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 چکیده

مربیان ورزشی بود.  ای درتبیین الگوی ارتباطی سالمت معنوی با اخالق حرفه ،هدف اين پژوهش

 سال( 27/15مربیگری  میانگین سابقة سال و 57/41 ی، میانگین سنزن 68و  مرد 117) مربی 185

 ةنامپرسشانتخاب شدند و  سادهتصادفی گیری با استفاده از روش نمونهمختلف ورزشی های از رشته

 را ای مربیان ورزشیاخالق حرفه نامةپرسش( و 1389بخشیان و همکاران، )اله سالمت معنوی

ها با استفاده از ضريب همبستگی پیرسون، رگرسیون . دادهتکمیل کردند (1395 ،عیدی و همکاران)

نتايج نشان  .نددرصد تحلیل شد 95ساختاری در سطح اطمینان  يابی معادالتچندمتغیره و مدل

مثبت با ابعاد و سطح کلی معنادار و سالمت معنوی دارای روابط دوسوية ابعاد و سطح کلی داد که 

درصد(،  6/17مربیگری ) فلسفةترتیب به ،نتايج تحلیل رگرسیونمطابق . بودندای اخالق حرفه

ها و هنجارها درصد(، احترام به ارزش 8/14درصد(، استفاده از خرد جمعی ) 8/16مداری )قانون

ابعاد سالمت  توسطدرصد(  6/11مندی به حرفه )درصد( و عالقه 3/13درصد(، روابط انسانی ) 1/14)

ای درصد از تغییرات سطح کلی اخالق حرفه 1/26مجموع در معنویسالمت ابعاد  شدند.تبیین  معنوی

گر وجود ارتباط يابی معادالت ساختاری بیانمدلنهايت، نتايج را در مربیان ورزشی تبیین کرد. در

پژوهش حاضر های يافتهای بود. مثبت بین ابعاد سالمت معنوی و اخالق حرفهو  معنادار چندگانة

مربیان ورزشی در را ای سطح اخالق حرفهتوان سالمت معنوی می که ازطريق ارتقای کندمیپیشنهاد 

 بهبود بخشید.
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 مقدمه

مهم در  هایبه یکی از موضوع ،روی کاغذصورت نوشته و بهکم ، مباحث اخالقی دسترهای اخیدر سال

جوانان و وهای کل ورزش، ادارهورزشیهای که فدراسیونطوریبه ؛اندهای ورزشی تبدیل شدهسازمان

 نداهمنتشر کرد« منشور اخالقی»اصول و ضوابط اخالقی خود را درقالب  ،ورزشی -های فرهنگیباشگاه

و معیار ورزش، استاندارد  مداری درزمینةشدید به اخالق وجود گرایش. بااندورزیدهو بر اجرای آن تأکید 

است  نداشتهوجود های ورزشی در کشورهای مختلف در سازماناخالقی در تدوین ضوابط و اصول  ثابتی

)تامپسون و  تأکید شده است «نبایدها»های توانمندسازی اخالقی، بر ورزیدن به سیاستتأکیداز بیش و 

راستای در 1392در سال ای ورزش کشور اخالق حرفه ةنامنویس نظامپیشدر ایران، . (2015، 1دیفنباخ

حفظ شئون  ا هدفوردهای علمی و بانظرگرفتن دستو با در «ورزش پاک، معنوی و معرفتی»تحقق شعار 

 1394( و در سال 1392)خبرگزاری کار ایران،  ورزش تدوین شد ةای و منزلت اجتماعی جامعحرفه

جامعة ورزش  مدار درگیری فرهنگ اخالقبرای شکلاین اقدامات . (1394)خبرگزاری برنا،  نهایی شد

میالنو ) دالریبیلیون عنوان یک صنعت چندبهورزش ست که نشدنی اانکاراین حقیقت اما  حیاتی هستند؛

و انات یجهداری شدید و افو، انتظارات زیادترکیب  در آن ست کها ایعرصه (2011، 2و چالدورای

نگرش شدن دائمیو در ورزش  محورظهور فرهنگ برد ،کار پرمخاطرهوسبخلق یک ک بهعمیق تعصبات 

گزارش  کنونتااست.  شدهمنجر  و هواداران ، داورانبازیکنان، مربیان، مدیرانبین  «قیمتیبرد به هر »

وجود نداشته است؛ اما  ایرانتخلفات اخالقی در ورزش دربارة  ندیمیا پژوهش نظام شدهرسمی منتشر

ی مورد رأ 111تنها  ،باطی فدراسیون فوتبال ایرانضان ل، با نگاهی به آمار عملکرد کمیتةمثا برای

به ثبت  1396ا اردیبهشت ت 1395زمانی فرودین  صادرشده درخصوص تخلفات مختلف در فاصلة

 د. نداللت داراخالق در ورزش کشور  ( که بر بحران مسئلة1396، )فدراسیون فوتبال ایران اندرسیده

شود، اخالق در مربیان ورزشی بررسی  دقیقباید اخالق در ورزش  که مسئلة هاییحیطهمیان تمامی از

د که نشان نبسیاری وجود دار شواهد مستند. فراوانی دارداهمیت است که  ورزشکاران تربیتی لحاظ بعدبه

های یادگیری مهارت و رشد جسمانی، روانی، اجتماعی برای یآلایده زمینة یورزشمشارکت  دندهمی

تمامی این  اما ؛(2013، 3ایمی، یانگ، هاروی، چاریتی و پین)برای مثال،  کندرا فراهم میزندگی 

مطلوب  محیط ورزشی ایجادآن  الزمة و شوندمحض ایجاد نمی یپیامدهای مثبت تنها با مشارکت ورزش

این شرایط  .(2007، 4)اسمیت، اسمول و کامینگ استمربیان یعنی  ؛ورزشآفرینان اصلی نقشتوسط 

بازی جوانمردانه در ورزش قهرمانی  توسعةو ایجاد پیامدهای مثبت مانند اخالقی در ورزشکاران رشد برای 

                                                 
1. Thompson & Dieffenbach 

2. Milano & Chelladurai 

3. Eime, Young, Harvey, Charity & Payne 

4. Smith, Smoll & Cumming 
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صحیح هنگام مواجهه  دهیجهتهای الزم برای به مهارت بایدای نیز صادق است و مربیان ورزشی و حرفه

؛ 2001، 1روی ورزشکاران )بروک مربیان نفوذ زیاد های دشوار اخالقی مجهز باشند؛ زیرا،با موقعیت

گیری اخالقی بر تصمیمها را قادر به تأثیرگذاری آن (2003، 2الیوس، سئودوراکیس و گارگالیانوس

 فشارهای و گرایش به بردمحوریعمل وجود، دربااین (؛2011، 3)هاردمن و جونز کندمی ورزشکاران

. شودمیرشد اخالقی در ورزشکاران  ، بلکه فقدانیهای اخالقتنها منجر به رواج لغزشنه شده با آن،همراه

 ،5کریب)،4«زورگویی معلمان»)ورزشکاران از کالمی  استفادةهای اخیر، سوءهای سالبراساس گزارش

 استفادة( و سوء2008 هیلی و زیلگیت، ،6«بیگاری ناگوار فوتبال»)شدن بیگاری گرفته(، نادیده2015

که در ورزش هستند( تنها چند نمونه از رفتارهای غیراخالقی مربیان 2010، 7)دوکبدنی از ورزشکاران 

باالی رقابتی مصداق داشته  در سطوحبیشتر  های اخالقیشاید این لغزش. دنرواج داربسیاری از کشورها 

عنوان یک بحران بهله مسئ ،دنشوکه این موارد در ورزش نوجوانان و جوانان مشاهده میباشند؛ اما هنگامی

 براین،افزون(. 2005، 9الویی و پاور؛ شلیدز، بریدیمیر، 2001، 8)المونت شودتهدیدآمیز مطرح می

پایین بین  11«استدالل اخالقی»ای به کنندهگرایش نگران ،(2010) 10استول و بلر براساس مطالعات

این پژوهشگران ه، مطالعدو دهه ورزشکاران در مقایسه با همساالن غیرورزشی آنان وجود دارد. براساس 

مدت و مشارکت کت در ورزش، مشارکت ورزشی طوالنیمشارهای استدالل اخالقی با یافتند که مهارتدر

. (2010؛ استول و بلر، 1995، 12)ستول، بلر، کول و بورول یابدای کاهش میدر سطوح باالی ورزش حرفه

های لفهزنان غیرورزشکار در برخی از مؤنشان داد که در ایران ( 1381خبیری ) ،همسو با این شواهد

موضوع ضعف اخالقی در دارای برتری هستند.  مقایسه با همتایان ورزشکاررعایت موازین اخالقی در 

 مربیورزشکار از  تبعیت مربیگری الگوی روشترین تر است که متداولکنندهحتی زمانی نگران مربیگری

کند ال برانگیز را فراهم میزمینة هنجارسازی رفتارهای سؤکه  کندایجاد میای چرخهو این الگو  است

طریق بهبود آموزش چه سازی مربیگری ازایحرفهبر  بین،دراین(. 2009، 13ترودل، لیل و رین )مالت،

                                                 
1. Burke 

2. Laios, Theodorakis & Gargalianos 

3. Hardman & Jones 
4. Teacher’s Bullying 

5. Crebb 

6. Horrific Football Hazing 

7. Duke 

8. Almonte 

9. Shields, Bredemeier, LaVoi & Power 

10. Stoll & Beller 

11. Moral Reasoning 

12. Stoll, Beller, Cole & Burwell 

13. Mallett, Trudel, Lyle & Rynne 
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( همواره 2008، 2ها )هیلی و زیلگیت( و چه در رسانه2012، 1های آکادمیک )دافی و همکاراندر دوره

 نشدهانجام در آموزش مربیگری  اخالق چشمگیری برای توسعة تالشمتأسفانه  اما ؛استشده تأکید 

جود ندارد )هیلی و ها وزمان کافی برای این قبیل آموزشبر این باورند که مدیران ورزشی  ؛ زیرا،است

 ،های آموزشی مهم تلقی شده استتنها برای دورهارزش اخالق مربیگری نه وجود،بااین (؛2008زیلگیت، 

مربی  100( روی بیش از 2004) 3،گرینول، گیست، پاستور، ماهونیمایشی که جوردنبلکه براساس پی

در ها بر اهمیت اصول اخالقی کنندهشرکتاز درصد  90که بیش از  ندنشان دادباتجربه انجام دادند، 

با توجه  ،کلیطوراند. بهاخالقی مسئول دانستهغیرقبال رفتارهای و مربیان را در اندتأکید داشته گریمربی

و بررسی دقیق  استعنوان موضوع کلیدی در مربیگری مطرح ای مثبت بهبه رسالت مربیان، اخالق حرفه

 (. 2012)دافی و همکاران،  آن حیاتی است

خاصی  درقبال طبقةاشاره دارد که توسط منبع خارجی  ییکدهاقوانین و اصول، به  4«ایاخالق حرفه»

چند مطالعة . (2011)هاردمن و جونز،  دنشومیوضع های اجتماعی رفتارها و اقدامات در بستر نظاماز 

ای مربیان سازی اخالق حرفهسمت عملیاتیمسیر پژوهشی را به مربیگریدر اخالق  کلیدی در حوزة

مربیگری ورزشی، اخالق »ای با عنوان ( در مقاله2010) 5هاردمن، جونز و جونزهدایت کرده است. 

و پاسخ به سه  عنوان الگوی نقش ورزشکارانمربیان به کلیدیکید بر نقش با تأ« و تقلید 6مدارفضیلت

ی باید چه نوع شخصی باشد؟ که مربکردند. اول اینتبیین را ای زیربنای نظری اخالق حرفه ،بنیادیال سؤ

تامپسون و دیفنباخ ری چه باید باشد؟ هدف مربیگرفتار و عمل کند؟ و سوم،  گونهدوم، مربی باید چ

ای در سنجش اخالق حرفه ،7ای در مربیگری ورزشیموضوعات حرفه نامةپرسشبا ساخت  (2015)

متشکل  عاملشش سازی، براساس این مفهوم. یاتی کردندلورزش آموزشگاهی عم مربیگری را درزمینة

که تمرین ممنوع تمرین در زمان مرده )زمانیدرصد(،  2/27الفاظ رکیک برای ورزشکار )استفاده از  از

درصد(،  4/8نمایی مربی مخالف )، سیاهصد(رد 7/8روابط صمیمی مربی و ورزشکار )درصد(،  4/11است، 

 9/5های زیر سن قانونی )کردن ورزشکار در نوشیدنیو گرفتار درصد( 7/6دهنی به سایر مربیان )بد

سازی مفهوماین . ندتبیین کردای مربیگری را تغییرات اخالق حرفهدرصد از  2/68مجموع ، دردرصد(

و شود محسوب می آموزشگاهیای در مربیگری اخالق حرفه سنجش کردناولین تالش برای عملیاتی

ح باالتر وسطای در ممکن است برای درک اخالق حرفهارچوب هدهندگان آن، این چبراساس نظر توسعه

                                                 
1. Duffy  

2. Halley & Zilgitt 

3. Jordan, Greenwell, Geist, Pastore, Mahony   

4. Professional Ethics 

5. Hardman, Jones & Jones 
6. Virtue Ethics 

7. Professional Issues in Sport Coaching Questionnaire (PISC-Q) 
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در تالش بعدی، عیدی، شعبانی و . (2015)تامپسون و دیفنباخ ) نداشته باشد اکارایی الزم ر ورزش

 عاملشش این سازه را ترکیبی از ، 1ای مربیان ورزشیاخالق حرفه نامةساخت پرسش با (2016امیری )

مندی ه، عالقدرصد( 6/6) مربیگری ةفلسف، درصد( 1/8ی )مدار، قانوندرصد( 3/9) جمعیاستفاده از خرد

( درصد 6/4) و روابط انسانیدرصد(  8/5)ها و هنجارهای اجتماعی ، احترام به ارزشدرصد( 3/6حرفه )به 

، قطعطوربهدهند. ان را توضیح میدرصد از تغییرات اخالق ورزشی مربی 7/40مجموع ه درکمعرفی کردند 

 ضوابطاصول و وضع  و همچنین،ای حرفهتعریف جامع و روشن از اخالق  ، توسعةمربیگری درزمینة

الزم برای  شرایط اصول و ضوابط وجود ایناما  ؛ثمربخش استهای اخالقی مربوط به آن در تحقق آرمان

که چه  این استال مطرح ؤس ،بینآورد. دراینفراهم نمیبه تخلفات اخالقی را مربیان  نداشتنگرایش

 ؟نقش دارندای در مربیان ورزشی گرایش به اخالق حرفهعواملی در 

ممکن است یک عمل است که چرا افراد  اخالقیات در محیط کار بررسی این اصلی در ارتقایموضوع 

آن را ، مربوط و ضوابط اصول گرفتننادیدهبا و  نگیرندنظر عنوان یک عمل غیراخالقی دررا به دارلهمسئ

 اصولفرد با  استدالل اخالقی انطباقواقع، در. (2002، 2)ژورکیویکز ؟بدون محدودیت اخالقی انجام دهند

گرایش  کارسازو ، برای درکروازاین ایفا کند؛نقش اخالقی تخلف نبود ممکن است در ای اخالق حرفه

استدالل اخالقی ابتدا باید درک روشنی از استدالل اخالقی ترسیم شود. ، ایفهاخالق حر مربیان به

و با  (1999، 3این است که چه چیز صحیح است و چرا؟ )المپکین، استول و بلر ظرفیت تفکر دربارة

( معتقد است 1980) 6فورسیت(. 1994، 5در ارتباط مستقیم قرار دارد )لمپ 4«گیری اخالقیتصمیم»

عنوان بهدهند که میتوسعه  7«اخالق فردی فلسفة»عنوان از اصول اخالقی را با ای نظام پیچیدهکه افراد 

یکی از عناصری اخالق فردی  فلسفة. رودکار میبه اخالقیهای گیریو تصمیم هاراهنمایی برای قضاوت

از دو دهد و های اخالقی از خود ثبات نشان میو در تفسیر موقعیت گونه دارداست که کارکرد صفت

از آسیب ورزیدن به اجتناب ،گرایی باالشود. افراد با آرمانشکیل میت 9گراییو نسبیت 8گراییآرمان سازة

 ،گرایی پایینکه افراد با آرمان؛ درحالیدارنداعتقاد نظر از هر پیامدی ای و صرفبا هر هزینه به دیگران

معتقدند که برخی اوقات آسیب برای ایجاد پیامدهای مثبت و  اخالقی مطلق تمرکز ندارند هایبر موضوع

گرایی افراد با نسبیتگرایی به سطح فرد در پیروی از قوانین اخالقی اشاره دارد. نسبیتضروری است. 

                                                 
1. Professional Ethics Questionnaire of Sporting Coaches (PEQSC) 

2. Jurkiewicz  

3. Lumpkin, Stoll & Beller 

4. Ethical Decision Making 

5. Lampe 

6. Forsyth 

7. Individual Moral Philosophy 

8. Idealism 

9. Relativism 
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-که افراد با نسبیتتمایل دارند؛ درحالی و موقعیت های شخصیارزش رپایةهای اخالقی بباال به قضاوت

بیشتری )برای مثال، دروغ هرگز صحیح نیست( تمایل به پیروی از قوانین اخالقی کلی  گرایی پایین

-گیرد که شامل موقعیتاخالق فردی شکل می فلسفة دستهچهار د. از ترکیب این دو سازه ندهنشان می

-گرایی پایین(، ذهنگرایی باال و نسبیت)آرمان 2گراییگرایی باال(، مطلقگرایی و نسبیتآرمان) 1گرایی

 گرایی پایین(گرایی و نسبیت)آرمان 4گراییگرایی باال( و استثناگرایی پایین و نسبیت)آرمان 3گرایی

ممکن است به تبعیت گرایی اخالق فردی مطلق افراد با فلسفةرسد که نظر می، چنین بهواقعدر .هستند

از وجود ( 2015تامپسون و دیفنباخ )نتایج پژوهش ای تمایل بیشتری نشان دهند. از اصول اخالق حرفه

، همچنین .کندحمایت میای مربیگری اخالق فردی و اخالق حرفه های فلسفةلفهمؤ روابط معنادار بین

قضاوت و با اخالق فردی  فلسفةارتباط  گرنبیابندی های پژوهشی براساس این نظام طبقهیافتهسایر 

قضاوت براین، افزون .(1984، 5؛ فورست و پاپ1992، 1985، 1980)فورسیت،  استاستدالل اخالقی 

اخالقیات (. 1999، 7و توما شود )رست، نارویز، ببئومحسوب می 6اخالقیاتهای لفهمؤی از اخالقی تنها یک

و  10، انگیزش اخالقی9، قضاوت اخالقی8حساسیت اخالقی هایلفهاز مؤاست که چندوجهی  یمفهوم

در تعامل که  هستندشناختی روان یهاییندفرالفه این چهار مؤو است  تشکیل شده 11شخصیت اخالقی

 ،هالفهبا درنظرداشتن این مؤ. (1999شوند )رست و همکاران، میاخالقی رفتار منجر به بروز  با یکدیگر

اشتباه است )قضاوت اخالقی(؛  دروغبر این باور باشد که شود که چرا یک فرد ممکن است داده میتوضیح 

 نهایتدر. انگیزش اخالقی( )نبود شودگیرد، گرفتار دروغ برابر یک سناریوی زنده قرار میکه دراما زمانی

اخالق فردی، باورها،  یق فسلفةتطب ای نیازمندرفتار مطابق با اخالق حرفه، با توجه به آنچه گذشت

 صورت تعارض بیناما در ای است؛اخالق حرفه هایو ارزش اخالقی فرد با اصول استدالل و هاارزش

 گیریشکلآن  شود و نتیجةمی 12«کثرت اخالقی»، فرد دچار ایحرفهو شخصی اخالق های ارزش

                                                 
1. Situationism 

2. Absolutism 

3. Subjectivism 

4. Exceptionism 

5. Forsyth & Pope 
6. Morality 

7. Rest, Narvaez, Bebeau & Thoma 

8. Moral Sensitivity 

9. Moral Judgment 

10. Moral Motivation 

11. Moral Character 

12. Ethical Multiplicity 
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پایه و  ،درست و غلط ی ازفردصالحدید در آن که  (2002ژورکیویکز،  است 1«خیالیاخالقی  کدهای»

 (.2003، 2ژورکیویکزو  )گیاکالون دگیردر محل کار قرار میگیری اخالقی تصمیماساس 

های اخالقی تجربی با شناخت لحاظ نظری واست که از 3معنویتهای ساختار ارزش فردی یکی از جنبه

ممکن  ،(2002، 4یندهای ادراکی )پارگامنت و ماهوونیدر فرا ارزش نظامبا توجه به نقش و  مرتبط است

ز و نیا 5سائقمعنویت به محسوب شود. عامل مهمی در چگونگی ادراک فرد از یک موقعیت اخالقی است 

اشاره دارد )گیاکالون  مسیر زندگی و اشتغال طریقازتر ی زندگی عمیقاتعالی یا معن درونی افراد به تجربة

تبعیت ) 9تیسرا، 8دوستینوع، 7ثمربخشی، 6خیرخواهیشامل معنوی های ارزش (.2003و ژورکیویکز، 

، 12قدرت پذیرش، (کلیک تشخیص ارزش مشارکت فردی در ایجاد ) 11تقابل، 10عدالت، (از اصول رفتاری

، 16، گراتو، گروندر و تاتلهای انسانی )بومرمطالعات ارزش در15اعتمادو  14پذیریمسئولیت، 13احترام

؛ 1996، 18؛ بارنت، باس و براون1995، 17، کرفت، ویتل و راالپالیسیگاپاکدیاخالق ) (، فلسفة1987

( و 1991، 19)ویت شناختیو روان ، سالمت جسمانی(2003؛ گیاکالون و ژورکیویکز، 2002ژورکیویکز، 

تعدادی از پژوهشگران . اندشدهبررسی  (1987؛ بومر و همکاران، 1990، 20استیدو  ، وورلمذهب )استید

، 22جکسون؛ 1995، 21)فورنهاماند کار را مطالعه کردهارتباط نظری بین معنویت و اخالق در محیط 

                                                 
1. Phantom Code of Ethics 

2. Giacalone & Jurkiewicz 

3. Spirituality 

4. Pargament & Mahoney 

5. Drive 

6. Benevolence 

7. Generativity 

8. Humanism 

9. Integrity 

10. Justice 

11. Mutuality 

12. Receptivity 

13. Respect 

14. Responsibility 

15. Trust 

16. Bommer, Gratto, Gravander & Tuttle 

17. Singhapakdi, Kraft, Vitell & Rallapalli 

18. Barnett, Bass & Brown 

19. Wheat 

20. Stead, Worrell & Stead 

21. Furnham 

22. Jackson 
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کلیدی  مؤلفةرا ( معنویت 2002) 3والسکیوز( و 1996فورنهام )(. 2003، 2کیمک ؛2001، 1گانتر؛ 1999

بین معنویت و جو اخالقی ارتباط  تعییندر  (1988) 4که ویکتور و کالنطورهمان ؛دانندمیرفتار اخالقی 

بین معنویت فردی و ادراکات اخالقی منتهی د که ندهشواهد پژوهشی نشان می. اندن اشاره کردهبه آکار 

گیاکالون و ژورکیویکز، ؛ 2000، 6گیبونز؛ 1994، 5نک و میلیمان) وجود داردمثبت ارتباط  به رفتار

گرایش در ممکن است معنویت فردی رسد که نظر میچنین بهموجود،  براساس مجموع شواهد(. 2003

عنوان شاخصة معنویت فردی به 7سالمت معنوی ،در پژوهش حاضرنقش داشته باشد. ای به اخالق حرفه

دهد. مذهبی را نیز پوشش می هایمعنوی، موضوعهای بر ارزشعالوهسازه  این مدنظر قرار گرفت؛ زیرا،

عباسی، عزیزی، شمسی، ناصری و اکبری که تعاریف موجود  بندی دقیقو جمعبراساس مرور جامع 

 اخالق مثبت، احساسات پذیرش، حس از برخورداری از است عبارت معنوی سالمت ،انجام دادند (1391)

 و پویا یندفرا یک طی که خود و دیگران قدسی، برتر و حاکم قدرت یک با مثبت متقابل ارتباط حس و

 تجربة از شکلی معنوی سالمت .شودمی حاصل شخصی پیامدی و کنشی عاطفی، شناختی، هماهنگ

 افراد درک چگونگی بر که مذهبی سالمت اندازچشم اول، .است مختلف اندازچشم دو در انسان معنوی

 اندازچشم دوم، و است متمرکز دارند، ارتباط باالتر قدرتی با کههنگامی شانمعنوی زندگی در سالمتی از

 اینکه درمورد وجودی سالمت .است متمرکز افراد روانی و اجتماعی ایهنگرانی بر که وجودی سالمت

ارتباط  (.1391و همکاران،  عباسی) کندمی بحث شوند،می سازگار محیط یا جامعه خود، با افراد چگونه

 ،توجه به آنچه گذشتبا و  است توجه پژوهشگران نبودهای تاکنون مورداخالق حرفهسالمت معنوی و 

در اساس، اخالق در ورزش حیاتی و پراهمیت است؛ براین در توسعة شناخت موجود از مسئلةبررسی آن 

 .مطالعه شده است مربیان ورزشیدر ای اخالق حرفهو سالمت معنوی الگوی ارتباطی پژوهش حاضر 
 

 پژوهش شناسیروش

ی و رک ملادارای مدای مربیان حرفه وع همبستگی بود. جامعه آماری همةنروش پژوهش، توصیفی از

های فوتبال، ها از رشتهنفر از آن 185 ساده صورت تصادفیبهبودند که  استان گلستانالمللی بین

عنوان نمونه انتخاب کاراته بهو  ، کشتی، کبدی، شناتنیس روی میزفوتسال، هندبال، بسکتبال، والیبال، 

ز گیری و هدف ا، پس از ارائة توضیحات مقدماتی دربارة ابزار اندازهاجرای پژوهشمرحلة در شدند. 

                                                 
1. Gunther 

2. McKee 

3. Velasquez 

4. Victor & Cullen 

5. Neck & Milliman 
6. Gibbons 

7. Spiritual Health 
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طور مفصل شرح داده شد. کنندگان بهها برای شرکتگویی به آزموناجرای آزمون، نحوة پاسخ

ها های الزم، به آنگاهیدادن آنامه از افراد و مالحظات اخالقی پس از کسب رضایت خصوصدر

شده فقط در این پژوهش استفاده خواهد شد و از هرگونه مینان داده شد که اطالعات دریافتاط

 شرح زیر استفاده شد: گردآوری اطالعات از ابزارهای بهاستفاده محفوظ خواهد بود. برای سوء

رم پژوهشگرساخته متشکل از هفت ربیان با استفاده از یک فاطالعات فردی م اطالعات فردی: فرم

مربیگری و  ل برای تعیین سن، جنسیت، وضعیت تأهل، رشتة ورزشی، سابقة مربیگری، درجةاسؤ

 عناوین قهرمانی در جایگاه مربیگری گردآوری شد.

نامه را ساختند این پرسش( 2016عیدی و همکاران ) :1ای مربیان ورزشیاخالق حرفه نامةپرسش

 شش) مربیگری ةفلسفمقیاس خردهگیری شش اندازهبرای گویه  38 که متشکل از کردندو اعتباریابی 

گویه(،  هفت) مداریگویه(، قانون شش) جمعیخرد گویه(، استفاده از هشت) مندی به کارهگویه(، عالق

های پاسخ. استگویه(  چهار) و روابط انسانی گویه( هفت) ها و هنجارهای اجتماعیاحترام به ارزش

گذاری )کامالً موافقم( نمره ( تا پنج)کامالً مخالفم ای لیکرت از یکدرجهپنجروی یک پیوستار  ابزاراین 

حاصل  از مقیاسمقیاس، نمرات هر خردهدر هر خرده هاگویهبودن تعداد با توجه به متفاوت. شودمی

ها در هر )میانگین نمرات گویهها مقیاس بر تعداد گویههای هر خردهرات گویهمجموع نم تقسیم

 30. همچنین، نمرة کل در دامنة شش تا متغیر است آید و بین یک تا پنجمیدست مقیاس( بهخرده

براساس نتایج تحلیل عاملی . ای بیشتر استرعایت اخالق حرفه دهندةو نمرات باالتر نشان متغیر است

 7/40مجموع نامه درمقیاس این پرسششش خرده(، 2016در پژوهش عیدی و همکاران )اکتشافی 

 ها در دامنةمقیاساز واریانس اخالق ورزشی را تبیین کردند و ضرایب آلفای کرونباخ خردهدرصد 

عاملی براین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی بیانگر برازش باالی مدل ششند. عالوهداشتقرار  76/0تا  73/0

 = NFI، 99/0 = CFI، 058/0 = RMSEA ،9 = df ،96/14 = 96/0)شده بود های گردآوریبا داده
2χ.)  92/0)اول  تأییدی مرتبةدر پژوهش حاضر، نتایج تحلیل عاملی= CFI، 97/0= IFI، 063/0 =

SRMR، 001/0 > P ،650 = df، 9/1355 = 2χ) 94/0)دوم  و مرتبة= CFI، 96/0= IFI، 680/0= 

SRMR، 001/0 > P، 9 = df، 82/26 = 2χ)  عاملی ششبرای بررسی روایی سازه نشان داد که ساختار

مقادیر . همچنین، شده داردهای گردآوریبا داده قبولیقابلبرازش  ایاخالق حرفهگیری مدل اندازه

                                                 
1. Professional Ethics Questionnaire of Sporting Coaches (PEQSC) 
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پژوهش حاضر در  هایبراساس دادهنامه آمده برای بررسی همسانی درونی این پرسشدستآلفای به

 نامه است.این پرسش مناسبآمده است که بیانگر همسانی درونی  جدول شمارةیک

که اند طراحی کردهنامه را این پرسش( 1982) پولوتزین و الیسون :1سالمت معنوی ةنامپرسش

 .گویه( است 10) سالمت وجودیو گویه(  10)سالمت مذهبی عد گویه برای سنجش دو ب 20 شامل

)کامالً  ( تا شش)کامالً مخالفم ای لیکرت از یکدرجهشش های این ابزار روی یک پیوستارپاسخ

سالمت معنوی از  ةنمرها و ها از مجموع نمرات گویهمقیاسشود. نمرة خردهگذاری میموافقم( نمره

، جعفرپور، بخشیاناله .است 20-120آن  ةآید که محدوددست میمجموع نمرات این دو حیطه به

 82/0)    و پایایی محتوایی و روایی نامه را به فارسی برگرداندندرسشاین پ( 2010) و حقانی پرویزی

 =αبرای بررسی روایی  اول مرتبة نتایج تحلیل عاملی تأییدی در پژوهش حاضر،است.  ( آن تأیید شده

های با داده باالییگیری سالمت معنوی برازش عاملی مدل اندازهنشان داد که ساختار دوسازه 

 = CFI، 96/0= IFI، 049/0= SRMR، 001/0 > P، 169 = df، 52/520 =95/0)شده دارد گردآوری
2χ ،ی هانامه براساس دادهآمده برای بررسی همسانی درونی این پرسشدستمقادیر آلفای به(. همچنین

 .است که بیانگر همسانی درونی باالی این ابزار استآمده  پژوهش حاضر در جدول شمارة یک

از میانگین، انحراف استاندارد،  ،هاسازی دادهبندی و خالصهگردآوری اطالعات برای طبقهپس از 

برای بررسی  2اسمیرنوف -موگروفلک ها، از آزموندر تحلیل دادهفراوانی، جدول و شکل استفاده شد. 

از گیری، اندازهتعیین همسانی درونی ابزار  ها، از ضریب آلفای کرونباخ برایبودن توزیع دادهطبیعی

یابی معادالت مدلهای دوسویه بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی

شده ی گردآوریهابا داده ساختاریگیری و برازش مدل های اندازهمدلبرازش بررسی ساختاری برای 

به (، با توجه 1999) 3تلرهای هو و بنتوصیه برپایةها استفاده شد. در پژوهش حاضر، و آزمون فرضیه

شاخص  ،4ماند استاندارددوم میانگین پس ریشة های(، از شاخص250>تعداد بودن حجم نمونه )کم

برای ارزیابی برازش افزایشی و مطلق  ؛ زیرا،استفاده شد 6شاخص برازش افزایشی و 5یبرازش تطبیق

 د کهنشوهایی استفاده میشاخصشده، های ساختاری فرضگیری و مدلدازههای انساختار مقیاس

ماند ریشة دوم میانگین پسمثال، شاخص  هایی با حجم کم کارایی داشته باشند؛ براینوعاً در نمونه

؛ شودترجیح داده می 7دوم برآورد میانگین واریانس خطای تقریب شةص ریشاخ نسبت به استاندارد

                                                 
1. Spiritual Health Questionnaire (SHQ) 

2. Kolmogorov–Smirnov 

3. Hu & Bentler 

4. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 

5. Comparative Fit Index (CFI) 

6. Incremental Fit Index (IFI) 

7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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های های صحیح در نمونهتمایل به رد مدلریشة دوم برآورد میانگین واریانس خطای تقریب  زیرا،

زش کوچک دارد. همچنین، برای ارزیابی برازش افزایشی، از شاخص برازش تطبیقی و شاخص برا

دهند. مدل حجم نمونه را مدنظر قرار می ها در تعیین برازشاین شاخص افزایشی بهره گرفته شد؛ زیرا

و برای دو  08/0تر از مقادیر کوچک استاندارد ماندریشة دوم میانگین پسقبول برای مقادیر مورد

)هو و بنتلر،  هستند 90/0بیشتر از مقادیر  شاخص برازش افزایشیو شاخص برازش تطبیقی شاخص 

 1آماری برای علوم اجتماعی بستةدرصد و با استفاده از  95ها در سطح اطمینان تمامی تحلیل(. 1999

 انجام شدند. 53/8 نسخة لیزرلو  22 سخةن)اس.پی.اس.اس.( 
 

 نتايج

 57/41 ± 09/11ترتیب ها بهکنندهمربیگری شرکت سن و سابقةشده، های گردآوریبراساس داده

 68و  درصد( 2/63نفر مرد ) 117 هاکننده، شرکتنظر جنسیتزسال بود. ا 27/15 ± 73/8سال و 

 3/10) الیبالونفر از  19، درصد( 9/11) فوتبالنفر از  22 ،ورزشی رشتةنظر ازدرصد( و  8/36نفر زن )

 5/6) تسالفونفر از  12، درصد( 7/9) هندبالنفر از  18، درصد( 5/13) بسکتبالنفر از  25، درصد(

 5/13) ناشنفر از  25، درصد( 9/5) کبدینفر از  14، درصد( 9/5) تنیس روی میزنفر از  11، درصد(

 بودند.  درصد( 6/8) کاراتهفر از ن 16و  درصد( 4/12) کشتینفر از  23، درصد(

ان بین متغیرهای پژوهش را نش های توصیفی و ضرایب همبستگی دوسویةهآمار جدول شمارة یک

ر بُعد د 34/4 ± 34/1 ای با نمرةبراساس اطالعات این جدول، باالترین سطح اخالق حرفهدهد. می

ط انسانی رواب عددر ب 63/2 ± 27/1 مرةای با نترین سطح اخالق حرفهمندی به کار و پایینعالقه

 30تا  در دامنة شش 51/23 ± 42/3 ها با نمرةکنندهای شرکتکل اخالق حرفهمشاهده شد. نمرة 

این، سالمت وجودی برعالوه (.P، 94/8 = t < 001/0داشت ) قرار 18باالتر از حد متوسط 

بود.  34/46 ± 56/8 با نمرةها از سالمت مذهبی آن باالتر 11/48 ± 24/5 ها با نمرةکنندهشرکت

براساس ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط سالمت مذهبی، سالمت وجودی و سطح کلی  ،همچنین

ط قرار ضعیف تا متوس حدمعنادار، مثبت و درای سالمت معنوی با ابعاد و سطح کلی اخالق حرفه

 (.داشت )جدول شمارة یک
 

 

 

 

                                                 
1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
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 بین متغیرهای پژوهش روابط دوسويةهای توصیفی و آماره، ابزارهمسانی درونی  -1جدول 

 
*P < 0/05 , **P < 0/01 , ***P < 0/001 

 

 ،ایاخالق حرفهبررسی قابلیت و قدرت ابعاد سالمت معنوی در تبیین ابعاد و سطح کلی  برای ،ادامهدر 

. است آمده شمارة دو در جدول حاصلند که خالصة نتایج رگرسیون چندمتغیره اجرا شد مدل هفت

لحاظ ابعاد سالمت معنوی ازمربیگری براساس  مدل رگرسیون فلسفة، اولبراساس این جدول، در مدل 

 سالمت مذهبیکه طوریبه ؛(2R ،001/0 > P، 54/12 = (182,2)F = 176/0) استآماری معنادار 

(001/0 > P، 14/5  =t، 28/0 = βو سالمت وجودی ) (001/0 > P، 45/5 = t، 32/0 = βدر ) مجموع

، دومدر مدل مربیگری هستند.  ی در بعد فلسفةادرصد از تغییرات اخالق حرفه 6/17قادر به تبیین 

 116/0) استلحاظ آماری معنادار ابعاد سالمت معنوی ازمندی به کار براساس مدل رگرسیون عالقه

= 2R، 01/0 > P، 95/5 ( =182,2)F)01/0)        سالمت مذهبیکه طوریبه ؛ > P، 74/2  =t، 28/0 

 =βو سالمت وجودی ) (05/0 > P، 54/2 = t، 24/0 = βدر ) درصد از  6/11مجموع قادر به تبیین

مدل نشان داد که  سوممندی به کار هستند. نتایج تحلیل مدل عد عالقهای در بتغییرات اخالق حرفه

 = 148/0) استلحاظ آماری معنادار ابعاد سالمت معنوی ازبراساس جمعی استفاده از خرد رگرسیون 
2R، 001/0 > P، 74/9 ( =182,2)F)001/0) سالمت مذهبیکه طوریبه ؛ > P، 11/4  =t، 35/0 = 

βو سالمت وجودی ) (001/0 > P، 95/3  =t، 31/0  =βدر ) درصد از  8/14مجموع قادر به تبیین

 چهارم. نتایج تحلیل مدل عد استفاده از خرد جمعی هستندای در بتغییرات سطح کلی اخالق حرفه

لحاظ آماری عنوی ازابعاد سالمت مبراساس مداری سطح کلی قانونمدل رگرسیون نشان داد که 
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 001/0) سالمت مذهبیکه طوریبه ؛(2R، 001/0 > P، 47/11 ( =182,2)F=  168/0) استمعنادار 

> P، 25/4  =t، 41/0  =β سالمت وجودی( و (001/0 > P، 42/4  =t، 35/0 = βدر ) مجموع قادر

. نتایج تحلیل ی هستندمدارعد قانونای در بدرصد از تغییرات سطح کلی اخالق حرفه 8/16به تبیین 

ابعاد سالمت براساس ها و هنجارها سطح کلی احترام به ارزشمدل رگرسیون نشان داد که  پنجممدل 

که طوریبه ؛(2R، 001/0 > P، 34/9 = (182,2)F=  141/0) استلحاظ آماری معنادار معنوی از

 ،P، 71/3  =t < 01/0) ( و سالمت وجودیP،         47/3 = t، 48/0 = β < 01/0) سالمت مذهبی

42/0  =βای در بعد احترام درصد از تغییرات سطح کلی اخالق حرفه 1/14مجموع قادر به تبیین ( در

مدل رگرسیون روابط انسانی براساس های مدل ششم نشان داد که یافته .ها و هنجارها هستندارزشبه 

 ؛(2R، 001/0 > P، 41/8 ( =182,2)F = 133/0)است لحاظ آماری معنادار ازسالمت معنوی ابعاد 

 ،P < 001/0( و سالمت وجودی )P، 11/4  =t، 22/0  =β < 001/0که سالمت معنوی )طوریبه

91/3  =t، 27/0  =βعد روابط در ب ایدرصد از تغییرات اخالق حرفه 3/13مجموع قادر به تبیین ( در

ای اخالق حرفهسطح کلی مدل رگرسیون نتایج مدل هفتم نشان داد که  ،نهایتدر .انسانی هستند

=  2R، 001/0 > P،71/18=  261/0)است لحاظ آماری معنادار ازسالمت معنوی عاد اببراساس 

(182,2)F)طوریبه ؛( 001/0که سالمت معنوی > P، 64/4  =t، 58/0 = β و سالمت وجودی )

(001/0 > P، 89/3  =t، 51/0  =βدر ) سطح کلی درصد از تغییرات 1/26مجموع قادر به تبیین 

 .ای هستنداخالق حرفه

یابی معادالت ای از مدلسالمت معنوی بر اخالق حرفه درانتها، برای تعیین اثر عّلی و ارتباط چندگانة

ای برای انجام تحلیل، ابعاد سالمت معنوی و اخالق حرفه ، مبنادر طراحی مدلساختاری استفاده شد. 

عنوان متغیر مکنون )پنهان( مستقل و متغیر انگر، متغیر سالمت معنوی بهعنوان متغیرهای نشبه

ایج حاصل از آزمون این مدل )شکل نت. ندمکنون وابسته تعریف شد عنوان متغیرای بهاخالق حرفه

= CFI، 99/0= 99/0شده دارد )های گردآوریبرازش باالیی با داده شمارة یک( نشان داد که مدل مبنا

IFI، 028/0 =SRMR، 001/0 > P، 19 = df، 89/43  =2 χ،ریشة ،آمدهدستبراساس مقادیر به (؛ زیرا 

شاخص برازش تطبیقی و شاخص برازش و  است 08/0تر از د کوچکماند استانداردوم میانگین پس

است که  31/2آزادی برابر با  دو بر درجةهستند. همچنین، حاصل کسر کای 90/0بیشتر از افزایشی 

ضریب استاندارد مسیر سالمت معنوی . در دامنة دو تا پنج قرار دارد و بیانگر برازش باالی مدل است

ای دهد که سالمت معنوی اثر مستقیم و مثبتی بر اخالق حرفهنشان می (β=  62/0ای )حرفهبه اخالق 

 راستا است.از تحلیل رگرسیون هم که با نتایج حاصل دارد
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ای براساس سالمت معنوی چندمتغیره برای تبیین اخالق حرفهخالصه نتايج مدل رگرسیون  -2جدول 

 و ابعاد آن

 F بینتغیرهای پیشم -مدل 
ضريب 

 همبستگی
ضريب 

 تشخیص
خطای 

 استاندارد
 بتا

مقدار 
 تی

    176/0 42/0 54/12*** گریمربی : فلسفة1مدل 
 61/5***  31/2(61/0)    مقدار ثابت

 14/5*** 28/0 39/0(15/0)    سالمت مذهبی
 45/5*** 32/0 48/0(13/0)    سالمت وجودی

    116/0 342/0 95/5** حرفهمندی به : عالقه2مدل 
 78/5***  24/3(74/0)    مقدار ثابت

 74/2** 28/0 51/0(17/0)    سالمت مذهبی
 54/2* 24/0 49/0(18/0)    سالمت وجودی

    148/0 385/0 74/9*** : استفاده از خرد جمعی3مدل 

 04/5***  32/7(52/1)    مقدار ثابت

 11/4*** 35/0 26/1(38/0)    سالمت مذهبی
 95/3*** 31/0 38/1(31/0)    وجودیسالمت 

    168/0 41/0 47/11*** مداری: قانون4مدل 
 19/5***  31/5(23/2)    مقدار ثابت

 25/4*** 41/0 98/0(67/0)    سالمت مذهبی
 42/4*** 35/0 84/0(61/0)    سالمت وجودی

ها و : احترام به ارزش5مدل 
 هنجارها

***34/9 375/0 141/0    

 14/4***  85/3(68/1)    ثابت مقدار
 47/3** 48/0 68/1(28/0)    سالمت مذهبی
 71/3** 42/0 62/1(3/0)     سالمت وجودی

    133/0 365/0 41/8*** : روابط انسانی 6مدل 
 31/5***  78/3(51/0)    مقدار ثابت

 11/4*** 22/0 46/0(12/0)    سالمت مذهبی
 19/3*** 27/0 39/0(13/0     سالمت وجودی

    261/0 511/0 71/18*** ای : اخالق حرفه7مدل 

 32/5***  71/5(49/0)    مقدار ثابت
 64/4*** 58/0 54/1(14/0)    سالمت مذهبی
 89/3*** 51/0 48/1(12/0)    سالمت وجودی

*P < 0/05 , **P < 0/01 , ***P < 0/001 
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 شده(برای مدل مبنا )ضرايب استانداردل معادالت ساختاری نتايج مد -1 شکل
 

 گیریبحث و نتیجه
ر مربیان ورزشی بود. ای دارتباطی سالمت معنوی با اخالق حرفه الگویتبیین  ،هدف پژوهش حاضر

ضریب با استفاده از ای ابعاد سالمت معنوی و اخالق حرفه چندمتغیری بینو دوسویه ، روابط منظوربدین

های یافته .شدندبررسی یابی معادالت ساختاری رگرسیون چندمتغیره و مدلهمبستگی پیرسون، مدل 

ی سالمت معنوی دارای روابط دوسویة وجودی و نیز سطح کلسالمت مذهبی و پژوهش نشان داد که 

که سطوح معناای هستند؛ بدینحد ضعیف تا متوسط با ابعاد و سطح کلی اخالق حرفهمثبت، معنادار و در

 ،ای در مربیان ورزشی همراه است. در ادامهاخالق حرفهباالی سالمت مذهبی و وجودی با سطوح باالی 

سالمت 

 مذهبی

سالمت 

 وجودی

17/

0 
 

15/

0 
 

92/0 
 

91/0 
 

 

 سالمت

 معنوی

اخالق 

 ایحرفه

فلسفه 

 مربیگری

 عالقه به کار

 خرد جمعی

 قانون مداری

احترام به 

 هاارزش

روابط 

 انسانی

 
78/0 

 

  75/0 

 

80/0 
 

86/0 
 

76/0 
 

81/0 
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یک از نقش کدام -1استفاده شدند:  هاسؤالو پاسخ به این ایجاد درک بیشتر  برایهفت مدل رگرسیون 

سالمت معنوی در تبیین ابعاد نقش  -2ای بیشتر است؟ اخالق حرفهتبیین ابعاد سالمت معنوی در 

نتایج نشان داد که نقش سالمت مذهبی در تبیین تمامی ای بیشتر است؟ یک از ابعاد اخالق حرفهکدام

براین، بیشتر است. عالوهاندکی از نقش سالمت وجودی عد روابط انسانی جز در بهای بابعاد اخالق حرفه

، استفاده از درصد( 8/16) مداری، قانوندرصد( 6/17) مربیگری فلسفةترتیب بهنتایج نشان داد که 

درصد(  3/13)، روابط انسانی درصد( 1/14) ها و هنجارها، احترام به ارزشدرصد( 8/14) خرد جمعی

 .بیشتری دارندتبیین  یتسالمت مذهبی و وجودی قابلبراساس درصد(  6/11) مندی به حرفهو عالقه

را در ای اخالق حرفهسطح کلی درصد از تغییرات  1/26مجموع همچنین، سالمت مذهبی و وجودی در

 ارتباط چندگانة بیانگر وجود یابی معادالت ساختاریدر نهایت، نتایج مدل. مربیان ورزشی تبیین کرد

های تحلیل ،مجموعبود. درای بین ابعاد سالمت معنوی و اخالق حرفهحد متوسط مثبت و درمعنادار، 

ای حمایت حاضر از نقش ابعاد سالمت معنوی در تبیین اخالق حرفهشده در پژوهش همبستگی انجام

در تبیین اخالق  بیشتریبه نسبت که سالمت مذهبی در مقایسه با سالمت وجودی نقش طوریبه ند؛کرد

کمترین  مندی به حرفهعالقهعد و ببیشترین تأثیر مداری مربیگری و قانون ای داشت و ابعاد فلسفةحرفه

 . المت معنوی داشتندرا از ابعاد ستأثیر 

توان میزان گرایش مربیان سالمت معنوی می طریق ارتقایکه از ندکردشواهد پژوهش حاضر پیشنهاد 

نظر داشت که سهم سالمت معنوی ، باید درحالبااین .ای مربیگری را بهبود بخشیدورزشی به اخالق حرفه

مربیان ای درصد از تغییرات اخالق حرفه 74که معنابود؛ بدیندرصد  26ای حدود در تبیین اخالق حرفه

مستقیم نتایج پژوهش با  نبود مطالعات پیشین امکان مقایسةدر ارتباط با سایر عوامل قرار دارد. ورزشی 

گیری های بیشتری برای رسیدن به نتیجهپژوهش ؛ بنابراین،است محدود کردههای سایر مطالعات را یافته

(، 1995فورنهام )تجربی از تبیین نظری طور حاضر بهحال، نتایج پژوهش بااین .نیاز استقطعی مورد

 ارتباط بین معنویت و اخالق در محیط کار دربارة( 2003کی )و مک( 2001(، گانتر )1999جکسون )

( با تأکید بر ارتباط بین معنویت 1988ویکتور و کالن )همچنین، پژوهشگرانی چون کند. حمایت می

( با 2003و گیاکالون و ژورکیویکز ) (2000(، گیبونز )1994نک و میلیمان ) ،و جو اخالقی کارفردی 

با تأکید ( 2002( و والسکیوز )1996فورنهام )و  ،تأکید بر ارتباط بین معنویت فردی و ادراکات اخالقی

که با نتایج  اند، مستنداتی را فراهم کردهمحیط کاراخالقی  در رفتار فردی معنویتبر نقش کلیدی 

دوستی، راستی، های معنوی اعم از خیرخواهی، ثمربخشی، نوع. ارزشهستند خوانهمپژوهش حاضر 

یندهای نظام ارزشی فرد بر فرا قالب، درپذیری و اعتمادعدالت، تقابل، قدرت پذیرش، احترام، مسئولیت

دشوار، های اخالقی گرفتن در موقعیتهنگام قرارد افرا. (2002)پارگامنت و ماهوونی، اثرگذارند ادراکی 

معنویت هرچه افراد که طوریبه دهند؛میعمل قرار بودن اشتباهیا  های معنوی را معیار صحیحارزش
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 هایموضوعبودن غیراخالقیاستدالل ادراک و  داشته باشند، احتمال بیشتری برای فردی بیشتری

به اصول  ، سطوح باالی معنویت فردی در میزان پذیرش و احترامینن. همچدار وجود خواهد داشتلهمسئ

گیاکالون و ) های اخالقی در محیط کار دخیل استای و متعاقب آن پشیمانی از لغزشاخالق حرفه

ممکن است گرایی فرد تنسبیگرایی و اخالق فردی و سطوح آرمان حال، فلسفة(. بااین2003ژورکیویکز، 

؛ 1992، 1985، 1980)فورسیت،  باشندقضاوت و استدالل اخالقی دخیل  بافردی  معنویت در ارتباط

)تامپسون و دیفنباخ،  دنتأثیر قرار دهدر مربیان ورزشی را تحتای اخالق حرفهو  (1984فورست و پاپ، 

 ، فسلفةهاارزشنظام سازگاربودن  ،مربیان ورزشیای در رفتار مطابق با اخالق حرفهبروز  الزمة(. 2015

ای های اخالق حرفهاخالقی با اصول و ارزش شناختی منتهی به رفتاریندهای روانفراو  اخالق فردی

صالحدید فردی ممکن است ای، های اخالق شخصی و حرفهتعارض بین ارزشوجود صورت دراست و 

یندهای فرا (.2003قرار گیرد )گیاکالون و ژورکیویکز،  القیگیری اخدرست و غلط، پایه و اساس تصمیماز 

 هستندانگیزش و شخصیت اخالقی قضاوت، حساسیت، شامل شناختی منتهی به رفتار اخالقی روان

 دنتأثیر جو و فرهنگ اخالقی محیط شغلی قرار دارطور عمده تحتکه به (1999رست و همکاران، )

معنوی های ترویج ارزشای، بر وجود اصول اخالق حرفهعالوهرو، ازاین(؛ 2003ژورکیویکز، )گیاکالون و 

شناختی دخیل در کارهای روانفرایندها و سازو ،اخالقی و ایجاد جو و فرهنگ اخالقی مثبت در ورزشو 

  د داد.نتأثیر قرار خواهرا تحترفتار اخالقی 

( 2016)عیدی و همکاران، ای مربیان ورزشی اخالق حرفه سازیاز مفهومهای پژوهش حاضر یافته

عاملی گیری ششنشان داد که مدل اندازهشناسی در بخش روش. نتایج تحلیل عاملی تأییدی حمایت کرد

، ابزاربودن این با توجه به نودارد.  باالییشده برازش های گردآوریای مربیان ورزشی با دادهاخالق حرفه

به اعتباربخشی نتایج تواند میهای مختلف از مربیان ورزشی نمونه درسنجی های روانبررسی ویژگی

توانند با استفاده اندرکاران ورزش میحال، دستبیفزاید. بااینای مربیان اخالق حرفه پژوهشی درزمینة

 با اهدافای از وضعیت اخالقی مربیان ورزشی ای مربیان ورزشی شناخت اولیهاخالق حرفه نامةپرسشاز 

 . کسب کنندای مداخلهو  یگزینش

ای مربیان اخالق حرفهعنوان یک عامل دخیل در اساس پژوهش حاضر، از سالمت معنوی بهبر ،کلیطوربه

توانند با های ورزشی میها و باشگاه، تیماندرکاران آموزش مربیگریدست ،روورزشی حمایت شد؛ ازاین

 ریزیبرنامههای ورزشی و فرهنگ اخالقی مثبت در محیطایجاد جو و ، های معنوی و اخالقیترویج ارزش

، در ایجاد کنند یاریمربیان ورزشی معنویت فردی و سالمت معنوی  هایی که به ارتقایو مداخله هادوره

های آتی با پژوهشالزم است . لفات اخالقی در ورزش اقدام کنندمدار و پیشگیری از تخورزش اخالق

موقعیت ، اخالق فردی های اخالقی مربیان ازجمله فلسفةویژگی معنوی درسالمت تمرکز بر نقش 
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 گیری اخالقی به دانش موجودتصمیم و اخالقی )حساسیت، قضاوت، انگیزش و شخصیت اخالقی(

 فزایند.زمینه بیدراین
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Abstract 
The purpose of this study was to explain the correlational model of spiritual health 

with professional ethics in sport coaches. To this aim, 185 coaches (117 males and 68 

females, age mean 41.57 years, coaching experience mean 15.27 years) from various 

sports were selected using simple random sampling method and completed the 

Spiritual Health Questionnaire (Allah-Bakhshian et al., 2010) and Professional Ethics 

Questionnaire of Sporting Coaches (Eydi et al., 2016). The Data were analyzed using 

Pearson correlation coefficient, multivariate regression model, and structural equation 

modeling at the 95% confidence level. The results showed that dimensions and overall 

level of spiritual health have significant and positive bivariate relationships with 

dimensions and overall level of professional ethics. According to the results of 

regression analysis, coaching philosophy (17.6%), rule orientation (16.8%), applying 

collective wisdom (14.8%), respect to values and norms (14.1%), humanistic 

relationship (13.3%), and interest to profession (11.6%) were explained by the 

dimensions of spiritual health, respectively. The dimensions of spiritual health 

explained totally 26.1% of the overall level of professional ethics variance in sport 

coaches. Finally, the results of structural equation modeling showed significant and 

positive multiple correlation among the dimensions of spiritual health and 

professional ethics. The findings of the study suggest that the level of professional 

ethics in sport coaches could be improved through increasing the spiritual health.  
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