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اخالق حرفه ای امروزه به عنوان یکی از زمینه های دانش مدیریت در سازمان به شمار می رود. پژوهش
حاضر با هدف بررسی تأثیر اخالق حرفه ای بر عملکرد سازمانی برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی
اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن انجام گردید. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع

کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 238
نفر اعضای اداره کل ورزش و جوانان، و همچنین هیئت های ورزشی استان گیالن بود که با استفاده از
جدول مورگان تعداد 144 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه دو

قسمتی اخالق حرفه ای کادوزیر و عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت استفاده شد. به منظور
بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و همچنین براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای
کرونباخ و نرم افزار SPSS23 استفاده شد که مقدار به دست آمده آزمون آلفای کرونباخ (0.927) بوده

و حاکی از پایایی پرسشنامه می باشد. نتایج نشان میدهد پرسشنامه هاي پژوهش حاضر از روایی و
پایایی مناسبی برخوردار بوده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون و كولموگراف

- اسميرنف به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین متغیر اخالق حرفه¬ای و
عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین در آزمون فرضیه های فرعی پژوهش
که رابطه بین هرکدام از مؤلفه های اخالق حرفه ای و عملکرد سازمانی را مورد سنجش قرار داده،

مشخص گردید که بین تمام ابعاد اخالق حرفه ای با عملکرد سازمانی برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی
اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
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