
  هاي کاربردي در مدیریت ورزشی پژوهش
 11-21، ص 1395پیاپی)، تابستان  17( 1سال پنجم، شمارة 

Applied Research of Sport Management 
Vol.1, no.1, Summer 2016 

 

 هجامع است؛ یورزش انیمرب ياخالق حرفه ا اسیمق یابیهدف پژوهش حاضر هنجار
دو  ،یفوتبال، فوتسال، کشت يها رشته یالملل نیو ب یمل انیمرب ي هیپژوهش کل يآمار

زان و معلوالن استان لرستان گلف و ورزش جانبا بال،یوال ،یجودو، هاک ،یرزم ،یدانیم و
نفر  200 تیدر نهاکه هدفمند استفاده شد  یادفتص ریگیري غ . از روش نمونهباشند می

مصاحبه  ،ينظر یمحقق ساخته با مطالعه مبان ي هسخ دادند. از پرسشنامبه پرسشنامه پا
 میتنظ یاکتشاف ندیفرا کیو در  یورزش تیریمد دینفر از اسات 15شده با  تیهدا مهین

 يها بر مبنا افتهی. شدسازه استفاده  ییروا يبرا يدییأت یعامل لیاز تحل ن،یشد. همچن
)، هیگو5(يگریمرب ي هدر شش عامل فلسف ال راؤس 38 یاکتشاف یعامل لیتحل

)، احترام هیگو7(ي)، قانون مدارهیگو6(ی)، استفاده از خرد جمعهیگو8به کار( يعالقمند
)نشان داد. ثبات هیگو4(ی) و روابط انسانهیگو7(یاجتماع هنجارهاي و ها به ارزش

 شود یم يریگ جهیگزارش شد. نت 763/0کرونباخ  ياز آلفا ستفادهپرسشنامه با ا یدرون
در ورزش  انیمرب يا سنجش اخالق حرفه يبرا یحاضر ابزار مناسب ي هکه پرسشنام

 هاي حوزه و ها  ابزار در نمونه نیاز ا ندهیآ هاي در پژوهشکه  شود یم شنهادیباشد. پ یم
 استفاده شود. گرید
 

 کلیدي گانواژ
 .پرسشنامه ،یورزش انیمرب ،اي اخالق حرفه

 

This paper aims to investigate standardization of 
professional ethics questionnaire of Sporting coaches.  
Population of the study consists of all national and 
international coaches of football, wrestling, track and 
field, martial arts, judo, hockey, volleyball, golf and 
sports of the disabled in lorestan province. Target based 
sampling was used that finally 200 individuals 
responded designed researcher-made questionnaire. the 
questionnaire according to survey of literature, semi-
structured interview with 15 sport management scholars 
and according to exploratory method. Confirimatory 
factor analysis (CFA) also used for construct validity. 
Result based on exploratory factor analysis showed 38 
questions in six factors  of philosophy of coaching ( 5 
items) , interest in job (8 items) useing the collective 
wisdom (6 items) the rule of law (7 items) respecting the 
values and social norms (7 items) and human 
relationships (4 items). Internal consistency of the 
questionnaire with Concluded that Cronbach's alpha was 
763.  this questionnaire has good scale to measure 
professional ethic of sporting coaches. It is Suggested 
that future research use this questionnaire in different 
sampel and fields. 
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 همقدم

اخالق یکی از مباحث مهمی است که مورد توجه محققان 
گرفته است. آنان با قرار هاي گوناگون  ها و دولت سازمان

پرداختن به موضوع اخالق، قصد تشریح آن و ارتقاي 
هاي دولتی را دارند.  هاي عملکردي کارکنان و دستگاه خصشا

عبارت دیگر، اهمیت بررسی اخالق در این است که در به 
هاي اخالقی در یک جامعه و  صورت درونی نشدن ارزش

هاي آن، نه قانون و نه مساعی و تدابیر دولت و دیگر  سازمان
د داشت. اخالق، و کارها، کارکرد و کارایی نخواه لوازم و ساز

یک ضرورت و الزمه یک جامعه سالم است و به علت کمک 
هاي مثبت فردي، سازمانی و اجتماعی آن  رکردها و پی آمدکا

ها  است که همواره توجه پژوهشگران، مربیان و مدیران سازمان
و جوامع را بر انگیخته است تا براي حفظ و ارتقاي سطح آن 

فالسفه، علم اخالق را به  ).1383منش،  نمایند (رضاییکوشش 
صفات و  ي مت اخالق نظري که وظیفه آن مطالعهدو قس

اعمال اخالقی و پاسخ به سؤاالت و استدالل در مورد خوبی یا 
بدي اعمال است و اخالق عملی که تالشی عملی است براي 
رسیدن به وضعیت اخالقی مطلوب و دستیابی به فضایل 

). امروزه 1389اند (نعمتی و محسنی،  اخالقی، تقسیم کرده
اعتنایی  د که بیان بسیاري از کشورها به این بلوغ فکري رسیده

به  ،ها و تعهدات اجتماعی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیت
به همین دلیل بسیاري از  انجامد؛ از بین رفتن سازمان می

هاي موفق، براي تدوین استراتژي اخالقی احساس نیاز  سازمان
ک فرهنگ اند که باید در سازمان ی کرده و به این باور رسیده

ها  اند به پژوهش رو کوشیده از این خ کند؛مبتنی بر اخالق رسو
لذا، یکی از  اي بدهند؛ اي جایگاه ویژه ق حرفهاخال ي هدربار
هاي مدیران کارآمد در سطوح مختلف  ترین دغدغه عمده

چگونگی ایجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انسانی شاغل در 
ها با حس مسئولیت و تعهد کامل به  هاست تا آن تمامی حرفه

و اصول اخالقی حاکم بر خود بپردازند  ي ائل جامعه و حرفهمس
بر این  .)1383خود را رعایت کنند (صبوري،  شغل و حرف

اساس، ضروري است افرادي که در تعلیم و آموزش افراد جامعه 
خود را  ي ، اول وظایف اخالقی مرتبط با حرفهنقش دارند

ه ناظر گون را بدون نیاز به هر هاي شغلی بشناسند تا مسئولیت
اشند که در جایگاه دوم متوجه ب خارجی به خوبی انجام دهند و

تربیت اخالقی افراد را هم به عهده دارند و  ي شغلی خود وظیفه
لذا براي انجام این وظیفه ابتدا خود باید ملتزم به اخالق عملی 

) در ابتدا 2002(1). به زعم کادوزیر1390باشند (آراسته و جاهد، 

1. Cadozier 

اي به معناي اخالق کار و اخالق مشاغل  حرفه مفهوم اخالق
شد، اما امروزه در تعریف دقیق اخالق کار، متعهد  استفاده می

 ي انی و فیزیکی فرد یا گروه به ایدهشدن انرژي ذهنی و رو
عداد درونی گروه و فرد، جمعی است در جهت اخذ قوا و است

از  )1383( هرچه بهتر شغل یا مسئولیت. صبوري ي براي توسعه
هاي نیک مردانگی، رقابت  ویژگی ي اخالق ورزشی به مثابه

، مشارکت انه به مفهوم رعایت عدالت و بازيمنصفانه و جوانمرد
کند. منظور از  در ورزش برمبناي اعتقادات دینی و قانونی یاد می

ت اخالقی است که قهرمانان در ها و صفا اخالق ورزش شاخص
فنی و اخالقی به رعایت ورزشی خود از نظر مقررات  ي حوزه

ها عواقب منفی دارد. از جمله  دم رعایت آناند و ع آن ملزم شده
خود در هنگام رقابت و خشم، ارائه  این صفات، حفظ کنترل

هایی است که  بازي جوانمردانه یا به طور کلی، همان ویژگی
کند. از طرف دیگر، ورزش  قهرمانان را به یک پهلوان تبدیل می

هاي  قابلیت آن را داشته که در اکثر مقوله که به رغم آن
سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و علمی ایفاي نقش کند 

توان یافت که از چنین  اي را می و در جهان کنونی کمتر پدیده
جهانی امروزه  ي یتی برخوردار باشد، اما این پدیدهویژگی و قابل

هدف قرار هاي فرهنگی و اجتماعی را  با چالشی جدي که ارزش
توان از کنار آن گذشت، مواجه است  داده است و به راحتی نمی

و آن شامل از دست رفتن روح ورزش و اخالق ورزشی در میان 
کل جامعه ورزش است که شامل ورزشکاران، مربیان، 

ها  هاي گروهی و مدیران باشگاه تماشاگران، داوران، رسانه
صر به دلیل پیوند ) فیلسوف اخالق معا2003( 2شود. بوکسیل می

و اجتماعی،  بین ورزش و جامعه و نقش آن در رشد فردي
هاي آن  ها و بدي منعکس کننده خوبی اي را ورزش هر جامعه

اي است که در  ه ورزش آیینهداند. با این تفاوت ک جامعه می
ثیر بپذیرد. هاي جامعه نیز تأ تواند از ارزش یگذاري م ثیرضمن تأ

هاي المپیک که نمادي از ورزش است،  ازطرف دیگر، در بازي
هاي اجتماعی چون سالمتی، همکاري،  باید بسیاري از ارزش

نظم، رهایی از فشارهاي روانی، ازخودگذشتگی، اعتماد به نفس، 
هاي مالی،  رنگی دیده شود، اما محرك همبستگی، دوستی و یک

برد خواهی سیاستمداران باعث شده که  انتظارات عمومی و
سالمتی خود را نادیده بگیرند و به اصول اخالقی  ورزشکاران

) معتقد 1991( 4). اشنایدر1999، 3پایبندي نشان ندهند (الیوت
آید که  است که بسیاري از موارد اخالقی زمانی پیش می

خواهد شکلی از خوب بودن را در ورزش نشان  ورزشکار می

2. Boxill 
3. Eliot 
4. Schnider 
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دهد، ولی اگر از ورزشکار خواسته شود که فقط عملکرد فنی 
که بخواهد انسان کامل و  جاي آن مناسبی از خود نشان دهد، به

 شود. خوبی باشد، مشکالت اخالقی شروع می
اي در  هاي مختلفی به بررسی اخالق حرفه پژوهش

ها پرداخته شده  اند که در ذیل به آن هاي مختلف پرداخته حوزه
ورزش اقبال اندکی به این بخش شده  ي است، اما در حوزه

هاي اندکی در این حوزه به بررسی اخالق  هشاست و پژو
) در پژوهشی 2013( 5اي پرداخته است. کلیموا و سمادوا  حرفه

اي انجام  که به بررسی نوآوري در تحصیل و اصول اخالق حرفه
دادند، به این نتایج دست یافتند که به روزرسانی و اصالح 

ینده آ اي براي اساتید و دانشجویانی که در اصول اخالق حرفه
صاحب حرفه خواهند شد، نه فقط به عنوان یک دانش و 

و یک ارزش  بلکه به عنوان یک فعالیت ارتباطیمهارت، 
انصاري، حسینی، رحمانی و سیفی  .شود اجتماعی محسوب می

) در پژوهشی با هدف کاربرد اصول اخالقی بر وفاداري 1391(
اي  حرفهمشتریان بانک به این نتایج رسیدند که اخالق و رفتار 

ها در سازمان شکل بگیرد  چارچوب کلی ارزش تا شود باعث می
ها و رفتارهاي افراد اثر  هاي رسمی سازمان، بر ارزش و تیم

اي،  ها همچنین بیان کردند که اخالق و رفتارحرفه بگذارند. آن
بینی حاکم بر هر جامعه شکل  براساس اعتقادات و جهان

ها، به  جنبه ي اي بر همه رفتار حرفهرو، اخالق و گیرد. از این  می
ویژه وفاداري مشتریان به استفاده از خدمات سازمان تأثیر 

ترین وظایف مدیران،  گذارد. به همین جهت، یکی از مهم می
اي  اسی اخالق و رفتار حرفههاي اس شکل دهی و هدایت ارزش

) 2012از طرف دیگر، بوذرجمهري، منصوریان و هرندي (است. 
اي اساتید دانشگاه علوم پزشکی از  بی اخالق حرفهبا ارزیا

شخصیت ممتاز، راعی هاي داشتن  گاه دانشجویان، ویژگیدید
حرمت کالس، خودداري از غیبت از همکاران، مهارت در 
آموزش، احترام به دانشجویان و مشتاق در رشد علمی 

اي اساتید محسوب  ترین ابعاد اخالق حرفه دانشجویان را مهم
 . کردند

) به تعیین اعتبار و روایی 1393رزاقی، مهرابی و هنري (
منش پهلوانی پرداختند. نتایج  ي ي فارسی پرسشنامه نسخه

نشان داد که این مقیاس داراي پنج عامل احترام به روابط 
اجتماعی، احترام به قوانین و مسئوالن، تعهد به ورزشی که به 

عدم رویکرد  شود، احترام و توجه به حریف و آن پرداخته می
منفی در جهت عملکرد ورزشی بود. ندایی و خلیل علوي 

5. Klimova   & Semardova 

) در پژوهشی با عنوان اخالق در ورزش با رویکرد بازي 1390(
منصفانه به بررسی تعامل ورزش و اخالق و مشکالت اخالقی 
موجود در ورزش پرداختند. در این پژوهش، اخالق ورزشی با 

رقابت منصفانه،  رویکرد بازي منصفانه با محوریت فضائل،
احترام به قوانین در کل جامعه ورزشی اعم از مربیان، 

ي  تماشاگران و اهالی رسانه به مثابهورزشکاران، داوران، 
 هاي مهم گزارش شد. ارزش

ثیر ) به بررسی تأ1390هنري و شجاعی ( محمدي، براري،
اي ورزشکاران و مربیان روي اعتماد و تعهد  اخالق حرفه

به باشگاه (مطالعه موردي باشگاه ورزشی  هواداران نسبت
ها نشان داد که  سپاهان اصفهان) پرداختند. نتایج پژوهش آن

داري بر اعتماد، تعهد و  یاي تأثیر مثبت و معن اخالق حرفه
وفاداري هواداران نسبت به باشگاه داشت. والتر، فیلیپ، اسلوتر 

آموز  در بین ورزشکاران دانش ) در پژوهشی2012( 6و اولدهام
دادند که رفتار اخالقی مربیان تأثیر  تیمی راگبی نشان ي رشته
داري بر عملکرد دانش آموزان ورزشکار داشت. از طرف  معنی

هاي مختلف بر مبناي معیارها  در رشتهرا دیگر، انتخاب مربیان 
 ي ها تعیین کننده از آنهایی قرار دارد که برخی  و شاخص

پور،  این رابطه، روحانی، طالب. در ان بوداي آن اخالق حرفه
) در پژوهشی به تحلیل عاملی 1392رمضانی نژاد و بنار (

اي فوتبال ایران  هاي ارزیابی عملکرد مربیان حرفه شاخص
آموزشی، رفتاري و تربیتی، مدیریت  -پرداختند و عوامل فنی

و عامل سابقه و تجربه را به  فردي، حفظ و ارتقاي تیمتیمی و 
ین عوامل براي ارزیابی عملکرد مربیان فوتبال تر ترتیب، مهم

) با تدوین معیارهاي 1393گزارش کردند. منظمی و همکاران (
ل کشور نشان دادند که ارتباط انتخاب مربیان ملی والیبا

داري بین مدیران، مربیان، نخبگان و ورزشکاران در مورد  معنی
هاي فنی، مدیریتی، اجتماعی و شخصیتی مربیان  شاخص

 ،ها گروه ي نداشت. از دیدگاه همهیبال کشور وجود وال
هاي  ترین ویژگی هاي مدیریتی، فنی و اجتماعی، مهم شاخص

مربیان والیبال کشور بودند. همچنین، نصیري، خبیري، سجادي 
 مربیان ارزیابی سازي لمد و ) با تحلیل1387و کاظم نژاد (

 فردي، ايه ایران نتیجه گرفتند که ویژگی هندبال ملی هاي تیم
متغیرهاي  عنوان به شخصیتی و ورزشی، اخالقی ي پیشینه
دیگر  عنوان به فنی و انسانی، اجتماعی هاي ویژگی و فردي

متغیرهاي اثرگذار بر مربیان شناسایی شد. فتاح پور مرندي، 
هاي اخالقی  ثیر آموزش) با بررسی تأ2013ي (کاشف، سیدعامر

6. Walter, Philip, Schluter, Oldham 
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ورزشی نشان دادند که اختالف  گیري اخالقی مربیان بر تصمیم
هاي آموزش اخالقی و  ن دورهداري بین گذراند معنی

گیري اخالقی مربیان وجود داشت. با بررسی پیشینه و  تصمیم
هاي اخالقی براي مربیان  نتایج، ضرورت توجه به آموزش

 ،ورزشی و تدوین دروسی با عنوان اخالق کاربردي در ورزش
  ضروري محسوب شد.

) با رتبه 2012( و ترکیان طان حسینی، قاسمیسلیمی، سل
هاي ورزشی  اي در رسانه اخالق حرفه ي بندي موانع توسعه

هاي ورزشی، نارضایتی  نشان دادند که فقدان نظارت بر رسانه
شغلی  ي در زمینهها، عدم تحصیالت و تخصص  کارکنان رسانه

کارکنان و پوشش بسیاري از تخلفات اخالقی از طریق 
اي در  اخالق حرفه ي ترین موانع توسعه ي ورزشی، مهمها رسانه
 ها بود. رسانه

با توجه به مطالب بیان شده و توجه به این مهم که در 
هاي  هاي رفتاري، انحراف و کج روي هاي اخیر ناهنجاري سال

اخالقی و رفتاري در بین ورزشکاران، مربیان، مدیران ورزشی، 
یوع و اتفاق افتاده است ور ورزش شداوران و سایر مسئوالن ام

وجب ها نیز انعکاس و م که این مشکالت اخالقی در رسانه -
از طرف دیگر، مربیان  و -ناراحتی افکار عمومی شده است

اي ورزشی براي ورزشکاران به ه ها و یا تیم ورزشی در باشگاه
اخالقی محسوب  ي مدیر، رهبر، معلم و اسوهیک  ي مثابه
ها نه  ی و سبک اخالقی و رفتاري آنبین شوند که نوع جهان می

 باشد، بسیاري از هواداران نیز می بلکه ،فقط الگوي ورزشکاران
بنابراین، با توجه به این وظیفه دشوار مربیان در هدایت 

سنگ بناي  ي اي به مثابه ان، داشتن اخالق حرفهورزشکار
مدیریت براي مربیان ورزشی از اهمیت زیادي برخوردار است 

ن راستا، پژوهش حاضر به بررسی مقدماتی شناسایی که در ای
مقیاسی براي اي مربیان ورزشی و تدوین  ابعاد اخالق حرفه

پژوهش ساخت و  بنابراین، هدف سنجش آن پرداخته است؛
اي در مربیان ورزشی  اخالق حرفه ي هنجاریابی پرسشنامه

 باشد. می
 

 شناسی پژوهش  روش
و از لحاظ هدف در  پیمایشی است پژوهش حاضر اکتشافی و

آماري پژوهش  ي هاي کاربردي قرار دارد. جامعه وهشزمره پژ
شامل مربیان داراي مدرك مربیگري ملی یا بین المللی ساکن 

هاي استان یا شهرستان را در خرم  استان لرستان که هدایت تیم
رود، الیگودرز و کوهدشت برعهده داشتند، بود. و آباد، بروجرد، د
شد که در این راستا از گیري هدفمند استفاده  از روش نمونه

هاي مختلف ورزشی فوتبال، فوتسال، کشتی، دو  میان رشته

ومیدانی، رزمی، جودو، هاکی، والیبال، گلف و ورزش جانبازان و 
ها نسبت به  معلوالن انتخاب شدند که عملکرد بهتر این رشته

ه معیار ها در مسابقات کشوري و بین المللی به مثاب سایر رشته
ها در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. از مجموع  انتخاب رشته

پرسشنامه صحیح مورد 200پرسشنامه توزیع شده در نهایت 221
 ي قرار گرفت. به دلیل نبود پرسشنامهتجزیه و تحلیل نهایی 

محقق ساخته استفاده  ي مرتبط با موضوع پژوهش از پرسشنامه
ضمن بررسی کتب  شد. براي این منظور، پژوهشگران

دانشگاهی و نیز مقاالت متعدد علمی و مصاحبه نیمه هدایت 
ی و علوم شده با برخی از اساتید مدیریت ورزشی، جامعه شناس

یرهاي مرتبط با موضوع ترین متغ اجتماعی، فهرستی از مهم
ه گوی 81اي در ورزش تهیه و پس از استخراج  اخالق حرفه

 ،پوشانی داشته االتی که همتدوین شد. در بررسی مقدماتی، سؤ
نفر از متخصصان  15گویه نهایی شد. تعداد  64حذف و باالخره

مدیریت ورزشی در مورد روایی صوري و محتوایی آن اظهار 
 5نظر کردند. پس از انجام اصالحات، پرسشنامه با مقیاس 

) طی 5= تا کامالً موافقم 1ارزشی لیکرت (از کامالًمخالفم= 
نفري تکمیل و پس از تجزیه و  20، از نمونه یک مطالعه راهنما

تحلیل آن، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي 
و ) برآورد شد و در نهایت پرسشنامه در دα=763/0( 7کرونباخ

بخش مشخصات فردي و بخش اصلی سؤاالت پرسشنامه 
هاي تحقیق توزیع شد. براي  نمونهاي) بین  (اخالق حرفه

وهش اي و روایی ساختاري ابزار پژ خالق حرفهشناسایی عوامل ا
با چرخش متعامد استفاده شد و از روش تحلیل عاملی اکتشافی 

گویه)، 5( گویه در شش عامل فلسفه مربیگري 38در نهایت 
گویه)، 6( گویه)، استفاده از خرد جمعی8عالقمندي به کار(

ی ها و هنجارهاي اجتماع گویه)، احترام به ارزش7( قانون مداري
یید شد. از بندي و تأ گویه) طبقه4گویه) و روابط انسانی (7(

ها و از روش تحلیل  عاملی اکتشافی براي استخراج عاملتحلیل 
 ییدي براي روایی سازه پرسشنامه با استفاده از نرمعاملی تأ

افزار لیزرل استفاده شد. همچنین، از آمار توصیفی و استنباطی ( 
 . ستفاده شدضریب همبستگی پیرسون) نیز ا

 
 هاي پژوهش یافته

 KMOعاملی یعنی شاخص  تحلیل ي مفروضه اولین .1جدول 
 شود.  باشد که براي تعیین کفایت نمونه گیري استفاده می می
 باشد،80/0 رقم از کمتر KMO شاخص که مواقعی در

 به کرد؛ استناد عامل تحلیل از حاصل هاي یافته به توان نمی

7. Cronbach Alfa Coefficient 
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باشد،  90/0تا  80/0بین KMOکه  هنگامی دیگر، عبارتی
رف حجم نمونه کافی است و مع KMOتوان گفت  می
ي مورد نظر براي تحلیل عاملی مناسب هستند. همچنین ها داده

 است.  001/0داري  دار کرویت بارتلت نیز در سطح معنیمق
 

 یر و اولکین می-نتایج آزمون کرویت بارتلت و کیسر .1جدول

آزمون کرویت 
 بارتلت

 مقدار فرضپیش 
 KMO  716/0مقدار

 998/2508 مقدار مجذور کاي
 861 درجه آزادي

 001/0 داري معنی

 
اي مربیان ورزش را با استفاده  اخالق حرفه پایایی .2جدول 

ب آلفاي کرونباخ نشان داده است. ضری کرونباخ آلفاي ضریب از
است.  760/0تا  731/0هاي پرسشنامه بین  براي خرده مقیاس

اي داراي ضریب اعتبار برابر  از طرفی، مقیاس کلی اخالق حرفه
 .باشد شان دهنده پایایی مناسب آزمون میاست که ن 763/0با 

واریانس تبیین شده با مقادیر ویژه را نشان داده  .3جدول 
درصد از  75/40است که مجموع مربعات چرخش یافته 

 اي را تبیین کرده است. ریانس اخالق حرفهوا
مقادیر میانگین، انحراف معیار، مقدار تی،  .4 جدول

مجذور همبستگی مقیاس  بارعاملی یا همبستگی و میزان
اي در ورزش را در شش عامل که به ترتیب خرد  اخالق حرفه

)، 14-18)،  فلسفه مربیگري(7-13قانون مداري()، 1-6جمعی(
ها و  )، احترام به ارزش19-26عالقمندي به حرفه (

باشند، نشان  ) می33-38) و روابط انسانی(27-32ها( هنجار
 دهد. می

 پایایی عوامل اکتشافی .2جدول

 سؤاالت  نمونه عوامل ردیف
آلفاي 
 کرونباخ

 745/0 6 200 خرد جمعی 1
 742/0 7 200 قانون مداري 2

3 
فلسفه 
 مربیگري

200 5 760/0 

4 
 عالقمندي به

 حرفه
200 8 731/0 

5 
احترام به 

ها و  ارزش
 هنجارها

200 7 734/0 

 746/0 6 200 روابط انسانی 6
 763/0 39 200 مجموع 
 

 اي واریانس تببین شده اخالق حرفه. 3جدول

 عوامل
 مجموع مربعات چرخش یافته

 واریانس مجموع
واریانس 
 تجمعی

 31/9 31/9 91/3 خرد جمعی
 38/17 06/8 38/3 قانون مداري

 99/23 61/6 77/2 فلسفه مربیگري
 31/30 32/6 65/2 عالقمندي به حرفه

ها و  احترام به ارزش
 هنجارها

42/2 78/5 09/36 

 75/40 65/4 95/1 روابط انسانی

 
 

 
 اي مربیان ورزشی  . مقیاس اخالق حرفه4جدول 

 بارعاملی انحراف استاندارد میانگین ها گویه ها عامل ردیف

1  
ها  گیري ي اعضا در تصمیم به کار تیمی و مشارکت همه

 کنم. آن را در عمل اجرا میاعتقاد داشته و 
21/2 96/0 73/0 

 66/0 05/1 95/1 کنم. روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت می  2
 57/0 02/1 30/2 کنم. به همکاران، با نظارت خودم تفویض اختیار می  3

 خرد جمعی 4
ي خود، فردي انتقادپذیر هستم و  به عنوان مربی، درحرفه

 کنم. استقبال می از انتقادات سازنده
51/2 04/1 51/0 

5  
به عنوان مربی، در کارم با سایر مربیان و دوستان مشورت 

 کنم. می
30/2 98/12 47/0 

ي  ریزي، از نظرات سازنده همه در مدیریت تیم و برنامه  6
 کنم. افراد استفاده می

49/1 74/0 43/0 
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 بارعاملی انحراف استاندارد میانگین ها گویه ها عامل ردیف

مذاکره قبل از اتمام قراردادم با باشگاه، با تیم دیگري   7
 673/0 12/1 27/2 کنم. نمی

 602/0 92/0 94/1 مخالف صغر سنی بازیکنان جوان هستم.  8

پس از باخت، براي توجیه عملکرد ضعیف تیم، داور بازي،   9
 599/0 02/1 16/2 کنم. شرایط استادیوم و غیره را بهانه نمی

10 
 قانون مداري

(مثال پس از دانم  خود را ملزم به تبعیت از مقررات می
پایان بازي، درصورت باخت هم درجمع خبرنگاران و سالن 

 کنفرانس حاضر خواهم شد).
04/2 91/0 569/0 

زمانی که صدمه رساندن به حریف بتواند به برد تیم کمک  11
 530/0 22/2 27/2 رسانم. کند، به حریف آسیب نمی

 526/0 02/1 12/2 کنم. ها پرهیز می از ورود به مسائل جنجالی و حاشیه  12
 455/0 97/0 59/1 دانم. شکست را پلی به دستیابی به موفقیت می  13
 720/0 37/1 71/1 ام هماهنگی وجود دارد. ي زندگی و مربیگري بین فلسفه  14
فلسفه  15

 مربیگري
 597/0 90/0 69/1 شهرت مربیان بزرگ، به دلیل فلسفه مربیگري آنان است.

 580/0 15/1 36/2 اي دارم. ام فلسفه براي زندگیبه عنوان مربی،  16

ي مربیگري من بر آموزش و اجراست تا  تأکید فلسفه  17
 574/0 17/1 86/1 پیروزي.

 330/0 98/0 74/1 ورزم. ام عشق می به عنوان مربی، به حرفه  18

ها و  اي با رسانه به عنوان مربی، ارتباط مثبت و سازنده  19
 645/0 16/1 03/2 خبرنگاران دارم.

به عنوان مربی، فراتر از وظایف تعیین شده در قرارداد   20
 591/0 02/1 93/1 کنم. شغلی، به وظایفم عمل می

ي مسیر شغلی  شکست باعث ناامیدي من در ماندن و ادامه  21
 568/0 20/1 15/2 شود. به عنوان مربی نمی

22 
عالقمندي 

 به حرفه
خوبی با هواداران و تماشاگران به عنوان مربی، ارتباط 

 548/0 55/1 19/2 باشگاه دارم.

 536/0 02/1 10/2 دهم. به عنوان مربی، صداقت را سرلوحه کارم قرار می  23

به عنوان مربی، همیشه در حال یادگیري بوده و به دنبال   24
 445/0 08/1 07/2 کسب مدارج باالتر مربیگري هستم.

شوم  از بازیکنان در تمرین حاضر میبه عنوان مربی، قبل   25
 402/0   کنم. و بعد از تمرین، آخرین نفر، محل تمرین را ترك می

آمادگی جسمانی خود را براي انجام وظایف مربیگري،   26
 375/0 37/1 18/2 کنم. حفظ می

به نژاد، لهجه و اعتقادات بازیکنان و دیگران احترام   27
 589/0 10/1 34/2 گذارم. می

 564/0 07/1 42/2 دهم. در محیط کارم، گذشت را سرلوحه امورم قرار می  28

 536/0 54/1 46/2 شوم. بین همکاران و بازیکنان تبعیض قائل نمی  29

احترام به  30
ها و  ارزش

 هنجارها

هاي بزرگ ورزش محسوب  هواداران و تماشاگران، سرمایه
 478/0 08/1 21/2 شوند. می

اسرار زندگی خصوصی بازیکنان و  کنم تا سعی می 31
 465/0 09/1 26/2 همکارانم را پوشیده نگه دارم.

بازیکنانی که از دوپینگ و مواد نیروزا استفاده کنند، در تیم   32
 370/0 12/1 34/2 من جایی نخواهند داشت.
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 بارعاملی انحراف استاندارد میانگین ها گویه ها عامل ردیف
 703/0 2/2 50/2 اي با همکاران خود دارم. نه به عنوان مربی، روابط دوستا  33
 610/0 29/1 57/2 جویی در کار دیگران نیستم. به دنبال عیب  34

از سبک روابط مدار به جاي سبک دیکتاتور مآبانه استفاده  روابط انسانی 35
 کنم. می

45/2 20/1 559/0 

36  
هاي خارج از باشگاه، در کنار مدیران  ها و مناسبت در جشن

 کنم. و بازیکنان شرکت می
31/2 36/1 536/0 

 338/0 23/1 85/2 دهم. اي می بازي جوانمرانه اهمیت ویژهبه   37
 336/0 31/1 92/2 ها، ارتباط مثبت و سازنده دارم. با مربیان سایر تیم  38

 
ورزش پرداخته است که باالترین میانگین  و ابعاد آن با تأکید براي  به توصیف ابعاد شش گانه مقیاس اخالق حرفه 5نتایج جدول

 باشد. می =M) 11/22(میانگین مربوط به فلسفه مربیگري ترین و پایین =M) 69/34مربوط به عامل عالقمندي به حرفه(
اي مربیان ورزشی در  هاي اخالق حرفه کننده هاي برازش مدل و ضرایب اثر و تعیین هر یک از منعکس تمامی شاخص این عالوه بر

هاي مدل تأییدي از تناسب  به طور کامل نشان داده شده است. طبق این جدول به روشنی مشخص شده است که شاخص 6 جدول
 باالیی دارد. ش روایی سازهها باید بیان کرد که پرسشنامه پژوه بسیار مناسبی برخوردار هستند و به عبارت دیگر بر اساس این شاخص

 
 هاي پرسشنامه هاي توصیفی عامل ویژگی .5جدول 

 انحراف استاندارد میانگین عوامل ردیف
 24/3 69/34 عالقمندي به حرفه 1
 23/3 24/30 ها احترام به ارزش 2
 58/3 69/29 قانون مداري 3
 57/2 94/25 روابط انسانی 4
 97/2 75/25 خرد جمعی 5
 49/2 11/22 فلسفه مربیگري 6

 
افـزار   پرسشنامه مربوطه و بررسی روایی سازه، از مدل تحلیل عاملی تأییدي با استفاده از نـرم هاي مستخرج از  به منظور تأیید عامل

، داراي روایی باالیی هسـتند و  هاي مستخرج شخص شد که تمامی عاملم ،لیزرل استفاده شد. با اجراي مدل تأییدي پرسشنامه پژوهش
حترام مداري و ا ، قانونیان ورزشی ، ابعاد عالقه به حرفهاي مرب خالق حرفههاي ا کننده عالوه بر این باید گزارش کرد که بهترین منعکس

اي مربیان را نشـان داده   داري تمامی ابعاد اخالق حرفه مقایسه بار عاملی و سطح معنی 2و  1هاي  . شکلباشد ها و هنجارها می به ارزش
 است.

 

 



 1395 تابستان، 1، شمارة پنجمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال  پژوهش 18

 
 اثرمدل تأییدي پرسشنامه در حالت بار عاملی یا میزان . 1شکل 

 

 
 داري مدل تأییدي پرسشنامه در حالت ارزش تی یا سطح معنی .2شکل 

 
 

 اي مربیان ورزشی ها و ضرایب برازش مدل تأییدي پرسشنامه اخالق حرفه شاخص. 6جدول 

 r t R2 متغیرها
 55/0 90/10 74/0 مندي به حرفه عالقه

ها و  احترام به ارزش
 50/0 25/10 70/0 هنجارها

 52/0 59/10 72/0 مداري قانون
 30/0 51/7 55/0 خرد جمعی

 22/0 25/6 56/0 فلسفه مربیگري
 20/0 00/6 45/0 روابط انسانی

CFI= .99; NFI= .96;    GFI= .98;   RMSEA= 
0.058;    λ2= 14.96; df= 9;    λ2/df= 1.66 

 
 يریگ جهیبحث و نت

این پژوهش نشان داد  ي هفوتبال بود. نتیج انیدر مرب يا اخالق حرفه ي هپرسشنام یپژوهش حاضر بررسی تحلیل عاملی اکتشاف هدف
/ 731به حرفه( يبه طوري که کمترین ضریب پایایی مربوط به خرده مقیاس عالقمند ؛این پرسشنامه داراي پایایی قابل قبولی استکه 

 تیترب دیاسات دگاهیسؤاالت از د یعد از طراحپژوهش، ب نی) بود. در ا760/0(يگری) و بیشترین ضریب پایایی مربوط به فلسفه مرب0
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)، قانون 1-6(یخرد جمع بیکه به ترت عامل ال در ششؤس 38 تیانجام شد و در نها يدأییو ت یاکتشاف یعامل لیتحل ،تیریو مد یبدن
) 33-38(یوابط انسان)و ر27-32ها( ها و هنجار )، احترام به ارزش19-26به حرفه( ي)، عالقمند14-18(يگری)، فلسفه مرب7-13(يمدار

 برخوردار بود. یسازه مناسب یینشان داد که پرسشنامه از روا يدأییت یعامل لیتحل ن،یشدند. همچن دأییو ت يطبقه بند
افراد و  نیمشارکت ب ي یهروح تیافراد و تقو يفکر شد که بر هم يارذگ نام "یخرد جمع"از آن بود که عامل اول،  یاول حاک افتهی
 ،یقدردان هیروح ،یمیاعتقاد به کار ت لیاز قب یاالتؤعامل پرداختند. س نیپرسشنامه به سنجش ا 6تا  1 يها هیدارد. گو دتأکی ها گروه
 نیانگیم يبر مبنا يبند تیدادند. از لحاظ اولو لیبعد را تشک نیاالت اؤس گران،یمشورت و استفاده از نظرات سازنده د ار،یاخت ضیتفو

و کاظم نژاد  يسجاد ،يریخب ،يرینص جیبا نتا افتهی نیپاسخ دهندگان قرار گرفت. ا دگاهیپنجم از د تیعامل در اولو نای ها، عامل
رابطه  نیکردند، همسو است. در ا ییشناسا انیاثرگذار بر عملکرد مرب يرهایرا به عنوان متغ اعیاجتم و انسانی هاي ) که ویژگی1387(
همه افراد، مطرح بوده، اما در عصر ما با دامنه  ياست که در همه اعصار برا یانیجر لعام يمعنا به یعنوان کرد که خرد جمع دیبا

علم و  شرفتیرو به رو نموده است. پ يمتعدد يها و بن بست ها يدشوارانسان را با  د،یجد يتکنولوژ رایز ؛مطرح است يتر عیوس
ها و  دهیاز ا يریگ و تعامل و بهره یشیمختلف، محصول هم اند يها نهیدر زم يپرداز هیاکتشافات و اختراعات و نظر ،يتکنولوژ
 رد،یبهره نگ گرانیو تجارب د شنهادهایپ ات،گاه از نظر چیباشد و ه یفقط به خود متک يبود هر فرد قراراست. اگر  گرانید يها تجربه

 یچرا که هر مرب ؛مهم است اریبس یورزش انیمرب يبرا يریبرد. مشورت پذ یبه سر م ییساده و ابتدا اریو سطح بس هیبشر در مراحل اول
نظرات  یکل يبند را با جمع هکاررا نیتواند بهتر یم تیدر نها ینگاه کرده و سرمرب یو آموزش یتواند به مسائل فن ینگاه خود م هیاز زاو

 انتخاب کند. 
حقوق همه  تیبه طور عادالنه در جامعه و رعا نیقوان يحفظ و اجرا يبود که مقصود از قانون مدار "يقانون مدار"دوم،  عامل

از  تیتبع ،ییبه قرارداد، عدم بهانه جو يبندیمانند پا یاالتؤعامل پرداختند. س نیپرسشنامه به سنجش ا 13تا  7 يها هیباشد. گو یافراد م
 نای ها، عامل نیانگیم يبر مبنا يبند تیبعد است. به لحاظ اولو نیاالت اؤشکست از س رشیو پذ يا هیحاش لیسااز م زیقانون، پره

 یژگیرا از و ي) که قانون مدار1390( يعلو لیو خل ییندا جیبا نتا افتهی نیپاسخ دهندگان قرار گرفت. ا دگاهیسوم از د تیعامل در اولو
را مرتبط با بهبود عملکرد  انیمرب ی) که رفتار قانونمند و اخالق2012گزارش کرده بود و والتر و همکاران( انیمرب یمهم اخالق هاي
  که دارد، افراد را تحت ياریبس يخاطر کاربردها  کرد که ورزش به انیب دیرابطه با نی، همسو است. در اندکرد انیورزشکاران ب یورزش

نظم است و  ندازمیالگو است و الگو ن ازمندیو توسعه ن شرفتپی .شود یکار م اصل یو باعث فراموش دهد یخود قرار م يها تیجذاب ریتأث
تر عمل  منظم شرفتیپ يالگو زانیگردد، به همان م تیرعا شتریمرتبط ب نیاست. هر چه قوانبا آن بر قانون مرتبط  یمبتن زین یهر نظم

ها،  يگذار استیاست که در آن همه س تیشفاف ثباعي . اصل قانون مدارگردد یتر م قیو توسعه عم شرفتیپ جهیکند و در نت یم
و به  نیتدو يها بر همگان آشکار و روشن است. اگر سند چشم انداز ها و قضاوت يدرآمدها، قانون گذار ،ها ها، بودجه برنامهها،  تیفعال

که با  ستین نیهرگز چن وشود  یبدان عمل م ،باشند یاگر عموم مردم در ظاهر ناراض یحت یطیشکل قانون ابالغ شود تحت هر شرا
و  ییایآس ياز کشورها ياریبا بس سهیدر مقا زین یرانیگرفته شود. جوامع ا دهیناد ایقانون نقض گردد  ،یاسیها و کارگزاران س میت رییتغ

 تیعواق نیا انگریجامعه ب یفرهنگ يها شاخص یول .در سطح ساختارها برخوردار است يتر مطلوب ياز شاخص قانون مدار يقایآفر
 شود. یم یابیارز يبه قانون مدار يحداکثر در دوره انتقال از عرف مدار ایهنوز در فرهنگ عرف مدار است و  رانیاست که ا
 يها هیدارد. گو دیکأت يگریدرباره شغل مرب یفلسف يسلسله باورها کیبود که به داشتن اعتقاد به  "يگریفلسفه مرب"سوم،  عامل

مربیگري  ي هکید فلسفأت ،يزندگی و مربیگر ي همانند، هماهنگی بین فلسف یاالتؤعامل پرداختند. س نیپرسشنامه به سنجش ا 18تا  14
عامل در  نیها، ا عامل نیانگیم يبر مبنا يبند تیبعد است. به لحاظ اولو نیاالت اؤبه حرفه از س دنیرزعشق و بر آموزش و اجرا و

) که اعتقاد دارند اخالق و 1391و همکارانش ( ينصاربا پژوهش ا افتهی نیا جیپاسخ دهندگان قرار گرفت. نتا دگاهیششم از د تیاولو
فلسفه از یک سري اصول و  نیگیرد، همسو است. بنابرا هر جامعه شکل می اي، براساس اعتقادات و جهان بینی حاکم بر رفتار حرفه

گردند مقابله کرده و موفق  یشماري که در زندگی با آن مواجه م هاي بی نماید تا با موقعیت عقاید تشکیل شده که به افراد یاري می
که یک  نماید. هنگامی میگري  متفاوت از دیگران مربی یطیچرا که در شرا ؛داشته باشدرا شوند. هر مربی باید فلسفه مخصوص به خود 

و دودلی نماید و تردید  اش از یک رشته ورزشی به او کمک می باشد فلسفه او بیشتر از دانش و آگاهی مربی مشغول مربیگري خویش می
برد. اگر  نسبت به شکل بندي قوانین تمرین، سبک بازي، انضباط تیمی، رقابت، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و غیره از بین می او را

در ورزش و  ییبردگرا يجار تیبه وضع دیشا افتهی نیبرخوردار بود، اما چالش ا تیاولو نیاز کمتر يگریچه در پژوهش حاضر فلسفه مرب
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از  ادیز يارهافش لیبه دل ییبر فلسفه بردگرا انیورزش معاصر و تمرکز مرب يچالش جد ي مربوط باشد.گریصول و فلسفه مربا یفراموش
 است. هریهوادران و غ ی،ورزش رانیها، مد جانب رسانه

 يها هیداشت. گو دیکأکار، ت شرفتیپ يبرا زهیرغبت و انگ زانیمختلف م يها بود که بر جنبه "به حرفه يعالقمند"چهارم،  عامل
 فیها و خبرنگاران، انجام وظا با رسانه یمانند، ارتباط مثبت و سازنده مرب یاالتؤعامل پرداختند. س نیپرسشنامه به سنجش ا 26تا  19

بر  يبند تیبعد است. به لحاظ اولو نیاالت اؤو سرلوحه قرار دادن صداقت در تمام امور، از س نیمحوله، حضور به موقع سر کار و تمر
) 2013و سمادوا ( موایپژوهش کل مانند افتهی نیا .پاسخ دهندگان قرار گرفت دگاهیاول از د تیعامل در اولو نیها، ا عامل نیانگیم يمبنا
و  یارتباط تیفعال کیدانش و مهارت، بلکه به عنوان  کینه فقط به عنوان  اي اصول اخالق حرفه الحو اص یبه روزرسان ن داد کهنشا

و به  شود یم افتی یهمه نوع مرب انیکرد که در جمع مرب انیب دیبخش با نیا لی. در تحلشود یمحسوب م یارزش اجتماع کی
هستند که با تمام وجود به کار و  یانیمرب انآن انیدر م دارند.برخور وبخ یمرب کی طیها از شرا توان ادعا کرد که تمام آن ینم یدرست

است. آنان  کنانیجمع تنها به خاطر دوست داشتن آن و به خاطر خدمت و پرورش باز نیها در ا ر آنحرفه خود عالقمند بوده و حضو
 يها تیکه از راه پژوهش، مطالعه و مشارکت در فعال یانی. مربهستند آن لیتمام در راه تحص تیبا جد ایکسب کرده  الزم را قبالً طیشرا

است  يبارز رفتار يها یژگیاز و یکی زیدر درون خود ن اقیاشت جادیباشند. ا یخود م یشغل شرفتیبه دنبال بهبود و پ وستهیپ یتخصص
ن شغل نبوده و به حرفه خود به مثابه یا طیهستند که واجد شرا زین یانیمرب گریدارد. از طرف د یرا زنده، فعال و پرثمر نگه م یکه مرب

 اند. آورده يرو ریامر خط نیبه ا باشد، ان میحرفه متوجه آن نیدر ا که یمهم يها تینگرند و بدون در نظر گرفتن مسؤل یشغل دوم م
 يها هیدارد. گو یاجتماع يها ها و هنجار بر ارج نهادن به ارزش دیکأبود که تمرکز و ت "ها و هنجارها احترام به ارزش"پنجم،  عامل

 ضیگذشت، تبع گران،یو د کنانیمانند احترام به نژاد، لهجه و اعتقادات باز یاالتؤعامل پرداختند. س نیپرسشنامه به سنجش ا 32تا  27
بعد  نیاالت اؤاز س روزایو مواد ن نگیو عدم استفاد از دوپ کنانیباز یخصوص یحفظ اسرار زندگ کنان،ین همکاران و بازیقائل نشدن ب

 جیبا نتا افتهی نیپاسخ دهندگاه قرار گرفت. ا دگاهیدوم از د تیوعامل در اول نیها، ا عامل نیانگیم يبر مبنا يبند تیاست. به لحاظ اولو
به  ی) که هر کدام به نوع2012) و بوذرجمهري، منصوریان، هرندي (1390(  يعلو لیو خل یی)، ندا2013(  مادواو س موایبالنکو کل

اند، همسو بود.  کرده دیکأت يا بارز اخالق حرفه يها لفهؤاز م یکیبه عنوان  یاجتماع يها و هنجارها جایگاه تأثیرگذاري احترام به ارزش
 ریثأت یروابط اجتماع میها در تنظ هنجارها و ارزش قتیهاست. در حق بر هنجارها و ارزش  یمبتن یانسان يرفتارها يا در هر جامعه

گفت  توان یم نی. بنابرااندازند یم را به مخاطره یچرا که نظم اجتماع ؛مخرب دارد یها توسط افراد، حالت آن تیدارند و عدم رعا ییبسزا
دارند.  ییبسزا ریثأت ینظم اجتماع جادیو ا یورزش یاجتماع یزندگ میهستند در تنظ یسشنا جامعه یاساس میهنجار و ارزش که از مفاه

ها از جانب  احترام به هنجارها و ارزش نیشود. بنابرا یو واکنش افراد گروه م یهر جامعه موجب ناراحت يها و هنجارها به ارز ش نیتوه
 باشد. یورزش م انیمرب ربودن رفتا يا حرفه يموجه برا اریبس لیدل یورزش انیمرب

افراد و همه  يها یژگیو و تیوجود، شخص رفتنیپذ قیاز طر یارتباط انسان يبود که به برقرار "یروابط انسان"ششم،  عامل
مانند، روابط دوستانه با  یاالتؤعامل پرداختند. س نیپرسشنامه به سنجش ا 38تا 33يها هیداشت. گو دیکأکه احتماال دارند، ت ییها تفاوت

جوانمرانه و ارتباط سازنده با  يباز بانه،آم کتاتوریسبک د يمدار به جا استفاده از سبک روابط گران،ید در کار ییجو بیهمکاران، عدم ع
پاسخ  دگاهیچهارم از د تیعامل در اولو نیها، ا عامل نیانگیم يبر مبنا يبند تیاولو بعد بودند. به لحاظ نیاالت اؤاز س گران،ید

) که 1393و همکاران( ی)، منظم1387و همکاران( يرینص ،)1392و همکاران( یروحان جیابا نت افتهی نیدهندگان قرار گرفت. ا
در  که کرد انیب دیبا افتهی نیا لیگزارش کردند، همسو است. در تحل انیمرب یابیرا از عوامل مهم ارز یهاي انسانی و اجتماع ویژگی

است که  یعوامل نیتر از مهم یکیافراد،  انیمطلوب م یانسان وابطر يبتوان گفت که برقرار دیشا ان،یمرب يبرا یمناسبات انسان نهیزم
 ییبه مقاصدشان به داشتن توانا دنیرس يبرا انیاساس، همه مرب نی. بر ادهد یم ياریحصول به اهداف و مقاصدشان  يرا برا انیمرب

 یروابط انسان جادیا .نامند یم یروابط انسان تیریاصطالحا مد ت،یریرا در مد ییتوانا نیدارند که ا ازیها ن انسان ریارتباط با سا يبرقرار
خاص  یو مکان یزمان طیدر شرا يا ژهیو يها هنر، مهارتدارد که عالوه بر دانش،  ازین یخاص يها وهیها و ش به ظرافت یهر مرب يبرا
 طلبد.  یم

استخراج شده،  هاي عامل یسازه پرسشنامه نشان داد که تمام یی، در مورد روا2و  1شکل  جیمطابق نتا ،پژوهش گرید ي هافتی
انعکاس دهنده اخالق  شتربی هنجارها و ها و احترام به ارزش مداري عالقه به حرفه، قانون هاي بودند که عامل یمناسب ییروا يدارا

 نییاثر و تع بیبرازش مدل و ضرا هاي شاخص ینشان داد که عالوه بر تمام 6جدول جینتا ن،ی. همچندبودن یورزش انیمرب اي حرفه
 یبرخوردار م یسازه مطلوب ییمشخص شد که پرسشنامه پژوهش روا ی،ورزش انیمرب اي اخالق حرفه هاي کننده از منعکس کیهر 
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 باشد.
 از اخالق حرفه یمناسب يبند نشان دهنده دسته انیمرب يا اخالق حرفه یمقدمات ي هعنوان نمود که ساز دیبا یانیپا يجمع بند در

 ي هبه توسع ینکرده باشد، ول ییدر ورزش را شناسا يجوانب اخالق حرفه ا ي هسازه هر چند ممکن است هم نیدر ورزش است. ا اي
به این  یورزش هاي پرداخته است. امروزه بسیاري ازسازمان یورزش يها رشته انیمرب يبرا ژهیبه و انیدر مرب يا مفهوم اخالق حرفه
به  شود؛ منجر به شکست سازمان می ،ها و تعهدات اجتماعی اعتنایی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیت اند که بی بلوغ فکري رسیده

اند که باید در  احساس نیاز کرده و به این باور رسیده ،تدوین استراتژي اخالقی برايموفق،  یهاي ورزش همین دلیل بسیاري از سازمان
مسائل اخالق  ي هنیدر زم یکاف هاي پژوهش فقدان گرید یاز طرف .وجود داشته باشد اي سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخالق حرفه

که شود  یم شنهادیدانست. پ يضرور انیربم ژهیدر حوزه ورزش به وسازه را در  نیا یلزوم بررس ،ورزش نهیدر زمبه ویژه  اي حرفه
 بپردازند. گرید هاي گروه و ها و در نمونه يو انفراد یمیمختلف ت يها پرسشنامه در رشته نیبه آزمون ا یورزش تیریپژوهشگران مد
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