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 ورزشی مربیانشخصیتی هایبررسی ارتباط اخالق حرفه ای و ویژگی

 

 
 3زاده،مهرداد محرم2،نسرین عزیزیان کهن1سمیرا روح نواز

 

 چکیده

ی استان اردبیل هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان ویژگی ها و ابعاد شخصیتی  و اخالق حرفه ای در سطح مربیان ورزش

 .همبسررت ی اسرر  -هاک از ن ع ت صرری یی گردآوری دادهپژوهش حاضررر از ن ر هدفک راربردی و به احاش شرری ه .طراحی گردیده

از بین ره ب ده  1397 -98ن ر در سال تحصیلی  154ی آماری پژوهش شامل رلیه مربیان ورزشی استان اردبیل به تعداد جامعه

ست اده از دو ی تصادفی ساده به عن ان نم نهن ر به شی ه 140آنهاک  ستانداردپرسش انتخاب شدند. داده های الزم با ا ) اخالق نامه ا

صرری ی) ت  جمع آوری و در دو سررطح 96/0و  93/0با روایی تأیید شررده و پایایی به ترتی   حرفه ای و ویژگی های شررخصرریتی 

حقیق نشان داد تحلیل شدند. نتایج ت فراوانیک درصدک میان ین و انحراف معیار ( و استنباطی)ضری  همبست ی پیرس ن( ت صیف و

سازمانی(رابطه مع ش دگیکوظی ه  صیتی)رنج ریکبرون راییکتطابقکگ شخ ناداری وج د ره بین اخالق حرفه ای با م ا ه های ویژگی 

با  رانکهمدردی احترام به دیدارد.همچنین بین هریک از م ا ه های اخالق حرفه ای)مسئ ای  پذیریکصادق ب دنکعداا  و انصافک 

 دی رانکرعای  احترامکوفاداری(رابطه معناداری وج د دارد.

 ویژگی های شخصیتیک اخالق حرفه ایک مربیان ورزشی کلمات کلیدی:

 

 
 مقدمه

 
(. 1396رجبدریکو ها نیز تعریف میشرر د )حیدرپ رای از اصرر ل و ارز هاسرر  ره به عن ان مجم عهاخالق م ردنیاز تمام حرفه    

(.  پس ازورود ورز  به دنیای تجارت به ن ر 1386نیک بخشرری جامعهک اخالنمند رردن انسرران هاسرر  )فره دک تنهاراه رامیابی و

س . می سا اخالنی ا سا س  و حتی میت ان گ   ره ورز  ا صه ذاتی ورز  ا صی سد ره اخالنیات همچ ن خ بنیان  پیردور برتنر

اخالنیات می داند در وانع ورز  با اخالنیات پی سررت ی تن اتن ی دارد. های اامپیک اعتقاد مذهبی را ریشرره گذار دوره جدید بازی

ها باشررد. ی ی از ع امل مر ر در سررالم  رار راررنانک وضررعی  حال ورز  خ د می ت اند ابزاری در جه  اخالنمند رردن انسرران

س  و خ س  ره به عن ان انجام رار منا شی ا س . اخالقِ رارک یک هنجار ارز  ب در جامعه یک ارز  معن ی مثب  اخالق رار آنها
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س  )معیدفررک س  ره رار دارای یک ارز  ذاتی ا س  1382می دهد و بر این باور ا ش لی از اخالق راربردی ا (.  اخالق حرفه ای 

سانی ره در محیط ش الت اخالنی منابع ان ص ل اخالنی یا م سی ا ش د میره به برر سیار دیده می پردازد و ن عی تعهد های راری ب

س  )راویان  سئ ای  ا سب  به هر ن ع رارک وظی ه و م س  ره باید بر (. اخالق حرفه1384اخالنی و وجدان راری ن ای یک دانش ا

ش د. ضعف در سیستم اخالنیات منجر به راهش ارتباطات و افزایش خسارات  شتیبانی  سیر منطقی و عقالنی ایجاد و پ مبنای یک 

ه تا حدی اهمی  یافته اسرر  ره م فقی  را برگرفته از اخالق حرفه ای می دانند و اخالق سررازمانی می گردد. این م روضررات امروز

سازمان را تباه حرفه شد روح و حیات  ست ار نبا شد یا در ای را مرتبط با اعتماد آفرینی فرض می رنند و اگرمدیر فاند اخالق نی   با

گ  اس ک حساس و اخالنمند اس  به ی )در این م رد فرد پاسخپذیرای مسئ ای های اخالق حرفه(.ویژگی1386می رند )سرمدیک

شنامی در رار  اهمی  می دهد(  ست اری و خ  صاف(  –سادگی  –در س . رازدار  –عداا  )ان وفاداری )به وظایف خ د متعهد ا

 –دی و پررار اسرر ( رناب  )در تمام م ارد سررعی دارد ممتاز باشررد اعتماد به ن س داردک ج –دی ران اسرر . متعهد دی ران اسرر ( 

شررناس اسرر  به دی ران حق تصررمیم ن ل و ون احترام )به حق ق دی ران احترام می ذاردک به ن ر دی ران احترام می ذاردک خ  

سات  -گیری می دهد.(  ش د واز آنان حمای  می ند به احسا شریک می صائ  دی ران  س .درم س ز ورحیم ا همدردی با دی ران )دا

ش ل خ د می داند.( دی ران ت جه می ندک  ش الت دی ران رام س  در فعاای  ارز  ها )برای ارز  -م های اجتماعی احترام  نائل ا

(. شخصی  ی ی از ع امل مهمی اس  1388کرند به ن انین اجتماعی احترام می ذارد.( اس  )حسینیانهای اجتماعی مشارر  می

تأ یرپذیری از شررخصرری  در نهای  در تصررمیمات مهم مربی و م فقی  یا ره بر عمل و رفتار مربیان ورزشرری تأ یر می ذارد و این 

سینیک س  تیم مر ر خ اهد ب د )نادریان و ح سیله آن می(. ویژگی1390ش  ستند ره به و صیتی مدای ه شخ شخص های  ت انیم 

خ د را با افراد و م ضررر عات  های مختلف دارای عالیقک حاالت مت اوتی هسرررتند مایلند رهوانعی را ارزیابی رنیم. از آنجا ره تیپ

ص ص  ستج یاحاطه مخ سایلی رنند و در ج ستند م صالحی  ه شد ره با عالیقک  سب  به جهان متجانس با شان ن ها و طرز ت  ر

تطابق پذیری  -ای اس  ره با اجتماعی ب دن شناخته میش د( گرایی )ویژگیهای شخصیتی  برونویژگی(1376)حسینیان و یزدیک

ر شی پذیریک سخ شناسی )میزان مسئ ای وظی ه –دای در برخ ردهای اجتماعی اشاره ررد( ت ان به اعتماد و همها میویژگی)از 

ن س از نبیل  ترسک زودرنجیک عزتهایی رنج ری )ویژگیروان –گرا ب دن را در جه  رفتارهای سررازمان ت صرریف می رند( و هدف

سا ضطراب اجتماعی و احسا اندوزی )به تجربه با خالنی ک تن ع طلبی و گش دگی یا تجربه -گیرد.( ت درماندگی را در بر میپایینک ا

ش د( )الرنسک  شخص می  شن  ری م س  اذا 2010رو شده ا شهر اردبیل رار ن (.بنابر این از آنجایی ره این تحقیق تا به حال در 

شرایط ض ع بپردازد. در  سی این م  سعی دارد به برر شدن برخی معیارهای اخالنی ن رانی رن نی محقق  های زیادی را به رعای  ن

های مدیران رارآمد در سرررط ح مختلف ن  ن ی ترین دغدغههای دواتی و غیردواتی به وج د آورده اسررر . اذا ی ی از عمدهبخش

سانی شاغل در تمام حرفه هاس . علی رغم اهمی  این امر مطااعا سترهای مناس  برای ع امل ان ت نابل ت جهی درخص ص ایجاد ب

ای و ویژگی های شخصیتی مربیان ورزشی ص رت ن رفته و رمتر به جنبه اخالق ت جه شده اس . همین امر ما ارتباط اخالق حرفه

های شررخصرریتی مربیان وج د داردک ای و ویژگیای بین اخالق حرفهرا به ن ار  این پژوهش و پاسررخ به این سرررال ره نه رابطه

های ورزشی رمک خ اهد ررد تا بت انند ها و مربیان شاغل در م اننتایج این تحقیق بر برنامه ریزان و صاحبان باش اهواداشته اس . 

شته باشند. با ت جه به اهمی برنامه دهیم منجر ها ره در جامعه ما از دس  میهای راذبی ره نتیجهریزی بهتر و ت سعه بیشتری دا

سی  شاگران به سابقات میهای راذبی در اجرا مبه حسا سئ اینک تما ش اهک م شار فزاینده از طرف با ص رت یک ف ش د و این امر به 

ای تح  شررعاع اهمی  نتیجه نرار ب یرد و منجر به بروز ی اخالق حرفهشرر د فلسرر هشرر د بط ری ه حتی باعم میمربیان وارد می

سابقه و خطر از دس  دادن نتایج ن ش رانه در حین م خ اهد یک بار دی ر تأرید اهمی  رار ب یرند ره این تحقیق میرفتارهای پرخا

های رنند و هر ردام اخالقبا ت جه به این ه عده زیادی به امارن مراجعه میهای ورزشی اشاره رند.اخالق برای روز آرامش در محیط

سیار رنیم و مت اوتی دارند پس باید به جنبه اهداف و ویژگی شخصیتی ت جه ب س  های  همانط ر ره ذات ورز  با اخالق آمیخته ا

ستند بنابراین باید به اخالق حرفه شتریان و مدیران در ارتباط ه ش ارانک م ش دک زیرا ای آنمی دانیم مربیان با ی دی رک ورز ها ت جه 

در بازار ورز ک همچنین افزایش ابر این با افزایش رناب  ترنند.ای باشند روح و حیات ورز  را تباه میاگر مربیان فاند اخالق حرفه
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های شخصیتی مثب  باعم ح ظ و افزایش ای و داشتن ویژگیتن ع در ارائه خدمات به مشتریانک ت جه به رعای  اص ای اخالق حرفه

 گذاررسد ره به من  ر بهب د ری ی  راری مربیان ورزشی بررسی راملی ازع امل تأ یرمشتریان خ اهد شد. پس به ن ر ضروری می

 .باشدهای شخصیتی مربیان ورزشی میای و ویژگیپژوهش حاضر بررسی ارتباط اخالق حرفه ص رت گیرد. اذا هدف از

 
 روش تحقیق

پژوهش حاضر بر حس  گردآوری داده ها ت صی ی و از نطر اجرایی تحقیق همبست ی ا می باشد و براساس هدف هم راربردی می 

مربیان جامعه آماری این پژوهش شررامل  متغیرها براسرراس هدف تحقیق تحلیل می گردد .باشررددر این ن ع تحقیق رابطه میان 

رو  نم نه گیری ن ر نم نه بر اساس فرم ل ر رران انتخاب شدند. 140می باشد ره از این تعداد  ورزشی بان ان شهرستان اردبیل

ای حرفهو با است اده ارز پرسشنامه اخالق و ای انهرتابخ ص رت دو به پژوهش این های داده گردآوری رو  تصادفی طبقه ای ب د.

 و راستا( ب د. ت سط مک رری (NEO-FFI شخصیتی های(ک ویژگی2002رادوزیر))

 
 وهشژیافته های پ

 یافته های توصیفی

ای به  حرفهک میان ین و انحراف اسررتاندارد اخالق49/0و  73/3های شررخصرریتی به ترتی  برابر میان ین و انحراف اسررتاندارد ویژگی

های ر ام گروفک اسررمیرن ف اسررت اده شررد. نتایج آزم ن ها از آزم نب د. برای بررسرری نرمال ب دن داده 13/1و  31/4ترتی  برابر 

 /05داری برای متغیرهای پژوهش بزرگتر از سرررطح آزم ن یعنی ر ام گروف اسرررمیرن ف نشررران داد ره مقادیر سرررطح معنی

α=0متغیر دارای ت زیع طبیعی هستند.  باشند؛ بنابر این هر دومی 

 های آن، آماره های مربوط به ویژگی های شخصیتی و مؤلفه 1جدول

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد
 حداکثر نمره حداقل نمره

 5 1 45/0 78/3 140 روانج ری
 5 1 60/0 08/4 140 برون رایی
 5 1 77/0 62/3 140 تطابق

 5 1 88/0 50/3 140 گش دگی
وظی ه 
 سازمانی
 

140 89/3 47/0 1 5 

ویژگی 
 شخصیتی

140 73/3 49/0 1 5 
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 های آننتایج بررسی وضعی  متغیرهای اخالق حرفه ای و مرا ه  2جدول

 میان ین تعداد متغیر
انحراف 
 استاندارد

 حدارثر نمره حدانل نمره

مسئ ای  
 پذیری

140 43/4 10/1 1 5 

 5 1 99/0 4/4 140 صادق ب دن

 5 1 94/0 9/4 140 عداا  و انصاف

 5 1 93/0 90/3 140 وفاداری

 5 1 7/1 11/4 140 برتری ج یی

احترام به 
 دی ران

140 97/3 83/0 1 5 

همدردی 
 بادی ران

140 71/3 98/0 1 5 

 5 1 83/0 23/4 140 رعای  احترام

 5 1 13/1 31/4 140 اخالق حرفه ای
 

 آورده شده اس .  2آزم ن ضری  همبست ی پیرس ن برای همبست ی بین متغیرها است اده شد. نتایج در جدول  

 همبست ی بین متغیرا (2جدول)

ی   فرضیه شماره ضرررر

 همبستگی

سطح 

نی  ع م

 داری

 نتیجه 

بین اخالق حرفه ای با روانج ری مربیان ورزشررری رابطه معناداری وج د  1

 دارد.

 تایید شد 001/0 -53/0

بین اخالق حرفه ای با برون رایی مربیان ورزشررری رابطه معناداری وج د  2

 دارد.

 تایید شد 001/0 89/0

 تایید شد 001/0 79/0 بین اخالق حرفه ای با تطابق مربیان ورزشی رابطه معناداری وج د دارد. 3
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بین اخالق حرفه ای با گشرر دگی مربیان ورزشرری رابطه معناداری وج د  4

 دارد.

 تایید شد 001/0 98/0

بین اخالق حرفه ای با وظی ه سررازمانی مربیان ورزشرری رابطه معناداری  5

 وج د دارد.

 تایید شد 001/0 44/0

بین مسرر ای  پذیری در محیط رار و ویژگی های شررخصرریتی مربیان  6

 رابطه معناداری وج د دارد.

 تایید شد 001/0 57/0

و ویژگی های شررخصرریتی مربیان رابطه بین صررادق ب دن در محیط رار  7

 معناداری وج د دارد.

 تایید شد 001/0 67/0

بین عداا  و انصاف در محیط رار و ویژگی های شخصیتی مربیان رابطه  8

 معناداری وج د دارد.

 تایید شد 001/0 46/0

یان رابطه  9 بین وفاداری در محیط رار و ویژگی های شرررخصررریتی مرب

 معناداری وج د دارد.

 تایید شد 001/0 63/0

بین برتری ج یی در محیط رار و ویژگی های شخصیتی مربیان رابطه  10

 معناداری وج د دارد.

 

 تایید شد 001/0 47/0

بین احترام به دی ران در محیط رار و ویژگی های شرررخصررریتی مربیان  11

 رابطه معناداری وج د دارد.

 تایید شد 001/0 71/0

دی ران در محیط رار و ویژگی های شررخصرریتی مربیان بین همدردی با  12

 رابطه معناداری وج د دارد.

 تایید شد 001/0 67/0
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صیتی مربیان رابطه  13 شخ بین رعای  احترام در محیط رار و ویژگی های 

 معناداری وج د دارد.

 تایید شد 001/0 53/0

س .  شده ا ست ی بین متغیرهای پژوهش در جداول باال ارائه  شان داد همب ست ی بین متغیرهای پژوهش ن اخالق نتایج همب

(کاخالق حرفه ای با 79/0اخالق حرفه ای با تطابق) ک(89/0)اخالق حرفه ای با برون رایی  ( ک-53/0)حرفه ای با روانجوری 

مسررر ایرر  پررذیری در محیط رررار و ویژگی هررای (ک44/0)اخالق حرفرره ای بررا وظی رره سررررازمررانی(ک98/0)گشررر دگی

صیتی صیتی(ک57/0)شخ شخ صاف در محیط رار و ویژگی های ک67/0)(صادق ب دن در محیط رار و ویژگی های  عداا  و ان

برتری ج یی در محیط رار و ویژگی های (ک63/0)وفاداری در محیط رار و ویژگی های شرررخصررریتی(ک46/0)شرررخصررریتی

ی با دی ران در محیط رار و ویژگی همدرد(ک71/0)احترام به دی ران در محیط رار و ویژگی های شخصیتی(ک47/0)شخصیتی

 ( اربطه مثب  و معناداری وج د دارد.53/0رعای  احترام در محیط رار و ویژگی های شخصیتی)(ک67/0)های شخصیتی

 

 بحم و نتیجه گیری
 ها برای بررسرریهای شررخصرریتی انجام شررد. نتایج تحلیل دادهای و ویژگیاین پژوهش با هدف بررسرری رابطه بین اخالق حرفه

ضیه شان داد. فر شی رابطه معناداری وج د دارد.های پژوهش ن ضیه اول  بین اخالق حرفه ای و روانج ری مربیان ورز  بنابراین فر

شان داد سی وج د دارد. بین نتایج ن شی رابطه من ی و مع   ضر با پژوهش های اخالق حرفه ای با رنج ری مربیان ورز ضیه حا فر

(کریررانی و 1396(کحیرردرپ ر کرجرر  دری)1394(کااهیرراربیرراتیررانی و هم رراران )1389(ک ج اهری )1396تبرعی و هم رراران)

شری ی مقدم)1391(کرفیعی نیا)1394(ن هداری)1387هم اران) سل )1394(ک گ تاری و هم اران)1397(ک (کایاذی و 2007(کرات

سنی و هم اران )1388(کعزیزی)1389هم اران) ساالدوهاویبلی)1396(کمح س  و با پژوهش  شد.این2014(هم س  می با  ( ناهم

س  یافتند.در تبیین این یافته می ت ان گ    شابهی د ش ران نیز به نتایج م ضطرابک تجربه به تمایل رنج ری روانپژوه  تنشک ا

سردگی غیرمنطقیک ت  ر ش ریکرمروییک ت ان و خ دخ ریک خص م  س ک پایین ن س و عزت اف ره  دریاف  ت ان می بنابراین ا

س .در بیشتر ها آن ها در ویژگی این دارندک باالیی رنج ری روان ص   مربیانی ره  یا ترس بیشتر همانند دالیلی به بنا نتیجهک ا

 اصررر ل اخالنی با مطابق عمل به رمتری تمایل دالیل این به بنا بحم با دی ران ندارند و به تمایلی رمترک ن س به اعتماد

ی مدارند.بنابراین می ت ان گ   ره با افزایش اخالق حرفه ای در مربیان ورزشرری اسررترس و تنش آنها به حدانل می رسررد پس 

ست ی من ی بین  می یابد. راهش روانرنج ری اخالقک سطح شیافزا با اف یدر ت ان ضیه اول مبتنی بر همب با ت جه یافته های فر

اداره ورز  ج انان با برگزاری رارگاه های آم ز  اخالق  پیشررنهاد می گردداخالق حرفه ای و روانج ری در بین مربیان ورزشرری 

 حرفه ای به مربیان ورزشی در سطح استان گامی مهم در جه  حرفه ای سازی مربیان ورزشی بردارند.

 دو این بین ارتباطبنابراین نتایج نشان داد  فرضیه دوم  بین اخالق حرفه ای و برون رایی مربیان ورزشی رابطه معناداری وج د دارد. 

اخالق حرفه ای با برون رایی مربیان ورزشرری رابطه مثب  و  بین مثب  میباشررد.بنابراین مقدار این ن ن همچنین. دارد وج د متغیر
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ناداری وج د  های تبرعی و هم اران)دارد.مع با پژوهش  حاضرررر  یه  یانی و هم اران 1389(ک ج اهری )1396فرضررر یات یارب (کااه

(ک گ تاری 1397(کشری ی مقدم)1391(کرفیعی نیا)1394ن هداری)1387(کریانی و هم اران)1396(کحیدرپ ر کرج  دری)1394)

(همسررر  و با پژوهش 1396(کمحسرررنی و هم اران )1388(کعزیزی)1389(کایاذی و هم اران)2007(کراتسرررل )1394و هم اران)

شد.این2014ساالدوهاویبلی)  رهپژوهش ران نیز به نتایج مشابهی دس  یافتند.در تبیین این یافته می ت ان گ    ( ناهمس  می با

ص ل رعای  با برون رایی ستقیم ی رابطه ای حرفه اخالق ا سانی ه معناداری و م ستدار ترک اجتماعی دارند.ر  هیجان دی رانک دو

 داد نشان اخالق حرفه ای با برون رایی بین ی برخ ردارند.رابطه بهتری ای حرفه اخالق عمل رد از هستند اهل گ ت   و فعال خ اهک

شند به همان اندازه با دی ران  اندازه هر ره ص ل و ن اعد راری پایبند با شیکبه ا  ارتباط و رفتار خ اهند ررد محب  با مربیان ورز

با ت جه یافته های  خ اهند داشر .بنابراین الزمه برون رایی افراد رعای  اصر ل و جنیه های اخالنی اسر . دی ران با تری انهدوسرت

شی  ست ی مثب  بین اخالق حرفه ای با برون رایی در بین مربیان ورز ضیه دوم مبتنی بر همب شنهاد می گرددفر اداره ورز  و  پی

ج انان استان اردبیل ضمن ت جه به ویژگی های اخالنی مربیان آم زشیکبه ارتقای بیشتر عمل رد اخالنی و حرفه ای مربیان و نهایتا 

 به افزایش بهداش  روانی رمک رنند.

شی رابطه معناداری وج د دارد.  س م  بین اخالق حرفه ای و تطابق مربیان ورز ضیه  شان داد بنابراین نتای فر  دو این بین ارتباطج ن

اخالق حرفه ای با تطابق مربیان ورزشررری رابطه مثب  و  بین مثب  میباشرررد.بنابراین مقدار این ن ن همچنین. دارد وج د متغیر

ناداری وج د دارد. های تبرعی و هم اران)مع با پژوهش  حاضرررر  یه  یانی و هم اران 1389(ک ج اهری )1396فرضررر یات یارب (کااه

(ک گ تاری 1397(کشری ی مقدم)1391(کرفیعی نیا)1394ن هداری)1387(کریانی و هم اران)1396(کحیدرپ ر کرج  دری)1394)

 (همسرر  می باشررد.این1396(کمحسررنی و هم اران )1388(کعزیزی)1389(کایاذی و هم اران)2007(کراتسررل )1394و هم اران)

تطابق  و ای حرفه اخالق بر مبتنی عمل رد بین ره این یافته می ت ان گ   پژوهش ران نیز به نتایج مشابهی دس  یافتند.در تبیین

 مشتاق و رنند می همدری دی ران احساس با و ن ع دوستند ره افرادی دی رک عبارت دارد.به وج د داری معنی و مستقیم ی رابطه

ستندک آنان به رمک سه در ه صد و مح رند خ د ره افرادی با مقای شتر و م ن ند دی ران نی  و به ن ستند رناب  اهل بی  تا ه

بنابراین اخالق حرفه ای باعم افزایش تطابق در بین مربیان .دارند بهتری عمل رد حرفه ای اخالق اصررر ل با ارتباط در هم اریک

ش د شی می  شی  .ورز ست ی مثب  بین اخالق حرفه ای با تطابق در بین مربیان ورز س م مبتنی بر همب ضیه  با ت جه یافته های فر

شنهاد می گردد صیتی و تیمی  پی شخ شی به اهمی  اخالق حرفه ای و ویژگی های  اداره ورز  و ج انان در  در جذب مربیان ورز

 ت جه ویژه داشته باشند.  

 این بین ارتباطبنابراین نتایج نشان داد  حرفه ای و گش دگی مربیان ورزشی رابطه معناداری وج د دارد. فرضیه نهارم  بین اخالق .

اخالق حرفه ای با گش دگی مربیان ورزشی رابطه مثب  و  بین مثب  میباشد.بنابراین مقدار این ن ن همچنین. دارد وج د متغیر دو

ناداری وج د دارد. های مع با پژوهش  حاضرررر  یه  یانی و هم اران 1389(ک ج اهری )1396تبرعی و هم اران)فرضررر یات یارب (کااه

(ک گ تاری 1397(کشری ی مقدم)1391(کرفیعی نیا)1394ن هداری)1387(کریانی و هم اران)1396(کحیدرپ ر کرج  دری)1394)

( 2014الدوهاویبلی)(ک سا1396(کمحسنی و هم اران )1388(کعزیزی)1389(کایاذی و هم اران)2007(کراتسل )1394و هم اران)

پژوهش ران نیز به نتایج مشابهی دس  یافتند.در تبیین این یافته می ت ان گ   هرنه مربیان ورزشی به اخالق  همس  می باشد.این

حرفه ای پایبند باشرررند به همان اندازه به ندرت تخیلکعالنمند به جل ه های هنری و دارای ایده های اندام گرا روی می آورند.پس 

با ت جه یافته های فرضیه نهارم مبتنی  احساسات بازکرنج او ب دن رعای  اخالق حرفه ای از س ی مربیان ورزشی می باشد. الزمه
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مدیری  منابع انسانی اداره ورز  و  پیشنهاد می گرددبر همبست ی مثب  بین اخالق حرفه ای با گش دگی در بین مربیان ورزشی 

س  با ویژگی ه شخصیتی انان انتخاب و در فرآیند آم ر  به رارگیرندکهمچنین در فرایند گزینش به م ا ه ج انان افراد را متنا ای 

 های اخالنی و شخصیتی ت جه ویژه داشته باشند.

 بین ارتباطبنابراین نتایج نشان داد ورزشی رابطه معناداری وج د  دارد.  فرضیه پنجم  بین اخالق حرفه ای و وظی ه سازمانی مربیان

اخالق حرفه ای با وظی ه سررازمانی مربیان ورزشرری  بین مثب  میباشررد.بنابراین مقدار این ن ن همچنین. دارد وج د متغیر دو این

(کااهیاربیاتیانی و 1389(ک ج اهری )1396فرضررریه حاضرررر با پژوهش های تبرعی و هم اران)رابطه مثب  و معناداری وج د دارد.

(کشرررری ی 1391(کرفیعی نیررا)1394ن هررداری)1387یررانی و هم رراران)(کر1396(کحیرردرپ ر کرجرر  دری)1394هم رراران )

قدم) تاری و هم اران)1397م راتسرررل )1394(ک گ  یاذی و هم اران)2007(ک (کمحسرررنی و هم اران 1388(کعزیزی)1389(کا

ساالدوهاویبلی)1396) شد.این2014(همس  و با پژوهش  شابهی دس  یافتند.د ( ناهمس  می با ر تبیین پژوهش ران نیز به نتایج م

ص ل و ن اعد  شی به ا سی در مربیان دارد.هرنه مربیان ورز شنا این یافته می ت ان گ   اخالق حرفه ای رابطه تن اتن ی با وظی ه 

با ت جه یافته های فرضیه پنجم مبتنی بر همبست ی مثب   راری ارز  نائل ش ند به همان میزان وظایف شغلیشان را انجام دادند.

مربیان ورزشی به اخالق در انجام وظایف تخصصی  پیشنهاد می گرددبا وظی ه سازمانی در بین مربیان ورزشی بین اخالق حرفه ای 

  به عن ان یک ارز  بنیادی تأرید رنند.

بنابر این نتایج  فرضیه ششم  بین مس ای  پذیری در محیط رار و ویژگی های شخصیتی مربیان ورزشی رابطه معناداری وج د دارد.

بین متغیر مسررئ ای  پذیری در محیط رار با ویژگی شررخصرریتی مربیان ورزشرری رابطه مثب  و معناداری وج د نشرران داد ارتباط 

ضر با پژوهش های تبرعی و هم اران)دارد. ضیه حا (کحیدرپ ر کرج  1394(کااهیاربیاتیانی و هم اران )1389(ک ج اهری )1396فر

م رر1396دری) ه نی و  ریررا نیررا)1394ن هررداری)1387اران)(ک عی  ی ف مقرردم)1391(کر ی ی  گ ترراری و 1397(کشررررر (ک 

یاذی و هم اران)2007(کراتسرررل )1394هم اران) ندم 1396(کمحسرررنی و هم اران )1388(کعزیزی)1389(کا یدید و فتحی ا (ک

شد.این2014(کبرار  وارنر)1396(کخ اجه ای )1394) س  می با س (هم شابهی د ش ران نیز به نتایج م   یافتند.در تبیین این پژوه

یافته می ت ان گ   مربیانی ره مس ای  پذیرترنددر محیط رارشان به همان نسب  از رفتارهای ناسازگارانه و پرخاش رانه  ره باعم 

ش د کدوری می رنند. با ت جه یافته های فرضیه ششم مبتنی بر همبست ی مثب  بین مسئ ای  پذیری در  آسی  به رارشان می 

تسهیل فرآیند مس این و مت ایان ورز  در سطح استان به  پیشنهاد می گردد با ویژگی های شخصیتی مربیان ورزشی محیط رار

سازمانی و ت  یض اختیار به تیم های تخصصی در ح زه فعاای  حرفه ای ت جه ویژه  تصمیم گیری و غیر متمررز رردن تصمیمات 

  داشته باشند.

صادق ب دن در م  ضیه ه تم  بین  شی رابطه معناداری وج د دارد.فر صیتی مربیان ورز شخ بنابر این نتایج  حیط رار و ویژگی های 

بین متغیر صررادق ب دن در محیط  مثب  میباشررد.بنابراین مقدار این ن ن همچنین. دارد وج د متغیر دو این بین ارتباطنشرران داد 

(ک 1396فرضیه حاضر با پژوهش های تبرعی و هم اران)دارد.رار با ویژگی شخصیتی مربیان ورزشی رابطه مثب  و معناداری وج د 

(کرفیعی 1394ن هداری)1387(کریانی و هم اران)1396(کحیدرپ ر کرج  دری)1394(کااهیاربیاتیانی و هم اران )1389ج اهری )

(کمحسنی و 1388(کعزیزی)1389(کایاذی و هم اران)2007(کراتسل )1394(ک گ تاری و هم اران)1397(کشری ی مقدم)1391نیا)

شد.این1396هم اران ) س  می با س  یافتند.در تبیین این یافته می ت ان گ    (هم شابهی د ش ران نیز به نتایج م صادق و پژوه



9 
 

راست   ب دن مربیان در رارشان باعم می ش د ره آنها ویژگی های شخصیتی مثبتی از خ د نشان دهند.همچنین صادق ب دن باعم 

ش د ره مربیان با م نع شند.می  شتری برخ دار با صدمه پذیری بی شایند هم اران رنار بیایند و از  ش ار و ناخ  با ت جه  ی  های د

 یافته های فرضرریه ه تم مبتنی بر همبسررت ی مثب  بین صررادق ب دن  در محیط رار با ویژگی های شررخصرریتی مربیان ورزشرری

سرا حه رار خ د پیشنهاد می گردد ست  یی را  نرار دهند نرا ره رعای  صدان  در رار از س ی مربیان  مربیان ورزشی صادق و را

ش د. شتر  ش ن بی سب  به حرف ش اران ن صدان  راری و تعهد ورز ش د  شی باعم می  صاف در  ورز شتم  بین عداا  و ان ضیه ه فر

شی رابطه معناداری وج د دارد.  صیتی مربیان ورز شخ شان داد محیط رار و ویژگی های   متغیر دو این بین ارتباطبنابر این نتایج ن

شد.بنابراین مقدار این ن ن همچنین. دارد وج د صیتی مربیان  مثب  میبا شخ صاف در محیط رار با ویژگی  بین متغیر عداا  و ان

(کااهیاربیاتیانی 1389(ک ج اهری )1396فرضیه حاضر با پژوهش های تبرعی و هم اران)ورزشی رابطه مثب  و معناداری وج د دارد.

(کشرررری ی 1391(کرفیعی نیررا)1394ن هررداری)1387(کریررانی و هم رراران)1396(کحیرردرپ ر کرجرر  دری)1394و هم رراران )

قدم) تاری و هم اران)1397م راتسرررل )1394(ک گ  یاذی و هم اران)2007(ک (کمحسرررنی و هم اران 1388(کعزیزی)1389(کا

شد.این1396) س  می با س  یافتند.در تبیین ای (هم شابهی د ش ران نیز به نتایج م صاف در ن یافته می ت ان گ   پژوه عداا  و ان

گستر  اخالق فرد در سازمان و در زمان انجام وظایف خ د اس  و در وانع یک ن ع هنجار فرهن ی اس  ره انجام ن عی  محیط رار

صحیح را دارای ارز  معن ی میداند. در وانع افراد  صاف رار خ ب و  خ دک  ی بهن ر  مثبت بین مربیان ورزشیدر دارای عداا  و ان

صاف نقش خ د دارند و  سه دارای ارز  و مثب  میدانند. دروانع را فیرعای  عداا  و ان ستند تا در  ن  صه این افراد در تال  ه عر

نیز اخالنی ب ده و در زمینه شغلی خ د نیز اص ل اخالنی را رعای  رنند. این اخالق راری باعم میش د تا این افراد نسب  به  رناب 

سب  به انجام وظایف خ د اندام رنند. هم اراندی ران  شتری ن شتیاق بی شته و با ا شتم  ن ر مثبتی دا ضیه ه با ت جه یافته های فر

شی شخصیتی مربیان ورز صاف در محیط رار با ویژگی های  ست ی مثب  بین عداا  و ان شنهاد می گردد مبتنی بر همب مت ایان  پی

ساا  هاکارز  های اخالنی را  از طر یق رارگاههای آم زشی برای مربیان ورزشی آم ز  دهند و آنها را بر رعای  عداا  و ورز  ر

 انصاف در برخ رد با مراجع تش یق رنند.

شی رابطه معناداری وج د دارد.  صیتی مربیان ورز شخ ضیه نهم  بین وفاداری در محیط رار و ویژگی های  شان  فر بنابر این نتایج ن

بین متغیر وفاداری در محیط رار با ویژگی  مثب  میباشد.بنابراین مقدار این ن ن همچنین. دارد وج د متغیر دو این بین ارتباطداد 

(ک ج اهری 1396فرضریه حاضرر با پژوهش های تبرعی و هم اران)شرخصریتی مربیان ورزشری رابطه مثب  و معناداری وج د دارد.

یانی و هم اران )1389) یات یارب ج  دری)1394(کااه یدرپ ر کر یانی و هم اران)1396(کح هداری)1387(کر (کرفیعی 1394ن 

(کمحسنی و 1388(کعزیزی)1389(کایاذی و هم اران)2007(کراتسل )1394(ک گ تاری و هم اران)1397(کشری ی مقدم)1391نیا)

ره پژوهشرر ران نیز به نتایج مشررابهی دسرر  یافتند.در تبیین این یافته می ت ان گ    (همسرر  می باشررد.این1396هم اران )

صیک آمال و آرزوهای  شخ سازی ه ی   ش ار  شد این به معنای آ شغل خ د با شان دهد و وفادار به  شخص به رار خ د عالنه ن اگر

عالنه به رار و حرفه خ یش مانع از بی ت اوتی او نسب  به مسائل و ن رانی های شغلیش می ش د در  درونی و احساسات اوس  این

بنابراین  اه را انجام می دهد و خ د را در نبال اعمال و رفتارهای حرفه ای مسئ ل می داند.نتیجه فرد با تال  بیشتری وظایف مح 

سل به ان یزه های  شد؛ بل ه ت  سل  سم های درونی مت  ستمرا رفتارهای وفادارانه از جان  مربیان نباید فقط به م انی برای ایجاد و ا

بنابرای وفاداری مربیان در  عتماد به ن س می ت اند بسرریار مر ر وانع شرر د.درونی و ذاتی مانند  خلقیاتک تعهدک اشررتیاقک احترام و ا

با ت جه یافته های فرضرریه نهم مبتنی بر همبسررت ی مثب  بین  محیط مار منجر به بروز رفتارهای خ ب از سرر ی انها می شرر د.
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ستان م انیسم های پیشنهاد می گردد مدیران و  وفاداری در محیط رار با ویژگی های شخصیتی مربیان ورزشی مسئ الن ورز  ا

غیر رسرررمی رفتار اخالنی همچ ن وفاداری و تعهد را در بین پرمربیان ورزشررری گسرررتر  دهند و این خ د باعم افزایش روحیه 

 وفاداری و ج انمردی مربیان می ش د.

شی رابطه معناداری صیتی مربیان ورز شخ ضیه دهم  بین برتری ج یی در محیط رار و ویژگی های  بنابر این نتایج  وج د  دارد. فر

شان داد  شد. مقدار این ن ن همچنین. دارد وج د متغیر دو این بین ارتباطن بین متغیر برتری ج یی در محیط  بنابراین مثب  میبا

(ک 1396هم اران)فرضیه حاضر با پژوهش های تبرعی و  رار با ویژگی شخصیتی مربیان ورزشی رابطه مثب  و معناداری وج د دارد.

(کرفیعی 1394ن هداری)1387(کریانی و هم اران)1396(کحیدرپ ر کرج  دری)1394(کااهیاربیاتیانی و هم اران )1389ج اهری )

(کمحسنی و 1388(کعزیزی)1389(کایاذی و هم اران)2007(کراتسل )1394(ک گ تاری و هم اران)1397(کشری ی مقدم)1391نیا)

در تبیین این  پژوهشرر ران نیز به نتایج مشررابهی دسرر  یافتند. این (همسرر  می باشررد.1395 اران)(کیلب یی و هم1396هم اران )

ی عاملها.ودش ل می گیری گیردیا یها تجربهدی و فری متغیرهاک شخصیتیی یژگیهاو سیلهوما به ی هارفتارهمه یافته می ت ان گ   

.اگرمربیان ورزشی در محیط رار سعی بر رناب  ج یی و برتری اردگذ ر می د افرر فتاادراک و رک شخصی  بر رمحیط را درجتماعی ا

ص ل اخالنی را زیر پا ب ذارند در وانع تال  برای برتری ج یی هم با  سیاری از ا ش د انها ب شند باعم می  شته با طلبی ی دی ر دا

شد. ش یش و ن رانی همراه خ اهد  ست ی مثب  ت ضیه دهم مبتنی بر همب   بین برتری ج یی در محیط رار با با ت جه یافته های فر

شی صیتی مربیان ورز شخ شنهاد می گردد ویژگی های  ساام در  پی شی را به رناب   ش اران و مربیان ورز اداره ورز  و ج انان ورز

 عرصه های ورزشی و اخالنی تش یق رنند.

صیتی مربیا شخ ضیه یازدهم  بین احترام به دی ران در محیط رار و ویژگی های  شفر بنابر این ی رابطه معناداری وج د دارد. ن ورز

بین متغیر احترام به دی ران  مثب  میباشررد.بنابراین مقدار این ن ن همچنین. دارد وج د متغیر دو این بین ارتباطنتایج نشرران داد 

تبرعی و فرضرریه حاضررر با پژوهش های در محیط رار با ویژگی شررخصرریتی مربیان ورزشرری رابطه مثب  و معناداری وج د دارد.

م رراران) هری )1396ه ج ا م رراران )1389(ک  ه نی و  تیررا بیررا هیررار ا پ ر کرجرر  دری)1394(کا حیرردر نی و 1396(ک ریررا (ک

(کایاذی و 2007(کراتسررل )1394(ک گ تاری و هم اران)1397(کشررری ی مقدم)1391(کرفیعی نیا)1394ن هداری)1387هم اران)

این پژوهش ران نیز به نتایج مشابهی دس  یافتند.در می باشد. (همس 1396(کمحسنی و هم اران )1388(کعزیزی)1389هم اران)

احترام به و در عین حال باشند رفتاری دوستانه و از روی ادب داشته تبیین این یافته می ت ان گ   ره اگرمربیان ورزشی با ی دی ر

دک از بروز تنانض جل گیری و همچنین شرر د تعامالت اجتماعی در محیط رار به درسررتی پیش برو. این رار باعم میدی ران ب ذارند

ش دک امری ره در احترامک حس مثب  اعتبار و تمایزی اس  ره نسب  به یک شخص یا سازمان ایجاد می.احترام دی ران جل  ش د

احترام و  ت اند در دم آن را از بین ببرد. برای ح ظت جهی میف رانه و از روی بیش د در حاای ره اندامی ر تهط ل زمان محقق می

بنابراین احترام به دی ران درشغل مربی ری حرفه ای ی ی .اعتباری ره ش ل گرفته اس  باید پی سته محترمانه و مردبانه رفتار رنید

صی  افراد رمک می رند. شخ ش ل گیری  شد ره به  ضیه یازدهم  از مهمترین م اقه اخالق حرفه ای می با با ت جه یافته های فر

پیشنهاد می گردد مربیان  ثب  بین احترام به دی ران در محیط رار با ویژگی های شخصیتی مربیان ورزشیمبتنی بر همبست ی م

ورزشی در عرصه های ورزشی احترام متقابل به دی ران را مهمتر از برد و باخ  بدانند در وانع نیزی ره می ماند احترام و شخصی  

   مربی هس . 
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بنابر این  بادی ران در محیط رار و ویژگی های شخصیتی مربیان ورزشی رابطه معناداری وج د دارد.فرضیه دوازدهم  بین همدردی 

شان داد  شد.بنابراین مقدار این ن ن همچنین. دارد وج د متغیر دو این بین ارتباطنتایج ن بین متغیر همدردی بادی ران  مثب  میبا

فرضرریه حاضررر با پژوهش های تبرعی و مثب  و معناداری وج د دارد.در محیط رار با ویژگی شررخصرریتی مربیان ورزشرری رابطه 

م رراران) هری )1396ه ج ا م رراران )1389(ک  ه نی و  تیررا بیررا هیررار ا پ ر کرجرر  دری)1394(کا حیرردر نی و 1396(ک ریررا (ک

(کایاذی و 2007(کراتسررل )1394(ک گ تاری و هم اران)1397(کشررری ی مقدم)1391(کرفیعی نیا)1394ن هداری)1387هم اران)

پژوهش ران نیز به نتایج مشابهی دس  یافتند.در  (همس  می باشد.این1396(کمحسنی و هم اران )1388(کعزیزی)1389 اران)هم

برای همدای باید بت انیم خ د  کهمدردی تالشی اس  برای درک و فهم دنیای ذهنی طرف مقابلره  تبیین این یافته می ت ان گ  

بسیار  در تداوم ارتباط نقش  همدردی مربیان ورزشی با ی دی رآنها ن اه و احساس رنیم.  را جای دی ران ب ذاریم و از دریچه نشم

خ د را تخیله هیجانات و ع اطف من ی  با دی ران در محیط راری باعم می شررر د افراد همدردی.همچنین بازی می رندمهمی 

با ت جه یافته های  همدردی با دی ران می باشد.بنابراین شرط داشتن شخصی  گش دهکتطابق و برون رایی در محیط ورزشیک.رنند

پیشنهاد  فرضیه دوازدهم مبتنی بر همبست ی مثب  بین همدردی با دی ران در محیط رار با ویژگی های شخصیتی مربیان ورزشی

ان و مربیان می گردد مت ایان ورز  استان با تش یق انجام رارتیمی در رده های سنی مختلف همدردی و همدای را دربین ورزش ار

  ورزشی گستر  دهند.

شی رابطه معناداری وج د دارد.  صیتی مربیان ورز شخ سیزدهم  بین رعای  احترام در محیط رار و ویژگی های  ضیه  بنابر این  فر

احترام در بین متغیر رعای   مثب  میباشررد.بنابراین مقدار این ن ن همچنین. دارد وج د متغیر دو این بین ارتباطنتایج نشرران داد 

فرضررریه حاضرررر با پژوهش های تبرعی و محیط رار با ویژگی شرررخصررریتی مربیان ورزشررری رابطه مثب  و معناداری وج د دارد.

م رراران) هری )1396ه ج ا م رراران )1389(ک  ه نی و  تیررا بیررا هیررار ا پ ر کرجرر  دری)1394(کا حیرردر نی و 1396(ک ریررا (ک

(کایاذی و 2007(کراتسررل )1394(ک گ تاری و هم اران)1397)(کشررری ی مقدم1391(کرفیعی نیا)1394ن هداری)1387هم اران)

پژوهش ران نیز به نتایج مشابهی دس  یافتند.در  (همس  می باشد.این1396(کمحسنی و هم اران )1388(کعزیزی)1389هم اران)

احترام و ررام  در ایجاد فضررایی ممل  از  .تبیین این یافته می ت ان گ   ره احترامکسرررا حه رار درمحیط های ورزشرری می باشررد

گردد. گردد بل ه سررب  ارتقای فرهنا احترام در یک سررازمان میمحیط رار نه تنها ارز  گذاشررتن به شررخصرری  افراد تلقی می

دانسررته و اهداف جامعه گردد ره افراد خ د را متعلق به ارتقاء یابد سررب  می در بین مربیان ورزشرریهن امی ره فرهنا احترام در 

افزایش یافته و به نتایج  مربیان ورزشیوری و رارایی گردد بهره نماید. این امر م ج  میمی ترسیم  جامعها اهداف خ د را منطبق ب

س  یاب شد..دنمطل ب تری د سخ  رعای  احترام در محیط راری می با شناسکمتعهدکپا شخصی  وظی ه  شتن  شرط دا با  بنابراین 

ی مثب  بین رعای  احترام در محیط رار با ویژگی های شررخصرریتی مربیان ت جه یافته های فرضرریه سرریزدهم مبتنی بر همبسررت 

مربیان ورزشی در سطح استان رعای  احترام در حرفه خ د را مهمتر از نتیجه بدانند و فرهنا احترام را  پیشنهاد می گردد ورزشی

 به ورزش اران خ د یاد دهند.
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