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Extended Abstract 

Summary 

Among the three important and influential factors involved in the success of sports teams (i.e. athlete, 

coach, and spectator), the coach in the role of team leader, as a strong organizer and the basis of any 

progress, is considered. One of the basic issues in sports is the observance of the ethical principles and 

having professional ethics by sports coaches as the leaders of the athletes in the sports fields. The aim 

of this work is to investigate the relationship between the professional ethics of sports coaches and self-

efficacy with respect to the mediating role of competence. 

Introduction 

Today, coaching, as one of the most difficult jobs in the world, requires extraordinary skills and 

knowledge in order to train the skilled athletes. One of the reasons for the adjective problem in this 

profession is that the result of the work of coaches is exposed to the careful and meticulous look of 

spectators, players, sports managers, journalists, and critics of society (Vogt and Klein, 2020). In this 

regard, the sports coaches should have the necessary competencies along with appropriate professional 

ethics for a greater effectiveness and self-efficacy, which have been considered in this work. Therefore, 

the aim of this work was to investigate the relationship between the professional ethics and the coaching 

self-efficacy with regard to the mediating role of competence of sports coaches in the Chaharmahal and 

Bakhtiari Province in Iran. 

Methodology and Approach 

The present work was an applied and correlational one. It was conducted in 118 football and futsal 

coaches in the Chaharmahal and Bakhtiari Province in Iran who had a coaching certificate and were 

active in various competitions in the province in 1397. The studied sample size was selected to be equal 

to the population. In total, 111 coaches (94%) completed the questionnaires. The data was collected 

using the coach competence questionnaire of Montazeri et al. (2018), professional ethics questionnaire 

of Eidi et al. (2016), and coaching efficiency questionnaire of Myers et al. (2008), and the validity and 

reliability were confirmed. The data analysis was performed by the partial least squares method, which 

included evaluation of measurement models (Cronbach's alpha, combined reliability, convergent and 

divergent validity), structural model fitting (factor load coefficients, significance of path coefficients 

and determination coefficient, and model forecast index. The SPSS software (version 16) and Smart 

PLS software (version 2) were used in order to analyze the data. 
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Results and Conclusion  

The results obtained showed that the research work proposed a model that had a good fit. There is a 

direct and significant relationship between the professional ethics and the self-efficacy of sports coaches. 

Furthermore, 20.2% of the effect of professional ethics on coaching self-efficacy was indirectly 

explained by the mediating variable of the coaches' competence. Based on the findings of this work, it 

can be concluded that the sports coaches’ professional ethics leads to the development of their self-

efficacy by increasing their competency. The sport authorities in the Chaharmahal and Bakhtiari 

Province in Iran should pay special attention to institutionalizing the professional ethics in order to 

increase the self-efficacy of the sports coaches. 
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 میانجي با توجه به نقشکارآمدي خود با مربیان ورزشي اياخالق حرفه بررسي رابطه بین

 شایستگي 

  2وندیانکریم زهره و 1طهماسب شیرواني

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشكده علوم انساني، مدیریت ورزشي،دانش آموخته دکتري . 1

 ، اراک، ایراناراکدانشگاه  ،ربیت بدني و علوم ورزشيدانشكده ت . استادیار مدیریت ورزشي،2

 20/04/1400تاریخ پذیرش:                                 04/11/1399یافت: دریخ رات

 چكیده

شايستگی میانجی کارآمدي با توجه به نقش خود با مربیان ورزشی اياخالق حرفه رابطه بین بررسیتحقیق حاضر هدف از  هدف:

  بود.

بود. جامعه و از نوع همبستگی  میدانیگردآوري اطالعات،  هو از نظر نحو ژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرديپ شناسي:روش

هاي فوتبال و فوتسال استان چهارمحال و بختیاري بوده است که داراي گواهی ورزشی رشته کلیه مربیان ،آماري تحقیق شامل

صورت کل شمار هب آماري نمونهنفر(.  118در مسابقات مختلف استان در حال فعالیت بودند )مجموعاٌ  1397مربیگري و در سال 

ها را تکمیل نمودند. ابزار تحقیق درصد از نمونه آماري( پرسشنامه 94) مربی 111در مجموع  .بر با جامعه آماري انتخاب شدو برا

 ( و2016اي عیدي و همکاران )پرسشنامه اخالق حرفه، (2018پرسشنامه شايستگی مربیان ورزشی منتظري و همکاران ) شامل

ها به روش تحلیل دادهيید قرار گرفت. أبود که روايی و پايايی آنها مورد ت (2008و همکاران ) مايرزسشنامه کارآمدي مربیگري پر

گیري )آلفا کرونباخ، پايايی ترکیبی، روايی همگرا و واگرا( و برازش مدل هاي اندازهبررسی مدل ،حداقل مربعات جزئی که شامل

  .، صورت پذيرفتبینی مدل( استشاخص پیش و ساختاري )ضرايب بار عاملی، معناداري ضرايب مسیر و ضريب تعیین

 خودکارآمديو  اياخالق حرفهنتايج تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادي تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است. بین ها: یافته

 طريق ازاي بر کارآمدي مربیگري درصد از اثر اخالق حرفه 2/20همچنین ؛ ارتباط مستقیم و معناداري وجود دارد مربیان ورزشی

  .شده است تبیینستگی مربیان شاي میانجی متغیر غیرمستقیم و توسط

 شايستگیاز طريق افزايش  هاي ورزشیمربیان باشگاهاي اخالق حرفه ،شودنتیجه گرفته می ،هابا توجه به يافته گیري:نتیجه

بايد به نهادينه کردن اخالق  خودکارآمدي مربیان ورزشیجهت افزايش ورزش شود و مسئولین آنها می خودکارآمديباعث توسعه 

 .ها اهتمام ويژه داشته باشنداي در آنهحرف

 .مربیگري، حداقل مربعات جزئی، باشگاه ورزشی کلیدي:  هايواژه

  طهماسب شیرواني :نویسنده مسئول

 E - mail: tsh7tsh@yahoo.com 09133819412تلفن: 
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 مقدمه

 جهان سطح در فراوانی اهمیت و ارزش و گرديده مطرح اجتماعی نهادهاي مهمترين از يکی عنوانبه ورزش گذشته،ه ده دو طی

 از توجهی قابل بخش عنوانبه ثروت خلق و اقتصادي هايفعالیت به کننده کمک عامل يک به عنوان ورزش است. کرده پیدا

 که کندمی عنوان (2012) 2سیوتسو تی(. 2009، 1)گلدمن و جونزاست  شده شناخته ملی و سازمانی فردي، سطوح در اقتصاد

 هايفعالیت گسترش به توجه با رو،دارد. ازاين قرار دالر میلیارد 500 تقريبی ارزش با دنیا بزرگ صنعت 20 میان در ورزش

 قابل توجهی به طور ايحرفه مربیان و ورزشکاران شهرت و محبوبیت گروهی، هايرسانه از آن هگسترد پخش با همراه ورزشی

 تماشاگر(، و مربی ورزشکار، )يعنی ي ورزشیهاتیم موفقیت در تأثیرگذار و مهم عامل سه یانم ازن بین، در اي .است يافته افزايش

 هچهر مربی ورزش، محیط است. در مطرح پیشرفت هر زيربناي و قوي دهندۀسازمان يک عنوانبه تیم، رهبر نقش در مربی

 در ورزشکاران هايمهارت و هايش توانايیافزا براي هايیفرصت فراهم آوردن مسئولیت و شودمی محسوب مرکزي و اصلی

 يک عنوانبه مربیگري ( به2006) 4(. دراکو2010و همکاران،  3دارد )هاردمن بر عهده را اخالقی و بدنی فنی، گوناگون هايزمینه

 نشان طرخا ( نیز2007) 5کند. لیروکسمی کمک ورزشه حوز در ورزشکاران پیشرفت و توسعه به کهنگرند می آموزشی فعالیت

 مناسب مربی، يک به تبديل شدن براي فرد هر اما باشد؛نمی دنیا مشاغل ترينسخت میان در لزوماً مربیگري اگرچه که کندمی

 بینش و خرد دانش، با همراه خاص ورزش يک در توانايی و مهارت نیازمند مربی يک به تبديل شدن رو،از اين بود؛ نخواهد

 ايحرفه مربیگريِ که داده نشان گذشته تجربیات .است ورزش به عاطفی دلبستگی و تعهد داشتن نیز و ديگران و خود به نسبت

از طرفی توسعه (. 2012نظريان مادوانی، ) است الزم هامهارت از وسیعی طیف داشتن آن، در و است ديگر هايحرفه از متفاوت

دايش نیازهاي جديد را به همراه داشته است و در اين بین هاي زندگی اجتماعی، پیت همه جانبه در پديدهالدانش بشري و تحو

هاي هاي ورزشی در حوزهورزش فوتبال به عنوان پرطرفدارترين ورزش در سطح جهان از تاثیرگذاري بیشتري نسبت به ساير رشته

 ترين و هیجانینندهها، فوتبال پرطرفدارترين، پربشک در میان ورزشبی(. 2016، عبدي و همکاران) مختلف، برخوردار است

بازيکنان  (.2019)فیضی و همکاران،  ود و کشور ماهم از اين قاعده مستثنا نیستشیگیزترين رشته ورزشی در جهان محسوب مان

بود و پیشرفت بازي خويش هستند و به همین دلیل از سرمربیان براي انجام اين کار تقاضاي هدنبال ب طور مداوم به زيادي به

عموم  .اندديگري براي نقش سرمربی ارزش و اهمیت قائل شده هدر فوتبال بیش از هر رشت ،توان ادعا کردمی. کنندکمک می

کنند. با وجود را ستايش می آنهادانند و در صورت برد و گرفتن جايره مردم، همواره سرمربیان را مسئول عملکرد ضعیف تیم می

د کسانی که مربیان را آموزش زکه همچنان حتی ناي است ربیگري تیم پديدهم هم سرمربی در فوتبال، فرايند پیچیدهجايگاه م

در بیشتر منابع مربیگري شغلی مضاعف و سرمربی فردي (. 1999، و همکاران 6)گلدی شناخته نشده است روشن دهند، بهمی

هاي مربیگري اجرا کند. در نقش هاي ارتباطی و مديريتی را در دامنة وسیعی ازارتهاي از متوصیف شده است که بايد مجموعه

بايد حال حاضر بسیاري هم بر اين باورند که نقش سرمربی در فوتبال امروزي از هدايت جلسة تمرينی فراتر رفته است و 

هاي ارتباطی و اجتماعی ارتهی، روانشناسی، آمادگی جسمانی و مهايی مانند تاکتیکی، تکنیکهاي گوناگونی در حوزهارتهم

تیم،  يک آمیزموفقیت مديريت و رهبري براي مربی يک نیاز مورد هايمهارت میان از که اندداده نشان مطالعات. دداشته باش

 يک به  او تبديل و مربی موفقیت به منجر نه تنها آنها شناخت که دارند بیشتري اهمیت خودکارآمدي اي واخالق حرفه رفتار،

                                                           
1. Goldman and Johns  

2. Tsiotsou 

3. Hardman 

4. Drakou 

5. Le Roux 

6. Gold 
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 خواهد هاي ورزشیتیم در تروسیع ابعاديدر  آنان بهتر هدايت و ورزشکاران با بهتر ارتباط به منجر بلکه شد، خواهد نخبه مربی

  (.2013شد )بشیري، 

هاي خود جهت سازمان دادن و انجام امور مورد نیاز جهت رسیدن به نتايج مطلوب است اعتقاد افراد به توانايی خودکارآمدي

جربیات اصلی، تجربیات جايگزين، تشويق شفاهی، وضعیت احساسی و ت دارد که( بیان می2001(. بندورا )2001، 1ا)بندور

، به نقل از 2001بندورا، تجربیات اصلی است ) فیزيولوژيکی در ايجاد باورهاي خودکارآمدي دخیل هستند که مهمترين آنها

هايشان در رسیدن به انايیهاي افراد در رابطه با توه عبارتی ديگر، خودکارآمدي قضاوت(. ب2018حیدري آل کثیر و همکاران، 

هاي گذشته رشد کارآمدي مربیگري در طول سالخودپژوهش در مورد  (.2019سطحی از عملکرد است )قزوينه و همکاران، 

و  2افزايش عالقه به ارتباطات بین رفتارها و اعتقادات مربی و ورزشکار و نتايج تیم منجر شد تا فلتز. ستاي داشته افزاينده

به منظور يادگیري، . کارآمدي مربیگري و مقیاس کارآمدي مربیگري را توسعه دهندخودمدل مفهومی در مورد ( 2009)همکاران 

 هاي حرکتی خاص توسعه داده واي براي مهارتهاي شايستهرود که دستورالعملتوسعه و رشد ورزشکاران، از مربیان انتظار می

ها و تمرينات را به گیزشی موثر را نشان داده و رقابتهاي انرود که مهارتظار می، از يک مربی انتیارائه کنند. در حوزه روانشناس

در ورزشکاران ترويج کند. در مردي را ناجتماعی را افزايش داده و روحیه ورزشکاري و جوا -اي هدايت کند که رشد عاطفیگونه

هاي رقابتی مناسب را بکار گیرند. مقیاس ه استراتژيرود کاز مربیان انتظار می هاها و استراتژيها، تاکتیکي مهارتحوزه

پذير نموده است. در ورزشکارانشان، امکان تري اين سه حوزه شايستگی مربیان را به وسیلهکارآمدي مربیگري به طور کاملخود

ري و عملکرد ورزشکارانش هايش در تحت تاثیر قرار دادن يادگیکارآمدي مربیگري، اعتقاد مربی در مورد توانايیخود واقع مقیاس 

 . کندگیري میرا اندازه

نژاد و میرانی حسین ،از جملهانجام گرفته است.  تحقیقات زيادي در ارتباط با متغیرهاي مختلف و خودکارآمدي مربیان و مديران

( نشان 2019همکاران ) گرايی ارتباط مثبت دارند. قزوينه ومدي و کمالکه هوش هیجانی مربیان با خودکارآ ( بیان کردند2018)

 دارد. موسوي و اثربخشی مربیان ورزشی، به عنوان يک متغیر میانجی نقش بین هوش هیجانیدر ارتباط دادند که خودکارآمدي 

رويتوند و همکاران  ( نشان دادند که خودکارآمدي نقش میانجی بین هوش هیجانی و سبک رهبري مربیان دارد.2016) و مهرپور

بین سبک  ،د( بیان نمودن2018و همکاران ) نورمهیا مدي دارد.ودکارآکه شايستگی مربیان رابطه علی با خند ( نشان داد2015)

 مدي ارتباط معناداري دارد.رهبري مربیان و خودکارآ

ن عنوااي از طرف مربیان ورزشی بهيکی از موضوعات اساسی در ورزش، رعايت اصول اخالقی و داشتن اخالق حرفهديگر،  یاز طرف

 مدير، يک مثابة به ورزشکاران براي ورزشی هايتیم يا و هاباشگاه در ورزشی رهبران ورزشکاران در میادين ورزشی است. مربیان

 بلکه ورزشکاران الگوي فقط نه آنها رفتاري و اخالقی سبک و بینیجهان نوع که شوندمی محسوب اخالقیه اسو و معلم رهبر،

 به ايحرفه اخالق داشتن ورزشکاران، هدايت در مربیان دشوار وظیفه اين به توجه با بنابراين،؛ باشد نیز هواداران از بسیاري

 اخالق به معناي ايحرفه اخالق مفهوم ابتدا است. در برخوردار زيادي اهمیت از ورزشی مربیان براي مديريت بناي سنگ همثاب

 يا فرد فیزيکی و روانی و ذهنی انرژي شدن متعهد کار، اخالق قیقد تعريف در امروزه اما شد،می استفاده مشاغل اخالق و کار

مسئولیت )بشیري و  يا شغل بهتر هرچه هتوسع براي فرد و گروه درونی استعداد و قوا اخذ جهت در ،است جمعی هايد به گروه

 به جوانمردانه و منصفانه ابترق مردانگی، نیک هايويژگی همثاب به ورزشی ايحرفه اخالق ( از2005صبوري ) (.2013همکاران، 

يک مربی کارا بايد مهارت و دانش  .کندمی ياد قانونی و دينی اعتقادات بر مبناي ورزش در مشارکت بازي، و عدالت رعايت مفهوم

افرادي  بینديد دقیق، موشکافانه و ريزاي داشته باشد تا بتواند ورزشکار را پرورش دهد. در اين حرفه، مربیان در زير العادهفوق

                                                           
1. Bandura 

2. Feltz 
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( بیان کردند که 2018پور اورندي و همکاران )يوسف. رزشی و منتقدان جامعه قرار داردچون تماشاگران، بازيکنان، مديران و

مدي موثر مستقیم روي خودکارآ رهبري اخالقی روي خودکارآمدي تاثیر مستقیم دارد و از طريق رهبري معنوي نیز بطور غیر

کارآمدي و منش ورزشی زايش خود( بیان کردند که رفتار مثبت مربیان موجب اف2018) حیدري آل کثیر و همکاران است.

( نشان دادند که رفتارهاي مربیگري مثبت بر خودکارامدي و عملکرد تیمی تأثیر مثبت دارد 2020چپري و همکاران ) شود.می

( در پژوهش خود با عنوان 2019ي و همکاران )گودرز و رفتارهاي مربیگري منفی بر خودکارامدي و عملکرد تیمی تأثیري ندارد.

اخالق  ي بیان داشتند کهخودکارآمد یانجیآنان با نقش م یروانشناخت یستيبر بهز یبدنتیمعلمان ترب يااخالق حرفه ریتاث

ر بهزيستی اي از طريق خودکارآمدي باي بر خودکارآمدي و بهزيستی روانشناختی تأثیر مستقیم دارد و همچنین اخالق حرفهحرفه

اي به عنوان يکی از معیارهاي اصلی تعیین ( از اخالق حرفه2020) 1وگت و کلین .صورت غیرمستقیم تأثیر داشتروانشناختی به 

 اند.شايستگی مربیان ورزشی ياد کرده

 بنابراين، است؛ي آنها و کارآمد موفقیت بر تأثیرگذار و تعیین کننده عوامل از مربیان هايشايستگی و هاتوانمندي از طرفی ديگر

 (. الزم به ذکر2008و همکاران،  2است )نش يافته فراوانی اهمیت ورزش مربیان هايصالحیت و هاشايستگی شناخت و تحلیل

 بپردازد رقابت به به خوبی بتواند تا است شاد و سالم قوي، ورزشکار يک آماده کردن ورزش، مربی يک هوظیف مهمترين که است

 واژۀ تعريف .هستند خاصی هايشايستگی و هاصالحیت نیازمند مربیان مهم، هوظیف اين تحقق به منظور باشد. خوبی بازيکن و

 ارتباط، اين در .است برانگیزچالش  و سخت ندارد، وجود اجماعی آن دقیق معناي در مورد آنکه دلیلبه "شايستگی"

 آمیزموفقیت انجام يا و اجرا براي مورد نیاز هايمهارت و دانش ا،رفتاره که کنندمی ( عنوان2012) همکاران و 3ساستراوروپلو

 و دانش کاربرد را شايستگی نیز  (2012) 4باکريج و اينرنیشود. مک نامیده شايستگی عنوانبه ،است ممکن خاص ايزمینه در

شايستگی  اند.نموده تعريف ،است یازمورد ن خاص موقعیتی در استاندارد و مناسب عملکرد يک اجراي براي که ايويژه هايمهارت

نیازهاي رفتاري، فنی و هاست که پیشها و انگیزههاي مرتبط، انواع دانش، مهارتعنوان مجموعه رفتارها يا فعالیت عموماً به

اعی نظريه شناخت اجتم . در (2020و همکاران،  5بارناردآمیز در يک نقش يا شغل مشخص است )انگیزشی براي عملکرد موفقیت

نصیري و  (.2001، بندورا) ، درك از شايستگی به عنوان جنبه مهمی از اثربخشی آموزش و مربیگري مطالعه شده استبندورا

داري بین اخالق هاي خود بیان داشتند که ارتباط مستقیم و معنی( در پژوهش2016( و عیدي و همکاران )2009همکاران )

( و 2019(، نقوي و همکاران )2016پور مرندي و همکاران )جود دارد. همچنین فتاحو شايستگی آنها و ورزشی اي مربیانحرفه

عباسی  اند.عنوان متغیري تاٌثیرگذار بر شايستگی آنها ياد کردهاي مديران ورزشی به( از اخالق حرفه2020شیروانی و همکاران )

تژي بازي يا رقابت، توسعه صفات شخصیتی، اثر تکنیک )ايجادانگیزه، استرا بین خودکارآمدي مربیگريکه  کند( بیان می2014)

 .داردآموزش و تمرين(، با شايستگی ادراك شده و رضايت از مربی ورزشکاران رزمی کار ارتباط مثبت و معناداري وجود 

 شتازیپ يارو به رشد کشوره تیو با توجه به مؤفق یورزش انیمرب اي و خودکارآمدياخالق حرفهبحث  یو گستردگ تینظر به اهم

در  یرانيورزشکاران ا شتریب تیبه منظور مؤفق کارآمدحاذق، با اخالق و  انیروزافزون به مرب ازیو ن يگریورزش در امر مرب

 هاباشگاه ها،أتیدر ه انیمرب یابيکه هر ساله در امر آموزش، انتخاب و ارز یفراوان هاينهيورزش و هز المللینیو ب یمل يهاعرصه

بر آن  رگذاریو عوامل تاٌث یورزش انیمرب اي و خودکارآمدياخالق حرفه یکه بررس رسدیبه نظر م شود،یصرف م اهونفدراسی و

 جامعه میان در و کشور ورزش در اياخالق حرفه مسئله به بیشتر توجه درخصوص مباحثی روزها اين .است يالزم و ضرور

 گشته تبديل فرهنگی معضالت از يکی به کشور ورزش مديران نزد در از مربیان شماري اخالقی مشکالت و است مطرح ورزش

                                                           
1. Vogt and Klein 

2. Nash 

3. Stravropoulos 

4. McInerey and Buckeridge 

5. Barnard 
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 ايحرفه و قهرمانی ورزش به تنها ورزش از کشور ورزش مربیان ذهنیت ،رسدبه نظر می که است اين اهمیت زئحا نکته است.

 نقش به قبلی لعاتمطا در ديگر، طرف از غافل هستند. ايحرفه اخالق به توجه مانند آن ديگر ارکان از و شودمی خالصه

 ورزش، حوزۀ تحقیقات اهمیت به نظر و موارد اين به توجه با است. نشده توجه متغیر دو اين بین رابطة در میانجی متغیرهاي

 کمدست که شايستگی مربیان همانند میانجی عامل يک با خصوصاً متغیرها، اين بین رابطة بررسی براي تحقیقاتی چنین انجام

 به ساختاري، معادالت مدلسازي از استفاده با لذا تحقیق حاضر؛ رسدمی نظر به است، ضروري نپذيرفته امانج کشور داخل در

 پرداخته شايستگی مربیان میانجیگري نقش بررسی همچنین اي و کارآمدي مربیگري واخالق حرفه متغیر دو بین ارتباط بررسی

سوال اصلی تحقیق اين  الز اين رو و با توجه به مطالب بـاا .است کشور داخل هايپژوهش در يک نوآوري خود هنوب به که است

با  ؟وجود دارداي و کارآمدي مربیگري با توجه به نقش میانجی شايستگی مربیان ورزشی بین اخالق حرفه یارتباطچه که  است

ارائه  1ژوهش در شکل توجه به پیشینه پژوهش، به منظور روشن شدن ارتباط متغیرهاي تحقیق با يکديگر مدل مفهومی پ

 .گرددمی

 

 مدل مفهومی تحقیق  .1شكل 

 شناسيروش

. جامعه آماري بوده استو از نوع همبستگی  میدانیو از نظر نحوۀ گردآوري اطالعات،  ژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرديپ

ه است که داراي گواهی مربیگري هاي فوتبال و فوتسال استان چهارمحال و بختیاري بودورزشی رشته تحقیق شامل کلیه مربیان

مربی از  104نفر(. تعداد  118در مسابقات مختلف استان در حال فعالیت بودند )مجموعاٌ  1397المللی و در سال ملی و بین

توسط هیئت فوتبال استان برگزار گرديد، شرکت  1397افزايی که در خرداد ماه سال مجموع مربیان ذکر شده در دوره دانش

اند. به دلیل ها در اين دوره اقدام نمودهآوري دادهمحققان تحقیق حاضر با هماهنگی هیئت فوتبال استان براي جمع نمودند و

صورت کل شمار مد نظر گرفته شد و جامعه و نمونه آماري برابر بوده است. در هگیري بمحدود بودن جامعه آماري، روش نمونه

مربی ديگر که با تماس محققان  7افزايی و مربی حاضر در دوره دانش 104ي( شامل درصد از جامعه آمار 94مربی ) 111مجموع 

اي، اند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه اخالق حرفهعنوان نمونه آماري تحقیق بودهاند، بهبا آنها در اين تحقیق شرکت نموده

اي مربیان براي ارزيابی اخالق حرفه ی بوده است.کارآمدي مربیگري و شايستگی مربیان ورزشی و متغیرهاي جمعیت شناختخود

)کامالً اي لیکرت درجه پنجبا طیف  سؤال و 39 ( استفاده شده است که شامل2016ورزشی از پرسشنامه عیدي و همکاران )

، مداريقانونی، استفاده از خرد جمع مندي به کار،عالقه فلسفه مربیگري، عدت. اين پرسشنامه شش بُاسموافقم تا کامالً مخالفم( 

در تحقیق عیدي  پرسشنامه درونی ثبات. دهدرا مورد سنجش قرار می و روابط انسانی ها و هنجارهاي اجتماعیاحترام به ارزش

گزارش شد و همچنین روايی سازه آن مورد تايید قرار گرفت. پرسشنامه  76/0( با استفاده از آلفاي کرونباخ 2016و همکاران )
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رهبري و انگیزش، تجربه رقابتی، برقراري  ال و هفت مؤلفهسو 29( که شامل 2018منتظري و همکاران )ورزشی شايستگی مربیان 

ريزي براي ارزيابی شايستگی مربیان ورزشی استفاده پشتیبانی و حمايت و برنامهبندي، بازاريابی و بودجه ،ارتباط، ارائه بازخورد

 آلفاي ضرايب و دوم و اول مرتبة تأيیدي عاملی یق خود گزارش دادند که تحلیلدر تحق( 2018منتظري و همکاران ) شده است.

 سؤالی 24پرسشنامه  نمودند. تأيید را آن پايايی و روايی و کرده پرسشنامه حمايت سؤالی 29 عاملی هفت ساختار از کرونباخ

 کارآمدي استراتژي بازي، کارآمدي تکنیکی شامل چهار مؤلفه کارآمدي انگیزش، (2008کارآمدي مربیگري مايرز و همکاران )خود

نفر از اساتید مديريت ورزشی توزيع  12هاي تحقیق بین براي تعیین روايی محتوايی، پرسشنامه. سازي بودو کارآمدي شخصیت

سی همچنین به منظور برر ؛ها، نظرات و پیشنهادهاي اخذ شده، پرسشنامه نهايی تدوين گرديدگرديد. پس از عودت پرسشنامه

استفاده شده است. براي بررسی روايی همگرا از شاخص میانگین واريانس  اسالپیافزار ها از نرمروايی همگرا و واگرا پرسشنامه

 ؛استخراج شده استفاده گرديد که نشان دهنده میانگین واريانس به اشتراك گذاشته شده بین هر متغیر با سؤاالت خود است

( که میزان رابطه يک متغیر با سؤاالتش در مقايسه رابطه آن 1981) 1شاخص فورنل و الرکر گرا ازهمچنین براي بررسی روايی وا

 پايايی تعیین منظور بهمتغیر با ساير متغیرها است. نتايج مربوط به روايی همگرا و واگرا در بخش نتايج تحقیق ارائه شده است. 

 پايايی تعیین براي سنتی معیار يک کرونباخ، آلفاي معیار .استفاده شدکرونباخ و پايايی ترکیبی  آلفاي روش از نیز پرسشنامه

 به نسبت آن نسبی برتري و بردمی بکار را ترکیبی پايايی معیار( PLS) 2حداقل مربعات جزئی روش کهلی حا در است، هاسازه

محاسبه  يکديگر با هايشانزهسا بستگیهم به توجه با بلکه ،مطلق صورتبه نه هاهساز پايايی که است اين در کرونباخ آلفاي

 مناسب درونی پايداري از ،گیريهاي اندازهشود، مدل 7/0( هر سازه باالي CR) 3ترکیبی پايايی مقدار که صورتی در شوند.می

ه در جدول همانطور ک(. 2016داوري و رضازاده، دهد )باشد، فقدان پايايی را نشان می 6/0کمتر از  مقدار اين اگر و برخوردارند

هاي که نشان از پايايی مناسب پرسشنامه است 7/0تحقیق بیشتر از مشخص شده است، مقادير مربوط به پايايی متغیرهاي  1

استفاده اس الاسمارت پی افزارمنر با ساختاري معادالت سازيمدل روش از پژوهش اين مدل آزمون براي پژوهش حاضر دارد.

 گرديد.

 کرونباخ و پايايی ترکیبی متغیرهاي تحقیقضرايب آلفاي . 1جدول 

 پایایي ترکیبي  ضریب آلفاي کرونباخ تعداد گویه متغیر

 87/0 85/0 39 اياخالق حرفه

 84/0 83/0 24 کارآمدي مربیگري

 87/0 86/0 29 شايستگی مربیان

 هایافته

تحلیل  ست که نتايج حاصل از تجزيه وشناختی پژوهش پرداخته شده ا در اين پژوهش ابتدا به بررسی متغیرهاي جمعیت

  .ارائه شده است 2 هنمونة آماري پژوهش در جدول شمار آمده از دست عات بهاطال

 

 

                                                           
1. Fornell and Larker 

2. Partial Leat Squares 

3. Composite Reliability 
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 توزيع فراوانی متغیرهاي جمعیت شناختی نمونه تحقیق .2جدول 

 درصد فراواني طبقات متغیر

 8/83 93 مرد جنسیت

 2/16 18 زن

 
 

 سابقه مربیگري

 6/30 34 سال 5-1

 2/44 49 سال 10-6

 3/16 18 سال 15-11

 9 10 سال به باال 15

 
 سطح تحصیالت

 3/34 38 کاردانیديپلم و 

 9/52 59 کارشناسی

 3/10 12 ارشدکارشناسی

 9/1 2 دکتري

يک خطی در اگر هم، است حائز اهمیت چندگانه خطیفرض هم سازي معادله ساختاري توجه به پیشبه منظور اجراي مدل

وجود دارد و اعتبار مدل زير سوال  یيالباشد، بدين معنی است که بین متغیرهاي مستقل همبستگی با المعادله رگرسیون با

شود که بتوان نشان داد، هیچ متغیر ديگري بر رابطه بین دو متغیر مستقل علّی وقتی تأيید می ارتباطرود. از طرف ديگر يک می

توان ادعا کرد، همخطی وجود ندارد و يا تأثیر آن در اين حالت است که می .گذارندتأثیر نمی الخطی باو وابسته از طريق هم

خطی بین متغیرهاي مستقل در مدل در پژوهش حاضر به منظور بررسی هم .پوشی کردتوان از آن چشمخیلی اندك است و می

استفاده گرديده است که نشان دهنده میزان  2تحمل بضري و 1اريانسبه دو شاخص تورم و طمعادله ساختاري از مقادير مربو

 (.3)جدول  اشندبیخطی بین متغیرهاي مستقل مهم

 ضريب تحمل و عامل تورم واريانس شاخص خطی چندگانه با استفاده ازبرآورد هم .3جدول 

 متغیرها
 خطي چندگانههاي همشاخص

 عامل تورم واريانس تحمل ضريب شاخص

 986/1 561/0 اياخالق حرفه

 124/2 536/0 شايستگی مربیان

است )بیشتر  5/2و  4/0ب تحمل و عامل تورم واريانس که به ترتی ضريب هايبه شاخص طمدنظر قرار دادن نقطه برش مربو با

نتايج اين دو شاخص در پژوهش حاضر ( 2010، 3بودن عامل تورم واريانس( )بايرن 5/2بودن شاخص تحمل و کمتر از  4/0از 

 .فرض استخطی چندگانه و يا به عبارتی مطلوبیت اين پیشگر عدم وجود همبیان

 مدل برازش( 3 ساختاري هايمدل برازش (2 گیري،اندازه هايمدل ( برازش1 شده است: انجام بخش سه در مدل تحقیق برازش

 حاصل اطمینان روايی و پايايی معیارهاي زا استفاده با گیرياندازه هايمدل در موجود روابط صحت از ابتد که ترتیب اين کلی. به

 پژوهش مدل کلی برازش نیز پايانی مرحله در و پرداخته ساختاري بخش در موجود روابط تفسیر و بررسی به سپس و کرده

 است. شده بررسی

                                                           
1. Variance Inflation Factor (VIF)  

2. Tolerance 

3. Bayern 
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 است. آن به وطمرب سواالت همراه به متغیر يک برگیرنده در که شودمی کلی مدل از بخشی به مربوط گیرياندازه مدلبرازش 

 شده است. استفاده واگرا روايی و همگرا روايی پايايی، معیار سه گیري ازاندازه هايمدل برازش بررسی براي

محاسبه و گزارش ضرايب آلفاي کرونباخ و پايايی  ،حداقل مربعات جزئی گیري در روشهاي اندازهمعیار براي برازش مدل اولین 

 به آلفاي کرونباخ و پايايی مرکب در بخش روش تحقیق بیان شده است. ربوطمقادير مترکیبی متغیرها است. 

کار برده هب حداقل مربعات جزئی گیري در روشهاي اندازهبعد از پايايی دومین معیاري است که براي برازش مدل اروايی همگر 

تراك گذاشته شده بین هر متغیر با سؤاالت شود. معیار میانگین واريانس استخراج شده نشان دهنده میانگین واريانس به اشمی

دهد که هرچه میزان همبستگی يک متغیر با سؤاالت خود را نشان می میانگین واريانس استخراج شده ترخود است. به بیان ساده

ش روايی که براي سنج میانگین واريانس استخراج شده همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. مقدار بحرانی براي معیار

روايی همگراي قابل قبول  5/0باالي  میانگین واريانس استخراج شده . بدين معنی که مقداراست 5/0همگرا معرفی شده است، 

 4متغیرهاي تحقیق در جدول  میانگین واريانس استخراج شده (. ضرايب مربوط به1995و همکاران،  1دهد )بارکاليرا نشان می

  مشخص شده است.

 متغیرهاي تحقیق گین واريانس استخراج شدهمیان. 4جدول 

 میانگین واریانس استخراج شده متغیر

 668/0 اياخالق حرفه

 712/0 کارآمدي مربیگري

 814/0 شايستگی مربیان

توان بیان هستند، لذا می 5/0که باالي  4نشان داده شده در جدول  میانگین واريانس استخراج شده با توجه به باال بودن ضرايب

 کرد که مدل تحقیق از روايی همگراي مناسب برخوردار است.

 است. فورنل و الرکر حداقل مربعات جزئی گیري در روشهاي اندازهنهايت روايی واگرا سومین شاخص سنجش برازش مدلدر 

رابطه يک متغیر با گیري تعیین نمودند. در اين روش میزان هاي اندازه( روشی را براي تعیین میزان روايی واگراي مدل1981)

که روايی واگراي قابل قبول يک مدل حاکی از آن است که سؤاالتش در مقايسه رابطه آن متغیر با ساير متغیرها است؛ بطوري

تعامل بیشتري با سؤاالت خود دارد تا با سؤاالت ديگر. روايی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  ،يک متغیر در مدل

براي هر متغیر بیشتر از واريانس اشتراکی بین آن متغیر و متغیرهاي ديگر در مدل باشد  ن واريانس استخراج شدهمیانگیمجذور 

 دهد. گیري تحقیق را نشان میهاي اندازهماتريس مربوط به روايی واگراي مدل 5(. جدول 1981)فورنل و الرکر، 

  گیريماتريس روايی واگرا مدل اندازه. 5جدول 

مربیانشایستگي  اياخالق حرفه کارآمدي مربیگري   متغیر 

  817/0 اياخالق حرفه   

 843/0  798/0  کارآمدي مربیگري 

902/0  801/0  775/0  شايستگی مربیان 

متغیرها در پژوهش حاضر  AVEباشد، مقدار جذر ( مشخص می1981برگرفته از روش فورنل کورنر ) 5گونه که از جدول همان

هاي زيرين و چپ قطر اصلی اند، از مقدار همبستگی میان آنها در خانهود در قطر اصلی ماتريس قرار گرفتههاي موجکه در خانه

                                                           
1. Barclay 



  2شماره  /8سال  /1400مديريت منابع انساني در ورزش/ تابستان 

 

369 

توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر، متغیرها در مدل تحقیق حاضر تعامل نرو میاند بیشتر است. از ايترتیب داده شده

 بیان ديگر، روايی واگراي مدل در حد مناسب است. بیشتري با سؤاالت خود دارند تا با متغیرهاي ديگر. به

معناداري  ضرايب. 1هاي ارزيابی زير صورت گرفت: به منظور برازش مدل ساختاري، به ترتیب شاخص :يبرازش مدل ساختار

 . Redundancy. شاخص 4و   2Q. شاخص 2R ،3. شاخص 2 ،تی

است. در صورتی که مقدار  تیمعناداري  ضرايب)بخش ساختاري(، ترين شاخص براي سنجش رابطه بین متغیرها در مدل ابتدايی

براي ارزيابی بخش  تیمقادير  2بین متغیرها است. شکل  بیشتر شود، نشان از صحت رابطه 96/1درصد از  95اين اعداد در سطح 

بیشتر  96/1از  تی ناداريقابل مشاهده است، تمامی ضرايب مع 2گونه که در شکل دهد. همانتحقیق را نشان میساختاري مدل 

درصد و مناسب بودن مدل ساختاري  95بوده و اين حاکی از معنادار بودن تمامی مسیرهاي مشخص شده در سطح اطمینان 

 .(2016داوري و رضازاده، ) است

، 02/0( سه مقدار 1988کوهن )شود. شاخص تعیین میاين مدل بوسیله است که   2R  برازش بخش ساختاري دومین شاخص

زا تحت ونرمعرفی کرده است و بیان داشته چنانچه متغیر مکنون د 2Rرا به عنوان مقادير ضعیف، متوسط و قوي  35/0و  15/0

هنسلر و  .نیز قابل پذيرش است 2Rزا قرار داشته باشد، مقادير نزديک به متوسط ثیر تعداد معدودي )يک يا دو( متغیر برونتاٌ

اند و مدل توانايی دهند که مقادير مشاهده شده خوب بازسازي شدهتند که مقادير باالي صفر نشان می( بیان داش2016راي )

 قابل قبولیتوان بیان کرد که مدل ساختاري پژوهش از برازش ، می6ذکر شده در جدول   2Rتوجه به مقادير  با. بینی داردپیش

 برخوردار است.

( 2009سازد. هنسلر و همکاران )بینی مدل را مشخص میمعرفی شد، قدرت پیش (1975) 1که توسط استون و گیزر 2Qشاخص 

را تعیین نمودند که به ترتیب  35/0. و 15/0، 2/0زا سه مقدار درون بینی مدل در مورد متغیرهايدر مورد شدت قدرت پیش

مقادير مربوط  6را دارد. در جدول ه آنزاي مربوط ببینی ضعیف، متوسط و قوي متغیر و يا متغیرهاي بروننشان از قدرت پیش

زاي مدل تحقیق براي تمامی متغیرهاي درون 2Qمتغیرهاي مدل تحقیق حاضر مشخص شده است. با توجه به اينکه مقدار  2Qبه 

 یانتوان برا دارد و در نتیجه می زاي مربوط به آنهابینی قوي متغیرهاي برون، نشان از قدرت پیشاست 35/0حاضر بیشتر از 

                                                                                                .استبینی مدل ساختاري تحقیق مناسب و قوي کرد که قدرت پیش

                                                           
1.Stone-Geisser 
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 براي ارزيابی بخش ساختاري مدل تیمقادير  .2شكل

شاخص نشان دهنده مقدار تغییرپذيري سؤاالت يک  اين .است Redundancyشاخص  برازش مدل ساختاري، شاخصآخرين 

عددي ذکر نشده و  Redundancyپذيرد. در مورد مقدار مالك زا تاٌثیر میزا است که از يک يا چند متغیر برونمتغیر درون

ل متغیرهاي مد Redundancyضرايب مربوط به  6(. جدول 2016، فقط مثبت بودن آن حائز اهمیت است )داوري و رضازاده

 دهد. تحقیق حاضر را نشان می

 هاي ارزيابی برازش مدل ساختاريشاخصمقادير مربوط به  .6جدول 

 R2 Q2 Redundancy متغیر

اياخالق حرفه  - 541/0  - 

613/0 کارآمدي مربیگري  602/0  436/0  

112/0 شايستگی مربیان  498/0  091/0  

شود و با تاٌيید برازش آن، ساختاري میگیري و معادالت اندازه هايمدل کلی شامل هر دو بخش مدل :برازش بخش مدل کلي

 GOFشود. براي بررسی برازش مدل کلی تنها از يک شاخص به نام شاخص نیکويی برازش بررسی برازش در يک مدل کامل می

( 2009و همکاران ) 1ولتز بصورت کلی استفاده کرد. تحقیق توان براي بررسی اعتبار يا کیفیت مدلو از آن میشود استفاده می

 (. 2009)ولتز و همکاران،  اندمعرفی کرده GOFمتوسط و قوي براي را به عنوان مقادير ضعیف،  36/0،  25/0،   01/0سه مقدار 

 

 

                                                           
1. Wetzels 
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 گردد: براي مدل تحقیق بصورت زير محاسبه می GOFمقدار 

 

√0/731 × 0/241 = 0/419 

معرفی شده است و حصول  GOFعنوان مقادير ضعیف، متوسط و قوي براي که به 36/0،  25/0،   01/0با توجه به سه مقدار 

 د. شودر مورد مدل تحقیق، برازش بسیار مناسب مدل کلی آن تاٌيید می GOFبراي  419/0مقدار 

 هايضیهگیري، مدل ساختاري و مدل کلی، اجازه بررسی و آزمودن فرهاي اندازهپس از برازش مدل هاي تحقیق:آزمودن فرضیه 

و  2روابط بین متغیرهاي مدل و ضرايب استاندارد شده مدل پژوهش در شکل  تی با توجه به مقاديروجود آمده است. هتحقیق ب

 مشخص شده است.  7هاي تحقیق و همچنین ضرايب استاندارد مربوط به هر کدام در جدول نتايج معناداري فرضیه، 3

 هاي تحقیقبررسی فرضیه. 7جدول 

 نتیجه آزمون tآماره  ریب مسیرض مسیر

 پذيرش فرضیه 142/22 355/0 شايستگی مربیان  <-----اي اخالق حرفه

 پذيرش فرضیه 754/2 472/0 کارآمدي مربیگري <----شايستگی مربیان 

 پذيرش فرضیه 218/11 625/0 کارآمدي مربیگري <---- اياخالق حرفه

هاي تحقیق مورد پذيرش قرار فرضیه ، کلیهتیا توجه به ضريب مسیر و آماره قابل مشاهده است، ب 7همانطور که در جدول 

 گرفتند.

 

 ضرايب استاندارد شده مدل پژوهش. 3شكل 
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مستقل  متغیر براي آزمودن معناداري تاثیر متغیر میانجی )شايستگی مربیان( در رابطه بین دو میانجی: متغیرتأثیر شدت تعیین

 يعنی مستقیم، غیر اثر شدت تعیین براي نهمچنی ؛خودکارآمدي( از آزمون سوبل استفاده گرديد اي وو وابسته )اخالق حرفه

 يک به مقدار اين هرچه .است يک و صفر بین مقداري شود کهمی استفاده VAFنام  به ايآماره از میانجی، متغیر اثر شدت

سنجد می را کل اثر بر مستقیم غیر اثر نسبت مقدار اين واقع د. درمیانجی دار متغیر تأثیر بودن قويتر از نشان ،باشد ترنزديک

، 96/1که به دلیل بیشتر بودن از مقدار  به دست آمد 78/4 ،حاصل از آزمون سوبل Z-valueمقدار (. 2016داوري و رضازاده، )

اي و میان اخالق حرفهدرصد، تاٌثیر متغیر میانجی شايستگی مربیان ورزشی در رابطه  95توان اظهار داشت که در سطح می

 اثر از درصد 2/20که  است معنی بدان اينگزارش شده است که  VAF  ،202/0همچنین مقدار  ؛خودکارآمدي معنادار است

 شود.می شايستگی آنها تبیین میانجی متغیر غیر مستقیم و توسط طريق از اي بر خودکارآمدي مربیان ورزشیاخالق حرفه

 گیريبحث و نتیجه

العاده براي پرورش ورزشکاران ماهر  ترين مشاغل دنیا، نیازمند مهارت و دانش فوقعنوان يکی از مشکل بهشغل مربیگري امروزه 

تماشاگران، ه است. از جمله داليل اطالق صفت مشکل به اين حرفه اين است که نتیجة کار مربیان در معرض نگاه دقیق و موشکافان

(. در اين راستا مربیان ورزشی بايد داراي 2020جامعه است )ووگت و کلین،  و منتقدان بازيکنان، مديران ورزشی، خبرنگاران

کارآمدي بیشتر باشند که در اين تحقیق مد نظر قرار خوداي مناسب براي اثربخشی و هاي الزم همراه با اخالق حرفهشايستگی

خودکارآمدي مربیگري با توجه به نقش میانجی شايستگی  اباي اخالق حرفه ارتباط بینهدف از تحقیق حاضر بررسی  لذا ؛اندگرفته

 بود. مربیان ورزشی استان چهارمحال و بختیاري

کارآمدي مربیان خوداي و ، بین اخالق حرفه(625/0) به ضريب مسیر در مدل تحقیقحاضر نشان داد که با توجه  نتايج تحقیق  

 . نتايج تحقیق در اين فرضیه با نتايج تحقیقق مورد تاٌيید قرار گرفتو فرضیه اول تحقی معنادار وجود داردمستقیم و  ارتباط

ت مربیان رفتارهاي مثب ،دارندايشان بیان می همخوانی دارد. (2020و چپري و همکاران ) (2018حیدري آل کثیر و همکاران )

اي مانند انتقال آرامش و اخالق حرفهثبت دارد. به عبارتی بر خودکارامدي ورزشکاران اثر م ،اي استکه نمودي از اخالق حرفه

مهیا گردد. نورموجب بهبود خودکارامدي می داشتن کالمی آرامش بخش و اعتماد به نفس، برخورد شفاف و روشن با ورزشکاران

ي ابنابراين داشتن اخالق حرفه ؛دشومدي میی موجب ارتقاء خودکارآي حمايت( نیز بیان کردند که سبک رهبر2018) و همکاران

تا ورزشکاران باشد و مربیان بايد در آموزش اصول اخالقی جديت به خرج دهند  مؤثرمدي مربیان کارآخودتواند بر کارايی و می

توان گفت که طور کلی میهب به نمايش بگذارند. ،شودسته میآنها خوا اي مربی را درك نمايند و آنچه ازهبتوانند اخالق حرف

اخالق ه چقدر مربی توانايی اثرگذاري بر عملکرد و يادگیري ورزشکارانش دارد و هر چه مربی مدي مربی يعنی اينککارآخود

 اگر مربی هنگام رقابت بتواند خشم خود را کنترل بیشتر روي ورزشکاران اثرگذار است. براي مثال ،اي قويتري داشته باشدحرفه

ر ورزشکاران بايد روي اخالق نابراين مربیان براي اثرگذاري بیشتر بکند و موارد بسیار ديگر. بورزشکار نیز از او پیروي می ،کند

لذا در اين بخش پیشنهاد  هدايت نمايند. ،اي و ابعاد آن متمرکز شوند تا بتوانند ورزشکاران خود را آنگونه که در ذهن دارندحرفه

اهمیت دهند و در اين راستا  گاه فوتبال خودباشاي مربیان اي مدون به موضوع اخالق حرفهمديران باشگاه با برنامه ،دشومی

ها و مسائل اخالقی را در درون اي و اشاعه ارزشارزشیابی عملکردهاي اخالقی مربیان، آموزش مباحث مربوط به اخالق حرفه

 در دستور کار قرار دهند.  باشگاه

با توجه  استان چهارمحال و بختیاري ورزشیمربیان اي و شايستگی اخالق حرفهبین  ،در دومین فرضیه نشان دادنتايج پژوهش 

نصیري و همکاران  . نتايج تحقیق در اين قسمت با نتايج تحقیقوجود دارد معنادار مستقیم و ارتباط (،335/0به ضريب مسیر )

يکی از خوانی دارد. هم( 2020( و شیروانی و همکاران )2016پور مرندي و همکاران )فتاح (،2016(، عیدي و همکاران )2009)
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 ورزشی براي مربیان پذيريمشورت کرد عنوان رابطه بايد اين اي خردجمعی و مشورت پذيري است که درهاي اخالق حرفهمولفه

 تواندمی در نهايت سرمربی و کرده نگاه آموزشی و فنی مسائل به تواندمی نگاه خود زاويه از مربی هر که چرا است، مهم بسیار

تواند بر اثربخشی مربیگري و شايستگی مربی تاثیر مثبت کند و اين موضوع می نظرات انتخاب کلی بنديعجم با را راهکار بهترين

 ورزش ،اي است که در اين رابطه بايد بیان کردي ديگر اخالق حرفهمداري مولفهقانون .(2016داشته باشد )عیدي و همکاران، 

 ود،شمی کار فراموشی اصل باعث و دهدمی قرار خود هايجذابیت أثیرت تحت افراد را دارد، که بسیاري کاربردهاي خاطر به

 بیشتر مرتبط قوانین چه هر .است مرتبط قانون بر مبتنی نیز نظمی هر و است نظم الگو نیازمند و است الگو نیازمند شايستگی

اي حرفه اي ديگر از اخالقري مولفهکند. فلسفه مربیگمی عمل ترمنظم الگوي پیشرفت و شايستگی میزان همان به گردد، رعايت

 بی شماري هايموقعیت با تا نمايدمی ياري افراد به که شده عقايد تشکیل و اصول سري يک از است که در اين راستا فلسفه

 در که باشد چرا داشته خود به مخصوص فلسفه بايد مربی هر شوند. و موفق کرده مقابله گردندمی مواجه آن با زندگی در که

 و دانش از بیشتر فلسفه او است، خويش مربیگري مشغول مربی يک که هنگامی  نمايد مربیگري ديگران از متفاوت شرايطی

 بازي، سبک قوانین تمرين، بنديشکل به را نسبت او شک و ترديد و مايدنیکمک م او به ورزشی رشته يک ازخويش  آگاهی

 هنجارها بر مبتنی انسانی رفتارهاي ياهجامع هر در .بردیم بین از را غیره و مدت دو بلن مدت کوتاه اهداف رقابت، تیمی، انضباط

افراد،  توسط هاآن رعايت عدم و دارند سزايی به تاثیر روابط اجتماعی تنظیم در هاارزش و هنجارها حقیقت در هاست. و ارزش

 مفاهیم اساسی از که ارزش و هنجار، گفت توانمی براينبنا ؛اندازندمی مخاطره به را اجتماعی نظم که چرا دارد مخرب حالتی

 ها وشارز به توهین دارند. سزايی به تاثیر اجتماعی نظم ايجاد ورزشی و اجتماعی زندگی تنظیم در ،هستند شناسی جامعه

 ورزشی جانب مربیان زا هاارزش و هنجارها به احترام بنابراين ؛شودگروه می افراد واکنش و ناراحتی موجب جامعه هر هنجارهاي

مربیان فوتبال با توجه به محبوبیت و  ،گردددر اين بخش پیشنهاد می .است ورزشی شايستگی مربیان براي موجه بسیار دلیل

کند، هاي ورزشی حواشی و اتفاقات اين رشته در جامعه نمود پیدا میجذابیت اين رشته و با توجه به اينکه به نسبت ساير رشته

ا را داشته باشند. خورد عقالنی و روشمند در مواجهه با مشکالت اخالقی پیش آمده و اقدام براي برطرف کردن آنهرب ،الزم است

اند، در باشگاه مدار که در سابقه مربیگري خود اين موضوع را به اثبات رساندهمربیان اخالق ،همچنین مديران باشگاه سعی نمايند

 بکار گیرند.

 یشايستگبین  472/0ضريب مسیر  با توجه به مدي آنان است.ط بین شايستگی مربیان و خودکارآبانتیجه بعدي تحقیق ارت

 . به عبارتی هرچهبین اين دو متغیر ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد ،توان بیان نمود، میمدي آنهاخودکارآ ون مربیا

مدي باالتري را از خود نشان خواهند داد. نتايج خودکارآ ،زشی در مربیان بیشتر باشدهاي دانشی، فنی، مهارتی و انگیشايستگی

 که دارند ( اعتقاد2011) همکاران و مايرز همخوانی دارد. (2015رويتوند و همکاران ) ( و2014تحقیق با تحقیق عباسی )

 توجه به ست.ا آنها عملکرد و يادگیري بر اثرگذاري در مربی توانايی از ورزشکار ذهنی درك و برداشت مربی، شايستگی

 مهم و حیاتی عاملی و بوده ضروري و مهم مربیگري، توسعة و بهبود و مربیان کار استمرار براي مربیگري کلیدي هايشايستگی

 باالترين به دستیابی براي ورزشکاران به کمک در را محوري نقشی مربیان .است موفق هايتیم و ورزشکاران توسعة و ساخت در

 براي که هستند معتقد نظرانصاحب کنند.می ايفا ورزشی هايباشگاه و هاتیم اهداف به یدنتحقق بخش و خود ظرفیت

شايستگی  بتوانند که باشند مربیگري از هايیجنبه دنبالبه و نمايند توجه خود مربیگري هايروش به بايد مربیان کارآمدشدن،

ها و شايستگیی بیشتر جامعه ورزشی، منابعی مفید شامل جهت آشناي ،دشومیشنهاد در اين بخش پی .بخشند آنها را بهبود

هاي جمعی هاي ديگري مانند رسانهاختیار مربیان قرار داده شود و در حوزه هاي الزم در حرفه مربیگري فوتبال آماده و درمهارت

در  مربیگري خودکارآمديهاي مربیگري و شايستگیآموزش و ترويج داده شود. گنجاندن و تدريس مفاهیم و واژگان مرتبط با 

 .شودینیز توصیه م هاي مربیگري فوتبالها و دورهکالس
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ـــده دربا  نهايتاً  ـــر ) توجه به نتايج ارائه ش که متغیر توان بیان کرد می، (=VAF 202/0و   =678/4Z-valueتحقیق حاض

شی ستگی مربیان ورز ست.خودکارآمدي تاثیراي و به عنوان يک متغیر میانجی در رابطه بین اخالق حرفه شاي در تبیین  گذار ا

هاي بااليی نفس بااليی دارند و به مهارت به اي بـاال، اعتماداين نکته اشاره شود که افراد داراي اخالق حرفهتوان به میاين يافته 

ـاده. کننددر حرفة خود دست پیدا می ـارت س ـربه عب ـردي داراي ،ت ـر ف تر خود موفقه در حرف ،اي بااليی باشداخالق حرفه اگ

ـه  ،خواهد بود. از طرفی اگر فـردي، داراي تجـارب عملکـردي مـوفقی باشـد و  دست پیـدا خواهـد کـرد شايستگی بیشتريب

ـه. ا(2016)دمیر،  اين شايستگی و مهارت باال به افزايش باورهاي خودکارآمدي آنها کمک خواهد کرد ـن يافت ـه اخالق ي ـا ک ه

توان اينگونه نقش معناداري دارد را می مربیان ورزشــیباورهاي خودکارآمدي  يق متغیر میانجی شــايســتگی براز طراي حرفه

 مربیان(، ورزشکارانتبیین کرد که نوعی ترغیب اجتماعی يا انتظارات ذينفعان )چه از طرف مديران و باالدسـتان و چـه از طرف 

ـــــه به قضــاوت فرد در مورد باورهاي  کند.اي تشــويق میداشــتن اخالق حرفه هرا در زمین يکی از منابع اطالعات تجربی کـ

ـود می ـه خ ـسبت ب ـدي ن ـالق حرفه ،انجامدخودکارآم ـودن اخ ـین دارا ب ـه يق ـت. ب اي ترغیب و تشويق ترغیب اجتماعی اس

ـــت؛   ورزشی شايستگی مربیان دهیوااليی در فرايند شکل هاياي داراي ارزشاصول اخالق حرفهديگران را در پی خواهد داشـ

اي توســط مربیان، زمینه متعهد شــدن انرژي ذهنی، روانی و . توجه به اصــول اخالق حرفه(2019باشــد )نقوي و همکاران، می

ستگی شاي ستیابی به  ستاي د شی را مهیا میهاي فیزيکی در را صیت و انگیزه مربیان مربیان ورز شخ سازد و از اين طريق بر 

 خواهد داشت و موجب افزايش خودکارآمدي مربیان ورزشی خواهد شد.ورزشی تاثیر مثبتی 
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 گونه استناد کنید:به این مقاله این

با توجه به نقش  خودکارآمدي با ورزشــی مربیان ايبررســی رابطه بین اخالق حرفه(. 1400). ونديان، کريمزهره شــیروانی، طهماســب و
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