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ورزشی شهرستان ترکمن بود .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا
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و وفاداری ورزشی سید عامری ( )6936استفاده شد .نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین
اخالق حرفهای مربیان و وفاداری ورزشکاران باشگاههای ورزشی شهرستان ترکمن رابطه مثبت و
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وفاداری ورزشکاران رابطه معنیداری وجود داشت .در نتیجه هرچقدر مربیان اصول اخالقی را بیشتر
رعایت کنند وفاداری ورزشکاران بیشتر شده ،رضایت آنان نیز تأمین می شود و امکان حضور مجدد آنان
بیشتر خواهد بود.
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رابطه بین اخالق حرفهای مربیان و وفاداری ورزشکاران باشگاههای ورزشی (مورد مطالعه شهرستان ترکمن)

مقدمه
اخالق به عنوان تنظیم کننده روابط میان انسانها همواره از اهمیت بسیاری برخوردار
بوده است .در مدیریت نیز این سازوکار درونی ،بدون آن که نیاز به اهرمهای بیرونی
داشته باشد ،قادر است عملکردهای اخالقی را به وجود آورد .نقش اخالق در عملکردها و
رفتارها ،در تصمیمگیریها و انتخابها و در برخوردها و ارتباطات مهم و تعیین کننده
بوده و از این روست که امروزه بحث اخالقیات به یکی از مباحث عمده رشته مدیریت
تبدیل شده است ( .)6اخالق حرفهای که در رویکرد راهبردی به مسئولیتهای اخالقی
سازمان و بنگاه در قبال محیط مستقیم و غیرمستقیم معنا شده که در دهه اخیر مورد
توجه بسیاری از سازمانهای ایرانی قرار گرفته است .حاکمیت اخالق حرفهای ،منافع
زیادی برای سازمان از بعد داخلی از جنبههای بهبود روابط ،ارتقای جو تفاهم و کاهش
تعارضات ،افزایش تعهد و مسئولیتپذیری بیشتر کارکنان و کاهش هزینههای ناشی از
کنترل دارد و از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و
اقدامات آن ،التزام اخالقی در توجه به اهمیت ذینفعان ،افزایش درآمد ،سودآوری و بهبود
مزیت رقابتی و  ...توفیق سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد (.)6
مباحث اخالقی یکی از چالشهای عمده سازمانها محسوب میشود .پیچیدهتر شدن
روزافزون سازمانها و افزایش کارهای غیراخالقی ،غیرقانونی و غیرمسئوالنه در محیط کار،
توجه مدیران و صاحبنظران را به مباحث اخالقی در سازمانها معطوف ساخته است.
تحقیقات گذشته مؤید آن است که رفتار اخالقی فروشندگان ،نقش مهمی در شکلگیری و
حفظ روابط بلندمدت میان فروشنده و خریدار دارد ( .)4چن و مائو )5553(6نیز نشان
دادهاند که رعایت اخالق از سوی فروشنده تأثیر مثبتی بر اعتماد مشتری به فروشنده و
سازمان دارد و از طریق اعتماد مشتری به سازمان و فروشنده ،بر وفاداری مشتری
تأثیرگذار است ( .)64هیچ شکی وجود ندارد که ورزش تأثیر چشمگیری بر گسترش
1- Chen & Mau

656

نشریه علمی -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش ،سال هشتم ،شماره بیست و پنجم ،بهار 6931

جوانمردى و اخالق ورزشی دارد ،اما این تأثیرات تا چه اندازه مثبت یا منفى هستند،
موضوعى است که پاسخ آن به روشنى مشخص نشده است .حرفهای بودن یک سازمان،
جامعه و یا گروه ،بیش از آنکه درگرو فعالیت تمام وقت افراد براى کسب منفعتهاى
گوناگون از جمله منفعت اقتصادى باشد ،درگرو تالش جمعى افراد براى پایبندى به
اصول حرفهاى مشترک و تالش براى رشد هر چه بیشتر حرفه است .به عبارت دیگر،
حرفهایگرایی زمانی رخ میدهد که اعضای یک حرفه به این مهم اعتقاد و باورداشته
باشند که تخصص و مهارت آنها برای خود و جامعه مخاطب بسیار ارزشمند و حیاتی
است (.)61
وفاداری مشتریان ،به عنوان یکی از عناصر کلیدی ایجاد و حفظ مزیت رقابتی ،در مرکز
توجه سازمانها میباشد که در این میان اصول و کدهای اخالق با آن در ارتباط نزدیک
قرار دارد ( .)63،55مشتری وفادار کسی است که مکرر ،از یک فروشنده کاال و خدمات
میخرد و نسبت به او نگرش مثبتی دارد و به همین جهت خرید از او را به همه آشنایان
خود توصیه میکند .این امر موجب شده سازمانها ،از روشهای مختلفی برای حفظ
مشتریان خود استفاده کنند .یکی از این روشها به کارگیری سامانه سنجش و مدیریت
وفاداری مشتریان براساس اخالق و رفتار کارکنان است .براساس نتایج بعضی از تحقیقات
رعایت نکات اخالقی در رفتار کارکنان تأثیر زیادی بر وفاداری مشتریان نسبت به
محصوالت و خدمات سازمانها دارد .اخالق و رفتار حرفهای باعث میشود چارچوب کلی
ارزشها در سازمان شکل بگیرد و تیمهای رسمی سازمان ،بر ارزشها و رفتارهای افراد اثر
بگذارند .لذا اخالق و رفتار حرفهای بر همه جنبههای سازمان ،بهخصوص وفاداری مشتریان
به استفاده از خدمات سازمان تأثیر میگذارد (.)5
بررسیها نشان میدهند که وفاداری ورزشکاران با عملکرد تیمهای ورزشی به ویژه در
مسابقههای حساس و پرتنش ارتباط مثبت دارد .وفاداری ورزشکاران بهصورت موضوعی با
اهمیت روزافزون مورد توجه مسئولین باشگاهها قرارگرفته است .وفاداری ورزشکاران به
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چند دلیل هدف اصلی باشگاههای ورزشی محسوب میشود؛ برای بسیاری از باشگاهها
کسب درآمد از ورزشکاران مهمترین موضوع است و جذب بازیکنان خوب و تراز اول به
مثابه افزایش درآمد باشگاه است بهعالوه ایجاد رابطه بلندمدت با ورزشکاران مزیترقابتی
برای باشگاههای ورزشی بهشمار میآید ،زیرا هزینه جذب ورزشکاران جدید بسیار بیشتر
از حفظ ورزشکاران فعلی است .نظریه بازاریابی خدمات در ارتباط با حضور مشتری نشان
میدهد که وفاداری ورزشکاران به باشگاه به طور مثبت بر کیفیت بازی و احتمال موفقیت
و انسجام از طریق حضور فعاالنه و رفتارهای متعهدانه مؤثر خواهد افتاد ( .)68ورزشکاران
وفادار بعداز سپریکردن دوران قهرمانی رابطه خود را با باشگاه بهعنوان طرفداران باشگاه
حفظ میکنند و ممکن است با دستمزدهای کم و یا حسی داوطلبانه مسئولیتی را در
باشگاه قبول نمایند بهعالوه ورزشکاران نخبه از طریق تبلیغات رو در رو مطلوب ()1
بهمنظور انتشار اطالعات مثبت درباره باشگاه به ورزشکاران جدید و همچنین هواداران و
حمایتهای مالی از فعالیتهای باشگاه ،ارایه اطالعات مفید و شغلی و برگزاری کالسهای
آموزشی و تبلیغاتی در مناطق مختلف و ارتقای تصویر ذهنی مثبت از باشگاه حمایت
میکنند ( .)3بنابراین وجود ورزشکاران وفادار به باشگاه نه تنها در دوران فعالیت ورزش
قهرمانی بلکه پس از آن نیز مزایای بسیاری بر باشگاه دارد (.)69
رفتار غیرحرفهای و بیاخالقی مربیان میتواند مانعی بر عشق و عالقه ورزشکار به باشگاه
ورزشی باشد و وی را از فعالیت در باشگاه طرد نماید .همچنین باتوجه به نقش مهم
مربیان در موفقیت تیمهای ورزشی ،برای پیروزی در صحنه ی رقابتها ،باید به بررسی
عوامل موفقیتزای آنان از جمله توانایی برقراری ارتباطات صمیمی با بازیکنان و دیگر
اعضای تیم ،ایجاد همدلی ،کنترل احساسات خود و سایر اعضای تیم و روشهای بهکار
گرفته شده برای حل اختالف و تعارضات از سوی آنها پرداخت .بنابراین تحقیق در زمینه
نقش رفتار اخالقی و اخالق حرفهای مربیان باشگاههای ورزشی در وفاداری ورزشکاران
مهم و ارزشمند است .این روزها مباحثی درخصوص توجه بیشتر به مسئله اخالق در
ورزش کشور و در میان جامعه ورزش مطرح میباشد و مشکالت اخالقی شماری از
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ورزشکاران در نزد مدیران ورزش کشور به یکی از معضالت فرهنگی تبدیل گشته است.
نکته حایز اهمیت این است که متأسفانه ذهنیت مربیان ورزش کشور از ورزش تنها به
ورزش قهرمانی و حرفهای خالصه میشود و از ارکان دیگر آن مانند توجه به اخالق
حرفهای و آموزش آن به ورزشکاران غافل هستند .یکی دیگر از پیامدهای عدم توجه
مربیان به اخالق حرفهای ،دلزدگی و عدم وفاداری ورزشکاران به باشگاه ورزشی است.
این درحالی است که وفاداری ورزشکاران به عنوان یکی از عوامل حیاتی در موفقیت
باشگاههای ورزشی مورد توجه قرار گرفته است ()68؛ چرا که باشگاهها هم برای موفقیت
تجاری و هم موفقیت در رشته ورزشی نیازمند ورزشکاران با اخالق ،متعهد و وفادار به
باشگاه هستند و این درحالی است که در جامعه مورد بررسی بسیاری از این ورزشکاران
به دالیلی همچون عدم اخالقمداری و عدم رعایت اخالق حرفهای مربیان از باشگاه دل
میکنند و نسبت به فعالیت در آن باشگاه احساس عدم تمایل و بیرغبتی نشان میدهند.
بنابراین مسئله اساسی این است که آیا رابطه معناداری بین اخالق حرفهای مربیان و
وفاداری ورزشکاران باشگاههای ورزشی وجود دارد؟
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می
باشد که به صورت میدانی اجرا شد .جامعه آماری تحقیق شامل  665ورزشکار با حداقل
 5سال سابقه ورزشی در باشگاههای ورزشی شهرستان ترکمن بوند 583 .ورزشکار به
عنوان نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران به روش نمونهگیری طبقه ای تصادفی
انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری پرسشنامه اخالق حرفهای سرمد و شالباف ( )6948با 61
گویه و  6مؤلفه به صورت طیف  2ارزشی لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و پرسشنامه
وفاداری مشتری سید عامری ،بهرامی و صیادی ( )6936با  64گویه با مقیاس  2ارزشی
لیکرت (از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) بود .این پرسشنامهها استاندارد بوده ولی برای
اطمینان دوباره روایی و پایایی آنها در جامعه موردنظر اندازهگیری شد ( .)65،66روایی
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صوری و محتوایی آنها توسط اساتید و متخصصین ورزشی مورد تأیید قرار گرفت .پایایی
پرسشنامهها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  5/46و  5/43به دست آمد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی ،درصد فراوانی،
میانگین ،انحراف استاندارد ،جداول استفاده شد .به منظور بررسی وجود ارتباط و نیز
میزان آن ،بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون در حد معنیداری ()α = 5/52
استفاده گردید.
یافتهها
نتایج تحقیق نشان داد که آزمودنیها دارای میانگین سنی  56/8با انحراف استاندارد 8/9
سال بودند که  16/3درصد آنها را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دادند .بیشترین درصد
فروانی در خصوص تحصیالت آزمودنیها مربوط به تحصیالت دیپلم و کمتر ( )%23/4و
کمترین فراوانی مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر ( )%8/4بود.
همانطور که جدول ( )6نشان می دهد ،در بین ابعاد متغیر اخالق حرفهای ،مسئولیت-
پذیری مربیان دارای بیشترین میانگین ( )8/65و عدالت و انصاف مربیان دارای کمترین
میانگین ( )9/96میباشند .همچنین میانگین متغیر اخالق حرفهای  9/63است که باالتر
از سطح متوسط میباشد.
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جدول .6توصیف متغیر اخالق حرفهای مربیان
آماره

مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

مسئولیتپذیری

8/65

5/64

6/55

2/55

صادق بودن

9/39

5/49

6/55

2/55

عدالت و انصاف

9/96

5/38

6/55

2/55

وفاداری

9/13

5/39

6/55

2/55

برتریجویی و رقابت طلبی

9/31

5/38

6/55

2/55

احترام به دیگران

9/14

5/45

6/55

2/55

رعایت ارزشهای اجتماعی

9/49

5/46

6/99

2/55

اخالق حرفهای

9/63

5/15

6/55

2/55

همانطور که جدول ( )5نشان میدهد ،میانگین متغیر وفاداری ورزشکاران  9/81با
انحراف استاندارد 5/89میباشد و این مقدار باالتر از سطح متوسط میباشد.
جدول  .2توصیف متغیر وفاداری ورزشکاران
متغیر
وفاداری
ورزشکاران

آماره
میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

9/81

5/89

5/99

8/25

برای تعیین ارتباط بین متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .با
توجه به ضریب همبستگی و سطح معنیداری مشاهده شده در جدول ()9؛ با اطمینان
میتوان گفت که وفاداری ورزشکاران با مؤلفه های اخالق حرفه ای مربیان ارتباط
مستقیم وجود دارد.
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جدول  .9ارتباط بین اخالق حرفه ای مربیان و وفاداری ورزشکاران
متغیر مالک

وفاداری
ورزشکاران

متغیر پیش بین
مسئولیتپذیری
صادق بودن
عدالت و انصاف
وفاداری
احترام به دیگران
برتریجویی و رقابتطلبی
رعایت ارزشهای اجتماعی

ضریب

سطح

همبستگی

معنیداری

5/55
5/91
5/94
5/54
5/64
5/68
5/96

5/556
5/556
5/556
5/556
5/552
5/553
5/556

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت پذیری مربیان و وفاداری ورزشکاران باشگاه های
ورزشی شهرستان ترکمن رابطه معنیداری وجود دارد که این یافته با نتایج تحقیقات
انصاری ،حسینی ،رحمانی یوشانلوئی و سیفی ( )6936نیازآذری ،عنایتی ،بهنامفر و
کهرودی ( )6939و چاالندوری و چانگ )5554( 6همخوانی دارد ( .)5،62،66در خصوص
دلیل و تبیین یافته فوق میتوان گفت که وجود حس مسئولیتپذیری مربیان و اشتیاق و
تالش وافر آنان برای ارایه آموزشهای الزم در باشگاهها باعث آموزش بهتر و سریعتر
ورزشکاران میگردد ،بنابراین عالقه و اشتیاق ورزشکاران به رشته ورزشیشان افزایش
یافته مشارکت آنان در فعالیتهای ورزشی بهبود یافته و در نتیجه تمایل بیشتری نیز به
بازگشت به باشگاه و ادامه فعالیت ورزشی و دریافت آموزشهای الزم برای رشته
ورزشیشان خواهند داشت .همچنین مسئولیتپذیر بودن باعث انجام بهتر و صحیحتر
کارها میگردد .اشخاص مسئولیتپذیر به علت پاسخگو بودن قابل اعتمادتر هستند و
جلب اعتماد دیگران یکی از زمینههای مهم برای وفاداری به چنین افرادی است .اعمال
کدهای اخالقی در یک سازمان عالوه بر نتایج مثبت مادی و اجتماعی که به دنبال دارد
به منظور حرمت و هویت انسانی و تقویت آن جهت تکامل بشر به کار گرفته میشود و از

1- Chelladurai & Chang
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سوی دیگر ارزشی بودن اخالق حرفهای موجب تعادل و توافق دو بعد مادی و غیرمادی
انسان میگردد .لذا اخالق حرفهای عالوه بر بایدها و نبایدهای ارتباطی که مطرح میسازد
و اهداف سازمانی را دنبال مینماید ،به ایجاد حریم امن انسانی و تقویت انسانیت و اخالق
متعالی همت میگمارد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین صادق بودن مربیان و وفاداری ورزشکاران باشگاههای
ورزشی شهرستان ترکمن رابطه معنیداری وجود دارد که این یافته با نتایج تحقیقات
انصاری ،انصاری ،حسینی ،رحمانی یوشانلوئی و سیفی ( ،)6936حسن قلیپور ،حقیقی،
براری و کریمی ()6936و چاالندوری و چانگ ( )5554همخوانی دارد(.)5،4،66
درخصوص دلیل این ارتباط میتوان گفت که مربی صادق مخالف ریاکاری و دورویی بوده
به ندای وجدان خود گوش فرا داده در همه حال به شرافتمندی توجه میکند؛ شجاع و
با شهامت است وجود چنین مربیای در باشگاه ورزشی که دارای ثبات رفتاری ،پایبند
بودن به تعهدات و رو راست بودن با خود در ارایه دادن الگو و نشان دادن راه درست به
ورزشکاران است باعث دلگرمی و تشویق ورزشکاران در زمینه همکاری بیشتر با باشگاه
ورزشی خواهد شد .بررسیها نشان میدهد که سازمانها با اقدامات صادقانه میتوانند
امید به جلب مشتریان داشته باشد .هرچه قدر سازمان در استراتژیها و رویههای
سازمانی به اصول اخالق و رفتار حرفهای توجه بیشتری نمایند و هرچه قدر در زمینه
تدوین منشور اخالق و رفتار حرفهای ،ارایه کدهای اخالقی و سایر موارد تالش بیشتری
کنند میتوان انتظار داشت توجه مشتریان به آن سازمان رشد و ارتقاء یابد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین عدالت و انصاف مربیان و وفاداری ورزشکاران باشگاه های
ورزشی شهرستان ترکمن رابطه معنیداری وجود دارد که این یافته با نتایج تحقیقات
بای ،قنبرپور نصرتی و حسینی نیا ( ،)6938حسن قلیپور ،حقیقی ،براری و کریمی
( )6936و چاالندوری و چانگ ( )5554همخوانی دارد( .)2،4،66بنابراین میتوان گفت
که زمانی که ورزشکار احساس کند رفتار منصفانه ای با او شده است ،احساس عدالت و
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برابری در او ایجاد خواهد شد ،این احساس باعث رضایت بیشتر ورزشکار از مربی و باشگاه
شده که در نهایت موجب میشود تا ورزشکار تمایل به ماندن در باشگاه ورزشی را داشته
باشد و رابطه خود را با باشگاه ادامه دهد .تبعیض و عدم رعایت مساوات در محبت و توجه
به ورزشکاران موجب ناراحتی روانی و دلزدگی آنها از یکدیگر و از مربیان میگردد.
اعتماد در واقع عامل مهمی در پیشبینی تمایالت آتی مشتری برای ماندن با سازمان
میباشد و بهبود و توسعه مدیریت ارتباط با مشتری ،زمینه افزایش رضایت مشتریان را
فراهم می نماید.
نتایج تحقیق نشان داد که بین وفاداری مربیان و وفاداری ورزشکاران باشگاههای ورزشی
شهرستان ترکمن رابطه معنیداری وجود دارد که این یافته با نتایج تحقیقات امیری
( )6939همخوانی دارد ( .)9در خصوص تبیین یافته فوق میتوان گفت که اگر
ورزشکاران مربیان را وفادار به باشگاه بدانند ،به اقدامات باشگاه اعتماد پیدا خواهند،
ادراک ورزشکار از رفتار باشگاه ورزشی موجب میشود تا ورزشکار به این نتیجه دست یابد
که استمرار رابطه نتایج مطلوبی را برای او در پیدارد و رابطه برای او ارزشمند خواهد شد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین برتری جویی و رقابت طلبی مربیان و وفاداری ورزشکاران
باشگاههای ورزشی شهرستان ترکمن رابطه معنیداری وجود دارد .یافته فوق با نتایج
چاالندوری و چانگ ( )5554که شایستگی مربی را با اعتماد و وفاداری ورزشکاران در
ارتباط میداند ،همخوانی دارد ( .)66درخصوص دلیل و تبیین یافته فوق میتوان گفت
که وجود حس برتریجویی و رقابت طلبی در مربیان باعث ایجاد حس رقابت و تالش
بیشتر برای رسیدن به موفقیت در ورزشکار میگردد که به نوبه خود موجب ایجاد انگیزه
باالتر در ورزشکار برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی و لذت بیشتر از انجام فعالیت
ورزشی شده و تعهد ورزشکار را به ادامه فعالیت ورزشی در آن باشگاه بهبود میبخشد در
نتیجه وفاداری و تمایل ورزشکار نیز به باشگاه افزایش خواهد یافت.
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نتایج تحقیق نشان داد که بین احترام به دیگران توسط مربیان و وفاداری ورزشکاران
باشگاههای ورزشی شهرستان ترکمن رابطه معنیداری وجود دارد که این یافته با نتایج
تحقیقات انصاری ،حسینی ،رحمانی یوشانلوئی و سیفی ( ،)6936ایمانیپور ( )6936و
صادقی و خمرنیا ( )6943همخوانی دارد ( .)5،8،65درخصوص دلیل و تبیین یافته فوق
میتوان گفت که رعایت موازین اخالقی از سوی مربیان موجب ایجاد پیوند قوی میان دو
طرف میشود و عامل مهمی در اقدامات آتی ورزشکار است .بنابراین زمانی که ورزشکار
رفتار با احترامی دریافت میکند وی نیز برای مربی احترام قایل خواهد بود در نتیجه
ارتباط عاطفی قوی بین مربی و ورزشکار ایجاد شده که منجر به استمرار رابطه با باشگاه
خواهد شد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین رعایت هنجارهای اجتماعی توسط مربیان و وفاداری
ورزشکاران باشگاههای ورزشی شهرستان ترکمن رابطه معنیداری وجود دارد که این
یافته با نتایج تحقیقات ،انصاری ،حسینی ،رحمانی یوشانلوئی و سیفی ( ،)6936امیری
( )6939و نیازآذری ،عنایتی ،بهنامفر و کهرودی ( )6939همخوانی دارد (.)5،9،62
درخصوص دلیل این همخوانی و تبیین یافته فوق میتوان گفت که اعتقاد به ارزشها و
اهداف سازمان و هنجارهای اجتماعی در جامعه ،احساس مقبولیت اجتماعی باالتری را
برای مربیان ایجاد خواهد نمود که این الزام اخالقی باعث تمایل قلبی و احساس نیاز به
ماندن را در باشگاهی که به هنجارهای اجتماعی پایبند بوده و برای ارزشهای فردی و
اجتماعی اهمیت قائل است افزایش میدهد.
اخالق به عنوان تنظیم کننده روابط میان انسانها همواره از اهمیت بسیاری برخوردار
بوده است .در مدیریت نیز این سازوکار درونی ،بدون آنکه نیاز به اهرمهای بیرونی داشته
باشد ،قادر است عملکردهای اخالقی را به وجود آورد .مباحث اخالقی در حقیقت یکی از
چالشهای عمده سازمانها بوده زیرا بیـانگر تقابـل بـین عملکرد اقتصادی و عملکرد
اجتماعی میباشند .این روزها مباحثی درخصوص توجه بیشتر به مسئله اخالق در ورزش
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کشور و در میان جامعه ورزش مطرح میباشد و مشکالت اخالقی شماری از ورزشکاران
در نزد مدیران ورزش کشور به یکی از معضالت فرهنگی تبدیل گشته است .یکی از
پیامدهای عدم توجه مربیان به اخالق حرفه ای ،دلزدگی و عدم وفاداری ورزشکاران به
باشگاه ورزشی است .با توجه به این نتایج پیشنهاد میگردد تا مدیران باشگاههای ورزشی
نسبت به تدوین منشور اخالقی اقدامات الزم را مبذول دارند تا مربیان بیشتر راغب به
انجام وظایف کاریشان گردند.
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