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 مقالة پژوهشی

در ورزشکاران  ندهیبه نسل آتوسعة تعهد اخالقی عوامل مؤثر بر  یبررس

 1یاحرفه
 

  4غالمعلی کارگرو ، 3، جواد شهالیی باقری2، مهدی عمادی1حبیب هنری

 

نویسندۀ ) رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یو علوم ورزشبدنی تربیتدانشکده  ،یورزش تیریگروه مد. 1

 مسئول(

دانشگاه عالمه  ،یرزشو علوم وبدنی تربیتدانشکده  ،یورزش تیریگروه مددانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، . 2

 رانیتهران، ا ،یطباطبائ
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 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یو علوم ورزشبدنی تربیتدانشکده  ،یورزش تیریگروه مد. 4
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 چکیده

 ایحرفه ورزشکاران در آینده نسل بهتوسعة تعهد اخالقی  بر مؤثر عوامل پژوهش حاضر با هدف بررسی

محقق  نامهپرسشمصاحبه و  ،ابزار پژوهش پژوهش از نوع آمیخته بود.طراحی و اجرا گردید. روش 

 ةیکلهش پژو نیاجامعة آماری یید قرار گرفت. أمورد ت نامهپرسشای بود که روایی و پایایی این ساخته

اب بر حسب انتخ ونفر بود  207به تعداد منتخب  یورزش یهاکشور در رشته یمل یهامیورزشکاران مرد ت

پژوهش مشخص گردیدند. نتایج  ةنموننفر به عنوان  132تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد 

توسعة تعهد  پژوهش حاضر نشان داد در میان عوامل شناسایی شده دانش عمومی مهمترین عامل بر

مود که جلب . نتایج پژوهش همچنین مشخص ناستای حرفه ورزشکاران میان در آینده نسل بهاخالقی 

 انمی در آینده نسل بهتوسعة تعهد اخالقی  دیگر عوامل مهم جهتاز های عمومی و اعتقاد راسخ مشارکت

 .استای حرفه ورزشکاران
 

 تعهد به نسل آینده، میراث، دانش، اعتقاد، ورزش کلیدواژه ها:

 
 

                                                           
1. Email: honari_h@yahoo.com 

2. Email: Me.emadi@yahoo.com 

3. Email: javadshahlaee@gmail.com 

4. Email: lkaregar@yahoo.com 
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 مقدمه
 پایدار یکی از مسائل مهم در جوامع امروزی ۀتوسع
 یبر مبناتوسعۀ پایدار  اتیادب. (2019، 11)ریای است
انسان، بدون خدشه وارد  یفعل یازهایبه ن ییگوپاسخ

 یزیرهیپا نده،ینسل آ ازین و منابع مورد ییکردن به توانا
 تیرعا ،ندهینسل آ ییاز توانا انتیص یشده است و برا

و  یاجتماع ،یاقتصاد یهادر عرصه اخالقی مالحظات
گردد )بورتون و ی به خوبی درک میطیمح ستیز

های آینده (. اهمیت توجه به نسل2015، 22متکالفی
در سطح  مسألهسبب گردیده است تا امروز توجه به این 

غیرقابل انکار گردد  جهانی تبدیل به یک ضرورت
(. بهبود تعهد به نسل 2018، 33)بارتولینی و ساراسینو

های موجود در آینده در عصر حاضر یکی از نگرانی
(. سازمان 2017، 44)بنت و جیمز استالمللی عرصه بین

ملی در جهت توجه به تعهدات به نسل آینده، 
ی برای نسل فعلی ارائه داده است. این یهامسئولیت

ماده اشاره دارد که توجه به نیازهای و  11سازمان در 
های آینده، آزادی انتخاب، نگهداری و حفظ منافع نسل

بشر، حفاظت از زندگی بر روی زمین، حفاظت از محیط 
و تنوع زیستی، تنوع فرهنگی و  55زیست، ژنوم انسانی

 ۀتوسعمیراث فرهنگی، میراث مشترک بشریت، صلح، 
نماید م تبعیض را مهم قلمداد میآموزش و پرورش و عد

( اشاره داشت که نگرانی 1993) 77(.  بل2018، 66)تن
در خصوص مردم کنونی، نگرانی مردم آینده را نشان 

( نیز اشاره داشتند که تعهد به 1994) 8دهد. اسالگترمی

                                                           
1. Reay 

2. Burton & Metcalfe 

3. Bartolini & Sarrcino 

4. Bennett & James 

 کینوکلئ دیاس یاز توال کاملیژنوم انسان، مجموعه . 5
انسان )انسان خردمند( است، که به  یکد گذار یبرا

 سلولجفت کروموزوم در هسته  23در دی ان ای صورت 

. در مسیر استنسل آینده از لحاظ اخالقی قابل دفاع 
اد نیروی فرهنگی قوی تعهد به آینده نیاز به ایج ۀتوسع
. اجرای برنامه های مربوط به تعهد به نسل آینده، است
نسل های آینده مفید واقع نخواهد شد. بلکه  برایتنها 

گردد که نسل و استانداردهایی می سبب ایجاد نظم
رو کارکردهای فعلی نیز از آن بهره خواهند جست. از این

. استتعهدات به نسل آینده مربوط به زمان حال و آینده 
به نسل آینده،  رود که ایجاد تعهدبنابراین انتظار می

های جهانی گردد عرصهسبب بهبود شرایط کلی در 
 (.2015، 999، بروشک و بارس)مک کریا
تر مناسب یهایریگمیتصم جادیسبب ا ندهیتوجه به آ

 یستیبایم یفعل یهانسل ،یاز منظر اخالقگردد. یم
و سسات ؤم. سازمان ها، ندیتوجه نما ندهیآ یهابه نسل
 یبه طراح مندازیاصل ن نیها در جهت توجه به اشرکت
 ،ی)بورتون و متکالفهستند اقدامات مناسب ها و برنامه
توجه  ییدر خصوص چرا سؤاالت(. پاسخ به 2014
و  است یفلسف ذاتا   نده،یآ یهابه نسل یفعل یهانسل

از جمله صداقت، عدالت، شجاعت و  ییهابا ارزش
 شامل ندهیدر ارتباط است. تعهدات به نسل آ یفروتن

باشد که نسل فعلی در قبال حمایتی می اقدامات
 تعهد (.2018)تن،  دهدآینده انجام میحفاظت از نسل

به  ازین هاها و گروهحوزه یدر تمام ندهیآ یهابه نسل
 هاحوزه نیترگذاراز تأثیر یکیورزش  ۀحوزتوجه دارد. 
جوامع )بنسون  یروان تیورزش در وضع است.در جامعه 
، 1111، گرین، تکس و میسینرپی؛ چال2018، 1010و برونر
 تی(، وضع2014، 1212، سوننتاگ و ولئورهانی؛  ف2017

 یاانیدر درون هر د یاانیمولکول کوچک د کی در و
 است.قرار گرفته ییایتوکندریم

6. Tonn 

7. Bell 

8. Slaughter 

9. McCray, Broshek & Barth 

10. Benson & Bruner 

11. Chalip, Green, Taks & Misener 

12. Feuerhahn, Sonnentag & Woll 
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؛ 2018 ،11، اسمیت، ویر و هورتونجوامع )کار یجسمان
، ویار و جوامع )اوجا یاقتصاد تی(، وضع2016، 22هولت

و  یجوامع )کل یفرهنگ تی؛ (، وضع2018، 33کلوپتون
(، 2017، 55و نومراتو یانوتیلی؛ ج2018 ،44نیمارت
، 66ها در جوامع )مالهادو و آراجورساختیز تیوضع

، در سطح جهان )کارسالن یبر انرژ تا ی( و نها2017
 ۀدامن نی. ااست( تأثیرگذار 2018، 77ژائو و تاتاری

 دهیمختلف، سبب گرد یهاحوزهورزش بر  یگذارتأثیر
در  را یاارزندهاست تا امروز ورزش در جوامع نقش 

و  یرساختیز ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یابعاد فرهنگ یتمام
است تا  دهیسبب گرد مسأله نی. ادینما فایارا  یاسیس

توسعه و بهبود  یدر راستا یمناسب لیورزش پتانس
(. از 2015، 88و مالکولم هانیباشد )هول شتهجوامع دا

سبب  طیها و شراطیمح یورزش خود در برخ یطرف
-افراد، سازمان یبرا یمعضالت و مشکالت یریگشکل

 قیعم ات(. تأثیر2014 ،99جی)اسپا استها و جوامع 
است تا لزوم توجه به  دهیورزش بر جوامع سبب گرد

 کیامروزه به  ندهیتعهدات به نسل آ مسائل مربوط به
 أارتق .(2009 ت،یشده باشد )اسم لیدر ورزش تبد ازین

های گیری تالشتعهد به نسل آینده سبب شکل
 مسألهگردد که این های مختلف میهدفمند در حوزه

 شودمیسبب بهبود اخالقیات در جوامع 
فی درک . از طر(2019و همکاران، 1010)استاماتاکیس

افراد از گردد تا آینده سبب میتعهد به نسلاهمیت 
های خود منظر ذهنی خود را متعهد به رفتارها و فعالیت

نسل آینده سبب گسترش بهتعهد أارتقنمایند. به عبارتی 
های فعالیتهایی منظم جهت اصالح رفتارها و تالش
 (.2016و همکاران، 1111وینوگردد )میافراد 

                                                           
1. Carr, Smith, Wier & Horton 

2. Holt 

3. Oja, Wear & Clopton 

4. Cole & Martin 

5. Giulianotti & Numerato 

6. Malhado & Araujo 

 ندگانیآ به یستیبایم هاگروه ریسا مانند به ورزشکاران
جزئی از مسئولیت  مسألهتوجه الزم را داشته باشند. این 

. وجود تعهد به استاجتماعی آنان در قبال نسل آینده 
گردد تا آنان نسل آینده در میان ورزشکاران سبب می

مسیر تکامل ورزش را دغدغه خود بدانند و در این جهت 
رو ورزشکاران در جهت تعهد . از این کنندتالش زیادی 

توانند با رعایت اصول ارزشی و به نسل آینده می
 یاخالق و یارزش تکاملای، به فرهنگی در ورزش حرفه

 در را ورزش چند ای و کی نام و ندینما کمک ورزش
سبب  مسأله نیجلوه دهند. ا هاورزش ریسا انیم

 توسعه جهت دراست تا امروزه از ورزشکاران  دهیگرد
بهره الزم  یو ارزش یاخالق ،یورزش یهاتیقابل یبرخ

 برده شود. 
 ازمندین خود گسترده ۀدامنبه علت  یاحرفه ورزش

مناسب جهت تعهد به نسل  یهاهیرو از یبرخوردار
 نسل به نسبت یاحرفه ورزش یاخالق تعهد. است ندهیآ
 یهاتیقابل ۀتوسعاز جمله  یمختلف یهاجنبه در ندهیآ

پاک،  ورزش ۀتوسعورزشکاران، کمک به  یورزش
 یشناختروان یهاجنبه ارتقأ نگ،یدوپ تیریمد

 نیورزشکاران، بهبود اهداف متصور از ورزش و همچن
. دینمایم نمود ورزش در یاخالق یهاارزش یبرخ ارتقأ

 و یباستان ورزشاز  و اخالقی ناشی ارزشیمسائل 
نسل فعلی گذشتگان برای  راثیم ازای نمونه یپهلوان
تعهد به نسل  تیاز اهم یکل ینما مسأله نی. اباشدمی
 یخروج که دهدیم نشان را یادر ورزش حرفه ندهیآ

 در یورزش مهم اصول و هاارزش یبرخ بهبود سبب آن
 دهیسبب گرد مسأله نیخواهد بود. ا ندهیآ یهازمان
تا تعهد اخالقی ورزش به نسل آینده به عنوان  است

7. Karaaslan, Zhao & Tatari 

8. Houlihan & Malcolm 

9. Spaaij 

10. Stamatakis 

11. Voinov 
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های گردد. از طرفی فقدان پژوهشیک ضرورت درک 
 ابهامات تا است دهیگرد سبب خصوص نیاالزم در 

 یاحرفه ورزش در ندهیآ نسل به تعهد ریمس در یاساس
است تا امروزه  دهیسبب گرد مسأله نیگردد. ا جادیا

در ورزش  ندهیالزم در خصوص تعهد به نسل آ یآگاه
 ورزش مهم ارکان و باشد ینییپا سطح در یاحرفه
را مورد  مسأله نیبه خصوص ورزشکاران ا یاحرفه

 سبب حوزه نیا در یپژوهش خأل توجه قرار ندهند.
 ورزش در ندهیآ نسل به تعهد بهبود تا است دهیگرد
ورزشکاران به  .ردینگ قرار توجه مورد چندان یاحرفه

 ریمس در یمهم نقش یاعنوان رکن مهم ورزش حرفه
 یاحرفه ورزش در ندهیآ نسل به تعهد گسترش و بهبود
 جهت یاحرفه ورزشکاران یهاتیقابل از استفاده. دارند
 ریمس تا گرددیم سبب ندهیآ نسل به تعهد رشد و توسعه
 سرعت با یاحرفه ورزش در ندهیآ نسل به تعهد

 ورزش در ندهیآ نسل به توجه عدم. گردد انجام یشتریب
و تفکرات بلندمدت  ابدی گسترشتا فساد  گرددیم سبب

و زودگذر دهد  یخود را به تفکرات آن یدر ورزش جا
ورزش  یکل یمایآن مخدوش شدن س یکه خروج

 ندهیآ نسل به یارفهح ورزشکاران یبندیپا عدم. است
 کالتمش دچار ورزش یکل یهاارزش تا گرددیم سبب
 ینامناسب یراثیم یریگشکل به منجر که شود یاعمده

خواهد شد.  ندهیجهت نسل آ یفعل یاز ورزش در فضا
 یاخالق منظر از ندهیآ نسل به تعهد بهبود یطرف از

 نیهمچن و گرددیم ورزشکاران یاخالق رشد سبب
 انجام. گرددیم آنان یروان و یذهن تیوضع بهبود سبب

 جهت ییراهکارها تا گرددیم سبب حاضر پژوهش
 جادیا یاحرفه ورزشکاران ندهیآ نسل به عهدت بهبود
 بهبود سبب حاضر پژوهش انجام یعبارت به. گردد
-آن می أارتقو  ندهیآ نسل به تعهد خصوص در یآگاه

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل بنابراین گردد. 
سل آینده در میان به نتوسعۀ تعهد اخالقی مؤثر بر 

ای طراحی و اجرا گردد. سوال اصلی ورزشکاران حرفه
توسعۀ تعهد که عوامل مؤثر بر  این استپژوهش 

ای چه به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفهاخالقی 
 باشد؟می
 

 پژوهش شناسی روش
)از نوع  ختهیآم هایپژوهشپژوهش از جمله این 
 و دیانجام گردمیدانی به صورت که  استکمی( -کیفی

 .است یکاربرد هایپژوهشاز جمله 

 کنندگان شرکت
پژوهش در بخش کیفی شامل ورزشکاران جامعۀ آماری 

خبره و آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر حسب 
نفر از این افراد به عنوان  13انتخاب هدفمند تعداد 

مشخص گردیدند. همچنین در بخش نمونۀ پژوهش 
های ورزشکاران مرد تیم ۀکلیشامل جامعۀ آماری کمی 

-ورزشی منتخب شامل رشتههای ملی کشور در رشته

های ورزشی ووشو، دوچرخه سواری، دارت، اسکواش 
کاراته، تنیس روی میز، راگبی، فوتسال، هاکی و 

های ورزشی . علت انتخاب این رشتهاستهندبال 
های ورزشی و های ملی این رشتهتیمدسترسی به 
های مذکور بود. همچنین های ملی رشتههمکاری تیم

های تیمی های انتخاب شده رشتهسعی گردید از رشته
تر استفاده گردد.  تعداد و انفرادی جهت تحلیل دقیق

شده از های کسببر اساس گزارشجامعۀ آماری 
 207 ،های ورزشیملی در این رشتههای تیماردوهای 

تصادفی بر اساس جدول مورگان  به صورتنفر بود که 
مشخص نمونۀ پژوهش نفر به عنوان  132تعداد 

های نامهپرسشآوری عجمگردیدند.  پس از پخش و 
آوری و مورد جمع نامهپرسش 119پژوهش، تعداد 

 تحلیل قرار گرفت. 

 های گردآوریشیوهابزار و 

 ۀنیم ۀمصاحبابزار گردآوری در بخش کیفی، 
های انجام مصاحبه. همچنین با توجه به بودساختاریافته 

شده، عواملی شناسایی گردید که این عوامل به عنوان 
ابزار گردآوری پژوهش در بخش کمی استفاده گردید. 
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-های جمعیتبه دو بخش کلی ویژگی نامهپرسشاین 

ای های آن که به صورت پنج گزینهشناختی و سؤال
سؤل  27مخالفم( و در  موافقم تا کامال  )از کامال  لیکرتی

شرایط فرهنگی و روانی  سؤاالتبود، تقسیم گردید. این 
(، دانش 6تا  4)سؤال ها (، پرورش مهارت3تا  1)سؤال 
(، 13تا  11)سؤال (، اعتقاد راسخ 10تا  7)سؤال عمومی 
تا  18)سؤال (، پاسخگویی 17تا  14)سؤال انگیزش 

( و 24تا  21)سؤال های عمومی (، جلب مشارکت20
( بود. پایایی این 27تا  25 سؤاالتهای واقعی )رفتار

کرونباخ در آلفای ۀمحاسببا استفاده از  نامهپرسش
یید أتکلی مورد  نامهپرسشها و همچنین تمامی مؤلفه

 84/0 نامهپرسشقرار گرفت. میزان پایایی کلی این 
 لهیوسهب یرگیمدل اندازه ییایپا مشخص گردید.

 یابیمورد ارز یبیترک ییایو پا یعامل یبارها بیضرا
قرار گرفت که اطالعات مربوط به آن در بخش 

 .دیپژوهش ارائه گرد یهاافتهی
 10 اتبا استفاده از نظر نامهپرسش نیا ییمحتوا ییوار

قرار گرفت.  یمورد بررس یدانشگاه دیاساتتن از 
با استفاده از  زین یمحتو ییدر خصوص روا نیهمچن
و نسبت  11ی شاخص روایی محتواسنج ییروا هایفرم

و استفاده از فرمول های مربوط به  ییروا 2روایی محتوا
نسبت روایی قرار گرفت. مقدار  دییمورد تأها این روش

برای تمامی  نفر(، 10) دیبا توجه به تعداد اسات محتوا
شاخص روایی محتوا و مقدار  99/0 باالتر از سؤاالت

مشخص گردید.  79/0باالتر از  سؤاالتبرای تمامی 
قرار  دییمورد تأ پژوهشابزار  یمحتو ییروا نیبنابرا

با استفاده از  نامهپرسشهمچنین روایی سازه گرفت. 
مورد بررسی قرار گرفت. تأییدی روش تحلیل عاملی 

دست آمده در قسمت پایایی ه بنابراین با توجه به نتایج ب
داشت که توان اعالم ، مینامهپرسشو روایی 

پژوهش از پایایی و روایی مناسبی برخوردار  ۀنامپرسش

بود. نتایج مربوط به روایی و پایایی پژوهش در جدول 
 به نمایش گذاشته شده است. 3شماره 

 هاروش پردازش داده
-اطالعات گردآوری شده با استفاده از شاخص ۀادامدر 

های آمار توصیفی متشکل از میانگین، انحراف 
استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی، جدول و نمودار 

بندی و توصیف شدند. برای تعیین روش آماری طبقه
 آزمونها با استفاده از مناسب ابتدا توزیع داده

مورد بررسی قرار گرفت.  33اسمیرنوف -کلوموگروف
همچنین به منظور بررسی عوامل شناسایی شده از 

روند  ۀکلیروش معادالت ساختاری استفاده گردید. 
های پژوهش حاضر در نرم افزار دادهتجزیه و تحلیل 

 انجام گردید. 55اسالو پی 44اساسپساس

 

 هاافتهی
نتایج توصیفی پژوهش نشان داد میانگن سنی 

 8/2سال با انحراف استاندارد  4/27های پژوهش نمونه
ورزشکار  79های پژوهش نمونهبود. همچنین از میان 

های انفرادی رشتهورزشکار در  40های تیمی و رشتهدر 
بودند. نتایج آزمون کلوموگراف اسمیرنف نشان داد 

. لذا جهت یستهای پژوهش دارای توزیع طبیعی نداده
پارامتریک استفاده خواهد نار پژوهش حاضر از آما ۀادام
 شد. 

توسعۀ تعهد عوامل مؤثر بر  یبررسبه منظور شناسایی 
ی از اورزشکاران حرفه انیدر م ندهیبه نسل آاخالقی 

بررسی نظرات خبرگان در قالب روش کیفی استفاده 
های مستخرج ها، ویژگیگردید. پس از انجام کدگذاری

، نتایج 1 ۀشمارها مشخص گردید. جدول از مصاحبه
 .دهدکیفی پژوهش را نشان می

                                                           
1. CVI 

2. CVR 

3. Kolmogorov–Smirnov 

4. SPSS 

5. PLS 
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 کدگذاری باز و محوری -1جدول 

های استخراج شدهویژگی هامقوله   

 مقبولیت تعهد به نسل آینده در میان ورزشکاران 

 ای جهت متعهد شدن به نسل آیندهآمادگی روانی ورزشکاران حرفه 

 مربوط به نسل آیندههای روانی ورزشکاران با اهداف متناسب نمودن ویژگی 

 شرایط فرهنگی و روانی

 های ورزشی و اخالقی ورزشکاران با نسل آیندهسازی مهارتمتناسب 

 ایآموزش به ورزشکاران جهت توجه به نسل آینده در ورزش حرفه 

 ای جهت شناخت نیازهای نسل آیندهافزایش تعامالت اجتماعی ورزشکاران حرفه 

 هامهارتپرورش 

  ایاهمیت تعهد به نسل آینده در ورزش حرفهاگاهی از 

 ایوجود اطالعات مناسب در خصوص تعهد به نسل آینده در ورزش حرفه 

 ای تفکرات مثبت در خصوص تعهد به نسل آینده در ورزش حرفه  
 ای به نسل آیندهبینش مناسب ارکان ورزشی حرفه 

 دانش عمومی

  برخورداری از عقیده مناسب نسبت به نسل آینده 

 ایباور به اهمیت تعهد به نسل آینده در ورزش حرفه 

 ای در جهت تعهد به نسل آیندهدهی به ورزش حرفههویت 

 اعتقاد راسخ

 ارائه انگیزش و انرژی در بیانات خود 
 ای در تعهد به نسل ایجاد انگیزش در افراد جهت دستیابی به اهداف عالی ورزش حرفه

 آینده
 بهبود وضعیت آینده ورزش امیدوار نمودن ورزشکاران جهت 

 ای در خصوص نسل آیندههای عملی در ورزش حرفهپاداش به فعالیت 

 انگیزش

 ای در خصوص نسل آیندهصحبت در خصوص ابهامات موجود در ورزش حرفه 
 ای در خصوص تعهد به نسل آیندهرسانی در خصوص عملکرد ورزش حرفهاطالع 
 ای در خصوص تعهد به نسل آیندهورزش حرفههای موجود در ها و طرحعمل به برنامه 

 پاسخگویی

 های مربوط به ای جهت توسعه فعالیتمتقاعد نمودن مشارکت خیرین در ورزش حرفه
 نسل آینده

 ای های عمومی در ورزش حرفههای مختلف جامعه در جهت جلب مشارکتارتباط با گروه
 های مربوط به نسل آیندهجهت توسعه فعالیت

 ای جهت توجه به نسل آیندههای موجود در ورزش حرفهتمامی ظرفیت استفاده از 

 ای جهت شناخت نیازهای نسل آیندهسرزندگی و همبستگی اجتماعی ورزشکاران حرفه 

 های عمومیمشارکتجلب 

 ایهای مربوط به نسل آینده در ورزش حرفهنظارت در حسن انجام برنامه 

  ای در خصوص نسل آیندهحرفه تقادات و پیشنهادات در ورزشپیگیری ان 

 های مربوط به نسل ای جهت بهبود فعالیتهای تخصصی در ورزش حرفهایجاد کمیته
 آینده

 رفتارهای واقعی

عامل کلی شامل  8نتایج کیفی پژوهش نشان داد 
 دانش، هامهارت پرورشی، و روان یفرهنگ طیشرا

 جلبیی، پاسخگو، زشیانگ وجودی، واقع اعتقادی، عموم
ی به عنوان واقع یرفتارهای و عموم یهامشارکت

 بهتوسعۀ تعهد اخالقی بر عوامل مؤثر 
ی مشخص اورزشکاران حرفه انیدر م ندهینسل آ

گردید. به منظور بررسی این عوامل از روش معادالت 
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نتایج مدل  2و  1ساختاری استفاده گردید. شکل شماره 
 به نسل توسعۀ تعهد اخالقی عوامل مؤثر بر  یبررس

 دهد.ی را نشان میاورزشکاران حرفه انیدر م ندهیآ
 

 مدل پژوهش در حالت بار عاملی -1شکل 

 مدل پژوهش در حالت تی-2شکل 
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 مدل پژوهش ةصخال -2 جدول
 مؤلفه ها تی تأثیر

 شرایط فرهنگی و روانی 36/003 0/866
هاپرورش مهارت 85/863 0/917  
 دانش عمومی 110/582 0/949
 اعتقاد راسخ 84/971 0/939
 انگیزش 38/652 0/873
 پاسخگویی 25/316 0/808
های عمومیجلب مشارکت 102/424 0/946  
 رفتارهای واقعی 33/956 0/874

 

عامل  8مطابق با نتایج مدل پژوهش مشخص گردید 
 پرورشی، و روان یفرهنگ طیشراشناسایی شده شامل 

، زشیانگ وجودی، واقع اعتقادی، عموم دانش، هامهارت
 یرفتارهای و عموم یهامشارکت جلبیی، پاسخگو

 انیدر م ندهیبه نسل آتوسعۀ تعهد اخالقی بر ی واقع
جدول شماره تأثیرمعناداری دارد. ی اورزشکاران حرفه

، نتایج مربوط به برازش مدل پژوهش را به نمایش 3
 گذاشته است.

 
 برازش مدل پژوهش -3جدول 

 
شرایط 
فرهنگی 
 و روانی

پرورش 
 هامهارت

دانش 
 عمومی

اعتقاد 
 راسخ

 پاسخگویی انگیزش

جلب 
ت مشارک

ی ها
 عمومی

رفتارهای 
 واقعی

آلفای 
 کرونباخ

88/0 89/0 91/0 86/0 78/0 76/0 80/0 81/0 

پایایی 
 ترکیبی

87//0 92/0 94/0 81/0 86/0 86/0 85/0 87/0 

روایی 
 همگرا

70/0 75/0 65/0 59/0 61/0 69/0 68/0 66/0 

ضریب 
 تعیین

750/0 841/0 900/0 882/0 762/0 653/0 896/0 764/0 

قدرت 
 شیپ
  ینیب

70/0 75/0 59/0 61/0 69/0 68/0 66/0 69/0 

شاخص 
کلی 
نیکویی 
 برازش

724/0 794/0 728/0 538/0 525/0 666/0 768/0 527/0 
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های برازش پژوهش نشان داد نتایج مربوط به شاخص
 هامتغیر ترکیبی و پایایی کرونباخ آلفای به مربوط مقدار
 پایایی از حاکی کهاست  7/0 از باالتر متغیر، نه هر در

همچنین نتایج پژوهش مشخص  .دارد مدل مناسب
نمود میزان روایی همگرا برای تمامی عوامل باالتر از 

دهنده مناسب بودن که نشان است 4/0سطح معیار 
. همچنین روایی استمیزان روایی همگرا پژوهش 

واگرا در پژوهش حاضر نیز در قالب ماتریس عوامل در 
عوامل، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین 

تمامی بارهای عاملی مربوط به  ،1ق با شکل مطاب
دهنده که نشان است 4/0عوامل پژوهش، بیش از 

 .استمناسب بودن این معیار 

 

 گیریبحث و نتیجه
مطابق با نتایج پژوهش حاضر مشخص گردید عوامل 

 پرورشی، و روان یفرهنگ طیشرامختلفی از جمله 
، زشیانگ وجودی، واقع اعتقاد، عموم دانش، هامهارت
 یرفتارهای و عموم یهامشارکت جلبیی، پاسخگو

 انیدر م ندهیبه نسل آتوسعۀ تعهد اخالقی بر  یواقع
. ماهیت عوامل استی تأثیرگذار اورزشکاران حرفه

دهد که در جهت بهبود و توسعه شناسایی شده نشان می
-ورزشکاران حرفه انیدر م ندهیبه نسل آ یتعهد اخالق

ی نیاز است تا مسائل مختلفی را مورد توجه قرار داد و ا
و همکاران  11نیگربه ابعاد گوناگونی توجه نمود. 

( اشاره داشتند که در جهت توسعه تعهد به نسل 2018)
های مختلفی را مدنظر قرار داد. آینده نیاز است تا حیطه

های مختلفی که جنبه ( نیز مشخص نمود2019ریای )
. استآینده تاثیرگذار نسل  تعهد بهأ رتقاجهت بهبود و 

رسد ماهیت مهم و پیچیده تعهد به نسل به نظر می
آن  أارتقهای گسترده جهت ریزیآینده و نیاز به برنامه

سبب گردیده است تا عوامل مختلفی جهت بهبود تعهد 
ای مشخص گردد. به نسل آینده در ورزشکاران حرفه

                                                           
 

توسعۀ تعهد سبب گردیده است تا جهت  مسألهاین 
ی اورزشکاران حرفه انیدر م ندهیبه نسل آاخالقی 

ای  های مختلفی در ورزش حرفهنیازمند توجه به جنبه
 پرورشی، و روان یفرهنگ طیشرااز جمله بهبود 

، زشیانگ وجودی، واقع اعتقادی، عموم دانش، هامهارت
 یرفتارهای و عموم یهامشارکت جلبیی، پاسخگو

 ی بود. واقع
نتایج پژوهش حاضر همچنین مشخص نمود که در 
میان عوامل شناسایی شده، عوامل مربوط به دانش 

توسعۀ تعهد اخالقی عمومی مهمترین عامل در جهت 
این  است.ی اورزشکاران حرفه انیدر م ندهیبه نسل آ

توسعۀ تعهد اخالقی سبب گردیده است تا جهت  مسأله
ی نیازمند توجه اورزشکاران حرفه انیدر م ندهیبه نسل آ

( در 2015) و همکاران ایمک کربه دانش عمومی بود. 
پژوهش خود مشخص نمود که بسیاری از مشکالت 
مربوط به تعهد به نسل آینده ناشی از فقدان دانش و 

هوتچینز و باشد. آگاهی الزم در این خصوص می
می در نیز مشخص نمودند دانش عمو (2019همکاران )

یری ضرورت گخصوص تعهد به نسل آینده سبب شکل
نیز مشخص  (2018تن ) گردد.جهت توسعه آن می

عدم وجود دانش عمومی در خصوص تعهد به  نمود
هایی در این فعالیتنسل آینده سبب گردیده است تا 

کارکردهای دانش رسد نظر میخصوص اجرا نگردد. به 
و دغدغه در میان  گیری ضرورتعمومی در شکل
ای سبب گردیده است تا دانش ورزشکاران حرفه
توسعۀ تعهد مهمترین عامل در جهت عمومی به عنوان 

ی مشخص اورزشکاران حرفهدر  ندهیبه نسل آاخالقی 
سبب گردیده است تا ورزشکاران نیز  مسألهاین گردد. 
نیازمند  ندهیبه نسل آتوسعۀ تعهد اخالقی جهت 

. این باشندبرخورداری از دانش عمومی در این خصوص 
ناشی از جدید بودن تعهد به نسل آینده در  مسأله
که سبب گردیده است  استهای ورزشی امروزی محیط

1. Green 
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ای در این خصوص دانش عمومی غنی در ورزش حرفه
دانش عمومی در ایجاد نگردد. بدون شک فقدان 
ای سبب ورزش حرفهخصوص تعهد به نسل آینده در 

کاهش دغدغه و ضرورت تعهد به نسل آینده در این 
گردد تا ورزشکاران . دانش عمومی سبب میاستحوزه 

به اهمیت نسل آینده ایمان آورند و تالش خود را جهت 
برجای گذاشتن میراث فرهنگی، اخالقی، ارزشی و 

 ای انجام دهند.مهارتی مناسبی در ورزش حرفه
جلب نتایج پژوهش حاضر همچنین مشخص نمود که 

از دیگر عوامل  و  اعتقاد راسخ یعموم هایمشارکت
در  ندهیبه نسل آتوسعۀ تعهد اخالقی در جهت مهم 

. بدون شک توجه به استی اورزشکاران حرفه انیم
که جهت است ای سخت و دشوار مسألهنسل آینده 

مختلف در های حسن انجام آن نیازمند مشارکت گروه
( مشخص 2015) 11 سوسیپر. استای ورزش حرفه

که است نمودند توجه به نسل آینده امری گروهی 
بایستی در آن مشارکت الزم را داشته ها میتمامی گروه

نیز مشخص نمودند حضور ( 2017) بنت و جیمزباشند. 
گسترش تعهد به نسل  اقشار مختلف در جهت توسعه و

تعهد  أارتقگردد تا برنامه های مربوط به آینده سبب می
ل گردد. به نظر به نسل آینده با جدیدیت بیشتری دنبا

رسد جهت توسعه تعهد به نسل آینده نیاز است تا می
یجاد ها اهای عمومی از سوی افراد و سازمانمشارکت 

گردد تا تالش های سبب می مسألهگردد. این 
تری جهت بهبود تعهد به نسل آینده در ورزش گسترده

های مشارکتی در خصوص انجام فعالیتانجام گردد. 
ای ضمن بهبود تعهد به نسل آینده در ورزش حرفه

گردد تا عملکرد ورزش در این خصوص سبب می
ضرورت توجه به نسل آینده را بیش از پیش مشخص 

-های عمومی سبب مینماید. از این رو جلب مشارکت

ای گردد تا فرایند توجه به نسل آینده در ورزش حرفه
 سرعت بیشتری داشته باشد.

                                                           
 

ا گردد تاز طرفی اعتقاد راسخ به نسل آینده سبب می
ای از رنگ و بوی های مدنظر در ورزش حرفهبرنامه

نظری به عملی تغییر جهت دهد. به عبارتی اعتقاد راسخ 
آینده در تمامی ارکان  گردد تا تعهد به نسلسبب می

( 2009ای مورد توجه قرار گیرد. اسمیت )ورزش حرفه
در پژوهش خود مشخص نمود اعتقاد به تالش جهت 
بهبود وضعیت نسل آینده یکی از ضروریات تعهد به 

شتن به تعهد به نسل آینده اعتقاد دا. استنسل آینده 
گردد تا افراد با جدیت بیشتری به دنبال تعهد سبب می

-بب میه نسل آینده باشند. به عبارتی اعتقاد راسخ سب

ها جهت افزایش نامهها و برفعالیتأ ارتقتا دغدغه گردد 
ای گردد. سل آینده در میان ورزشکاران حرفهتعهد به ن

رسد اعتقاد به نسل آینده و تالش در این به نظر می
رزشکاران و سایر ارکان گردد تا وخصوص سبب می

تالشی هدفمند جهت بهبود برخی ای ورزش حرفه
داشته شرایط نسل آینده  أارتقها در راستای فعالیت
-از طرفی اعتقاد راسخ به نسل آینده سبب می. باشند

. این گردد تا ورزشکاران به آیندگان خود متعهد باشند
رفتارهایی انجام دهنده که مساله سبب می گردد تا 

 برای نسل آینده نیز ثمربخش باشد.
ای با توجه به گستردگی خود شک ورزش حرفهبدون 

المللی سطح بینباالی خود در دامنۀ و همچنین 
شرایط نسل آینده پتانسیل مناسبی جهت بهبود برخی 

تواند ای به عنوان ابزاری سودمند میدارد. ورزش حرفه
ضرورت و دغدغه تعهد به نسل آینده را گسترش دهد. 

تواند به واسطه میای از طرفی خود ماهیت ورزش حرفه
ها و اخالق تعهد به نسل آینده با بازگو نمودن ارزش

ای، در ورزش به برجای گذاشتن میراث فرهنگی، حرفه
ارزشی و اخالقی مناسبی برای نسل آینده اقدام نمایند. 

گردد تا با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می
موزشی و فرهنگی در ورزش برگزاری دوره های آ

علم و آگاهی ورزشکاران اقدام نمود.  أای به ارتقهحرف

1. Preuss 
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-همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

 جهت حضور متقاعد نمودن مشارکت خیرینبا گردد تا 
ربوط های متوسعه فعالیت به منظورای در ورزش حرفه

به نسل آینده، به بهبود وضعیت تعهد به نسل آینده در 
گردد نمود. همچنین پیشنهاد می ای اقدامورزش حرفه

سرزندگی و همبستگی اجتماعی تا با  افزایش 

 ، ضمن ارتقا دانش آنان در خصوصایورزشکاران حرفه
به بهبود تعهد به نسل  ،شناخت نیازهای نسل آینده

ای اقدام نمود. با توجه به نتایج آینده در ورزش حرفه
به دهی با هویتگردد تا پژوهش حاضر پیشنهاد می

ارتقأ ای در جهت تعهد به نسل آینده به ورزش حرفه
 ای اقدام نمود.تعهد به نسل آینده در ورزش حرفه
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Abstract 
In the present study, effective factors in development of ethical commitment to the 

next generation in professional athletes were evaluated. Method of the research was 

mixed method. The research tool was a researcher-made interview and questionnaire, 

validity, and reliability of which were confirmed. Statistical population of this study 

consisted of all male athletes of national teams of the country in selected sports fields 

(207 people), among which 132 people were selected as the research sample by 

random sampling method based on Morgan table. Results of the study showed that, 

among identified factors, public knowledge was the most important factor influencing 

development of ethical commitment to the next generation between professional 

athletes. Results also indicated that attracting public participations and firm belief 

were other important factors effective in developing ethical commitment to the next 

generation between professional athletes. 
 

Keywords: Commitment to the Next Generation, Heritage, Knowledge, Belief, 

Sport 
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