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Abstract 
The purpose of this study was to explain the correlational 
model Organizational Ethical Culture with professional ethics in 
sport coaches. 185 coaches from various sports were selected 
using simple random sampling method and completed the 
Organizational Ethical Culture Questionnaire and Professional 
Ethics Questionnaire of Sporting Coaches. The Data were 
analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate 
regression model. So, respect to values and norms, coaching 
philosophy, humanistic relationship, interest to profession, 
applying collective wisdom and rule orientation were explained 
by the dimensions of Organizational Ethical Culture, 
respectively. The dimensions of Organizational Ethical Culture 
explained totally 11.9% of overall level professional ethics 
variance in sport coaches. With this in mind, in order to improve 
professional ethics, serious attention should be paid to the 
culture of organizational ethics. 

Extended Abstract 
Background and Purpose 
Professional ethics refers to the 
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context of social systems. Several 
critical studies in coaching ethics 
have led the research path towards 
the operationalization of coaching 
professional ethics. Hardman, 
Jones, & Jones (2010) explain the 
theoretical underpinnings of 
professional ethics in an article 
entitled Sports Coaching, Virtue 
Ethics, and Imitation, emphasizing 
the critical role of coaches as role 
models for athletes and answering 
three fundamental questions. First, 
what kind of person should the 
coach be? Second, how should the 
coach behave and act? Third, what 
should be the purpose of coaching? 
Thompson & Dieffenbach (2015) In 
fact, the conformity of one's moral 
reasoning with the principles of 
professional ethics may play a role 
in preventing moral misconduct. 
Therefore, to understand the 
mechanism of educators' tendency 
towards professional ethics, a clear 
understanding of ethical reasoning 
must first be drawn. Ethical 
reasoning is the capacity to think 
about what is right and why and 
why it is directly related to Ethical 
Decision Making. (Lampe, 1994) 

 

Methods 
The research method was 
descriptive-correlational. The 
statistical population was all 
professional coaches with national 
and international degrees in 

Golestan province, of which 185 
were randomly selected from 
football, volleyball, basketball, 
handball, futsal, table tennis, liver, 
swimming, wrestling, and karate as 
a sample. The personal information 
of the coaches was collected using a 
researcher-made form consisting of 
seven questions to determine age, 
gender, marital status, sport, 
coaching history, coaching degree, 
and championship titles in the 
coaching position. In order to collect 
information in the present study, 
the researchers, after obtaining the 
necessary permits, participated in 
the research samples and 
distributed and collected research 
questionnaires. Personal 
information of coaches was 
collected using a researcher-made 
form consisting of seven questions 
to determine age, gender, and 
marital status, sport, coaching 
history, coaching degree, and 
championship titles in the coaching 
position, the Professional Ethics 
Questionnaire of Sporting Coaches 
(PACC) and Organizational Ethical 
Culture Questionnaire were used. In 
data analysis, from Kolmogorov-
Smirnov (KS) test to check the 
normality of data distribution, 
Cronbach's alpha coefficient to 
determine the internal consistency 
of the measuring instrument, 
Pearson correlation coefficient to 
determine two-way correlations 
between variables, and the 
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Regression test was used. In the 
present study, based on the 
recommendations of Hu & Bentler 
(1999), all analyzes were performed 
at 95% confidence level using the 
statistical package for social 
sciences 22. 

 

Results 
Table 1 shows the descriptive 
statistics and two-way correlation 
coefficients between the research 
variables. According to the 
information in this table, the 
highest level of professional ethics 
with a score of 4.37  ± 1.32  in the 
dimension of interest in work and 
the lowest level of professional 
ethics with a score of 2.58 ±  1.31 in 

the dimension of human relations. 
The participants' total professional 
ethics score with a score of 22.42 
±3.35 was in the range of 6 to 30 
above the average of 18 (p <0.001, t 
= 7.85). According to the Pearson 
correlation coefficient, the 
relationship between the general 
level of moral culture and 
professional ethics is significant and 
positive. Profession, respect for 
values and norms, and human 
relations were meaningful, positive, 
weak to moderate relationships; 
However, no significant relationship 
was observed between the 
dimensions of following high 
officials and the dimensions and 
general level of professional ethics 
(Table 1).

 
Table 1. Internal consistency of tools, descriptive statistics, and two-way 

relationships between research variables 

 
 

To evaluate the capability and 
strength of the dimensions of 
organizational ethics culture in 
explaining the dimensions and  

 
general level of professional ethics,  
seven multivariate regression 
models were implemented. In the 
first model, the regression model of 
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coaching philosophy is statistically 
significant based on the dimensions 
of organizational ethics culture so 
that incentives for ethical behavior 
can predict coaching philosophy 
and can explain 8.1% of changes in 
professional ethics in the dimension 
of coaching philosophy. Is. In the 
second model, the regression 
model of interest in the profession 
based on the dimensions of 
organizational ethical culture is 
statistically significant so that 
incentives for ethical behavior can 
predict interest in the profession 
and interest in work. The results of 
the third model analysis showed 
that the regression model of 
collective wisdom based on the 
dimensions of organizational moral 
culture is statistically significant so 
that ethical norms/stimuli can 
predict the use of collective wisdom 
and can explain 6.4% of the total. 
Changes in professional ethics are in 
the dimension of the use of 
collective wisdom. 

 

Discussion 
Emadi, Kamali, and Hosseini (2016) 
indicated that issues related to 
professional ethics are of great 
importance among coaches. 
Dehghani (2020) found that cultural 
policies and activities influence 
professional ethics. Oxameti et al. 
(2017) also showed that paying 
attention to cultural issues can 

improve professional ethics. With 
this in mind, it can be stated that the 
results of the present study in this 
regard are in line with the results of 
peasant research (2020) and 
Oxameti et al. (2017). Evidence has 
shown that by promoting an ethical 
culture, it is possible to improve the 
attitude of sports coaches towards 
the ethics of the coaching 
profession. However, it should be 
noted that the share of ethical 
culture in explaining professional 
ethics was about 11.9%. This means 
that 88.1% of the changes in the 
professional ethics of sports 
coaches are related to other factors. 
The lack of previous studies has 
limited the possibility of direct 
comparison of research results with 
the findings of other studies, so 
more research is needed to reach a 
definitive conclusion. The study's 
findings identified ethical 
norms/motivations and incentives 
for ethical behavior as influential 
factors on professional ethics, 
which are empirically based on 
Gunz &  Gunz (2006)'s theoretical 
explanation of the unprofessional 
behaviors of top managers as 
important managerial barriers. They 
are an organization, they support. 
The importance of encouragement 
in professional ethics is such that 
social support and positive 
feedback are mentioned as factors 
that play an important role in the 
success of team performance 
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 مقالة پژوهشی 

 یورزش انیای در مرببا اخالق حرفه  یفرهنگ اخالق سازمان تبیین الگوی ارتباطی
 

 3الهه حیدریان بایی و،  3اکبر آقازاده،  2زاده، فرشته گل1امیر حمزه سبزی

 

 )نویسنده مسئول(   گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، ایران  ،  استادیار.  1

 گروه تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران .  2

 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه، ایران .  3

 دماوند، دانشگاه آزاد اسالمی، دماوند، ایران استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد  .  4

 

 چکیده 
  ان ی ای در مرب با اخالق حرفه   ی فرهنگ اخالق سازمان   ی ارتباط   ی الگو   ن یی پژوهش تب   ن ی هدف ا 

ساده    ی گیری تصادف مختلف با استفاده از روش نمونه   ی های ورزش از رشته   ی مرب   185بود.    ی ورزش 
  ی ورزش   ان ی ای مرب اخالق حرفه   ة نام و پرسش ی  فرهنگ اخالق سازمان   ة نام شدند و پرسش   خاب انت 

شد.    ل ی تحل   ره ی چندمتغ   ون ی رگرس   و   رسون ی پ   ی همبستگ   ب ضری   از   استفاده   با ها  کردند. داده   ل ی را تکم 
، روابط  ی گر ی مرب   ة ها و هنجارها، فلسف احترام به ارزش   ب ی به ترت   ون، ی رگرس   ل ی تحل   ج ی مطابق نتا 

توسط ابعاد فرهنگ اخالق    ی مدار و قانون   ی مندی به حرفه، استفاده از خرد جمع ، عالقه ی سان ان 
  ی سطح کل   رات یی درصد از تغ   11/ 9مجموع    در   ی د فرهنگ اخالق سازمان شدند. ابعا   ن یی تب   ی سازمان 

-ای می با این توجه در مسیر بهبود اخالق حرفه نمود.    ن یی را تب   ی ورزش   ان ی ای در مرب اخالق حرفه 
توجه جدی نمود.    ی فرهنگ اخالق سازمان بایستی به  

 

 مقدمه 

به  ورزش  در  حوزه اخالق  از  یکی  و عنوان  جدی  های 
در   محیط ضروری  برخی  برخی  در  و  توجه  مورد  ها 

) محیط  است  گرفته  قرار  اغفال  مورد  و   1پارنت ها 
   ة هایی که مسئل (. از میان تمامی حیطه 2020همکاران،  

 
1. Parent   

 
می  ورزش  در  به اخالق  بررسی  بایست  مورد  دقیق  طور 

جنب  از  ورزشی  مربیان  در  اخالق  گیرد،  تربیتی   ة قرار 
که اخالق   یی تا جاورزشکاران دارای اهمیت فراوان است.  

به حرفه  عامل ای  شهروند تأثیر   ی عنوان  رفتار  بر   یگذار 
 شواهد قابل استناد بسیاری وجود دارد  شده است.    ی معرف 

می  نشان  زمینهکه  ورزشی  مشارکت  را   ل آ ه د ی ا ای  دهد 
-یادگیری مهارت ،  برای رشد جسمانی، روانی، اجتماعی 

ایمه، یانگ، هاروی، پاریتی کند ) های زندگی فراهم می 
، اما تمامی این پیامدهای مثبت تنها با ( 2013،  2و پاینه

نمی  ایجاد  محض  ورزشی  آن  مشارکت  الزمه  و  گردد 
اصلی    نان ی آفر نقش ایجاد محیط ورزشی مطلوب توسط  

2. Eime, Young, Harvey, Charity & 

Payne  
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، 1اسمیت، اسمول و کامینگ )   است ورزش یعنی مربیان  
. این شرایط برای رشد اخالقی در ورزشکاران و ( 2007

جوانمردانه در  ایجاد پیامدهای مثبت مانند توسعه بازی  
حرفه  و  قهرمانی  مربیان ورزش  و  است  صادق  نیز  ای 

دهی های الزم برای جهت بایست به مهارت ورزشی می 
موقعیت  با  مواجهه  هنگام  اخالقی  صحیح  دشوار  های 

  ،نفوذ باالی مربیان روی ورزشکاران   چراکه مجهز باشند،  
به    ها آن  قادر  تصمیم تأثیر را  بر  اخالقی گذاری  گیری 

می ورزشکا  و )   د ی نما ران  الیوس  گارگالیانوس، 
. با این وجود، در عمل گرایش به ( 2003،  2تئودوراکیس 

بردمحوری و فشارهای همراه شده با آن، نه تنها منجر  
عدم رشد اخالقی  باعث  های اخالقی، بلکه  به رواج لغزش 

های  های سال گزارش   بر اساس شود.  در ورزشکاران می 
گرفته ورزشکاران از  کالمی    سوءاستفاده اخیر،   نادیده   ،
، 3دوکه ) ی و سوءاستفاده بدنی از ورزشکاران  گار ی ب   ، شدن 

از رفتارهای غیراخالقی مربیان   ( 2010 تنها چند نمونه 
چه    که در ورزش بسیاری از کشورها رواج دارد. اگر   است 

لغزش  این  باالی  شاید  سطوح  در  بیشتر  اخالقی  های 
رقابتی مصداق داشته باشند، اما هنگامی که این موارد در  

می  مشاهده  جوانان  و  نوجوانان  مسئله  ورزش  شود، 
می به  مطرح  تهدیدآمیز  بحران  یک  ) عنوان   شیلد،گردد 

  بر اساس. از سوی دیگر ( 2005، 4بردمیر، الوویی و پاور
ای کننده ، گرایش نگران ( 2010)   5استول و بلرمطالعات  

پایین بین ورزشکاران در مقایسه   6“استدالل اخالقی ” به  
اساس دو دهه    با همساالن غیرورزشی آنان وجود دارد. بر 

مهارت  که  دریافتند  پژوهشگران  این  های  مطالعه، 
استدالل اخالقی با مشارکت در ورزش، مشارکت ورزشی  

ای  مدت و مشارکت در سطوح باالی ورزش حرفه طوالنی 
نیز مشخص نمود    ( 2020ربیعی مندجین ) .  ابد ی کاهش می 

 
1. Smith, Smoll & Cumming 

2. Gargalianos, Laios & Theodorakis  

3. Duke   

4. Shields, Bredemeier, LaVoi & Power   

5. Stoll & Beller 

می  اخالقی  مسائل  حوزه که  برخی  در  های تواند 
روان  و  تحلیل  عملکردی  جمله  از  ورزشکاران  شناختی 

حجی پور، حمیدی، سجادی    گذار باشد. تأثیر رفتگی آنان  
 ( خبیری  که    ( 2019و  نمودند  مشخص  اعمال  نیز  با 

گز  ی ن ی ع   ی رفتارها    یرفتارها   ی دارا   ان ی مرب  نش ی مانند 
 یرفتارها   کردن   نه ی نهاد   یبرا می بایستی    یخوب و منطق 

شود.   ی اخالق  اقدام  مربیان   ورزشکاران  آنان  دیدگاه  از 
  نقش مهمی در روند توسعه اخالقیات در ورزش دارند.

مشخص نمودند    ( 2018حسینی، شفیعی پور و عمادی ) 
عملکرد ورزشی و غیرورزشی که مربینا نقش مهمی در  

 ورزشکاران دارد. 
به علت اینکه ورزشکاران همواره از مربیان خود تبعیت 

نمایند و این مساله می تواند برخی رفتارهای نامناسب  می 
در   لذا اخالق  نماید؛  منتقل  ورزشکاران  به  مربیان  از  را 

برخوردار است  باالیی  اهمیت  ترودل، )   مربیگری  مالت، 
راینه و  حرفه ( 2009،  7لیله  بین،  این  در  سازی  .  ای 

  ی آکادم های  مربیگری از طریق بهبود آموزش چه در دوره 
ها همواره مورد تأکید است، اما متأسفانه و چه در رسانه 

توجه  قابل  توسعه  تالش  جهت  آموزش  ای  در  اخالق 
چرا که مدیران ورزشی   ؛ مربیگری صورت نگرفته است 

ها  بر این باورند که زمان کافی برای این قبیل آموزش 
همکاران،    8دافی ) ندارد  وجود   وجود،  ( 2019و  این  با   .

های آموزشی  ارزش اخالق مربیگری نه تنها برای دوره
اساس پیمایشی که روی    مهم تلقی شده است، بلکه بر 

از   توسط    100بیش  تجربه  با  گرینول، مربی  جوردن، 
صورت گرفت نشان   ( 2004)   9گیست، پاستوره و ماهونی

ها بر اهمیت اصول کننده درصد شرکت   90داد که بیش از  
قبال   را در  مربیان  و  داشته  تأکید  اخالقی در مربیگری 

کلی با    طور   . به د ان رفتارهای غیراخالقی مسئول دانسته 

6. Moral Reasoning 

7. Mallett, Trudel, Lyle & Rynne   

8. Duffy   

9. Jordan, Greenwell, Geist, Pastore & 

Mahony 
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عنوان ای مثبت به توجه به رسالت مربیان، اخالق حرفه 
ی دقیق  موضوع کلیدی در مربیگری مطرح است و بررس 

 .( 2019دافی و همکاران،  )   است آن حیاتی  
به اصول، قوانین و کدهایی اشاره دارد    1ای اخالق حرفه 

که توسط منبع خارجی در قبال طبقه خاصی از رفتارها و 
ند. چند شو های اجتماعی وضع می اقدامات در بستر نظام 

مسیر  مربیگری  در  اخالق  حوزه  در  کلیدی  مطالعه 
عملیاتی  سمت  به  را  حرفه پژوهشی  اخالق  ای سازی 
است.   کرده  هدایت  جونزمربیان  و  جونز    2هاردمن، 

مربیگری ورزشی، اخالق  ای با عنوان  در مقاله   ( 2010) 
تقلید   3مدارفضیلت  مربیان   و  کلیدی  نقش  بر  تأکید  با 

 سئوالعنوان الگوی نقش ورزشکاران و پاسخ به سه  به 
. نمودندای را تبیین  بنیادی، زیربنای نظری اخالق حرفه 

که مربی باید چه نوع شخصی باشد؟ دوم، مربی اول این 
باید چگونه رفتار و عمل کند؟ و سوم، هدف مربیگری 

باشد؟   باید  دیفنباخ چه  و  ساخت    ( 2015)   4تامپسون  با 
حرفه پرسش  موضوعات  ورزشی نامه  مربیگری  در    5ای 

حرفه کیو - پی.آی.اس.سی )  اخالق  سنجش  در  (  ای 
عملیاتی  آموزشگاهی  ورزش  زمینه  در  را  مربیگری 

سازی، شش عامل متشکل  این مفهوم   بر اساس .  نمودند
درصد(،    27/ 2از استفاده از الفاظ رکیک برای ورزشکار ) 

است،  ممنوع  تمرین  که  )زمانی  مرده  زمان  در  تمرین 
4 /11   ( ورزشکار  و  مربی  صمیمی  روابط    8/ 7درصد(، 

ی بددهن درصد(،    8/ 4درصد(، سیاه نمایی مربی مخالف ) 
در   درصد( و گرفتار کردن ورزشکار  6/ 7به سایر مربیان ) 

) نوشیدنی  قانونی  سن  زیر  درمجموع    5/ 9های  درصد( 
حرفه   68/ 2 اخالق  تغییرات  از  را درصد  مربیگری  ای 

سازی اولین تالش برای عملیاتی تبیین کرد. این مفهوم 
ای در مربیگری آموزشگاهی  کردن سنجش اخالق حرفه 

 
1. Professional Ethics 

2. Hardman, Jones, & Jones 

3. Virtue Ethics 

4. Thompson & Dieffenbach   

می  و  محسوب  اساس شود  توسعه  بر  آن، نظر  دهندگان 
ای در  رای درک اخالق حرفه این چارچوب ممکن است ب 

نداشته   را  الزم  کارایی  ورزش  باالتر  باشد سطوح 
دیفنباخ،  )  و  بعدی،  ( 2015تامپسون  تالش  در  عیدی، . 

و   پرسش   ( 2016)   ی ر ی ام شعبانی  ساخت  اخالق  با  نامه 
(، این سازه  پی.ای.کیو.اس.سی )   6ای مربیان ورزشیحرفه 

عامل   از شش  ترکیبی  جمعی را  خرد  از    9/ 3)   استفاده 
  6/ 6)   ، فلسفه مربیگری درصد(   8/ 1ی ) مدار ، قانون درصد( 
عالقه درصد(  به  ،  ) مندی  به  درصد(   6/ 3حرفه  احترام   ،
اجتماعی  ارزش  هنجارهای  و  روابط درصد(    5/ 8) ها  و 
  40/ 7مجموع    که در درصد( معرفی کردند    4/ 6)   انسانی 

-تغییرات اخالق ورزشی مربیان را توضیح می   درصد از 
تعریف   به .  دهند  توسعه  مربیگری،  زمینه  در  قطع  طور 

ای و در ادامه وضع اصول  جامع و روشن از اخالق حرفه 
آرمان  تحقق  در  آن  به  مربوط  ضوابط  اخالقی  و  های 

و  اصول  این  وجود  دیگر  سوی  از  اما  است،  ثمربخش 
الزم  شرایط  به   را   ضوابط  مربیان  گرایش  عدم  برای 

نمی  فراهم  اخالقی  بین  تخلفات  این  در   سئوالآورد. 
اخالق   به  گرایش  در  عواملی  چه  که  است  این  مطرح 

 ای در مربیان ورزشی نقش دارند؟ حرفه 
موضوع اصلی در ارتقاء اخالقیات در محیط کار بررسی  

  دار مسئله این است که چرا افراد ممکن است یک عمل  
نظر  به را   در  غیراخالقی  عمل  یک  با نگیرند  عنوان  و 

بدون  را  آن  مربوطه،  ضوابط  و  اصول  گرفتن  نادیده 
انجام   اخالقی  و  ) دهند  محدودیت  افخمی  محمدزاده 

انطباقواقع   در .  ( 3200،  7جورکیویز؛  2021همکاران،    ، 
حرفه  اخالق  اصول  با  فرد  اخالقی  ممکن  استدالل  ای 

، رو ن ی ازااست در عدم تخلف اخالقی نقش ایفاء نماید.  
ای،  گرایش مربیان به اخالق حرفه   سازوکار برای درک  

5. Professional Issues in Sport Coaching 

Questionnaire 

6.  Professional Ethics Questionnaire of 

Sporting Coaches 

7. Jurkiewicz 
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در ابتدا باید درک روشنی از استدالل اخالقی ترسیم شود. 
استدالل اخالقی، ظرفیت تفکر درباره این است که چه  

  1گیری اخالقیکه با تصمیم و این   چیز صحیح است و چرا 
ارتباط مستقیم قرار دارد     3فورسیت .  ( 1994،  2المپه ) در 

معتقد است که افراد یک نظام پیچیده از اصول  ( 1992) 
را توسعه   4“ فلسفه اخالق فردی ” اخالقی تحت عنوان  

به می  که  قضاوت   دهند  برای  راهنمایی  و عنوان  ها 
. فلسفه اخالق رود های اخالقی به کار می گیری تصمیم 

دارد  فردی یکی از عناصری است که کارکرد صفت گونه  
-های اخالقی از خود ثبات نشان میو در تفسیر موقعیت 

تشکیل    6گراییو نسبیت   5گراییدهد و از دو سازه آرمان 
گرایی باال، به اجتناب ورزیدن از شود. افراد با آرمان می 

هزینه  هر  با  دیگران  به  و  آسیب  هر   رنظ صرف ای  از 
آرمان  با  افراد  که  حالی  در  دارند،  اعتقاد  گرایی پیامدی 

پایین، روی موضوعات اخالقی مطلق نیستند و معتقدند 
مثبت  پیامدهای  ایجاد  برای  آسیب  اوقات  برخی  که 

گرایی به سطح فرد در پیروی از ضروری است. نسبیت 
افراد با نسبیت گرایی باال به قوانین اخالقی اشاره دارد. 

ارزش اوت قض  پایه  بر  اخالقی  و  های  شخصی  های 
گرایی موقعیت تمایل دارند، در حالی که افراد با نسبیت 

پایین به پیروی از قوانین اخالقی کلی )برای مثال، دروغ  
دهند. از هرگز صحیح نیست( تمایل بیشتری نشان می 

فردی   اخالق  فلسفه  دسته  چهار  سازه  دو  این  ترکیب 
گرایی و )آرمان   7گراییوقعیت گیرد که شامل م شکل می 

مطلق نسبیت  باال(،  و )آرمان   8گراییگرایی  باال  گرایی 
ذهن نسبیت  پایین(،  و )آرمان   9گراییگرایی  پایین  گرایی 

 
1. Ethical Decision Making 

2. Lampe   

3. Forsyth 

4. Individual Moral Philosophy 

5. Idealism 

6. Relativism 

7. Situationism 

8. Absolutism 

9. Subjectivism 

استثناء نسبیت  و  باال(  و )آرمان   10گراییگرایی  گرایی 
رسد . در واقع چنین به نظر می استگرایی پایین(  نسبیت 

گرایی ممکن است  فلسفه اخالق فردی مطلق که افراد با  
ای تمایل بیشتری نشان به تبعیت از اصول اخالق حرفه 

از وجود    ( 2015) تامپسون و دیفنباخ  نتایج پژوهش  دهند.  
مؤلفه  بین  معنادار  و روابط  فردی  اخالق  فلسفه  های 

. همچنین، سایر کندای مربیگری حمایت می اخالق حرفه 
بندی بیانگر این نظام طبقه   بر اساس های پژوهشی  یافته 

ارتباط فلسفه اخالق فردی با قضاوت و استدالل اخالقی  
. اخالقیات مفهومی چندوجهی ( 1992، 11فورسیث )  است 

مؤلفه  از  که  اخالقی است  حساسیت  قضاوت 12های   ،
اخالقی13اخالقی  انگیزش  اخالقی   14،  شخصیت    15و 

-فرآیندهای روان   مؤلفه و این چهار    است   تشکیل شده 
بروز   شناختی هستند  به  منجر  با یکدیگر  تعامل  در  که 

. ( 1999،  16رست، سوما و بیبیائو ) شوند  رفتار اخالقی می 
شود که  ها، توضیح داده می با در نظر داشتن این مؤلفه 

چرا یک فرد ممکن است بر این باور باشد که دروغ اشتباه 
یک  برابر  در  که  زمانی  اما  اخالقی(،  )قضاوت  است 

می  قرار  زنده  )عدم  سناریوی  شود  دروغ  گرفتار  گیرد، 
چه گذشت، ت با توجه به آن نهای  انگیزش اخالقی(. در 

حرفه  اخالق  با  مطابق  نیازمند  رفتار   فلسفه  ق ی تطب ای 
ها و استدالل اخالقی فرد با اخالق فردی، باورها، ارزش 

اما در صورت  ؛  استای های اخالق حرفه اصول و ارزش 
ای، فرد های اخالق شخصی و حرفه تعارض بین ارزش 

اخالقی ” دچار   آن شکل   17“ کثرت  نتیجه  و  گیری شده 
خیالی ”  اخالقی  آن صالحدید  که  است    18“ کدهای  در 

10. Exceptionism 

11. Forsyth   

12. Moral Sensitivity 

13. Moral Judgment 

14. Moral Motivation 

15. Moral Character 

16. Rest, Thoma & Bebeau   

17. Ethical Multiplicity 

18. Phantom Code of Ethics 
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از  تصمیم   فردی  اساس  و  پایه  غلط،  و  گیری  درست 
می  قرار  کار  محل  در  و ) گیرد  اخالقی  جیاکولونه 

اخالق  .  (2003،  1جرکیویزیس اهمیت  به  توجه  با 
ای در مربیگری، یافتن عوامل مؤثر بر آن از اهمیت  حرفه 

باالی برخوردار است. از جمله عواملی که ممکن است  
است.  اخالقی  فرهنگ  باشد،  داشته  نقش  آن  بر  که 

اخالقی   از  تواند  میفرهنگ  افراد  آگاهی  بـرای 
ها در کنـار تمام  ها و عملکرد آن ر قضاوت اخالقیات، ب

توان چنین  طور ساده میبگذارد. به   تأثیرهای فرد  فعالیت
و   اعتقادات  اعمال،  اخالقی،  فرهنگ  که  کرد  بیان 

ها  مربوط به درست یا نادرست افراد یا گروه  یمعیارها
فرهنگ .  (2011زارعی و همکاران،  )  ردیگرا در بر می 
می به اخالقی  زیرمجموعه تواند  فرهنگ  عنوان  از  ای 

چندبعد کارکردی  که  شود  گرفته  نظر  در    ی سازمانی 
رسمی و غیررسمی کنترل رفتاری نشان    یهامیان نظام 

افراد در  . فرهنگ اخالقی می دهدیم تواند بر عملکرد 
که   یاگونهبگذارد، به تأثیرها های آن کنار سایر فعالیت

آن به  را  نادرست  یا  درست  کار  کند.  انجام  توصیه  ها 
عملکردهای   و  ساختارها  ارتقای  باعث  این  بر  عالوه 

هر گاه گروهی برای رسیدن به  .  شودیم  یریگمیتصم
طور معمول کسی رهبری و به   کنند،هدفی تالش می

گیرد. این فرد باید دارای  مسئولیت گروه را بر عهده می 
های الزم برای رهبری باشد تا بتواند  ها و ویژگیمهارت 

در   کند.  هدایت  هدف  سمت  به  را  گروه  اعضای 
این نقش را بر عهده  موقعیت های ورزشی، مربی تیم 
بی و سبک  رفتارهای مرفرهنگ اخالقی،  ،  رو ن یدارد. ازا

مربیگری او، نقش مهمی در عملکرد و موفقیت گروه 
دارد و همچنین مربیگری نوعی رهبری رودرروست که  

ها، استعدادها و عالقه به هم نزدیک و افراد را با تجربه 
ها را به قبول مسئولیت و تالش برای دستیابی به  آن

، 2اسمیت، اسمول و کورتیس )کند  موفقیت تشویق می

 
1. Giacalone & Jurkiewicz  

2. Smith, Smoll & Curtis,  

2007) . 
اخالقی  پژوهش فرهنگ  خصوص  در  متعددی  های 

پژوهش  این  اکثر  اما  است  شده  زمینه  انجام  در  ها 
مثال،  اندبوده ی  رورزشیغ برای  توکل.  و    اینملکیان 
بررسی    (2015) عنوان  تحت  خود  پژوهش    تأثیردر 

فرهنگ اخالقی بر کیفیت حسابرسی تحت شرایط فشار  
کیفیت   چه  بودجه زمانی به این نتیجه رسیدند که هر

بودجه   فشار  از  باشد،  باالتر  سازمان  اخالقی  فرهنگ 
این  شود یزمانی آن کاسته م  گونهچ یکه هو همچنین 

فرهنگ  و  زمانی  بودجه  فشار  بین  معناداری  ارتباط 
غیراخالقی با اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی، برقرار 

سیرجی، مارتاهمچنین    .یستن لی،  سینقاپاکادی،   ،
ترویج  پژوهشی در زمینه    در  (2013)   3کونمی و ویراکول

اخالقیات   ترویج  که  رسیدند  نتیجه  این  به  اخالقیات 
در حال  . گذاردی اثرات مثبتی بر کیفیت زندگی کاری م

محیط  متأسفانهحاضر،   در  و  ما  جامعه  کاری  در  های 
. در حالی که در  شودی مای توجه  کمتر به اخالق حرفه 
در   سکوالر،  و  هادانش غرب  مدیریت  به  مربوط  ی 

ای وجود دارد،  ا عنوان اخالق حرفه ی باشاخه سازمان،  
ولی در جامعه دینی ما در مدیریت، به اخالق توجه کافی  

ویژگیاستنشده   تا  است  آن  نیازمند  ما  جامعه  های . 
ای مانند دلبستگی به کار، روحیه مشارکت اخالق حرفه 

و اعتماد و ایجاد تعامل با یکدیگر، تعریف و برای تحقق 
 ی شود. سازفرهنگآن 
در تحقیق خود پی بردند که    (2021و همکاران )   4دکر 

در مسیر بهبود اخالق حرفه ای می بایستی به مسائل  
نمود.   توجه  )فرهنگی  کشوری  و  نیز   (2020سلیمی 

مشخص نمودند که در فضای امروزی ورزش اخالق  
سیاست های فرهنگی و سازمانی   تأثیر ای تحت  حرفه 

در پژوهش خود    (2017اکسامتی و همکاران )  قرار دارد.
حرفه اخالق  رشد  که  داشتند  توجه  اشاره  نیازمند  ای 

3. Marta, Singhapakdi, Lee, Sirgy, 

Koonmee & Virakul 

4. Decker 
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. رشد اخالق حرفه ای  استجدی به مسائل فرهنگی  
صورت جدی مورد توجه قرار  در ورزش می بایستی به 

نیازمند تحول در حوزه فرهنگی دارد    مسئلهگیرد و این  
مشخص نمودند    (2020دهقانی ) .  (2017،  1)اوسبورنی

سیاست ها و فعالیت   تأثیرکه اخالق حرفه ای تحت  
گیرد. می  قرار  فرهنگی  جامعپژوهش   های  ای  های 

بین   ارتباط  و درخصوص  اخالقی  اخالق    فرهنگ 
 انجام نشده است.  ایحرفه  مربیانای حرفه 

ای در ورزش و به خصوص در میان  بهبود اخالق حرفه
می ورزشی  زمینمرببیان  بهبود    ةتواند  جهت  جدی 

به  شاخص  نماید.  فراهم  را  ورزش  در  عملکردی  های 
ها  توان کیفیت فعالیتای میبهبود اخالق حرفه  ةواسط

-در ورزش را ارتقا داد و شرایطی جهت توسعه اخالق
انجام    مداری در سطح ورزش فراهم نمود. با این توجه

این  پژوهش حاضر می در  پژوهشی  تواند در رفع خال 
تبیین هدف از انجام پژوهش    رو ن یا  ازر باشد.  ثؤحوزه م

ای در  الگوی ارتباطی فرهنگ اخالقی با اخالق حرفه
می  حاضر  پژوهش  نتایج  بود.  ورزشی  به  مربیان  تواند 

که    اندرکاراندست به  ورزشی  را  خود  توجه  بیشتر 
و کمتر این متغیرها    نیازهای فیزیولوژیکی متمرکز کرده 

بتوانند داد تا ، بینش بهتری اندداده را مورد بررسی قرار 
مناسب   رفتار  اتخاذ  با  و  مربیگری آگاهانه  حرفه  به 

ای به عنوان یکی از نگرانی  بهبود اخالق حرفه  بپردازند.
ورزش مشخص شده   در  انجام  های همیشگی  است. 

تواند شواهد کافی در خصوص بهبود پژوهش حاضر می
ای در ورزش را فراهم نماید. با توجه به  اخالق حرفه 

اخالق   کارکردهای  خصوص  در  قوی  شواهد  نبود 
فرهنگ اخالق    به تاثیراتای در ورزش، پی بردن  حرفه

-ای مربیان ورزشی میاخالق حرفه  بر میزانسازمانی  
گیری راهکارهایی در این خصوص ل، منجر به شکتواند

از منظر علمی و عملی    گردد. بنابراین پژوهش حاضر 
پیاده می و  ایجاد  جهت  در  مناسب  شواهد  سازی  تواند 

 
 

 

ای در مربیان های اجرایی در حوزه اخالق حرفهفعالیت
ا ورزشی را فراهم نماید. توجه پژوهش حاضر با    ن یبا 

با    یسازمان  فرهنگ اخالق  یارتباط  ی الگو  نییهدف تب
 .دیو اجرا گرد  یطراح  یورزش  انیدر مرب  یااخالق حرفه 

 

 پژوهش شناسی روش
 روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.

 کنندگانشرکت
ای دارای مدرک ملّی و  آماری کلیه مربیان حرفه   ةجامع 
به بین بودند که  استان گلستان  صورت تصادفی  المللی 

آن  185ساده   از  از  نفر  والیبال، رشته ها  فوتبال،  های 
کبدی،   میز،  روی  تنیس  فوتسال،  هندبال،  بسکتبال، 

انتخاب شدند. در  شنا، کشتی و کاراته به  عنوان نمونه 
مرحلة اجرای پژوهش پس از ارائه توضیحات مقدماتی  

گیری و هدف از اجرای آزمون، نحوه  درباره ابزار اندازه 
آزمون پاسخ  به  شرکت گویی  برای  به کنندگها  طور ان 

مفصل شرح داده شد. در خصوص مالحظات اخالقی  
از کسب رضایت آگاهی پس  دادن  و  افراد  از  های  نامه 

ها اطمینان داده شد که اطالعات دریافت  الزم، به آن
  شده فقط در این پژوهش استفاده خواهد شد و از هر 

 گونه سوءاستفاده محفوظ خواهد بود. 

 هاگردآوری داده ةابزار و شیو
ابتدا   حاضر  پژوهش  در  اطالعات  گردآوری  جهت  در 

مجو کسب  از  پس  در  زمحققین  حضور  به  الزم  های 
های پژوهش پرداختند و به پخش و جمع  میان نمونه

پرسش بدین نامهآوری  نمودند.  اقدام  پژوهش  های 
صورت که محقق پس از کسب ارتباطات اولیه به پخش  

صورتنامهپرسش به  از   ها  الکترونیکی  و  حضوری 
  برایطریق پست الکترونیک و فضای مجازی پرداخت.  

ابزار از  اطالعات  استفاده    هاییگردآوری  زیر  شرح  به 
 شد:

1. Osborne 
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فردی  فرم با  اطالعات  مربیان  فردی  اطالعات   :

هفت  از  متشکل  ساخته  محقق  فرم  یک  از  استفاده 
برای تعیین سن، جنسیت، وضعیت تأهل، رشته    سئوال

عناوین   و  مربیگری  درجه  مربیگری،  سابقه  ورزشی، 
 گردآوری شد. ،قهرمانی در جایگاه مربیگری

حرفه   ة نام پرسش  ورزشیاخالق  مربیان    1ای 

  گویه   38  شامل  نامهپرسش این  :  ( پی.ای.کیو.اس.سی) 
اندازه   که  است مقیاس  برای    ة فلسفگیری شش خرده 

( عالقه  6مربیگری  )گویه(،  کار  به  گویه(،   8مندی 
گویه(،   7گویه(، قانون مداری )  6استفاده از خرد جمعی )

گویه( و   7ها و هنجارهای اجتماعی )احترام به ارزش 
( انسانی  پرسش  .استگویه(    4روابط  توسط  این  نامه 

و اعتباریابی شده    شده  ساخته  (2016) همکاران  عیدی و  
ی  ادرجه پنج های این ابزار روی یک پیوستار  پاسخ است.  

-( نمرهکامالً موافقم)  5( تا کامالً مخالفم)  1لیکرت از  
ها  شود. با توجه به متفاوت بودن تعداد گویهذاری میگ

از حاصل  در هر خرده مقیاس، نمرات هر خرده مقیاس 
گویه نمرات  مجموع  بر  تقسیم  مقیاس  خرده  هر  های 

گویه گویهتعداد  نمرات  )میانگین  خرده  ها  هر  در  ها 
آمد دست  به  بین    همقیاس(  است.   5تا    1و  متغیر 

دامنه   در  کل  نمره  و است  متغیر    30تا    6همچنین، 
ای بیشتر دهنده رعایت اخالق حرفهنمرات باالتر نشان

اساس.  است تحلی  بر  در  نتایج  اکتشافی  عاملی  ل 
، شش خرده  ( 2016)عیدی، شعبانی و امیری  پژوهش  

پرسش این  درمقیاس  از    7/40مجموع    نامه  درصد 
و ضرایب آلفای   کردواریانس اخالق ورزشی را تبیین  

قرار    76/0تا    73/0ها در دامنه  کرونباخ خرده مقیاس
ی بیانگر دییتأاین، نتایج تحلیل عاملی    . عالوه برداشت

داده با  عاملی  شش  مدل  باالی  های  برازش 
  ,NFI,  99/0    =CFI=    96/0)بود    شده یگردآور

 
1.  Professional Ethics Questionnaire of 

Sporting Coaches 

2. Organizational Ethical Culture 

Questionnaire 

058/0  =  RMSEA,  9   =  ,df  96/14    =2χ  در  .)
پژوهش حاضر، نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول 

(92/0  =CFI,  97/0  =IFI,  063/0  =SRMR,  
001/0  >  ,p  650  =  ,df  9/1355    =2 χ)   و مرتبه دوم

(94/0  =CFI,  96/0  =IFI,  068/0  =SRMR,  
001/0  >  p  ,  9  =  df  ,  82/26  =  2 χ)    برای بررسی

مدل   عاملی  شش  ساختار  که  داد  نشان  سازه  روایی 
-ای برازش قابل قبولی با دادهگیری اخالق حرفهاندازه

همچنین،  دارد  شدهی گردآورهای   به  .  آلفای  مقادیر 
-دست آمده برای بررسی همسانی درونی این پرسش

آمده    1های پژوهش حاضر در جدول  داده  بر اساسنامه  
نامه  همسانی درونی مناسب این پرسشاست که بیانگر  

 است
 است.

این  2سازمانی   اخالق  فرهنگ  مقیاس   مقیاس: 

  فرهنگ   سنجش  منظوربه که  است    گویه  15  شامل
سه    است  شده  تدوین  سازمانی  اخالقی   را   عـدبُو 

  3اخالقی  یها محرک/هنجارها  اول  بعد:  سنجدیم
  گویه) 4ال با مقامات از  پیروی دوم  بعد ،(10  تـا 1 گویه)

 5اخالقی   رفتار  یابر  هاتشویق  سوم  بعد  ،(13  تا  11
مق  بـه  پاسخگـویی(.  15  تا   14  گویه)   در  یـاساین 

(  6=درست  کامالً  ،1= اشتباه  کامالً)   ایدرجه   6ف  طیــ
گویه  .  است دهی  است.   14نمرده  معکوس  به شکل 

پرسش خ  کرونبا  آلفای  ضریب گزارش    88/0نامه  این 
عاملی    .استشده   تحلیل  نتایج  حاضر،  پژوهش  در 

تأییدی مرتبه اول برای بررسی روایی سازه نشان داد  
فرهنگ اخالق  گیری  که ساختار سه عاملی مدل اندازه

شده دارد  های گردآوریی برازش باالیی با دادهسازمان
(93/0  =CFI,  91/0  =IFI,  064/0  =SRMR,  

001/0  >P  ,  38/47    =2 χ  ،مقادیر آلفای  (. همچنین

3. Ethical Norms/Incentives 

4. Obedience to Authority 

5. Rewards for Ethical Behavior 
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این   درونی  همسانی  بررسی  برای  آمده  دست  به 
های پژوهش حاضر در جدول  داده  بر اساسنامه  پرسش

آمده است که بیانگر همسانی درونی باالی این ابزار   1
 .است

 ها روش پردازش داده
-بندی و خالصه پس از گردآوری اطالعات برای طبقه

داده از  سازی  فراوانی،  ها  استاندارد،  انحراف  میانگین، 
  ها، از آزمون جدول و شکل استفاده شد. در تحلیل داده

بررسی اس-کی)  1اسمیرنوف  -کالوموگروف جهت   )
داده توزیع  بودن  کرونباخ  طبیعی  آلفای  ضریب  از  ها، 

از ضریب گیری،  جهت تعیین همسانی درونی ابزار اندازه
های دوسویه  گیهمبستگی پیرسون برای تعیین همبست

در   شد.  استفاده  رگرسیون  آزمون  از  متغیرها،  بین 
،  (1999)  2های هو و بنتلرتوصیه   ه یبر پاپژوهش حاضر،  
تحلیل اطمینان  تمامی  سطح  در  با    95ها  و  درصد 

  22  ة نسخ   3آماری برای علوم اجتماعی   ة بست استفاده از  
 انجام شدند.

 

 هایافته
اساس سابقه  گردآوری های  داده  بر  و  سن  شده، 

شرکت ترتیب  کنندهمربیگری  به    57/41±09/11ها 
و   جنسیت،   27/15±73/8سال  نظر  از  بود.  سال 

نفر   68درصد( و    2/63نفر مرد )  117ها  کنندهشرکت
( ورزشی    8/36زن  رشته  نظر  از  و  از    22درصد(  نفر 

درصد(،   3/10نفر از والیبال )  19درصد(،   9/11فوتبال )
)  نفر  25 از هندبال    18درصد(،    5/13از بسکتبال  نفر 

نفر از    11درصد(،    5/6نفر از فوتسال )  12درصد(،    7/9)
( میز  روی  )  14درصد(،    9/5تنیس  کبدی  از    9/5نفر 

نفر از کشتی   23درصد(،   5/13نفر از شنا )  25درصد(،  
 درصد( بودند. 6/8نفر از کاراته )  16درصد( و   4/12)

همبستگی آماره  1جدول   ضرایب  و  توصیفی  های 
می  هیدوسو نشان  را  پژوهش  متغیرهای  بر  دهد.  بین 

اخالق    اساس سطح  باالترین  جدول،  این  اطالعات 
مندی به کار  در بُعد عالقه  37/4±32/1ای با نمره  حرفه

  58/2±31/1ای با نمره  ترین سطح اخالق حرفهو پایین
ل اخالق  در بُعد روابط انسانی مشاهده گردید. نمره ک

در دامنه    42/22±35/3ها با نمره  کننده ای شرکتحرفه
  <  001/0قرار داشت ) 18باالتر از حد متوسط  30تا  6
p ,85/7 = t.)   عالوه بر این، نمره کل فرهنگ اخالق

که    28/63±78/10سازمانی   سطح  بود  دهنده  نشان 
  بر اساسهمچنین    باالی فرهنگ اخالق سازمانی بود.

ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط سطح کلی فرهنگ  
حرفه  اخالق  کلی  سطح  با  مثبت اخالقی  معنادار،  ای 

مقیاس  زیر  بین  های  هنجارها/محرکهای  همچنین 
و  اخالق مداری  قانون  جمعی،  خرد  از  استفاده  با  ی 

تشویق بین  فلسفه  همچنین  با  اخالقی  رفتار  برای  ها 
ها و  ام به ارزش مندی به حرفه، احترمربیگری، عالقه 

ای معنادار، مثبت ضعیف  هنجارها، روابط انسانی رابطه 
از    یرو یپدر حالی که بین بعد    ؛ تا متوسط وجود داشت

باال  حرفه   مقامات  اخالق  کلی  سطح  و  ابعاد  ای  با 
 (.1ای معنادار مشاهده نگردید )جدول رابطه 

 

 

 

 

 
1. Kolmogorov–Smirnov 

2. Hu & Bentler 

3. Statistical Package for Social 

Sciences 
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 های توصیفی و روابط دوسويه بین متغیرهای پژوهش همسانی درونی ابزار، آماره  -1جدول 
Table 1- Internal consistency of tools, descriptive statistics and two-way 

relationships between research variables 

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

 
منظور بررسی قابلیت و قدرت ابعاد فرهنگ  به   ادامهدر  

اخالق   کلی  سطح  و  ابعاد  تبیین  در  سازمانی  اخالقی 
ای، هفت مدل رگرسیون چندمتغیره اجرا شد که  حرفه

 بر اساسآمده است.    2خالصه نتایج حاصله در جدول  
اول،   مدل  در  جدول،  فلسفه این  رگرسیون  مدل 

اساس مربیگری   اخالق ابعاد    بر  از    یازمانس  یفرهنگ 
  2R  ,001/0  >  P=    081/0است )لحاظ آماری معنادار  

,331/5    =F  ها برای رفتار اخالقی  تشویق (، طوری که
(001 /0   >  P  ,933/3  =  t  ,286/0  =  β  )  توان

مجموع قادر به    دربینی فلسفه مربیگری را دارد و پیش 
تغ  1/8  نییتب از  حرفه  راتییدرصد  بُعد  اخالق  در  ای 

مرب بعد    .است  یگریفلسفه  که  حالی  از    یرو یپدر 
و  ( P ,129/0 = t ,009/0 = β > 05/0)مقامات باال 

  =  P  ,517/0  >  05/0)  یهای اخالقهنجارها/محرک 
t  ,037/0  =  β  )پیش فلسفتوان  را   ة بینی  مربیگری 

دوم،   مدل  در  عالقه ندارند.  رگرسیون  به مدل  مندی 
ابعاد فرهنگ اخالقی سازمانی از لحاظ    بر اساسحرفه  

معنادار   ) آماری    2R  ,001/0  >  P=    066/0است 

,262/4    =F  ها برای رفتار اخالقی  تشویق (، طوری که
(001 /0   >  P  ,404/3  =  t  ,246/0  =  β  )  توان

قادر    در مجموعرا دارد و    حرفهمندی به  عالقه بینی  پیش 
ای در بُعد  اخالق حرفه  رات ییدرصد از تغ  6/6  نییبه تب

کار  عالقه  به  بعد    .استمندی  که  حالی  از    یرو یپدر 
و  ( P ,662/0 = t ,048/0 = β > 05/0)مقامات باال 

  =  P  ,182/1  >  05/0ی )های اخالقهنجارها/محرک 
t  ,085/0  =  β  )را  مندی به کار  عالقهبینی  توان پیش

که   داد  نشان  سوم  مدل  تحلیل  نتایج  مدل  ندارند. 
ابعاد فرهنگ    بر اساس   استفاده از خرد جمعیرگرسیون  

  064/0است )اخالقی سازمانی از لحاظ آماری معنادار  
  =2R  ,001/0  >  p  ,13/4    =F  که طوری   ،)

  =   P  ,512/3  <  001/0های اخالقی )هنجارها/محرک 
t  ,254/0  =  β  )بینی استفاده از خرد جمعی توان پیش  

  راتییدرصد از تغ  6/ 4  نییقادر به تب  در مجموع را دارد و  
در    .است  استفاده از خرد جمعیای در بُعد  اخالق حرفه 
  P  ,316/0  >  05/0)از مقامات باال    یرو یپحالی که بعد  

=  t  ,023/0  =  β  )  براتشویقو اخالق  یها  ی  رفتار 
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(05/0  <  P  ,214/0  =  t  ,015/0  =  β  )بینی توان پیش
را ندارند. نتایج تحلیل مدل چهارم    استفاده از خرد جمعی

سطح کلی قانون مداری  مدل رگرسیون  نشان داد که  
ابعاد فرهنگ اخالقی سازمانی از لحاظ آماری    بر اساس
=    2R  ,001/0  >  P  ,516/3=    055/0است )معنادار  

F  001/0های اخالقی )هنجارها/محرک (، طوری که  

>  P  ,994 /2  =  t  ,218/0  =  β  ) بینی قانون  توان پیش
درصد از    5/5  نییقادر به تب  در مجموعمداری را دارد و  

در    .قانون مداری استای در بُعد  اخالق حرفه   راتییتغ
  p  ,107/1  >  05/0) از مقامات باال    یرو یپحالی که بعد  

=  t  ,08/0  =  β  )  05/0ی )رفتار اخالق  یها براتشویقو  
< p ,199/0 = t ,014/0 = β ) بینی قانون  توان پیش

مداری را ندارند. نتایج تحلیل مدل پنجم نشان داد که  
ها و هنجارها  کلی احترام به ارزش سطح  مدل رگرسیون  

ابعاد فرهنگ اخالقی سازمانی از لحاظ آماری    بر اساس
=    2R  ,001/0  >  p  ,311/6=    095/0است ) معنادار  

F  تشویق(، طوری که( رفتار اخالقی  برای    001/0ها 
>P  ,342/4  =  t  ,31/0  =  β  ) بینی احترام توان پیش

  ن ییقادر به تب  در مجموع ها و هنجارها را دارد و  به ارزش 
احترام به  ای در بُعد اخالق حرفه   راتییدرصد از تغ 5/9

استارزش  و هنجارها  بعد    .ها  حالی که  از    یرو یپدر 
و  ( P ,312/0 = t ,022/0 = β > 05/0)مقامات باال 

  =  P  ,523/0  >  05/0های اخالقی )هنجارها/محرک 
t  ,037/0  =  β  ) ارزش توان پیش به  احترام  و  بینی  ها 

های مدل ششم نشان داد که  هنجارها را ندارند. یافته
انسانی   روابط  رگرسیون  اساس مدل  فرهنگ    بر  ابعاد 

  079/0است )اخالقی سازمانی از لحاظ آماری معنادار  
  =2R  ,001/0  >P  ,158/5    =F  ها  تشویق (، طوری که

  =  P  ,896/3  =  t  ,28 /0<  001/0برای رفتار اخالقی )
β  )در مجموع را دارد و  روابط انسانی  بینی  توان پیش  

ای در  اخالق حرفه  رات ییدرصد از تغ 9/7 ن ییقادر به تب
استبُعد   انسانی  بعد    .روابط  که  حالی  از   یرو یپدر 

و  (  P  ,056/0  =  t  ,004/0   =  β>  05/0)مقامات باال  
  =  P  ,156/0  >  05/0های اخالقی )هنجارها/محرک 

t  ,011/0  =  β  ) را ندارند  روابط انسانی  بینی  توان پیش
در یافته  و  داد که  نهایت  نشان  هفتم  مدل  مدل  های 

حرفه  اخالق  اساس ای  رگرسیون  فرهنگ    بر  ابعاد 
  119/0است )اخالقی سازمانی از لحاظ آماری معنادار  

  =2R  ,001/0  >P  ,177/8    =F  ها  تشویق (، طوری که
  =  P  ,439/4  =  t  ,31 /0<  001/0برای رفتار اخالقی )

β)   05/0های اخالقی )و هنجارهای هنجارها/محرک  
>P  ,197/1  =  t  ,137/0  =  β  ) اخالق بینی  توان پیش

درصد    9/11  نیی قادر به تب  در مجموع را دارند و  ای  حرفه 
تغ حرفه   رات ییاز  هستند.اخالق  بعد    ای  که  حالی  در 

  P  ,943/0  =  t  ,066/0>  05/0)از مقامات باال    یرو یپ
= β )ای را ندارد. بینی اخالق حرفه توان پیش 
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فرهنگ اخالقی   بر اساسای خالصه نتايج مدل رگرسیون چندمتغیره برای تبیین اخالق حرفه  -2جدول 

 و ابعاد آن 

Table 2- Summary of Multivariate Regression Model Results to Explain 

Professional Ethics Based on Ethical Culture and Its Dimensions 

 بین متغیرهای پیش  -مدل 

Model - Predictive 

variables 

 اف
F 

ضريب 
 همبستگی 

R 

ضريب 
 تعیین

2R 

ضريب ب 

)انحراف 

 استاندارد(
B (S.E.) 

 بتا
β 

 تی
t 

 : فلسفه مربیگری1مدل 

Model 1: Coaching 

philosophy 
5.331 ** 0.285 0.081    

 مقدار ثابت 

Constant 
   (4.89 )3.284  0.663 

 اخالقیها برای رفتار  تشویق 

Encouragements for 

moral behavior 
   (0.177)0.7 0.286 3.993 *** 

 های اخالقیهنجارها/محرک

Moral norms / stimuli 
   (0.105)0.054 0.037 0.517 

 پیروی از مقامات باال 

Follow the top officials 
   (0.139)0.018 0.009 0.129 

 مندی به حرفه : عالقه 2مدل 

Model 2: Interest in the 

profession 
4.262 *** 0.257 0.066    

 مقدار ثابت 

Constant 
   (5.869)8.592  1.646 

 ها برای رفتار اخالقیتشویق 

Encouragements for 

moral behavior 
   (0.212)0.721 0.246 3.404 *** 

 های اخالقیهنجارها/محرک

Moral norms / stimuli 
   (0.126)0.148 0.085 1.182 

 پیروی از مقامات باال 

Follow the top officials 
   (0.167)0.111 0.048 0.662 

 : استفاده از خرد جمعی3مدل 

Model 3: Use of 

collective wisdom 
4.13 *** 0.253 0.064    

 مقدار ثابت 

Constant 
   (3.107)6.584  2.119 *** 

 اخالقیها برای رفتار  تشویق 

Encouragements for 

moral behavior 
   (0.067)0.234 0.254 3.512 *** 

 های اخالقیهنجارها/محرک

Moral norms / stimuli 
   (0.111)0.024 0.015 0.214 
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ای بر اساس فرهنگ  خالصه نتايج مدل رگرسیون چندمتغیره برای تبیین اخالق حرفه -2جدول ادامة 

 ابعاد آن اخالقی و 

Table 2- Summary of Multivariate Regression Model Results to Explain 

Professional Ethics Based on Ethical Culture and Its Dimensions 

 بین متغیرهای پیش  -مدل 

Model - Predictive 

variables 

 اف
F 

ضريب 
 همبستگی 

R 

ضريب 
 تعیین

2R 

ضريب ب 

)انحراف 

 استاندارد(
B (S.E.) 

 بتا
β 

 تی
t 

 

 پیروی از مقامات باال 

Follow the top officials 
   (0.085)0.027 0.023 0.316 

 : قانون مداری4مدل 

Model 4: Orbital law 
3.516 *** 0.235 0.055    

 مقدار ثابت 

Constant 
   (3.322)7.242  2.18 * 

 ها برای رفتار اخالقیتشویق 

Encouragements for 

moral behavior 
   (0.071)0.213 0.218 2.994 *** 

 های اخالقیهنجارها/محرک

Moral norms / stimuli 
   (0.119)0.024 0.014 0.199 

 پیروی از مقامات باال 

Follow the top officials 
   (0.093)0.103 0.08 1.107 

 ها و هنجارها : احترام به ارزش5مدل 

Model 5: Respect for 

values and norms 
6.311 *** 0.308 0.095    

 مقدار ثابت 

Constant 
   (0.28 )4.64  0.646 

 ها برای رفتار اخالقیتشویق 

Encouragements for 

moral behavior 
   (0.165)0.715 0.31 4.342 *** 

 های اخالقیهنجارها/محرک

Moral norms / stimuli 
   (0.101)0.053 0.037 0.523 

 پیروی از مقامات باال 

Follow the top officials 
   (0.13 )0.041 0.022 0.312 

 : روابط انسانی 6مدل 

Model 6: Human 

Relations 
5.158 *** 0.281 0.079    

 مقدار ثابت 

Constant 
   (4.661)1.279  0.274 

 ها برای رفتار اخالقیتشویق 

Encouragements for 

moral behavior 
   (0.166)0.647 0.28 3.896 *** 

 های اخالقیهنجارها/محرک

Moral norms / stimuli 
   (0.134)0.021 0.011 0.156 
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ای بر اساس فرهنگ  خالصه نتايج مدل رگرسیون چندمتغیره برای تبیین اخالق حرفه -2جدول ادامة 

 اخالقی و ابعاد آن 

Table 2- Summary of Multivariate Regression Model Results to Explain 

Professional Ethics Based on Ethical Culture and Its Dimensions 

 بین متغیرهای پیش  -مدل 

Model - Predictive 

variables 

 اف
F 

ضريب 
 همبستگی 

R 

ضريب 
 تعیین

2R 

ضريب ب 

)انحراف 

 استاندارد(
B (S.E.) 

 بتا
β 

 تی
t 

 

 پیروی از مقامات باال 

Follow the top officials 
   (0.101)0.006 0.004 0.056 

 ای: اخالق حرفه7مدل 

Model 7: Professional 

ethics 
8.177 *** 0.345 0.119    

 مقدار ثابت 

Constant 
   (4.58 )6.227  1.36 

 ها برای رفتار اخالقیتشویق 

Encouragements for 

moral behavior 
   (0.099)0.195 0.137 1.97 * 

 های اخالقیهنجارها/محرک

Moral norms / stimuli 
   (0.19 )0.843 0.31 4.439 *** 

 پیروی از مقامات باال 

Follow the top officials 
   (0.132)0.125 0.066 0.943 

05/0<  p**, 01/0< p***,  
 

 گیری بحث و نتیجه
های اخالقی و  نتایج نشان داد که نقش هنجارها/محرک 

-ها برای رفتار اخالقی در تبیین ابعاد اخالق حرفه تشویق 
 ای از نقش پیروی از مقامات باال بیشتر است. عالوه بر

ها و احترام به ارزشاین، نتایج نشان داد که به ترتیب  
فلسفه مربیگری )  5/9هنجارها ) درصد(،   1/8درصد(، 

  6/6مندی به حرفه ) درصد(، عالقه   9/7روابط انسانی )
( جمعی  خرد  از  استفاده  قانون   4/6درصد(،  و  درصد( 

 ( اساس درصد(    5/5مداری  های  هنجارها/محرک   بر 
ها برای رفتار اخالقی و پیروی از مقامات  اخالقی، تشویق 

بی   باال  تبیین  همچنین، قابلیت  دارند.  شتری 
اخالقی،  هنجارها/محرک  رفتار تشویق های  برای  ها 

درصد   11/ 9 در مجموع   اخالقی و پیروی از مقامات باال 
ای در مربیان ورزشی از تغییرات سطح کلی اخالق حرفه 

در  نمود.  تبیین  مدل  را  نتایج  معادالت  نهایت،  یابی 

ثبت و در ساختاری بیانگر وجود ارتباط چندگانه معنادار، م 
ای حد متوسط بین ابعاد فرهنگ اخالقی و اخالق حرفه 

مجموع بود.   در  تحلیل   در  شده  انجام  همبستگی  های 
ابعاد فرهنگ اخالقی در تبیین  از نقش  پژوهش حاضر 

حرفه  که  اخالق  طوری  کرد،  حمایت  ای 
تشویق هنجارها/محرک  و  اخالقی  رفتار  های  برای  ها 

نقش به نسبت   مقامات باال اخالقی در مقایسه با پیروی از  
ای داشت و ابعاد احترام به  بیشتری در تبیین اخالق حرفه 

و   تأثیرها و هنجارها و فلسفه مربیگری بیشترین  ارزش 
را از ابعاد فرهنگ اخالقی    تأثیر کمترین  قانون مداری  ُبعد  

طور که  به عبارت دیگر، همان ؛  به خود اختصاص دادند 
در پزشکی، مهندسی، تجارت و اقتصاد نیاز به پیروی از 
هنجارهایی است، ضرورت پیروی از هنجارها در ورزش  

است   ضروری  امری  همکاران،  ) هم  و  ،  2021کمالی 
 .( 2019خلجی و ماندعلی زاده،  زاده،  خسروی 

در تحقیق خود پی بردند که در   ( 2021دکر و همکاران ) 
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حرفه مسیر   اخالق  مسائل بهبود  به  بایستی  می  ای 
نمود.   توجه  ) فرهنگی  کشوری  و  نیز   ( 2020سلیمی 

اخالق   ورزش  امروزی  فضای  در  که  نمودند  مشخص 
سیاست های فرهنگی و سازمانی   تأثیرحرفه ای تحت  

که    با این توجه می توان چنین اعالم داشت   قرار دارد. 
-نتایج پژوهش حاضر در این خصوص با نتایج پژوهش 

) های   همکاران  و  کشوری   و   ( 2021دکر  و  سلیمی 
این .  است همسو    ( 2020)  به  توجه  اخالق    مسئله که  با 

یک  حرفه  فعالیت است فرهنگی    مسئله ای  ایجاد  های  ، 
می  اخالق حرفه فرهنگی  میزان  را تحت  تواند   تأثیرای 

این   دهد.  فرهنگ   مسئله قرار  تا  است  گردیده  سبب 
بهبود  مسیر  در  کلیدی  و  مهم  نقش  سازمانی  اخالق 

  مسئلهای در مربیان ورزشی داشته باشد. این  اخالق حرفه 
های فرهنگ اخالق سازمانی در جهت ناشی از ظرفیت 

یک مربی  . است پیشبرد تعهد افراد به حرفه و شغل خود  
روان  را  باید اصول مذهبی، فلسفی،  ارزشیابی  و  شناسی 

ی که  ا ی مرب   ی حرفه مربیگری قرار دهد. ربنا ی ز و    ه سرلوح 
کند ای خود فلسفه مناسبی را دنبال می در فعالیت حرفه 

فضایل معنوی در چهارچوب اصول  و به رعایت اخالق و  
می  است  برای معتقد  مناسبی  و  موفق  راهنمای  تواند 
باشد.  جنبه   ورزشکاران  در رعایت  مربیان  اخالقی  های 

ورزش نقش مهم و کلیدی دارد و  از جمله    ها حوزه برخی  
بهبود تواند رشد ارزشی و اخالقی ورزشکاران را نیز  می 
 . دهد 

داد شواهد   اخالقی    نشان  فرهنگ  ارتقاء  طریق  از  که 
ای  توان میزان گرایش مربیان ورزشی به اخالق حرفه می 

مربیگری را بهبود بخشید. با این حال باید در نظر داشت 
ای حدود  که سهم فرهنگ اخالقی در تبیین اخالق حرفه 

درصد از تغییرات   88/ 1بدین معنا که  .  درصد بود   11/ 9
ی در ارتباط با سایر عوامل  ای مربیان ورزش اخالق حرفه 

مقایسه   امکان  پیشین  مطالعات  وجود  عدم  دارد.  قرار 
یافته  با  پژوهش  نتایج  را  مستقیم  مطالعات  سایر  های 

 
 

 

پژوهش  لذا  است،  ساخته  برای محدود  بیشتری  های 
های است. یافته   از ی ن   مورد گیری قطعی  رسیدن به نتیجه 

برای ها  های اخالقی و تشویق پژوهش، هنجارها/محرک 
به  را  اخالقی  عواملی  رفتار  اخالق  تأثیر عنوان  بر  گذار 

طور تجربی از تبیین نظری که به   ای معرفی نمود حرفه 
که رفتارهای خالف  این در خصوص    ( 2006)   1گانز و گانز

حرفه  به اخالق  را  عالی  مدیران  مهم  ای  موانع  عنوان 
کند. حمایت می آورند،  مدیریتی و سازمانی به شمار می 

به گونه است که  ها در اخالق حرفه اهمیت تشویق  ای 
کر عنوان عواملی ذ حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت به 

. دارنداند که بر موفقیت عملکرد تیمی نقش بسزایی  شده 
بین طوری به  مثبتی  ارتباط  مطالعات  از  برخی  در  که 

حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت با انسجام گروهی در  
و فوتبال مردان  تیم  شده  گزارش  های بسکتبال مردان 

 است. 
مشخص نمودند که    ( 2016عمادی، کمالی و حسینی ) 
ای در میان مربیان از اهمیت  مسائل مربط به اخالق حرفه 

( مشخص نمود  2020دهقانی ) باشد.  باالیی برخوردار می 
سیاست ها و فعالیت های   تأثیرکه اخالق حرفه ای تحت  

نیز   ( 2017اکسامتی و همکاران ) فرهنگی قرار می گیرد.  
می  فرهنگی  مسائل  به  توجه  که  نمودند  تواند مشخص 

زمینه جهت بهبود اخالق حرفه ای را فراهم نماید. با این 
داشت  اعالم  چنین  توان  می  پژوهش    توجه  نتایج  که 

پژوهش  نتایج  با  خصوص  این  در  دهقانی های  حاضر 
به  .  است همسو    ( 2017اکسامتی و همکاران ) و    ( 2020) 

فرهنگ اخالق سازمانی می  بهبود  تواند   نظر می رسد 
به صورت یک فعالیت جدی و پایدار    توجه به اخالق را 

عبارت  به  دهد.  قرار  سازمانی    ی مدنظر  اخالق  فرهنگ 
را   ورزشی  مربیان  میان  در  اخالق  پایدارسازی  ظرفیت 

می  این  فراهم  که  شکل   مسئله نماید  به  گیری  منجر 
ای در  بدون شک اخالق حرفه گردد. ای می اخالق حرفه 

از  ورزش و توجه به آن در میان مربیان به  عنوان یکی 

1. Gunz &Gunz 
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شغلی   طرفی ستی با ی م مسائل  از  گیرد.  قرار  مدنظر  ی 
فرهنگ سازمانی با توجه به ایجاد بستر اولیه در خصوص  

تواند در مسیر رشد و بهبود این ای می بهبود اخالق حرفه 
باشد. ا گسترده   تأثیر متغیر   داشته  رفتار    ی  بر  فرهنگ 

شغلی،  رضایت  و  انگیزش  سازمانی،  عملکرد  فردی، 
ی  کوش سخت خالقیت و نوآوری، میزان فداکاری و تعهد،  

. فرهنگ قوی منجر به ایجاد  گذارد ی م   تأثیر ها  و مانند آن 
.  شود ی م احساس بهتر برای کارکنان و انجام بهتر کارها 

به   افراد  تعهد  افزایش  موجب  قوی  فرهنگ  همچنین 
سویی میان اهداف کارکنان و اهداف هم سازمان و ایجاد  

ی در جهت افزایش مؤثر سازمانی می شود و این عامل  
است  ور بهره  جانسونهرسی ) ی  و  بالنچارد   ،1  ،2007 ).  

فرهنگ اخالق سازمانی می تواند سیستم انگیزشی جهت 
این  توجه به اخالق در مربیان ورزشی را فراهم نماید. 

ظرفیت می   مسئله  بهبود تواند  جهت  در  مطلوبی  های 
ای مربیان ورزشی را فراهم نماید. به عبارتی اخالق حرفه 

سازمانی سیستم انگیزشی در جهت بهبود فرهنگ اخالق  
حرفه  می اخالق  فراهم  را  ورزشی  مربیان  نماید. ای 

شانس  ها ی سازمان  دارای  دارند،  اخالقی  رفتار  که  یی 
بیشتر  به    موفقیت  که   هستند   ییها ی سازمان نسبت 

دارند.   صادقانه  غیر  و  غیراخالقی   نی تر موفق رفتارهای 
ی  ها ارزش   با و  دارای فرهنگی هستند که همس  ها سازمان 
رفتار    . ( 2017  ، یاوسبورن )   اند ی اخالق قوی   بروز  الزمه 

ای در مربیان ورزشی، سازگاربودن  مطابق با اخالق حرفه 
-ها، فلسفه اخالق فردی و فرآیندهای روان نظام ارزش 

های  شناختی منتهی به رفتار اخالقی با اصول و ارزش 
های  ای است و در صورت تعارض بین ارزش اخالق حرفه 
ای، ممکن است صالحدید فردی صی و حرفه اخالق شخ 

گیری اخالقی قرار درست و غلط، پایه و اساس تصمیم   از 
روان .  رد ی گ  اخالقی  فرآیندهای  رفتار  به  منتهی  شناختی 

شامل حساسیت، قضاوت، انگیزش و شخصیت اخالقی 

جو و فرهنگ اخالقی    تأثیر طور عمده تحت  که به   است 
قرار   شغلی  و ) دارد  محیط  الیوس  گارگالیانوس، 

، عالوه بر وجود اصول  رو ن ی ا   از .  ( 2003،  2تئودوراکیس 
ارزش اخالق حرفه  ترویج  اخالقی  ای،  و  و های معنوی 

ایجاد جو و فرهنگ اخالقی مثبت در ورزش، فرآیندها و 
روان سازوکارها  را  ی  اخالقی  رفتار  در  دخیل  شناختی 

 قرار خواهد داد.   تأثیر تحت  
فرهنگ اخالق سازمانی از ظرفیت های مهمی در جهت 

ارزش شکل  میان  گیری  در  اخالقی  هنجارهای  و  ها 
تواند می   مسئله که این  هستند  مربیان ورزشی برخوردار  

شکل  به  حرفه منجر  اخالق  مربیان گیری  میان  در  ای 
سا  اخالق  فرهنگ  عبارتی  به  گردد.  به  ورزشی  زمانی 

اخالق   ارتقا  سبب  اخالقی  هنجارهای  ایجاد  واسطه 
  بر اساس کلی    طور   به گردد.  می ای مربیان ورزشی  حرفه 

به  اخالقی  فرهنگ  حاضر،  عامل    پژوهش  یک  عنوان 
ورزشی مورد حمایت دخیل در اخالق حرفه  مربیان  ای 

آموزش مربیگری،   اندرکاران دست   رو ن ی ا قرار گرفت، از  
  هایتوانند با ترویج ارزش ورزشی می  های ها و باشگاه تیم 

-و ایجاد جو و فرهنگ اخالقی مثبت در محیط اخالقی 
هایی که به  ها و مداخله ریزی دوره های ورزشی و برنامه 

در  نماید،  یاری  ورزشی  مربیان  اخالقی  فرهنگ  ارتقاء 
ت اخالقی  ایجاد ورزش اخالق مدار و پیشگیری از تخلفا 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر    در ورزش اقدام نمایند. 
می  فعالیت پیشنهاد  ایجاد  با  تا  در  گردد  فرهنگی  های 

گیری هنجارها  های ورزشی، شرایط جهت شکل باشگاه 
های اخالق را فراهم نمود تا بتوان بدین صورت و ارزش 
حرفه را  زمینه   اخالق  بهبود  مربیان جهت  میان  در  ای 

ورزشی فراهم نمود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش 
-گردد تا با ایجاد منشور اخالق حرفه حاضر پیشنهاد می 

چارچوبی   اخالق حرفه در جهت شکل را  ای،  ای  گیری 
د.مربیان ورزشی فراهم نمو 
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