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 طراحی الگوی نهادینه شدن اخلاق در ورزش
 

 زادهدکتر زینب مندعلی

 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک
 (30/01/79، تاریخ پذیرش:30/03/79تاریخ دریافت:) 

 

 سرآغاز

عنوان یکی از پرنفوذترین کالاهای فرهنگیی رر هایان امروزه ورزش به
هیا و ییا فراغت و سرگرمی از طریق رسانه معرفی شده است که رر ایام

گیرر. یکی از ها مورر استفارۀ اقشار گوناگون قرار میحضور رر ورزشگاه
ابعار ورزش، رویکرری اخلاقی به ورزش است که حلقۀ گمشیده هامعیۀ 
حال حاضر است. این وضعیت از آن هات حائز اهمیت است که با رشید 

های ورزشی و تماشای آن، ها و رقابتروزافزون تمایلات افرار به فعالیت
ورزش به یک پدیدۀ پرنفوذ و نااری اهتماعی تبدیل شده است که نقش 

ای رر شکل بخشیدن به شخصیت و رفتار افرار هامعه بیازی کنندهتعیین
 (.1کند )می

-مند مسئولیتای است که به بیان نظامرشتهاخلاقِ ورزشی، رانشی میان

پیررازر. بیر ایین اسیاخ، اخلیاق ر رر ورزش مییهای اخلاقی افرار ررگی
هیای ورزشیی رر موقعییت 1هیای اخلیاقیبه کار بسیتن ارزش»ورزشی 
 «. است

 

 

 

 
هیای اخلیاقی رر حقیقت اخلاق ورزشیی مفایومی اسیت کیه بیه ارزش

چنین توصیفی است شور و هماهتماعی موهور رر ورزش نسبت راره می
نتظارات )از سوی فرر ییا گیروه( رر از رفتار بر وفق هنجارها، مقررات و ا
هیای ای گسیترره اسیت کیه عرصیهزمینۀ ورزش.  اخلاق ورزشی مقوله

کنندگان و وابستگان بیه حیوزه ورزش از هملیه مختلف ورزشی، شرکت
گییرر ورزشکاران، مربیان، راوران، هواراران و مدیران ورزشی را رر برمی

(2 .) 
گرایش رارر و زنیدگی سیالم  های اخلاقیانسان به طور فطری به ارزش

کند تا بایدهای اخلاقی مبتنی بر اعتقارات و ضوابط اهتمیاعی ایجاب می
-را انجام راره و از نبایدها اهتناب نماید. ورزش به عنوان یکی از پدییده

تواند نقشیی کارسیاز رر های مؤثر رر ساخت فرهنگ و اخلاق هامعه می
ایفا نماید. کارکررهیای اخلیاقی بالندگی هوانان، الگوسازی و تفاخر ملی 

 رفتارهای ورزشی همیشه محل تأمل بوره است، چرا که میل به موفقیت

 

 

 چکیده
تواند ارتباط میان اخلاق و ورزش و ناارینه شدن آن رر هامعه از همله موضوعات محوری است که توهه به آن رر سطح وسیعی میزمینه: 

نظران ینه شدن اخلاق رر ورزش از ریدگاه صاحببانی رگرگونی عظیم اهتماعی و اخلاقی شور. هدف پژوهش حاضر مطالعه چگونگی ناار
 ورزشی و ارائه الگو است. 

کنندگان رر تحقیق مند راره بنیار بور. مشارکتها مبتنی بر رویکرر نظام: روش پژوهش کیفی با استفاره از نظریه برخاسته از رارهروش

گیری تا گیری، هدفمند بور و نمونهصان بور. روش نمونهنفر از این متخص 22متخصصان ورزشی رر حوزه اخلاق بورند. نمونه شامل 
ها از  کننده بیستم به منظور رسیدن به اشباع نظری ارامه راشت. ابزار پژوهش، استفاره از مصاحبه عمیق بور. هات تحلیل رارهمشارکت
  بنیار که شامل سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی  است استفاره شد. رویکرر راره

مقوله بور که رر قالب مدل پارارایمی شامل:  21ها طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از : نتایج تحلیل رارههایافته

ای )محیط رسانه(، ای )ناارها، عوامل نااری، عوامل قانونی(، شرایط واسطههای ررونی، عوامل محیطی(، شرایط زمینهشرایط علّی )انگیزه
 رها ) مدیریتی، آموزشی و ( و پیامدها )اقتصاری، اهتماعی و فرهنگی( بور. راهبر

ها و نیز الگوهای نقش مانند سازی اخلاق رر ورزش از طریق هماهنگی بین نااررهد فرهنگ: نتایج پژوهش نشان میگیرینتیجه

تواند رر ناارینه شدن اخلاق رر م تنبیه و پاراش میهای گروهی و تغییر سیستورزشکاران و ستارگان این عرصه به واسطه مشارکت رسانه
 ورزش مؤثر باشد.  

 

 اخلاق، ورزش، ناارینه شدن.  :کلیدواژگان

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 z-mondalizade@araku.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 

 

mailto:z-mondalizade@araku.ac.ir
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(. 3های قارمانی باعث ایجار چالشی رر این زمینه شده است )رر ورزش 
بنابراین همیشه تضاری بین اخلاق ورزشی و رفتارهای ورزشی رر هوامع 

به اخلاق ورزشی بیرای همیه وهور راشته است که این مام لزوم توهه 
هیای گروهیی و مربییان و نفعان هامعیه ماننید ورزشیکاران، رسیانهذی

سازر. برای هیر های ورزشی و نیز مررم را بااهمیت میکارکنان سازمان
شور، به نفعان، اخلاق رر حوزه اخلاق کاربرری تعریف میکدام از این ذی

، اخلیاق 4، اخلیاق مربییان3، اخلاق ورزشکاران2عنوان مثال: اخلاق رسانه
 و .... .  5راوران
اخلاق رر ورزش بحث مامیی رر هامعیه امیروز اسیت.  6ناارینه شدن  

هامعه، نیازمند ورزشکاران بااخلاق و شناخته شدن اخلاق و قیرین شیدن 
اخلاق با ورزش است. معنای ناارینه شدن به واقعییت اهتمیاعی شیدن، 

ینه شیدن فراینید توسیعه ییا تغیییر گررر. نااراستمرار و  فراگیری برمی
-ای از تعاملات انسانی اثیر مییهایی است که بر مجموعهقوانین و رویه

گذارر. ناارینه شدن فرایندی به منظور تنظیم رفتار اهتمیاعی رر قالیب 
توانید سازمان یا هوامع است که حداقل سیه اقیدام رر ایین فراینید میی

انون و تغییر قانون یا هیایگزینی گذاری، اقتباخ از قمتفاوت باشد: قانون
(. 4قوانین قدیمی با قوانین هدید. ناارینه شیدن فراینیدی پوییا اسیت )

عمل ناارینه شده، به عنوان رفتاری تعریف شده است که توسیط رو ییا 
کنید و بیه عنیوان بخشیی از چند نفر اهرا شده، طی زمان ارامه پیدا می
 (.5عملکرر روزانه سازمانی وهور رارر )

ای به بررسی موضیوعات اخلیاقی رر های پراکندهرر این راستا پژوهش 
شیدن  ورزش پرراخته است اما تحقیقی راخلی که بیه مطالعیه ناارینیه

اخلاق رر ورزش بپررازر تاکنون انجام نشده است.  تحقیقات راخلیی بیه 
(، موانع توسعه رشد اخلیاق 6رر میان ورزشکاران ) 7توصیف ترویج اخلاق

ای اسیاتید های اخلاق حرفیه(، مؤلفه8ت توسعه رفتار اخلاقی )(، وضعی7)
گییری اخلیاقی (، وضعیت تصمیم12ای )(، الگوی توسعه اخلاق حرفه9)

 اند. (پرراخته11بازیکنان فوتبال )
شناختی و های خارهی نیز تأثیر تعاد سازمانی، ارتباطات روانرر پژوهش
ثیر ناارینیه شیدن اخلیاق رر (، ا12گرا بر ناارینه شیدن )فرهنگ اخلاق

( را مورر مطالعه قرار رارند. بیه طیور خیا ، 13کاهش تقلب و فریب )
را میورر  9بیازی منصیفانه 8محققان رر پژوهشی، استانداررهای اخلیاقی

بررسی قرار رارند از نظر ایشان، بین رفتارهای فرری که به رنبال احترام 
که باعث تقویت  و حفظ اخلاق و وضعیت صحیح است و سیستم ورزشی

شور که رر آن ورزشکار به هیر گیری غیراخلاقی مییا هدایت یک هات
ای به رنبال پیروزی اسیت تنیاقو وهیور رارر و همیین معضیل وسیله

و رسیدن به اسیتانداررهای ورزشیی را بیا  12ناارینه شدن اخلاق ورزشی
مشکل مواهه کرره است. این تعارض تناا با همکاری مشترک رولیت و 

تواند بر مشکلات موهیور غلبیه ار هامعه مدنی، کسب و کار و فرر مینا
 (.  14و توسعه هامع را تضمین کند ) 11کند و از این طریق سلامت اخلاقی
هییا و توانیید از آسیییبو مییروت مییی 12توسییعه ورزش و روج هییوانمرری

انحرافات اهتماعی پیشگیری کند. با توهه به اهمیت این مطلب و اینکه 
های راخلی انجام شده به فرایند ناارینه شدن و عوامیل پژوهشتاکنون 

اند این مقاله رر هستجوی پاسخ به این سؤال اسیت مؤثر بر آن نپرراخته

که چه عواملی بر ناارینه شیدن ورزش رر هامعیه اثرگیذار اسیت و نییز 
تواند راشته باشد. پاسخ به ناارینه شدن ورزش رر هامعه چه پیامدی می

تواند به فراهم شدن چارچوب ملی اثیربخش اخلیاقی رر می این سؤالات
 ورزش کمک کند.  

 

 روش

روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه راره بنیار بور. نظریه راره بنیار ییک 
طرج پژوهش کیفی است که رر آن محقق نوعی تبیین کلی )یا نظرییه( 

ی تعیدار هیارهد که حاصل ریدگاهاز یک فرایند، اقدام یا تعامل ارائه می
 (.  15کنندگان است )زیاری از مشارکت

هامعه آماری شامل متخصصان ورزشیی )اسیاتید ورزش و نییز مربییان 
حوزه ورزش( که به نوعی با موضوع اخلاق رر ورزش سر و کار راشیتند، 

 83گیری هدفمند بیور. نفر بور. روش نمونه 22بور. نمونه آماری شامل 
ررصید را  42زن بورند که از این تعدار ررصد  16ها مرر و ررصد  نمونه

ررصید  22نگیاران ورزشیی، ررصد روزنامه 15استاران مدیریت ورزشی، 
ررصد کارکنیان ارارات  25ای و قارمانی و های حرفهورزشکاران ورزش

کنندگان رارای ررصد مشارکت 44رارند.  ورزش و هوانان را تشکیل می
 8ررصید کارشناسیی و  42ررصد کارشناسیی ارشید،  4مدرک رکتری، 

گیری تا رسیدن به اشیباع نظیری تر بورند. نمونهررصد کاررانی و پایین
به بعید مباحیث و کیدهای اسیتخراه شیده  15ارامه راشت که از نمونه 

گییری و مشیارکت تکراری بور، با این حال به منظیور اطمینیان، نمونیه
 متخصصان تا نفر بیستم ارامه راشت. 

ترین ره از مصاحبه عمیق بور. این نوع مصاحبه، غنیابزار پژوهش استفا
کند و هدف آن استنباط عمیق و میوارر مامیی اسیت ها را خلق میراره

(. رر حقیقت طرج 16ها رر تجزیه و تحلیل استفاره کرر )که بتوان از آن
-های عمیق است و این سؤالهای مصاحبههای باز یکی از ویژگیسؤال

(. 17ر کیه هیدف پیژوهش را پوشیش رهید )ها باید طوری مطرج شیو
مند طراحی شد. سؤالات مصاحبه بر اساخ مدل پارارایمی و رهیافت نظام

نظران این بور اخلیاق رر ورزش ها مصاحبه با صاحبهایی از سؤالنمونه
اخلیاقی رر هامعیه ورزشیی کنید؟ نمور اخلیاق و بیرا چگونه تعریف می

به چه معنایی است؟  چه عواملی چیست؟ ناارینه شدن اخلاق رر ورزش 
گذارر؟ محیط رر اثرگیذاری بیر بر ناارینه شدن اخلاق رر ورزش اثر می

شور؟ چیه راهکیاری بیرای اخلاقیات رر هامعه ورزش چگونه ارزیابی می
ناارینه شدن اخلاق ورزش رر هامعیه وهیور رارر؟، چیه راهبررهیایی را 

کنید، چه پیامیدهایی می برای پیشبرر اخلاق و ناارینه شدن آن پیشناار
را ررنتیجه توسعه اخلاق رر ورزش متصور هسیتید؟ و رر پاییان مطلبیی 

 هست که نگفته باشید. 
ای قبل از مصاحبه با افرار به منظور حداکثر مشارکت متخصصیان، نامیه

های مرتبط با آن توسیط همراه با هزئیات اساسی اهداف مطالعه و سؤال
ن ارسال شد و از آناا هات ملاقات حضیوری کنندگارایانامه به مشارکت

رقیقه متغیر بیور.  35تا  15های بین ررخواست شد. مدت زمان مصاحبه
شوندگان اطمینان راره شد که نظرات آنایا محرمانیه بیوره و به مصاحبه

 گیرر.صرفاً رر راستای پژوهش علمی مورر استفاره قرار می
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بنیار شامل کدگذاری باز، محوری  ها با استفاره از نظریه رارهتحلیل راره
و انتخابی انجام شد. کدگذاری باز فرایند تحلیلی است که از طرییق آن، 

شور. رر ها کشف میها و ابعار آن رر رارهمفاهیم شناسایی شده و ویژگی
ها رر مقوله ها و زیراین رابطه، کدگذاری محوری فرایند ربط رهی مقوله

هیای بیه (. رر حقیقت مفاهیم و مقولیه18ها و ابعار است )سطح ویژگی
گییرر و رست آمده از مرحله کدگذاری باز، رر الگوی کدگذاری های می
سازی و بابور رر ناایت کدگذاری انتخابی فرایندی است که به یکپارچه

انجامد. رر گام ناایی، مدل ناایی توسط متخصصان مجدراً ها میمقوله
تی رر این رویکرر ابتدا، نکات کلیدی به مورر بازبینی قرار گرفت. به عبار

شور و سیپ  بیا مقایسیه رست آمده و برای هر نکته یک کد تعیین می
کدها، چند کد که اشاره به یک هنبه مشترک پدیده مورر بررسی رارنید 

گیرند. آنگاه چند مفاوم ییک مقولیه و به خور می "مفاوم"عنوان یک 
 (.  17شور )چند مقوله رر قالب یک تئوری متجلی می

شید.  NVIVOافیزار ها وارر نرمها، نوشتهبندی تحلیلبه منظور رسته
به منظور افزایش روایی این تحقیق سعی شد از افراری کیه متخصی  

گرایی نیز اسیتفاره این امر باشند مصاحبه شور. به علاوه از رویکرر کثرت
لعیات منیدی از نظیرات متخصصیان، از مطاکه رر آن علاوه بر باره شد

هیا نییز اسیتفاره شید. بیه های موهور رر روزنامهای و مصاحبهکتابخانه
های آنان ضیبط شید و منظور پایایی بیشتر با اهازه متخصصان مصاحبه

علییاوه بییر اییین کییدهای اسییتخراه شییده مییورر بییازبینی هشییت نفییر از 
متخصصان ورزشی قرار گرفت و پیشناارهای آناا رر پارارایم کدگذاری 

ال شد. اما به منظور اطمینان بیشتر، پایایی بیین کدگیذاران محوری اعم
محاسبه شد. پایایی بین کدگذاران اغلب، به مثابه مقیاسی برای کیفییت 
تحقیق مورر نظر بوره است. سیطوج بالیای فقیدان توافیق بیین راوران 

هییای تحقیییق اسییت. رر زمینییۀ پایییایی رهنییده ضییعف رر روشنشییان
هایی که بیشیتر اسیتفاره پژوهشی، شاخ های ها رر مصاحبهکدگذاری

اند، عبارت است از : ضریب توافق ررصدی، ضریب کاپیای کیوهن شده
تیرین روش بیرای ترین و سیاره(.  روش توافق ررصدی پراسیتفاره19)

ها، محاسبه پایایی بین کدگذاران است. بدین منظور از میان کل مصاحبه
م از آناا رو بار رر فاصیله سه نمونه به صورت تصارفی انتخاب و هر کدا

روز کدگذاری شد. سپ  کدهای مشخ  شده، رر رو فاصله  14زمانی 
هیا کیدهایی کیه رر رو فاصیله زمیانی زمانی، برای هر کدام از مصاحبه

مشابه هستند با عنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان عیدم توافیق 
 ره شد. شوند. از فرمول ذیل برای ررصد پایایی استفامشخ  می

 (1فرمول ) = ررصد پایایی  %122
رهید، تعیدار کیل کیدها رر رو فاصیله نشان می 1طور که هدول همان
و تعیدار کیل عیدم  56، تعیدار کیل توافقیات 152روزه برابر  14زمانی 
به رست آمد که بیشیتر از  %74آزمون  بوره است. پایایی باز 18توافقات 
 ها مورر تأیید است. بلیت اعتمار کدگذاری( و قا22ررصد بوره ) 62

شاخ  ثبات، سازگاری ررک یا تفسیر یک فرر را رر میورر ییک میتن 
که پاییایی بیین کدگیذاران گیرر،  ررحالیخا ، رر طی زمان اندازه می

گییرر. پاییایی میزان سازگاری ررک یا معنای مشترک متن را اندازه می
ر که رو یا چند کدگذار نتایج یکدیگر ای اشاره راربین کدگذاران به ررهه

کنند. برای محاسبه پایایی، شاخ  پاییایی بیین کدگیذاران را تکرار می
(. بدین منظور محقق همکیار، 22تر است )نسبت به شاخ  ثبات عینی

نیز تعدار سه مصاحبه را کدگذاری کرره و ررصد توافق ررون موضیوعی 
 با کمک فرمول بالا به رست آمد.  

 76رهد میزان پایایی بیه رسیت آمیده نشان می 2ونه که هدول گهمان
 ررصد است که قابل قبول و مورر تأیید است.  

 آزمون )شاخص ثبات( : محاسبه پایایی باز7جدول
 آزمون پایایی باز تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کدها عنوان مصاحبه ردیف

1 IN1 42 16 5 %82 

2 IN2 35 13 4 %74 

3 IN3 75 27 9 %72 

 74% 18 56 152 مجموع
 

 : پایایی بین دو کدگذار2جدول 
 آزمون پایایی باز تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کدها عنوان مصاحبه ردیف
1 TN 38 16 8 %84 

2 MN 67 25 5 %74 

3 KN 33 12 9 %72 

 76% 22 53 138 مجموع
 

 یافته ها
ها با افرار، رر مجموع حلیل محتوای مصاحبههای تحقیق از تیافته

های ذیل کد بور. کدهای استخراه شده رر مقوله 129حاکی از استخراه 
 .کد تکراری بور 55بندی شد که حدور رسته
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 ها به مفاهیم، مقوله و کدگذاری محوریای از کدبندی مصاحبه: نمونه3جدول
 بندیدسته مقوله  مفاهیم 

  های ورزشی رر کسب مدالارزش ها شدنهابه
 

 انگاریهای هدفانگاری ورزش به وسیله

 
 
 
 

 عوامل مدیریتی رر ورزش  

 گرایینتیجه

 حاکمیت ریدگاه مارّی 

 تجاری شدن

 گراییایحرفه

   وابستگی ورزش به رولت 
 عدم شفافیت قراررارهای مالی رولتی بورن ورزش

 عهوضعیت اقتصاری رر هام

 های رولتی  ها به بورههوابستگی رسانه

 ایهای کلان بدون توهه به اخلاق حرفهرر و بدل شدن پول

  سیستم مدیریتی رر ورزش 
 

 تفکر مدیریتی حاکم بر ورزش
 فقدان نظارت رر سیستم ورزش

 ای رر مدیریت ورزش رویکرر سلیقه

 گیر رر ورزش رر بحث اخلاقای و هداگانه ناارهای ررفعالیت هزیره

 نظام تنبیه و پاراش رر ورزش 

 
های اصلی نشان راره شیده اسیت. ها و تمای از مقولهنمونه 3رر هدول 

ها رر باب اخلیاق رر ورزش و موضیوعات مفاهیم استخراه شده مصاحبه
مقوله کلیدی است که اخلاق را تحت تأثیر قرار  11پیرامون آن نشان از 

ای )نقش رسانه رر توسعه اخلاق رر ورزش، از همله محیط رسانه رهدمی
، نقش رسیانه رر توسیعه 13عوامل نااری )تنظیم قوانین و منشور اخلاقی

اخلاق، آموزش و ترویج اخلاق اسلامی و فرهنگ و بسترسازی فرهنگی(، 
نفعان فیرری عوامل محیطی )شرایط اقتصاری، اهتماعی و سیاسی(، ذی

کنندگان فرری(، تفکرات مدیریتی ارهای ررگیر و مشارکتو سازمانی )نا

انگاری ورزش، رولتی بورن حاکم بر ورزش )وسیله انگاری به های هدف
ورزش، مدیریت حاکم بر ورزش(، نگرش و انگیزه افرار )فلسفه وهیوری 

اخلاقی )نمورهای ورزش، نگرش به ورزش و اخلاق ورزشی(، وضعیت بی
هیای عه( و رر نااییت مفایوم اخلیاق )ویژگییاخلاقی ورزشی رر هامبی

اخلاقی(، راهکارهای ناارینه شدن اخلاق رر ورزش )راهبررهای قیانونی، 
مییدیریتی و آموزشییی(، پیامییدهای ناارینییه شییدن اخلییاق رر ورزش 
)پیامدهای اقتصاری، اهتماعی و فرهنگی( و مفاوم ناارینه شدن اخلاق 

 اقی(. های اخلرر ورزش )استمرار و پذیرش ارزش
 

 
 :  الگوی نهادینه شدن اخلاق در ورزش7نگاره 
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رر ناایت کدگذاری انتخابی حاصل از فراینید ناارینیه شیدن اخلیاق رر 

 . نشان راره شده است. 1ورزش رر نگاره 

 

 بحث
هدف این مقاله مطالعه عوامل مؤثر بر ناارینه شدن اخلیاق رر ورزش از 

تدارک و »شدن عبارت است از ریدگاه متخصصان این امر است. نااری 
هایی که موهب پایداری، ثبات، تداوم و فراگیر شیدن فراهم کررن زمینه
مؤلفیه  5مند، (.  با توهه به الگوی نظام21« )شوررفتارهای مطلوب می

ای، پیامیدها و راهبررهیا ای، شیرایط زمینیهشرایط علّی، شرایط واسطه
 استخراه شد.  

ها، مباحث و مسائل مرتبط بیا ت که موقعیتشرایط علّی رویدارهایی اس
کند که چرا و چگونه افیرار و کند و تا حدی تشریح میپدیده را خلق می

ورزنید. رر حقیقیت، منظیور از شیرایط ها به این پدیده مباررت میگروه
علّی، رویدارها یا اتفاقاتی است که بر این پدیده تأثیر گذاشته و منجر به 

هیا مقولیه از مصیاحبه 3مفاوم رر قالیب  12نتیجه شور. رر بروز آن می
استخراه گررید. بر این اساخ نگرش افرار نسبت به موضوعات اخلیاقی 
و نیز عوامل محیطی از همله عللی است که بیر فراینید ناارینیه شیدن 

هایی ماننید نگیاه و نگیرش بیه ورزش بیه اخلاق تأثیر گذار است. مؤلفه
اهمییت رارن بیه ورزش و توهیه بیه عنوان بیش از تناا ورزش کررن، 

فلسفه ورزش و آگاهی رارن به افرار رر این زمینه از عوامل اثرگیذار بیر 
ناارینه شدن اخلاق رر ورزش است. نگرش به ناارینه شیدن اخلیاق رر 

نیاز رفتار و عمل بیه ثبیات اخلیاقی اسیت. رر  ایین راسیتا، ورزش پیش
رر ورزش مام تلقی شده  گرا رر بحث ناارینه شدن اخلاقفرهنگ اخلاق

(. وضعیت اقتصاری، شرایط سیاسی، موقعیت فرهنگیی و نییز 12است )
تواند رر تحت فشار قرار رارن یا ررست رفتار کررن اثرگذار اهتماعی می

باشد. بر اساخ تئوری سلسله مراتب نیازها، رر صورتی که نیازهای اولیه 
تر که رسیدن به احترام و تواند به مراحل بالاانسان فراهم نشور، وی نمی

منزلت اهتماعی اخلاقی است رست پیدا کند. البته باید توهه راشیت کیه 
کند اما ایین سلسله مراتب نیازها ضرورتاً از الگوی ارائه شده پیروی نمی

سلسله مراتب، الگویی است که رر اکثر موارر صیارق اسیت. رر حقیقیت 
است بر نگرش و رفتیار شور و ممکن نیاز موهب ایجار تنش رر فرر می

 (.  22کاری فرر اثر بگذارر )
ای، شرایطی است که راهبررها و اقدامات تحت آن، به اراره شرایط زمینه
شوندگان بیه صیورت ضیمنی پررازر. بر این اساخ، از مصاحبهپدیده می

مفاوم رر قالب هشت  44این موضوع سؤال شده و رر مرحله کدگذاری 
ای شناسایی شد. از همله عیواملی کیه ناارینیه مقوله هزء شرایط زمینه

رهد، عوامل نااری، عوامل مدیریتی و شدن اخلاق را تحت تأثیر قرار می
رسید کننده رر ورزش بور. بیه نظیر میینفعان مشارکتنیز ناارها و ذی

عوامل نااری مانند قوانین و مقررات موهور و از همله وابسیتگی ورزش 
ساز بروز فسار رر ورزش و رر نتیجه گسیترش به بورهه رولتی نیز زمینه

که اتکا به بورهه های ورزشی است. چناناخلاقی رر ورزش و سازمانبی

زرگیی و  هنگفت رولتی پیامدهای منفی مانند تجارت گراییی، سیاسیت
 رشد تبانی و فسار را رر پی راشته است. 

ای هانگیاری ورزش بیه تفکرات مدیریتی رایج رر ورزش ازهمله وسییله
انگاری از عوامل مام ریگر است. هدف قرار رارن پیروزی به هیر هدف
هیای ورزشیی که ناشی از تفکرات مدیریتی ناارهیا و باشیگاه –قیمت 
آید. نتایج این بخش ترین هدف مدیران ورزشی به شمار میمام –است 

(. علیاوه بیر 7، 14، 6با نتایج تحقیق برخی از پژوهشگران همسو است )
هیای سیستم مدیریتی، تناقو بین رفتار و عملکیرر رر سیازماناین، رر 

کند. به نظیر ورزشی مشکلی رر ناارینه شدن اخلاق رر ورزش ایجار می
رسد ناارینه شدن اخلاق رر ورزش به رلیل تناقو بین آنچیه توهیه می

ها، هنجارها، آموزش مبانی اخلیاقی، تیدوین قیوانین و منشیور به ارزش
های اخلاقی ورزشی است با مشکل مواهه اسیت اخلاقی با عمل به رویه

حاکم بر هامعه و رر نتیجه محیط ورزش  که این به رلیل سیستم ورزشی
ها و ارارات وابسته به ها، سازماناست. ناارهایی مانند مساهد، شارراری

هیای ملیی میورر توهیه یمات آنایا بیه تناسیب ارزشورزش کیه تصیم
تواند رر ناارینه شدن اخلاق رر ورزش میؤثر رولتمرران و مررم است می

توانید گرایانه میهای کاربرری و عملباشد. ناارهای آموزشی با آموزش
نقش محوری رر ناارینه شدن اخلاق رر ورزش راشته باشید. تحقیقیاتی 

ا را رر ناارینه شدن اخلیاق رر ورزش مایم هنیز نقش ناارها و سازمان
 (.  7، 23، 14، 12رانستند )

ای، شرایط وسیع و عامی همچیون فرهنیگ، گر یا واسطهشرایط مداخله
گیر و ییا محدورکننیده راهبررهیا فضا و غیره است که به عنوان تسایل

گر، اهیرای راهبررهیا را تسیایل و تسیریع کند. شرایط مداخلهعمل می
کند. رر مرحله کدگذاری رر به عنوان یک مانع رچار تأخیر میکرره و یا 

هیا مفاوم و یک مقوله شناسایی شد. نتایج حاصل از تحلیل مصیاحبه 5
تواند تسایل کننیده سازی میهای فرهنگنشان رار که فرهنگ و رویه

ای نقیش و رو محییط رسیانهناارینه شدن اخلاق رر ورزش باشد ازایین
فرایند رارر. نتایج این بخش بیا تحقیقیی رر بییان  هایگاه مامی رر این

-رسید آگیاهی(. به نظیر میی12نقش ارتباطات و فرهنگ همسو است )

سازی اخلیاق رر ورزش نقیش رر ناارینه 14های اخلاقیبخشی و آموزش
که از منظیر قیرآن، بیا آگیاهی بخشیی، هامعیه مامی راشته باشد چنان

نۀ خورسیازی میررم فیراهم انسانی به سوی فطرت خدایی حرکت و زمی
شور و آنگاه رر مرحلۀ عمل و برخورر بیا همنوعیان خیویش نییز آن می

بخشی و سازند. رر نتیجه آگاهیاخلاق قرآنی و الای را ظاهر و آشکار می
های اخلاقی ها و به ویژه ارزشآموزش گام مامی رر ررونی سازی ارزش

(. ورزش و 24ر )شیواز منظر قرآن است که سبب بیدارسازی میررم میی
های گروهیی چیون تلویزییون، رارییو، مطبوعیات، خبرنگیاران و رسانه

های مشترک بسیاری رارند و آن این اسیت ها ویژگیمجریان این رسانه
که هر رو متولی ایجار ارتباط عظیم بین مررم هسیتند و هیر رو موانیع 

و بیر  برنیدنژاری، فرهنگی و فواصل هغرافیایی بین افرار را از بیین میی
 ورزش هوامع از نظر رفتاری و اخلاقی تأثیرگذارند. 
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هایی هستند که بیه ناارینیه شیدن ها و کنشراهبررها و اقدامات، طرج
مفاوم رر قالب  15کنند. رر مرحله کدگذاری اخلاق رر ورزش کمک می

 سه مقوله شناسایی شد. از همله راهبررهای مطرج شده عبارت بور از: 
قررات و رر نظر گرفتن منشورهای اخلاقی رر ورزش و رعایت قوانین و م

تواند رر ناارینه شیدن اخلیاق رر ورزش اهمیت قائل شدن برای آن می
که رر قرآن نیز با هشدار رارن قوانین و بیم رارن کننده باشد چنانکمک

و ترساندن و گاهی تشویق و بشارت رارن به فضل و رحمت الای برای 
 کار گرفته شده است. سازی اخلاق بهناارینه

-ها و شیبکهاز سوی رسانه 15معرفی ورزشکارانِ الگو، رر فضائل اخلاقی

سازی اخلاق رر هامعه کمک کند. میدل تواند رر پیارههای اهتماعی می
تواند معییار اخلیاقی مناسیبی بیرای هوانیان و نقش این ورزشکاران می
الگیو قیرار رارن  نفعان فراهم نمایید. رر نتیجیهورزشکاران و تمامی ذی

توانید ورزشکاران و کسانی که به نحوی با ورزش سر و کیار رارنید میی
مؤثر باشد. رر قرآن نیز به این الگوها بارها اشیاره شیده اسیت از هملیه 
حضرت رسول اکرم ) ( و حضرت ابراهیم )ع( به عنوان الگیو معرفیی 
شدند تیا انسیان رر صیفات و روحییات بیه ایشیان نزرییک شیور و بیه 

 (. 24ورسازی عملی بپررازر )خ
تواند راهبرری برای توسعه ناارینه شدن تغییر سیستم تنبیه و پاراش می

اخلاق رر ورزش باشد. پیروزی به هر قیمیت و پیاراش بیر اسیاخ ایین 
تواند بستری برای ارزش قائیل شیدن بیه اخلیاق و رواه ها نمیپیروزی

 رسد اخلاق رر ورزش باشد. به نظر می
پوشیی سازی و بسترسازی فرهنگی قابل چشمها رر فرهنگنقش رسانه

نیست. از طرف ریگر ناارهیای ررگییر رر امیر ورزش نییز بیه صیورت 
سازی اخلیاق رر ورزش عمیل کننید بلکیه توانند بر ناارینهمستقل نمی

الگوی ریالکتیک و هماهنگی بین آنااست که رر این زمینیه تأثیرگیذار 
ها و منشیورهای و انتقال کیفی برنامه است. به عبارتی مشارکت گروهی

 حلی برای استمرار اخلاق و افعال اخلاقی است. اخلاقی راه
ها هات ایجار ثبات رر شخصیت افرار و حیات اهتماع بسیار مام ارزش

ای کیه و به عنوان عاملی تأثیرگذار رر نظر گرفته شده اسیت، بیه گونیه
شیور. رر میورر می آموزش و اشاعه صحیح آناا امری ضروری محسوب

رویکررهای آموزش اخلاقی و ارزشی تحقیقات فراوانی انجام شده اسیت 
که این رویکررها متنوع و کاملاً متکثرند، از همله رویکررهای تلویحی و 

گرا یا پراگماتیسم. بر اساخ رویکرر تلویحی و ذهنی، و رویکررهای عمل
ضیمنی رر تجربیه  ذهنی، عقاید مذهبی و ارزشی باید به طور تلویحی و
رهد نافته و مسیتمر افرار و رر موضوعاتی که برنامه ررسی را شکل می

هیای میا هنبیه باشد. به نظر این گروه عقایید میذهبی رر همیه تجربیه
گرا به سیه روش اساسیی تلویحی و ضمنی رارر. طرفداران رویکرر عمل

، راوری نماید از همله پاراش رارنبرای تربیت اخلاقی و ارزشی اشاره می
کررن و عمل کررن. از نظر این گروه پاراش رارن به رفتارهیای خیوب، 
ایجار توان راوری کررن و کمک به تجربه و عمیل کیررن ییک رفتیار 

(. 25های تربیت اخلاقی است )خا  ارزشی و اخلاقی، از مؤثرترین روش
-علاوه بر این، انتخاب مدیرانی که علاوه بر تخصی  رارای شایسیتگی

رسید بیرای اقی باشد بسیار مام است. رر نتیجیه بیه نظیر مییهای اخل

هیای مدیرانی که اراره امور ریگران را رر اختییار رارنید راشیتن ویژگیی
های اخلاقی کارکنان و یا تمامی تواند رر پرورش سیرتاخلاقی نقش می

هیای نفعان کمک کند. رر این راستا، رر تحقیقی رابطه بیین سییرتذی
ا توسعه سرمایه انسانی مورر بررسی قرار گرفته و نتیایج اخلاقی مدیران ب

نشان راره است که بین پایبندی بیه عاید و پیمیان، برپاراشیتن حیق و 
عدل، شرج صدر و حُسن خلق با توسعه سرمایه انسانی رابطیه مثبیت و 

(. به عبارتی این تحقیق نشان رار کیه 26راری وهور راشته است )معنی
هیای اخلیاقی بایست مدیران بیه سییرتانی میبرای توسعه سرمایه انس

توهه کنند. علاوه بر این مربیان نیز باید به تفکر و اخلاق بازیکن اهمیت 
 رهند. 

پیامدها شامل پیامدهای مشاور و نامشاوری است کیه رر اثیر ناارینیه 
شییور. رر مرحلییه نفعییان ایجییار میییشییدن اخلییاق رر ورزش بییرای ذی

که  سه مقوله به عنوان پیامد شناسایی شد مفاوم رر قالب 11کدگذاری، 
عبارت بور از: پیامدهای اقتصاری، اهتماعی و فرهنگی.  ناارینیه شیدن 

تواند به کنترل روپینگ و رر نتیجه تندرستی و سیلامتی افیرار اخلاق می
توانید ورزشکار کمک نماید. از طرفی ناارینه شدن اخلاق رر ورزش میی

افرار هامعیه راشیته و بیه بابیور سیرمایه اثرات مثبتی بر سلامت روانی 
های مشیترک و ... ( کمیک کنید. اهتماعی )اعتمار، فام متقابل، ارزش

هیای سرمایه اهتماعی به عنوان بخشی از هنجارهای اهتمیاعی، شیبکه
 (. 27رهد )اهتماعی را افزایش می
های تحقیق، محدور بورن مطالعات پیشین بوره است از همله محدوریت

ون تحقیقی رر راستای ناارینیه شیدن اخلیاق رر ورزش انجیام که تاکن
 . نشده بور. علاوه بر این پیشینه تحقیق رر این زمینه کم بور

 

 گیرینتیجه
ییا  16رسد عوامل نااری و تفکر مدیریتیگیری کلی به نظر میرر نتیجه

توانید نقیش مامیی رر ناارینیه به عبارتی مدیریت حاکم بر ورزش می
هیا و تیر از همیه، نقیش رسیانهر ورزش راشته باشد. مامشدن اخلاق ر

سیازی اخلیاق و نییز رعاییت هماهنگی بین ناارها برای آموزش، پییاره
رسید عوامیل محیطیی قوانین برای همه اقشار هامعه است. به نظر میی

مانند شرایط اقتصاری، سیاسی و اهتماعی نییز بیر توسیعه اخلاقییات رر 
های گروهی به موضوع اخلاق رر ورزش و نههامعه تأثیر رارر. توهه رسا

گذاری نسبت به آن ها و ارزشنیز توسعه و تبلیغ اخلاق اسلامی رر رسانه
های اخلاقی رر هامعه ورزشی کمک کند. تواند به ناارینه شدن ارزشمی

-تواند بر ناارینهناارهای ررگیر رر امر ورزش نیز به صورت مستقل نمی

 کند.  سازی اخلاق رر ورزش عمل
رسد الگوی ریالکتیک و همیاهنگی بیین ناارهاسیت کیه رر به نظر می

شیور تواند تأثیرگذار باشد. رر نتیجه پیشناار مییناارینه شدن اخلاق می
هیا و نییز سازی اخلاق رر ورزش از طریق همیاهنگی بیین ناارفرهنگ

الگوهای نقش ماننید ورزشیکاران و سیتارگان ایین عرصیه بیه واسیطه 
های گروهی و تغییر سیستم تنبیه و پاراش صورت پذیرر.  انهمشارکت رس

ها و ناارهای ررگیر رر ورزش و رر واقع تعاد و مشارکت تمامی سازمان
تواند ابزاری برای توسعه اخلاق باشد. عملکرر آناا به صورت یک کل می



 طراحی الگوی نهادینه شدن اخلاق در ورزش  :زادهزینب مندعلی دکتر

 

 753 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
4 ،

99
11

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 

 

رسد هماهنگی ناارها و رر نظر گرفتن آناا به عنوان یک کل به نظر می
 زمینه را برای ناارینه شدن اخلاق رر ورزش فراهم آورر.  تواندمی
 

 های اخلاقیملاحظه
-رر این پژوهش از اصل رازراری و محرمانگی رر فرایند اعمال مصاحبه

راری ها استفاره شده است. علاوه بر این، با معرفیی منیابع اصیل امانیت
 محترم شمرره شده است.
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