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تبیین الگوی ارتباطی سالمت معنوی با اخالق حرفهای در مربیان ورزشی
امیر دانا ،1صالح رفیعی ،2امیرحمزه سبزی ،3المیرا گوزلزاده
 .1استادیار رفتار حرکتی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز،

4

ایران*1

 .2استادیار رفتار حرکتی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
 .3استادیار رفتار حرکتی ،دانشگاه پیامنور
 .4دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران
تاريخ دريافت1395/12/24 :

تاريخ پذيرش1396/05/11 :

چکیده
هدف اين پژوهش ،تبیین الگوی ارتباطی سالمت معنوی با اخالق حرفهای در مربیان ورزشی بود.
 185مربی ( 117مرد و  68زن ،میانگین سنی  41/57سال و میانگین سابقة مربیگری  15/27سال)
از رشتههای ورزشی مختلف با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامة
سالمت معنوی (الهبخشیان و همکاران )1389 ،و پرسشنامة اخالق حرفهای مربیان ورزشی را
(عیدی و همکاران )1395 ،تکمیل کردند .دادهها با استفاده از ضريب همبستگی پیرسون ،رگرسیون
چندمتغیره و مدليابی معادالت ساختاری در سطح اطمینان  95درصد تحلیل شدند .نتايج نشان
داد که ابعاد و سطح کلی سالمت معنوی دارای روابط دوسوية معنادار و مثبت با ابعاد و سطح کلی
اخالق حرفهای بودند .مطابق نتايج تحلیل رگرسیون ،بهترتیب فلسفة مربیگری ( 17/6درصد)،
قانونمداری ( 16/8درصد) ،استفاده از خرد جمعی ( 14/8درصد) ،احترام به ارزشها و هنجارها
( 14/1درصد) ،روابط انسانی ( 13/3درصد) و عالقهمندی به حرفه ( 11/6درصد) توسط ابعاد سالمت
معنوی تبیین شدند .ابعاد سالمت معنوی درمجموع  26/1درصد از تغییرات سطح کلی اخالق حرفهای
را در مربیان ورزشی تبیین کرد .درنهايت ،نتايج مدليابی معادالت ساختاری بیانگر وجود ارتباط
چندگانة معنادار و مثبت بین ابعاد سالمت معنوی و اخالق حرفهای بود .يافتههای پژوهش حاضر
پیشنهاد میکند که ازطريق ارتقای سالمت معنوی میتوان سطح اخالق حرفهای را در مربیان ورزشی
بهبود بخشید.
واژگان کلیدی :معنويت ،اخالقیات ،مربیگری ،اخالق حرفهای
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مقدمه
در سالهای اخیر ،مباحث اخالقی دستکم بهصورت نوشته و روی کاغذ ،به یکی از موضوعهای مهم در
سازمانهای ورزشی تبدیل شدهاند؛ بهطوریکه فدراسیونهای ورزشی ،ادارههای کل ورزشوجوانان و
باشگاههای فرهنگی -ورزشی ،اصول و ضوابط اخالقی خود را درقالب «منشور اخالقی» منتشر کردهاند
و بر اجرای آن تأکید ورزیدهاند .باوجود گرایش شدید به اخالقمداری درزمینة ورزش ،استاندارد و معیار
ثابتی در تدوین ضوابط و اصول اخالقی در سازمانهای ورزشی در کشورهای مختلف وجود نداشته است
و بیش از تأکیدورزیدن به سیاستهای توانمندسازی اخالقی ،بر «نبایدها» تأکید شده است (تامپسون و
دیفنباخ .)2015 1،در ایران ،پیشنویس نظامنامة اخالق حرفهای ورزش کشور در سال  1392درراستای
تحقق شعار «ورزش پاک ،معنوی و معرفتی» و با درنظرگرفتن دستاوردهای علمی و با هدف حفظ شئون
حرفهای و منزلت اجتماعی جامعة ورزش تدوین شد (خبرگزاری کار ایران )1392 ،و در سال 1394
نهایی شد (خبرگزاری برنا .)1394 ،این اقدامات برای شکلگیری فرهنگ اخالقمدار در جامعة ورزش
حیاتی هستند؛ اما این حقیقت انکارنشدنی است که ورزش بهعنوان یک صنعت چندبیلیون دالری (میالنو
و چالدورای )2011 2،عرصهای است که در آن ترکیب انتظارات زیاد ،وفاداری شدید و هیجانات و
تعصبات عمیق به خلق یک کسبوکار پرمخاطره ،ظهور فرهنگ بردمحور در ورزش و دائمیشدن نگرش
«برد به هر قیمتی» بین بازیکنان ،مربیان ،مدیران ،داوران و هواداران منجر شده است .تاکنون گزارش
رسمی منتشرشده یا پژوهش نظاممندی دربارة تخلفات اخالقی در ورزش ایران وجود نداشته است؛ اما
برای مثال ،با نگاهی به آمار عملکرد کمیتة انضباطی فدراسیون فوتبال ایران ،تنها  111مورد رأی
صادرشده درخصوص تخلفات مختلف در فاصلة زمانی فرودین  1395تا اردیبهشت  1396به ثبت
رسیدهاند (فدراسیون فوتبال ایران )1396 ،که بر بحران مسئلة اخالق در ورزش کشور داللت دارند.
ازمیان تمامی حیطههایی که مسئلة اخالق در ورزش باید دقیق بررسی شود ،اخالق در مربیان ورزشی
بهلحاظ بعد تربیتی ورزشکاران است که اهمیت فراوانی دارد .شواهد مستند بسیاری وجود دارند که نشان
میدهند مشارکت ورزشی زمینة ایدهآلی برای رشد جسمانی ،روانی ،اجتماعی و یادگیری مهارتهای
زندگی را فراهم میکند (برای مثال ،ایمی ،یانگ ،هاروی ،چاریتی و پین)2013 3،؛ اما تمامی این
پیامدهای مثبت تنها با مشارکت ورزشی محض ایجاد نمیشوند و الزمة آن ایجاد محیط ورزشی مطلوب
توسط نقشآفرینان اصلی ورزش؛ یعنی مربیان است (اسمیت ،اسمول و کامینگ .)2007 4،این شرایط
برای رشد اخالقی در ورزشکاران و ایجاد پیامدهای مثبت مانند توسعة بازی جوانمردانه در ورزش قهرمانی
1. Thompson & Dieffenbach
2. Milano & Chelladurai
3. Eime, Young, Harvey, Charity & Payne
4. Smith, Smoll & Cumming
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و حرفهای نیز صادق است و مربیان ورزشی باید به مهارتهای الزم برای جهتدهی صحیح هنگام مواجهه
با موقعیتهای دشوار اخالقی مجهز باشند؛ زیرا ،نفوذ زیاد مربیان روی ورزشکاران (بروک2001 1،؛
الیوس ،سئودوراکیس و گارگالیانوس )2003 2،آنها را قادر به تأثیرگذاری بر تصمیمگیری اخالقی
ورزشکاران میکند (هاردمن و جونز)2011 3،؛ بااینوجود ،درعمل گرایش به بردمحوری و فشارهای
همراهشده با آن ،نهتنها منجر به رواج لغزشهای اخالقی ،بلکه فقدان رشد اخالقی در ورزشکاران میشود.
براساس گزارشهای سالهای اخیر ،سوءاستفادة کالمی از ورزشکاران («زورگویی معلمان»(4،کریب5،
 ،)2015نادیدهگرفتهشدن بیگاری («بیگاری ناگوار فوتبال» 6،هیلی و زیلگیت )2008 ،و سوءاستفادة
بدنی از ورزشکاران (دوک )2010 7،تنها چند نمونه از رفتارهای غیراخالقی مربیان هستندکه در ورزش
بسیاری از کشورها رواج دارند .شاید این لغزشهای اخالقی بیشتر در سطوح باالی رقابتی مصداق داشته
باشند؛ اما هنگامیکه این موارد در ورزش نوجوانان و جوانان مشاهده میشوند ،مسئله بهعنوان یک بحران
تهدیدآمیز مطرح میشود (المونت2001 8،؛ شلیدز ،بریدیمیر ،الویی و پاور .)2005 9،افزونبراین،
براساس مطالعات استول و بلر ،)2010(10گرایش نگرانکنندهای به «استدالل اخالقی»11پایین بین
ورزشکاران در مقایسه با همساالن غیرورزشی آنان وجود دارد .براساس دو دهه مطالعه ،این پژوهشگران
دریافتند که مهارتهای استدالل اخالقی با مشارکت در ورزش ،مشارکت ورزشی طوالنیمدت و مشارکت
در سطوح باالی ورزش حرفهای کاهش مییابد (ستول ،بلر ،کول و بورول199512،؛ استول و بلر.)2010 ،
همسو با این شواهد ،خبیری ( )1381در ایران نشان داد که زنان غیرورزشکار در برخی از مؤلفههای
رعایت موازین اخالقی در مقایسه با همتایان ورزشکار دارای برتری هستند .موضوع ضعف اخالقی در
مربیگری حتی زمانی نگرانکنندهتر است که متداولترین روش مربیگری الگوی تبعیت ورزشکار از مربی
است و این الگو چرخهای ایجاد میکند که زمینة هنجارسازی رفتارهای سؤال برانگیز را فراهم میکند
(مالت ،ترودل ،لیل و رین .)200913،دراینبین ،بر حرفهایسازی مربیگری ازطریق بهبود آموزش چه
1. Burke
2. Laios, Theodorakis & Gargalianos
3. Hardman & Jones
4. Teacher’s Bullying
5. Crebb
6. Horrific Football Hazing
7. Duke
8. Almonte
9. Shields, Bredemeier, LaVoi & Power
10. Stoll & Beller
11. Moral Reasoning
12. Stoll, Beller, Cole & Burwell
13. Mallett, Trudel, Lyle & Rynne
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در دورههای آکادمیک (دافی و همکاران )2012 1،و چه در رسانهها (هیلی و زیلگیت )2008 2،همواره
تأکید شده است؛ اما متأسفانه تالش چشمگیری برای توسعة اخالق در آموزش مربیگری انجام نشده
است؛ زیرا ،مدیران ورزشی بر این باورند که زمان کافی برای این قبیل آموزشها وجود ندارد (هیلی و
زیلگیت)2008 ،؛ بااینوجود ،ارزش اخالق مربیگری نهتنها برای دورههای آموزشی مهم تلقی شده است،
بلکه براساس پیمایشی که جوردن،گرینول ،گیست ،پاستور ،ماهونی )2004(3روی بیش از  100مربی
باتجربه انجام دادند ،نشان دادند که بیش از  90درصد از شرکتکنندهها بر اهمیت اصول اخالقی در
مربیگری تأکید داشتهاند و مربیان را درقبال رفتارهای غیراخالقی مسئول دانستهاند .بهطورکلی ،با توجه
به رسالت مربیان ،اخالق حرفهای مثبت بهعنوان موضوع کلیدی در مربیگری مطرح است و بررسی دقیق
آن حیاتی است (دافی و همکاران.)2012 ،
«اخالق حرفهای»4به اصول ،قوانین و کدهایی اشاره دارد که توسط منبع خارجی درقبال طبقة خاصی
از رفتارها و اقدامات در بستر نظامهای اجتماعی وضع میشوند (هاردمن و جونز .)2011 ،چند مطالعة
کلیدی در حوزة اخالق در مربیگری مسیر پژوهشی را بهسمت عملیاتیسازی اخالق حرفهای مربیان
هدایت کرده است .هاردمن ،جونز و جونز )2010( 5در مقالهای با عنوان «مربیگری ورزشی ،اخالق
فضیلتمدار6و تقلید» با تأکید بر نقش کلیدی مربیان بهعنوان الگوی نقش ورزشکاران و پاسخ به سه
سؤال بنیادی ،زیربنای نظری اخالق حرفهای را تبیین کردند .اول اینکه مربی باید چه نوع شخصی باشد؟
دوم ،مربی باید چگونه رفتار و عمل کند؟ و سوم ،هدف مربیگری چه باید باشد؟ تامپسون و دیفنباخ
( )2015با ساخت پرسشنامة موضوعات حرفهای در مربیگری ورزشی 7،سنجش اخالق حرفهای در
مربیگری را درزمینة ورزش آموزشگاهی عملیاتی کردند .براساس این مفهومسازی ،شش عامل متشکل
از استفاده از الفاظ رکیک برای ورزشکار ( 27/2درصد) ،تمرین در زمان مرده (زمانیکه تمرین ممنوع
است 11/4 ،درصد) ،روابط صمیمی مربی و ورزشکار ( 8/7درصد) ،سیاهنمایی مربی مخالف ( 8/4درصد)،
بددهنی به سایر مربیان ( 6/7درصد) و گرفتارکردن ورزشکار در نوشیدنیهای زیر سن قانونی (5/9
درصد) ،درمجموع  68/2درصد از تغییرات اخالق حرفهای مربیگری را تبیین کردند .این مفهومسازی
اولین تالش برای عملیاتیکردن سنجش اخالق حرفهای در مربیگری آموزشگاهی محسوب میشود و
براساس نظر توسعهدهندگان آن ،این چهارچوب ممکن است برای درک اخالق حرفهای در سطوح باالتر
1. Duffy
2. Halley & Zilgitt
3. Jordan, Greenwell, Geist, Pastore, Mahony
4. Professional Ethics
5. Hardman, Jones & Jones
6. Virtue Ethics
)7. Professional Issues in Sport Coaching Questionnaire (PISC-Q
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ورزش کارایی الزم را نداشته باشد (تامپسون و دیفنباخ ( .)2015در تالش بعدی ،عیدی ،شعبانی و
امیری ( )2016با ساخت پرسشنامة اخالق حرفهای مربیان ورزشی 1،این سازه را ترکیبی از شش عامل
استفاده از خردجمعی ( 9/3درصد) ،قانونمداری ( 8/1درصد) ،فلسفة مربیگری ( 6/6درصد) ،عالقهمندی
به حرفه ( 6/3درصد) ،احترام به ارزشها و هنجارهای اجتماعی ( 5/8درصد) و روابط انسانی ( 4/6درصد)
معرفی کردند که درمجموع  40/7درصد از تغییرات اخالق ورزشی مربیان را توضیح میدهند .بهطورقطع،
درزمینة مربیگری ،توسعة تعریف جامع و روشن از اخالق حرفهای و همچنین ،وضع اصول و ضوابط
مربوط به آن در تحقق آرمانهای اخالقی ثمربخش است؛ اما وجود این اصول و ضوابط شرایط الزم برای
گرایشنداشتن مربیان به تخلفات اخالقی را فراهم نمیآورد .دراینبین ،سؤال مطرح این است که چه
عواملی در گرایش به اخالق حرفهای در مربیان ورزشی نقش دارند؟
موضوع اصلی در ارتقای اخالقیات در محیط کار بررسی این است که چرا افراد ممکن است یک عمل
مسئلهدار را بهعنوان یک عمل غیراخالقی درنظر نگیرند و با نادیدهگرفتن اصول و ضوابط مربوط ،آن را
بدون محدودیت اخالقی انجام دهند؟ (ژورکیویکز .)2002 2،درواقع ،انطباق استدالل اخالقی فرد با اصول
اخالق حرفهای ممکن است در نبود تخلف اخالقی نقش ایفا کند؛ ازاینرو ،برای درک سازوکار گرایش
مربیان به اخالق حرفهای ،ابتدا باید درک روشنی از استدالل اخالقی ترسیم شود .استدالل اخالقی
ظرفیت تفکر دربارة این است که چه چیز صحیح است و چرا؟ (المپکین ،استول و بلر )1999 3،و با
«تصمیمگیری اخالقی»4در ارتباط مستقیم قرار دارد (لمپ .)1994 5،فورسیت )1980(6معتقد است
که افراد نظام پیچیدهای از اصول اخالقی را با عنوان «فلسفة اخالق فردی»7توسعه میدهند که بهعنوان
راهنمایی برای قضاوتها و تصمیمگیریهای اخالقی بهکار میرود .فلسفة اخالق فردی یکی از عناصری
است که کارکرد صفتگونه دارد و در تفسیر موقعیتهای اخالقی از خود ثبات نشان میدهد و از دو
سازة آرمانگرایی8و نسبیتگرایی9تشکیل میشود .افراد با آرمانگرایی باال ،به اجتنابورزیدن از آسیب
به دیگران با هر هزینهای و صرفنظر از هر پیامدی اعتقاد دارند؛ درحالیکه افراد با آرمانگرایی پایین،
بر موضوعهای اخالقی مطلق تمرکز ندارند و معتقدند که برخی اوقات آسیب برای ایجاد پیامدهای مثبت
ضروری است .نسبیتگرایی به سطح فرد در پیروی از قوانین اخالقی اشاره دارد .افراد با نسبیتگرایی
)1. Professional Ethics Questionnaire of Sporting Coaches (PEQSC
2. Jurkiewicz
3. Lumpkin, Stoll & Beller
4. Ethical Decision Making
5. Lampe
6. Forsyth
7. Individual Moral Philosophy
8. Idealism
9. Relativism
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باال به قضاوتهای اخالقی برپایة ارزشهای شخصی و موقعیت تمایل دارند؛ درحالیکه افراد با نسبیت-
گرایی پایین به پیروی از قوانین اخالقی کلی (برای مثال ،دروغ هرگز صحیح نیست) تمایل بیشتری
نشان میدهند .از ترکیب این دو سازه چهار دسته فلسفة اخالق فردی شکل میگیرد که شامل موقعیت-
گرایی(1آرمانگرایی و نسبیتگرایی باال) ،مطلقگرایی(2آرمانگرایی باال و نسبیتگرایی پایین) ،ذهن-
گرایی( 3آرمانگرایی پایین و نسبیتگرایی باال) و استثناگرایی( 4آرمانگرایی و نسبیتگرایی پایین)
هستند .درواقع ،چنین بهنظر میرسد که افراد با فلسفة اخالق فردی مطلقگرایی ممکن است به تبعیت
از اصول اخالق حرفهای تمایل بیشتری نشان دهند .نتایج پژوهش تامپسون و دیفنباخ ( )2015از وجود
روابط معنادار بین مؤلفههای فلسفة اخالق فردی و اخالق حرفهای مربیگری حمایت میکند .همچنین،
سایر یافتههای پژوهشی براساس این نظام طبقهبندی بیانگر ارتباط فلسفة اخالق فردی با قضاوت و
استدالل اخالقی است (فورسیت1992 ،1985 ،1980 ،؛ فورست و پاپ .)1984 5،افزونبراین ،قضاوت
اخالقی تنها یکی از مؤلفههای اخالقیات6محسوب میشود (رست ،نارویز ،ببئو و توما .)1999 7،اخالقیات
مفهومی چندوجهی است که از مؤلفههای حساسیت اخالقی 8،قضاوت اخالقی 9،انگیزش اخالقی10و
شخصیت اخالقی11تشکیل شده است و این چهار مؤلفه فرایندهایی روانشناختی هستند که در تعامل
با یکدیگر منجر به بروز رفتار اخالقی میشوند (رست و همکاران .)1999 ،با درنظرداشتن این مؤلفهها،
توضیح داده میشود که چرا یک فرد ممکن است بر این باور باشد که دروغ اشتباه است (قضاوت اخالقی)؛
اما زمانیکه دربرابر یک سناریوی زنده قرار میگیرد ،گرفتار دروغ شود (نبود انگیزش اخالقی) .درنهایت
با توجه به آنچه گذشت ،رفتار مطابق با اخالق حرفهای نیازمند تطبیق فسلفة اخالق فردی ،باورها،
ارزشها و استدالل اخالقی فرد با اصول و ارزشهای اخالق حرفهای است؛ اما درصورت تعارض بین
ارزشهای اخالق شخصی و حرفهای ،فرد دچار «کثرت اخالقی»12میشود و نتیجة آن شکلگیری

1. Situationism
2. Absolutism
3. Subjectivism
4. Exceptionism
5. Forsyth & Pope
6. Morality
7. Rest, Narvaez, Bebeau & Thoma
8. Moral Sensitivity
9. Moral Judgment
10. Moral Motivation
11. Moral Character
12. Ethical Multiplicity
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«کدهای اخالقی خیالی»1است ژورکیویکز )2002 ،که در آن صالحدید فردی از درست و غلط ،پایه و
اساس تصمیمگیری اخالقی در محل کار قرار میگیرد (گیاکالون و ژورکیویکز.)2003 2،
یکی از جنبههای ساختار ارزش فردی معنویت3است که ازلحاظ نظری و تجربی با شناختهای اخالقی
مرتبط است و با توجه به نقش نظام ارزش در فرایندهای ادراکی (پارگامنت و ماهوونی ،)2002 4،ممکن
است عامل مهمی در چگونگی ادراک فرد از یک موقعیت اخالقی محسوب شود .معنویت به سائق5و نیاز
درونی افراد به تجربة تعالی یا معنای زندگی عمیقتر ازطریق مسیر زندگی و اشتغال اشاره دارد (گیاکالون
و ژورکیویکز .)2003 ،ارزشهای معنوی شامل خیرخواهی 6،ثمربخشی 7،نوعدوستی 8،راستی( 9تبعیت
11تشخیص ارزش مشارکت فردی در ایجاد یک کل) ،قدرت پذیرش12،
از اصول رفتاری) ،عدالت10،تقابل (
در مطالعات ارزشهای انسانی (بومر ،گراتو ،گروندر و تاتل16،
احترام 13،مسئولیتپذیری14و اعتماد15
 ،)1987فلسفة اخالق (سیگاپاکدی ،کرفت ،ویتل و راالپالی199517،؛ بارنت ،باس و براون199618،؛
ژورکیویکز2002 ،؛ گیاکالون و ژورکیویکز ،)2003 ،سالمت جسمانی و روانشناختی (ویت )199119،و
مذهب (استید ،وورل و استید199020،؛ بومر و همکاران )1987 ،بررسی شدهاند .تعدادی از پژوهشگران
ارتباط نظری بین معنویت و اخالق در محیط کار را مطالعه کردهاند (فورنهام199521،؛ جکسون22،

1. Phantom Code of Ethics
2. Giacalone & Jurkiewicz
3. Spirituality
4. Pargament & Mahoney
5. Drive
6. Benevolence
7. Generativity
8. Humanism
9. Integrity
10. Justice
11. Mutuality
12. Receptivity
13. Respect
14. Responsibility
15. Trust
16. Bommer, Gratto, Gravander & Tuttle
17. Singhapakdi, Kraft, Vitell & Rallapalli
18. Barnett, Bass & Brown
19. Wheat
20. Stead, Worrell & Stead
21. Furnham
22. Jackson
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1999؛ گانتر2001 1،؛ مککی .)2003 2،فورنهام ( )1996و والسکیوز )2002(3معنویت را مؤلفة کلیدی
رفتار اخالقی میدانند؛ همانطورکه ویکتور و کالن )1988(4در تعیین ارتباط بین معنویت و جو اخالقی
کار به آن اشاره کردهاند .شواهد پژوهشی نشان میدهند که بین معنویت فردی و ادراکات اخالقی منتهی
به رفتار ارتباط مثبت وجود دارد (نک و میلیمان1994 5،؛ گیبونز2000 6،؛ گیاکالون و ژورکیویکز،
 .)2003براساس مجموع شواهد موجود ،چنین بهنظر میرسد که معنویت فردی ممکن است در گرایش
به اخالق حرفهای نقش داشته باشد .در پژوهش حاضر ،سالمت معنوی7بهعنوان شاخصة معنویت فردی
مدنظر قرار گرفت؛ زیرا ،این سازه عالوهبر ارزشهای معنوی ،موضوعهای مذهبی را نیز پوشش میدهد.
براساس مرور جامع و جمعبندی دقیق تعاریف موجود که عباسی ،عزیزی ،شمسی ،ناصری و اکبری
( )1391انجام دادند ،سالمت معنوی عبارت است از برخورداری از حس پذیرش ،احساسات مثبت ،اخالق
و حس ارتباط متقابل مثبت با یک قدرت حاکم و برتر قدسی ،دیگران و خود که طی یک فرایند پویا و
هماهنگ شناختی ،عاطفی ،کنشی و پیامدی شخصی حاصل میشود .سالمت معنوی شکلی از تجربة
معنوی انسان در دو چشمانداز مختلف است .اول ،چشمانداز سالمت مذهبی که بر چگونگی درک افراد
از سالمتی در زندگی معنویشان هنگامیکه با قدرتی باالتر ارتباط دارند ،متمرکز است و دوم ،چشمانداز
سالمت وجودی که بر نگرانیهای اجتماعی و روانی افراد متمرکز است .سالمت وجودی درمورد اینکه
چگونه افراد با خود ،جامعه یا محیط سازگار میشوند ،بحث میکند (عباسی و همکاران .)1391 ،ارتباط
سالمت معنوی و اخالق حرفهای تاکنون موردتوجه پژوهشگران نبوده است و با توجه به آنچه گذشت،
بررسی آن در توسعة شناخت موجود از مسئلة اخالق در ورزش حیاتی و پراهمیت است؛ برایناساس ،در
پژوهش حاضر الگوی ارتباطی سالمت معنوی و اخالق حرفهای در مربیان ورزشی مطالعه شده است.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش ،توصیفی ازنوع همبستگی بود .جامعه آماری همة مربیان حرفهای دارای مدارک ملی و
بینالمللی استان گلستان بودند که بهصورت تصادفی ساده  185نفر از آنها از رشتههای فوتبال،
والیبال ،بسکتبال ،هندبال ،فوتسال ،تنیس روی میز ،کبدی ،شنا ،کشتی و کاراته بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .در مرحلة اجرای پژوهش ،پس از ارائة توضیحات مقدماتی دربارة ابزار اندازهگیری و هدف از
1. Gunther
2. McKee
3. Velasquez
4. Victor & Cullen
5. Neck & Milliman
6. Gibbons
7. Spiritual Health
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اجرای آزمون ،نحوة پاسخگویی به آزمونها برای شرکتکنندگان بهطور مفصل شرح داده شد.
درخصوص مالحظات اخالقی پس از کسب رضایتنامه از افراد و دادن آگاهیهای الزم ،به آنها
اطمینان داده شد که اطالعات دریافتشده فقط در این پژوهش استفاده خواهد شد و از هرگونه
سوءاستفاده محفوظ خواهد بود .برای گردآوری اطالعات از ابزارهای به شرح زیر استفاده شد:
فرم اطالعات فردی :اطالعات فردی مربیان با استفاده از یک فرم پژوهشگرساخته متشکل از هفت
سؤا ل برای تعیین سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،رشتة ورزشی ،سابقة مربیگری ،درجة مربیگری و
عناوین قهرمانی در جایگاه مربیگری گردآوری شد.
پرسشنامة اخالق حرفهای مربیان ورزشی 1:عیدی و همکاران ( )2016این پرسشنامه را ساختند
و اعتباریابی کردند که متشکل از  38گویه برای اندازهگیری شش خردهمقیاس فلسفة مربیگری (شش
گویه) ،عالقهمندی به کار (هشت گویه) ،استفاده از خردجمعی (شش گویه) ،قانونمداری (هفت گویه)،
احترام به ارزشها و هنجارهای اجتماعی (هفت گویه) و روابط انسانی (چهار گویه) است .پاسخهای
ال موافقم) نمرهگذاری
این ابزار روی یک پیوستار پنجدرجهای لیکرت از یک (کامالً مخالفم) تا پنج (کام ً
میشود .با توجه به متفاوتبودن تعداد گویهها در هر خردهمقیاس ،نمرات هر خردهمقیاس از حاصل
تقسیم مجموع نمرات گویههای هر خردهمقیاس بر تعداد گویهها (میانگین نمرات گویهها در هر
خردهمقیاس) بهدست میآید و بین یک تا پنج متغیر است .همچنین ،نمرة کل در دامنة شش تا 30
متغیر است و نمرات باالتر نشاندهندة رعایت اخالق حرفهای بیشتر است .براساس نتایج تحلیل عاملی
اکتشافی در پژوهش عیدی و همکاران ( ،)2016شش خردهمقیاس این پرسشنامه درمجموع 40/7
درصد از واریانس اخالق ورزشی را تبیین کردند و ضرایب آلفای کرونباخ خردهمقیاسها در دامنة
 0/73تا  0/76قرار داشتند .عالوهبراین ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی بیانگر برازش باالی مدل ششعاملی
با دادههای گردآوریشده بود (= 14/96 ،df = 9 ،RMSEA = 0/058 ،CFI = 0/99 ،NFI = 0/96
 .)χ2در پژوهش حاضر ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول (=0/063 ،IFI =0/97 ،CFI =0/92
 )χ2 = 1355/9 ،df = 650، P > 0/001 ،SRMRو مرتبة دوم (=0/068 ،IFI =0/96 ،CFI =0/94
 )χ2 = 26/82 ،df = 9 ،P > 0/001 ،SRMRبرای بررسی روایی سازه نشان داد که ساختار ششعاملی
مدل اندازهگیری اخالق حرفهای برازش قابلقبولی با دادههای گردآوریشده دارد .همچنین ،مقادیر

)1. Professional Ethics Questionnaire of Sporting Coaches (PEQSC
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آلفای بهدستآمده برای بررسی همسانی درونی این پرسشنامه براساس دادههای پژوهش حاضر در
جدول شمارةیک آمده است که بیانگر همسانی درونی مناسب این پرسشنامه است.
پرسشنامة سالمت معنوی 1:پولوتزین و الیسون ( )1982این پرسشنامه را طراحی کردهاند که
شامل  20گویه برای سنجش دو بعد سالمت مذهبی ( 10گویه) و سالمت وجودی ( 10گویه) است.
پاسخهای این ابزار روی یک پیوستار ششدرجهای لیکرت از یک (کامالً مخالفم) تا شش (کامالً
موافقم) نمرهگذاری میشود .نمرة خردهمقیاسها از مجموع نمرات گویهها و نمرة سالمت معنوی از
مجموع نمرات این دو حیطه بهدست میآید که محدودة آن  20-120است .الهبخشیان ،جعفرپور،
پرویزی و حقانی ( )2010این پرسشنامه را به فارسی برگرداندند و روایی محتوایی و پایایی (0/82
=  )αآن تأیید شده است .در پژوهش حاضر ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول برای بررسی روایی
سازه نشان داد که ساختار دوعاملی مدل اندازهگیری سالمت معنوی برازش باالیی با دادههای
گردآوریشده دارد (= 520/52 ،df = 169 ،P > 0/001 ،SRMR =0/049 ،IFI =0/96 ،CFI =0/95
 .)χ2همچنین ،مقادیر آلفای بهدستآمده برای بررسی همسانی درونی این پرسشنامه براساس دادههای
پژوهش حاضر در جدول شمارة یک آمده است که بیانگر همسانی درونی باالی این ابزار است.
پس از گردآوری اطالعات برای طبقهبندی و خالصهسازی دادهها ،از میانگین ،انحراف استاندارد،
فراوانی ،جدول و شکل استفاده شد .در تحلیل دادهها ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف2برای بررسی
طبیعیبودن توزیع دادهها ،از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین همسانی درونی ابزار اندازهگیری ،از
ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگیهای دوسویه بین متغیرها ،از مدلیابی معادالت
ساختاری برای بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و برازش مدل ساختاری با دادههای گردآوریشده
و آزمون فرضیهها استفاده شد .در پژوهش حاضر ،برپایة توصیههای هو و بنتلر ،)1999(3با توجه به
کمبودن حجم نمونه (تعداد < ،)250از شاخصهای ریشة دوم میانگین پسماند استاندارد 4،شاخص
برازش تطبیقی5و شاخص برازش افزایشی 6استفاده شد؛ زیرا ،برای ارزیابی برازش افزایشی و مطلق
ساختار مقیاسهای اندازهگیری و مدلهای ساختاری فرضشده ،شاخصهایی استفاده میشوند که
نوعاً در نمونههایی با حجم کم کارایی داشته باشند؛ برای مثال ،شاخص ریشة دوم میانگین پسماند
استاندارد نسبت به شاخص ریشة دوم برآورد میانگین واریانس خطای تقریب7ترجیح داده میشود؛
)1. Spiritual Health Questionnaire (SHQ
2. Kolmogorov–Smirnov
3. Hu & Bentler
)4. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR
)5. Comparative Fit Index (CFI
)6. Incremental Fit Index (IFI
)7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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زیرا ،ریشة دوم برآورد میانگین واریانس خطای تقریب تمایل به رد مدلهای صحیح در نمونههای
کوچک دارد .همچنین ،برای ارزیابی برازش افزایشی ،از شاخص برازش تطبیقی و شاخص برازش
افزایشی بهره گرفته شد؛ زیرا این شاخصها در تعیین برازش مدل حجم نمونه را مدنظر قرار میدهند.
مقادیر موردقبول برای ریشة دوم میانگین پسماند استاندارد مقادیر کوچکتر از  0/08و برای دو
شاخص شاخص برازش تطبیقی و شاخص برازش افزایشی مقادیر بیشتر از  0/90هستند (هو و بنتلر،
 .)1999تمامی تحلیلها در سطح اطمینان  95درصد و با استفاده از بستة آماری برای علوم اجتماعی1
(اس.پی.اس.اس ).نسخة  22و لیزرل نسخة  8/53انجام شدند.
نتايج
براساس دادههای گردآوریشده ،سن و سابقة مربیگری شرکتکنندهها بهترتیب 41/57 ± 11/09
سال و  15/27 ± 8/73سال بود .ازنظر جنسیت ،شرکتکنندهها  117نفر مرد ( 63/2درصد) و 68
نفر زن ( 36/8درصد) و ازنظر رشتة ورزشی 22 ،نفر از فوتبال ( 11/9درصد) 19 ،نفر از والیبال (10/3
درصد) 25 ،نفر از بسکتبال ( 13/5درصد) 18 ،نفر از هندبال ( 9/7درصد) 12 ،نفر از فوتسال (6/5
درصد) 11 ،نفر از تنیس روی میز ( 5/9درصد) 14 ،نفر از کبدی ( 5/9درصد) 25 ،نفر از شنا (13/5
درصد) 23 ،نفر از کشتی ( 12/4درصد) و  16نفر از کاراته ( 8/6درصد) بودند.
جدول شمارة یک آمارههای توصیفی و ضرایب همبستگی دوسویة بین متغیرهای پژوهش را نشان
میدهد .براساس اطالعات این جدول ،باالترین سطح اخالق حرفهای با نمرة  4/34 ± 1/34در بُعد
عالقهمندی به کار و پایینترین سطح اخالق حرفهای با نمرة  2/63 ± 1/27در بعد روابط انسانی
مشاهده شد .نمرة کل اخالق حرفهای شرکتکنندهها با نمرة  23/51 ± 3/42در دامنة شش تا 30
باالتر از حد متوسط  18قرار داشت ( .)t = 8/94 ،P > 0/001عالوهبراین ،سالمت وجودی
شرکتکنندهها با نمرة  48/11 ± 5/24باالتر از سالمت مذهبی آنها با نمرة  46/34 ± 8/56بود.
همچنین ،براساس ضریب همبستگی پیرسون ،ارتباط سالمت مذهبی ،سالمت وجودی و سطح کلی
سالمت معنوی با ابعاد و سطح کلی اخالق حرفهای معنادار ،مثبت و درحد ضعیف تا متوسط قرار
داشت (جدول شمارة یک).

)1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS
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جدول  -1همسانی درونی ابزار ،آمارههای توصیفی و روابط دوسوية بین متغیرهای پژوهش

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

*

در ادامه ،برای بررسی قابلیت و قدرت ابعاد سالمت معنوی در تبیین ابعاد و سطح کلی اخالق حرفهای،
هفت مدل رگرسیون چندمتغیره اجرا شدند که خالصة نتایج حاصل در جدول شمارة دو آمده است.
براساس این جدول ،در مدل اول ،مدل رگرسیون فلسفة مربیگری براساس ابعاد سالمت معنوی ازلحاظ
آماری معنادار است ()F)2,182( = 12/54 ،P > 0/001 ،R2 = 0/176؛ بهطوریکه سالمت مذهبی
( )β = 0/28 ،t = 5/14 ،P > 0/001و سالمت وجودی ( )β = 0/32 ،t = 5/45 ،P > 0/001درمجموع
قادر به تبیین  17/6درصد از تغییرات اخالق حرفهای در بعد فلسفة مربیگری هستند .در مدل دوم،
مدل رگرسیون عالقهمندی به کار براساس ابعاد سالمت معنوی ازلحاظ آماری معنادار است (0/116
(0/28 ،t = 2/74 ،P > 0/01
= )F)2,182( = 5/95 ،P > 0/01 ،R2؛ بهطوریکه سالمت مذهبی
=  )βو سالمت وجودی ( )β = 0/24 ،t = 2/54 ،P > 0/05درمجموع قادر به تبیین  11/6درصد از
تغییرات اخالق حرفهای در بعد عالقهمندی به کار هستند .نتایج تحلیل مدل سوم نشان داد که مدل
رگرسیون استفاده از خرد جمعی براساس ابعاد سالمت معنوی ازلحاظ آماری معنادار است (= 0/148
)F)2,182( = 9/74 ،P > 0/001 ،R2؛ بهطوریکه سالمت مذهبی (= 0/35 ،t = 4/11 ،P > 0/001
 )βو سالمت وجودی ( )β = 0/31 ،t = 3/95 ،P > 0/001درمجموع قادر به تبیین  14/8درصد از
تغییرات سطح کلی اخالق حرفهای در بعد استفاده از خرد جمعی هستند .نتایج تحلیل مدل چهارم
نشان داد که مدل رگرسیون سطح کلی قانونمداری براساس ابعاد سالمت معنوی ازلحاظ آماری
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معنادار است ()F)2,182( = 11/47 ،P > 0/001 ،R2 = 0/168؛ بهطوریکه سالمت مذهبی (0/001
>  )β = 0/41 ،t = 4/25 ،Pو سالمت وجودی ( )β = 0/35 ،t = 4/42 ،P > 0/001درمجموع قادر
به تبیین  16/8درصد از تغییرات سطح کلی اخالق حرفهای در بعد قانونمداری هستند .نتایج تحلیل
مدل پنجم نشان داد که مدل رگرسیون سطح کلی احترام به ارزشها و هنجارها براساس ابعاد سالمت
معنوی ازلحاظ آماری معنادار است ()F)2,182( = 9/34 ،P > 0/001 ،R2 = 0/141؛ بهطوریکه
 )β = 0/48 ،t = 3/47و سالمت وجودی (،t = 3/71 ،P > 0/01
سالمت مذهبی (،P > 0/01
 )β = 0/42درمجموع قادر به تبیین  14/1درصد از تغییرات سطح کلی اخالق حرفهای در بعد احترام
به ارزشها و هنجارها هستند .یافتههای مدل ششم نشان داد که مدل رگرسیون روابط انسانی براساس
ابعاد سالمت معنوی ازلحاظ آماری معنادار است ()F)2,182( = 8/41 ،P > 0/001 ،R2 = 0/133؛
بهطوریکه سالمت معنوی ( )β = 0/22 ،t = 4/11 ،P > 0/001و سالمت وجودی (،P > 0/001
 )β = 0/27 ،t = 3/91درمجموع قادر به تبیین  13/3درصد از تغییرات اخالق حرفهای در بعد روابط
انسانی هستند .درنهایت ،نتایج مدل هفتم نشان داد که مدل رگرسیون سطح کلی اخالق حرفهای
براساس ابعاد سالمت معنوی ازلحاظ آماری معنادار است (= 18/71،P > 0/001 ،R2 = 0/261
()F)2,182؛ بهطوریکه سالمت معنوی ( )β = 0/58 ،t = 4/64 ،P > 0/001و سالمت وجودی
( )β = 0/51 ،t = 3/89 ،P > 0/001درمجموع قادر به تبیین  26/1درصد از تغییرات سطح کلی
اخالق حرفهای هستند.
درانتها ،برای تعیین اثر علّی و ارتباط چندگانة سالمت معنوی بر اخالق حرفهای از مدلیابی معادالت
ساختاری استفاده شد .در طراحی مدل ،مبنا برای انجام تحلیل ،ابعاد سالمت معنوی و اخالق حرفهای
بهعنوان متغیرهای نشانگر ،متغیر سالمت معنوی بهعنوان متغیر مکنون (پنهان) مستقل و متغیر
اخالق حرفهای بهعنوان متغیر مکنون وابسته تعریف شدند .نتایج حاصل از آزمون این مدل (شکل
شمارة یک) نشان داد که مدل مبنا برازش باالیی با دادههای گردآوریشده دارد (=0/99 ،CFI =0/99
)χ 2 = 43/89 ،df = 19 ،P > 0/001 ،SRMR =0/028 ،IFI؛ زیرا ،براساس مقادیر بهدستآمده ،ریشة
دوم میانگین پسماند استاندارد کوچکتر از  0/08است و شاخص برازش تطبیقی و شاخص برازش
افزایشی بیشتر از  0/90هستند .همچنین ،حاصل کسر کایدو بر درجة آزادی برابر با  2/31است که
در دامنة دو تا پنج قرار دارد و بیانگر برازش باالی مدل است .ضریب استاندارد مسیر سالمت معنوی
به اخالق حرفهای ( )β = 0/62نشان میدهد که سالمت معنوی اثر مستقیم و مثبتی بر اخالق حرفهای
دارد که با نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همراستا است.
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جدول  -2خالصه نتايج مدل رگرسیون چندمتغیره برای تبیین اخالق حرفهای براساس سالمت معنوی
و ابعاد آن
مدل  -متغیرهای پیشبین

F

مدل  :1فلسفة مربیگری
مقدار ثابت
سالمت مذهبی
سالمت وجودی
مدل  :2عالقهمندی به حرفه
مقدار ثابت
سالمت مذهبی
سالمت وجودی
مدل  :3استفاده از خرد جمعی

***12/54

ضريب
همبستگی
0/42

ضريب
تشخیص
0/176

**5/95

0/342

0/116

***9/74

0/385

0/148

خطای
استاندارد
(2/31)0/61
(0/39)0/15
(0/48)0/13
(3/24)0/74
(0/51)0/17
(0/49)0/18

مقدار ثابت

(7/32)1/52

سالمت مذهبی
سالمت وجودی
مدل  :4قانونمداری
مقدار ثابت
سالمت مذهبی
سالمت وجودی
مدل  :5احترام به ارزشها و
هنجارها
مقدار ثابت
سالمت مذهبی
سالمت وجودی
مدل  :6روابط انسانی
مقدار ثابت
سالمت مذهبی
سالمت وجودی

(1/26)0/38
(1/38)0/31

مدل  :7اخالق حرفهای
مقدار ثابت
سالمت مذهبی
سالمت وجودی

***11/47

0/41

0/168

***9/34

0/375

0/141

***8/41

0/365

0/133

***18/71

0/511

0/261

(5/31)2/23
(0/98)0/67
(0/84)0/61

(3/85)1/68
(1/68)0/28
(1/62)0/3
(3/78)0/51
(0/46)0/12
0/39)0/13
(5/71)0/49
(1/54)0/14
(1/48)0/12

بتا

مقدار
تی
***

0/28
0/32

5/61
***5/14
***5/45
***

0/28
0/24

5/78
**2/74
*2/54

***5/04
0/35
0/31

0/41
0/35

0/48
0/42

0/22
0/27

***

4/11
***3/95
***5/19
***4/25
***4/42

***4/14
**3/47
**3/71
***5/31
***4/11
***3/91
***

0/58
0/51

5/32
***4/64
***3/89

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

*
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فلسفه
مربیگری

0/75
0/78

/17
0

/15
0

سالمت

0/91

مذهبی

سالمت

اخالق

معنوی

حرفهای

0/80

عالقه به کار

خرد جمعی

0/86
سالمت

قانون مداری

0/92

وجودی

0/76
احترام به
ارزشها

0/81
روابط
انسانی

شکل  -1نتايج مدل معادالت ساختاری برای مدل مبنا (ضرايب استانداردشده)

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،تبیین الگوی ارتباطی سالمت معنوی با اخالق حرفهای در مربیان ورزشی بود.
بدینمنظور ،روابط دوسویه و چندمتغیری بین ابعاد سالمت معنوی و اخالق حرفهای با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون ،مدل رگرسیون چندمتغیره و مدلیابی معادالت ساختاری بررسی شدند .یافتههای
پژوهش نشان داد که سالمت مذهبی و وجودی و نیز سطح کلی سالمت معنوی دارای روابط دوسویة
مثبت ،معنادار و درحد ضعیف تا متوسط با ابعاد و سطح کلی اخالق حرفهای هستند؛ بدینمعناکه سطوح
باالی سالمت مذهبی و وجودی با سطوح باالی اخالق حرفهای در مربیان ورزشی همراه است .در ادامه،
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هفت مدل رگرسیون برای ایجاد درک بیشتر و پاسخ به این سؤالها استفاده شدند -1 :نقش کدامیک از
ابعاد سالمت معنوی در تبیین اخالق حرفهای بیشتر است؟  -2نقش ابعاد سالمت معنوی در تبیین
کدامیک از ابعاد اخالق حرفهای بیشتر است؟ نتایج نشان داد که نقش سالمت مذهبی در تبیین تمامی
ابعاد اخالق حرفهای بهجز در بعد روابط انسانی از نقش سالمت وجودی اندکی بیشتر است .عالوهبراین،
نتایج نشان داد که بهترتیب فلسفة مربیگری ( 17/6درصد) ،قانونمداری ( 16/8درصد) ،استفاده از
خرد جمعی ( 14/8درصد) ،احترام به ارزشها و هنجارها ( 14/1درصد) ،روابط انسانی ( 13/3درصد)
و عالقهمندی به حرفه ( 11/6درصد) براساس سالمت مذهبی و وجودی قابلیت تبیین بیشتری دارند.
همچنین ،سالمت مذهبی و وجودی درمجموع  26/1درصد از تغییرات سطح کلی اخالق حرفهای را در
مربیان ورزشی تبیین کرد .در نهایت ،نتایج مدلیابی معادالت ساختاری بیانگر وجود ارتباط چندگانة
معنادار ،مثبت و درحد متوسط بین ابعاد سالمت معنوی و اخالق حرفهای بود .درمجموع ،تحلیلهای
همبستگی انجامشده در پژوهش حاضر از نقش ابعاد سالمت معنوی در تبیین اخالق حرفهای حمایت
کردند؛ بهطوریکه سالمت مذهبی در مقایسه با سالمت وجودی نقش به نسبت بیشتری در تبیین اخالق
حرفهای داشت و ابعاد فلسفة مربیگری و قانونمداری بیشترین تأثیر و بعد عالقهمندی به حرفه کمترین
تأثیر را از ابعاد سالمت معنوی داشتند.
شواهد پژوهش حاضر پیشنهاد کردند که ازطریق ارتقای سالمت معنوی میتوان میزان گرایش مربیان
ورزشی به اخالق حرفهای مربیگری را بهبود بخشید .بااینحال ،باید درنظر داشت که سهم سالمت معنوی
در تبیین اخالق حرفهای حدود  26درصد بود؛ بدینمعناکه  74درصد از تغییرات اخالق حرفهای مربیان
ورزشی در ارتباط با سایر عوامل قرار دارد .نبود مطالعات پیشین امکان مقایسة مستقیم نتایج پژوهش با
یافتههای سایر مطالعات را محدود کرده است؛ بنابراین ،پژوهشهای بیشتری برای رسیدن به نتیجهگیری
قطعی موردنیاز است .بااینحال ،نتایج پژوهش حاضر بهطور تجربی از تبیین نظری فورنهام (،)1995
جکسون ( ،)1999گانتر ( )2001و مککی ( )2003دربارة ارتباط بین معنویت و اخالق در محیط کار
حمایت میکند .همچنین ،پژوهشگرانی چون ویکتور و کالن ( )1988با تأکید بر ارتباط بین معنویت
فردی و جو اخالقی کار ،نک و میلیمان ( ،)1994گیبونز ( )2000و گیاکالون و ژورکیویکز ( )2003با
تأکید بر ارتباط بین معنویت فردی و ادراکات اخالقی ،و فورنهام ( )1996و والسکیوز ( )2002با تأکید
بر نقش کلیدی معنویت فردی در رفتار اخالقی محیط کار ،مستنداتی را فراهم کردهاند که با نتایج
پژوهش حاضر همخوان هستند .ارزشهای معنوی اعم از خیرخواهی ،ثمربخشی ،نوعدوستی ،راستی،
عدالت ،تقابل ،قدرت پذیرش ،احترام ،مسئولیتپذیری و اعتماد ،درقالب نظام ارزشی فرد بر فرایندهای
ادراکی اثرگذارند (پارگامنت و ماهوونی .)2002 ،افراد هنگام قرارگرفتن در موقعیتهای اخالقی دشوار،
ارزشهای معنوی را معیار صحیح یا اشتباهبودن عمل قرار میدهند؛ بهطوریکه افراد هرچه معنویت
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فردی بیشتری داشته باشند ،احتمال بیشتری برای ادراک و استدالل غیراخالقیبودن موضوعهای
مسئلهدار وجود خواهد داشت .همچنین ،سطوح باالی معنویت فردی در میزان پذیرش و احترام به اصول
اخالق حرفهای و متعاقب آن پشیمانی از لغزشهای اخالقی در محیط کار دخیل است (گیاکالون و
ژورکیویکز .)2003 ،بااینحال ،فلسفة اخالق فردی و سطوح آرمانگرایی و نسبیتگرایی فرد ممکن است
در ارتباط معنویت فردی با قضاوت و استدالل اخالقی دخیل باشند (فورسیت1992 ،1985 ،1980 ،؛
فورست و پاپ )1984 ،و اخالق حرفهای در مربیان ورزشی را تحتتأثیر قرار دهند (تامپسون و دیفنباخ،
 .)2015الزمة بروز رفتار مطابق با اخالق حرفهای در مربیان ورزشی ،سازگاربودن نظام ارزشها ،فسلفة
اخالق فردی و فرایندهای روانشناختی منتهی به رفتار اخالقی با اصول و ارزشهای اخالق حرفهای
است و درصورت وجود تعارض بین ارزشهای اخالق شخصی و حرفهای ،ممکن است صالحدید فردی
از درست و غلط ،پایه و اساس تصمیمگیری اخالقی قرار گیرد (گیاکالون و ژورکیویکز .)2003 ،فرایندهای
روانشناختی منتهی به رفتار اخالقی شامل حساسیت ،قضاوت ،انگیزش و شخصیت اخالقی هستند
(رست و همکاران )1999 ،که بهطور عمده تحتتأثیر جو و فرهنگ اخالقی محیط شغلی قرار دارند
(گیاکالون و ژورکیویکز)2003 ،؛ ازاینرو ،عالوهبر وجود اصول اخالق حرفهای ،ترویج ارزشهای معنوی
و اخالقی و ایجاد جو و فرهنگ اخالقی مثبت در ورزش ،فرایندها و سازوکارهای روانشناختی دخیل در
رفتار اخالقی را تحتتأثیر قرار خواهند داد.
یافتههای پژوهش حاضر از مفهومسازی اخالق حرفهای مربیان ورزشی (عیدی و همکاران)2016 ،
حمایت کرد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی در بخش روششناسی نشان داد که مدل اندازهگیری ششعاملی
اخالق حرفهای مربیان ورزشی با دادههای گردآوریشده برازش باالیی دارد .با توجه به نوبودن این ابزار،
بررسی ویژگیهای روانسنجی در نمونههای مختلف از مربیان ورزشی میتواند به اعتباربخشی نتایج
پژوهشی درزمینة اخالق حرفهای مربیان بیفزاید .بااینحال ،دستاندرکاران ورزش میتوانند با استفاده
از پرسشنامة اخالق حرفهای مربیان ورزشی شناخت اولیهای از وضعیت اخالقی مربیان ورزشی با اهداف
گزینشی و مداخلهای کسب کنند.
بهطورکلی ،براساس پژوهش حاضر ،از سالمت معنوی بهعنوان یک عامل دخیل در اخالق حرفهای مربیان
ورزشی حمایت شد؛ ازاینرو ،دستاندرکاران آموزش مربیگری ،تیمها و باشگاههای ورزشی میتوانند با
ترویج ارزشهای معنوی و اخالقی ،ایجاد جو و فرهنگ اخالقی مثبت در محیطهای ورزشی و برنامهریزی
دورهها و مداخلههایی که به ارتقای معنویت فردی و سالمت معنوی مربیان ورزشی یاری کنند ،در ایجاد
ورزش اخالقمدار و پیشگیری از تخلفات اخالقی در ورزش اقدام کنند .الزم است پژوهشهای آتی با
تمرکز بر نقش سالمت معنوی در ویژگیهای اخالقی مربیان ازجمله فلسفة اخالق فردی ،موقعیت
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Abstract
The purpose of this study was to explain the correlational model of spiritual health
with professional ethics in sport coaches. To this aim, 185 coaches (117 males and 68
females, age mean 41.57 years, coaching experience mean 15.27 years) from various
sports were selected using simple random sampling method and completed the
Spiritual Health Questionnaire (Allah-Bakhshian et al., 2010) and Professional Ethics
Questionnaire of Sporting Coaches (Eydi et al., 2016). The Data were analyzed using
Pearson correlation coefficient, multivariate regression model, and structural equation
modeling at the 95% confidence level. The results showed that dimensions and overall
level of spiritual health have significant and positive bivariate relationships with
dimensions and overall level of professional ethics. According to the results of
regression analysis, coaching philosophy (17.6%), rule orientation (16.8%), applying
collective wisdom (14.8%), respect to values and norms (14.1%), humanistic
relationship (13.3%), and interest to profession (11.6%) were explained by the
dimensions of spiritual health, respectively. The dimensions of spiritual health
explained totally 26.1% of the overall level of professional ethics variance in sport
coaches. Finally, the results of structural equation modeling showed significant and
positive multiple correlation among the dimensions of spiritual health and
professional ethics. The findings of the study suggest that the level of professional
ethics in sport coaches could be improved through increasing the spiritual health.
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