسانمنابع  يهاياستراتژ نیبه تدو یمتک یانسان

و روح و حفظ کرامت  سمج انتیص ياست که برا یاقدامات

 ).5ضروري است (کارکنان  یانسان

                                                           
1. job Performance 

تواند در همین راستا یکی دیگر از متغیرهایی که می

شده خود با حداکثر سازمان را به اهداف از پیش تعیین

وري برساند، عملکرد مناسب کارکنان آن کارایی و بهره

شده تعاریف متعددي ارائه 1عملکرد شغلیاز سازمان است. 

است. آنچه در تمامی این تعاریف مشترك است، به نحوه 

هاي محوله اشاره دارد. در یک انجام وظایف و مسئولیت

وري اطالق تعریف، برخی عملکرد نیروي انسانی را بهره

اند. ولی بایستی توجه داشت که عملکرد، مفهومی کرده

ده دارد و عبارت است از مجموع فراتر از داده یا ستان

دهند. رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می

دهنده عملکرد شغلی نتایج بعد از اتمام کار است که نشان

سطحی از دستاورد یک شغل، انجام مقررات سازمانی، 

). 23انتظارات یا التزامات براي هریک از کارکنان است (

سه سطح فردي، گروهی و سازمانی  طورکلی عملکرد دربه

بررسی است و عوامل مختلفی بر هر یک از این سطوح قابل

ها زمینۀ ارتقاء توان با کنترل مناسب آنمؤثرند و می

اند عملکرد را فراهم نمود. این عوامل در سطح فردي عبارت

از: توانایی، شخصیت، یادگیري، ادراك، انگیزش و استرس 

توان در ل مؤثر بر عملکرد گروهی را مییا فشار روانی. عوام

هاي ارتباطات، رهبري، قدرت، سیاست و رفتار بین مؤلفه

گروهی و تعارض مالحظه نمود. عوامل مؤثر بر عملکرد 

اند از: ساختار سازمانی، محیط سازمانی، سازمانی عبارت

 ). 11سازمانی (هاي سازمانی و فرهنگها و رویهسیاست

 يها امرکارکنان سازمان يورو بهره ییبردن کارا باال

 یازمندجامعه نی انسان یرويمنابع ن یگراست که همانند د

نشاط و آرامش ، و جسمانی ینان از سالمت روانآ يبرخوردار

 یدرگرو داشتن زندگ ییهایژگیو ینچن ینمأکه ت است

 و اوقات فراغت در یاماز ا ینهسالم و پرتحرك و استفاده به

که  ییهااست. لذا سازمان یسالمت عموم ینمأجهت ت

مطلوب و افزایش زندگی کاري  یفیتمند به بهبود کعالقه



 
 67                                              شغلی و عملکرد زندگی کاري با کیفیت اي در ارتباط ورزشاخالق حرفه نقش میانجی

 

 

کوشند تا یم، مطلوب هستندعملکرد شغلی کارکنان خود 

 کنند یجاددر کارکنان ا و نشاط را یاییاحساس طراوت و پو

تحت تأثیر  یعملکرد شغل). کیفیت زندگی کاري و 24(

که ورزش  گیرندقرار می یختلفعوامل مپیشایندها و 

در پژوهشی د؛ نباش پیشایندها نیا نیاز مهمتر یکی تواندمی

رسد گزارش شد یکی از عوامل و پیشایندهایی که به نظر می

کاري کارکنان تواند بر عملکرد شغلی و کیفیت زندگی می

هاي آموزشی ورزشی است تأثیرگذار باشد، ورزش و کالس

)37.(  

شده که است از یک فعالیت نهادینهورزش عبارت 

-مستلزم کاربرد نیروي جسمانی شدید با استفاده از مهارت

کنندگانی است که وسیله شرکتهاي جسمانی پیچیده به

شوند. این تعریف می کتوسط عوامل درونی و بیرونی تحری

کند ارتباط پیدا می یافتههاي ورزشی سازمانبا فعالیت

هاي زیادي در ت ورزشی پژوهشاخیراً در مدیری ).16(

جهت یافتن مدلی مفهومی از متغیرهاي بالقوه پیشگو از 

 عملکرد کارکنان ورزشکار و نتایجی که این دسته از افراد

شناختی در محیط کاري از خود نشان به لحاظ روان

کارکنان  دهندگرفته است. نتایج نشان میدهند شکل می

شتري بر شغل خود تنها با رضایت شغلی بیورزشی نه

شوند بلکه با بهزیستی اجتماعی، کیفیت شغلی متمرکز می

اي در جهت تعقیب، تحقق اهداف و افزایش و کاري بالقوه

محمدي ). بیگ32وري در سازمان گام بردارند (بهره

بین فعالیت بدنی و کیفیت ) در پژوهشی دریافت که 1396(

 بنابراین؛ داردداري وجود زندگی کاري ارتباط مثبت و معنی

ورزشی ارتقاي سطح فعالیت بدنی از طریق افزایش فعالیت 

خارج از محیط  هاي ورزشی، ترویج فعالیتحین کار

، ایجاد شرایط و امکانات ورزشی و نیز پر کردن سازمان

یک شیوه مفید و  ،وسیله ورزشاوقات فراغت کارکنان به

 ستاثر در ارتقاي سطح کیفیت زندگی کاري کارکنان ؤم

                                                           
1 . Rutanen et al  

 نددیرس جهینت نیبه ا) 2014( 1روتانن و همکاران ).6(

شده، افراد نفس اعتمادبه شیورزش کردن باعث افزا

با ورزش کار  نیح یو روان یکیزیتأثیر فشار ف نیهمچن

تواند در درنتیجه ورزش و فعالیت بدنی می .شودمیکمتر 

هاي شغلی و افزایش روحیه و تقویت انگیزه افراد در فعالیت

بدین ). 39درنتیجه افزایش عملکرد شغلی مؤثر باشد (

منظور و به جهت افزایش انگیزه براي بهبود در عملکرد 

هاي مختلف در سراسر جهان و شرکت اهسازمانکارکنان، 

یافته به مقوله ورزش در بین ورهاي توسعهویژه در کشبه

چراکه معتقدند ورزش  .دهندکارکنان اهمیت خاصی می

تواند باعث ارتقاي روحیه و افزایش راندمان کاري می

گذاري در امر ورزش در کارکنان شود و هرگونه سرمایه

ها، حاصلی مثبت در جهت افزایش سود ها و شرکتسازمان

ه این موضوع در کشور ما چندان ها خواهد داشت. البتآن

ها ها و شرکتگیرد و اغلب سازمانموردتوجه قرار نمی

ورزش را  ۀنسبت به آن دیدگاه مثبتی ندارند و حتی توسع

 ). 15( دانندوقت تلف کردن می

 با توجهین با توجه به آنچه در باال بیان شد و بنابرا

یرهاي شده در این زمینه، احتماالً متغهاي انجامپژوهش

دیگري نیز وجود دارند که نقش میانجی را در ارتباط ورزش 

با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کاري بازي کنند که از 

اي اشاره نمود. درواقع توان به اخالق حرفهاین موارد می

 بنیه تقویت کنار در بایستمی افرادعالوه بر آنچه بیان شد 

 خود روانی تسالم فکر به و ورزش و حرکات ورزشی بدنی

ورزش  در که اخالق شودمی محقق زمانی کار این و باشد

از طرف دیگر موضوع  ).45(یابد  تعمیق  و نیز گسترش

یکی از موضوعات اخالق کاربردي است که اخالق در ورزش 

براي سنجش تصمیمات عملی اخالقی و مواجهه با مسائل، 

و غیره  ها، فنّاوريهاي اخالقی در حرفهرفتارها و سیاست

رعایت اصول اخالقی در ورزش نیازمند تالش، . کاربرد دارد
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داشتن شخصیت قوي و باثبات، آگاهی و شناخت، درك 

ها، آگاهی به قوانین و مقررات، تها و فرصصحیح از موقعیت

ورزش ایمان و اعتقاد قلبی به کارهاي صادقانه است. 

اخالق  اي بهاندازه ورزش حرفهاي البته شاید بهغیرحرفه

متفکران  ۀدر این میان دغدغاما نگاه ویژه نداشته باشد؛ 

اخالقی توسل جویند  ياخالق ورزش آن است که به معیارها

هرچند . ها مشترك استها و هویتکه میان همه فرهنگ

اي معتقد هستند این امید را باید کمرنگ کرد که پاره

ي هاهاي فرهنگی تأثیر خود را بر تفاوتچراکه تفاوت

 هم خواهند گذاشتاي در ورزش حرفه معیارهاي اخالق

)39 .( 

عنوان یکی از عوامل جو اخالقی انگیزشی عملکردي به

رود. شمار میمهم در تقویت عملکرد ورزشکاران به

هایشان بر پیروزي به هر قیمتی تأکید ورزشکارانی که مربی

اي را داشته باشد بیشتر به سمت عواملی که اخالق حرفه

گیرند، (مانند استفاده از مواد جهت بهبود عملکرد نادیده می

دهد. درواقع جو اخالقی انگیزشی ممنوعه) سوق می

اي داري با بروز رفتارهاي غیرحرفهعملکردي ارتباط معنی

توان بیان نمود که بنابراین می؛ اخالقی در ورزش دارد

خالق گیري مسائل مرتبط با ااي فرد با نادیدهعملکرد حرفه

-سازمان یتوجهیب). 43گیرد (تأثیر قرار می اي تحتحرفه

در برخورد  یاصول اخالق تیو ضعف در رعا ها به اخالق کار

تواند می ،یرونیب نفعانیسازمان و ذ یانسان يرویبا ن

سازمان و  تیکند و مشروع جادیسازمان اي را برا یمشکالت

بر نگرش  فیاخالق کار ضع. سؤال ببرد ریاقدامات آن را ز

تواند میسازمان و مدیران مؤثر بوده و افراد نسبت به شغل، 

 تیاثر بگذارد. حاکم یو سازمان یگروه ،يفردبر عملکرد 

 يریچشمگ زانیمبه در سازمان، قادر است  يااخالق حرفه

در  ،هاتیموفق جادیها و اسازمان را در جهت کاهش تنش

 پاسخگو سازدا یاري نماید و سازمان ر ،تحقق اثربخش هدف

). در همین راستا نتایج پژوهشی نشان داد رابطه مثبتی 2(

هاي غیراخالقی در اي و نگرشبین ترك اخالق حرفه

عملکرد ورزشی مانند دوپینگ یا وسوسه یا قصد انجام آن 

دیگر ترك اخالق عبارتدر ورزشکاران وجود دارد. به

اعمال  عنوان یک عامل پیشگو در قصد انجاماي بهحرفه

). در  36رود (اي به شمار میغیراخالقی در ورزش حرفه

تواند در پژوهشی دیگر دریافتند از عوامل مهمی که می

شغلی و کیفیت زندگی  خصوص تأثیر مثبت آن بر عملکرد

). 38است ( ايکاري موردتوجه قرار گیرد، اخالق حرفه

اي هورزشکاران به دلیل خودباوري باالتر از خود، اخالق حرف

را بااهمیت شمرده و به سبب هویت اخالقی باالتر، 

اي را بیشتر از سایرین رعایت نموده متغیرهاي اخالق حرفه

دلیل این امر ). 30رو از عملکرد بهتري برخوردارند (و ازاین

د به شغل تأثیر نگرش افرا اي براخالق حرفه این است که

 ريجا نمازسادر  خالقیا لصوا طریقاز  قخالاگذارد. می

در  يگیرتصمیم هستند که راهنمایانی لصوا ینا شود.می

اساس  ها اصوالً برشود. سازمانمی استوار هاآن بر نمازسا

و  نیوبیر ملاعو نظرگرفتندر باو  دخو لصوو ا هاارزش

 خصوصبه دخو تتصمیما دخو نمازسا نیدرو تمقتضیا

اخالق،  درواقع ).42نمایند ( ذتخارا ا ديهبررا تتصمیما

است که در ساخت و  یاسالم یمتعال يهاازجمله آموزه

داشته  يایستهنقش شگرف و با یگسترش تمدن اسالم

اي یکی از عوامل موفقیت سازمان است. اخالق حرفهاست. 

صورت سازمان با سرمشق قرار دادن اخالقی که  در این

شده خاص آن حرفه است دررسیدن به اهداف مشخص

و در این مسیر عملکرد کارکنان با اخالق نماید حرکت می

اي و اهداف سازمان عجین و موجبات بهبود عملکرد حرفه

جعفرنژادي ماسوله نشان دادند . )22آورد (را فراهم می

واسطه انگیزش و رضایت شغلی، تأثیر اي، بهاخالق حرفه

خانی و ). عباس8( مثبتی بر عملکرد شغلی کارکنان دارند

اي بین متغیرهاي اخالق حرفهز دریافتند ) نی1396حسنی (

با عملکرد سازمانی و کیفیت زندگی کارکنان رابطه 
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-واکاوي همه جنبهبنابراین ؛  ).14دارد (داري وجود معنی

ثر بر آن ؤاي و عوامل مهاي رهبري معنوي و اخالق حرفه

در جهت نیل به عملکرد سازمانی بهتر و کیفیت بیشتر در 

 از اهمیت باالیی برخوردار است.ن زندگی کاري کارکنا

) در پژوهش خود دریافتند که 2016( 1اَلیریبی و همکاران

اي معکوس با رفتار غیراخالقی در یک تیم ورزشی، رابطه

میزان لذت تالش، درك پایین از عملکرد و تعهد افراد نسبت 

شان دارد. درواقع رفتار غیراخالقی فرد در محیط به وظیفه

تر نسبت تالش و کوشش کمتر و درك پاییناش سبب کاري

به وظایف عملکردي خویش شده و عصبانیت بیشتري را در 

پی خواهد داشت. رفتار غیراخالقی سبب  ورزشکار در

ها و وظایف توسط گیري مسئولیتسازي و نادیدهپنهان

رو سبب صدمۀ اخالقی به خود و دیگران شخص شده و ازاین

ستن درگیرشدن کارمند با شود که درنتیجه سبب کامی

شود که این امر ناشی از رفتار غیراخالقی شغل خویش می

) اظهار 1397شفیقی و همکاران ( .)20( و اجتماعی او است

شغلی با توجه به  بر عملکرداي دارند که اخالق حرفهمی

 انمدیررو داري در کار تأثیر دارد. ازایننقش میانجی دین

یق تشکیل از طرالقی و دینی، هاي اخبرنامه بایدشد ار

هایی از کارشناسان اخالقی و دینی، طراحی و تدوین کمیته

 قرار دهند خود رکارستودر دانداز عملکردي را کنند و چشم

)12 .( 

استانداردهاي اخالقی با ایجاد مقررات اخالقی از طریق 

احساسات و عواطف  منظور کنترلبه مکانیسم خودارزیابی

که کارکنان بر اساس کند. هنگامیکمک میدرونی به فرد 

کنند، با مشاهده و تجربه استانداردهاي اخالقی عمل می

هیجانات منفی مغایر با استانداردها و الگوهاي رفتاري 

رو از مقررات اخالقی، احساس خجالت یا گناه کرده و ازاین

گیرند. این مکانیسم رفتاري خود تحریمی کمک می

گو براي بروز رفتارهاي اخالقی یک پیش عنوانتواند بهمی

                                                           
1 . Al-Yaaribi 

کند و در این صورت است که افراد احساس رضایت کمک 

و غرور نسبت به شغل و سازمان خودکرده که درنتیجه آن 

از کیفیت زندگی کاري بهتر و عملکرد شغلی باالتري نسبت 

ها اگر در سازمان). 20به سایرین برخوردار خواهد بود (

اي بیشتر موردتوجه قرار گیرد، در فهمعیارهاي اخالق حر

آن صورت کارکنان با تالش و انگیزه بیشتري به فعالیت 

تر قصد ترك شغل خود را خواهند داشت پردازند و کممی

 ).26( افزودها خواهد که این خود نیز بر عملکرد شغلی آن

هاي اخالق که کارکنان خود را به رعایت مؤلفههنگامی

-یها بهبود مآن ی، سطح عملکرد شغلبداننداي ملزم حرفه

اي و حرفه يهاکاهش تنشتر، افراد بااخالق جهیو درنت ابدی

صورت خواهد  يادیدر سازمان تا حد ز ستهیبهبود روابط شا

توجهی در عملکرد در سازمان افزایش قابل وريگرفت و بهره

درصدد انجام  ،ايحرفهخواهد داشت. افراد متعهد به اخالق 

و بدین  ندیآیسازمان خود برم يبرا يدیر نوع خدمت مفه

 توانندیو م ابدییها بهبود مآن یترتیب سطح عملکرد شغل

). انصاري و 42(کنند  یانیسازمان کمک شا تیبه موفق

با  زندگی کاريت کیفی دارند که) بیان می1397همکاران (

دارد و  يدارمعنیو  مثبت طتباار جو کاري اخالقی مربیان

بینی جو کاري اخالقی، کیفیت زندگی کاري مربیان را پیش

کند. لذا آنان نتیجه گرفتند که مدیران باید الگوي می

اخالقی را در کار ارتقاء دهند و انتظارات سازمان را به 

-زیرا با این عمل هنجارهاي نقص؛ کارکنان منتقل کنند

ت زندگی گیرد و سبب افزایش کیفیناپذیر سازمان شکل می

لذا در بیان اهمیت انجام این )؛ 3کاري آنان خواهند شد (

که سازمان توان اظهار داشت ازآنجاییپژوهش می

وپرورش در جامعه ما نقش مهمی در پرورش آموزش

کند، انتظار استعدادها و افزایش سطح فرهنگ ایفا می

هاي فکري غنی رود که از منابع انسانی و سرمایهمی

شد. جهت برخورداري از منابع انسانی باکیفیت برخوردار با
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همواره شرایط و مقتضیات محیط کاري سازمان 

رو یکی از عوامل تأثیرگذار گیرد. ازاینموردمطالعه قرار می

تبع آن عملکرد شغلی، ورزش بر کیفیت زندگی کاري و به

عنوان تواند بههاي آموزش ورزش است که میو کالس

قرار گیرد. از طرفی ماهیت ورزش عاملی مهم موردبررسی 

تواند خورده که خود میبا سالمتی و نشاط و سرزندگی گره

عنوان عامل تأثیرگذار دیگري بر کیفیت زندگی و عملکرد به

شغلی موردتوجه قرار گیرد. ضرورت پرداختن به مقوله 

 هم که شودمی ناشیآن ازآنجا  هکننددیجاا ملاعوو  طنشا

 وزهمرا. ستا مهم ربسیاآن  يهادنها يابر همو  جامعه ايبر

 هاسازمانرا در  دخو قتو بیشتر ادفرا کهینا به توجه با

-می ،باشند شتهدا طیبانشا رکا محیط گرا ،کنندمی يسپر

 نشد رشکاآ با. شوندمند بهرهاز آن  شینا يیاامزاز  ننداتو

 يهارکشو بانشاط، اههمر ريکا محیط همیتو ا یدافو

حال  .اندداشته ولمبذ عموضو ینا به صیخا توجه مختلف

که یکی از عوامل اصلی ایجاد نشاط و سرزندگی، ورزش آن

ویژه به یعه فرهنگ ورزشستوان با تومی ینبنابرااست. 

 یتتقو ینۀدارند زم یمیو ت یکه حالت جمع ییهاورزش

 یهزدوده شدن روح ی،انسجام سازمان ی،کارگروه

؛ )18( را فراهم آورد يجوانمرد یهسازي و روحشخصی

شده در این زمینه و هاي انجامبنابراین با توجه به پژوهش

نقش و اهمیت ورزش و اخالق  شده در باال ومطالب عنوان

کیفیت زندگی موضوع  یتبا توجه به اهمو از سوي دیگر 

از اعتماد،  ايیرهمنزله زنجکه بهکاري و عملکرد شغلی 

به  یابیرا در جهت دستها مشارکت و انسجام، سازمان

و ازآنجاکه ازجمله  کندیم یتارزشمند هدا يهاهدف

وپرورش، حفظ و ویژه آموزشها بهسازمان یاصل یفوظا

و رشد  جامعهدر  عدالتعادالنه و احساس  يرفتارها ۀتوسع

و پرورش استعدادهاي قشر نوجوان و جوان است، این 

 یانجینقش مسؤال است که  ینپاسخ به اپژوهش درصدد 

                                                           
1 . Walton work Quality of Life Questionnaire  

و  زندگی کاري یفیتباک اي در ارتباط ورزشاخالق حرفه

 است؟ شغلی چگونه عملکرد

 

 روش تحقیق 

از منظر روش،  کاربردي واین پژوهش ازنظر هدف، 

 را کلیه پژوهش آماري جامعه .ستا توصیفی همبستگی

در ادارات  1398-1399که در سال  کارکنان

وپرورش استان سیستان و بلوچستان که حداقل در آموزش

رشته ورزشی مشغول به فعالیت ورزشی بودند تشکیل یک

 بر نمونه حجمبود. نفر)  688(شد که تعداد آنان شامل 

تعیین شد  نفر 248 کرجسی و مورگان شامل جدول اساس

جهت انتخاب  گیري در دسترس بهکه به روش نمونه

کارکنان ورزشکار با پرسش از آنان به جهت انجام ورزش، 

 229شده، پرسشنامه توزیع 248از مجموع انتخاب شدند. 

ها هاي الزم جهت تحلیل دادهپرسشنامه واجد مالك

 تشخیص داده شد.

 چهارها از براي گردآوري دادهدر این پژوهش 

 .پرسشنامه استاندارد استفاده شد

  1والتون زندگی کاري کیفیت پرسشنامهالف) 

پرسشنامه کیفیت  از کاري زندگی کیفیت سنجش براي

زندگی کاري والتون که توسط میر کمالی و نارنجی با 

شد استفاده از مدل والتون طراحی و اجراشده، استفاده

سؤال و هشت مؤلفه است  27این پرسشنامه داراي  .)17(

از خیلی زیاد تا خیلی  لیکرتاي و بر اساس طیف پنج گزینه

-شده و به سنجش کیفیت زندگی کاري میبندي کم درجه

و حداکثر  27پردازد. در این پرسشنامه حداقل امتیاز ممکن 

: میزان کیفیت زندگی 45تا  27 نمره بین خواهد بود. 135

: میزان 90تا  45کاري در حد پایینی است. نمره بین 

طی است. نمره باالتر از کیفیت زندگی کاري در حد متوس

: میزان کیفیت زندگی کاري در حد باالیی است. روایی 90
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) تأیید 2010این پرسشنامه در پژوهش مهدي زاده اشرفی (

 نیا ییروا ققیتح نیادر  برآورد شد. 91/0و پایایی آن 

از متخصصان و  ینظرخواه قیاز طر اًپرسشنامه مجدد

 یاییپا ینهمچندست آمد و ه بدنی بکارشناسان تربیت

شد محاسبه  76/0 نباخوپرسشنامه توسط محاسبه آلفا کر

)17.( 

  1ب) پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

براي سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامۀ عملکرد 

-نمرهشد. گویه است، استفاده 15شغلی پاترسون که شامل 

اي هنقط رچهاصورت طیف لیکرت گذاري پرسشنامه به

و » اغلب«، »گاهی«، »ندرتبه«هاي نههست که براي گزی

در نظر  سهو  دو، یک، صفربه ترتیب امتیازات » همیشه«

نی بین ي نمرات و امتیازات هر آزموددامنه. شودگرفته می

 .است 455تا  0

 ورزش ج) پرسشنامه

از پژوهش  برگرفته این پرسشنامه محقق ساخته بوده

اصلی آن ) و داراي شش سؤال است و هدف 1389تاجی (

سنجش میزان تمایل به ورزش و پرداختن به آن در افراد 

هاي پرسشنامه در یک طیف بندي سؤالاست. مقیاس درجه

شده بندياي از خیلی زیاد تا خیلی کم درجهدرجهپنج

تا  0اي از دامنه2گذاري این پرسشنامه در است. شیوه نمره

باشد  است، بدیهی است که هر چه این امتیاز باالتر 80

دهنده به ورزش دهنده میزان تمایل بیشتر فرد پاسخنشان

) جهت 1389است و برعکس. در پژوهش تاجی و همکاران (

تعیین روایی صوري و محتوایی پرسشنامه، نخست به تأیید 

بدنی رسید. براي به سه تن از اساتید روانشناسی و تربیت

گردید که دست آوردن پایایی آن، از آلفاي کرونباخ استفاده 

به دست آمد که بیانگر پایایی  76/0پایایی کل پرسشنامه 

 نیا ییروا ققیتح نیادر خوب این پرسشنامه است. 

                                                           
1 . Paterson job performance questionnaire  
2 . Cadozier professional ethics questionnaire  

از متخصصان و  ینظرخواه قیاز طراً پرسشنامه مجدد

 یاییپا یندست آمد و همچنه بدنی بکارشناسان تربیت

شد محاسبه  83/0 کرانباخ يپرسشنامه توسط محاسبه آلفا

)7 .( 

  2اي کادوزیرحرفه اخالق د) پرسشنامه

 استاندارد پرسشنامه از ايحرفه اخالق سنجش براي

مؤلفه  هشتو  گویه 16 شامل کادوزیر ايحرفه اخالق

 وفاداري، انصاف، و عدالت بودن، صادق پذیري،مسئولیت(

 با همدردي دیگران، به احترام طلبی،رقابت و جوییبرتري

 هنجارهاي و هاآرزو به نسبت احترام و رعایت دیگران،

صورت ذیل است. همچنین سؤاالت هر مؤلفه به) اجتماعی

)، صادق بودن دو یک،سؤاالت پذیري (هست: مسئولیت

)، شش پنج،سؤاالت )، عدالت و انصاف (چهار سه،سؤاالت (

طلبی جویی و رقابت)، برتريهشت هفت،سؤاالت وفاداري (

)، 11،12سؤاالت ( )، احترام به دیگران10نه،سؤاالت (

) و رعایت و احترام 13،14سؤاالت همدردي با دیگران (

). 15،16سؤاالت ها و هنجارهاي اجتماعی (نسبت به ارزش

صورت طیف هاي پرسشنامه بهبندي سؤالمقیاس درجه

لیکرت است (یک= خیلی کم الی پنج= خیلی زیاد) است. 

است.  80 حد باالي نمراتو  16حد پایین نمرات پرسشنامه 

 و زادهقاسم تحقیق در ايپرسشنامه اخالق حرفه روایی

آمد،  دست به 80/0 ضریب پایاي آن و تأیید همکاران

 مجدداً از پرسشنامه این روایی تحقیق این در همچنین

 بدنیتربیت کارشناسان و متخصصان از نظرخواهی طریق

 81/0 نباخوتوسط محاسبه آلفا کر آن یاییو پا تأیید شد

هاي پژوهش از روش ). براي آزمون فرضیه27شد (محاسبه 

پیافزار اسمدل یابی با رویکرد تحلیل مسیر از طریق نرم

 استفاده شد. 8,8 4افزار لیزرلو نرم 22نسخه  3اساس

 

3 . SPSS 
4 . Lisrel 
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 هاي تحقیقنتایج و یافته

کنندگان هاي پژوهش نشان داد رده سنی شرکتیافته

 44سال  40-31سنی  سال بود که میانگین 61تا  20بین 

درصد کارکنان مرد و  64اعضاء نمونه را تشکیل داد.  درصد

درصد زن بودند. بیشترین سطح تحصیالت را افراد با  36

درصد بود. همچنین براي  57مدرك لیسانس و میانگین 

اسمیرنوف -بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگروف

فرضیه اصلی این استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی 

ورزش  اي ارتباط بینپژوهش نشان داد اخالق حرفه

-را میانجی باکیفیت زندگی کاري و عملکرد شغلی کارکنان

هاي علّی، وتحلیل مدلازآنجاکه مبناي تجزیه .کندمی گري

رو ماتریس همبستگی متغیرهاي همبستگی است، ازاین

 ) ارائه شد.1پژوهش در جدول (

 
 زازا و برون. ماتریس همبستگی متغیرهاي درون1جدول 

 4 3 2 1 متغیر

    1 .ورزش1

   1 **0/52 .اخالق حرفه اي2

  1 **0/29 **0/16 .کیفیت زندگی کاري3

 1 **0/42 **0/22 *0/12 .عملکرد شغلی 4

 
توان بیان نمود که براساس اطالعات جدول فوق می

شده بین ورزش و اخالق بیشترین همبستگی مشاهده

دار گزارش شد. اي است، این همبستگی مثبت و معنیحرفه

شده بین ورزش و عالوه کمترین همبستگی مشاهدهبه

دار است. عملکرد شغلی است. این همبستگی مثبت و معنی

هاي پژوهش مدل مفهومی با داده منظور بررسی برازشبه

جهت ازآن استفاده شد. این روش تحلیل مسیراز روش 

هاي ترتیبی حداقل انتخاب شد که این رویکرد از تکنیک

منظور ارزیابی کفایت توان بهبرتر بوده و می 1مجذور

الگوهاي نظري، مقایسه الگوها و همچنین برآورد 

لف مورداستفاده قرار هاي مختپارامترهاي الگو در بین گروه

از روش حداکثر  .)138: 2003گیرد (میسرا و همکاران، 

شاخص  ،هاي برازشاحتمال برآورد الگو و از بین شاخص

شاخص  ،)GFI( 3شاخص نیکویی برازش ،2دو مجذور کاي

                                                           
1 . Ordinary least square techniques   
2 . χ2  

، خطاي ریشه )AGFI( 4نیکویی برازش تعدیل شده

و ... براي برازش الگو  )RMSEA( 5مجذور میانگین

) و 1استفاده شد. ضرایب مسیر مدل فرضی در شکل (

) 2زا در جدول (زا و درونضرایب مسیر متغیرهاي برون

 شده است.ارائه

3. Goodness of Fit Index 
4. Adjusted Goodness of Fit Index 
5. Root Mean Square Error 
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 زازا و درون. ضرایب مسیر متغیرهاي برون2جدول 

 
 . ضرایب مسیر مدل فرضی در مدل یابی کیفیت زندگی کاري و عملکرد شغلی1شکل 

 
) مثبت = 47/0βاي (اثر مستقیم ورزش بر اخالق حرفه

) مثبت و = 01/0βدار، بر کیفیت زندگی کاري (و معنی

مثبت و  )= 001/0βشغلی (دار و بر عملکرد غیر معنی

طور مستقیم مثبت اي بهدار است. بعالوه اخالق حرفهمعنی

. )= β 30/0(دار بر کیفیت زندگی کاري مؤثر است و معنی

اي بر عملکرد شغلی همچنین اثر مستقیم اخالق حرفه

. بعالوه اثر غیرمستقیم )= 21/0β(دار است مثبت و معنی

اي طریق اخالق حرفهورزش بر کیفیت زندگی کاري از 

)14/0β =) 10/0) مثبت و معنادار و بر عملکرد شغلی β = (

 دار است.مثبت و معنی

 تعیین برازش مدل

کاي دو در الگوي پیشنهادي، نتایج آزمون مجذور 

منظور بررسی برازش الگوي کلی نشان داد که بین الگوي به

شده هماهنگی کاملی وجود ندارد پیشنهادشده و مشاهده

)01/0< p 93/40 =)1(
2χ لذا فرض صفر درباره برازش .(

ترین شود. اگرچه متداولها پذیرفته نمیالگو با داده

ها است، اما این شاخص شاخص، برازش کامل الگو با داده

داراي دو محدودیت است: اوالً این آماره برازش مجذور کاي 

کند، این در حالی است ها را بررسی میکامل الگو با داده

ها برازش طور کامل با دادهکه دستیابی به الگویی که به

داشته باشد نادر است. دوماً با افزایش حجم نمونه احتمال 

شود؛ بنابراین ممکن است که داري شاخص بیشتر میمعنی

قبولی داشته باشد، ها برازش نزدیک و قابلک الگو با دادهی

دار غیر معنی کاي دواما در مدل دستیابی به یک مقدار 

طور که در جدول مشخص است غیرمحتمل باشد. همان

، شاخص نیکویی 93/0برابر با  شاخص نیکویی برازشمیزان 

بینپیش  b se t P مالك 

 اثرات مستقیم
 ورزش

اياخالق حرفه  47/0  05/0  21/10  p 01/0<  

01/0 کیفیت زندگی کاري  06/0  22/0  p 05/0>  

001/0 عملکرد شغلی  06/0  01/0  p 05/0>  

اياخالق حرفه  
30/0 کیفیت زندگی کاري  07/0  32/4  p 01/0<  

21/0 عملکرد شغلی  06/0  45/3  p 01/0<  

 اثرات غیرمستقیم
از طریق ورزش  

اياخالق حرفه  
14/0 کیفیت زندگی کاري  04/0  98/3  p 01/0<  

10/0 عملکرد شغلی  03/0  27/3  p 05/0<  
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 1اي، شاخص برازش مقایسه34/0برابر با  شدهلیتعدبرازش 

)FIC ( 2، شاخص برازش نرمال شده75/0برابر با )NFI( 

، 76/0برابر با  )IFI( 3، شاخص برازش فزاینده75/0برابر با 

، 49/0برابر با  )NNFI( 4شاخص نرمال نشده برازندگی

و خطاي ریشه  47/0برابر با ) RFI( 5شاخص برازش نسبی

به دست آمد. بنابراین با  372/0مجذور میانگین برابر با 

؛ هاي ذیل، مدل از برازش برخوردار نیستتوجه به شاخص

شود که مدل با ها مشخص میبنابراین با توجه به شاخص

 .) 3ها برازش ندارد. (جدول داده

 هاي برازندگی مدل مفهومی پژوهششاخص .3جدول 

 اساس بردر آخرین مرحله پیرایش و اصالح مدل 

هاي هاي اصالح صورت گرفت. با انتخاب شاخصشاخص

دار یعنی مسیر اصالح مدل و حذف مسیرهاي غیر معنی

مستقیم ورزش به کیفیت زندگی کاري و عملکرد شغلی و 

همبسته کردن مسیر خطاي کیفیت زندگی کاري به 

 2χاز مقدار  88/40اندازه عملکرد شغلی این اصالح به

شود. تر میبه مدل برازش یافته نزدیککاهد و درنتیجه می

برونداد پس از اصالح در مقایسه با قبل از اصالح از 

 بر اساسهاي برازش بهتري برخوردار بود. شاخص

کاهش اي دو كنتایج آزمون  هاي برازش جدیدشاخص

توجهی نشان داد و مشخص شد بین الگوي قابل

 05/0د (شده برازش کامل وجود دارپیشنهادشده و مشاهده

>p 2(=05/0و(
2χ با  شاخص نیکویی برازش برابر). میزان

                                                           
1 . Comparative Fit Index 
2. Normed Fit Index 
3. Incremental Fit Index 

، 91/0برابر با  شدهلیتعدنیکویی برازش  شاخص، 92/0

شاخص نرمال نشده ، 96/0برابر با  ايبرازش مقایسهشاخص 

برابر با  شاخص برازش نرمال شده، 95/0برابر با  برازندگی

خطاي ریشه  و 96/0برابر با  شاخص برازش فزاینده، 94/0

و شاخص برازش نسبی برابر  67/0با مجذور میانگین برابر 

به دست آمد که همگی حاکی از برازش مناسب  92/0با 

 ).2ها است (شکلمدل با داده

4. Non-Normed Fit Index 
5. Relative Fit Index 

 نتیجه میزان در مدل چه زمانی مدل برازنده است؟ نام آزمون ردیف

1 χ2 .93/40 معنادار نباشد  عدم برازش 

2 RMSEA باشد. 08/0تر از اگر کوچک  372/0  غیر برازنده 

3 GFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  93/0  برازنده 

4 CFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  75/0  غیر برازنده 

5 AGFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  34/0  غیر برازنده 

6 NFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  75/0  غیر برازنده 

7 IFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  76/0  غیر برازنده 

8 NNFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  49/0  غیر برازنده 

9 RFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  47/0  غیر برازنده 



 
 75                                              شغلی و عملکرد زندگی کاري با کیفیت اي در ارتباط ورزشاخالق حرفه نقش میانجی

 

 

 
 اري و عملکرد شغلیکشده مدل یابی کیفیت زندگی . ضرایب مسیر مدل اصالح2شکل 

 
 گیريبحث و نتیجه

گونه که قبالً اشاره شد این پژوهش باهدف بررسی آن

 یفیتباک اي در ارتباط ورزشاخالق حرفه نقش میانجی

هاي برازش شاخص انجام شد. شغلی و عملکرد زندگی کاري

دار مدل نشان داد که پس از حذف مسیرهاي غیر معنی

به کیفیت زندگی کاري و  یعنی مسیر مستقیم ورزش

عملکرد شغلی و همبسته کردن مسیر خطاي کیفیت 

زندگی کاري به عملکرد شغلی مدل پیشنهادي از برازش 

حال چنین اي تابهکامل برخوردار است. اگرچه هیچ مطالعه

هاي این پژوهش با اندك مدلی را آزمون نکرده بود اما یافته

 1و همکاران ادشمرالمطالعات مرتبط با موضوع همسو است. 

)، طاهري عطار و 1397، شفیقی و همکاران ()2019(

 2همکارانکاووسانو و )، 1398پوراحمدي و هراتی (

والتر )، 2017( 4کیم و همکاران )،2019( 3یسیبن)، 2020(

زاده ، قاسم)1394(اندام و همکاران  ،)2012( 5همکارانو 

 31، 21، 32، 45، 2، 26همسو است () 1397( و اسماعیلی

،13 ،12 ،19.( 

                                                           
1. Almarshad 
2. Kavussanu  
3 . Banisi 

ها نشان داد اولین یافته پژوهش گونه که تحلیلآن

اي ورزش بر اخالق حرفهدار ارتباط مستقیم و معنی

کارکنان بود. همسو با این یافته در پژوهشی دریافتند 

 سالمتی فکر به بدنی بنیه تقویت کنار در چنانچه افراد

 و گسترش ورزش در اخالق هم باشند خود روانی و روحی

در  گرهاي مداخلهاگر سیاستبنابراین ؛ )1یابد (می تعمیق

یافته و معیارهاي اخالق ها کاهشامور کارکنان در سازمان

اي بیشتر موردتوجه قرار گیرد، در آن صورت کارکنان حرفه

با تالش و انگیزه و کیفیت بیشتري به فعالیت پرداخته و 

اشت که این خود تر قصد ترك شغل خود را خواهند دکم

با این  ). همسو26( افزودها خواهد نیز بر عملکرد شغلی آن

هاي کارکردي یافته در پژوهشی دیگر دریافتند یکی از جنبه

ها، ارتباط و اثرگذاري آن بر ابعاد عاطفی، ورزش در سازمان

شناختی و جسمانی کارکنان است. ورزش با اجتماعی، روان

میزان اشتیاق کارکنان  ایجاد یک ساختار عاطفی، بر

ورزشکار افزوده و در آنان احساس افتخار و غرور را تقویت 

تواند نتایج مثبتی را براي خلق محیط کرده و درپی آن می

و جو کاري مثبت و اخالقی براي فرد در سازمان به بار آورد 

4. Kim  
5. Walter  



 1400، زمستان 35 مارةش، 9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          76

 

در تبیین این یافته باید گفت ورزش و انجام ). 44(

ر تندرستی و سالمت جسمانی، هاي ورزشی، عالوه بفعالیت

عنوان بخشی از تعلیم و تربیت عمومی به جهت تواند بهمی

جانبه و توسعه متوازن ابعاد نقش مؤثري که در توسعه همه

انسان دارد، مطرح شود. این موضوع  روحانی و جسمانی

 به دیشاکند. اهمیت اخالق در ورزش را نیز توجیه می

 ای کخواه کوچ یورزش دادیرو یکت بتوان گفت، در أجر

 يهاارزش شیبخشد، نمامی ییبایبزرگ، آنچه به آن ز

به  ن،یاحترام به قوان به دلیل اینکه است. ی در ورزشاخالق

 ،يبه داوران و تماشاگران، به همراه گذشت، بردبار فان،یحر

 عدم خشونت و تهاجم، به کار نبردن الفاظ زشت ،يجوانمرد

لذا ثیرات ورزش بر اخالق است. و مسائلی این قبیل از تأ

 بدن سالمتی براي فقط کردن ورزش باید اذعان داشت

 روان و روح سالمتی ابزاري در جهت تقویت بلکه نیست،

 ).4و بهبود اخالقیات است ( افراد

ارتباط مستقیم و معنادار ورزش دیگر یافته این پژوهش 

نژاد بر عملکرد شغلی کارکنان بود. در همین راستا رمضانی

 مؤثرتریناز  یکی) اذعان داشتند که 1393و همکاران (

 ادفرا ینا ندگیز کیفیتو  سالمت ءتقاار جهت هارهکارا

با  رسدیبه نظر م، ستو ورزش ا فیزیکی فعالیت منجاا

 توان ابعاد مختلفمنظم و مداوم می یو ورزش یبدن تیفعال

 نیداد. همچن ءافراد را ارتقا یزندگی کاري و عملکرد شغل

-تواند افراد را در عرصهو نشاط می یاز تندرست يبرخوردار

 طیمح ایو  يااعم از کار و تالش حرفه یمختلف زندگ يها

 يهاتیافراد شکا نیموفق کند و احتماالً ا یگدخانوا یزندگ

 نیدارند که ا یو جسمان یسالمت روان در مورد يکمتر

 يو فرد يکار یتواند باعث عملکرد بهتر در زندگموضوع می

، کمتر در معرض فشار کار قرار یسالمت شیشود. افراد با افزا

دارند  یبدن تیکه فعال يافراد رسدیگیرند. به نظر ممی

                                                           
1. Kaliterna  

-نشان دارند و احتماالً يباالتر یو روابط شغل یشغل تیرضا

 ).9( است یزندگ طیافراد با شرا نیسازگار بودن ا دهدهن

کند که ) نیز بیان می2014( 1همسو با این یافته کالیترنا

 دشو سالمتی یشافزا باعث تواندمی ورزش و فعالیت بدنی

تا از طریق  دببر بینرا از  رکا نیروا يهارفشاو درنتیجه 

و  بخشند دبهبورا  دخو شغلی هايفعالیت نندابتوکارکنان 

به این دلیل  درواقع ).29شوند ( نمازسا زدهبا یشافزا سبب

شود تا افرادي که به ورزش و فعالیت که ورزش موجب می

پردازند، به خاطر باال رفتن سالمت ذهنی و روحیه بدنی می

کنند. خوب در آنان افزایش عملکرد شغلی را تجربه می

همچنین بدین منظور باید براي بهبود عملکرد شغلی، ضمن 

ها نیز توجه آنهاي ورزشی به افزایش کیفیت بهبود برنامه

 ).25( کرد

 فعالیت یجوتر توان بیان نمودمیلذا در تبیین این یافته 

 هايبیمارياز  يپیشگیر جهت يمنددسوروش  ،بدنی

 مشاغل کثرا وزهمرا .ستا جامعه سالمت يتقاو ار مزمن

هستند فعالیت  كتحر ونبد ي،مندرکا مشاغلازجمله 

 دبهبورا  سالمت کارکنان و دعملکرتنها نهفیزیکی 

ارتقاء کیفیت  و شغلی ضایتر دیجاا به منجر بلکه ،بخشدمی

 قشر انمندرکاازآنجاکه لذا شود. ها نیز میزندگی کاري آن

 تحرکیکم رکاو  دهندمی تشکیلرا  شاغلیناز  عظیمی

 ادفرا ینا سالمت تأمین جهت ستا وريضر ،نددار

اذعان ) 1393نژاد و همکاران (رمضانی .دشو ریزيبرنامه

 سالمت ءتقاار جهت هارهکارا مؤثرتریناز  یکیداشتند که 

و ورزش  فیزیکی فعالیت منجاا ادفرا ینا ندگیز کیفیتو 

منظم و  یو ورزش یبدن تیبا فعال رسدیبه نظر م، ستا

 یزندگی کاري و عملکرد شغل توان ابعاد مختلفمداوم می

و نشاط  یاز تندرست يبرخوردار نیداد. همچن ءافراد را ارتقا

اعم از کار و  یمختلف زندگ يهاتواند افراد را در عرصهمی

موفق کند و  یگدخانوا یزندگ طیمح ایو  ياتالش حرفه
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 یسالمت روان در مورد يکمتر يهاتیافراد شکا نیاحتماالً ا

تواند باعث عملکرد بهتر موضوع می نیدارند که ا یو جسمان

کمتر در معرض  ،یسالمت شیشود. افراد با افزا شغلدر 

). 9( ندیافزایکار خود م تیفیگیرند و بر کفشار کار قرار می

 یشغل تیدارند رضا یبدن تیکه فعال يافراد رسدیبه نظر م

سازگار  دهدهننشان دارند و احتماالً يباالتر یو روابط شغل

همچنین در توضیح  .است یزندگ طیافراد با شرا نیبودن ا

 بدنی فعالیت معدو  تحرکیکمبیشتر باید بیان نمود که 

 مسئله ینا که دارد انمندرکا بیندر  گسترشی بهرو  ندرو

 ادفرا ینا نیو روا جسمانی سالمت بر مخربی اتثرا تواندمی

با هد. د ارقر تأثیر تحترا  نناآ کار کیفیتو  باشد شتهدا

هاي دشوارتر به در شغل ادفرا عملکرد شغلی هنمر ورزش

دلیل تأثیرات مثبت ورزش در تزریق شورونشاط در محیط 

ها مؤثر بوده و باعث افزایش کار در کاهش استرس شغلی آن

آذرنیا و شود. پویایی و تحرك جسمانی کارکنان می

کنند که انجام ورزش و تحرکات ) بیان می1394همکاران (

تواند بر بالقوه میطور هایی است که بهفیزیکی یکی از شیوه

ویژه در عملکرد فردي در هر سطحی تأثیرگذار باشد. به

مورد مشاغلی که به روحیه و شادابی بیشتري احساس نیاز 

ها برخوردهاي بیشتري شود. همچنین مشاغلی که در آنمی

رجوعان محتمل است، به طراوت بیشتر کارکنان نیاز با ارباب

 ).4دارد (

میانجی اخالق ش تأیید نقش آخرین یافته این پژوه

اي در ارتباط ورزش باکیفیت زندگی کاري و عملکرد حرفه

شغلی بود. با توجه به اینکه پژوهشی مشابه با این یافته در 

ها یافت نشد، سعی شد تا در ذیل به جستجوي پیشینه

اند اشاره هایی که به رابطه مستقیم متغیرها پرداختهپژوهش

 عملکرد بر ايحرفه ند اخالقدر پژوهشی دریافتشود. 

اخالقی تأثیر  جو میانجیگري با سازمانی و اعتماد شغلی

 اخالقی جو چه هر معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد

 و هاارزش به افراد و بهتر باشد افراد توسط سازمان یک در

 بهتري عملکرد ببرند، پی سازمان یک اخالقی رفتارهاي

 این دلیل که سازمانی که داشت. درواقع به خواهند

 و فردي عملکرد در عرفی و ايحرفه اخالقیات

 تواند بامی باشد، شده ساري و جاري آن سازمانیفرهنگ

 سطح و سازمان در گرفتهشکل مضاعف اعتماد برتکیه

 براي اخالقی است)، شرایط این از منبعث (که باال عملکرد

 آماده را خود ترسخت و ترپیچیده مراحلی به گذاشتن قدم

 یعملکرد شغلنتایج پژوهشی دیگر نشان داد ). 10نماید (

اي اخالق حرفهکه  گیردقرار می یتحت تأثیر عوامل مختلف

اخالق  رایعوامل باشد؛ ز نیا ترینمهماز  یکیتواند می

از  قخالاگذارد. د به شغل تأثیر میاي بر نگرش افراحرفه

 لصوا ینا شود.می ريجا نمازسادر  خالقیا لصوا طریق

 استوار هاآن بر نمازسادر  يگیرتصمیم اند کهراهنمایی

و  دخو لصوو ا هاها اصوالً بر اساس ارزششود. سازمانمی

 نمازسا نیدرو تمقتضیاو  نیوبیر ملاعو گرفتن نظردر  با

 ذتخارا ا ديهبررا تتصمیما خصوصبه دخو تتصمیما دخو

زمانی که فرد با رفتاري در یک تیم ورزشی، ). 12( یندنما

شود، این رفتار تیمی خود روبرو میاخالقی از جانب هم

وظیفه و عملکرد تأثیري مثبت و ارتباطی تنگاتنگ با انجام

توان بیان نمود می رواش خواهد داشت. ازاینتیمیاو و هم

که ورزش سبب تقویت رفتارهاي اخالقی و متعاقب آن 

از ). 43شود (در فرد می هاي موفقیت و عملکرديانگیزه

در مشاغل خود توانند زمانی می طرف دیگر کارکنان

سازمان مناسب  يکارکه فضا و شرایط خوبی عمل کنند به

 يالزم برا زشیو انگ یو باکیفیت باشد و افراد از توانای

. سلیمی و باشندمند مناسب بهرهداشتن عملکرد 

و مقررات  نیاگر قوان) دریافتند که 1396( خداپرست

 دهند،کارکنان را شکل  یها رفتار رسمموجود در سازمان

-یم کتهیکارکنان را د یررسمیغ اررفت زیسازمانی نفرهنگ

و  گرددیم آنان محسوب يااخالق حرفه يو مبنا کند

). 10ها تأثیرگذار باشد (ر عملکرد شغلی آنتواند بمی
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الق رعایت اصول و فنون اخ) اظهار داشت 2019بنیسی (

سالمت و رشد و  منظور افزایش سطح روانیکاري به

کار تواند راههاي آموزشی میسازمانی، از طریق برنامه

مناسبی در جهت ارتقا عملکرد سازمانی باشد. نتایج 

پژوهشی دیگر نشان داد کارکنانی که از هویت اخالقی 

باالیی در خود فهمی برخوردارند احتمال کمتري براي دروغ 

آنان وجود دارد. همچنین احتمال بیشتري در  گفتن در

چنینی در این پرهیز از رفتارهاي مغایر بااخالق کاري و این

ورزش، افراد با  ◌ٴ شود. در زمینهدسته از افراد دیده می

تري را اي پایینهویت اخالقی باالتر رفتار غیراخالقی حرفه

همچنین برخی بیان کردند  ).27دهند (از خود نشان می

 براي کارکناناي حرفه قخالا لصوا حصالو ا روزرسانیبه که

 یک عنوانبه بلکه رت،مهاو  نشاد یک عنوانبه فقطنه

 شودمی بمحسو جتماعیارزش ا یکو  تباطیار فعالیت

اي دیگر به این نتیجه دست یافتند که در مطالعه. )33(

هاي غیراخالقی اگرچه مواردي از عملکرد عالی در بین روش

شده است، اما عملکرد پایدار فقط بااخالق کاري قوي ثبت 

  ).35(شود حاصل می

هایی از قبیل اخالق تالش در جهت تقویت مهارت

سازي براي بهبود اي در میان کارکنان جهت آمادهحرفه

عملکرد شغلی آنان سبب اتصال همکاران شاغل در سازمان 

اي در ورش اخالق حرفهشود. درواقع پربه یکدیگر می

کارکنان سبب به وجود آمدن انگیزه رقابتی در آنان شده 

ها را قادر به رقابت بدون در نظر گرفتن موانع با که آن

شود تا رو پیشنهاد میکند. ازاینهاي دیگر میسازمان

اي هاي اخالقی و حرفهها به تزریق مهارتمدیران سازمان

باال بردن سطح یادگیري  شده جهتریزيصورت برنامهبه

هاي پژوهش یافته ). بنابراین در تبیین1کارکنان بپردازند (

گونه بیان نمود که کارکنانی که به ورزش توان اینحاضر می

ي، جوي بانشاط و پرانرژي حاصل سازفرهنگ باپردازند می

سوي کنند و آنان را بهسایرین ایجاد می نیدر ب از ورزش

بیشتر منتج از ورزش در محیط  سالمت روحی و جسمی

کاري سوق داده و به اشاعۀ رفتار شهروندي سازمانی میان 

شناسی مثبت سازد. ورزش به لحاظ روانآنان رهنمون می

سبب بروز رفتارهاي مثبت و خوشایند سازمانی در کارکنان 

شود و نیروي انسانی را به سمت قدرتمندتر شدن و به می

گیري و قابل رشد اندازهقابلوجود آوردن ظرفیت روانی 

طور مؤثري سبب بهبود در عملکرد تواند بهسوق داده که می

بعالوه با ورزش این  .)15(کارکنان در محیط کاري گردد 

 يشتریب و انرژي ییتواناشود که فهم به کارکنان القاء می

هم در و  یسازمانهم در محیط  ي وکار طیهم در مح

کسب کرده و از این سازمانی با مشکالت برون ییارویرو

 یخود را توسعه داده و به رشد و تعال يهاتیقابل طریق

 قخالا لصوا گیريکار. از طرف دیگر، بهسازمان کمک کنند

 بلکه رت،مهاو  نشاد یک عنوانبه فقطي نیز نهاحرفه

 جتماعیارزش ا یکو  تباطیار فعالیت یک عنوانبه

هاي رهبري معنوي و اوي همه جنبهواکشده که  بمحسو

در جهت نیل تواند میثر بر آن ؤاي و عوامل ماخالق حرفه

به عملکرد سازمانی بهتر و کیفیت بیشتر در زندگی کاري 

واسطه اثرگذاري مثبت آن در محیط کاري بهکارکنان 

توان بیان نمود که سازمان مدنظر قرار گیرد. همچنین می

عنوان یک شی نقش بسزایی بههاي ورزشرکت در فعالیت

مثبت از رفتار اجتماعی افراد در محیط کاري دارد.  پیشگوي

ورزش با ایجاد انگیزه خودمختاري و حس استقالل در افراد 

اي سبب بهبود در رفتارهاي مثبت اجتماعی و اخالق حرفه

 نفساعتمادبه داراي که ). همچنین کارکنانی28شود (افراد 

 اهمیت براي آنان معرفتی و اخالقی مسائل باشند و باال

 و بدانند ارزش خود براي را کوشیسخت و باشد داشته

 اتالف از و خود داشته باشند کاري وظایف بر فراوانی تأکید

 شغلی عملکرد داراي باشند، گریزان کار  حین وقت در

بنابراین ؛ )22هستند ( خود همکاران دیگر به نسبت باالتري

 اشاره مطلب این به ايداشت اخالق حرفه توان اظهارمی
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ویژه به و در برابر دیگران خود رفتار  قبال در فرد که دارد

 شود که فرداین امر باعث می لذا سازمان پاسخگو است،

عملکرد شغلی بهتري نیز داشته باشد. اعتقاد قلبی و راسخ 

افراد به اصول و منشور اخالقی، احتمال رفتار اخالقی را در 

ها دهد. کارکنانی که این اعتقاد در آنمی د بسیار افزایشفر

ها بنابراین انتظار بیشتري در رفتار اخالقی از آن؛ قوي است

به این امر توجه کنند که کارکنان  مدیران باید  وجود دارد.

هایی ها قبل از ورود به سازمان داراي اعتقادات و ارزشآن

تأثیر بوده و این باورها بی هستند که سازمان در ایجاد آنان

اي در رفتار اخالقی کارکنان ایفا ممکن است نقش عمده

آمده دسترو در جهت تبیین بیشتر نتایج به). ازاین16کند (

سطح  شیافزا يبرا اهسازماناز این پژوهش باید گفت که 

 یاخالق يهابه جنبه دیباد کارکنان خو یعملکرد شغل

در باال بردن سطح  ید و سعمبذول دارن يکارکنان توجه جد

 نیا هیعالوه بر پابه کارکنان خود داشته باشند. یاخالق

به اخالق  نیکه مز یتوان اذعان نمود، کارکنانمی ،هایافته

وقت  يهستند که برا يدرواقع افراد، باشندیم ییباال يکار

-یمي زیربرنامه شانیانجام کارها ياند، براخود ارزش قائل

انجام دهند  خواهندیکه م يکار يافراد رو گونهنیا کنند؛

مانند  ریگو وقت يرضروریغ يتمرکز دارند و از کارها

 رهیو غ یتلفن يهاصحبت کردن با همکاران، مکالمه

 یدگیخود رس فیبه وظا يو در زمان کار کنندینظر مصرف

 ترافراد کار خود را در زمان مناسب نیاه جیدرنت کنند؛یم

رسانند و عملکرد کمتري و با دقت بیشتري به پایان می

 یاهداف خاص يدارا يکه فرد یزمانبنابراین ؛ بهتري دارند

است، تمام تالش خود را مبذول  یدر کار وزندگی شخص

باشد  یخوب و موفق یساختن زندگ یکه اگر در پ داردیم

کوشی منجر به بهبود سخت نیسخت تالش کند؛ که ا دیبا و

 يکه فرد یشود. احتماالً زمانعملکرد فرد می شیزاو اف

 نیداشته باشد، ا یاخالق يهاو ارزش اتیاعتقاد به اخالق

 دهدیو کار موردتوجه قرار م یها را همواره در زندگارزش

همراه است؛  يهاي معنوباارزش شیهاو باور دارد که تالش

و کار  یاش در زندگاعتقادي یاز اصول و مبان جهیدرنت

خود در سازمان به انجام  اریو اخت لیو با م کندیاستفاده م

 نی. چنپردازدیاز نقش خود م شیب فیو وظا هاتیلئومس

 حینسبت به انجام صح يشتریب اتیاخالق يدارا یشخص

امر منجر به عملکرد  نیاست که ا یمانکارها و اهداف ساز

گردد می به مدیران ورزشی پیشنهاد لذا .شودفرد می شتریب

-و بهره اياخالق حرفه تیبه رعا کارکنانالتزام تا از طریق 

باعث بهبود عملکرد  گیري از مزایاي جسمی و روحی ورزش

 يو بروندادها فرآیند تیفیک جهیدرنت و شده هاآن یشغل

اهداف اثربخش آن  متعاقب آن یافته وافزایش ینظام آموزش

تا با نظرسنجی شود همچنین پیشنهاد می؛ شودمی محقَق

ها ضمن بهبود از کارکنان در مورد نیازهاي ورزشی آن

ها سبب افزایش کیفیت ارائه خدمات ورزشی به آن

رضایتمندي کارکنان گردد. بعالوه با ارائه خدمات ورزشی 

مطابق با شرایط فیزیکی، روانی و عالقه کارکنان به افزایش 

برگزاري کیفیت ارائه خدمات افزوده شود و درنتیجه با 

ها ازلحاظ سازي این برنامههاي متنوع ورزشی و غنیبرنامه

واسطه افزایش جذابیت، به بهبود عملکرد شغلی کارکنان به

ها کمک نمود و همچنین با سالمت روانی و جسمانی آن

هاي ورزشی خانوادگی در میان کارکنان برگزاري برنامه

زمینه بهبود ا هها از این برنامهمندي آنضمن بهبود رضایت

مواردي ازجمله  ها را فراهم کرد. بعالوهعملکرد شغلی آن

-کارگاه يبرگزارو اي و منشور اخالق حرفه نامهنییآ نیتدو

کارکنان و تشویق اي اخالق حرفه تیتقوبراي  یآموزش يها

اخالق  يارهایگنجاندن معآنان به کاربست آن در ورزش، 

 نش،یر جذب، گزد و سالمت جسمانی و روحی ايحرفه

تواند در این کارکنان می يو ارتقا منابع انسانی پرورش

 زمینه راهگشا باشد.
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the mediating role of professional ethics in 
the relationship between sports and exercise with quality of work life and job 
performance. The research method was descriptive-correlational in terms of 
methodology and its statistical population was all educational staff of Sistan and 
Baluchestan (688 persons). The sample size was 248 persons based on Krejcie and 
Morgan table that were selected by random cluster sampling. Data was collected using 
the Walton Work Quality of Life Questionnaire (1973), Paterson Job Performance 
Questionnaire (1970), the Exercise Performance Questionnaire from Taji et al and 
Cadozier Professional Ethics Questionnaire (2002). In order to analyze the data, a 
structural equation modeling method with a path analysis approach was used. The 
results showed that practicing sport had a significant effect on the job performance and 
quality of work life of employees and was mediated through professional ethics. Thus, 
through exercise, employees are instilled with the understanding that they gain more 
energy in the organizational environment and in the face of external problems and, by 
increasing their abilities, can contribute to the growth and excellence of the 
organization. Therefore, taking advantage of all the benefits of ethical principals, this 
has always been considered as value, which can be considered in order to achieve better 
organizational performance and higher quality in the working life of employees due to 
its positive impact on the organization's work environment. 
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