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 49/11/29تاریخ پذیرش:                                                                                   14/15/24تاریخ دریافت: 

 چکیده 
 ۀپست و سابق اساس برگیری اخالقی مربیان ورزشی تصمیم بررسی ،حاضر پژوهشهدف 

 را پژوهشآماری  ۀجامع پیمایشی است.ـ  توصیفی ، پژوهشاین است. روش  ها آن مربیگری

 ۀ. حجم نموندادند تشکیل میآذربایجان غربی و شرقی  های استانمربیان ورزشی شاغل در 

حضور در  ۀسابق پژوهشنفر انتخاب گردید. تمامی افراد حاضر در  912برابر با  پژوهش

مشغول فعالیت  ها تیمو مسابقات ورزشی را داشته و به عناوین مختلف در کنار  رویدادها

نشان داد بین  پژوهششده است. نتایج استفاده   ۀنام پرسش از ها دادهآوری  جمع برایبودند. 

گیری اخالقی مربیان تفاوت  ( و تصمیم و سایر ، سرمربی، مربی بدنساز مربیگری )مربی پست

مربیگری و  ۀبین سابق داراتفاوت معن نتایج حاکی از وجود ،همچنینداری وجود ندارد. امعن

های سیار جذاب و همراه با چالشورزش محیطی ب ورزشی بود.گیری اخالقی مربیان  تصمیم

رو نیازمند تحقیقات های مختلف از جمله اخالق و مسائل اخالقی است. از اینفراوانی در حوزه

 در حوزه اخالق  و ورزش  می باشد. بیشتر

   اخالقیگیری  مربیگری، تصمیم ۀ، سابق پست مربیگری : واژگان کلیدی

  Email: m.fattahpour66@gmail.com :                                               * نویسنده  مسئول

mailto:m.fattahpour66@gmail.com


 4921 خرداد و تیر، 92مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                      419

 

 مقدمه 

انسانی  های بدنی و ورزش بوده و جنبه های تربیت تعلیم اصول اخالقی همواره کانون توجه برنامه

روحیات نفسانی در بعضی و  احساسات ،ها گرایش عواملی همچون عواطف،. خاص خود را دارد

 ها روزنامه تبلیغات شدید و سودجویانهای  حرفه های ورزش، پرستی طریق قهرمان  مواقع از

ورزشی را پیچیده و بغرنج  های فعالیتکه آثار تربیتی  آمیزند میای دیگر در یکدیگر  گونه به

های آموزش اصول اخالقی برای رفع این  برنامه .( 343 .، ص1331نژاد،  رمضانی) سازند می

اربرد ، کزیرا هدف از تربیت اخالقی ورزشکاران ؛است مفید و تعارضات نگرشی در افراد تضادها

این تربیت اخالقی به نوع و چگونگی رهبری  .در جامعه و زندگی است ها آنهای ورزشی  آموخته

زندگی خودشان اصول اخالقی و  ۀزیرا اگر رهبران و مربیان در فلسف؛ ورزشکاران بستگی دارد

های آموزشی  در کار خود کمتر به جنبه ته باشند،یا تزلزل روحی داش اجتماعی را رعایت نکنند

پیروزی متمرکز   ،عبارتی مقطعی و به توجهشان به موفقیت نتیجه در .کنند میبدنی توجه  تربیت

 ؛ورزش عمل کنند ۀثر در جامعؤدر مقام مربی یا رهبر م توانند نمیچنین افرادی  .شود می

بدنی درس زندگی  بدنی معتقدند که تربیتتربیت ۀرشت نظران صاحبآنکه متخصصان و  حال

 کند میصورت مثبت و سازنده آماده  فرد را برای زندگی در میان جمع به ،ورزشی ۀاست و جامع

مشاهده  قابل یعنی نیرو و سرشت درونی انسان که غیر  اخالق (.13. ، ص1331زاده،  محرم)

برخی از  .یابد میتبلور  ها انسانمشاهده در  های عینی و قابل صورت رفتار اما به ؛است

پایدار و استوار در انسان  نسبتاًشخصیتی  های ویژگیعنوان صفات و  از اخالق به نظران صاحب

اخالق به آن دسته از اصول و مفاهیم ارزشی اشاره دارد که تعیین  ،کلی طور به. کنند مییاد 

نادرست است.  وبد ، ناپسند مواردیدرست است و چه  وپسندیده  ،خوب مواردیچه  کنند می

و های خوب و پسندیده  رفتار منشأدرونی انسان ممکن است  های ویژگیدیگر، صفات و  عبارت به

 اساس و پایه ،ها ارزش (.11. ، ص1333 نادریان جهرمی، ) دنهای زشت و نکوهیده باش یا رفتار

 نیز ها ارزش موفقیت، به برای رسیدن سازمان ۀفلسف اصل همانند .باشند می سازمان هر فرهنگ

 ۀروزان رفتار برای هایی دستورالعملو  ها مشی   خطو  کارکنان ۀهم برای مشترکی جهت و مسیر

 های ارزش که است نیاز فرهنگ، با ها آن ۀرابط و ها ارزش اهمیت شناخت با. دنکن می ارائه آنان

 حفظ و اخالق رعایت .نمود مشخص ،است سازمان و فرد ارزشی های سیستم ۀریش که را اساسی

 ها سازمان بیشتر در که درآمده است هایی پدیده ترین مهم از یکی صورت به اخالقی های ارزش

 های فرهنگ و رسمی های سیاستاز  بخشی صورت به اخالقی اصولد. گیر می قرار توجه مورد

 از بخشی شخصی های ارزش(. 1333بهارلو و جواهری کامل، ) است آمدهدر ها سازمان رسمی غیر

 ها ش ارز. کنند می حفظ خود دنیای مورد در یا ناآگاهانه آگاهانه ،افراد که است متعددی اعتقادات
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 ترجیح باعث که دهند می پوشش را عقایدی و شوند می جدا یکدیگر از محتوایشان ۀوسیل به

قضاوت  مبنای ها ارزش .شوند می رفتاری های گزینه دیگر بر انصاف( )مثل رفتار خاصی از شکل

. (2331، 3و شوارتز 2، دیویدسون1داگالس) کنند می هدایت را آن و کرده فراهم را اخالقی

 اهداف مورد در یا باورهایی مفاهیم ،دارند تأثیر اخالقی گیری تصمیم بر که شخصی های ارزش

 را فرد ،ررفتا یك ارزیابی یا در انتخاب خاص موقعیت یك در که هستند رفتارهایی یا مطلوب

 های اهمیت با را هایی ارزش فردی هر .نسبی دارند اهمیت هم به نسبت و کنند می راهنمایی

 ؛باشد مهم خیلی فرد یك برای خاص ارزش یك ممکن است و کند می حفظ خود برای مختلف

نیازمند  ورزش در کشور، ۀعنوان پیشگامان توسع مربیان ورزشی به .نباشد مهم دیگری برای اما

گیری مناسب بوده و برای اخذ  معضالت اخالقی، شخصیتی و تصمیم نشناخت بازتوانایی 

آقازاده، ) مسئول هستند ،کاری و چه در میادین ورزشی های محیطتصمیمات اخالقی، چه در 

گیری آنان در شرایط دشوار  های ارزشی مربیان و چگونگی تصمیم بررسی مفاهیم و باور .(1333

های ورزشی و اجتماعی  های مربیان در تمام عرصه بهبود رفتار جهتدر کمك شایانی  ،اخالقی

 ۀشاهد توسع ،ورزشی ۀعنوان بخشی از جامع های مربیان به با بهبود رفتارچنین هم هست.

 ،فردی مطلوب خواهیم بود که همین امر های ارزشورزش در راستای تربیت افرادی با اصول و 

 ورزش در را اخالقی موضوعات که مطالعاتی بیشتر شت.جامعه را در بر خواهد دا ۀرشد و توسع

 و تهاجم موضوعاتی چون ؛اند شده متمرکز اخالق منفی های جنبه بر ،اند کرده بررسی

 اعمال و تأیید تهاجمی رفتار ادراکی مشروعیت ،ناجوانمردانه بازی مقابل، حریف به پرخاشگری

، استانز و  2332 ،1ستفنزا ،1333، 4دان و گوسگرو دان) هستند  جمله از این پرخاشگرانه

 را هدایت رفتار که شود می گفته هایی ارزش یا اخالقی اصول  به غالباً اخالق. (2333، 1وسیس

 یك اخالق " :کند می تعریف اخالق را چنین ،و همکاران 3به نقل از هافمن 7دی جرج. کنند می

 و اجتماعی سطح در وجدانی( ) اخالقی تجربیات در حساسیت ایجاد جهت در مند نظام تالش

 ۀشایست که هایی ارزشعنوان  به کنند هدایت را فرد باید که قوانینی که صورتی به ؛است فردی

                                                             
1.Douglas  
2. Davidson  
3. Schwartz  
4 . Dunn , Causgrove-Dunn   

5 . Stephens 
6 . Stuntz, Weiss 
7. De George  
8. Hoffman  
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مقیمی و ) "شوند تعیین هستند زندگی در گسترش الیق که خصوصیاتی و هستند تشویق

 .(1333رمضان، 

 ۀپای  که بر کند میتعریف  کردارهاییاعمال و  ۀرا مجموع 2اخالقی  های رفتار( 1331) 1مینبرگ 

های رفتار  به نظریه  3 که اخالق صورتی در ؛اجتماعی و فرهنگی قرار دارد های ارزشهنجارها و 

. (1331مینبرگ، ) اخالقی است رفتارهایو بازتاب بررسی  شود میاخالقی )علم اخالق( گفته 

آوردن مبنایی برای  منظور فراهم رفتار و کردار آدمی به یدر قلمرو ها ارزش ۀمطالع، علم اخالق

مختلفی در رابطه با رفتار اخالقی  های هنظری .(1331نژاد،  رمضانی)است  اعمال درست بشری

رفتار  ،این دیدگاه طرفداران .است اجتماعی یادگیری ۀنظری ،ها آنیکی از  .مطرح شده است

 طریق از و دارد مطابقت اجتماعی هنجارهای با که کنند می تعریف عملی عنوانبه را اخالقی

 ۀنظری مورددر مختلف هاینوشته وجود با .شود می گرفته یاد با مؤسسات اجتماعی تعامل

  4کارلو که آنجا  تا .است نادر بسیار اخالقی ۀحیطدر  پژوهش اخالق، و اجتماعی یادگیری

آلثوف و ) داند می )شبه جنینی( رویانی ۀمرحل شبیه را حیطه این درپژوهشی  ۀپیشین( 2337)

 طرفداران است. ساختاریـ  رشدی ۀنظری زمینه، این در مهم ۀنظری (. دومین2337، 1برکوویتز

 مورد در افراد قضاوت و استدالل نوع بر بیشتر اجتماعی، دیدگاه یادگیری خالف بر دیدگاه این

 تعریف رفتاری تناسب های قضاوت حسب بر را اخالق دیدگاه . اینهستند مند هعالق رفتار

سن،  به توجه با و رویکرد این اساس بر مختلفی مطالعات (.1331، 1بردمایر و شیلدز) کند می

 است گرفته انجام بزهکاری و تحصیل ،هوشی ۀبهر اقتصادی،ـ  اجتماعی وضعیت جنسیت،

 گرفته نام اجتماعیـ  شناختی ۀنظری زمینه، این دردیدگاه سومین  .(2337، 7کرتنویر و اچلر)

 طرف ازیك اجتماعی یادگیری ۀنظری و محیطی رفتاری عوامل با دربرداشتن رویکرد این است.

 این . دررسد می نظر به رویکردی جامع دیگر، طرف از ساختاری رشدی مدل شخصی عوامل و

 کارکرد رفتار اخالقی و محیطی تأثیرات شخصی، عوامل که است این سر بر مجادله رویکرد

دار، جهانگیری و  ، کشتی1331، 3بندورااست ) معروف گانه سه ایجاب به که دارند متقابلی

 .(1333رحیمی، 

                                                             
1. Meinberg  
2. Morality (moral  behaviors)  
3. Ethics  
4. Curlowe 
5 . Althof , Berkowitz  
6 . Bredemeier, Shields  
7 . Krettenauer , Eichler 
8  .  Bandura 
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 ،دشوار اخالقی های وضعیتگیری در  تصمیم ۀدر مسئل 1اخالقی گیری تصمیمهای  فرایند

بتوان یك تصمیم را  تر دقیقبهتر و  ،که با استفاده از این الگوها اند شدهارائه  الگوهاییعنوان  به

 گیری تصمیم فرایند بر (1331) 2الگوی جونز ،به عنوان مثال ؛مورد بررسی و تحلیل قرار داد

 پردازش فرایند یك صورت به غالباً گیری ، تصمیمالگواین  در .کند می تمرکز افراد شناختی

 مورد که است ها مدت اخالقی گیریتصمیم در شناختی فرایند ۀشیواست.  متوالی شناختی

 موردیـ  اقتضایی الگوی جونز. (173. ، ص1372 ،3لوی) باشد می دانشمندان توجه

صورت یك  به (1313) 4و کهلبرگ رست الگوی اساس بر را سازمان در اخالقی گیری تصمیم

 چهار ،اخالقی گیری تصمیم انجام ای طراحی کرده است. در این الگو برای الگوی چهار مرحله

 عمل انجام و اخالقی تمایل اخالقی، قضاوت اخالقی، ادراك :از عبارتند که شود میطی  مرحله

 و شود میگفته  اخالقی مفهوم یك از فرد تشخیص به اخالقی ادراك .(1331 جونز،) اخالقی

 را اخالقی موضوع یك فرد که این از پس است. اخالقی های گیری تصمیم تمام محرك عامل

 غلط یا درست رفتاری چه که این مورد در فرد تشخیص. کند می قضاوت آن مورد در کرد، درك

 فرد که شود می گفته داری جهت ،رفتار به اخالقی تمایل .شود می نامیده اخالقی قضاوت است،

پیدا  گرایش آن به نسبت خود، اخالق شناختی رشد اساس بر اخالقی قضاوت از انجام پس

 مراحل با سازگار ای گونه به عمل انجام اخالقی، گیری تصمیم فرایند از مرحله . آخرینکند می

، ردنباخ و آتیا، 1337، 1روبرتسون، گیگر و اسکات استریت،، 1روبن) است گیری تصمیم قبلی

 (1333، 7ماهش و سینکهاپاکدی شانکار

 گسترش به رو ایفزاینده طور به دنیا در اخالقی رویکرد به توجه است معتقد (2334) 3کاپتین

 از ،اخالقی گیری تصمیم (.2334کاپتین، ) شوند می جهانی سرعتبه اخالقی معیارهای و است

شجیع ) شود می استفاده اخالقی تعارضات حل برای و شده محسوب ورزش ۀحوز ضروری عناصر

گیری و یا قضاوت  ( ارزیابی قابلیت تصمیم2333) 3اساس نظر بارتلس بر (.1333 و پورسلطانی،

فرضی و یا  صورت بهدشوار اخالقی که  های وضعیتدر  ها آندادن  بدون قراراخالقی در افراد، 

دشواری در  ،واقع در .(2333بارتلس، ) باشد نمیپذیر  امکان طرف یك از ،اند شدهواقعی طراحی 

                                                             
1. Ethical decision- making process  
2 . Jones 
3 . Loy 
4. Kohlberg 
5 . Reidenbach , Robin  
6 . Street, Robertson , Geiger, Scott  
7 . Attia , Shankarmahesh , Singhapakdi  
8. Kaptein 
9 . Bartels 
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ای مثبت و  دادن چهره طرف و تالش طبیعی افراد برای نشان یك  از ها وضعیتطراحی همین 

اخالق ورزشی را با  ۀدر حوز ها پژوهشچالشی است که انجام دیگر،   طرف  از اخالقی از خویشتن

بودن  اندکی در ارتباط با اساس اخالقی های پژوهش (.2333، 1مور) رو ساخته است همشکل روب

 (.2331داگالس، دیویدسون و شوارتز، ) ورزشی انجام شده است های محیطدر  ها گیری تصمیم

تحول شناختی  سنجی،دالیل روانگیری اخالقی بهتفاوت در تصمیم مختلف، های تئوریاز نظر 

( طی 1331خبیری ) (.117 .، ص1333، 2چامتون و دودا) باشد میو یادگیری اجتماعی 

 ورزشکار از نظر رعایت اخالقی های ورزشکار و غیر بین گروه ،کلی طور به ی اظهار کرد کهپژوهش

ی یافت که پژوهش( طی 1371) 3پتری. (1331خبیری،) داری وجود نداردانتفاوت مع

مقایسه با دانشجویان دختر  اخالقی دانشجویان پسر در های گیری ای در تصمیم گیری حرفه جهت

ارکرد ک ( نشان دادند که با افزایش سن،1333) دوداچامتون و  (.1371پتری، ) بیشتر است

چامتون و دودا، ) یابد عمدی افزایش می های پرخطر یافته و احتمال رفتار قضاوت اخالقی کاهش

 را حضور بیشتری ۀابقس هرچه ورزشکاران که اظهار داشتند (1333) 4پنتی و پریست .(1333

، نسبت به بازی جوانمردانه توجه کمتری نشان داده شته باشندقهرمانی دا ورزش های محیطدر 

 کیدأت ورزشی های رقابتدر بر کسب پیروزی ، بیش از آن که اخالقی باشد ها آن و تصمیمات

آموزان دختر نسبت به  دریافتند که دانش (1331) 1بلر و استول. (1333پنتی و پریست، ) دارد

از آگاهی اخالقی و تعهد اخالقی بیشتری برخوردار بوده و با احتیاط بیشتری  ،آموزان پسر دانش

 1، کراوس و بیچ پریست (.1331بلر و استول، ) کنند میدشوار اخالقی را تحلیل  های وضعیت

اخالقی دانشجویان ورزشکار بعد از چهار سال تحصیل در  های ارزش( اظهار داشتند که 1333)

مقابل  نه و دررداگرایی رفتار جوانم این تغییرات در راستای کاهش جهت دانشگاه تغییر کرده و

 .(1333و بیچ، ، کراوس  پریست) ای مشارکت در فعالیت ورزشی است افزایش نگرش حرفه ،آن

را مورد بررسی قرار داده و  ها ورزشفیزیکی  های ویژگی( محتوای اجتماعی و 2331) 7جانزن

 ،مثال عنوان به؛ گیری هستند داری بر تصمیمامعن تأثیر دارای ،نظر کرد که عوامل فوق  اظهار

( در 2333) 3کسول (.2331جانزن، ) بوکس و تنیس متفاوت است ۀگیری مربیان رشت تصمیم

                                                             
1. Moore  
2. Chaumeton , Duda 
3. Petrie 
4. Penny, Priest  
5. Beller, Stoll 
6. Priest, Krause, Beach  
7. Janzen 
8  .  Caswell 
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به  "بدنی و مربیان تربیت دانشجویانگیری اخالقی  بررسی قابلیت تصمیم"ی با عنوان پژوهش

گیری اخالقی برای  داری در امتیازات قابلیت تصمیمااین نتیجه رسید که هیچ تفاوت معن

( دریافتند بین 2333) 1و امبگونکارکسول  (.2333کسول، ) شود نمیپاسخگویان مشاهده 

ورزش قهرمانی با سایر  های محیطحضور در  ۀگیری اخالقی دانشجویان دارای سابق تصمیم

از  ،قهرمانی ۀسابقدارای گیری دانشجویان  داری وجود دارد و تصمیماتفاوت معن ،دانشجویان

 (.2333کسول و امبگونکار، ) گرایی کمتری برخوردار است اخالق

 مدیریت های بیشتر برنامه در .است بدنیتربیت و ورزش حوزۀ در عامل ترین مهم مربیگری

 مربیان، مدیآاهمیت کار اثبات در .است نشده کافی مربیان توجه ارزش با نقش به ،ورزش

 باالترین به دقیق مربی، هدایت طی اغلب موفق های تیم بازیکنان که اند داده نشان پژوهشگران

بخششی، جاللی ) اند رسیده برد برای توانمندی احساس و خودباوری انگیزه، نفس، به اعتماد حد

آید که ضرورت تغییر نگرش به میچنین بر ها پژوهش با مرور(. 1331فراهانی و پورحسن، 

ورزش دارای اهمیت بوده و مشکالت اخالقی شماری از  ۀاخالق در ورزش در میان جامع ۀمسئل

یکی از معضالت فرهنگی ویژه از جنس فوتبال در نزد مدیران ورزش کشور به  به ،ورزشکاران

دهد که بررسی این شاخص نشان می پژوهشینتایج مطالعات  ،دیگر سوی از تبدیل گشته است.

مطالعات  که درحالی ؛انجام شده است شناختی جمعیتهای اساس جنس، سن و سایر ویژگی بر

گیری اخالقی انجام  مربیگری و اثر آن بر فرایند تصمیم ۀاندکی در ارتباط با پست و سابق

گیری اخالقی مربیان  مورد تصمیم ی درپژوهشبر آن شد تا  پژوهشگروه لذا  ؛استگردیده 

 شده انجام دهد.  های یادساس ویژگیا بر
 

 شناسی  روش
که  باشد می توصیفی ـ پیمایشی ،کاربردی و از نظر ماهیت و نقش ،حاضر از نظر هدف پژوهش 

را مربیان ورزشی شاغل در  پژوهشآماری این  ۀ. جامعاست میدانی انجام گرفته صورت به

برای  پژوهش ۀحجم نمون .دادندنفر تشکیل  413به تعداد آذربایجان غربی و شرقی  های استان

نفر انتخاب گردید. تمامی افراد  231برابر با  با استفاده از جدول مورگان اطالعاتری آو جمع

و مسابقات ورزشی را داشته و به عناوین مختلف در  رویدادهاحضور در  ۀسابق ،پژوهشحاضر در 

ساخته برای  محقق ۀنام از پرسش ها دادهآوری  مشغول فعالیت بودند. جهت جمع ها تیمکنار 

 های وضعیتگیری در  ای تصمیم گویه 23 ۀ نام و پرسش شناختی جمعیتآوری اطالعات  جمع

تعیین  33/3موردی  ۀپایایی در یك مطالع ( استفاده شد. ضریب2333) دشوار اخالقی کسول

                                                             
1. Ambegonakar 
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پنج وضعیت دشوار اخالقی با چهار  را در ها آزمودنیگیری  تصمیم ،نامه این پرسش شده است.

و   ( گزینه 4) ، گرایش اخالقی ( گزینه 4، آگاهی اخالقی ) ( گزینه 4مقیاس قضاوت اخالقی ) خرده

نیز از مقیاس پنج ارزشی  ها دادهسازی  کمیبرای  .کند می( ارزیابی  گزینه 4اهمیت شرایط )

آزمون  از ،سپس ابتدا از آمار توصیفی و ها دادهتحلیل و لیکرت استفاده شده است. برای تجزیه 

 استفاده گردیده است. طرفه یكتحلیل واریانس 
 

 نتایج
 دهد میو نشان  است آورده شده 1در جدول  پژوهشهای فردی مربیان ورزشی حاضر در  متغیر

 .اند دادهمربیگری را مربیان تشکیل  پستاز نظر  پژوهش های آزمودنیبیشتر  که
 

 پژوهش های آزمودنیشناختی  های جمعیت متغیر ـ1جدول 
 درصد فراوانی متغیرهاسطوح  متغیر

 مربیگری پست

 3/43 131 مربی

 1/34 71 مربی سر

 3/1 12 مربی بدنساز

 7/13 22 سایر

 مربیگری ۀسابق

1> 33 1/43 

13-1 33 7/42 

11-13 11 3/1 

11< 3 3/3 

 تحصیالت

 4/3 7 دیپلم

 2/21 12 کاردانی

 4/13 141 کارشناسی

 3/2 1 کارشناسی ارشد

 جنس
 2/73 111 مرد

 3/21 41 زن
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 سمت مربیگری حسب ـ فراوانی مربیان بر1شکل 
 

 نشان ها داده ودنب نرمال بررسی برای اسمیرنوف کولموگروف آزمون از حاصل نتایج،  2 جدول در

 توزیع دارای 31/3 داریامعن سطح در پژوهشهای  متغیر به مربوط های داده ه شده است.داد

 استفاده نمود طرفه یكپارامتریك تحلیل واریانس  آزمون از توان می رو این از و هستند نرمال

(31/3<P). 
 

 ها دادهبودن  برای تشخیص نرمالاسمیرنف ـ  کولموگروفنتایج آزمون  ـ2جدول 

 متغیرها
 قضاوت

 اخالقی 

 آگاهی

 اخالقی 

 گرایش

 اخالقی 

 اهمیت 

 شرایط اخالقی

 گیری تصمیم

 اخالقی 

 231 231 231 231 231 (N) نمونهتعداد 

 Z 331/3 333/1 733/3 311/3 377/3 ۀآمار
 421/3 333/3 147/3 133/3 431/3 داریاسطح معن

                                                                   

(31/3<P) 

 پژوهشهای  متغیر های واریانسنواختی  نتایج آزمون یك ـ3جدول 
  ها برای همگنی واریانس لونزمون آ

  آماره لون 1درجه آزادی 2درجه آزادی سطح معنی داری

 قضاوت اخالقی 173/1 3 232 323/3

 آگاهی اخالقی 117/1 3 232 221/3

 گرایش اخالقی 433/1 3 232 212/3

 اهمیت شرایط اخالقی 133/1 3 232 331/3
 گیری اخالقی تصمیم 373/3 3 232 333/3

 مربی

12% 

 سرمربی

91% 

 مربی بدنساز

2% 

 سایر

44% 
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آمده است که  پژوهشهای  بررسی یکنواختی واریانس متغیر از حاصل نتایج،  3 جدول در

 (.P>31/3) شود مییید أت ها واریانسبودن  فرض یکنواخت براساس آن،
 

 پژوهشفرونی در تعیین تفاوت متغیرهای و تست تعقیبی بون طرفه یكنتایج آزمون تحلیل واریانس  ـ4جدول 

 اساس پست مربیگری بر
 متغیرهای 

 پژوهش

 پست 
  یگریمرب

 تعداد
 انحراف

 استاندارد 
 خطای

 استاندارد 
 میانگین

 تغییرات 
F 

 سطح
 داریامعن 

 قضاوت اخالقی

13/4 131 مربی‡  41/3  13/17 

41/3 313/3 
 22/13 43/3 73/3 71 سرمربی

 31/13 31/3 43/3 12 مربی بدنساز

 43/13 11/3 37/3 22 هاسایر رده

 آگاهی اخالقی

13/4 131 مربی  41/3  13/13 

13/3 731/3 
 22/13 31/3 33/3 71 سرمربی

 12/13 33/3 17/3 12 مربی بدنساز

 43/13 13/3 31/2 22 هاسایر رده

 گرایش اخالقی

14/3 131 مربی  31/3  17/13 

43/3 132/3 
 31/13 37/2 42/2 71 سرمربی

 17/13 11/3 13/2 12 مربی بدنساز

 14/13 17/3 11/3 22 هاسایر رده

 اهمیت شرایط

77/4 131 مربی  47/3  13/13 

32/3 131/3 
 11/13 33/3 23/3 71 سرمربی

 33/13 34/3 33/2 12 مربی بدنساز

 31/13 73/3 74/3 22 هاسایر رده

 گیری اخالقی تصمیم

34/14 131 مربی  47/1  11/13 

73/3 133/3 
 22/13 13/1 37/3 71 سرمربی

 23/13 21/3 21/11 12 مربی بدنساز

 13/13 17/2 21/13 22 هاسایر رده
             

 
 (.P>31/3)معناداری در همان شاخص  ‡           
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 پژوهشفرونی در تعیین تفاوت متغیرهای و تست تعقیبی بون طرفه یكنتایج آزمون تحلیل واریانس  ـ1جدول 
 مربیگری ۀاساس سابق بر

متغیرهای 

 پژوهش

  ۀسابق

 مربیگری )سال(
 تعداد

 انحراف

 استاندارد 

 خطای

 استاندارد 

 میانگین 

 تغییرات
F 

 سطح

 داریمعنا 

 قضاوت اخالقی

1 < 33 41/4 44/3 13/13 

41/3 713/3 
 22/13 41/3 23/4 33 13تا  1

 71/13 33/1 43/3 11 11تا  13

11 > 3 23/2 73/3 31/13 

 آگاهی اخالقی

1 < 33 27/4 42/3 33/17 

13/3 331/3 
 13/13 33/3 12/3 33 13تا  1 ‡

 41/13 33/1 13/3 11 11تا  13

11 > 3 31/2 34/1 13/13 

 گرایش اخالقی

1 < 33 33/2 33/3 71/13 

43/3 132/3 
 14/13 23/3 13/2 33 13تا  1

 74/13 31/3 33/2 11 11تا  13

11 > 3 33/2 32/1 33/13 

 اهمیت شرایط

1 < 33 11/4 41/3 31/13 

73/3 331/3 
 22/13 41/3 33/3 33 13تا  1 ‡

 31/13 43/3 13/1 11 11تا  13

11 > 3 13/2 77/3 31/13 

گیری  تصمیم

 اخالقی

1 < 33 33/13 43/1 33/13 

73/3 313/3 
 22/13 33/1 23/13 33 13تا  1 ‡

 31/13 31/1 31/1 11 11تا  13

11 > 3 11/1 31/2 33/13 
 

 (.P>31/3)معناداری در همان شاخص  ‡
 

گیری  ( و تصمیم سایر و مربی بدنساز مربیگری )مربی، سرمربی، پستداد بین نتایج نشان

های  مؤلفهبررسی در  .(4)جدول  داری از لحاظ آماری وجود ندارد ااخالقی مربیان تفاوت معن

و  انقضاوت اخالقی بین مربی ۀمؤلفدر  که مربیان مشاهده شد پستگیری اخالقی و  تصمیم

مربیگری و  ۀنتایج حاصل نشان داد بین سابق ،همچنین وجود دارد. داریااختالف معن انسرمربی

اهمیت و  داری وجود دارد. این تفاوت در آگاهی اخالقیاگیری اخالقی مربیان تفاوت معن تصمیم

 ۀسابقمربیان دارای بیانگر وجود تفاوت در  ،تعقیبی های تستشرایط اخالقی نیز وجود دارد. 

 . (1)جدول  ارد بودسال با سایر مو 13تا  1 بین 
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 گیری  بحث و نتیجه
 ۀپست و سابق اساس برگیری اخالقی مربیان ورزشی بررسی تصمیم ،حاضر پژوهشهدف 

مختلف مربیگری اعم از  های پستنشان داد بین  پژوهشنتایج  مربیگری مربیان ورزشی بود.

اخالقی مربیان تفاوت  گیری تصمیمکلی  ۀسرمربی، مربی، مربی بدنساز و موارد دیگر و نمر

دار اتفاوت معن وجودنتایج حاکی از  ،مقیاس قضاوت اخالقی ولی در خرده ؛داری وجود نداردامعن

بین پست مربیگری و قضاوت اخالقی مربیان بود که با بررسی تست تعقیبی مشخص شد تفاوت 

رابطه با جستجو در متأسفانه  .وجود دارد ها گروهو سایر  انبین گروه مربی یدارامعن

مطلوبی   ۀورزشی، نتیج های تیمدر  مختلف های مسئولیتو  ها پستبین  گیری اخالقی تصمیم

با  اما ؛در این زمینه به یك نظر جامع و مانع رسید ها پژوهشبا بررسی سایر  بتوان نداشت تا

 که چنین استنباط کرد توان می "اخالق در مربیگری"با عنوان ( 2331) 1دوالنیۀ مقالبررسی 

شدن مربیان به طرز نگرش بردگرایانه، تعدادی از مربیان  شدن ورزش و گرفتار با توجه به تجاری

دیدگی  به بازیکنان فشار زیادی حتی در مواقع آسیب ،خود ۀخودخواهانهای  نیاز یارضابرای 

 ،دنبال آن و به گیرند میتصمیمات اشتباه  ،گذارند می، مقررات را به نفع خود زیر پا آورند می

 تحتهای مربی را  رفتار، از اهمیت باالیی برخوردار باشدبازی و مسابقه  ۀنتیجو  گرایی برد وقتی

. رفتار اخالقی مربی در کند مینقش حیاتی بازی  ها آل و ایده ها ارزشتعیین  قرار داده و در تأثیر

 ار اخالقی،به عبارت دیگر رفت ؛غالب اوقات نیاز به یك جسارت اخالقی دارد ،ورزش

برای فرد که  یك شخص در اوقات نامالیم است های ارزششدن با  برای همراه گیری تصمیم

با توجه  عنوان کرد توان می .کند میمدت اتخاذ  های ناشی از اعمال کوتاهمقاومت در برابر فشار

به  ،اخالقی ۀدر شرایط و موقعیت دوگان پژوهشدادن گروه سازی موقعیت اخالقی و قرار به شبیه

رسد مربیان تحت استرس کاری کمتری نسبت به گروه سرمربی و مربیان بدنساز  نظر می

سرمربی تیم بوده و با توجه به  ،که اولین فردی که در قبال باخت تیم مسئول است چرا ؛هستند

در  ،رغم میل باطنی علی ،های ورزشی ها و باشگاه گرایی غالب در میان تیم برد ۀفلسف

توان استنباط کرد که در باب  کند. چنین می های خود بعضاً مراتب اخالقی را رعایت نمی برخورد

وجود سرمربی در کادر فنی و  زند گیری نهایی در تیم، سرمربی حرف اول و آخر را می تصمیم

 که شود میمحسوب  گیری عنوان مرکز تصمیم ای به همراه مربی و سایر عوامل، به های حرفه تیم

نیز خود های تصمیم  گوی تمام پیامد گیرد و جواب یمات نهایی در رابطه با تیم را میتمام تصم

تفاوت مربیان و سرمربیان در قضاوت اخالقی در که شود  چنین استنباط می ،لذا ؛او است

                                                             
1. Dulaney 



 459                            اساس پست و سابقۀ مربیگری گیری اخالقی مربیان ورزشی برتصمیم

 

 ۀآیا بین سابق که سؤالدر پاسخ به این  شود. های دشوار اخالقی از همین امر ناشی می موقعیت

با توجه به  ، باید عنوان کرد؛تفاوتی وجود دارد ها گیری اخالقی آن ن و تصمیممربیگری مربیا

گیری اخالقی مربیان ورزشی در گذشته و حال انجام  وی تصمیمر که بر هایی پژوهشاینکه اکثر 

، عوامل روانی، اجتماعی و محتوای ها آنشده است بیشتر به شخصیت مربیان، جنسیت 

 برخورد بررسی چگونگی بنابراین، ؛ها پرداخته شده است فیزیکی ورزشهای  اجتماعی و ویژگی

 های مربیگری چگونه و اینکه مربیان در پست فعالیتشانهای مختلف  ها و سمت مربیان در نقش

چگونه  اخالقی های معضل و لئمسا نسبت به واکنش آنان نوع ، شوند رو می هاخالقی روب مسایل با

نیاز به  چیست، آنان اخالقی گیریتصمیم بر مؤثر عوامل و اخالقیگیری که تصمیم است و این

 و بررسی بیشتر دارد. پژوهش

 یداراتفاوت معن ها آناخالقی  گیری تصمیمکاری مربیان و  ۀو تجرب هنتایج نشان داد بین سابق

 کاری ۀبین مربیان با سابق یداراوجود دارد. با بررسی تست تعقیبی مشخص گردید تفاوت معن

 2(، کرافت2311) 1کالبرتا با نتایج پژوهشنتایج این بخشی از سال وجود دارد.  13 الی 1

پور  حسن قلیو  (1334) 4کرون(، 1333) 3ویك و همکاران ،(1333(، اکبری و تاجیك )1331)

 ۀحوز های پژوهشجدیدی است که در  لکاری از عوام ۀتجرب سو است. هم( 1333و همکاران )

کار  و  اساس بسیاری شواهد، نگرش اخالقی به کسب اخالق رفتاری مورد توجه قرار گرفته و بر

تواند بر  می کاریۀ تجرب ،دیگر عبارت به .شغلی تأثیر پذیرد پیشرفت و ترقیتواند از مراحل  می

اخالقی ثر بر نگرش ؤیکی از عوامل م عنوان بهکاری  ۀسابقتأثیر بگذارد.  داوری اخالقی کارکنان

میزان اهمیت و  ،کاری ۀشود. با توجه به این مطلب که با افزایش سابقه و تجرب محسوب می

 ۀمربیان با سابق رود میلذا انتظار  ؛شود میهای اجتماعی و اخالقی بیشتر  توجه به مسئولیت

 ؛مربیگری و زندگی خود بیشتر رعایت کنند ۀرعایت اصول و رفتارهای اخالقی را در حرف ،زیاد

کاری  ۀگیری اخالقی مربیان دارای سابق تصمیم کردتعقیبی مشخص  های تست بررسی نتایج اما 

چه از  و هردارند  تفاوت کاری ۀمربیان از لحاظ سابق های بندی با سایر طبقه ،سال 13الی  1بین 

. نتایج این شود نمیتفاوتی مشاهده  ها آنگیری  در تصمیم ،روند میکاری باالتر ۀ لحاظ سابق

 1کاستلبری و (2333، کسول و همکاران ) (1333پنتی و پریست )با نتایج  پژوهشبخش از 

های ورزشی قهرمانی و توجه  حضور بیشتر در محیط ۀکه سابق معنی بدین؛ سو است ( هم2337)

                                                             
1 . Calabretta 
2 . Craft  
3 . Weeks et al 
4 .Cron 
5 . Castleberry 
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ی از اخالق باعث اتخاذ تصمیمات بعضاً غیر ،محوری و توجه کمتر به بازی جوانمردانه بیشتر به برد

 کیدأهای ورزشی ت گونه مربیان بیشتر بر کسب پیروزی در رقابت . اینشود میسوی مربیان 

 ،رو هستند هها روب د با آنافراهای اخالقی که  کاری تا حدی بر الگوی تنش ۀد. سابقندار

سن  تفسیر کردبا آن  های مربی را  گونه رفتار این توان میکه  یتأثیرگذار است. یکی از عوامل

با افزایش سن، کارکرد قضاوت اخالقی کاهش یافته و  پژوهشگرانبه نظر  که چرا ؛مربیان است

 یابد. های پرخطر عمدی افزایش می احتمال رفتار

گیری اخالقی مربیان و همچنین میانگین  کلی تصمیم ۀمیانگین نمر ،پژوهشهای  طبق یافته

 ،اخالقی، گرایش اخالقی و اهمیت شرایطآگاهی  های قضاوت اخالقی، مؤلفهنمرات مربوط به 

دین این ب .باشد میگرایی رقابت  گرایی و یا جهت مقابل هدف گرایی مربیان در نشان از اخالق

ای برای واکنش  از توان بالقوه ،پژوهشکننده در این  معنی است که بیشتر مربیان شرکت

 برخوردارل انجام است دشوار اخالقی که در دنیای واقعی در حا های وضعیتدر  اخالقی

 ۀنتیج ،هرگاه مربیان ورزشی نقش تربیتی خود را به شکلی صحیح به انجام برسانند .باشند می

ورزش در کنار  ۀجوانان است و این امر اهمیت زیادی در حوز آن هدایت صحیح ورزشکاران و

های  ها و تیم باشگاه مدیران حمایتی نقش رسد می نظربه قهرمانی و همگانی آن دارد. های بخش

تواند  عوامل تیم می ۀمجموع مربیان و اصول و رفتار اخالقی از ها عملی آن طرفداری و ورزشی

های اخالقی مربیان  ساز برخورد سزایی در حل معضالت اخالقی مربیان داشته و زمینه هنقش ب

 محیطی و مانیساز درون عوامل کنار این موارد، د. درندر مواقع دشوار اخالقی باش ورزشی

 پژوهشاین  های یافته دیگر، عبارت گذارند. به می مربیان تأثیر عملکرد بر که وجود دارند بسیاری

 اما ؛دهند نشان خود از باالیی عملکرد اخالقی تا دارند آمادگی مربیانچه  اگر که دهد می نشان

زیادی از لحاظ های مثبت  کنند. مربیگری شغلی دشوار است که ویژگی اندیشی می مصلحت

های الزم برای این حرفه مجهز  رو اگر مربیان خود را به ابزار این از ؛طلبد شخصیتی و فنی را می

سالمتی و تندرستی در  ۀکمك به توسع ،نتیجه ها و در توان به افزایش کیفیت کار آن می ،سازند

بودن مربیان  مجهزهای مختلف امیدوار بود.  پرورش افراد مستعد در رشته ،جامعه و همچنین

های اخالقی و آموزش این اصول به افراد  در موقعیت ها آن کاربردن به ،ورزشی به اصول اخالقی

 هویژ به ،های اخالقی در میان افراد جامعه رفتارۀ تواند به توسع تحت رهبری و سرپرستی نیز می

ن دنیا طالب آدمی یگانه موجودی است که در ای کمك شایان توجهی نماید. ورزشی ۀجامع

یابی به سعادت محسوب  های او جهت دست نیاز ترین ضرورییکی از  ،سعادت است و اخالق

، در خانواده شود میتجلی محسی که خیلی زود  ؛شود میانسان با حس اخالقی متولد  .شود می

برای  کلی طور به .شود میو توسط اجتماع تغذیه  گیرد میمعلمان الگو  ۀوسیل به ،شود میظاهر 
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باید در شرایط ها  آن ،اخالقی مربیان های گیری مورد رفتار و تصمیم رسیدن به یك نظر جامع در

و  نتایج ۀارائ، گرفتن عوامل مختلف نظر د تا با درنمختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیر

 نظرات با احتمال بیشتر رقم بخورد. 

ها از مسائل  کاران ورزش و حمایت عملی آن اندر و دستلین مسؤامید است با توجه بیشتر 

یکی از  ،در رابطه با این مقوله پژوهشگرانبیشتر  های پژوهشبا نیز ورزش و  ۀاخالقی در حوز

 جامعه حل شود. ،تبع آن ورزشی و به ۀجامع معضالت فرهنگی

 اخالق منفی های جنبه بر اند، کرده بررسی ورزش در را اخالقی موضوعات که مطالعاتی بیشتر

 ناجوانمردانه، بازی مقابل، حریف به پرخاشگری و تهاجم موضوعاتی چون اند؛ شده متمرکز

نتیجه  هستند.   جمله از این پرخاشگرانه اعمال و تأیید تهاجمی رفتار ادراکی مشروعیت

های مختلف مربیگری اعم از سرمربی، مربی، مربی بدنساز و  تحقیق حاضر نشان داد بین پست

گیری اخالقی مربیان تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی در  موارد دیگر و نمرۀ کلی تصمیم

مقیاس قضاوت اخالقی، نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین پست مربیگری و قضاوت  خرده

ها  مربیان بود که با بررسی مشخص شد تفاوت معناداری بین گروه مربیان و سایر گروه اخالقی

ورزش محیطی پسیار جذاب و همراه با چالش های فراوانی در حوزه های مختلف از وجود دارد. 

رو نیازمند تحقیقات بیشتر در حوزه اخالق  و ورزش  جمله اخالق و مسائل اخالقی است. از این

 می باشد.
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Abstract 
The purpose of present study is ethical decision-making based on position of 
coaching and coaching experience. The research method is descriptive and 
survey. The population of the study is coaches working in the East and West 
Azarbaijan. 206 cases were selected randomly. All the participants in this 
study had the experience of participating in sport events and competitions. 
Questionnaire was used to collect data. The Results showed that there was 
no statistical significant difference between the position of 
coaching (coach, head coach, fitness instructor and others) and ethical 
decision making. The results also showed that there was a significant 
difference between coaching experience and ethical decision.  
Keyword: Position of Coaching, Coaching Experience, Ethical Decision-
making 
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