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  چکیده

 بود. یاستان مرکز یورزش یهائتیه انیمرب یاخالقمنشور  نیتدو، پژوهشاین انجام هدف از  هدف:

فعال  انیپژوهش شامل مرب ی. جامعه آماربود یو از نظر هدف کاربرد یمایشیپ-یفیتوصپژوهش از نوع  روش شناسی:روش

 عنوانبه یاهیسهم یتصادف یریگنمونه صورتبهاز آنها نفر  327که نفر( بودند  2188) یدر کل استان مرکز یورزش یهائتیه

محتوایی صوری و روایی استفاده شد. محقق ساخته  از پرسشنامهپژوهش های داده یآورجمعبرای انتخاب شدند.  ینمونه آمار

 هایاز آزمونبا استفاده ها دادهشد. ارزیابی نفر از اساتید دانشگاه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ  10توسط  پرسشنامه

 تحلیل شدند. یدییتأو  یاکتشاف یعامل لیتحلو تی 

 یریپذقانون، صداقت، یدوستهنیم، ورزش جوانمردانه، توکل به خداعامل  8بر روی  شاخص 34، پژوهشطبق نتایج  ها:یافته

های منشور اخالقی مربیان عامل عنوانبهو روابط سالم  یمال تیشفافو  و شجاعت یدارامانتی، و همدل انسجام، و سالمت کار

 شدند. دییتأشناسایی و 

ورزشی استان مرکزی از برازش مناسب برخوردار  یهائتیهتدوین منشور اخالقی مربیان  برای شدهییشناساالگوی  گیری:نتیجه

مورد مذکور برای ارتقای اخالق در حرفه مربیگری  یهائتیهتوسط  شدهنیتدومنشور اخالقی شود ، پیشنهاد میرونیازا بود.

 استفاده قرار گیرد.

 .منشور اخالقی، مربیان ورزش اخالق، اخالق ورزشی، های کلیدی:واژه

 E - mail: es70kh@yahoo.co.uk 09188614872 نویسنده مسئول: تلفن:* 
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 مقدمه

در لغت به معنای خوی، سرشت، طبیعت و سجیه و در اصطالح دانشمندان به معنای صفات پایدار نفسانی، صفات فعل  1اخالق

 آن ظیفهو که ینظر قخالا قسمت دو به را قخالا علم ،(. فالسفه1392و اخالق نیک و فضایل اخالقی است )صادقی و فتحعلی، 

 عملی تالشی که عملی قخالا و ستا لعماا یبد یا خوبی ردمو در لالستدا و تالاسؤ به پاسخ و خالقیا لعماا و تصفا مطالعه

(. در اخالق 1389، محسنی و )نعمتی ندادهکر تقسیم ،خالقیا فضایل به ستیابید و بمطلو خالقیا ضعیتو به نسیدر ایبر ستا

اخالق الهی، اخالق فردی، اخالق اجتماعی و محیط های اخالقی در حوزهچگونگی آراستن به فضایل و پیراستن از رذایل اسالمی، 

 تعریف نبایدهاو  بایدهاو  هااز ارزش سیستمی عنوانبه نمازسادر  تخالقیاا(. 1392)صادقی و فتحعلی، است  مطرحزیستی 

 ترهپیچیدبا  (. لیکن،1381،نیالوا) شودمی متمایز بداز  بخو لـعمو  شخصـم نمازاـس یبدهاو  نیکآن  سساا بر که دشومی

و  انمدیر توجه ،یکار یهاطیمحدر  رمسئوالنهیغو  غیرقانونی ،یـخالقاغیر یهارکا انمیز یشازـفو ا هانمازسا ونفزروزا نشد

 مینهز و تخصصی ظلحا به هاسازمان نکهیا ویژهبه؛ ستا ساخته فمعطو قخالا دیریتـمو  رکا قخالا بحث بهرا  نظرانصاحب

مهم در عصر حاضر،  یهاموضوع(. از 1386)الوانی و رحمتی، هستند  متنوعیو  دمتعد خالقیا تمشکالو  مسائل گیردر ،فعالیت

 بسیار نزدیک با ورزش دارد. یارابطهاست که  اخالق

خود قرار دهد. در میان تمام  الشعاعتحتفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره را  مسائلتواند ورزش در یک جامعه می

، بحث فرهنگی و اخالقی ورزش است. در این خصوص، ورزش با چالشی قرارگرفتهمهری فوق، آنچه از همه بیشتر مورد بی مسائل

های فرهنگی و اجتماعی را هدف است که ارزش به نام از دست دادن روح ورزش و اخالق ورزشی در جامعه ورزش مواجه یجد

اجتماعی موجود در ورزش نسبت  -های اخالقیمفهومی است که به ارزش 2اخالق ورزشی (.1387)ندایی و علوی،قرار داده است 

شود و همچنین توصیفی از رفتار بر وفق هنجارها، مقررات و انتظارات )از سوی فرد و جامعه( در زمینه ورزش است داده می

 کترمشا به نهدانمراجو و منصفانه قابتر ،نگیدامر نیک یهایژگیشامل مواردی از قبیل و شیورز قخال(. ا37 :1395، بخشتاج)

(. هدف نهایی اخالق ورزشی این 1383)صبوری، است  قانونی و ینید داتعتقاا زیبا و لتاعد عایتر ممفهو ی،مبنا بر ورزش در

در ورزش،  (.1395بخش، تر شود )تاجتر و عملیاتیهای ورزشی، محسوسهای واالی انسانی در محیطاست که هنجارها و ارزش

ای برخوردار هستند مانند و ملی از اولویت ویژه یبخشتوسعههای در تمامی برنامهای دارند و کنندهانسانی نقش تعیینمنابع 

(، کارشناسان، ورزشکاران، والدین، هواداران 1384، یبدنتیترب)سازمان مدیران، مربیان، داوران، پزشکان، روان شناسان ورزشی 

بر عهده در توسعه اخالق ورزشی در رشد و تکامل ورزشکاران و نیز ، مربیان ورزش نقش محوری نیبنیدرا. والدین ورزشکارانو 

 ژهیوبههای اخالقی توسط خود آنها و انتقال این مفاهیم به سایرین دارند. این کار مستلزم پایبندی و رعایت اصول و ارزش

 ورزشکاران است.

 و بینینجها عنو که شوندمی بمحسو خالقیا اسوه و معلم ،هبرر ،مدیر یک همثاببه رانشکاورز ایبر نمربیادر این خصوص، 

 ارشود ظیفهو ینا به توجه با ،ینابنابر ؛است نیز ادارانهو از ریبسیا بلکه رانشکاورز یلگوا فقط نه آنها ریفتار و خالقیا سبک

 رداربرخو دییاز همیتا از شیورز نمربیا ایبر مدیریت یسنگبنا بهمثابه ایحرفه قخالا شتندا ران،شکاورز یتاهد در نمربیا

کنندگان در آن باید به دنبال مربیانی باشند که به تعهداتی اخالقی (. دنیای ورزش و شرکت1395عیدی و همکاران، )ست ا

های سازمان، حمایت از همچون حفظ راستی و درستی، رفتار درست و صادقانه با ورزشکاران، حمایت از اهداف و سیاست

ای خود فلسفه مناسبی را دنبال های حرفهای که در فعالیتهای جامعه ملزم باشند. مربیای و رعایت ارزشاستانداردهای حرفه

تواند و ارزشیابی متعهد است، می یشناسروانکند و به رعایت اخالق و فضایل معنوی در چارچوب اصول مذهبی، فلسفی، می

                                                           
1. Ethics 
2. Sport ethics 
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شاید در رفتار اخالقی مربیان نیز تردید ، نیا وجود با(. 1387)علوی و ندایی،اران باشد راهنمای موفق و مناسبی برای ورزشک

انون در استخدام ورزشکاران و های موفق و بردن و پاداش گرفتن، از نقض قمندی از گروهدر برخی موارد آنها برای بهره .شود

 اندمواجهبر این اساس، مربیان همواره با این پرسش (. 1384، 1روزنبرگ)دیسنسی و اند برانگیز، استفاده کردهتنوای خشهروش

که هم نیازهای طوریهشوند، بهای اخالقی چگونه مشخص میهای اخالقی چگونه تعیین و مرزبندیکه در دنیای ورزش، مالک

 (.1387)علوی و ندایی،کند؟  نیتأمورزشکار و مربی و همچنین باشگاه یا سازمان مربوط را 

خالقی ا رمنشوو  هازشموآها، یهروو  هایمشخط ی،رساختا بیراتدمانند  هااربزاز ا برخی ق،خالا مدیریت دمتعد یهااربزابین در 

نشان  را حرفه هر شغلی هایاخالقی، ارزش هاینامهها/نظامنامهمنشورها یا مرام (.1382 ،)سلطانی دـندارشتری یـب یدبرراـک

ای هستند مند در حوزه اخالق حرفهو نظام وستهیپهمبهای از عناصر و اجزای ( و مجموعه2008، 2دونالدمکدهند )موریس و می

ای اعضای جامعه ورزشی و برای رعایت بایدها و فرایند اخالق حرفهکه با هدف اصالح وضعیت موجود در عرصه ورزش و بهبود 

 نامهبا مرام(. 1395بخش، شوند )تاجورزش( و تحقق اهداف اخالقی تدوین می ازجملههای گوناگون )نبایدهای اخالقی در حرفه

. امروزه، استفاده از منشور زدسا محققرا  دوـخ یـخالقا افدـهو ا هاآرمان ،نهاآ طریقاز  تواندمی نمازسا، 3اخالقییا منشور 

 (.1386)الوانی و رحمتی،  ستا یافته سیعیو دبررکااخالقی 

، پذیرش و رفتار درست و صادقانهدر سوگندنامه انجمن مربیان ورزش کانادا، هایی گزارش شده است. در این خصوص، پژوهش

 یاخالق نامهنظامدر (. 1393شده است )کاشف و شیدایی،  جوانمردانه عنواناصول بازی  رعایت قوانین و مقررات ورزشی، رعایت

باران چشمه، )مطرح شده است  ورزشکاران یو حفظ اطالعات شخص یرازدار، صداقت ،هیترک یهادانشگاه یبدنتیترب انیمرب

 عدم، بزهکارانه و مجرمانه مسائلهرگونه  گزارشی، انسجام و برازندگشامل  بسکتبال کانادا انیمرب یاخالق یکدها .(1394

 سوءاستفاده عدم، بیها و ورزشکاران رقمیبه تمام ت احترامی، طیمواد مخدر و الکل تحت هر شرا رمجاز،یغ یروزایاستفاده از مواد ن

)بسکتبال کانادا، بوده است  و برخورد مناسب یزبانخوش، و پوشش مناسب ظاهر، کنندگانشرکت یحقوق تمام تیرعای، جنس

لذت از تالش،  ،یبرابر، احترام، سالمت یهاو مقررات، فرصت نیقوان ت،یعملکرد و موفق کدهای( 2015) 4روزا(. در گزارش 2013

 کدهای. اندبدن، عالقه و ذهن در ورزش پرتغال مطرح شده نیو تعادل ب یبرتر یتالش برا گران،یمنصفانه، احترام به د یباز

در  انسجامی، گریمرب تیمسئول، ورزشکاران یو سالمت یجسمان یهاتیفعال یمنیا از ترکانادا عبا یگریانجمن مرب یقاخال

رزش و کدهای اخالقی (. 2016)انجمن مربیگری کانادا،  اندبوده شرافتمندانه ورزشو  به ورزشکاران احترام، گرانیارتباطات با د

کنندگان و مربیگری توجه به رفاه شرکتو ای، احترام حرفه تیمسئولشایستگی، انسجام، شامل ( 2016ایاالت متحده امریکا )

 ییهاشهر تهران عامل کیروبیا انیمرب ینامه اخالق( در مورد نظام1393) و همکاران ینیآو یدر پژوهش شاه .اندبوده متعهدانه

( 1393در پژوهش مرصعی ) قرار گرفتند. دییتأو عدالت مورد  یآگاه ،یریپذتیصداقت، مسئول ،یامانند احترام، مهارت حرفه

 دییتأای و احترام ، صداقت، عدالت، نگرش حرفهیریپذتیمسئول، عواملی از قبیل کشورنامه اخالقی مربیان شنای نظامدر مورد 

نامه نظامدر خصوص ( 1393) یپژوهش مرامو  یزدنامه اخالقی شناگران استان ( در مورد نظام1393)در پژوهش نشاطی شدند. 

نگری، صداقت، عدالت، مداری، احترام، دوپینگ، شجاعت، نفرت از ترس، واقعقانون هایعامل هندبال یمل میورزشکاران ت یاخالق

، صبر و شکیبایی، اصل یدامنپاکداری، رازداری، کرامت انسانی، جوانمردی، ، دلسوزی، امانتیریپذتیمسئولبرادری، برابری، 

نامه نظامدر مورد ( 1394) یدر پژوهش رهگذرشدند.  دییتأطرفی، سخاوت، قناعت، توکل، عشق به میهن و منافع گروهی بی

و  یمنافع گروه ،یطرفیعزت نفس، اصل ب شرفت،یپ زشیانگ یهاعامل ینگ استان خراسان جنوبوپنگیپ انیمرب یاخالق

                                                           
1. Disensi and Rosenberg 

2. Moriss and McDonald 

3. Ethcal code 

4. Rosa 
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 یپژوهش پورسلطان در ند.شد دییتأ یریپذو صداقت، احترام و انعطاف ییبایشک و صبر ی،، کرامت انسانیریپذتی، مسئولیهمبستگ

صداقت  ،یگروه یهاتیفعال یهاعامل، کشور یعلوم ورزش یعلمئتیه یاعضا ینامه اخالقنظامدر مورد ( 1394) و همکاران

( 1394چشمه )در پژوهش باران .شدند دییتأ یمال تیو مسئول یپژوهش-یعلم ،یارفتار حرفه ،یشناسفهیوظ ،یو رفتار یگفتار

مداری و احترام، شجاعت و قانون عامل 9های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نامه اخالقی تیمدر خصوص نظام

 دییتأبه  نفساعتمادبهو  ، کرامت انسانی، جوانمردی، توکل، منافع گروهی و همبستگییریپذتیمسئولدوری از ترس، صداقت، 

-قانون ،یبه کار، استفاده از خرد جمع یمندعالقه ،یگری( شش عامل فلسفه مرب1395و همکاران ) یدیدر پژوهش عرسیدند. 

( 1396در پژوهش زارعیان و همکاران ) .قرار گرفت دییتأمورد  یانسان روابطو  یاجتماع یها و هنجارهااحترام به ارزش ،یمدار

های رفتار مبتنی بر قانون محوری، کار گروهی، نیروهای مسلح، عامل یبدنتیتربدر خصوص طراحی منشور اخالقی مدیران 

 شدند. دییتأ یشناسفهیوظو  یاحرفهمالی، رفتار  تیمسئولصداقت گفتاری و عدالت رفتاری، 

نامه یا های اخالقی، سوگندنامه، نظامو توصیه هافرمانبه مواردی همچون های فوق پژوهش شود درکه مالحظه می گونههمان

های برخی صنفو در آنها موضوعات اخالقی  ورزش پرداخته شده استدر های اخالقی، کدهای اخالقی و اصول اخالقی نامهمرام

لیکن، در  ، خبرنگاران ورزشی و نیروهای مسلح گزارش شده است.های ورزشیصنف کلی مربیان، برخی رشته ازجملهورزشی 

به مشکالت  یتوجهیباذعان شده است که  گر،یاز طرف د شده است.ورزشی، پژوهشی گزارش ن یهائتیهمورد مربیان شاغل در 

و همکاران،  یزرند یشده است )پورسلطان هانهیزم یدر برخ یتیموجب نارضا یموجود در ورزش کشور، در حوزه تعهدات اخالق

ای و تخصصی شده است که بسیاری از اعضای جامعه ورزشی هنوز به اصول و منش اخالق حرفه عنوان ،بر این عالوه (.1396

انجام دهند.  یدرستبهنفعان خود ای خویش را در قبال ذیحرفه یهاتیمسئولند وظایف و تواننمی جهیدرنتنیستند و  خودآگاه

ا در فضاهای ها و کدهای اخالقی توسل جویند تا شاید بداخالقیاند تا به معیاره، همواره متولیان امر ورزش بر آن بودهرونیازا

فعالیت  مربیان بهمشارکت های گوناگون با ورزشی استان مرکزی در رشته یهائتیه (.1395بخش، )تاجورزشی کاهش یابد 

دهی رفتار اخالقی مربیان را جهتوانند بتنامه اخالقی، نظام یهامؤلفهبا تعیین  هائتیهاین رسد به نظر میمشغول هستند. 

و به اهداف و استانداردهای  نیز داشته باشندنفعان در راستای افزایش ذینمایند و ابزار مناسبی برای ارزیابی وضعیت اخالقی آنها 

 است.ورزشی استان مرکزی  یهائتیهپژوهش حاضر تدوین منشور اخالقی مربیان هدف ، لذا. اخالقی دست یابند

 شناسیروش

 یهائتیه شاغل درمربیان  ،جامعه آماری .پیمایشی انجام شد صورتبهکه توصیفی است  این پژوهش از نظر ماهیت از نوع

تعداد آنها  ،از معاونت ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آمدهعملبهورزشی استان مرکزی بودند که طبق استعالم 

گیری تصادفی نمونه صورتبهآنها نفر از  327جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان طبق نفر بود که  2188با  برابر

نفر،  18نفر، خنداب  31نفر، شازند  105اراک  یهاشهرستان یبرا ،اساساین بر . نمونه آماری انتخاب شدند عنوانبهای سهمیه

نفر و  42نفر، ساوه  13 جانینفر، دل 22نفر، محالت  52 نینفر، خم 3نفر، فراهان  11نفر، تفرش  5 انینفر، آشت 3 جانیکم

عالوه بر بررسی  ،در این خصوصگردآوری شد. ساخته محقق سشنامهبا استفاده از پر هادادهداده شد.  صیتخص هیسهم 22 هیزرند

حضوری، کتبی و تلفنی  افتهیساختارهای نیمه از طریق مصاحبه پرسشنامههای اولیه گویهمبانی نظری مرتبط با اخالق ورزشی، 

، اساساین  بر. شد آوریجمعاخالق ورزشی  نظرانصاحبداوران، ورزشکاران و ، اساتید دانشگاه، مدیران، مربیاننفر از  12با 

ای گزینه 5ای با مقیاس طیف گزینه 5 سؤال 42شامل شناسایی شد که  انیمربمنشور اخالقی  هایو شاخص ارهایمعپرسشنامه 

، 5های به ترتیب نمره که برای کمّی کردن آن مخالفم بود کامالً، مخالفم و موافقم، موافقم، نظری ندارم کامالًای هلیکرت و پاسخ

 دییتأحاتی اصال ارائهبا  ونفر از اساتید دانشگاه بررسی  10توسط  روایی صوری و محتوایی پرسشنامه یافت.اختصاص  1و  2، 3، 4
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با توزیع و گردآوری  ،پژوهش ابزارپایایی  از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.پژوهش  سازه ابزار بررسی روایی برای .شد

 305از . به دست آمد 95/0 آلفای کرونباخ آن برابر باضریب که طوریه؛ بشدبررسی اعضای جامعه آماری در بین  پرسشنامه 30

 یفیتوص آمارهای ها از روشداده لیوتحلهیتجزبرای  درصد( قابل استفاده بود. 69/88پرسشنامه ) 290 ،شدهدادهپرسشنامه عودت

ای تک نمونهتی های کشیدگی و چولگی، از آزمونو  هاها برای نمایش دادهجداول و شکل ، فراوانی،میانگین، انحراف معیارشامل 

استفاده  8/8و لیزرل نسخه  16اس.پی.اس.اس نسخه  یافزارهانرمبسته در ها برای تحلیل داده یدییتأو تحلیل عاملی اکتشافی و 

 شد.

 هایافته

از  .سال بودند 26/34 ± 07/8 سنیوضعیت  و دردرصد زن  7/40ن مرد و دهندگادرصد پاسخ 3/59 ،شناختیجمعیتاز نظر 

کارشناسی ارشد و درصد  80/12و درصد کارشناسی  5/47 درصد کاردانی، 10/17درصد دیپلم،  60/22 یلیتحصنظر مدرک 

درصد مجرد و  30/40 ،تحصیالت داشتندها رشتهسایر درصد آنها در  40/69درصد در علوم ورزشی و  60/30ند؛ دکتری داشت

درجه درصد  73 از نظر مدرک مربیگری، .سال بود 02/8±16/7 سابقه مربیگری آنها برابر باوضعیت  ،بودند متأهلدرصد  70/59

گری دارای مربی رازیغبهدرصد آنها  1/73 .المللی داشتنددرصد درجه بین 4درصد درجه یک و  70/4، 2درصد درجه  30/18، 3

مربیگری به  المللیح ملی و بیندرصد در سط 5درصد در سطح استان و  5/19، درصد در سطح شهرستان 5/75 ند؛بودشغل 

 ند.مشغول بود

 های پرسشنامهدادهمیزان چولگی شود، که مشاهده می گونههمانشده است.  نشان داده 1در جدول های پژوهش نتایج توزیع داده

از ؛ لذا، طبیعی است ی آنهابنابراین، توزیع داده؛ دقرار دار - 3+ و  3آن در محدوده و میزان کشیدگی  – 2+ و  2در محدوده 

 .(1386)حبیبی، های آن استفاده شد آمار پارامتریک برای تحلیل داده

 پژوهشابزار  یهاداده عیتوز تیوضع. 1جدول 

 کشیدگی کجی

 خطای استاندارد آماره استانداردخطای  آماره

607/1 - 143/0 244/2 285/0 

شود، که مشاهده می گونههمانشده است.  نشان داده 2های منشور اخالقی در جدول گویهو اهمیت میانگین و انحراف معیار 

نیز ها هریک از گویهسطح معناداری است.  96/1خارج از دامنه آنها  آمدهدستبه تی مقدارو  3ها باالتر از میانگین تمامی گویه

 .استاهمیت  حائزدهندگان ، از نظر پاسخشدهنیتدوهای اخالقی لذا، تمامی معیارها یا شاخص ؛بود 001/0از  ترکوچک

 های اخالقی مربیانشاخص .2جدول 

 ضریب تی انحراف معیار میانگین های اخالقی مربیانشاخص ردیف

 40/188 44/0 80/4 های مربیگری خود در ورزش بدانند.مربیان باید در همه حال خدا را ناظر بر فعالیت 1

 00/142 57/0 74/4 توکل کنند. های ورزشی به خدامربیان باید در فعالیت 2

 89/156 52/0 75/4 در عرصه ورزش متوسل شوند. ییگودروغمربیان نباید به تقلب، فریبکاری و  3

 54/157 51/0 76/4 مربیان نباید به ریاکاری و دورویی در عرصه ورزش متوسل شوند. 4

 16/173 47/0 80/4 باشند. پاکچشممربیان در میادین ورزشی باید  5

 47/157 52/0 78/4 هوای نفسانی جنسی در محیط ورزش پرهیز نمایند. کنندهکیتحرمربیان باید از عوامل  6

 00/164 50/0 80/4 مربیان باید همواره سالمتی خود و ورزشکاران را در اولویت قرار دهند. 7



 و همکاران خسروی زاده مرکزی استان ورزشی یهائتیه مربیان اخالقی منشور تدوین

 

362 

 14/141 57/0 72/4 ریزی کنند که هیچ آسیبی به ورزشکاران وارد نشود.برنامه یاگونهبهمربیان باید  8

 09/151 54/0 72/4 طرفی، با ورزشکاران رفتاری عادالنه و منصفانه داشته باشند.مربیان باید بر اساس اصل بی 9

 63/139 57/0 72/4 .کنندساالری را رعایت ها باید شایستهمربیان در انتخاب ورزشکاران و تیم 10

 42/156 51/0 74/4 .کنندهای زبانی پرهیز مربیان باید از خطاها و لغزش 11

 33/146 55/0 73/4 مربیان باید عصبانیت و خشم خود را کنترل کنند. 12

 36/159 50/0 74/4 های مربیگری خود انتقادپذیر باشند.مربیان باید در فعالیت 13

 31/166 49/0 78/4 مربیان باید با قوانین رشته ورزشی خود آشنایی الزم را داشته باشند. 14

 02/135 59/0 68/4 های ورزشی را بپذیرند.های قانونی کادر برگزاری تمرین، مسابقه و فعالیتمربیان باید تصمیم 15

 66/157 52/0 76/4 های ورزشی حاضر شوند.و سروقت در تمرین و مسابقه و سایر فعالیت موقعبهمربیان باید  16

 93/127 63/0 68/4 جویانه در مقابل خطاهای حریفان تحریک کنند.تالفیهای مربیان نباید ورزشکاران را به اقدام 17

 48/140 57/0 70/4 با ورزشکاران با مهربانی و گذشت رفتار کنند. مربیان در میادین ورزشی باید 18

 16/152 53/0 74/4 .کنندها و مشکالت ورزشکاران با آنها همدردی مربیان در میادین ورزشی باید در گرفتاری 19

 81/147 55/0 72/4 های خود و پیامدهای آنها را بپذیرد.تمامی تصمیم تیمسئولمربیان باید  20

 43/154 53/0 74/4 و دلسوزانه عمل کنند. مسئوالنهمربیان باید در مورد رشد اخالقی ورزشکاران خود،  21

 22/125 64/0 73/4 دوپینگ ورزشکاران متوسل شوند. ازجملهمربیان نباید برای کسب پیروزی به هر قیمتی  22

 58/133 60/0 75/4 مربیان نباید برای تغییر نتایج به تبانی مبادرت کنند. 23

 94/113 70/0 62/4 تحریک و تشویق کنند. یکشوقتمسابقه به  مربیان برای تغییر نتیجه نباید ورزشکاران را در 24

 51/153 52/0 72/4 های خود تعلق خاطر داشته و وفادار باشند.به تیم مربیان باید 25

 37/124 65/0 68/4 مربیان باید منافع تیمی و سازمانی را به منافع شخصی خود ترجیح دهند. 26

 82/176 46/0 78/4 .کنندمربیان باید از ایجاد نفاق و تفرقه در سازمان و تیم خود پرهیز  27

 16/185 44/0 82/4 و پرتالش باشند. یجدمربیان برای موفقیت، باید شجاع،  28

 95/168 48/0 76/4 مربیان در گفتن حقیقت در میادین ورزشی باید شجاع باشند. 29

 25/172 47/0 78/4 های ورزشی خود را حفظ کنند.محرمانه ورزشکاران و تیممربیان باید اسرار  30

 43/198 41/0 80/4 مراقبت کنند. یخوببهمربیان باید از منابع و امکانات ورزشی  31

 10/164 49/0 76/4 مربیان باید در عرصه ورزش حیثیت و آبروی ورزشکاران خود و دیگران را حفظ کنند. 32

 68/170 48/0 82/4 دریافت مالی و غیرمالی غیرقانونی و حرام در ورزش خودداری کنند. هرگونهمربیان باید از  33

 31/143 56/0 72/4 مربیان باید در قراردادهای خود شفافیت مالی داشته باشند. 34

 98/174 46/0 78/4 .کنندفساد مالی در محیط ورزش پرهیز  جادکنندهیامربیان باید از عوامل  35

 82/176 46/0 80/4 مربیان باید شأن و جایگاه انسانی و اخالقی خود را در ورزش حفظ کنند. 36

 80/151 54/0 76/4 در ورزش احترام بگذارند. کنندگانشرکت یتمامبهمربیان باید  37

 80/156 52/0 77/4 و مخاطبان ورزش ارتباط سالم داشته باشند. انیمتصدمربیان باید با  38

 87/158 52/0 77/4 ایرانی احترام بگذارند. -های اجتماعی اسالمیمربیان باید به ارزش 39

 17/147 55/0 74/4 المللی تمامی تالش خود را برای موفقیت ورزش ایران صرف کنند.بین مربیان باید در عرصه 40

 19/197 42/0 82/4 ای شایسته برای ایران از نظر اخالقی و رفتاری باشند.المللی نمایندهبین مربیان باید در عرصه 41

 84/181 45/0 80/4 آسیبی وارد کنند. ستیزطیمحهای ورزشی به مربیان نباید در فعالیت 42

 -مایر -شود، آماره کیسرکه مالحظه می گونههماننشان داده شده است.  3اولکین در جدول  -مایر -نتایج آزمون بارتلت و کیسر

عالوه، مقدار بارتلت هکه نشان از کفایت اندازه نمونه برای انجام تحلیل عاملی است. ب است 7/0بیشتر از و  920/0اولکین برابر با 

 ها برای انجام تحلیل عاملی است.معنادار است که بیانگر مناسب بودن داده 001/0نیز در سطح 
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 های اخالقی مربیاناولکین و بارتلت در مورد شاخص-مایر-نتایج آزمون کیسر .3جدول 

 مقدار آزمون

 920/0 (نمونه محج تی)کفا نیو اوکل رایم -سریک

 3/9225 مقدار مجذور کای بارتلت تیکرو

 861 درجه آزادی

 001/0 سطح معناداری

که مالحظه  گونههمانمنشور اخالقی مربیان نشان داده شده است.  شدهییشناساهای عوامل بارهای عاملی گویه 4در جدول 

همبستگی هر عامل  برحسبعالوه، ه، مهم و بامعنا هستند. بشدهییشناساهای ها برای تعریف عاملعاملی گویهشود، بارهای می

-قانون ،همدلی ،یریپذتیمسئول ،تیثیشجاعت و حفظ ح ،یدارامانتها به ترتیب تحت عناوین ، عاملرمجموعهیزهای با گویه

 شدند. یگذارنامصداقت و توکل به خداوند  ،ورزش جوانمردانه، عدالت محوری ،پذیری

 مربیان و بارهای عاملی آنها شدهییشناسای اخالقی هاشاخص .4جدول 

 بار عاملی کد عامل بار عاملی کد عامل

1 

 

 

30 749/0 4 7 680/0 

28 729/0 8 614/0 

31 599/0 16 611/0 

36 590/0 15 592/0 

29 588/0 14 557/0 

32 559/0 5 23 693/0 

41 514/0 24 667/0 

33 511/0 22 647/0 

35 484/0 18 478/0 

2 37 659/0 12 398/0 

34 644/0 6 39 643/0 

38 571/0 10 625/0 

19 529/0 40 546/0 

20 523/0 26 508/0 

42 459/0 9 454/0 

3 13 655/0 6 428/0 

27 596/0 7 4 799/0 

21 548/0 3 733/0 

25 539/0 17 422/0 

11 504/0 8 2 813/0 

   1 812/0 

   5 446/0 
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 42شود، که مالحظه می گونههماننشان داده شده است.  5های اخالقی مربیان در جدول نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شاخص

 درمجموعو  اندشدهعامل بارگذاری  8از یک است و بر روی  تربزرگگویه در این خصوص شناسایی شدند که مقدار ویژه آنها 

 کنند.ها را تبیین میدرصد کل واریانس داده 02/68

 اخالقی مربیانهای با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی شاخص شدهاستخراجعوامل  .5جدول 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه هاعامل

1 177/5 327/12 327/12 

2 947/3 398/9 725/21 

3 770/3 977/8 702/30 

4 574/3 508/8 210/39 

5 409/3 117/8 327/47 

6 343/3 960/7 288/55 

7 854/2 796/6 083/62 

8 490/2 927/5 011/68 

در تصحیح ابتدا در این خصوص، نشان داده شده است.  6در جدول اخالقی مربیان مربوطه های شاخصها و عاملارتباط بین 

 گونههماناز مدل حذف شدند.  5/0کمتر از  یبار عاملدارای  گویه 8، و مبانی نظری مرتبط های پرتبا رویکرد شناسایی داده مدل

ها ها و گویه، بین عاملگریدعبارتبه؛ استمعنادار  01/0و در سطح  تربزرگ 96/1از  باقیماندهشاخص  34، شودکه مالحظه می

، توکل به خداها به ترتیب تحت عناوین های زیرمجموعه، عاملهمبستگی هر عامل با گویه برحسبعالوه، هبرابطه وجود دارد. 

و  یمال تیشفافو  و شجاعت یدارامانتی، و همدل انسجام، و سالمت کار یریپذ قانون، صداقت، یدوستهنیم، ورزش جوانمردانه

 گذاری شدند.نامروابط سالم 

 منشور اخالقی مربیان یدییتأنتایج تحلیل عاملی . 6جدول 

 کد عامل
 گویه

میزان 

 رابطه

ضریب 

 تعیین
 نتیجه ضریب تی

توکل به 

 خدا
 دییتأ 57/7 68/0 46/0 های مربیگری خود در ورزش بدانند.فعالیتمربیان باید در همه حال خدا را ناظر بر  1

 دییتأ 16/7 64/0 44/0 توکل کنند. های ورزشی به خدامربیان باید در فعالیت 2

 دییتأ 29/11 24/0 72/0 مربیان باید همواره سالمتی خود و ورزشکاران را در اولویت قرار دهند. 7

ورزش 

 جوانمردانه
 دییتأ 69/14 58/0 78/0 دوپینگ ورزشکاران متوسل شوند. ازجملهمربیان نباید برای کسب پیروزی به هر قیمتی  22

 دییتأ 06/14 56/0 75/0 مربیان نباید برای تغییر نتایج به تبانی مبادرت کنند. 23

 دییتأ 17/13 53/0 71/0 کنند.مربیان باید در عرصه ورزش حیثیت و آبروی ورزشکاران خود و دیگران را حفظ  32

دوستهنیم

 ی
 دییتأ 38/12 45/0 67/0 .کنندساالری را رعایت ها باید شایستهمربیان در انتخاب ورزشکاران و تیم 10

 دییتأ 71/15 64/0 80/0 ایرانی احترام بگذارند. -های اجتماعی اسالمیمربیان باید به ارزش 39

 دییتأ 01/17 73/0 85/0 المللی تمامی تالش خود را برای موفقیت ورزش ایران صرف کنند.بین مربیان باید در عرصه 40

 دییتأ 66/14 49/0 78/0 جویانه در مقابل خطاهای حریفان تحریک کنند.های تالفیمربیان نباید ورزشکاران را به اقدام 17 صداقت

 دییتأ 93/13 73/0 76/0 ورزش متوسل شوند.مربیان نباید به ریاکاری و دورویی در عرصه  4

 دییتأ 76/12 67/0 71/0 در عرصه ورزش متوسل شوند. ییگودروغمربیان نباید به تقلب، فریبکاری و  3

 دییتأ 44/13 48/0 71/0 باشند. پاکچشممربیان در میادین ورزشی باید  5
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قانون 

پذیری و 

 سالمت کار

 دییتأ 52/15 59/0 78/0 ریزی کنند که هیچ آسیبی به ورزشکاران وارد نشود.برنامه یاگونهبهمربیان باید  8

 دییتأ 98/13 55/0 73/0 مربیان باید با قوانین رشته ورزشی خود آشنایی الزم را داشته باشند. 14

های ورزشی حاضر شوند.و سروقت در تمرین و مسابقه و سایر فعالیت موقعبهمربیان باید  16  دییتأ 84/13 55/0 72/0 

و  انسجام

 همدلی
 دییتأ 49/13 51/0 70/0 با ورزشکاران با مهربانی و گذشت رفتار کنند. مربیان در میادین ورزشی باید 18

 دییتأ 73/14 56/0 75/0 .کنندها و مشکالت ورزشکاران با آنها همدردی مربیان در میادین ورزشی باید در گرفتاری 19

 دییتأ 76/14 54/0 75/0 مربیان باید در مورد رشد اخالقی ورزشکاران خود، دلسوزانه عمل کنند. 21

 دییتأ 61/14 56/0 75/0 تحریک و تشویق کنند. یکشوقتمربیان برای تغییر نتیجه نباید ورزشکاران را در مسابقه به  24

 دییتأ 25/14 53/0 73/0 های خود تعلق خاطر داشته و وفادار باشند.به تیم مربیان باید 25

 دییتأ 56/12 49/0 71/0 ترجیح دهند.مربیان باید منافع تیمی و سازمانی را به منافع شخصی خود  26

 دییتأ 10/15 58/0 76/0 .کنندمربیان باید از ایجاد نفاق و تفرقه در سازمان و تیم خود پرهیز  27

 دییتأ 63/14 56/0 75/0 .کنندهای زبانی پرهیز مربیان باید از خطاها و لغزش 11

 دییتأ 89/12 47/0 68/0 کنند.مربیان باید عصبانیت و خشم خود را کنترل  12

 دییتأ 20/12 43/0 65/0 های مربیگری خود انتقادپذیر باشند.مربیان باید در فعالیت 13

و  یدارامانت

 شجاعت
 دییتأ 88/14 59/0 77/0 و پرتالش باشند. یجدمربیان برای موفقیت، باید شجاع،  28

 دییتأ 33/11 38/0 63/0 باید شجاع باشند.مربیان در گفتن حقیقت در میادین ورزشی  29

 دییتأ 81/13 55/0 72/0 های ورزشی خود را حفظ کنند.مربیان باید اسرار محرمانه ورزشکاران و تیم 30

 دییتأ 95/11 43/0 66/0 مراقبت کنند. یخوببهمربیان باید از منابع و امکانات ورزشی  31

 دییتأ 37/15 62/0 79/0 انسانی و اخالقی خود را در ورزش حفظ کنند.مربیان باید شأن و جایگاه  36

شفافیت 

مالی و 

 روابط سالم

 دییتأ 21/14 56/0 74/0 مربیان باید در قراردادهای خود شفافیت مالی داشته باشند. 34

 دییتأ 35/15 61/0 79/0 در ورزش احترام بگذارند. کنندگانشرکت یتمام بهمربیان باید  37

 دییتأ 66/17 75/0 86/0 و مخاطبان ورزش ارتباط سالم داشته باشند. انیمتصدمربیان باید با  38

( 1994بر مبنای هارتویک و بارکی )شود، که مالحظه می گونههمانهای برازش الگو نشان داده شده است. شاخص 7در جدول 

  ی دارد.الگو حاکی از آن است که برازش قابل قبولهای سازه یدییتأتحلیل عاملی ( 1390به نقل از هنری )

 ورزشی استان مرکزی یهائتیهاخالقی مربیان منشور های برازش شاخص .7جدول 

 نتیجه مالک شدهمحاسبهمیزان  شاخص

 دییتأ 5-1 86/2 درجه آزادی به خی دو

 دییتأ ˃9/0 95/0 شاخص برازش هنجاریافته

 دییتأ < 1/0 08/0 یبیتقر مجذورات نیانگیم یخطا ۀشیاخص رش

 دییتأ ˃9/0 96/0 افتهیشیافزاشاخص برازش 

 دییتأ ˃9/0 96/0 شاخص برازش هنجارنیافته

 دییتأ ˃9/0 96/0 شاخص برازش تطبیقی

های عاملشود، که مشاهده می گونههمانشده است.  نشان داده شدهییشناسامیانگین و انحراف معیار عوامل اصلی  8در جدول 

 .اندبودهدارای بیشترین میانگین و سالمت کار پذیری قانون ،توکل به خداوند داری و شجاعت،امانت
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 های اخالقی مربیانمیانگین و انحراف معیار شاخص .8جدول 

 انحراف معیار میانگین هاعامل

 40/0 78/4 توکل به خداوند

 48/0 75/4 ورزش جوانمردانه

 47/0 74/4 یدوستهنیم

 47/0 73/4 صداقت

 41/0 76/4 قانون پذیری و سالمت کار

 41/0 72/4 همدلی و انسجام

 35/0 80/4 شجاعتو  یدارامانت

 47/0 74/4 شفافیت مالی و روابط سالم

که  گونههماننشان داده شده است.  2و  1های حالت استاندار و معناداری در شکلعامل اصلی در  یدییتأنتایج تحلیل عاملی 

، و سالمت کار یریپذ قانون، صداقت، یدوستهنیم، ورزش جوانمردانه، توکل به خداهای عاملشود، مشاهده می 1در شکل 

، 80/0، 87/0، 83/0، 77/0به ترتیب دارای بارهای عاملی و روابط سالم  یمال تیشفافو  و شجاعت یدارامانتی، و همدل انسجام

برای هر عامل  آمدهدستبه تیمقدار  شود،مشاهده مینیز  2که در شکل  گونههمانعالوه، ه. بهستند 61/0و  75/0، 82/0، 83/0

 .دارند یهای منشور اخالقی برازش مناسببنابراین، عامل؛ است ± 96/1خارج از دامنه 

 

 
 ورزشی استان مرکزی در حالت استاندارد یهائتیهدل کلی منشور اخالقی مربیان م .1شکل 
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 ورزشی استان مرکزی در حالت معناداری یهائتیهدل کلی منشور اخالقی مربیان م. 2شکل 

شود، منشور که مشاهده می گونههمان نشان داده شده است. 3در شکل ورزشی استان مرکزی  یهائتیهمنشور اخالقی مربیان 

 .استگویه  34عامل و  8مذکور دارای 
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 ورزشی استان مرکزی یهائتیهمنشور اخالقی مربیان  .3شکل 

 گیریبحث و نتیجه

دهنده این موضوع نشاننتایج پژوهش  بود.مرکزی  استان یورزش یهائتیه انیمرب یمنشور اخالق نیهدف پژوهش حاضر تدو

و  توکل به خداوندعامل در این خصوص، نتایج نشان داد بین مناسب برخوردارند. بار عاملی های منشور اخالقی از عاملکه  بود

منشور اخالقی 

 یهائتیهمربیان 

ورزشی استان 

 مرکزی

 صداقت

 یتالف های¬ورزشکاران را به اقدام دینبا انیمرب

 کیتحر فانیحر یدر مقابل خطاها انهجوی

 کنند.

در عرصه  ییو دورو یاکاریر به دینبا انیمرب

 .ورزش متوسل شوند

 ییگودروغو  یبکاریبه تقلب، فر دینبا انیمرب

 عرصه ورزش متوسل شوند. در
 

 قانون پذیری و سالمت کار

 باشند. پاکچشم دیبا یورزش نیادیدر م انیمرب

 چیکنند که ه یزریبرنامه یاگونهبه دیبا انیمرب

 به ورزشکاران وارد نشود. یبیآس

الزم  ییخود آشنا یرشته ورزش نیبا قوان دیبا انیمرب

 را داشته باشند.

و مسابقه و  نیو سروقت در تمر موقعبه دیبا انیمرب

 حاضر شوند. یورزش هایتیفعال ریسا

 ورزش جوانمردانه

 یمتیبه هر ق یروزیکسب پ یبرا دینبا انیمرب

 ورزشکاران متوسل شوند. نگیدوپ ازجمله

مبادرت  یبه تبان جینتا رییتغ یبرا دینبا انیمرب

 کنند.

 یو آبرو تیثیدر عرصه ورزش ح دیبا انیمرب

 را حفظ کنند. گرانیورزشکاران خود و د

 توکل به خدا

-تیدر همه حال خدا را ناظر بر فعال دیبا انیمرب

 خود در ورزش بدانند. یگریمرب های

توکل  به خدا یورزش هایتیدر فعال دیبا انیمرب

 کنند.

خود و ورزشکاران را  یهمواره سالمت دیبا انیمرب

 قرار دهند. تیدر اولو

 همدلی و انسجام

با ورزشکاران با  دیبا یورزش نیادیدر م انیمرب

 و گذشت رفتار کنند. یمهربان

و  هایدر گرفتار دیبا یورزش نیادیدر م انیمرب

 .کنند یمشکالت ورزشکاران با آنها همدرد

ورزشکاران  یدر مورد رشد اخالق دیبا انیمرب

 خود، دلسوزانه عمل کنند.

ورزشکاران را در  دینبا جهینت رییتغ یبرا انیمرب

 کنند. قیو تشو کیتحر یکشوقتمسابقه به 

خود تعلق خاطر داشته  هایمیبه ت دیبا مربیان

 و وفادار باشند.

را به منافع  یو سازمان یمیمنافع ت دیبا انیمرب

 دهند. حیخود ترج یشخص

تفرقه در سازمان و  نفاق و جادیاز ا دیبا انیمرب

 .کنند زیخود پره میت

 .کنند زیپره یزبان هایخطاها و لغزش

و خشم خود را کنترل  تیعصبان دیبا انیمرب

 کنند.

خود  یگریمرب هایتیدر فعال دیبا انیمرب

 باشند. ریانتقادپذ

 

 یدوستهنیم

 دیبا هامیتدر انتخاب ورزشکاران و  انیمرب

 .کنند تیرا رعا یساالرستهیشا

 یرانیا -یاسالم یاجتماع هایبه ارزش دیبا انیمرب

 احترام بگذارند.

تالش خود را  یتمام یالمللنیب در عرصه دیبا انیمرب

  صرف کنند. رانیورزش ا تیموفق یبرا

 شفافیت مالی و روابط سالم
 یمال تیخود شفاف یدر قراردادها دیبا انیمرب

 داشته باشند.

در ورزش  کنندگانشرکت یبه تمام دیبا انیمرب

 احترام بگذارند.

و مخاطبان ورزش ارتباط  انیمتصدبا  دیبا انیمرب

 داشته باشند. سالم

 و شجاعت یدارامانت

 دیبا یورزش نیادیدر م قتیدر گفتن حق انیمرب

 شجاع باشند.

 های¬میاسرار محرمانه ورزشکاران و ت دیبا انیمرب

 خود را حفظ کنند. یورزش

 یخوببه یاز منابع و امکانات ورزش دیبا انیمرب

 مراقبت کنند.

خود را  یو اخالق یانسان گاهیشأن و جا دیبا انیمرب

 در ورزش حفظ کنند.
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های نشاطی این یافته با نتایج پژوهش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.ورزشی استان مرکزی  یهائتیهمنشور اخالقی مربیان 

های ناظر به اخالق ، موجب رشد ارزشو توکل به خداوند مانیا همخوانی دارد.( 1394باران چشمه ) ( و1393(، مرامی )1392)

موازین اخالقی شود تا اصناف مختلف جامعه ورزشی بخشد و باعث میو به زندگی انسان معنا، امید و اعتماد می شودمیبندگی 

زیادی های ها و دشواریدر حوزه مربیگری که از سختی جمله ازهای خود و . بدیهی است انسان در تمامی فعالیترا رعایت کنند

بتواند نقش تعلیم و تربیتی خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.  کهطوریبه، نیازمند ایمان و توکل به خداوند است دارد

در  مربیگری و هایتیدر فعالتوکل به خداوند  مانند حضور قلب، رسد توجه به مواردیبه نظر می .(30 و 88 :1395بخش، )تاج

 .کندبتواند زمینه تقویت این عامل اخالقی را در مربیان مورد مذکور تقویت خود و ورزشکاران  یسالمت اولویت قرار دادن

های این یافته با نتایج پژوهش و منشور اخالقی مربیان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.صداقت عامل نتایج نشان داد که بین 

باران چشمه، ) هیترک یهادانشگاه یبدنتیترب انیمرب ینامه اخالقنظام، (1393)کاشف و شیدایی،  ورزش کانادا انیانجمن مرب

(، شاهی آوینی و همکاران 1394(، پورسلطانی )1393مرصعی )(، 1393پورسلطانی )(، 1393(، مرامی )1392نشاطی )، (1394

، یک ارزش و اصل ییگوراستصداقت و همخوانی دارد. ( 1396و زارعیان )( 1394) یرهگذر(، 1394(، باران چشمه )1394)

 موضوعاین بدیهی است اگر  (.1392)صادقی و فتحعلی، مطلوب و هماهنگ با نیاز فطری و مصالح زندگی اجتماعی انسان است 

بین مربیان و ورزشکاران و سایر افراد مرتبط با آنها رواج  ییگودروغنباشد، رذایلی همچون وجود نداشته در حرفه مربیگری 

بنابراین، مربیان باید در این زمینه الگو باشند و به ؛ کدام منطبق با اصول انسانیت و اخالق ورزشی نیستخواهد یافت که هیچ

و  یبکاریتقلب، فربرای پرهیز از مربیان رسد تالش نظر میبه در حرفه خود مبادرت نمایند.  ییگوتراسترویج صداقت و 

در مقابل  انهجوییتالف هایورزشکاران به اقدامو خودداری از ترغیب در عرصه ورزش  ییو دورو یاکاریر، دوری از ییگودروغ

 .کندبتواند به ارتقای این عامل اخالقی در مربیان مذکور کمک  فانیحر یخطاها

با  این یافته منشور اخالقی مربیان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.شجاعت با داری و امانت عامل نتایج نشان داد که بین

پورسلطانی ( و 1393(، مرامی )1392نشاطی )، (1394باران چشمه، ) هیترک یهادانشگاه یبدنتیترب انیمرب ینامه اخالقنظام

های زندگی است که اگر رعایت نشود، نظام اجتماعی رتوداری، یک ارزش و امری پسندیده و از ضرامانت( همخوانی دارد. 1393)

بلکه از وظایف خطیر های اخالقی، از اصول و ارزش تنهانهداری و رازداری امانت (.1392)صادقی و فتحعلی،  پاشدیم فرواز هم 

مراقبت  ،های ورزشیو تیم محرمانه ورزشکاراناسرار رسد، توجه به مواردی مانند حفظ به نظر مید. نشومربیان نیز محسوب می

بتواند به ارتقای این عامل اخالقی در خود را در ورزش  یو اخالق یانسان گاهیشأن و جاو حفظ  اماکن، وسایل و تجهیزات ورزشی

و منشور اخالقی مربیان رابطه مثبت و معناداری وجود شجاعت همچنین، نتایج نشان داد که بین  .کندبین مربیان مذکور کمک 

 که و هولناک ریعدم تزلزل نفس در امور خط یعنی شجاعت( همخوانی دارد. 1394دارد. این یافته با نتایج پژوهش باران چشمه )

زاده، )کبیری و حسن ای داردکنندهنییتع یتیو آثار ترب جینتااست و  یاخالق لیاز اصول فضا یکی و دهیاز صفات پسند یکی

ارتقای این عامل بتواند به  یورزش نیادیدر م قتیحقداشتن شجاعت برای گفتن ند توجه به مواردی مان رسدیم(. به نظر 1395

 اخالقی در بین مربیان مذکور کمک نماید.

این یافته  منشور اخالقی مربیان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.شفافیت مالی و روابط سالم با  عامل نتایج نشان داد که بین

کاشف و شیدایی، انجمن مربیان کانادا )(، 1393مریکا )به نقل از کاشف و شیدایی، آفرامین اخالقی مربیان های با نتایج پژوهش

( 1392( و پورسلطانی و همکاران )2015(، روزا )1394باران چشمه، های ترکیه )دانشگاه یبدنتیتربمربیان نامه نظام(، 1393

و مشکالت مالی مختلف جلوگیری کند. در این خصوص،  مسائلوجود آمدن هتواند از بداشتن شفافیت مالی میانی دارد. همخو

مربیان،  ازجملهکنندگان در ورزش های اخالقی است. مشارکتپاکدستی و پرهیزکاری، نقطه آغاز همه ارزشعنوان شده است که 

کنند و به مک میبا التزام به این ارزش متعالی به ترویج فرهنگ اخالقی تقوا در جامعه و حفظ سالمت اقتصادی خود و جامعه ک
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رسد به نظر می (.1395، بخشتاجدهند )مجال بروز نمی -مالی ورزش امکان ظهور دارند مسائلکه در –های فراوان اخالقی آسیب

و داشتن ارتباط در ورزش  کنندگانشرکت یبه تمام، احترام خود یدر قراردادهاداشتن شفافیت مالی توجه به مواردی مانند 

 بتواند به ارتقای این عامل اخالقی در بین مربیان مذکور کمک نماید.و مخاطبان ورزش  انیمتصدبا و  سالم

این رسد به نظر می منشور اخالقی مربیان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.انسجام با همدلی و عامل نتایج نشان داد که بین 

همدلی اشاره ( همخوانی داشته باشد. 1394( و باران چشمه )1394(، پورسلطانی )1394های رهگذری )با نتایج پژوهش یافته

های او، ها و رنجانسان برای تجربه احساس دیگران، تصور خود در جایگاه دیگری و احساس شادیکه دارد به ظرفیت فراوانی 

برای ایجاد احساس  دوستانهنوعبنابراین، همدلی با برانگیختن رفتارهای ؛ هستند انسانهای خود ها و رنجگویا شادی کهچنان

با  رعایت مواردی مانند رفتاررسد به نظر می (.19: 1387)اسکالمن،  دیآیم حساببهبهتر در دیگران، یک منبع انگیزه اخالقی 

، تالش دلسوزانه برای و مشکالت آنها هایدر گرفتار یورزش نیادیدر م، همدردی با ورزشکاران و گذشت یورزشکاران با مهربان

 هایمیبه ت، داشتن تعلق خاطر و وفاداری یکشوقتورزشکاران در مسابقه به عدم تحریک و تشویق ورزشکاران،  یرشد اخالق

از خطاها و ، پرهیز مینفاق و تفرقه در سازمان و ت جادیاز ای، پرهیز را به منافع شخص یو سازمان یمیمنافع ت، ترجیح دادن خود

به ارتقای این عامل اخالقی در بتواند  خود یگریمربو انتقادپذیر بودن نسبت به  و خشم خود تیعصبانی، کنترل زبان هایلغزش

 .کندبین مربیان مذکور کمک 

با این یافته  معناداری وجود دارد.منشور اخالقی مربیان رابطه مثبت و سالمت کار با پذیری و قانونعامل نتایج نشان داد که بین 

نشاطی ، (2015ورزش پرتغال )روزا، ، (1393)کاشف و شیدایی،  ورزش کانادا انیانجمن مربو  مریکاآفرامین اخالقی مربیان 

همخوانی ( 1396و زارعیان ) (1395(، عیدی و همکاران )1394(، باران چشمه )1393پورسلطانی )(، 1393(، مرامی )1392)

های ورزشی مستلزم رعایت قوانین و مقررات آنهاست؛ در غیر این صورت هیچ فعالیت ورزشی موفق نخواهد انجام فعالیتدارد. 

یابد. پیروی از قانون مستلزم آن است که نمیسالمتی و تندرستی، نشاط و رقابت سالم سازنده دست یعنی بود و به اهداف خود 

، تالش برای کسب پیروزی مطرح است که در ورزش یبرتر کسبهای مختلف ورزشی باشند. مربیان تابع و مروج آن در فعالیت

بودن در  پاکچشمرسد توجه به مواردی مانند به نظر می (.50 :1395بخش، )تاج استهای گوناگون خود مستلزم مهارت نوبهبه

 موقعبهو حضور  یرشته ورزش نیبا قوان ییبه ورزشکاران وارد نشود، آشنا یبیآس چیکه ه یاگونهبه یزریبرنامه ،یورزش نیادیم

 .تأثیرگذار باشدارتقای این عامل اخالقی در بین مربیان مذکور  دربتواند  یورزش هایتیفعال ریو مسابقه و سا نیدر تمر

با فرامین  این یافته منشور اخالقی مربیان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.ورزش جوانمردانه و عامل نتایج نشان داد که بین 

نشاطی ، (2015) روزا، (2013بسکتبال کانادا )، (1393)کاشف و شیدایی،  ورزش کانادا انیانجمن مربمریکا و آاخالقی مربیان 

، به معنای پرهیز از دوپینگ و مواد پاک و جوانمردانه ورزشهمخوانی دارد.  (1394و باران چشمه ) (1393(، مرامی )1392)

ناعادالنه  صورتبهاست. استفاده از این مواد، عالوه بر مضرات جسمانی و روانی، باعث افزایش توانایی ورزشکاران  رمجازیغنیروزای 

 متأسفانه (.271، 1395بخش، )تاجشود که با روح ورزش و اصل انصاف نیز در تناقض است و تضییع حقوق سایر ورزشکاران می

، قهرمانی و حتی یاحرفههای ورزشی در سطوح ورزش ، در بسیاری از رشتهرمجازیغپدیده دوپینگ و استفاده از مواد نیروزای 

جسمانی و روانی مواجه ساخته  یجدهمگانی توسعه یافته است و ورزشکاران را برای کسب نتایج زودرس در معرض انواع خطرات 

یک اصل و ارزش از نظر مربیان، حاکی از آن است که مربیان به تمرین و  عنوانبه. قرار گرفتن ورزش پاک و جوانمردانه است

رسد رعایت مواردی به نظر میمسابقه سالم و اصولی معتقدند و حاضر نیستند برای کسب نتیجه به چنین اقدامی دست بزنند. 

برای کسب ورزشکاران  نگیدوپ ازجمله یمتیبه هر قمتوسل نشدن  ،گرانیورزشکاران خود و د یو آبرو تیثیححفظ مانند 

به ارتقای این عامل بتواند  یکشوقتمسابقه به  ورزشکاران درو تشویق نکردن  جینتا رییتغ یبراپیروزی، مبادرت نکردن به تبانی 

 .کنداخالقی در بین مربیان مذکور کمک 
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با نتایج این یافته  و منشور اخالقی مربیان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.دوستی میهنعامل نتایج نشان داد که بین 

دوستی یا میهن همخوانی دارد.( 1393( و مرامی )1392نشاطی )(، کاشف و شیداییمریکا )آفرامین اخالقی مربیان های پژوهش

آقا بخشی و )فرد در آن مکان از احساس تعلق به یک مکان و هویت ویژه آن و حس دفاع از منافع عبارت است  یدوستوطن

 هایبه ارزش، احترام هامیتدر انتخاب ورزشکاران و  یساالرستهیشا رسد رعایت مواردی مانندبه نظر می(. 1383افشاری راد، 

بتواند به ارتقای این عامل اخالقی  رانیورزش ا تیموفق یبرا یتمام یالمللنیب در عرصهو حداکثر تالش  یرانیا -یاسالم یاجتماع

 .کنددر بین مربیان مذکور کمک 

استانداردهای عملکرد  عنوانبه ی یک سازمانبرای اعضاو مطرح های شغلی یک حرفه را های اخالقی ارزشنامهمرام، درمجموع

 یهائتیهالگوی منشور اخالقی مربیان بر این اساس، (. 1395بخش، )تاجشود غیراخالقی میو مانع بروز رفتارهای محسوب 

از برازش مناسب برخوردار بودند؛  شدهییشناساگویه تدوین شد. در این خصوص، عوامل  34عامل و  8ورزشی استان مرکزی با 

از عوامل دارای  هرکدامها با عوامل و از گویه هرکداماز بار عاملی مناسب برخوردار بودند و  هاعاملها و هم هم گویه کهطوریبه

، ورزش جوانمردانه، توکل به خدا یهاعاملدارای منشور این رعایت مفاد رسد به نظر میارتباط آماری معنادار با منشور بودند. 

تواند بو روابط سالم  یمال تیشفافو  و شجاعت یدارامانتی، و همدل انسجام، و سالمت کار یریپذ قانون، صداقت، یدوستهنیم

منشور اخالقی  شودیمپیشنهاد  ،رونیازادر حرفه مربیگری باشد.  مربیان مورد مطالعهراهنما و هدایتگر رفتارهای اخالقی 

و بسترهای فرهنگی بتواند به ارتقای اخالق در ورزش  هاآموزش ازجملهالزم  یهانهیزمو  شوددر بین مربیان توزیع  شدهنیتدو

 .کندبا محوریت مربیان کمک 

 تشکرتقدیر و 

محترم و کارشناسان مدیران  ازجمله ،را فراهم نمودندپژوهش که موجبات اجرای این و اشخاصی  هاوسیله از تمامی سازمانبدین

و سایر عزیزانی که  کنندهمشارکتتمامی مربیان  ،ورزشی یهائتیهروسای محترم  ،دارات ورزش و جوانان استان مرکزیا

 شود.در انجام این پژوهش یاری نمودند، تشکر و قدردانی می راپژوهشگران 

 منابع

 .چاپار :تهرانچاپ اول، (. فرهنگ علوم سیاسی، 1383) .افشاری راد، مینو و آقا بخشی، علی

ــ ،یالوان ــرورت تدو1381) .یمهد دیس ــور اخالق نی(. ض ــازمان اتیمنش تحول  .یک الگوی تطبیقی در مدیریت دولتی ارائهی: س

 .59-50 (،19)5 ،یادار

-70، (15)5 ،مدیریت فرهنگ .نمازسا یابر خالقیا رمنشو ینوتد یندافر(. 1386) .نیمحمدحس ،یرحمت و یمهد دیس ،یالوان

43. 

 .19،  243، زاده ریجهانگ محمدرضاترجمه  .یاخالق(. انسان 1387) .شلیم ،اسکالمن

ــمهباران ــالمی ایراننامه اخالقی تیم(. طراحی و تدوین نظام1394مهرعلی ) ،چش ــلح جمهوری اس ــی نیروهای مس  .های ورزش

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.نامه کارشناسیپایان

سلطان س ،یزرند یپور شته ،یاقبال ؛نیح س ،انیزارع و به ضا یاخالق نامهنظام نیو تدو ی(. طراح1394) .نیح  یعلمئتیه یاع

 .84 -65 ،(1)4و توسعه ورزش،  تیریمد .انیدانشجو دگاهیاز د رانیا یو علوم ورزش یبدنتیترب

سلطانی سین؛ ،پور ضا ،شجیع ح سین ،زارعیان و ر ضای اخالقی نظامنامۀ (. طراحی1392) .ح  علوم و یبدنتیترب یعلمئتیه اع

 .15-36 ،(19)5ورزشی،  مدیریت مطالعات .ایران ورزشی
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سلطان س ،یزرند یپور سو یمحمدعلقره،  ن؛یح س یو مو شنامه ب ییایو پا ییروا نیی(. تع1396طاهره ) دهیراد،  س  یتعهد یپر

 .219-229(: 2)4در ورزش،  یمنابع انسان تیریدر ورزش. مد یاخالق

نشـــر  :چاپ اول، قم .و علوم ورزشـــی( یبدنتیتربهای (. اخالق در ورزش )اخالق کاربردی ویژه رشـــته1395) .علی ،بخشتاج

 معارف.

سی سن سید .(. اخالق در مدیریت ورزشی1995) .دنی ،روزنبرگ و ، جوی تیدی س ترجمه  سن بلوریان  نیمحمدح ضوی و مح ر

 نشر شمال پایدار. :(، چاپ دوم، آمل1384)

سان جنوبوپنگیپ انیمرب ینامه اخالقنظام نیو تدو ی(. طراح1394) .حهیمل ،یرهگذر ستان خرا س نامهانیپا .ینگ ا شنا  یکار

 واحد تفت. یارشد، دانشگاه آزاد اسالم

 رانیمد یمنشــور اخالق نی(. تدو1396) نینازن ،محمود و راســخ ،یفاضــل بخشــشــ ؛یباران چشــمه، مهرعل ن؛یحســ ان،یزارع

 .210-217(: 2)4در ورزش،  یمنابع انسان تیریمسلح. مد یروهاین یبدنتیترب

سالمی ایران ) یبدنتیتربسازمان  سعه 1384جمهوری ا صیلی نظام جامع تو سند تف شور یبدنتیترب(.  پ اول، چا .و ورزش ک

 سیب سبز. :تهران

 .132 ،14 ر،یتدب .اخالق در سازمان تیری(. مد1382) .یمرتض ،یسلطان

 شهر بیکویرا نمربیا ایحرفه قخالا نامهمنظا ینو(. تد1393) .رضا ،شجیع و ، حسینپورسلطانی زرندی ، محبوبه؛آوینیشاهی

 .، دانشگاه آزاد اسالمی تاکستانیبدنتیدر ترب هشیوپژ نوین یهاوردستاد ملیهمایش  لیناو .انتهر

 سمت. :چاپ اول، تهران .(. اخالق اسالمی1392) .محمود ،فتحعلی و ، حسنصادقی

 رات صبوری.نتشاا :انتهرچاپ اول،  .ورزش در قخال(. ا1383) .حسین ،ریصبو

های پژوهش .شیورز نمربیا ایحرفه قخالپرسشنامه ا یابیر(. هنجا1395) .جهان ،امیری و ، کیوانمقدمشعبانی ، حسین؛عیدی

 .11-22 (،1)5کاربردی در مدیریت ورزشی، 

 بامداد کتاب. تهران: چاپ سوم، .(. حقوق و اخالق ورزشی1393) .مهدی ،شیدایی و محمد میر ،کاشف

ساداتکبیری سن و ، زهرا سن ،زادهح   المللیبین کنفرانس سومین .البالغهنهج منظر از آن تربیتی آثار و (. شجاعت1395) .ح

 .هیدریحتربت، دانشگاه 1395شهریور  4، زندگی سبک و تربیتی علوم ،روانشناسی

ارشد، دانشگاه آزاد  یکارشناس نامهانیپا .هندبال یمل میورزشکاران ت ینامه اخالقنظام نیو تدو ی(. طراح1393) .کمال ،یمرام

 تفت. یاسالم

صعی ستان  نامهانیپا .نایرا شنای مربیان اخالقی نامهنظام (. تدوین1393) .مهدیار ،مر شگاه پیام نور ا شد، دان سی ار شنا کار

 انسانی. علوم دانشکدهتهران، 

کالمی دانشـــگاه قم، -های فلســـفیپژوهش .(. اخالق در ورزش با رویکرد بازی منصـــفانه1387) .خلیل ،علوی و ، طاهرهندایی

 .220ـ 187، (38)2

شاطی ستان یزدطراحی و تدوین نظام(. 1393) .حمیده ،ن شناگران ا شگاه آزاد ، پایاننامه اخالقی  شد، دان سی ار شنا نامه کار

 اسالمی واحد تفت.

 ،تژیکاسترا تتحقیقا ههشکدوپژ .هادهبررا و تماالزا ،هامؤلفه عالی زشموآ در قخال(. ا1389) .هاشم ،محسنی و دمحم ،نعمتی

5(26)، 16-26. 

های پژوهش .های ورزشی(. طراحی مدل معادالت ساختاری سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان1390) .حبیب ،هنری

   .85-105 ،(1)1مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 
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Abstract 

Objective: The purpose of this work was to develop a code of ethics for sport coaches of sports boards 

in the Markazi Province. 

Methodology: The research method was a descriptive-survey one, and in terms of the applied purpose. 

The statistical population consisted of the active coaches of sport boards in the Markazi Province (2188) 

coaches, 327 of which were selected by stratified random sampling as the statistical sample. The data 

was collected using a researcher-made questionnaire. The contet validity of the questionnaire was 

checked with 10 persons of the faculty members. The reliability of the questionnaire was assessed using 

the Cronbach's alpha test. The data was analyzed using the t-test and the exploratory and confirmatory 

factor analysis test. 

Results: According to the results obtained, 34 indicators were confirmed in 8 factors including relying 

on God, fair play, patriotic, honesty, legality and health work, coherence and empathy, trust and 

coherence, and financial transparency and healthy relationships for ethical charter of the sport coaches 

in the Markazi sport boards. 

Conclusion: The ethical charter pattern developed for the coaches in the Markazi Province sport boards 

was fit goodness. Hence, it is suggested that the ethical charter be used to promote ethics in the coaching 

profession. 
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