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مقالة پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر توسعة تعهد اخالقی به نسل آینده در ورزشکاران
حرفهای

1

حبیب هنری ،1مهدی عمادی ،2جواد شهالیی باقری ،3و غالمعلی

کارگر4

 .1گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسندۀ
مسئول)
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه
طباطبائی ،تهران ،ایران
 .3گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .4گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت1398/04/22 :

تاریخ پذیرش1398/07/15 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعة تعهد اخالقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفهای
طراحی و اجرا گردید .روش پژوهش از نوع آمیخته بود .ابزار پژوهش ،مصاحبه و پرسشنامه محقق
ساختهای بود که روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .جامعة آماری این پژوهش کلیة
ورزشکاران مرد تیمهای ملی کشور در رشتههای ورزشی منتخب به تعداد  207نفر بود و بر حسب انتخاب
تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد  132نفر به عنوان نمونة پژوهش مشخص گردیدند .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد در میان عوامل شناسایی شده دانش عمومی مهمترین عامل بر توسعة تعهد
اخالقی به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفهای است .نتایج پژوهش همچنین مشخص نمود که جلب
مشارکتهای عمومی و اعتقاد راسخ از دیگر عوامل مهم جهت توسعة تعهد اخالقی به نسل آینده در میان
ورزشکاران حرفهای است.
کلیدواژه ها :تعهد به نسل آینده ،میراث ،دانش ،اعتقاد ،ورزش

1. Email: honari_h@yahoo.com
2. Email: Me.emadi@yahoo.com
3. Email: javadshahlaee@gmail.com
4. Email: lkaregar@yahoo.com
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مقدمه
توسعۀ پایدار یکی از مسائل مهم در جوامع امروزی
است (ریای .)2019 1،1ادبیات توسعۀ پایدار بر مبنای
پاسخگویی به نیازهای فعلی انسان ،بدون خدشه وارد
کردن به توانایی و منابع مورد نیاز نسل آینده ،پایهریزی
شده است و برای صیانت از توانایی نسل آینده ،رعایت
مالحظات اخالقی در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی به خوبی درک میگردد (بورتون و
متکالفی .)2015 2،2اهمیت توجه به نسلهای آینده
سبب گردیده است تا امروز توجه به این مسأله در سطح
جهانی تبدیل به یک ضرورت غیرقابل انکار گردد
(بارتولینی و ساراسینو .)2018 3،3بهبود تعهد به نسل
آینده در عصر حاضر یکی از نگرانیهای موجود در
عرصه بینالمللی است (بنت و جیمز .)2017 4،4سازمان
ملی در جهت توجه به تعهدات به نسل آینده،
مسئولیتهایی برای نسل فعلی ارائه داده است .این
سازمان در  11ماده اشاره دارد که توجه به نیازهای و
منافع نسلهای آینده ،آزادی انتخاب ،نگهداری و حفظ
بشر ،حفاظت از زندگی بر روی زمین ،حفاظت از محیط
زیست ،ژنوم انسانی 55و تنوع زیستی ،تنوع فرهنگی و
میراث فرهنگی ،میراث مشترک بشریت ،صلح ،توسعۀ
آموزش و پرورش و عدم تبعیض را مهم قلمداد مینماید
(تن .)2018 6،6بل )1993( 77اشاره داشت که نگرانی
در خصوص مردم کنونی ،نگرانی مردم آینده را نشان
میدهد .اسالگتر )1994(8نیز اشاره داشتند که تعهد به

1. Reay
2. Burton & Metcalfe
3. Bartolini & Sarrcino
4. Bennett & James
 .5ژنوم انسان ،مجموعه کاملی از توالی اسید نوکلئیک
برای کد گذاری انسان (انسان خردمند) است ،که به
صورت دی ان ای در  23جفت کروموزوم در هسته سلول

نسل آینده از لحاظ اخالقی قابل دفاع است .در مسیر
توسعۀ تعهد به آینده نیاز به ایجاد نیروی فرهنگی قوی
است .اجرای برنامه های مربوط به تعهد به نسل آینده،
تنها برای نسل های آینده مفید واقع نخواهد شد .بلکه
سبب ایجاد نظم و استانداردهایی میگردد که نسل
فعلی نیز از آن بهره خواهند جست .از اینرو کارکردهای
تعهدات به نسل آینده مربوط به زمان حال و آینده است.
بنابراین انتظار میرود که ایجاد تعهد به نسل آینده،
سبب بهبود شرایط کلی در عرصههای جهانی گردد
(مک کریا ،بروشک و بارس.)2015 9،99
توجه به آینده سبب ایجاد تصمیمگیریهای مناسبتر
میگردد .از منظر اخالقی ،نسلهای فعلی میبایستی
به نسلهای آینده توجه نمایند .سازمان ها ،مؤسسات و
شرکتها در جهت توجه به این اصل نیازمند به طراحی
برنامهها و اقدامات مناسب هستند (بورتون و متکالفی،
 .)2014پاسخ به سؤاالت در خصوص چرایی توجه
نسلهای فعلی به نسلهای آینده ،ذاتا فلسفی است و
با ارزشهایی از جمله صداقت ،عدالت ،شجاعت و
فروتنی در ارتباط است .تعهدات به نسل آینده شامل
اقدامات حمایتی میباشد که نسل فعلی در قبال
حفاظت از نسلآینده انجام میدهد (تن .)2018 ،تعهد
به نسلهای آینده در تمامی حوزهها و گروهها نیاز به
توجه دارد .حوزۀ ورزش یکی از تأثیرگذارترین حوزهها
در جامعه است .ورزش در وضعیت روانی جوامع (بنسون
و برونر2018 10،10؛ چالیپ ،گرین ،تکس و میسینر11، 11
2017؛ فیئورهان ،سوننتاگ و ول ،)201412،12وضعیت
و در یک مولکول کوچک دیانای در درون هر دیانای
میتوکندریایی قرار گرفتهاست.
6. Tonn
7. Bell
8. Slaughter
9. McCray, Broshek & Barth
10. Benson & Bruner
11. Chalip, Green, Taks & Misener
12. Feuerhahn, Sonnentag & Woll
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جسمانی جوامع (کار ،اسمیت ،ویر و هورتون2018 1،1؛
هولت ،)2016 2،2وضعیت اقتصادی جوامع (اوجا ،ویار و
کلوپتون2018 3،3؛ ) ،وضعیت فرهنگی جوامع (کلی و
مارتین2018 4،4؛ جیلیانوتی و نومراتو،)2017 5،5
66
وضعیت زیرساختها در جوامع (مالهادو و آراجو ،
 )2017و نهایتا بر انرژی در سطح جهان (کارسالن،
ژائو و تاتاری )2018 7،7تأثیرگذار است .این دامنۀ
تأثیرگذاری ورزش بر حوزههای مختلف ،سبب گردیده
است تا امروز ورزش در جوامع نقش ارزندهای را در
تمامی ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیرساختی و
سیاسی را ایفا نماید .این مسأله سبب گردیده است تا
ورزش پتانسیل مناسبی در راستای توسعه و بهبود
جوامع داشته باشد (هولیهان و مالکولم .)2015 8،8از
طرفی ورزش خود در برخی محیطها و شرایط سبب
شکلگیری معضالت و مشکالتی برای افراد ،سازمان-
ها و جوامع است (اسپایج .)2014 9،9تأثیرات عمیق
ورزش بر جوامع سبب گردیده است تا لزوم توجه به
مسائل مربوط به تعهدات به نسل آینده امروزه به یک
نیاز در ورزش تبدیل شده باشد (اسمیت .)2009 ،ارتقأ
تعهد به نسل آینده سبب شکلگیری تالشهای
هدفمند در حوزههای مختلف میگردد که این مسأله
سبب بهبود اخالقیات در جوامع میشود
(استاماتاکیس10و 10همکاران .)2019 ،از طرفی درک
اهمیت تعهد به نسلآینده سبب میگردد تا افراد از
منظر ذهنی خود را متعهد به رفتارها و فعالیتهای خود
نمایند .به عبارتی ارتقأ تعهدبهنسل آینده سبب گسترش
تالشهایی منظم جهت اصالح رفتارها و فعالیتهای
افراد میگردد (وینو11و 11همکاران.)2016 ،

1. Carr, Smith, Wier & Horton
2. Holt
3. Oja, Wear & Clopton
4. Cole & Martin
5. Giulianotti & Numerato
6. Malhado & Araujo

163

ورزشکاران به مانند سایر گروهها میبایستی به آیندگان
توجه الزم را داشته باشند .این مسأله جزئی از مسئولیت
اجتماعی آنان در قبال نسل آینده است .وجود تعهد به
نسل آینده در میان ورزشکاران سبب میگردد تا آنان
مسیر تکامل ورزش را دغدغه خود بدانند و در این جهت
تالش زیادی کنند .از این رو ورزشکاران در جهت تعهد
به نسل آینده میتوانند با رعایت اصول ارزشی و
فرهنگی در ورزش حرفهای ،به تکامل ارزشی و اخالقی
ورزش کمک نمایند و نام یک و یا چند ورزش را در
میان سایر ورزشها جلوه دهند .این مسأله سبب
گردیده است تا امروزه از ورزشکاران در جهت توسعه
برخی قابلیتهای ورزشی ،اخالقی و ارزشی بهره الزم
برده شود.
ورزش حرفهای به علت دامنۀ گسترده خود نیازمند
برخورداری از رویههای مناسب جهت تعهد به نسل
آینده است .تعهد اخالقی ورزش حرفهای نسبت به نسل
آینده در جنبههای مختلفی از جمله توسعۀ قابلیتهای
ورزشی ورزشکاران ،کمک به توسعۀ ورزش پاک،
مدیریت دوپینگ ،ارتقأ جنبههای روانشناختی
ورزشکاران ،بهبود اهداف متصور از ورزش و همچنین
ارتقأ برخی ارزشهای اخالقی در ورزش نمود مینماید.
مسائل ارزشی و اخالقی ناشی از ورزش باستانی و
پهلوانی نمونهای از میراث گذشتگان برای نسل فعلی
میباشد .این مسأله نمای کلی از اهمیت تعهد به نسل
آینده در ورزش حرفهای را نشان میدهد که خروجی
آن سبب بهبود برخی ارزشها و اصول مهم ورزشی در
زمانهای آینده خواهد بود .این مسأله سبب گردیده
است تا تعهد اخالقی ورزش به نسل آینده به عنوان

7. Karaaslan, Zhao & Tatari
8. Houlihan & Malcolm
9. Spaaij
10. Stamatakis
11. Voinov
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یک ضرورت درک گردد .از طرفی فقدان پژوهشهای
الزم در این خصوص سبب گردیده است تا ابهامات
اساسی در مسیر تعهد به نسل آینده در ورزش حرفهای
ایجاد گردد .این مسأله سبب گردیده است تا امروزه
آگاهی الزم در خصوص تعهد به نسل آینده در ورزش
حرفهای در سطح پایینی باشد و ارکان مهم ورزش
حرفهای به خصوص ورزشکاران این مسأله را مورد
توجه قرار ندهند .خأل پژوهشی در این حوزه سبب
گردیده است تا بهبود تعهد به نسل آینده در ورزش
حرفهای چندان مورد توجه قرار نگیرد .ورزشکاران به
عنوان رکن مهم ورزش حرفهای نقش مهمی در مسیر
بهبود و گسترش تعهد به نسل آینده در ورزش حرفهای
دارند .استفاده از قابلیتهای ورزشکاران حرفهای جهت
توسعه و رشد تعهد به نسل آینده سبب میگردد تا مسیر
تعهد به نسل آینده در ورزش حرفهای با سرعت
بیشتری انجام گردد .عدم توجه به نسل آینده در ورزش
سبب میگردد تا فساد گسترش یابد و تفکرات بلندمدت
در ورزش جای خود را به تفکرات آنی و زودگذر دهد
که خروجی آن مخدوش شدن سیمای کلی ورزش
است .عدم پایبندی ورزشکاران حرفهای به نسل آینده
سبب میگردد تا ارزشهای کلی ورزش دچار مشکالت
عمدهای شود که منجر به شکلگیری میراثی نامناسبی
از ورزش در فضای فعلی جهت نسل آینده خواهد شد.
از طرفی بهبود تعهد به نسل آینده از منظر اخالقی
سبب رشد اخالقی ورزشکاران میگردد و همچنین
سبب بهبود وضعیت ذهنی و روانی آنان میگردد .انجام
پژوهش حاضر سبب میگردد تا راهکارهایی جهت
بهبود تعهد به نسل آینده ورزشکاران حرفهای ایجاد
گردد .به عبارتی انجام پژوهش حاضر سبب بهبود
آگاهی در خصوص تعهد به نسل آینده و ارتقأ آن می-
گردد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل
مؤثر بر توسعۀ تعهد اخالقی به نسل آینده در میان
ورزشکاران حرفهای طراحی و اجرا گردد .سوال اصلی
پژوهش این است که عوامل مؤثر بر توسعۀ تعهد

اخالقی به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفهای چه
میباشد؟

روش شناسی پژوهش
این پژوهش از جمله پژوهشهای آمیخته (از نوع
کیفی-کمی) است که به صورت میدانی انجام گردید و
از جمله پژوهشهای کاربردی است.

شرکتکنندگان
جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی شامل ورزشکاران
خبره و آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر حسب
انتخاب هدفمند تعداد  13نفر از این افراد به عنوان
نمونۀ پژوهش مشخص گردیدند .همچنین در بخش
کمی جامعۀ آماری شامل کلیۀ ورزشکاران مرد تیمهای
ملی کشور در رشتههای ورزشی منتخب شامل رشته-
های ورزشی ووشو ،دوچرخه سواری ،دارت ،اسکواش
کاراته ،تنیس روی میز ،راگبی ،فوتسال ،هاکی و
هندبال است .علت انتخاب این رشتههای ورزشی
دسترسی به تیمهای ملی این رشتههای ورزشی و
همکاری تیمهای ملی رشتههای مذکور بود .همچنین
سعی گردید از رشتههای انتخاب شده رشتههای تیمی
و انفرادی جهت تحلیل دقیقتر استفاده گردد .تعداد
جامعۀ آماری بر اساس گزارشهای کسبشده از
اردوهای تیمهای ملی در این رشتههای ورزشی207 ،
نفر بود که به صورت تصادفی بر اساس جدول مورگان
تعداد  132نفر به عنوان نمونۀ پژوهش مشخص
گردیدند .پس از پخش و جمعآوری پرسشنامههای
پژوهش ،تعداد  119پرسشنامه جمعآوری و مورد
تحلیل قرار گرفت.

ابزار و شیوههای گردآوری
ابزار گردآوری در بخش کیفی ،مصاحبۀ نیمۀ
ساختاریافته بود .همچنین با توجه به مصاحبههای انجام
شده ،عواملی شناسایی گردید که این عوامل به عنوان
ابزار گردآوری پژوهش در بخش کمی استفاده گردید.

هنری :بررسی عوامل مؤثر بر توسعه تعهد اخالقی به...

این پرسشنامه به دو بخش کلی ویژگیهای جمعیت-
شناختی و سؤالهای آن که به صورت پنج گزینهای
لیکرتی (از کامال موافقم تا کامال مخالفم) و در  27سؤل
بود ،تقسیم گردید .این سؤاالت شرایط فرهنگی و روانی
(سؤال  1تا  ،)3پرورش مهارتها (سؤال  4تا  ،)6دانش
عمومی (سؤال  7تا  ،)10اعتقاد راسخ (سؤال  11تا ،)13
انگیزش (سؤال  14تا  ،)17پاسخگویی (سؤال  18تا
 ،)20جلب مشارکتهای عمومی (سؤال  21تا  )24و
رفتارهای واقعی (سؤاالت  25تا  )27بود .پایایی این
پرسشنامه با استفاده از محاسبۀ آلفایکرونباخ در
تمامی مؤلفهها و همچنین پرسشنامه کلی مورد تأیید
قرار گرفت .میزان پایایی کلی این پرسشنامه 0/84
مشخص گردید .پایایی مدل اندازهگیری بهوسیله
ضرایب بارهای عاملی و پایایی ترکیبی مورد ارزیابی
قرار گرفت که اطالعات مربوط به آن در بخش
یافتههای پژوهش ارائه گردید.
روایی محتوایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات 10
تن از اساتید دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در خصوص روایی محتوی نیز با استفاده از
فرمهای روایی سنجی شاخص روایی محتوا 1و نسبت
روایی محتوا2روایی و استفاده از فرمول های مربوط به
این روشها مورد تأیید قرار گرفت .مقدار نسبت روایی
محتوا با توجه به تعداد اساتید ( 10نفر) ،برای تمامی
سؤاالت باالتر از  0/99و مقدار شاخص روایی محتوا
برای تمامی سؤاالت باالتر از  0/79مشخص گردید.
بنابراین روایی محتوی ابزار پژوهش مورد تأیید قرار
گرفت .همچنین روایی سازه پرسشنامه با استفاده از
روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت.
بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده در قسمت پایایی
و روایی پرسشنامه ،میتوان اعالم داشت که
پرسشنامۀ پژوهش از پایایی و روایی مناسبی برخوردار
1. CVI
2. CVR
3. Kolmogorov–Smirnov
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بود .نتایج مربوط به روایی و پایایی پژوهش در جدول
شماره  3به نمایش گذاشته شده است.

روش پردازش دادهها

در ادامۀ اطالعات گردآوری شده با استفاده از شاخص-
های آمار توصیفی متشکل از میانگین ،انحراف
استاندارد ،فراوانی ،درصد فراوانی ،جدول و نمودار
طبقهبندی و توصیف شدند .برای تعیین روش آماری
مناسب ابتدا توزیع دادهها با استفاده از آزمون
کلوموگروف -اسمیرنوف 33مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین به منظور بررسی عوامل شناسایی شده از
روش معادالت ساختاری استفاده گردید .کلیۀ روند
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاضر در نرم افزار
اسپساساس44و پیالاس55انجام گردید.

یافتهها
نتایج توصیفی پژوهش نشان داد میانگن سنی
نمونههای پژوهش  27/4سال با انحراف استاندارد 2/8
بود .همچنین از میان نمونههای پژوهش  79ورزشکار
در رشتههای تیمی و  40ورزشکار در رشتههای انفرادی
بودند .نتایج آزمون کلوموگراف اسمیرنف نشان داد
دادههای پژوهش دارای توزیع طبیعی نیست .لذا جهت
ادامۀ پژوهش حاضر از آمار ناپارامتریک استفاده خواهد
شد.
به منظور شناسایی بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ تعهد
اخالقی به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفهای از
بررسی نظرات خبرگان در قالب روش کیفی استفاده
گردید .پس از انجام کدگذاریها ،ویژگیهای مستخرج
از مصاحبهها مشخص گردید .جدول شمارۀ  ،1نتایج
کیفی پژوهش را نشان میدهد.

4. SPSS
5. PLS
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جدول  -1کدگذاری باز و محوری
ویژگیهای استخراج شده

مقولهها
−
شرایط فرهنگی و روانی −
−
−
پرورش مهارتها
−
−
−
−
دانش عمومی
−
−

اعتقاد راسخ

انگیزش

پاسخگویی

جلب مشارکتهای عمومی

رفتارهای واقعی

مقبولیت تعهد به نسل آینده در میان ورزشکاران
آمادگی روانی ورزشکاران حرفهای جهت متعهد شدن به نسل آینده
متناسب نمودن ویژگیهای روانی ورزشکاران با اهداف مربوط به نسل آینده
متناسبسازی مهارتهای ورزشی و اخالقی ورزشکاران با نسل آینده
آموزش به ورزشکاران جهت توجه به نسل آینده در ورزش حرفهای
افزایش تعامالت اجتماعی ورزشکاران حرفهای جهت شناخت نیازهای نسل آینده
اگاهی از اهمیت تعهد به نسل آینده در ورزش حرفهای
وجود اطالعات مناسب در خصوص تعهد به نسل آینده در ورزش حرفهای
تفکرات مثبت در خصوص تعهد به نسل آینده در ورزش حرفهای
بینش مناسب ارکان ورزشی حرفهای به نسل آینده

−
−
−

برخورداری از عقیده مناسب نسبت به نسل آینده
باور به اهمیت تعهد به نسل آینده در ورزش حرفهای
هویتدهی به ورزش حرفهای در جهت تعهد به نسل آینده

−
−

ارائه انگیزش و انرژی در بیانات خود
ایجاد انگیزش در افراد جهت دستیابی به اهداف عالی ورزش حرفهای در تعهد به نسل
آینده
امیدوار نمودن ورزشکاران جهت بهبود وضعیت آینده ورزش
پاداش به فعالیتهای عملی در ورزش حرفهای در خصوص نسل آینده
صحبت در خصوص ابهامات موجود در ورزش حرفهای در خصوص نسل آینده
اطالعرسانی در خصوص عملکرد ورزش حرفهای در خصوص تعهد به نسل آینده
عمل به برنامهها و طرحهای موجود در ورزش حرفهای در خصوص تعهد به نسل آینده
متقاعد نمودن مشارکت خیرین در ورزش حرفهای جهت توسعه فعالیتهای مربوط به
نسل آینده
ارتباط با گروههای مختلف جامعه در جهت جلب مشارکتهای عمومی در ورزش حرفهای
جهت توسعه فعالیتهای مربوط به نسل آینده
استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در ورزش حرفهای جهت توجه به نسل آینده
سرزندگی و همبستگی اجتماعی ورزشکاران حرفهای جهت شناخت نیازهای نسل آینده
نظارت در حسن انجام برنامههای مربوط به نسل آینده در ورزش حرفهای
پیگیری انتقادات و پیشنهادات در ورزش حرفهای در خصوص نسل آینده
ایجاد کمیتههای تخصصی در ورزش حرفهای جهت بهبود فعالیتهای مربوط به نسل
آینده

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

نتایج کیفی پژوهش نشان داد  8عامل کلی شامل
شرایط فرهنگی و روانی ،پرورش مهارتها ،دانش
عمومی ،اعتقاد واقعی ،وجود انگیزش ،پاسخگویی ،جلب
مشارکتهای عمومی و رفتارهای واقعی به عنوان

عوامل مؤثر بر توسعۀ تعهد اخالقی به
نسل آینده در میان ورزشکاران حرفهای مشخص
گردید .به منظور بررسی این عوامل از روش معادالت

هنری :بررسی عوامل مؤثر بر توسعه تعهد اخالقی به...

ساختاری استفاده گردید .شکل شماره  1و  2نتایج مدل
بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ تعهد اخالقی به نسل
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آینده در میان ورزشکاران حرفهای را نشان میدهد.

شکل  -1مدل پژوهش در حالت بار عاملی

شکل -2مدل پژوهش در حالت تی

مطالعات روانشناسی ورزشی  ،دوره  ،8شماره  ،30زمستان 1398

168

جدول  -2خالصة مدل پژوهش
تی
مؤلفه ها
شرایط فرهنگی و روانی
36/003
پرورش مهارتها
85/863
دانش عمومی
110/582
اعتقاد راسخ
84/971
انگیزش
38/652
پاسخگویی
25/316
جلب مشارکتهای عمومی
102/424
رفتارهای واقعی
33/956

مطابق با نتایج مدل پژوهش مشخص گردید  8عامل
شناسایی شده شامل شرایط فرهنگی و روانی ،پرورش
مهارتها ،دانش عمومی ،اعتقاد واقعی ،وجود انگیزش،
پاسخگویی ،جلب مشارکتهای عمومی و رفتارهای

تأثیر
0/866
0/917
0/949
0/939
0/873
0/808
0/946
0/874

واقعی بر توسعۀ تعهد اخالقی به نسل آینده در میان
ورزشکاران حرفهای تأثیرمعناداری دارد .جدول شماره
 ،3نتایج مربوط به برازش مدل پژوهش را به نمایش
گذاشته است.

جدول  -3برازش مدل پژوهش

آلفای
کرونباخ
پایایی
ترکیبی
روایی
همگرا
ضریب
تعیین
قدرت
پیش
بینی
شاخص
کلی
نیکویی
برازش

شرایط
فرهنگی
و روانی

پرورش
مهارتها

دانش
عمومی

اعتقاد
راسخ

انگیزش

پاسخگویی

جلب
مشارکت
های
عمومی

رفتارهای
واقعی

0/88

0/89

0/91

0/86

0/78

0/76

0/80

0/81

0//87

0/92

0/94

0/81

0/86

0/86

0/85

0/87

0/70

0/75

0/65

0/59

0/61

0/69

0/68

0/66

0/750

0/841

0/900

0/882

0/762

0/653

0/896

0/764

0/75

0/59

0/61

0/69

0/68

0/66

0/69

0/794

0/728

0/538

0/525

0/666

0/768

0/527

0/70

0/724
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نتایج مربوط به شاخصهای برازش پژوهش نشان داد
مقدار مربوط به آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها
در هر نه متغیر ،باالتر از  0/7است که حاکی از پایایی
مناسب مدل دارد .همچنین نتایج پژوهش مشخص
نمود میزان روایی همگرا برای تمامی عوامل باالتر از
سطح معیار  0/4است که نشاندهنده مناسب بودن
میزان روایی همگرا پژوهش است .همچنین روایی
واگرا در پژوهش حاضر نیز در قالب ماتریس عوامل در
عوامل ،مورد بررسی و تایید قرار گرفت .همچنین
مطابق با شکل  ،1تمامی بارهای عاملی مربوط به
عوامل پژوهش ،بیش از  0/4است که نشاندهنده
مناسب بودن این معیار است.

بحث و نتیجهگیری
مطابق با نتایج پژوهش حاضر مشخص گردید عوامل
مختلفی از جمله شرایط فرهنگی و روانی ،پرورش
مهارتها ،دانش عموم ،اعتقاد واقعی ،وجود انگیزش،
پاسخگویی ،جلب مشارکتهای عمومی و رفتارهای
واقعی بر توسعۀ تعهد اخالقی به نسل آینده در میان
ورزشکاران حرفهای تأثیرگذار است .ماهیت عوامل
شناسایی شده نشان میدهد که در جهت بهبود و توسعه
تعهد اخالقی به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفه-
ای نیاز است تا مسائل مختلفی را مورد توجه قرار داد و
به ابعاد گوناگونی توجه نمود .گرین 11و همکاران
( )2018اشاره داشتند که در جهت توسعه تعهد به نسل
آینده نیاز است تا حیطههای مختلفی را مدنظر قرار داد.
ریای ( )2019نیز مشخص نمود که جنبههای مختلفی
جهت بهبود و ارتقأ تعهد به نسل آینده تاثیرگذار است.
به نظر میرسد ماهیت مهم و پیچیده تعهد به نسل
آینده و نیاز به برنامهریزیهای گسترده جهت ارتقأ آن
سبب گردیده است تا عوامل مختلفی جهت بهبود تعهد
به نسل آینده در ورزشکاران حرفهای مشخص گردد.

این مسأله سبب گردیده است تا جهت توسعۀ تعهد
اخالقی به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفهای
نیازمند توجه به جنبههای مختلفی در ورزش حرفهای
از جمله بهبود شرایط فرهنگی و روانی ،پرورش
مهارتها ،دانش عمومی ،اعتقاد واقعی ،وجود انگیزش،
پاسخگویی ،جلب مشارکتهای عمومی و رفتارهای
واقعی بود.
نتایج پژوهش حاضر همچنین مشخص نمود که در
میان عوامل شناسایی شده ،عوامل مربوط به دانش
عمومی مهمترین عامل در جهت توسعۀ تعهد اخالقی
به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفهای است .این
مسأله سبب گردیده است تا جهت توسعۀ تعهد اخالقی
به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفهای نیازمند توجه
به دانش عمومی بود .مک کریا و همکاران ( )2015در
پژوهش خود مشخص نمود که بسیاری از مشکالت
مربوط به تعهد به نسل آینده ناشی از فقدان دانش و
آگاهی الزم در این خصوص میباشد .هوتچینز و
همکاران ( )2019نیز مشخص نمودند دانش عمومی در
خصوص تعهد به نسل آینده سبب شکلگیری ضرورت
جهت توسعه آن میگردد .تن ( )2018نیز مشخص
نمود عدم وجود دانش عمومی در خصوص تعهد به
نسل آینده سبب گردیده است تا فعالیتهایی در این
خصوص اجرا نگردد .به نظر میرسد کارکردهای دانش
عمومی در شکلگیری ضرورت و دغدغه در میان
ورزشکاران حرفهای سبب گردیده است تا دانش
عمومی به عنوان مهمترین عامل در جهت توسعۀ تعهد
اخالقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفهای مشخص
گردد .این مسأله سبب گردیده است تا ورزشکاران نیز
جهت توسعۀ تعهد اخالقی به نسل آینده نیازمند
برخورداری از دانش عمومی در این خصوص باشند .این
مسأله ناشی از جدید بودن تعهد به نسل آینده در
محیطهای ورزشی امروزی است که سبب گردیده است
1. Green
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دانش عمومی غنی در ورزش حرفهای در این خصوص
ایجاد نگردد .بدون شک فقدان دانش عمومی در
خصوص تعهد به نسل آینده در ورزش حرفهای سبب
کاهش دغدغه و ضرورت تعهد به نسل آینده در این
حوزه است .دانش عمومی سبب میگردد تا ورزشکاران
به اهمیت نسل آینده ایمان آورند و تالش خود را جهت
برجای گذاشتن میراث فرهنگی ،اخالقی ،ارزشی و
مهارتی مناسبی در ورزش حرفهای انجام دهند.
نتایج پژوهش حاضر همچنین مشخص نمود که جلب
مشارکتهای عمومی و اعتقاد راسخ از دیگر عوامل
مهم در جهت توسعۀ تعهد اخالقی به نسل آینده در
میان ورزشکاران حرفهای است .بدون شک توجه به
نسل آینده مسألهای سخت و دشوار است که جهت
حسن انجام آن نیازمند مشارکت گروههای مختلف در
ورزش حرفهای است .پریسوس  )2015( 11مشخص
نمودند توجه به نسل آینده امری گروهی است که
تمامی گروهها میبایستی در آن مشارکت الزم را داشته
باشند .بنت و جیمز ( )2017نیز مشخص نمودند حضور
اقشار مختلف در جهت توسعه و گسترش تعهد به نسل
آینده سبب میگردد تا برنامه های مربوط به ارتقأ تعهد
به نسل آینده با جدیدیت بیشتری دنبال گردد .به نظر
میرسد جهت توسعه تعهد به نسل آینده نیاز است تا
مشارکت های عمومی از سوی افراد و سازمانها ایجاد
گردد .این مسأله سبب میگردد تا تالش های
گستردهتری جهت بهبود تعهد به نسل آینده در ورزش
انجام گردد .انجام فعالیتهای مشارکتی در خصوص
تعهد به نسل آینده در ورزش حرفهای ضمن بهبود
عملکرد ورزش در این خصوص سبب میگردد تا
ضرورت توجه به نسل آینده را بیش از پیش مشخص
نماید .از این رو جلب مشارکتهای عمومی سبب می-
گردد تا فرایند توجه به نسل آینده در ورزش حرفهای
سرعت بیشتری داشته باشد.

از طرفی اعتقاد راسخ به نسل آینده سبب میگردد تا
برنامههای مدنظر در ورزش حرفهای از رنگ و بوی
نظری به عملی تغییر جهت دهد .به عبارتی اعتقاد راسخ
سبب میگردد تا تعهد به نسل آینده در تمامی ارکان
ورزش حرفهای مورد توجه قرار گیرد .اسمیت ()2009
در پژوهش خود مشخص نمود اعتقاد به تالش جهت
بهبود وضعیت نسل آینده یکی از ضروریات تعهد به
نسل آینده است .اعتقاد داشتن به تعهد به نسل آینده
سبب میگردد تا افراد با جدیت بیشتری به دنبال تعهد
به نسل آینده باشند .به عبارتی اعتقاد راسخ سبب می-
گردد تا دغدغه ارتقأ فعالیتها و برنامهها جهت افزایش
تعهد به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفهای گردد.
به نظر میرسد اعتقاد به نسل آینده و تالش در این
خصوص سبب میگردد تا ورزشکاران و سایر ارکان
ورزش حرفهای تالشی هدفمند جهت بهبود برخی
فعالیتها در راستای ارتقأ شرایط نسل آینده داشته
باشند .از طرفی اعتقاد راسخ به نسل آینده سبب می-
گردد تا ورزشکاران به آیندگان خود متعهد باشند .این
مساله سبب می گردد تا رفتارهایی انجام دهنده که
برای نسل آینده نیز ثمربخش باشد.
بدون شک ورزش حرفهای با توجه به گستردگی خود
و همچنین دامنۀ باالی خود در سطح بینالمللی
پتانسیل مناسبی جهت بهبود برخی شرایط نسل آینده
دارد .ورزش حرفهای به عنوان ابزاری سودمند میتواند
ضرورت و دغدغه تعهد به نسل آینده را گسترش دهد.
از طرفی خود ماهیت ورزش حرفهای میتواند به واسطه
تعهد به نسل آینده با بازگو نمودن ارزشها و اخالق
حرفهای ،در ورزش به برجای گذاشتن میراث فرهنگی،
ارزشی و اخالقی مناسبی برای نسل آینده اقدام نمایند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد تا
برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی در ورزش
حرفهای به ارتقأ علم و آگاهی ورزشکاران اقدام نمود.
1. Preuss

171

... بررسی عوامل مؤثر بر توسعه تعهد اخالقی به:هنری

 ضمن ارتقا دانش آنان در خصوص،ورزشکاران حرفهای
 به بهبود تعهد به نسل،شناخت نیازهای نسل آینده
 با توجه به نتایج.آینده در ورزش حرفهای اقدام نمود
پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد تا با هویتدهی به
ورزش حرفهای در جهت تعهد به نسل آینده به ارتقأ
.تعهد به نسل آینده در ورزش حرفهای اقدام نمود

-همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می
گردد تا با متقاعد نمودن مشارکت خیرین جهت حضور
در ورزش حرفهای به منظور توسعه فعالیتهای مربوط
 به بهبود وضعیت تعهد به نسل آینده در،به نسل آینده
 همچنین پیشنهاد میگردد.ورزش حرفهای اقدام نمود
تا با افزایش سرزندگی و همبستگی اجتماعی
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Abstract
In the present study, effective factors in development of ethical commitment to the
next generation in professional athletes were evaluated. Method of the research was
mixed method. The research tool was a researcher-made interview and questionnaire,
validity, and reliability of which were confirmed. Statistical population of this study
consisted of all male athletes of national teams of the country in selected sports fields
(207 people), among which 132 people were selected as the research sample by
random sampling method based on Morgan table. Results of the study showed that,
among identified factors, public knowledge was the most important factor influencing
development of ethical commitment to the next generation between professional
athletes. Results also indicated that attracting public participations and firm belief
were other important factors effective in developing ethical commitment to the next
generation between professional athletes.
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