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 چکيده
 ،هاي اخالقی براي مربیان ورزشـیبا محتواي آموزش و آموزشی درسی هايتحقیق بررسی تأثیرگذاري دورهاین هدف از 

عنـوان نمونـه نفر از مربیان ورزشی بـه شصتهاي دشوار اخالقی است. گیري اخالقی آنها در مواجه با وضعیتبر تصمیم
 مهناپرسـشاسـتفاده از  ،آوري اطالعـاتنفـري شـاهد و تحقیـق تقسـیم شـدند. ابـزار جمـع 30انتخاب و بـه دو گـروه 

همبسـته و مسـتقل بـراي تجزیـه و تحلیـل   tهايقبول بود. از آزمونگیري اخالقی کسول با روایی و پایایی قابلتصمیم
هـاي آمـوزش اخالقـی و داري بـین گذرانـدن دورهااخـتالف معنـکه هاي تحقیق نشان داد یافته اطالعات استفاده شد.

هـاي ضـرورت توجـه بـه آموزش ،آمـدهدستهشینه تحقیق و نتایج بگیري اخالقی مربیان وجود دارد. با بررسی پیتصمیم
  رسد.اخالقی براي مربیان ورزشی و همچنین تدوین دروسی با عنوان اخالق کاربردي در ورزش ضروري به نظر می

  مربیان ورزشی.گیري اخالقی، اخالقی، برنامه درسی، تصمیم هايآموزش :هاواژهکلید
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  مقدمه
هـاي عینـی و صـورت رفتارو و سرشت درونی انسان، که غیرقابل مشاهده است، اما بهیعنی نیر» اخالق«

هـاي عنوان صـفات و ویژگینظران از اخـالق بـهیابد. برخی صـاحبها تبلور میقابل مشاهده در انسان
اخالق طور کلی، . به)10، ص 1390،نادریان جهرمی(کنند میشخصیتی نسبتاً پایدار و استوار در انسان یاد 

کنند چه چیزي خوب و پسندیده یا درست به آن دسته از اصول و مفاهیم ارزشی اشاره دارد که تعیین می
هاي درونی انسان ممکن عبارت دیگر، صفات و ویژگیاست و چه چیز ناپسند و بد یا نادرست است. به

). 15، ص 1386نژاد، انیهاي زشت و نکوهیده باشد (رمضهاي خوب و پسندیده یا رفتاراست منشأ رفتار
 و افـراد همـه براي مشترکی جهت و مسیر هاباشند. ارزشمی جامعه هر فرهنگ اساس و پایه هاارزش

 حفـظ و اخـالق کنـد. امـروزه رعایـتمی ارائه آنان روزانه رفتار براي یهایو دستورالعمل هامشیخط
 و جوامع هاسازمان بیشتر در که مده استدرآ یهایپدیده ترینمهم از یکی صورتبه اخالقی، هايارزش
 کـه شودمی اطالق هاییارزش یا قیاخال یک مجموعه اصول به غالباً گیرد. اخالقمی قرار توجه مورد
  کند:می تعریف اخالق را چنین دي جرج). 45، ص 1390کنند (نادریان جهرمی، می را هدایت رفتار

 و اجتماعی سطح در اخالقی (وجدانی) تجربیات در سیتحسا ایجاد جهت در مندنظام تالش یک اخالق
 و هستند تشویق شایسته که هاییکند، ارزش هدایت را فرد باید که قوانینی که صورتی به است، فردي

  ).1389شوند (امیرشاهی و همکاران،  تعیین هستند، زندگی در گسترش الیق که خصوصیاتی

ود. با این حال، اخالق فـردي یـک موضـوع درونـی شصورت وجدان فردي متجلی میاخالق فردي به
شود. ایـن توانـایی در فـرد بـالغ، بـراي است و به مفهوم توانایی تشخیص درست از نادرست عنوان می

یابـد. واسطه رسیدن بـه مرحلـه بلـوغ افـزایش میکارگیري آن در رفتار اخالقی، بهقضاوت اخالقی و به
ن یمأ، تـیورزشـ هـايطیمح يسـازو سـالمسازي، الگوسـازي نهجمله زمیایجاد محیط تربیتی مساعد از

ت و یم شخصـیتکر هاي، سروشزندگی ۀانسان در هر دوره از چرخ هايازیح، مناسب و به موقع نیصح
 ی،در زنـدگ یاخالقـ هـايارزش ي، آموزش کاربردیو نوجوان ین کودکیژه در سنیوبه ،افراد يخودباور

، يآمـوزعبـرت ،یآگـاه نش،یـشـناخت، ب یعقالنـ يرویـ، پرورش نینو نوجوا ین کودکیژه از سنیوبه
مناسـب، نظـارت بـر خـود،  هـايه به جا و با اسـتفاده از روشیق و تنبیو استمرا در عمل، تشو يداریپا

در  یتوسـعه اصـول اخالقـ ياسـالم بـرا یتیترب هاين روشیتراز مهم ،مان در افرادیت ایپرورش و تقو
طـور اخالقـی بـه ۀدر زمینـشناسـی ارزش). 1373، (مصباح رزشکاران استون یو ب یورزش هايطیمح

ي اخالقـی، رکـن اساسـی هـاویـژه ارزش، بههاد ارزشتردیي تربیتی ارتباط دارد. بیهامستقیم با فعالیت
 ۀفـردي دارنـد و هـم در عرصـ ۀر امـور، هـم جنبـسـایمانند  هادهند. ارزشمیرا تشکیل  میزندگی آد
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رد، آشـنایی بـا رویکردهـاي یـطـور مـؤثر انجـام گبراي اینکه تربیت اخالقی به شوند.میاجتماعی ظاهر 
  پرورش منش اخالقی الزم و ضروري است. ةتربیت اخالقی و نحو

بـه چهـار  اجمـال اند که بهبندي کردهرا به شرح زیر طبقهتربیت اخالقی هاي برخی محققان رویکرد
  :شودرویکرد مرتبط با تحقیق اشاره می

  ؛که به اثر و علت رفتارهاي اخالقی توجه دارند، نه به اصول و قواعد اخالقی ،رویکرد پیامدگرا .1
این رویکرد به آثار بیرونـی و عینـی رفتارهـاي اخالقـی توجـه کـرده و آن را مـالك  ،میرویکرد عل .2

  ؛داندمیداوري 
  ؛کرد و از تلقین آنها خودداري کرد تبیین هامعتقد است تنها باید ارزشکه  هارویکرد تبیین ارزش .3
  ؛دارد ي اخالقیهاچرایی ارزشکه اعتقاد به توانایی تحلیل  هارویکرد تحلیل ارزش .4
این رویکرد معتقد اسـت انسـان از راه مشـاهده رفتارهـاي تقویـت شـده،  ،یادگیري اجتماعیرویکرد  .5

  آموزد.انجام رفتارهاي اخالقی را می
داودي، ( در تربیـت اخالقـی دارنـد یم، الگوسازي، تقلید و تقویـت، نقـش مهمـیبنابراین، آموزش مستق

 تمرکـز افـراد شناختی گیريتصمیم بر فرایند جونز،اخالقی همانند الگوي  گیريتصمیم هاي. الگو)1385

 لیمتـوا شـناختیِ پـردازش فرایند یک صورتبه غالباً گیريها، تصمیماین الگو ). درJones, 1991کنند (می

قـرار گرفتـه  دانشـمندان توجـه که مورد هاستمدت اخالقی، گیريدر تصمیم شناختیفرایند است. شیوة
و  رسـت الگـوي براسـاس را سـازمان در اخالقـی گیريتصـمیم مـوردي - اقتضـایی الگـوي جونزاست. 

 گیريمتصمی انجام اي طراحی کرده است. در این الگو، برايصورت یک الگوي چهار مرحله، بهکهلبرگ

 انجـام و اخالقـی تمایل اخالقی، قضاوت اخالقی، از: ادراك عبارتند که شودطی می مرحله چهار اخالقی

گیري و یا قضاوت اخالقـی در افـراد، بـدون ، ارزیابی قابلیت تصمیمبارتلس. براساس نظر اخالقی عمل
اند، دشـوار ی طراحـی شـدهصورت فرضی و یا واقعهاي دشوار اخالقی، که بهقرار دادن آنها در وضعیت

هـا ها و موقعیتواقع، دشواري در طراحی همین وضعیت). درBartels, 2008باشد (پذیر نمیو حتی امکان
اي مثبت و اخالقـی از خویشـتن، چالشـی اسـت کـه انجـام و تالش طبیعی افراد براي نشان دادن چهره

در گـزارش خـود عنـوان  فورسیتاست. رو ساخته تحقیقات در حوزه اخالق ورزشی را با مشکل روبه
هـاي ورزشـی انجـام ها در محیطگیرينموده است که تحقیقات اندکی در رابطه با اخالقی بودن تصـمیم

گیري هاي مختلف، تفاوت در تصـمیممعتقدند: از نظر تئوري استولو  پارك). Forsyth, 1980شده است (
). Park & Stole, 2005باشـد (یري اجتمـاعی میسـنجی، تحـول شـناختی و یـادگاخالقی به دالیـل روان
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هاي مربـوط بـه نارسایی تالشهرچند اند که ) گزارش نموده2003( مور) و 2006( التا)، 1988( چامتون
هـاي نظـام آموزشـی در خود ناشـی از کاسـتی و ارزشی، هاي تربیت اخالقیتدوین رویکردها و روش

دارنـد و تربیـت  مـذهبی) (دینی، ص اخالقی و ارزشیگیري خاجهت که برخی کشورهاي جهان است،
امـا ایـن نارسـایی بیشـتر  دهنـد،صورت یک برنامه مجزا مورد توجه قرار میاخالقی و ارزشی را تنها به

اخالقـی  به اصل تربیـتنسبت نظران تربیتی ابهام و تردیدي است که بسیاري از مربیان و صاحب معلول
نـوعی  از اساس تعلیم و تربیت اخالقی و ارزشـی را متضـمن ،بیان تربیتیبسیاري از مر .و ارزشی دارند

و مانعی بـر سـر  آزادي فرد اي نیز تربیت اخالقی را نوعی فقدانعده دانند.رفتار ریاکارانه و مصنوعی می
و هـا اند و ایجاد جامعه مدنی و دموکراتیک را با تحقق ارزشتلقی کرده راه ایجاد یک جامعه دموکراتیک

اي ). عـدهSnook, 1972, p. 79( اندبخصوص تربیت اخالقی و ارزشی دینی در تضاد دیده ،اخالقی تربیت
ـانی فلسـفی،اخالقی دیگر نیز به مبانی تربیت  امـوري کلـی و جـدا از  عنـوانه)، بـشـناختی و دینـیروان (مب

و تربیـت اخالقـی و ارزشـی و  بـین اهـداف تعلـیم :اي نیز معتقدنـدده. عنگرندزندگی می ةمالحظات روزمر
 .وجـود نـدارد انسجام و هماهنگی الزم نظر،واقعی تعلیم و تربیت اخالقی و ارزشی و اهداف مورد هايروش

  ).1379(سجادي،  هاي تلفیقی منجر شده استتربیت اخالقی و ارزشی بیشتر به برنامه به همین دلیل،
 گیريتصـمیمبـر  یآمـوزش اخالقـ هايدوره ريتأثیرگذا یضرورت بررس ،قینه تحقیشیپ یبا بررس

 ییگـوپاسخ يبرا ،قین تحقیشود. امیورزش احساس  یل به اهداف عالین يبرا ی،ان ورزشیمرب یاخالق
موجـب ارتقـا در  یآمـوزش اخالقـ هـايا گذرانـدن دورهیـآ .1 شده است. يزیرر طرحیز هايالؤبه س

در  یت اخالقـیـا ضـرورت گنجانـدن برنامـه تربیـآ .2 شـود؟مـی یان ورزشیمرب یاخالق گیريتصمیم
  الزم است؟ یان ورزشیمرب یآموزش هايدوره

  قيتحق يشناسروش
ان یـمرب ،قیـتحق ياسـت. جامعـه آمـار يو از نظر هدف کاربرد یتجربمهیقات نیاز نوع تحق ،قیتحقاین 

د و یـق انتخاب گردیتحق يعنوان نمونه آمارنفر به شصتاست.  یجان غربینخبه شاغل در آذربا یورزش
 نامهپرسـشاسـتفاده از  ،اطالعـات يم شـدند. ابـزار گـردآوریق تقسیشاهد و تحق ينفر 30به دو گروه 

را در پـنج  هاآزمودنی گیريتصمیم نامهپرسشقابل قبول بود. این  پایایی اخالقی با روایی و گیريتصمیم
گزینـه)،  4گزینـه)، آگـاهی اخالقـی ( 4مقیاس قضاوت اخالقی (وضعیت دشوار اخالقی با چهار خرده

یک وضـعیت دشـوار  ،کند. براي نمونهمیارزیابی  گزینه) 4گزینه)، و اهمیت شرایط ( 4گرایش اخالقی(
گیـري اخالقـی را ي تصـمیمهـامقیاسخـرده ،وجـود داردنامه پرسـشصورت سناریو در هاخالقی که ب
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 کنـد. بهنـام،تیم موفق بسکتبال دانشگاه کار مـیمحمد یک مربی ورزش است که با «کند. گیري میاندازه
ـابقه شود. در حالیطور تصادفی براي انجام تست دوپینگ انتخاب میبهترین بازیکن تیم، به ـام داراي س کـه، بهن

ـازه دوپینگ و یا مصرف مواد نیروزا است. سرمربی تیم می ـام مثبـت باشـد، اج ترسد که اگر پاسخ آزمایش بهن
ـام شوري به او داده نشود. سرمربی پیشنهاد کرد که محمد بازیکن دیگـري را بـهحضور در مسابقات ک جاي بهن

ـاب کنـد. . محمد باید بازیکن دیگري را به1انتخاب کند.  ـایش دوپینـگ انتخ ـام بـراي آزم . در ایـن 2جاي بهن
آزمـایش . اگر من در این موقعیت بـودم، 3هاي اخالقی خود عمل کند. موقعیت، محمد باید به مسئولیت

  ».. این مسئله داراي اهمیت اخالقی است4دادم. دوپینگ را بر روي بهنام انجام می
نیز از مقیاس پنج ارزشی لیکرت اسـتفاده شـده اسـت. بـراي تجزیـه تحلیـل  هاسازي دادهمّیبراي ک

درصـد  70 هکـ نتایج نشان داد ،همبسته استفاده گردیده است  tهايابتدا از آمار توصیفی و آزمون ها،داده
درصـد از مربیـان گـروه شـاهد و  30بودنـد.  متأهلدرصد از گروه تحقیق  3/63از مربیان گروه شاهد و 

دهنـد و مـیکنندگان در تحقیق را مردان تشـکیل درصد از گروه تحقیق مجرد بودند. اغلب شرکت 7/36
درصـد از مربیـان  60اهد و درصد از مربیان گروه ش 50سال دارند.  10- 5گري در بازه زمانی سابقه مربی

درصـد از مربیـان  40درصد از مربیان گـروه شـاهد و  50گروه تحقیق در رشته تحصیلی تربیت بدنی و 
اکثر مربیـان داراي مـدرك کارشناسـی  گروه تحقیق در رشته تحصیلی غیرتربیت بدنی تحصیل کرده بود.

 ةآوري شـد و نمـرگروه پخـش و جمـعاخالقی بین دو  گیريتصمیم نامهپرسش). ابتدا 1(جدول  بودند
 ،محاسبه شـد. سـپس یدشوار اخالق هايتیان در وضعیمرب یقاخال گیريتصمیمهاي لفهؤم ةکلی و نمر

ن یبـ یهمراه با پخش جـزوات آموزشـ ،در ورزش ياخالق و اخالق کاربرد يبا محتوا یکارگاه آموزش
 گیريتصـمیم نامهپرسـشن دو گروه یگر بیدک بار ی ی،ان دوره آموزشیق انجام شد. پس از پایگروه تحق

  شد. يآورع و جمعیتوز یاخالق

  قيتحق هايافتهي
هاي ها و تأیید آن، به مقایسـۀ میـانگین قضـاوت اخالقـی یکـی از مؤلفـهپس از بررسی نرمال بودن داده

قضـاوت  گیري اخالقی در دو گروه شاهد و تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان داد که بین میـانگینتصمیم
). پـس از p= 230/0داري وجود ندارد (اخالقی مربیان ورزشی پیش از آموزش در دو گروه اختالف معنا

داري آموزش، بین میانگین قضاوت اخالقی مربیان ورزشی در دو گروه شـاهد و تحقیـق اخـتالف معنـا
یان ورزشـی تـأثیر ) بدین معنا که آموزش اخالقی در ارتقاء قضاوت اخالقی مربp= 000/0مشاهده شد (

همبسته، به مقایسه اختالف قضاوت اخالقی مربیـان   t). سپس، با استفاده از آزمون2داشته است (جدول 
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ورزشی پس از آموزش در گروه تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان داد که بین میـانگین قضـاوت اخالقـی 
کـه در گـروه شـاهد، بـین  ). در صـورتیp= 000/0دار وجـود دارد (پیش و پس آموزش اختالف معنـا

). نتـایج نشـان 2داري دیده نشد (جدول میانگین قضاوت اخالقی پیش و پس از آموزش اختالف معنی
داري داد که بین میانگین آگاهی اخالقی مربیـان ورزشـی پـیش از آمـوزش، در دو گـروه اخـتالف معنـا

مربیان ورزشی در دو گروه شـاهد ). پس از آموزش، بین میانگین آگاهی اخالقی p= 632/0وجود ندارد (
). بدین معنا کـه آمـوزش اخالقـی در ارتقـا آگـاهی p= 000/0داري مشاهده شد (و تحقیق اختالف معنا

همبسـته بـه مقایسـه   t). سپس، با اسـتفاده از آزمـون3اخالقی مربیان ورزشی تأثیر داشته است (جدول 
روه تحقیق پرداخته شد. نتایج نشـان داد کـه اختالف آگاهی اخالقی مربیان ورزشی پس از آموزش در گ

). در صـورتی p= 000/0دار وجـود دارد (بین میانگین آگاهی اخالقی پیش و پس آموزش اختالف معنـا
داري دیـده نشـد که در گروه شاهد بین میانگین آگاهی اخالقی پیش و پـس از آمـوزش اخـتالف معنـا

ش اخالقی مربیان ورزشی پیش از آموزش، در دو گـروه ). نتایج نشان داد که بین میانگین گرای3(جدول 
). پـس از آمـوزش، بـین میـانگین گـرایش اخالقـی مربیـان p= 848/0داري وجود نـدارد (اختالف معنا

بدین معنا کـه آمـوزش  .)p= 002/0داري مشاهده شد (ورزشی در دو گروه شاهد و تحقیق اختالف معنا
). سـپس، بـا اسـتفاده از 4ورزشی تـأثیر داشـته اسـت (جـدول اخالقی در ارتقا گرایش اخالقی مربیان 

همبسته به مقایسه اختالف گرایش اخالقی مربیـان ورزشـی پـس از آمـوزش در گـروه تحقیـق   tآزمون
دار وجـود پرداخته شد. نتایج نشان داد که بین میانگین گرایش اخالقی پیش و پس آموزش اختالف معنا

ر گروه شاهد، بین میانگین گرایش اخالقـی پـیش و پـس از آمـوزش که د). در صورتیp= 000/0دارد (
). نتایج نشان داد که بین میانگین اهمیت شـرایط اخالقـی مربیـان 4داري دیده نشد (جدول اختالف معنا

). پس از آمـوزش، بـین p= 177/0داري وجود ندارد (ورزشی پیش از آموزش، در دو گروه اختالف معنا
داري مشـاهده شـد مربیان ورزشی در دو گروه شـاهد و تحقیـق اخـتالف معنـا میانگین گرایش اخالقی

)000/0 =p بدین معنا که آموزش اخالقی در ارتقا اهمیت شرایط اخالقی مربیان ورزشـی تـأثیر داشـته .(
همبسته به مقایسه اختالف اهمیت شرایط اخالقـی مربیـان   t). سپس، با استفاده از آزمون5است (جدول 
از آموزش، در گروه تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان داد کـه بـین میـانگین اهمیـت شـرایط ورزشی پس 

که در گـروه شـاهد، ). در صـورتیp= 000/0دار وجـود دارد (اخالقی پیش و پس آموزش، اختالف معنا
). 5داري دیـده نشـد (جـدول بین میانگین اهمیت شرایط اخالقی پیش و پس از آموزش اخـتالف معنـا

گیري اخالقـی مربیـان ورزشـی پـیش از آمـوزش، در دو گـروه نشان داد که بین میانگین تصـمیمنتایج 
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گیري اخالقـی مربیـان ). پس از آموزش، بین میانگین تصـمیمp= 205/0داري وجود ندارد (اختالف معنا
زش بدین معنا که آمـو .)p= 000/0داري مشاهده شد (ورزشی، در دو گروه شاهد و تحقیق اختالف معنا

). سپس، بـا اسـتفاده از 6گیري اخالقی مربیان ورزشی تأثیر داشته است (جدول اخالقی در ارتقا تصمیم
گیري اخالقی مربیان ورزشی پس از آموزش در گروه تحقیـق همبسته به مقایسه اختالف تصمیم  tآزمون

دار زش، اخـتالف معنـاگیري اخالقی پیش و پس آموپرداخته شد. نتایج نشان داد که بین میانگین تصمیم
گیري اخالقی پیش و پـس از که در گروه شاهد، بین میانگین تصمیم). در صورتیp= 000/0وجود دارد (

گیري اخالقـی ). نتایج نشان داد که بین نمرة کلی تصـمیم6داري دیده نشد (جدول آموزش اختالف معنا
). همچنــین بــین p >05/0دارد ( داري پــیش و پــس از آمــوزش وجــودهاي آن، اخــتالف معنــاو مؤلفــه
گیري اخالقـی آنهـا تفـاوت شناختی مربیان (تأهل، جنس، رشته تحصیلی) و تصمیمهاي جمعیتویژگی

  داري وجود ندارد.معنا
 قیتحق هايگروه یشناختتیجمع هايیژگی. و1جدول 

 درصد فراوانی هاسطوح متغیر گروه تحقیق شناختیهاي جمعیتمتغیر

  رشته تحصیلی
 شاهد

 50 15 تربیت بدنی
  50  15 غیر تربیت بدنی

 تحقیق
 60 18 تربیت بدنی

  40  12 غیر تربیت بدنی

  تحصیالت
 شاهد

 3/93 28  کارشناسی
  7/6  2  کارشناسی ارشد

 تحقیق
 7/86 26  کارشناسی

  3/13  4  کارشناسی ارشد

  جنس
 شاهد

 3/83 25 مرد
  7/16  5  زن

 تحقیق
 80 24 مرد
  20  6  زن

  هلأت
 شاهد

  70  21  متأهل
  30  9  مجرد

 تحقیق
  3/63  19  متأهل
  7/36  11  مجرد

  یان ورزشیمرب یبر قضاوت اخالق یآموزش اخالق تأثیر ی. بررس2جدول 
  داريامعن  انحراف معیار ±میانگین  گروه  پسیا  پیش  

  قضاوت اخالقی
 612/0±72/3  تحقیق  230/0 454/0±09/4  شاهد  از آموزش پیش

 558/0±71/4  تحقیق  000/0 471/0±96/3  شاهد  از آموزش پیش
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  یان ورزشیمرب یاخالق یبر آگاه یآموزش اخالق تأثیر ی. بررس3جدول 
  داريامعن  انحراف معیار ±میانگین  گروه  پسیا  پیش  

  آگاهی اخالقی
  از آموزش پیش

 474/0±28/4  شاهد
632/0  

 623/0±92/3  تحقیق

  زشاز آمو پیش
 638/0±10/4  شاهد

000/0  
 520/0±86/4  تحقیق

  آموزش اخالقی بر گرایش اخالقی مربیان ورزشی تأثیر. بررسی 4جدول 

  داريامعن  انحراف معیار ±میانگین  گروه  پسیا  پیش  

  گرایش اخالقی
  از آموزش پیش

 492/0±37/3  شاهد
848/0  

 471/0±33/3  تحقیق

  از آموزش پس
 920/0±69/3  شاهد

002/0  
 516/0±53/4  تحقیق

  آموزش اخالقی بر اهمیت شرایط اخالقی مربیان ورزشی تأثیر. بررسی 5جدول 

  داريامعن  انحراف معیار ±میانگین  گروه  پسیا  پیش  

  اهمیت شرایط اخالقی
  قبل از آموزش

  503/0±75/3  شاهد
177/0  

  421/0±24/3  تحقیق

  از آموزش پس
  820/0±85/3  شاهد

000/0  
  471/0±33/4  تحقیق

  یان ورزشیمرب یاخالق گیريتصمیمبر  یآموزش اخالق تأثیر ی. بررس6جدول 

  داريامعن  انحراف معیار ±میانگین  گروه  پسیا  پیش  

  اخالقی گیريتصمیم
  از آموزش پیش

 39/1±39/16  شاهد
205/0  

 95/1±03/15  تحقیق

  از آموزش پس
 01/2±83/15  شاهد

000/0  
 78/1±97/18  قتحقی

  يريگجهيبحث و نت
او  هـايازین نیترياز ضرور یکیاخالق  .ا طالب سعادت استین دنیاست که در ا يگانه موجودی میآد

زود  بسـیارکـه  یحس ؛شودمیمتولد  یانسان با حس اخالق شود.میبه سعادت محسوب  یابیجهت دست
شـود. مـیه یـرد و توسط اجتمـاع تغذیگمیمان الگو له معلیوسبه شود،میدر خانواده ظاهر  .دکنبروز می
 ،در گذشـته و حـال انجـام شـده اسـت یان ورزشیمرب یاخالق گیريتصمیم ۀنیکه در زم یقاتیاکثر تحق

، ی، عوامـل روانـیقهرمـان هـايطیان، سـابقه حضـور در محیـت مربیان، جنسـیـت مربیشتر به شخصیب
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بـا توجـه بـه رو، ازاین پرداخته شده است. هاورزش یکیزیف هايیژگیو و یاجتماع يو محتوا یاجتماع
ان یـمرب یاخالقـ گیريتصـمیمبـر  یاخالقـ هـايآموزش تأثیر ،حاضر ینه موضوع در بررسیشیمطالعه پ

از  پـسو  پـیش ین قضـاوت اخالقـیانگیـن میج نشـان داد کـه بـینتا ق قرار گرفت.یمورد تحق یورزش
ان یـمرب یدر ارتقـا قضـاوت اخالقـ یمعنا که آموزش اخالقـن یبد .دار وجود دارداآموزش اختالف معن

گیري اخالقی، نتـایج بیـانگر تـأثیر هاي دیگر تصمیم. همچنین در بررسی مؤلفهداشته است تأثیر یورزش
مربیان بود. ایـن نتـایج، بـا  یط اخالقیت شرایاهمآموزش اخالقی در آگاهی اخالقی، گرایش اخالقی و 

) همسـو بـود. 2011( مـایري)، 2007همکـاران (و  نـامینن)، 2003کـاران (و هم سیریننتایج تحقیقات 
و همکاران، با مقایسه پرسـتارانی کـه دوره آمـوزش اخالقـی را گذرانـده و پرسـتارانی کـه دوره  نامینن

، اضـطراب ندیـدهبه گروه آموزشدیده نسبت آموزش اخالقی را نگذرانده بودند، نشان داد گروه آموزش
). Numminen & et al, 2007گیري اخالقی مؤثر بوده اسـت (آموزش اخالقی بر تصمیمکمتري داشته و 

نشان داد که براي ایجاد حساسـیت بـه مسـائل اخالقـی و افـزایش آن، بایـد آمـوزش اخـالق در  مایري
و همکـاران نشـان دادنـد، دانشـجویانی کـه  سیرین). Myyry, 2011ریزي آموزشی گنجانده شود (برنامه
طور مشخصـی اخالقی را گذرانده بودند، نسبت به گروهی که این دوره را نگذرانده بودند، بـههاي دوره

  ).Sirin & et al, 2003اند (گیري باالتري برخوردار بودهاز حساسیت اخالقی در تصمیم
هـاي اخالقـی در شود دروسی با محتواي آموزشبا توجه به نتایج تحقیقات و تحقیق حاضر، پیشنهاد می

هاي اخالقی در میـادین ورزشـی امه درسی و آموزشی مربیان ورزشی قرار گیرد تا شاهد توسعه رفتاربرن
باشیم. همچنین نتایج نشان داد پس از آموزش، بین میانگین آگاهی اخالقی مربیان ورزشی، در دو گـروه 

القـی مربیـان داري وجـود دارد. نتـایج نشـان داد بـین میـانگین گـرایش اخشاهد و تحقیق اختالف معنا
که پس از آمـوزش بـین داري وجود ندارد. در صورتیورزشی پیش از آموزش، در دو گروه اختالف معنا

  .مشاهده شد داريمیانگین گرایش اخالقی مربیان ورزشی، در دو گروه شاهد و تحقیق اختالف معنا
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