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ای در تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه اخلاق حرفه طراحی مدل ساختاری

 های ملیمربیان زن تیم

 

 2دکترعباس رضایی پندری ،*1دکترمریم مختاری دینانی ،1مریم علایی
 الزهرا )س( دانشگاه گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، .1

 تربیت مدرسگروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه  .2
 (9/1/79، تاریخ پذیرش:5/21/79تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

هـا و در سـازمان شدهرفتهیپذ به یک موضوعامروزه توجه به اخلاق 
تبدیل شده  پژوهشگرانبـراي  توجهقابلجالب و  مسئله جوامـع و یک

، اخـلاق 1بردياخـلاق کـار ؛اسـت کـه تحـت عناوین مختلفی ماننـد
( و این 1) شـودبه آن پرداخته میغیره  و 3اخـلاق تجاري، 2ايحرفـه

عنصر  نیتربعد از ورزشکاران، مهمموضوع در ورزش نیز مطرح است. 
اي در ورزش براي حرفهاخلاق  لزوم وجودکه بر  یجامعه ورزش کی
 هستند.  انی، مربوجود دارد دیتأکها آن
 
 
 
 

 
 رونیازا ؛اثرگذار است کنانیبر نگرش باز ،رهبر گاهیدر جا یمرب

بر رفتار ورزشکاران  یعیچه از نوع طب یچه از نوع واکنش یرفتارهاي مرب
رعایت اصول  تواندیممربیان  4و توسعه رفتار اخلاقی اثر را دارد نیشتریب

(. از سوي دیگر، با 2اخلاق ورزشی در ورزشکاران را نیز تسهیل کند )
ننده مربیان زن در جذب کتوجه به رشد ورزش زنان و نقش تعدیل

رسد مربیان شاغل در این حوزه با دختران و زنان به ورزش، به نظر می
 هاي اخلاقی و شغلی مشابه و متفاوتی مواجه باشند.چالش
 
 
 

 چکیده
ها مسئله مهمی است؛ و توجه اذهان عمومی به آن هاتیبا توجه به حساسزنان اي براي مربیان تیم ملی حرفه قرعایت اصول اخلازمینه: 

 است. ملی هاياي در بین مربیان زن تیمعوامل مؤثر بر توسعه اخلاق حرفه طراحی مدل ساختاري تفسیريپژوهش هدف  ،بنابراین

ی بیترکروش به  ها، میدانی است کههدف؛ کاربردي و به لحاظ شیوه گردآوري داده ظازلحااي، این پژوهش ازنظر نتیجه؛ توسعه روش:
مقاله در دسترس و  33اي ورزشی، مربیان و زنان، هاي مرتبط با اخلاق حرفهدر بخش کیفی از بین پژوهش .ه استانجام شد کمی-کیفی
بط با مسئله پژوهش تعریف و شناسایی شد. عواملی که مقدار شاخص نمونه انتخاب و با روش فراترکیب تحلیل و عوامل مرت عنوانبهمرتبط 

ي ساختاري تفسیري و فرایند سازمدلبود در ادامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در بخش کمی؛  7/0ها بالاي روایی محتوا براي آن
گلوله  يریگنمونه خبره با روش نفر 13 اي و مربیان،هنظران در حوزه اخلاق حرفاي استفاده شده است. از بین افراد و صاحبتحلیل شبکه

 1/0ها از هایی که نرخ ناسازگاري آنپرسشنامه ي وآورجمع ازیموردنهاي ی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی دادهبرف
 .اکسل و سوپردیسیژن انجام شد افزارنرمکمتر بود در محاسبات لحاظ شدند. محاسبات در 

عوامل کل  نیدر معیار شخصی است و در ب شدهبنديدستهاي در مربیان زن تیم ملی عوامل توسعه اخلاق حرفه معیار نیترمهمها: یافته
 عامل است. نیترمهم« داشتن شناختی کامل از خود» ،شدهشناسایی

مربیان  و ارزیابی عملکرد نظارت ،خابتدر زمینه ان يرگذااستیمبنایی براي س بی شک می تواند به عنوانپژوهش  يهاافتهیگیری: نتیجه
 زن تیم ملی قرار گیرد.

 

 اخلاق ورزشی، عوامل جنسیتی، عوامل سازمانی، عوامل شخصی ي،احرفهاخلاق گان: دواژیکل
 

 
 

 M.mokhtaridinani@Alzahra.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 



 های ملیر مربیان زن تیمای دتفسیری عوامل مؤثر بر توسعه اخلاق حرفه دکتر مریم مختاری دینانی و همکاران: طراحی مدل ساختاری 
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ی و بیولوژیکی زنان و مردان، از شناخترواني هایژگیواگرچه با توجه به 
اما درباره تفاوت ؛ ردبین مردان و زنان تفاوت وجود دا منظر اخلاق نظري

اي اجماع نظر وجود ندارد. برخی بین زنان و مردان در زمینه اخلاق حرفه
عام  صورتبهفارغ از جنسیت  5اي را برخلاف اخلاق نظرياخلاق حرفه
هاي دیگري بر تأثیر عوامل اما در پژوهشاند؛ دادهقرار  موردمطالعه

(. همچنین 4و  3است )اي تأکید شده مرتبط با جنسیت بر اخلاق حرفه
امروزه در بسیاري از مسابقات شاهد نادیده گرفته شدن موارد اخلاقی و 

 این مسئله باعث ؛ کهتوسط مربیان زن هستیم یراخلاقیغانجام کارهاي 
ي واقعی ورزش، درخواست هاجنبهاز  دور شدن ی،اخلاقی تفاوتیب

شیوع ، کارورزشی دگیدبیآسزمان در نادرست مربی از ورزشکار حتی 
و  7پرخاشگري وفحاشی مثل مربیان  يرفتارکجو  6ناهنجاري اخلاقی

متقابلانه و همراه با حیله و فریب توسط  يهاوهیانواع ش يریکارگبه
بنابراین ضروري است تا عوامل ؛ (5-7است )شده  مربیان و بازیکنان

ان با بندي شود تا بتوبر رفتار اخلاقی مربیان زن شناسایی و رتبه رؤثم
اي ي مناسب زمینه تدوین کدها و اصول اخلاق حرفهگذاراستیس

ورزشی این بخش مهم از جامعه ورزشی را فراهم آورد. در همین زمینه، 
 یاجتماع هايتیو محدود هاشهیکل نتایج تحقیقات حاکی از آن است که

 رگذاریثأت ياورزش حرفه نانیآفربه فرهنگ مرتبط است و بر رفتار نقش
 هايفرهنگداراي جنسیت و کار با افراد  یفرهنگ یستگیو شا است

 نشان داده شد در پژوهش دیگري .(3) است يها ضرورآن يمختلف برا
 تواندیم یتیو رفع موانع جنس تیبر جنس یمبتن يساز یکه اجتماع
 .(4) زنان و مردان شود نیب یرفتن اختلاف رفتار اخلاق نیباعث از ب
ي، او سن بر نگرش به اخلاق حرفه تسییر جنتأث یبررس همچنین در

مؤثر  ياو سن هر دو بر نگرش به اخلاق حرفه تیجنس مشخص شد که
 کنندیم تیرعا شتریرا ب يارفهاخلاق ح زنان نسبت به مرداناست و 

 انیمرب یرفتار اخلاقهمچنین، در تحقیق دیگري نشان داده شد که  (.3)
، گریموزان ورزشکار داشت. از طرف دآبر عملکرد دانش يداراتأثیر معن
 یهایو شاخص ارهایمع يمختلف بر مبنا يهادر رشته انیمرب بانتخا
(. 9) اي آنان بودحرفه اخلاق کنندهنییها تعاز آن یکه برخ شتقرار دا
و استقلال  انیمرب یتیرفتار حما نیدر خصوص رابطه ب یقیتحق جینتا

استفاده  یتیحما يز رفتارهاکه ا یانیمرب دهدورزشکاران نشان می
 د داشتندر اخلاق و رفتار ورزشکاران خود خواه ییکنند، تأثیر بسزامی
هاي اي در سازمانتوسعه اخلاق حرفه الگوي دیگري در پژوهش (.10)

 (.11قرار گرفت )مؤلفه مورد تائید  5شاخص و  31در قالب  یورزش
 4به  کنانیاي در بازرشد اخلاق حرفه عکه موانتحقیق دیگري نشان داد 

 يروی، مرتبط با نیو اجتماع یفرهنگ ،یو سازمان یتیریگروه موانع مد
وجود  دیگر یدر پژوهش(. 12) هستند میتقسقابل يو اقتصاد یانسان

با احتمال  انیمرب یانتظارات اخلاق نیمثبت و معنادار ب یهمبستگ
 یاخلاق يهااز معضل کیهر  يدر ورزشکاران برا يپرخاشگر

ترین اخلاق از ضروري ازآنجاکه(. 13مورد تائید قرار گرفت )شده طرحم
انسانی است و بسیاري از مشکلات فردي و اجتماعی  نیازهاي جامعه
در نظر گرفته  هانظریه بـسیاري از شدهگمحلقـه  و داردقی ریشه اخلا

تواند آن بر مقولات اجتماعی، میي رگذاریتأث شـناخت( 14)شود می

 درصددد بنابراین این پژوهش استفاده قرار گیر مـورد شیازپشیب
تفسیري عوامل مؤثر  مدل ساختاري کهاست  سؤالپاسخگویی به این 
 هاي ملی چگونه است؟اي در مربیان زن تیمبر توسعه اخلاق حرفه

 

 روش
هـدف؛ کـاربردي، ازنظـر  ازلحـاظاي، این پژوهش ازنظر نتیجه؛ توسـعه

بـه  ها؛ میدانی اسـت کـهشیوه گردآوري دادهروش؛ توصیفی و به لحاظ 
در بخش  .ه استانجام شد یبیترک ياوهیو به ش یو کم یفیک يهاروش

جامعـه آمـاري ایـن بخـش  .کیفی از روش فراترکیب استفاده شده است
اي ورزشـی، مربیـان و زنـان )دوره هاي مرتبط با اخلـاق حرفـهپژوهش
 شدهچاپداخلی یا خارجی ( است که در نشریات معتبر 1396الی  1330

هـاي نشـریات داخلـی و و در دسترس بودند. ابتدا با جسـتجو در پایگـاه
بر اساس چکیده  ترقیدقخارجی مقالات انتخاب شدند و سپس با بررسی 

ی موردبررسنمونه انتخاب و  عنوانبهمقاله  33 تیدرنهاو واژگان کلیدي 
مقالـه  15ن فارسـی و درصد( به زبـا 60مقاله )حدود  23قرار گرفت که 

 55مقالـه )حـدود  21درصد( به زبان انگلیسی بود. همچنـین  40)حدود 
و بقیه مقالات قبل از این سال چاپ شـده بودنـد.  90درصد( بعد از سال 

ي؛ ترکیبـی از معیارهـا پـژوهش روایـی از اطمینـان حصـول منظوربـه
امـل، مبتنـی اگرچه عو. پذیري مورد استفاده قرار گرفتمقبولیت و انتقال

بر پیشینه پژوهش و از مقالات داراي اعتبار انتخاب شدند بـراي بررسـی 
ها از شاخص روایی محتوا نیز استفاده گردید و بر اسـاس نظـر اعتبار آن

-در مورد مناسب بودن عوامـل شناسـایی متخصصان و خبرگان موضوع

امـه بـود در اد 7/0ها بالاي شده، عواملی که مقدار این شاخص براي آن
 پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

ی، از موردبررسدر بخش کمی با توجه به هدف پژوهش و ماهیت مسئله 
و فراینــد تحلیــل  (ISM)ي ســاختاري تفســیري ســازمدلي هـاروش

استفاده شده است. جامعه آماري این بخش، افـراد و  (ANP)اي شبکه
از  ؛ کهملی استاي و مربیان زن تیم نظران در حوزه اخلاق حرفهصاحب
دانشگاه  استاددرصد(،  40) ملی نفر، مربی و سرپرست تیم 13 هابین آن

گلولـه  يریگصورت نمونهبه درصد( 30) سرمربی تیم ملیدرصد( و  30)
 اياخلـاق حرفـه میبا مفاه نکهیافراد علاوه بر ا نیانتخاب شدند. ا یبرف
خـود  يوزه کـارسـال در حـ 5از  شیبـ ياکامل داشتند، سابقه ییآشنا

ها علاوه بـر تجربـه و تخصـص، مـدر  درصد آن 90از  شیداشتند و ب
درصد خبرگـان زن  77د و حدود ارشد و بالاتر داشتن یکارشناس یلیتحص

 و بقیه مرد بودند.
عوامـل  نیروابـط بـبا توجه بـه اینکـه در بخـش کمـی پـژوهش بایـد 

شود،  یهم بررسبا یزوجو دو صورت دوبهدر مرحله قبل به شدهییشناسا
از پرسشنامه مقایسات زوجـی  ازیموردنهاي ي دادهآورجمعبنابراین براي 

شـامل یـک مـاتریس اسـت کـه  ISMاستفاده شده است. پرسشـنامه 
 ياز نمادهابا استفاده هاي آن قرار گرفته است و عوامل در سطر و ستون

V(بـه عامـل سـتون باشـد دنیرسـ سازنهیزم تواندیعامل سطر م ،)A 
 نیبـ) X(، به عامل سـطر باشـد دنیرس سازنهیزم تواندیعامل ستون م)
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 ینوع ارتبـاط چیه) O( و عامل سطر و ستون ارتباط دوطرفه وجود دارد
؛ (15شود )( توسط خبرگان تکمیل میدو نوع عنصر وجود ندارد نیا نیب

میزان ارجحیت هر عامل سطر بر عامل سـتون  ANPاما در پرسشنامه 
توسـط  مرجـع( کاملـاًاز یکسـان تـا )ي انهیگز 9ف ساعتی بر اساس طی

اثـرات حاصـل از  جلـوگیري ازمنظور بـه(. 16شـود )خبرگان تعیین مـی
مقایسـات  پرسشـنامه يهابه پرسشدهی در پاسخ انیپاسخگو یدقتیب

-مـیداشته قبول نگهها محاسبه و در حد قابلآن ي، نرخ ناسازگارزوجی

 1/0هـا از یی که نـرخ ناسـازگاري آنهاامهپرسشندر این پژوهش  شود.
 کمتر بود در محاسبات لحاظ شده است.

 

 یافته ها

یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر  ازآنجاکه
با روش ؛ بوده است هاي ملیاي در مربیان زن تیمحرفه اخلاقتوسعه 

عوامل  ی ازفراترکیب و بر اساس مبانی نظري و پیشینه پژوهش فهرست
و همچنین عوامل مختص زنان شناسایی  ايمؤثر بر توسعه اخلاق حرفه

بر اساس نظر خبرگان از روایی که  (1 )نگارهعامل  16شد و سپس 
در اي عنوان عوامل مؤثر بر توسعه اخلاق حرفهبه بودند، برخوردارمحتوا 
 شدند. انتخاب یهاي ملزن تیم انیمرب

ي مقایسات هاپرسشنامههاي حاصل از ز دادهبا استفاده ا ISMدر روش 
ي سطح بندبخشماتریس دسترسی نهایی و  زوجی مربوط به این روش،

ها مدل نهایی تحقیق طراحی شد. در پژوهش آن بر اساسانجام شد و 
 درجایگاه عوامل را  1 ند که نگارهگرفت قرارحاضر عوامل در چهار سطح 

 دهد.مدل ساختاري تفسیري مسئله نشان می

 

 

 
 

 های ملیای در مربیان زن تیم: مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه اخلاق حرفه1نگاره 

 
محاسـبه وزن و  منظوربـهبا توجه به وجود روابط درونـی بـین عوامـل، 

 شـبکه اسـت. شـدهاي استفادهفرآینـد تحلیـل شـبکهها از بندي آنرتبه
زن  انیـمرب نیدر بـ يااز عوامل مؤثر بر توسعه اخلاق حرفه شدهیطراح
. با توجه به سـه سـطح موجـود است عامل 16معیار و  4ي ادار یمل میت

نظـرات معیارهـا،  روابـط درونـی معیارهـا و زیـر ي واشـبکهبراي مدل 
بررسی اعتبار  اخذ و بعد ازمقایسات زوجی ي هاسیماترخبرگان در قالب 
 (.1وزن هر معیار و عامل محاسبه شد )جدول  ها،و سازگاري آن

 

 بحث
اي عنوان عوامل مؤثر بر توسعه اخلاق حرفهبه عامل 16در این پژوهش 
هاي ملی انتخاب شدند. کلیه این عوامل در چهار معیار در مربیان زن تیم
بندي شـدند دسته 15ی و جنسیتیفرا سازمان، 14، سازمانی13اصلی شخصی
عنوان زیرمعیـاري از عامل بـه 16بندي هر یک از این یمکه در این تقس

این چهار معیار اصـلی تعریـف شـده اسـت. ازلحـاظ معیارهـاي اصـلی 

توانایی کنترل خود در 

 شرایط بحرانی

پایبندی به اصول اخلاق  ثبات شخصیت مربی

 فردی و اجتماعی

  

پایبندی به باورها و 

 اعتقادات

  

 سطح یک

 سطح دو

 سطح سوم

 سطح چهارم

تعادل مطلوب 

بین مسئولیت 

خانواده و 

  مسئولیت کار

پذیرمسئولیت

ی بالا در 

حرفه 

 مربیگری

وجود انگیزه و 

علاقه کافی 

نسبت به 

حرفه 

 مربیگری

اهداف و 

های آرمان

  مربی

و موانع 

هاتیمحدود

ی پیش روی 

 زنان

داشتن 

نفس اعتمادبه

در حرفه 

 مربیگری

سطح رضایت شغلی 

 مربی از فعالیت خود

وجود منشور اخلاقی در 

 سازمان

توجه جامعه به فرهنگ 

 پهلوانی و جوانمردی

داشتن شناختی کامل از 

 خود

وجود نظام ارزیابی 

 دعملکرد کارآم

جو رقابتی حاکم بر 

  ملل مختلف
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 ژهیوبـههاي قبلی و زیرمعیارهاي آن این پژوهش با پژوهش شدهفیتعر
 ( همسـو اســت.13و  17در تحقیقـات ) شـدهارائههــاي بنـديبـا دسـته

( که بـر تـأثیر عوامـل 19و  3، 4، 3) هايهمچنین، با توجه به پژوهش
، معیار جنسیتی نیز دارنداي تأکید مرتبط با جنسیت بر توسعه اخلاق حرفه

شده عنوان عوامل مؤثر تعریفعلاوه بر سه معیار دیگر در این پژوهش به
 است.

 چهار سطح قرار گرفتند، علاوه بر اینکه ، عوامل درISMبر اساس مدل 
تر خـود طح یک تحت تأثیر عوامل سطوح پایینعوامل جاي گرفته در س

هستند، بین عوامل این سطح ارتباط مستقیم نیز برقرار است. این نگرش 

وقتی فردي رفتاري غیراخلـاقی  ( همسو است و بیانگر این است که7با )
هایی که شـخص بـه آن بـاور دارد، دهد، درواقع، ارزشاز خود نشان می

ه آن رفتار فرد، بیشتر بسـته بـه تعـداد تر شده و نگرش و درنتیجکوچک
هایی است که فرد در آن قرارگرفته است. یکی از پـنج اهداف یا موقعیت

عامل اخلاقی که یک مربی براي داشتن عملکرد اخلـاقی بایـد اسـتفاده 
(. درواقـع 20اسـت ) کند، استفاده از مسائل مذهبی، اعتقادي و اخلـاقی

اجتمـاعی جامعـه، هویـت فـردي،  ينمادهـاهرچه میزان تعلق افراد به 
هـا در افزایش یابـد احسـاس مسـئولیت آن هنجارهاها و باورها و ارزش

 (.11قبال کل سازمان و جامعه افزایش خواهد یافت )

 یمل یهامیزن ت انیدر مرب یاعوامل مؤثر بر توسعه اخلاق حرفه بندیو رتبه تیاهم :1جدول 
 معیار وزن رتبه عامل زنو بندی کلیرتبه رتبه در معیار اصلی

 پذیري بالا در حرفه مربیگريمسئولیت 106/0 2 2

 شخصی 609/0 1

 3ثبات شخصیت مربی 013/0 16 9

 وجود انگیزه و علاقه کافی نسبت به حرفه مربیگري 093/0 4 3

 توانایی کنترل خود در شرایط بحرانی 019/0 15 3

 فردي و اجتماعی پایبندي به اصول اخلاق 029/0 12 6

 هاي مربیاهداف و آرمان 039/0 6 4

 نفس در حرفه مربیگريداشتن اعتمادبه 073/0 7 5

 9داشتن شناختی کامل از خود 155/0 1 1

 پایبندي به باورها و اعتقادات 023/0 14 7

 در سازمان 10وجود منشور اخلاقی 035/0 10 3

 مربی از فعالیت خود 11سطح رضایت شغلی 060/0 3 2 سازمانی 196/0 2

 کارآمد 12وجود نظام ارزیابی عملکرد 101/0 3 1

 توجه جامعه به فرهنگ پهلوانی و جوانمردي 049/0 9 1
 یفرا سازمان 031/0 4

 جو رقابتی حاکم بر ملل مختلف 032/0 11 2

 هاي پیش روي زنانموانع و محدودیت 091/0 5 1
 سیتیجن 114/0 3

 تعادل مطلوب بین مسئولیت خانواده و مسئولیت کار 023/0 13 2

 
تمامی عوامل سطح دوم نیز با یکدیگر ارتباط دارند و همگی بر هم تأثیر 

هاي موجـود در با توجه به موانع پیش روي زنان، محـدودیت گذارند.می
زنان  هاي منفی در مورد تواناییجامعه و تبعیضات جنسیتی، حتی کلیشه

 ( و مربیـان زن21شاهد آن بـود ) توانیمما هم  در جامعهکه به نحوي 
پذیري از مسـئولیت نیستند، وقتی یک مربی زن مستثناهم از این قاعده 
و داشتن نفس کافی، انگیزه کافی نسبت به حرفه مربیگري بالا، اعتمادبه
انگیزه کافی هایی براي خود برخوردار باشد علاوه بر ایجاد اهداف و آرمان

در حرفه خـود، بـه داشـتن تعـادلی مطلـوب بـین مسـئولیت خـانواده و 
مقابله بهتـر بـا موانـع پـیش  به نحوي در و ابدییممسئولیت کار دست 

و رفـع  تیبر جنسـ یمبتن يساز یاجتماعخواهد بود.  ترموفقروي خود 
نان ز نیب یرفتن اختلاف رفتار اخلاق نیتواند باعث از بمی یتیموانع جنس

(. همچنــین تفــاوت جنســیتی در تصــمیمات اخلــاق 4) و مــردان شــود
زنـان و  ياحرفـهي، یکی از دلایل تفاوت سطح تصمیمات اخلـاق احرفه

( کـه 22مردان، حساسیت بیشتر زنان نسبت به اخلاق ذکر شـده اسـت )
 است. لیتحلقابلمعیار جنسیتی  لهیوسبهاین مسئله در تحقیق حاضر نیز 

ي بین عوامل سطح سوم شناسایی نشد اما کلیه این عوامـل ارابطههیچ 
گذارند. نتایج این بخش از تحقیق، با به نحوي بر عوامل سطح دو اثر می

عوامـل  نیتـريمحـورتحقیقاتی که عامل رضایت شغلی را جزء یکی از 

بـا  (. همچنـین11همسو است ) دنآوریماي به شمار توسعه اخلاق حرفه
کارکنـان زن و مـرد متفـاوت اسـت لـازم اسـت  يهاازین نکهیابه توجه 

متفـاوت کارکنـان را در  يازهـایشود تا ن میتنظ يبه نحو یمنشور اخلاق
 .(23) ردینظر بگ

درونی ندارند امـا بـر دو عامـل از  عوامل سطح چهارم با یکدیگر ارتباط
عملکـرد کارآمـد  یابیازآنجاکه وجود نظام ارزگذارند. سطح سه تأثیر می

عملکـرد،  يعملکرد، بهساز يریگ، اندازهانیپرورش مربتا شود باعث می
بـراي بـازخورد  جـادیا و بـالقوهاسـتعدادهاي  ییجبران خـدمت، شناسـا
(، لذا این عامل از طریق افزایش رضایت شغلی 24سازمان محقق شود )

شـود، در مربی از حرفه خود و این احساس که اعمال و رفتار او دیده می
 زانیبه همان ماست.  رگذاریتأثاي صورت ریشهبه ايفهتوسعه اخلاق حر
بـه  ،ورزشکاران شـود شرفتیتواند باعث پدر مسابقات می یکه جو رقابت
توانـد باعـث بـه وجـود آمـدن فشـار مهم بودن مسابقه می زانیهمان م
باعـث  یگـاه و این عاملشود  انیورزشکاران و مرب انیبالا در م یعصب

شـود تـا آنجـا کـه می گریاهداف د انیدر م يرقرار دادن هدف بردمحو
و ورزشکاران شده و باعث  انیمرب انیدر م یاخلاق یتفاوتیباعث ب یگاه

 (.6شود )می یاخلاق يهاورزش و ارزش یواقع يهادور شدن از جنبه
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دهـد کـه؛ معیـار شخصـی داراي بیشـترین ي عوامل نشان مـیبندرتبه
ی بـه فـرا سـازمان ، جنسـیتی وسازمانی معیارهاي اهمیت نسبی است و

داشـتن »عامـل  اند. اهمیـت بالـايهاي بعدي قرار گرفتهترتیب در رتبه
( 25در بـین زیرمعیارهـاي معیـار شخصـی بـا ) «کامل از خـود یشناخت

، 4همسو است. همچنین، نتایج سایر تحقیقات انجام شده در این حوزه )
رفه بر توسعه رفتار ي در حریپذتیمسئول( حاکی از اهمیت بالاي 26، 21

. داشتن شناخت کامل از خود در میان مربیان زن بـه آنـان استاخلاقی 
هاي پیش روي خـود در کند که با توجه به موانع و محدودیتکمک می

ي عصبی و استرس بالاي مسابقات بتوانند به فشارهاجامعه و با توجه به 
و رفتـار  کننـداي خـود را پیگیـري بهترین شکل ممکن فعالیـت حرفـه
 .کنندگیري ی رفتار و تصمیمدرستبهمتناسب با موقعیت را در  نموده و 

 

 یریگجهینت
 ،«مربی تیثبات شخص»عوامل مدل سطح  نیدر بالاتربا توجه به اینکه 

بـه اصـول اخلـاق  يبنـدیپا» ،«یبحرانـ طیکنترل خود در شرا ییتوانا»
؛ گرفتنـد يجـا «به باورهـا و اعتقـادات يبندیپا»و  «یو اجتماع يفرد

صورت اي در مربیان زن بهتوسعه اخلاق حرفه اگر هدفشود پیشنهاد می
 ازآنجاکـهبر عوامل این سطح تمرکز شـود. همچنـین،  است، مدتکوتاه
جـو رقـابتی حـاکم بـر »و  «ارزیابی عملکرد کارآمد وجود نظام»عوامل 
ق اگـر هـدف توسـعه اخلـا ترین سطح مدل قرار گرفتند،در پایین «ملل
 شـودیم شنهادیپمدنظر است،  بلندمدتصورت اي در مربیان زن بهحرفه

 ISMعوامل سطح یک مدل  ازآنجاکه بر عوامل این سطح تمرکز شود.
همگی جزء عوامل شخصی هستند که جزء عوامل وابسته نیز محسـوب 

در  شـودیمـعوامل نیز هستند بنـابراین توصـیه  نیترمهمشوند و در می
ي فردي و شخصیتی افراد توجـه هایژگیوربیان زن، به هنگام انتخاب م

ي بـراي مداراخلاقي شخصیت، افراد هاآزمونبیشتري شود و با گرفتن 
 هاي ملی انتخاب شوند.مربیگري در تیم

موانـع و »و اهمیـت بالـاي  ايبا توجه به تأثیر جنسیت در اخلاق حرفه 
 خلـاقی مربیـانشود منشور اتوصیه می« هاي پیش روي زنانمحدودیت

 در نظـراي که عامل جنسیت را گونهی تعریف شود بهچندوجهصورت به
هر جنس نیز در کنار عوامل دیگـر  بگیرد و مطابق با آن عواملی مختص

ي لـازم بـراي هارسـاختیزگرفته شود. همچنین ضروري اسـت  در نظر
 هاي منفی راجع به زنـان و موانـعي جنسیتی، کلیشههاضیتبعمقابله با 

پــیش روي زنــان در جامعــه ایجــاد شــود تــا شــرایط اســتفاده بهتــر از 
، اندشـده شـمردهي اخلـاقی بهتـر هاقضـاوتخصوصیات زنانگی که در 

 فراهم شود.
 

 ملاحظه های اخلاقی
داري در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخلـاقی امانـت

 شده است.  علمی رعایت و حق معنوي مؤلفین آثار محترم شمرده
 
 

 هنام واژه
 Practical ethics.1 اخلاق کاربردي
 Professional ethics.2 اخلاق حرفه اي 
 Business ethics.3 اخلاق تجاري

   Ethics behavior.4 رفتار اخلاقی
 Theoretical Ethics.5 اخلاق نظري

 Ethics crudity.6 ناهنجاري اخلاقی
 Aggression.7 پرخاشگري
 Coach's personality.8 خصیت مربیثبات ش

stability 
Self-awareness.9 داشتن شناخت از خود    

 Code of ethics.10 منشور اخلاقی
 Job satisfaction.11 رضایت شغلی
 Performance evaluation.12 ارزیابی عملکرد
 Personal factors.13 عوامل شخصی
 Organizational factors.14 عوامل سازمانی
 Sexual factors.15 عوامل جنسیتی
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