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 اخالقیرفت ورزش از بیی بر برون تاثیر اخالق ایمان
 

 1ی، جواد محمد2*یسليم ی، مهد1محبوبه خداپرست
 دانشگاه تهران  ،یبدن ت ي گروه مديريت ورزشی، دانشکده ترب .1

 دانشگاه اصفهان ،یگروه مديريت ورزشی، دانشکده علوم ورزش .2

 ( 99/ 16/05، تاریخ پذیرش:14/03/99تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

های جنبه تحت تاثیر هم ای است منحصر به فرد کهمروزه ورزش پدیدها
یک جامعه قرار گرفته و   و سیاسی  اقتصادیفرهنگی، اجتماعی،    مختلف
این   توسعه عظیمدر کنار متاسفانه اما ، (1)  باشدمیرگذار  بر آنها تاثی  هم

الی ، اعمننیز گسترش یافته  آنفعالی ضداخالقی در  ، همواره بروز اپدیده
را علنت این  امنر نتایج ناگواری را به همراه داشنته و  در اکثر موارد  که  
منظنور از اخنالا در (. 2)  دانسنتورزش  جدا شندن اخنالا از  توان  می

مختلنف در موقعینت هنای   2هنای اخالقنیار بست  ارزش، به ک1ورزش
ورزش بنا   چراکنهباشند   می  آنمربوط به  های  گیریورزشی و یا تصمیم

مخناببی  بنه دلیند داشنت   توانند(  منی3)مطلوب رفتاری   وجود نتایج
بنروز منجر بنه  وجهگردش مالی قابد تماهیت رقابتی و همچنی   بسیار،  

  (.4شود )  در سطوح مختلف امعه ورزشجاز سوی   3اخالقیضدرفتارهای 
هنا در ورزش، ناشنی از 4اخالقنیبخش وسیعی از مشکالت ناشی از بی

 به رشد فضاید آوری مالی و عدم توجه و سود نتیجه توجه بیش از حد به
 
 
 

 
  هنا شنرایم منوازیامنر بنی سنا این   که  باشدمی  اثربخش  5اخالقی
-منیدر حالی است که ای   ، واست تر کردهرا وخیمورزش  در    6اخالقی

-و بههای اخالقی  و ارزش  7یو جوانمرد  پهلوانی  توان با تکیه بر اصو 
 هنااخالقنیت ورزش کشنور از بنیفنربر برون   8خصوص اخالا ایمانی

ایمنانی، اخنالا متناثر از اخالامنظور از  (.5) اقدامات مناسبی انجام داد
ایمنان بنه  باشند.، منیم قرب الهی استان که رساننده انسان به مقاایم

گردد می  خداقیامت باعث حضور در محضر وجودی  روز    و  متعا   خداوند
 امی رفتارهای انسنان تنابق قلن جا که همه اعضا و جوارح و تمو از آن

ود، همه ابعاد وجودی او تاثیر اوست، وقتی د  در برابر حقیقتی تسلیم ش
و کنتنر   شندهدر فنرد  9ساز تغییر نگرش اخالقنیو ای  زمینهرد  پذیمی

ایمنانی را اخالا بر همی  اساس. سازدتر میرا برای وی آسان  10اخالقی
در  و بنه کمنک آندانسنت  در ورزشتوان سنن  زیربننای اخنالا می
 .(6) در ورزش موثر عمد نمود 11یاخالقبیهای لشرفت از چابرون
 
 
 

 چکيده

کنه منجنر بنه فاصنله ای  پدیدهاخالقی در گسترش اعما  ضد همچنی ، و بدید آناثرات بیو  در جامعه  ایگاه واالی ورزشبه ج  نظرزمینه:  
هندف  لذا .قرار گیردهمگان مورد توجه  بیش از پیشایمانی ااخال  ویژهبه  ،رود مسئله اخالاانتظار می   استهشد  ورزشاهداف اصلی  گیری از  

 اخالقی بود. رفت ورزش از بیایمانی بر برونثیر اخالاررسی تااز پژوهش حاضر ب
و  معناونی  ،ا و معارف اسالمی، مدیراناخالمدیریت ورزشی و  مجربشامد اساتید  آنآماری جامعه روش انجام ای  پژوهش کیفی، و  روش:
 شند برفی انتخاببه روش گلولهنمونه آماری  .ودبان ادارات کد ورزش و جوانمدیران و معاونی   ای وهای حرفهباشگاهکمیته انضبابی    اعضای

 گلینزریها از رویکرد بود. جهت تحلید داده فردی یافتهها، مصاحبه از نوع نیمه ساختارنفر رسید. ابزار و روش گردآوری داده  16و تعداد آنها به  
 بهره گرفته شد.  و نظری حقیقیگام اصلی کدگذاری  دوشامد گراندد تئوری 

عوامند بعد کلنی  دودر قوالت مای  مقوله اصلی شناسایی شد.  8 در نهایت مفهوم و 99، کد اولیه 536بی فرآیند کدگذاری حقیقی،   ها:یافته
در مرحلنه کدگنذاری ی شندند. نندبتقسنیم ،ایمانی در محیم ورزشاهای رفتاری متاثر از اخالسبکر محیم ورزش و  نی دایماثر بر اخالامو

 ترسیم گردید.  ،اخالقیرفت ورزش از بیایمانی در برونیر اخالامرکزی تاثش با محوریت مقوله ، مد  نهایی پژوهنظری
شنناخت  منجنر بنهتوانند منی اخالقنیرفنت ورزش از بنیایمانی و تاثیر آن در بنروناالاخموثر بر های بررسی و ارائه شاخص   گیری:نتیجه

 .شود ایمانی در ورزشاخالاکاهش شکاف بی  وضعیت موجود و مطلوب  جهت  های مناسحدو ارائه راهدر ای  حوزه مشکالت موجود 
 
 ، ورزش.اخالقیبی، ایمانیاخالا: واژگانلیدک

 m.salimi@spr.ui.ac.irنویسندۀ مسئو : نشانی الکترونیکی:  
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 که   بروز کند  تواندهای مختلفی میورزش به شکد  اخالقی درمسئله بی
تواند باعث خسارات مالی و بوده و میخشونت و آشوب یکی از انواع آن  

توانند منی ورزشدر   12خشنونت و پرخاشنگری.  (7)  جانی بسیاری شنود
 ،تماشناچیان و رینک ورزشنکارانتحت تاثیر عوامد مختلفی از جمله تح

، شنرایم نامناسن  هنای حسناسخصنوص در رقابنتهبن  هنا13ناداوری
های فرد پایبند به ارزشف دیگر بروز کند  اما  ختلمسائد م   ها وورزشگاه
ایمانی در هر سمت و جایگاهی که در فضای ورزش حضور داشته اخالا

توانند در بسنیاری از نظر گرفت  عواق  بروز خشنم کنه منی  با در  ،اشدب
ایجناد شم خود کنرده و از سعی در فرو بردن خ  ،ناپذیر باشدجبرانموارد  

 (.8)  کندفضای متشنج جلوگیری می
بوده که باعث بنر  14اخالقی در ورزش مسئله دوپین از دیگر اعما  ضد

جسمانی و رواننی    ضررهایو همچنی 15هم زدن شرایم رقابت عادالنه
از های جسمانی و روانی آسی و  عدالتی  ه ای  بی، ک(9)  شودمیبسیاری  

نقن  تعهند   موجن . چراکنه  مانی قابند قبنو  نیسنتیادیدگاه اخالا
فای به عهد امری الزم و از دید ایمانی و بودهورزشکار و مربی   16قیاخال

منی ایمنانی  الاشخص متعهد به اخ  همچنی    (10)  باشدمیو ضروری  
ننه  و پشتکار خود به نتیجه دلخواهش دست یابندسعی از بریق بایست  

  (.8) بر اساس تقل 
کنه در  ودهباخالقی در ورزش  دیگر از نمودهای بییکینیز    71نژادپرستی

. از (11) باشنندمینژاد یا قوم  برتری یکبه دنبا  اثبات  جریان آن افراد
نفنو   و بنرلی  1936تنوان المیینک  ینژادپرستی در ورزش م های  نمونه

را ننام به باشگاه تراکتورسازی تبریز ترکیسم و پان 18گراییجریان قومیت
  (12)دینده بنود باعث از بی  رفت  فضای ورزشی در ای  تیم گر  که  برد

ز دیندگاه وینژه ااسته از ایمان و بنهحالی است که در اخالا برخ  ای  در
ینا ینک  یک شخصدلید برتری ژادی  های نکدام از خصلتاسالم هیچ

شنود باعث برتنری انسنان ننزد خداونند منی تنها چیزی کهو  نبودهقوم  
 .(8) استتقوای الهی 

منا ی اجتماعی که در جامعه هاارییکی دیگر از ر اید اخالقی و نابهنج
. (13) اسنتفحاشی   ،بسیار رواج یافته و ورزش نیز از آن در امان نمانده

که به  همچون ورزشکاران و مربیان کسانیخالقی از   صفت بد اایبروز  
ه همنرابنه  بسیاریناگوار تبعات شوند ی دیگران مطرح میهاعنوان الگو

ایمنانی تاکیند های اخالار حالی است که در ارزشای  د،  خواهد داشت
در ورزش نینز   91تبانی  (.14)  زیادی بر دوری از فحاشی انجام شده است

 یکندیگردو رقی  بنا  به معنای سازش وخالقی یکی دیگر از نبایدهای ا
بنه گفتنه و  . در واقق تبانی یک نوع نفاا و خیاننت اسنت(15)  باشدمی
-یر داشته باشد سر نممانی باوایهای اخالااز فردی که به ارزشیامبر  پ

 (.8)  آیدشمار مینظر اخالقی کاری زشت به از و زند
حاضنر هنای پنژوهش  خصنوص متغیرانجام شنده در  تحقیقات  برخی از
در اخالقنی ی و غینررفتارهای اخالقنبا هدف بررسی  ی  تحقیق  عبارتنداز:
ورزش با توجه بنه همه افراد درگیر در    کندنتایج آن بیان میکه  ورزش،  
آن، ممکن  اسنت و ثروت حاصند از  رقابتی ای  پدیده و شهرت  ماهیت

 یرنندگبو از روح واقعنی ورزش فاصنله  اخالقنی زدهغیراعما   دست به
-ایندئولوییهم باورهای شخصی و هم که    بیان شدهی  در تحقیق.  (16)

بسیاری از تاثیرگذار بوده و  شیورز  هوادارانبر رفتار    جامعه  اخالقی  های
شخصننی و  ی اخالقننیباورهننابرگرفتننه از  آنهنناقی رفتارهننای ضننداخال
بنه مطالعنه تناثیر ی  دیگنر  در تحقینق  .(17)  دباشنمی  اجتماعی ضعیف

بنر   وشنده    هپرداختورزشکاران  بر اخالا شخصی و اجتماعی    20معنویت
ی اهنگینریبنر تصنمیمکنه معنوینت و منذه    شندهای  مسئله تاکید  

نند منجنر بنه انحرافنات توامنی آنو کمبنود  ورزشکاران تاثیرگذار بنوده
-به شناسایی و اولوینت  دیگریدر مطالعه  .  (18)  شوداخالقی و رفتاری  

 کنهاست  شدهای ایران پرداخته  زش حرفهدی معیارهای اخالقی در وربن
اجتمناعی  -فرهنگی و در رتبه نخست و معیارهای قانونی، معیار تربیتی  

 نهاینت در پژوهشنیدر .  (19اند )گردیدهسوم معرفی    های دوم ورتبهدر  
شند گنزارش اعتقادات  واخالا ورزشی مثبت و معناداری بی  رابطه  نیز  
 ءقویت و ارتقاورزشکاران از بریق ت  بر بهبود اخالا ورزشیمحققان    که

 . (20) نمودنداعتقادات آنان تاکید 
خصنوص هت نقنش اخنالا و بنبا توجه به موارد  کر شنده و اهمینلذا  

خنالء پژوهشنی و همچننی  ختلف ورزش کشور در ابعاد م ایمانی  اخالا
انی ایمبا هدف تاثیر اخالاحاضر  ، پژوهش  حوزه مطالعاتیدر ای     موجود
و امید اسنت کنه  گرددمیاخالقی انجام رفت ورزش کشور از بیبر برون

اخالقنی له با پدیده بنین را در امر مقابمدیران و مسئوالنتایج آن بتواند  
 در ورزش یاری رساند.  

 

 وش ر
کیفی )نظرینه  انجام آن، روش و هدف کاربردی  حاضر به لحاظ   پژوهش

 و  ورزشنیمدیریتمجرب  اساتید  شامد  آماری  جامعه.  باشدمیداده بنیاد(  
اسالمی، مدیران، معناونی  و اعضنای کمیتنه انضنبابی و معارف   اخالا
 ورزش و جواننانکند  مدیران و معناونی  ادارات    و  ایی حرفههاباشگاه

 انتخناب گردیند و (گلوله برفیاز نوع )  هدفمند  آماری به روشنمونه  .ودب
تفاده از مقناالت، سنابنا هنا آوری دادهجمنقنفر رسنید.    16به    آنهاتعداد  
-مههای نیمی و خبری معتبر و همچنی  مصاحبههای علسایت  ،هاکتاب
-ویژگی  1  جدو نجام پذیرفت.  اکنندگان  ارکتمش  با  یافته عمیقساختار

 .کندمیآماری تحقیق را بیان شناختی نمونههای جمعیت
کنندگان ارائنه پژوهش برای مشارکت  هاییافتهبه منظور بررسی روایی،  

. در گردیندتوسم آنان مطالعه و نظنرات آنهنا اعمنا    و مد  پیشنهادی
روش توافننق درون موضننوعی از روش بنازآزمون و بررسنی پایننایی نیننز 

یایی تحقیق منورد با کمک فرمو   ید، میزان صحت و پاو    شداستفاده  
 بیان شده است.  2 دست آمده در جدو نتایج بهکه  ارزیابی قرار گرفت
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 تحقیق  نمونه شناختیجمعیت هایویژگی :1جدول 

 فراوانی تخصص
درصددد 

 فراوانی

 سابقه کاری )سال( تحصیالت

 لیسانس
فدددددوق 

 لیسانس
 30-21 20-11 10-1 دکتری

 3  1 4   25 4 شیاساتید مدیریت ورز

 2 1  3   75/18 3 اساتید اخالا و معارف اسالمی

   1 1   25/6 1 جوانان کد ورزش ومدیران ادارات 

   2 2   5/12 2 کد ورزش و جوانانمعاونی  ادارات 

   2 1 1  5/12 2 ایی حرفههامدیران باشگاه

   3 2 1  75/18 3 ایی حرفههامعاونی  باشگاه

   1  1  25/6 1 ایهای حرفهانضبابی باشگاهته کمیاعضای 

 5 1 10 13 3  100 16 مجموع

 

 وضوعی آزمون و روش توافق درون ممحاسبه پایایی به روش باز:  2جدول 

ف
دی

ر
 

عندددوان 

 مصاحبه

 یی )درصد(یاپا تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کدها

توافدق درون  بازآزمون

 موضوعی

توافددق درون  آزمونباز

 موضوعی

توافددق درون  بازآزمون

 موضوعی

توافددق درون  بازآزمون

 موضوعی
 %87 84% 4 4 14 11 32 26 دوم 1

 %82 %94 7 2 16 16 39 34 ششم  2

 %76 85% 6 4 10 12 26 28 یازدهم  3

 %84 %87 6 5 16 18 38 41 پانزدهم  4

 %82 %88 23 15 56 57 135 129 موعجم

 
آزمون و روش توافنق دست آمده در روش بازبهپایایی    2دو مطابق با ج

بناالتر بنوده    %60اسنت کنه از    %82و    88درون موضوعی به ترتی  %
 باشد. ها مورد تایید می  قابلیت اعتماد کدگذاریبنابرای

ده بنیناد هر شونده روش داها از رویکرد ظامنظور تجزیه و تحلید داده  به
بناز، کدگنذاری  از سنه گنام اصنلی    یکرد، با گنذراستفاده گردید. ای  رو

مراحند را بنه  این  1  کنه نگناره (21) شودحاصد می و نظری  انتخابی
   دهد.صورت خالصه نشان می

 
 ( 22) گلیزریتدوین تئوری داده بنیاد با رویکرد  مراحل :1نگاره 

  

 يافته ها
بنه تجزینه و کنه  بنودهکدگذاری بناز  مرحله ،رویکرد گلیزری  گاماولی   
در  ، کنهها جهت دسنتیابی بنه مقولنه محنوری منی پنردازددادهتحلید  
از  ورزشرفنت  بنرون  در  ایمنانیتاثیر اخالاای  مقوله »،  حاضر  پژوهش

کنه بنه ابی بنوده گام دوم، مرحله کدگذاری انتخ  .گرفت« نام  اخالقیبی
سنت دکد باز به 536از و  پردازدقوله محوری میو  م ها حکدگذاری داده

 بعد 2در مقوالت ای  ه اصلی شناسایی گردید.  مقول  8مفهوم و    99،  آمده
ی هناسنبک» و  «در محنیم ورزش  ایمنانیاخالاعوامد موثر بر  »کلی  
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. بنندی شندندقسنیمت «ایمنانی در محنیم ورزشمتاثر از اخنالا  رفتاری
در   ایمنانیعوامد موثر بر اخالا  مربوط به  یهامقولهو    مفاهیم  3جدو   

 دهد. نشان می ورزش را  محیم

 

 در محیط ورزش  ایمانیعوامل موثر بر اخالق مربوط به هایمقولهمفاهیم و  :3جدول 
 مفهوم مقوله 

ی عوامد تربیت  

 بیتی  ی ترپرورش ایمان و اعتقادات از سوی نهادها 

 کاری   وجدانتاکید بر 

 موا  عمومی  ت از ا مراقب  آموزش

 نجارهای جامعه تاکید بر زیر پا نگذاشت  ه

   دوپین  مضرات افزایش آگاهی افراد نسبت به 

 گویی  رویی و دروغاز دو دوری 

   هاانتاکید بر برابری همه انس 

 پسند دانست  توهی  و فحاشی و نازشت 

   آنها احترام به تاکید بر و  و مقررات  قوانی  آموزش  

 نی  عدم انجام خطاهای پنهاد بر محضر وجودی خدا و کیتا

 آنها  آموزش پذیرش اشتباهات و تالش برای جبران

 اوباشگری افزایش آگاهی افراد نسبت به عواق  خشونت و 

 عادالنه شرایم رقابت غیرایجاد از    هیزرپو   با تالش کس  موفقیت 

 و تخری  دیگران  پرهیز از حسادت آموزش در خصوص 

 عوامد روانشناختی 

 افراد   تاریرفرشد ابعاد شناختی، عابفی و  

 عت مالی فنه صرفا کس  سود و من تعریف هدف مناس  برای پیروزی، 

 شکست در پذیرش  جامعه ورزش ارتقای ظرفیت 

 خودباوری  به نفس واعتماد  تقویت

 پرهیز از خودخواهی و غرور بیش از حد 

 احترام به تصمیمات داور  

 ناشی از پیروزی  کنتر  هیجان و شادی ش  وزآم

 ها باشگاه و به ورزشکاران، قهرمانان  افراد جامعه  افرابیغیر عالقه

   جامعه ورزش افرابی  پیروزی خواهیبلبی و حس برتری پرهیز از

 جامعه ورزش   نیازهای روحی و روانی ه تامیتوجه ب

 عوامد قانونی 

 فاده جنسی به ویژه در ورزش زنان مقابله قانونی با آزار و سوء است

 مداری جایگزی  رابطه مداری قانون 

 تاکید بر رعایت قوانی  و مقررات در ورزش 

 برخورد قابعانه قانون با افراد متخلف در ورزش 

 وی مدیران زات غیرقانونی از ستیاام پرهیز از ارائه

 وجود قوانی  و مقررات منسجم 

سیاسی  -عوامد اقتصادی    

 ختلف ورزش های مرشوه و زد و بندهای مالی در بخش پرداختم عد

 دادهای مالی صوری جهت فرار مالیاتی عقد قرار جلوگیری از

 و مربی   رف باشگاه، ورزشکاراز بپایبندی به قراردادهای مالی 

 بها ندادن بیش از حد به جنبه تجاری ورزشی 

 بندی در ورزش پرهیز از شرط

 ان برای دور زدن قانون قدرت سیاسی مدیرعدم استفاده از 

 ی از پیشنهاد قراردادهای مالی وسوسه برانگیز جلوگیر

 جلوگیری از نقد و انتقا  قهرمانان به خابر مسائد مالی  

 ای و مسائد مالی هرابی ورزش حرفهم آمیختگی افدر جلوگیری از

اجتماعی   –عوامد فرهنگی   

 ایمانی در فضای ورزش د اخالاها در رش توجه به نقش مهم رسانه

 های اعتقادی ا و ارزشهتوجه به اصالت

 ایمانی از اولی  روزهای شروع به ورزش های اخالاآموزش ارزش
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 آنها معرفی الگوهای ورزشی با اخالا و تکریم 

 محیم ورزشی از بعد فرهنگی سازی  سالم 

 پرهیز از تبانی در ورزش 

 ورزشکاران مشهور  اخالقی نادیده نگرفت  انحرافات 

 ابی به پیروزی به هر قیمت هدف قرار ندادن دستی 

 ایمانی در فضاهای مختلف ورزشی دات دینی و مذهبی بر اهمیت اخالااستفاده از تاکی

 حریف و افشاء آنها های تیم  و  هامانه باشگاهمحرپرهیز از کس  ابالعات  

 نه های بیگاعدم خودباختگی در مقابد فرهن 

 برای شهروندان  غیره امکانات ورزشی، تفریحی و  تاکید بر برابری 

 پرهیز از تحسی  خشونت در ورزش 

 دگی نزدیگر  های فعالیت  توجهی به بیی و عدم تعهد ورزشکار به تیم خود در حد سرسیردگ

 پرستی افرابی گرایی و میه پرهیز از ملی

 اخالقی ای در رشد بیتاثیر ورزش حرفه

 
تی، قنانونی، اقتصنادی و پنج عامد تربیتی، روانشناخ  ،3با جدو     مطابق
ایمانی اصلی تاثیرگذار بر اخالا  هایهمقول  به عنواناجتماعی    -فرهنگی

 4 در جندو  شنوند.د میمفهوم را شام  55شناسایی شده که در مجموع 
-های رفتناری متناثر از اخنالاسبک مربوط بههای  مقولهنیز مفاهیم و  

در قالن  سنه مقولنه اصنلی رفتنار منصنفانه، ایمانی در محنیم ورزش،  
مفهوم استخراج شنده، نمنایش داده  44از مجموع جوانمردانه و پهلوانانه 

 شده است. 

  ایمانی در محیط ورزشهای رفتاری متاثر از اخالقسبک مربوط به هایمقولهمفاهیم و  :4جدول 
 مقوله  مفهوم

 ی  احترام به عوامد باز 

 رفتار منصفانه 

 سالمتی ورزشکاران   گرفت  یت قرار اولو

 تیمی   همکاری در امور 

 رعایت نظم و انضباط 

 پرهیز از ایجاد فشارهای روانی در فضای ورزش 

 آنها ت از احترام به قوانی  و مقررات و تبعی 

 صداقت در تبلیغات در فضای ورزش 

 جامعه ورزش احترام به تعصبات 

   ورزش   درک کننده از گفتار و رفتار تحری   اجتناب

 پرهیز از تقل  و تبانی 

 آفرینی اجتناب از جنجا 

 احتراز از مصرف مواد نیروزا 

 پذیری مسئولیت

 هنگام شکست  صبر پیروزی و  هنگام تواضق

 مردانه جوان رفتار 

 حفظ عفت، پاکدامنی و تقوا 

 عفو و گذشت دیگران  

 خواهی دهاز زیاو دوری   فناعت

 د به نفس داشت  اعتما

 احترام به پیشکسوتان 

 بینی و امید به آیندهخوش

 داری امانت

 گذشتگی ایثار و از خود

 خلقی مهربانی و خوش

 با همت و تالشگر بودن 

 به باشگاه خود   جامعه ورزش  برخا احساس تعلق

 حفظ حریم دیگران 
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 داشت  روحیه برادری و برابری 

 ار منفی  وری از ترس و داشت  افک د

 در رفتار و کردار  وقار و متانت

 توکد به خدا و توسد به معصومی  

 رفتار پهلوانانه 

 گیری از محرومان یاری و دست

 جامعه الگوی رفتار مناس  برای اقشار مختلف 

 شجاعت و اقتدار 

 ایثار ما  و جان 

 شکر و یاد خدا 

 ملی اهمیت به شرافت و عزت 

   صداقت و راستگویی 

 احترام به روابم اجتماعی 

 نوع دوستی 

 غلبه بر نفس 

 ایجاد عدالت در رقابت 

 اخالص در عمد 

 سخاوت و بخشندگی  

 عشق به میه   

 
در   .باشندها، مرحله کدگذاری نظنری منیدهدا  و تحلیدگام سوم تجزیه  

های مختلفی همچنون الگورویکرد گلیزری، برای تلفیق کدهای حقیقی، 
و غینره خنانواده فرهنگنی  خانواده نوع، خانواده فرآینند،  ،6C`sده  خانوا

« و 6C`sدر پژوهش حاضر ترکیبی از »خنانواده که    (1)  اندمعرفی شده

 فنراهمرا  لفینق مقنوالتی  نحو ممک ، امکان ت»خانواده نوع« به بهتر
 (2) گنارهنمد  حاصد از پژوهش بنه صنورت    و بر ای  اساس  آورندمی

 .دیگردترسیم  

 
 ها در مرحله کدگذاری نظریحاصل از تحلیل داده  الگوی : 2 نگاره



 اخالقی رفت ورزش از بیی بر برونتاثیر اخالق ایمان : و همکاران مهدی سلیمی دکتر 
 

 71 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ق د

ال
عر  

لو
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
2 ،

14
01

  
 

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

 

 بحث
ایمانی تضعیف اخالا  دهد که تقویت و یانتایج پژوهش حاضر نشان می

تنری  و گینرد، کنه یکنی از مهنممد مختلفنی قنرار منیتحت تاثیر عوا
  عوامند، نقنش . در مینان ایناسنت، عوامند تربیتنی  آنهاتری   ابتدایی

گینری شود، چراکنه شنکدیار مهم در نظر گرفته میربیتی بسنهادهای ت
توجنه مینزان و ثیرپذیری از ای  نهادهنا شخصیت و باورهای فردی با تا

هنای گفتنهکت  الهنی و    موجود در  هبیهای دینی و مذتوصیهها به  آن
-کد منیاز جمله فضای ورزش ش های مختلفدر موقعیتبزرگان دینی 

باورهنای اخالقنی و ایمنانی  اهمیت نقنش بر پژوهش دیگری نیز.  ردگی
کنرده تاکید های جامعه بر رفتار جامعه ورزش شخصی و تاثیر ایدئولویی

 .(17) است
وده کنه یمانی، عوامد روانشناختی بناعوامد موثر بر اخالایکی دیگر از  

ری شناختی، عنابفی و رفتناتوجه به رشد ابعاد    از جملهمفاهیم مختلفی  
خصنوص آگناهی افنراد در داننش وبعد شناختی، . دشورا شامد میافراد  

احساسات  ،بعد عابفیبی   موضوعات مختلف از جمله مسائد دینی، مذه
 ،بعد رفتاری  و   اساس آنگیری بر  های مختلف و تصمیمفرد در موقعیت

 یا مغایر تاثیرات ناشی از بعد شناختی و عابفی در قال  رفتارهای مطابق
و ر همی  اساس پنرورش . بباشدمیت الهی  جامعه و رضایهنجارهای    با

فضنای  هنا دراخالقنیدوری از بنی در تواندصحیح ای  ابعاد، میتقویت  
ابعاد بنه ای     ز برگری نیدر پژوهش دی.  تاثیر بسیاری داشته باشدورزش  
شنود بینان منیو  تاکید شنده  انسانعملکرد    رفتار وتعیی  کننده    عنوان
د منانق از نتوانمی  ،به خوبی رشد یابندی  باورهای معنوی و مذهبه  چچنان

 . (18) دنگرد در ورزش بروز بسیاری از انحرافات اخالقی
مانی و تقویت ینا اییکی دیگر از عوامد موثر بر اخالاعوامد قانونی نیز  

ای اسنالمی ر ما کنه جامعنهویژه کشوآن در جوامق مختلف و به  تضعیف
بر این  اسنت کنه بسنیاری از   راکه در کشور ما اعتقادباشد. چاست، می

هنای در بخنش آنهناقوانی  و مقررات بر پایه اسالم بنا شنده و رعاینت 
وضوع و ای  م باشد خصوصیات اصلی یک جامعه اسالمی میگوناگون از  

-بنی بنروز بسنیاری از  ایمانی افنراد و جلنوگیری ازسب  تقویت اخالا
ای و ساختاریافته  ی  و مقررات منسجمقوان  چنانچه  و،  باشدمیها  اخالقی

، افراد جامعه نیز بنه تاکیدی صورت نگیرد  آنهاموجود نباشد و بر رعایت  
د گشنته ایمانی خود دلسرد و ناامیاز اخالاتشویق شده و  سو  وای  سمت

توانند زمیننه بنروز اعمنا  ع منیو این  موضنو  گیرندمیو از آن فاصله  
زش را تقویت نمایند. معه و از جمله جامعه ورناهنجار و ضداخالقی در جا

های پژوهش حاضر، مفناهیم اجتماعی نیز ببق یافته  –عوامد فرهنگی  

 ایمنانی در ینک جامعنهتوانند بر اخالاد که مینشوشامد میبسیاری را 
-هنا منینقش رسانهای  عوامد،  تاثیرگذار باشند. یکی از تاثیرگذارتری   

د زینادی تاثیرگنذار تنا حن افنرادد و باورهای بر عقای  که می توانندباشد،  
 –نیز در پژوهش خود، عوامد قانونی و فرهنگی   محققان دیگریباشند.  

جامعنه قی افنراد در تری  معیارهای موثر بر رفتار اخالاجتماعی را از مهم
 . (19) انددانستهورزش  

 –ایمنانی، عوامند اقتصنادی گر از عوامد مهم و موثر بر اخنالادییکی
-ا بازدارنده اخنالابرنده و یند به عنوان پیشتواباشد که مییاسی میس

  های مختلف جامعه از جمله ورزش مطرح شود. در حناایمانی در بخش
رنن  بسیار بناال و کنمجابجایی مبالغ  ، سب حاضر تجاری شدن ورزش

در دیگنری نینز    محققان.  استدهدر ورزش شایمانی  شدن مسئله اخالا
 ،شهرت و ثروت حاصد از آن  ود ماهیت رقابتی ورزش ووجپژوهش خود 

بسنیار مهمنی در بنروز رفتارهنای   را عوامندو همچنی  مسائد سیاسی  
  .(16) اندنمودهپدیده بیان اخالقی در ای  ضد

تواند نتایج مثبت ایمانی در ورزش و تقویت آن میاخالتوجه به مسئله ا
اه داشته باشد، کنه ببنق همر بسیاری را در رفتار جامعه عظیم ورزش به

هنا در سنه سنبک رفتناری ی پژوهش حاضر، ای  نتایج و یافتنههایافته
انند. منظنور از رفتنار بنندی شندهانانه تقسیمدانه و پهلومنصفانه، جوانمر
مقنررات و عندم جامعنه ورزش بنر اسناس قنوانی  و    منصفانه، عملکرد
بنه ادبی و اسنالمی  . رفتار جوانمردانه نیز از دیدگاهباشدتخطی از آن می

و ببیعتا کسی که   (12)ی تقدم رضای الهی بر منافق شخصی است  معنا
یابد، از رفتار منصفانه نیز برخوردار اخالا و رفتار جوانمردانه دست میبه  

نیز در پژوهش خود به رابطه مثبت و معنادار  ان دیگریمحققخواهد بود.  
د عام آن را تاکید کرده و و رفتار اخالقی در ورزش اعتقادات    تقویتبی   

  .(20)  دانندمیها در پدیده ورزش اخالقیمهمی در جلوگیری از بروز بی
-را نیز شامد می آنهاتر از دو دسته قبلی بوده و رفتار پهلوانانه که عمیق

متیناز دادن نوعی فداکاری و انیز منتقد شده و    تواند به اجتماعمی،  شود
خالا پهلوانانه در ای نمونه بارز اورخانهورزش ز.  به دیگران شناخته شود

، اخنالا را بنه حضرت علی  هبا توسد ب  آنشکاران  که ورز  کشور ماست
ا تقویت بدن، ایمان خنود ربا آموزند که همراه ترجیح داده و میقهرمانی  
مصداا بنارز روح   ای  ورزش را  توانمی  از ای  رو  ،(1)  نمایندنیز تقویت  

سنعه آن، ی نمود و با تویی  ورزشی ایرانیان تلقپهلوانی و جوانمردی در آ
نوجواننان و   سنازی فرهنن  پهلنوانی در مینانزمینه الزم برای نهادینه
 جوانان را فراهم آورد.

 

 نتيجه گيری
که اخالا سازه جداناپذیری از زنندگی انسنان  امروزه اعتقاد بر ای  است

نقش مهمی   است و فارغ از هر نژاد، فرهن ، سیاست و ببقه اجتماعی،
-ای مهم اخالا، اخالاه(. یکی از جنبه14)کند  ان ایفا میدر رفتار انس

یکنی از   .(21)باشند  ه معنای اخالا متاثر از ایمان میایمانی است که ب
ایمانی در آن نمنود خاصنی میت و ارزش اخالاای که اههای ویژهزمینه

ینک عامند   باشد، چراکه امروزه ورزش به عنوانکند ورزش میپیدا می
شنود و در حنا  در نظر گرفته میمختلف مسائد  اثیرپذیر از  تاثیرگذار و ت

توان یافنت کنه از چننی  ویژگنی و قنابلیتی ای را میحاضر کمتر پدیده
-بی به نامای ه جهانی امروزه با چالش جدیپدید برخوردار باشد  اما ای 

وپینن ، خشنونت و آشنوب، دجمله  تبعاتی از  که  (  8)  اخالقی روبروست
 ی، تبانی، و غیره را به همراه خواهد داشت. نژادپرستی، فحاش
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وینژه در ایمنانی در ینک جامعنه و بنهعوامد مختلفی بر وضعیت اخالا
عوامند تربیتنی،  آنهناباشنند کنه از جملنه فضای ورزش تاثیرگنذار منی
باشد اجتماعی می –سیاسی و فرهنگی  –روانشناختی، قانونی، اقتصادی  

ایمنانی ر به تقویت و یا تضعیف اخنالامنج توانندمی آنهااز  که هر کدام
در محیم ورزش شده و بدی  ترتی  نتنایج و پیامندهای بسنیاری را بنه 

-ر محنیم ورزش منیایمانی دیت اخالاهمراه آورند. از نتایج مثبت تقو
توان به توسعه و گسترش رفتارهای منصفانه، جوانمردانه و پهلواناننه در 

ه اثرات مثبت آن نه تنها در ابعاد عظیم ورزش اشاره نمود کمیان جامعه  
توانند ح جامعه نیز قابد روینت بنوده و منیمختلف ورزش، بلکه در سط

 ایمانی گردد.های اخالامنجر به توسعه ارزش
 

 اخالقی هایمالحظه

 داری علمیامانت اخالا استفاده، مورد منابق معرفی با پژوهش ای  در

 شده است. همچنی ، هشمرد محترم آثار مؤلفی  معنوی حق و رعایت

 و داشته کامد آگاهی تحقیق هدف  ها( از)مصاحبه شونده نمونه گروه
 .نمودند شرکت پژوهش در کامد با رضایت

 

 هنام واژه
 Ethics in Sport .1 اخالا در ورزش  

 Ethics Values .2 های اخالقی ارزش

 Immoral Behavior .3 اخالقی رفتارهای ضد

 Immorality .4 اخالقی بی

 Ethics Values .5 فضائد اخالقی 

 Ethics Principals .6 موازی  اخالقی 

 Fair Play .7 جوانمردی 

 Faith Morality .8 ایمانی اخالا 

 Ethics Attitude .9 نگرش اخالقی  

 Ethics Control .10 خالقی کنتر  ا

 Immoral Challenges .11 اخالقی های بیچالش

 Aggression .12 پرخاشگری 

  Injustice .13 ناداوری  

 Doping .14 دوپین  

   Rightful Competition .15 رقابت عادالنه 

 Ethics Commitment .16 القی تعهد اخ

 Ethnocentrism .17 نژادپرستی 

 Ethnicity .18 ی گرایقومیت

 Collusion .19 تبانی 

 Spirituality .20 معنویت 
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