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چکیده

مقاله پژوهشی

(تاریخ دریافت ،79/03/30:تاریخ پذیرش)79/01/30:

زمینه :ارتباط میان اخلاق و ورزش و ناارینه شدن آن رر هامعه از همله موضوعات محوری است که توهه به آن رر سطح وسیعی میتواند
بانی رگرگونی عظیم اهتماعی و اخلاقی شور .هدف پژوهش حاضر مطالعه چگونگی ناارینه شدن اخلاق رر ورزش از ریدگاه صاحبنظران
ورزشی و ارائه الگو است.
روش :روش پژوهش کیفی با استفاره از نظریه برخاسته از رارهها مبتنی بر رویکرر نظاممند راره بنیار بور .مشارکتکنندگان رر تحقیق
متخصصان ورزشی رر حوزه اخلاق بورند .نمونه شامل  22نفر از این متخصصان بور .روش نمونهگیری ،هدفمند بور و نمونهگیری تا
مشارکت کننده بیستم به منظور رسیدن به اشباع نظری ارامه راشت .ابزار پژوهش ،استفاره از مصاحبه عمیق بور .هات تحلیل رارهها از
رویکرر راره بنیار که شامل سه مرحله ،کدگذاری باز ،محوری و انتخابی است استفاره شد.
یافتهها :نتایج تحلیل رارهها طی سه مرحله ،کدگذاری باز ،محوری و انتخابی حاکی از  21مقوله بور که رر قالب مدل پارارایمی شامل:
شرایط علّی (انگیزههای ررونی ،عوامل محیطی) ،شرایط زمینهای (ناارها ،عوامل نااری ،عوامل قانونی) ،شرایط واسطهای (محیط رسانه)،
راهبررها ( مدیریتی ،آموزشی و ) و پیامدها (اقتصاری ،اهتماعی و فرهنگی) بور.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان میرهد فرهنگسازی اخلاق رر ورزش از طریق هماهنگی بین ناارها و نیز الگوهای نقش مانند
ورزشکاران و ستارگان این عرصه به واسطه مشارکت رسانههای گروهی و تغییر سیستم تنبیه و پاراش میتواند رر ناارینه شدن اخلاق رر
ورزش مؤثر باشد.

سرآغاز
امروزه ورزش بهعنوان یکی از پرنفوذترین کالاهای فرهنگیی رر هایان
معرفی شده است که رر ایام فراغت و سرگرمی از طریق رسانههیا و ییا
حضور رر ورزشگاهها مورر استفارۀ اقشار گوناگون قرار میگیرر .یکی از
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
روزافزون تمایلات افرار به فعالیتها و رقابتهای ورزشی و تماشای آن،
ورزش به یک پدیدۀ پرنفوذ و نااری اهتماعی تبدیل شده است که نقش
تعیینکنندهای رر شکل بخشیدن به شخصیت و رفتار افرار هامعه بیازی
میکند (.)1
اخلاقِ ورزشی ،رانشی میانرشتهای است که به بیان نظاممند مسئولیت-
های اخلاقی افرار ررگیر رر ورزش مییپیررازر .بیر ایین اسیاخ ،اخلیاق
ورزشی «به کار بسیتن ارزشهیای اخلیاقی 1رر موقعییتهیای ورزشیی
است».

رر حقیقت اخلاق ورزشیی مفایومی اسیت کیه بیه ارزشهیای اخلیاقی
اهتماعی موهور رر ورزش نسبت راره میشور و همچنین توصیفی است
از رفتار بر وفق هنجارها ،مقررات و انتظارات (از سوی فرر ییا گیروه) رر
زمینۀ ورزش .اخلاق ورزشی مقولهای گسیترره اسیت کیه عرصیههیای
مختلف ورزشی ،شرکتکنندگان و وابستگان بیه حیوزه ورزش از هملیه
ورزشکاران ،مربیان ،راوران ،هواراران و مدیران ورزشی را رر برمیگییرر
(.)2
انسان به طور فطری به ارزشهای اخلاقی گرایش رارر و زنیدگی سیالم
ایجاب میکند تا بایدهای اخلاقی مبتنی بر اعتقارات و ضوابط اهتمیاعی
را انجام راره و از نبایدها اهتناب نماید .ورزش به عنوان یکی از پدییده-
های مؤثر رر ساخت فرهنگ و اخلاق هامعه میتواند نقشیی کارسیاز رر
بالندگی هوانان ،الگوسازی و تفاخر ملی ایفا نماید .کارکررهیای اخلیاقی
رفتارهای ورزشی همیشه محل تأمل بوره است ،چرا که میل به موفقیت

نویسندۀ مسئول :نشانی الکترونیکیz-mondalizade@araku.ac.ir :
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کلیدواژگان :اخلاق ،ورزش ،ناارینه شدن.
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که چه عواملی بر ناارینه شیدن ورزش رر هامعیه اثرگیذار اسیت و نییز
ناارینه شدن ورزش رر هامعه چه پیامدی میتواند راشته باشد .پاسخ به
این سؤالات میتواند به فراهم شدن چارچوب ملی اثیربخش اخلیاقی رر
ورزش کمک کند.

مقاله پژوهشی
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رر ورزشهای قارمانی باعث ایجار چالشی رر این زمینه شده است (.)3
بنابراین همیشه تضاری بین اخلاق ورزشی و رفتارهای ورزشی رر هوامع
وهور راشته است که این مام لزوم توهه به اخلاق ورزشی بیرای همیه
ذینفعان هامعیه ماننید ورزشیکاران ،رسیانههیای گروهیی و مربییان و
کارکنان سازمانهای ورزشی و نیز مررم را بااهمیت میسازر .برای هیر
کدام از این ذینفعان ،اخلاق رر حوزه اخلاق کاربرری تعریف میشور ،به
عنوان مثال :اخلاق رسانه ،2اخلاق ورزشکاران ،3اخلیاق مربییان ،4اخلیاق
راوران 5و . ....
ناارینه شدن 6اخلاق رر ورزش بحث مامیی رر هامعیه امیروز اسیت.
هامعه ،نیازمند ورزشکاران بااخلاق و شناخته شدن اخلاق و قیرین شیدن
اخلاق با ورزش است .معنای ناارینه شدن به واقعییت اهتمیاعی شیدن،
استمرار و فراگیری برمیگررر .ناارینه شیدن فراینید توسیعه ییا تغیییر
قوانین و رویههایی است که بر مجموعهای از تعاملات انسانی اثیر میی-
گذارر .ناارینه شدن فرایندی به منظور تنظیم رفتار اهتمیاعی رر قالیب
سازمان یا هوامع است که حداقل سیه اقیدام رر ایین فراینید مییتوانید
متفاوت باشد :قانونگذاری ،اقتباخ از قانون و تغییر قانون یا هیایگزینی
قوانین قدیمی با قوانین هدید .ناارینه شیدن فراینیدی پوییا اسیت (.)4
عمل ناارینه شده ،به عنوان رفتاری تعریف شده است که توسیط رو ییا
چند نفر اهرا شده ،طی زمان ارامه پیدا میکنید و بیه عنیوان بخشیی از
عملکرر روزانه سازمانی وهور رارر (.)5
رر این راستا پژوهشهای پراکندهای به بررسی موضیوعات اخلیاقی رر
ورزش پرراخته است اما تحقیقی راخلی که بیه مطالعیه ناارینیه شیدن
اخلاق رر ورزش بپررازر تاکنون انجام نشده است .تحقیقات راخلیی بیه
توصیف ترویج اخلاق 7رر میان ورزشکاران ( ،)6موانع توسعه رشد اخلیاق
( ،)7وضعیت توسعه رفتار اخلاقی ( ،)8مؤلفههای اخلاق حرفیهای اسیاتید
( ،)9الگوی توسعه اخلاق حرفهای ( ،)12وضعیت تصمیمگییری اخلیاقی
بازیکنان فوتبال ()11پرراختهاند.
رر پژوهشهای خارهی نیز تأثیر تعاد سازمانی ،ارتباطات روانشناختی و
فرهنگ اخلاقگرا بر ناارینه شیدن ( ،)12اثیر ناارینیه شیدن اخلیاق رر
کاهش تقلب و فریب ( )13را مورر مطالعه قرار رارند .بیه طیور خیا ،
محققان رر پژوهشی ،استانداررهای اخلیاقی 8بیازی منصیفانه 9را میورر
بررسی قرار رارند از نظر ایشان ،بین رفتارهای فرری که به رنبال احترام
و حفظ اخلاق و وضعیت صحیح است و سیستم ورزشی که باعث تقویت
یا هدایت یک هاتگیری غیراخلاقی میشور که رر آن ورزشکار به هیر
وسیلهای به رنبال پیروزی اسیت تنیاقو وهیور رارر و همیین معضیل
ناارینه شدن اخلاق ورزشی 12و رسیدن به اسیتانداررهای ورزشیی را بیا
مشکل مواهه کرره است .این تعارض تناا با همکاری مشترک رولیت و
ناار هامعه مدنی ،کسب و کار و فرر میتواند بر مشکلات موهیور غلبیه
کند و از این طریق سلامت اخلاقی 11و توسعه هامع را تضمین کند (.)14
توسییعه ورزش و روج هییوانمرری 12و مییروت میییتوانیید از آسیییبهییا و
انحرافات اهتماعی پیشگیری کند .با توهه به اهمیت این مطلب و اینکه
تاکنون پژوهش های راخلی انجام شده به فرایند ناارینه شدن و عوامیل
مؤثر بر آن نپرراختهاند این مقاله رر هستجوی پاسخ به این سؤال اسیت

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)
از یک فرایند ،اقدام یا تعامل ارائه میرهد که حاصل ریدگاههیای تعیدار
زیاری از مشارکتکنندگان است (.)15
هامعه آماری شامل متخصصان ورزشیی (اسیاتید ورزش و نییز مربییان
حوزه ورزش) که به نوعی با موضوع اخلاق رر ورزش سر و کار راشیتند،
بور .نمونه آماری شامل  22نفر بور .روش نمونهگیری هدفمند بیور83 .
ررصد نمونهها مرر و  16ررصد زن بورند که از این تعدار  42ررصید را
استاران مدیریت ورزشی 15 ،ررصد روزنامهنگیاران ورزشیی 22 ،ررصید
ورزشکاران ورزشهای حرفهای و قارمانی و  25ررصد کارکنیان ارارات
ورزش و هوانان را تشکیل میرارند 44 .ررصد مشارکتکنندگان رارای
مدرک رکتری 4 ،ررصد کارشناسیی ارشید 42 ،ررصید کارشناسیی و 8
ررصد کاررانی و پایینتر بورند .نمونهگیری تا رسیدن به اشیباع نظیری
ارامه راشت که از نمونه  15به بعید مباحیث و کیدهای اسیتخراه شیده
تکراری بور ،با این حال به منظیور اطمینیان ،نمونیهگییری و مشیارکت
متخصصان تا نفر بیستم ارامه راشت.
ابزار پژوهش استفاره از مصاحبه عمیق بور .این نوع مصاحبه ،غنیترین
رارهها را خلق میکند و هدف آن استنباط عمیق و میوارر مامیی اسیت
که بتوان از آنها رر تجزیه و تحلیل استفاره کرر ( .)16رر حقیقت طرج
سؤالهای باز یکی از ویژگیهای مصاحبههای عمیق است و این سؤال-
ها باید طوری مطرج شیور کیه هیدف پیژوهش را پوشیش رهید (.)17
سؤالات مصاحبه بر اساخ مدل پارارایمی و رهیافت نظاممند طراحی شد.
نمونههایی از سؤالها مصاحبه با صاحبنظران این بور اخلیاق رر ورزش
را چگونه تعریف میکنید؟ نمور اخلیاق و بیاخلیاقی رر هامعیه ورزشیی
چیست؟ ناارینه شدن اخلاق رر ورزش به چه معنایی است؟ چه عواملی
بر ناارینه شدن اخلاق رر ورزش اثر میگذارر؟ محیط رر اثرگیذاری بیر
اخلاقیات رر هامعه ورزش چگونه ارزیابی میشور؟ چیه راهکیاری بیرای
ناارینه شدن اخلاق ورزش رر هامعیه وهیور رارر؟ ،چیه راهبررهیایی را
برای پیشبرر اخلاق و ناارینه شدن آن پیشناار میکنید ،چه پیامیدهایی
را ررنتیجه توسعه اخلاق رر ورزش متصور هسیتید؟ و رر پاییان مطلبیی
هست که نگفته باشید.
قبل از مصاحبه با افرار به منظور حداکثر مشارکت متخصصیان ،نامیهای
همراه با هزئیات اساسی اهداف مطالعه و سؤالهای مرتبط با آن توسیط
رایانامه به مشارکتکنندگان ارسال شد و از آناا هات ملاقات حضیوری
ررخواست شد .مدت زمان مصاحبههای بین  15تا  35رقیقه متغیر بیور.
به مصاحبهشوندگان اطمینان راره شد که نظرات آنایا محرمانیه بیوره و
صرفاً رر راستای پژوهش علمی مورر استفاره قرار میگیرر.
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ردیف
1
2
3
مجموع

عنوان مصاحبه
IN1
IN2
IN3

تعداد کدها
42
35
75
152

تعداد توافقات
16
13
27
56

تعداد عدم توافقات
5
4
9
18

پایایی باز آزمون
82%
74%
72%
74%

جدول  :2پایایی بین دو کدگذار
ردیف
1
2
3
مجموع

عنوان مصاحبه
TN
MN
KN

تعداد کدها
38
67
33
138

تعداد توافقات
16
25
12
53

یافته ها
یافتههای تحقیق از تحلیل محتوای مصاحبهها با افرار ،رر مجموع
حاکی از استخراه  129کد بور .کدهای استخراه شده رر مقولههای ذیل
رستهبندی شد که حدور  55کد تکراری بور.
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تعداد عدم توافقات
8
5
9
22

پایایی باز آزمون
84%
74%
72%
76%
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تحلیل رارهها با استفاره از نظریه راره بنیار شامل کدگذاری باز ،محوری
و انتخابی انجام شد .کدگذاری باز فرایند تحلیلی است که از طرییق آن،
مفاهیم شناسایی شده و ویژگیها و ابعار آن رر رارهها کشف میشور .رر
این رابطه ،کدگذاری محوری فرایند ربط رهی مقولهها و زیر مقولهها رر
سطح ویژگیها و ابعار است ( .)18رر حقیقت مفاهیم و مقولیههیای بیه
رست آمده از مرحله کدگذاری باز ،رر الگوی کدگذاری های میگییرر و
رر ناایت کدگذاری انتخابی فرایندی است که به یکپارچهسازی و بابور
مقولهها می انجامد .رر گام ناایی ،مدل ناایی توسط متخصصان مجدراً
مورر بازبینی قرار گرفت .به عبارتی رر این رویکرر ابتدا ،نکات کلیدی به
رست آمده و برای هر نکته یک کد تعیین میشور و سیپ بیا مقایسیه
= ررصد پایایی
122%
کدها ،چند کد که اشاره به یک هنبه مشترک پدیده مورر بررسی رارنید
همانطور که هدول  1نشان میرهید ،تعیدار کیل کیدها رر رو فاصیله
عنوان یک "مفاوم" به خور میگیرند .آنگاه چند مفاوم ییک مقولیه و
زمانی  14روزه برابر  ،152تعیدار کیل توافقیات  56و تعیدار کیل عیدم
چند مقوله رر قالب یک تئوری متجلی میشور (.)17
توافقات  18بوره است .پایایی باز آزمون  %74به رست آمد که بیشیتر از
به منظور رستهبندی تحلیلها ،نوشتهها وارر نرمافیزار  NVIVOشید.
 62ررصد بوره ( )22و قابلیت اعتمار کدگذاریها مورر تأیید است.
به منظور افزایش روایی این تحقیق سعی شد از افراری کیه متخصی
شاخ ثبات ،سازگاری ررک یا تفسیر یک فرر را رر میورر ییک میتن
این امر باشند مصاحبه شور .به علاوه از رویکرر کثرتگرایی نیز اسیتفاره
خا  ،رر طی زمان اندازه میگیرر ،ررحالیکه پاییایی بیین کدگیذاران
شد که رر آن علاوه بر بارهمنیدی از نظیرات متخصصیان ،از مطالعیات
میزان سازگاری ررک یا معنای مشترک متن را اندازه میگییرر .پاییایی
کتابخانهای و مصاحبههای موهور رر روزنامههیا نییز اسیتفاره شید .بیه
بین کدگذاران به ررههای اشاره رارر که رو یا چند کدگذار نتایج یکدیگر
منظور پایایی بیشتر با اهازه متخصصان مصاحبههای آنان ضیبط شید و
را تکرار میکنند .برای محاسبه پایایی ،شاخ پاییایی بیین کدگیذاران
علییاوه بییر اییین کییدهای اسییتخراه شییده مییورر بییازبینی هشییت نفییر از
نسبت به شاخ ثبات عینیتر است ( .)22بدین منظور محقق همکیار،
متخصصان ورزشی قرار گرفت و پیشناارهای آناا رر پارارایم کدگذاری
نیز تعدار سه مصاحبه را کدگذاری کرره و ررصد توافق ررون موضیوعی
محوری اعم ال شد .اما به منظور اطمینان بیشتر ،پایایی بیین کدگیذاران
با کمک فرمول بالا به رست آمد.
محاسبه شد .پایایی بین کدگذاران اغلب ،به مثابه مقیاسی برای کیفییت
همانگونه که هدول  2نشان میرهد میزان پایایی بیه رسیت آمیده 76
تحقیق مورر نظر بوره است .سیطوج بالیای فقیدان توافیق بیین راوران
ررصد است که قابل قبول و مورر تأیید است.
نشییانرهنییده ضییعف رر روشهییای تحقیییق اسییت .رر زمینییۀ پایییایی
کدگذاریها رر مصاحبههای پژوهشی ،شاخ هایی که بیشیتر اسیتفاره
جدول :7محاسبه پایایی باز آزمون (شاخص ثبات)

مقاله پژوهشی

شدهاند ،عبارت است از  :ضریب توافق ررصدی ،ضریب کاپیای کیوهن
( .)19روش توافق ررصدی پراسیتفارهترین و سیارهتیرین روش بیرای
محاسبه پایایی بین کدگذاران است .بدین منظور از میان کل مصاحبهها،
سه نمونه به صورت تصارفی انتخاب و هر کدام از آناا رو بار رر فاصیله
زمانی  14روز کدگذاری شد .سپ کدهای مشخ شده ،رر رو فاصله
زمانی ،برای هر کدام از مصاحبههیا کیدهایی کیه رر رو فاصیله زمیانی
مشابه هستند با عنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان عیدم توافیق
مشخ میشوند .از فرمول ذیل برای ررصد پایایی استفاره شد.
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جدول :3نمونهای از کدبندی مصاحبهها به مفاهیم ،مقوله و کدگذاری محوری

مقاله پژوهشی

مفاهیم
هابهها شدن ارزشهای ورزشی رر کسب مدال
نتیجهگرایی
حاکمیت ریدگاه مارّی
تجاری شدن
حرفهایگرایی
وابستگی ورزش به رولت
عدم شفافیت قراررارهای مالی
وضعیت اقتصاری رر هامعه
وابستگی رسانهها به بورهههای رولتی
رر و بدل شدن پولهای کلان بدون توهه به اخلاق حرفهای
سیستم مدیریتی رر ورزش
فقدان نظارت رر سیستم ورزش
رویکرر سلیقهای رر مدیریت ورزش
فعالیت هزیرهای و هداگانه ناارهای ررگیر رر ورزش رر بحث اخلاق
نظام تنبیه و پاراش رر ورزش

مقوله

دستهبندی

وسیله انگاری ورزش بههای هدفانگاری
عوامل مدیریتی رر ورزش
رولتی بورن ورزش

تفکر مدیریتی حاکم بر ورزش
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حاکم بر ورزش (وسیله انگاری به های هدفانگاری ورزش ،رولتی بورن
ورزش ،مدیریت حاکم بر ورزش) ،نگرش و انگیزه افرار (فلسفه وهیوری
ورزش ،نگرش به ورزش و اخلاق ورزشی) ،وضعیت بیاخلاقی (نمورهای
بیاخلاقی ورزشی رر هامعه) و رر نااییت مفایوم اخلیاق (ویژگییهیای
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
رر ورزش (استمرار و پذیرش ارزشهای اخلاقی).

رر هدول  3نمونهای از مقولهها و تمهای اصلی نشان راره شیده اسیت.
مفاهیم استخراه شده مصاحبهها رر باب اخلیاق رر ورزش و موضیوعات
پیرامون آن نشان از  11مقوله کلیدی است که اخلاق را تحت تأثیر قرار
میرهد از همله محیط رسانهای (نقش رسانه رر توسعه اخلاق رر ورزش،
عوامل نااری (تنظیم قوانین و منشور اخلاقی ،13نقش رسیانه رر توسیعه
اخلاق ،آموزش و ترویج اخلاق اسلامی و فرهنگ و بسترسازی فرهنگی)،
عوامل محیطی (شرایط اقتصاری ،اهتماعی و سیاسی) ،ذینفعان فیرری
و سازمانی (ناارهای ررگیر و مشارکتکنندگان فرری) ،تفکرات مدیریتی

نگاره  :7الگوی نهادینه شدن اخلاق در ورزش
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رر ناایت کدگذاری انتخابی حاصل از فراینید ناارینیه شیدن اخلیاق رر
ورزش رر نگاره  1نشان راره شده است..

هدف این مقاله مطالعه عوامل مؤثر بر ناارینه شدن اخلیاق رر ورزش از
ریدگاه متخصصان این امر است .نااری شدن عبارت است از «تدارک و
فراهم کررن زمینه هایی که موهب پایداری ،ثبات ،تداوم و فراگیر شیدن
رفتارهای مطلوب میشور» ( .)21با توهه به الگوی نظاممند 5 ،مؤلفیه
شرایط علّی ،شرایط واسطهای ،شیرایط زمینیهای ،پیامیدها و راهبررهیا
استخراه شد.
شرایط علّی رویدارهایی است که موقعیتها ،مباحث و مسائل مرتبط بیا
پدیده را خلق میکند و تا حدی تشریح میکند که چرا و چگونه افیرار و
گروهها به این پدیده مباررت میورزنید .رر حقیقیت ،منظیور از شیرایط
علّی ،رویدارها یا اتفاقاتی است که بر این پدیده تأثیر گذاشته و منجر به
بروز آن میشور .رر نتیجه  12مفاوم رر قالیب  3مقولیه از مصیاحبههیا
استخراه گررید .بر این اساخ نگرش افرار نسبت به موضوعات اخلیاقی
و نیز عوامل محیطی از همله عللی است که بیر فراینید ناارینیه شیدن
اخلاق تأثیر گذار است .مؤلفههایی ماننید نگیاه و نگیرش بیه ورزش بیه
عنوان بیش از تناا ورزش کررن ،اهمییت رارن بیه ورزش و توهیه بیه
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
ورزش پیشنیاز رفتار و عمل بیه ثبیات اخلیاقی اسیت .رر ایین راسیتا،
فرهنگ اخلاقگرا رر بحث ناارینه شدن اخلاق رر ورزش مام تلقی شده
است ( .)12وضعیت اقتصاری ،شرایط سیاسی ،موقعیت فرهنگیی و نییز
اهتماعی میتواند رر تحت فشار قرار رارن یا ررست رفتار کررن اثرگذار
باشد .بر اساخ تئوری سلسله مراتب نیازها ،رر صورتی که نیازهای اولیه
انسان فراهم نشور ،وی نمیتواند به مراحل بالاتر که رسیدن به احترام و
منزلت اهتماعی اخلاقی است رست پیدا کند .البته باید توهه راشیت کیه
سلسله مراتب نیازها ضرورتاً از الگوی ارائه شده پیروی نمیکند اما ایین
سلسله مراتب ،الگویی است که رر اکثر موارر صیارق اسیت .رر حقیقیت
نیاز موهب ایجار تنش رر فرر میشور و ممکن است بر نگرش و رفتیار
کاری فرر اثر بگذارر (.)22
شرایط زمینهای ،شرایطی است که راهبررها و اقدامات تحت آن ،به اراره
پدیده میپررازر .بر این اساخ ،از مصاحبهشوندگان بیه صیورت ضیمنی
این موضوع سؤال شده و رر مرحله کدگذاری  44مفاوم رر قالب هشت
مقوله هزء شرایط زمینهای شناسایی شد .از همله عیواملی کیه ناارینیه
شدن اخلاق را تحت تأثیر قرار میرهد ،عوامل نااری ،عوامل مدیریتی و
نیز ناارها و ذینفعان مشارکتکننده رر ورزش بور .بیه نظیر مییرسید
عوامل نااری مانند قوانین و مقررات موهور و از همله وابسیتگی ورزش
به بورهه رولتی نیز زمینهساز بروز فسار رر ورزش و رر نتیجه گسیترش
بیاخلاقی رر ورزش و سازمانهای ورزشی است .چنانکه اتکا به بورهه
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بحث
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هنگفت رولتی پیامدهای منفی مانند تجارت گراییی ،سیاسیت زرگیی و
رشد تبانی و فسار را رر پی راشته است.
تفکرات مدیریتی رایج رر ورزش ازهمله وسییله انگیاری ورزش بیههای
هدفانگاری از عوامل مام ریگر است .هدف قرار رارن پیروزی به هیر
قیمت – که ناشی از تفکرات مدیریتی ناارهیا و باشیگاههیای ورزشیی
است – مامترین هدف مدیران ورزشی به شمار میآید .نتایج این بخش
با نتایج تحقیق برخی از پژوهشگران همسو است ( .)7 ،14 ،6علیاوه بیر
این ،رر سیستم مدیریتی ،تناقو بین رفتار و عملکیرر رر سیازمانهیای
ورزشی مشکلی رر ناارینه شدن اخلاق رر ورزش ایجار میکند .به نظیر
میرسد ناارینه شدن اخلاق رر ورزش به رلیل تناقو بین آنچیه توهیه
به ارزشها ،هنجارها ،آموزش مبانی اخلیاقی ،تیدوین قیوانین و منشیور
اخلاقی با عمل به رویههای اخلاقی ورزشی است با مشکل مواهه اسیت
که این به رلیل سیستم ورزشی حاکم بر هامعه و رر نتیجه محیط ورزش
است .ناارهایی مانند مساهد ،شارراریها ،سازمانها و ارارات وابسته به
ورزش کیه تصیمیمات آنایا بیه تناسیب ارزشهیای ملیی میورر توهیه
رولتمرران و مررم است میتواند رر ناارینه شدن اخلاق رر ورزش میؤثر
باشد .ناارهای آموزشی با آموزشهای کاربرری و عملگرایانه میتوانید
نقش محوری رر ناارینه شدن اخلاق رر ورزش راشته باشید .تحقیقیاتی
نیز نقش ناارها و سازمانها را رر ناارینه شدن اخلیاق رر ورزش مایم
رانستند (.)7 ،23 ،14 ،12
شرایط مداخلهگر یا واسطهای ،شرایط وسیع و عامی همچیون فرهنیگ،
فضا و غیره است که به عنوان تسایلگیر و ییا محدورکننیده راهبررهیا
عمل میکند .شرایط مداخلهگر ،اهیرای راهبررهیا را تسیایل و تسیریع
کرره و یا به عنوان یک مانع رچار تأخیر میکند .رر مرحله کدگذاری رر
 5مفاوم و یک مقوله شناسایی شد .نتایج حاصل از تحلیل مصیاحبههیا
نشان رار که فرهنگ و رویههای فرهنگسازی میتواند تسایل کننیده
ناارینه شدن اخلاق رر ورزش باشد ازایینرو محییط رسیانهای نقیش و
هایگاه مامی رر این فرایند رارر .نتایج این بخش بیا تحقیقیی رر بییان
نقش ارتباطات و فرهنگ همسو است ( .)12به نظیر مییرسید آگیاهی-
بخشی و آموزشهای اخلاقی 14رر ناارینهسازی اخلیاق رر ورزش نقیش
مامی راشته باشد چنانکه از منظیر قیرآن ،بیا آگیاهی بخشیی ،هامعیه
انسانی به سوی فطرت خدایی حرکت و زمینۀ خورسیازی میررم فیراهم
میشور و آنگاه رر مرحلۀ عمل و برخورر بیا همنوعیان خیویش نییز آن
اخلاق قرآنی و الای را ظاهر و آشکار میسازند .رر نتیجه آگاهیبخشی و
آموزش گام مامی رر ررونی سازی ارزشها و به ویژه ارزشهای اخلاقی
از منظر قرآن است که سبب بیدارسازی میررم مییشیور ( .)24ورزش و
رسانه های گروهیی چیون تلویزییون ،رارییو ،مطبوعیات ،خبرنگیاران و
مجریان این رسانهها ویژگیهای مشترک بسیاری رارند و آن این اسیت
که هر رو متولی ایجار ارتباط عظیم بین مررم هسیتند و هیر رو موانیع
نژاری ،فرهنگی و فواصل هغرافیایی بین افرار را از بیین مییبرنید و بیر
ورزش هوامع از نظر رفتاری و اخلاقی تأثیرگذارند.
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مدیرانی که اراره امور ریگران را رر اختییار رارنید راشیتن ویژگییهیای
اخلاقی نقش میتواند رر پرورش سیرتهای اخلاقی کارکنان و یا تمامی
ذینفعان کمک کند .رر این راستا ،رر تحقیقی رابطه بیین سییرتهیای
اخلاقی مدیران با توسعه سرمایه انسانی مورر بررسی قرار گرفته و نتیایج
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
معنیراری وهور راشته است ( .)26به عبارتی این تحقیق نشان رار کیه
برای توسعه سرمایه انسانی میبایست مدیران بیه سییرتهیای اخلیاقی
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
شییدن اخلییاق رر ورزش بییرای ذینفعییان ایجییار میییشییور .رر مرحلییه
کدگذاری 11 ،مفاوم رر قالب سه مقوله به عنوان پیامد شناسایی شد که
عبارت بور از :پیامدهای اقتصاری ،اهتماعی و فرهنگی .ناارینیه شیدن
اخلاق میتواند به کنترل روپینگ و رر نتیجه تندرستی و سیلامتی افیرار
ورزشکار کمک نماید .از طرفی ناارینه شدن اخلاق رر ورزش مییتوانید
اثرات مثبتی بر سلامت روانی افرار هامعیه راشیته و بیه بابیور سیرمایه
اهتماعی (اعتمار ،فام متقابل ،ارزشهای مشیترک و  ) ...کمیک کنید.
سرمایه اهتماعی به عنوان بخشی از هنجارهای اهتمیاعی ،شیبکههیای
اهتماعی را افزایش میرهد (.)27
از همله محدوریتهای تحقیق ،محدور بورن مطالعات پیشین بوره است
که تاکن ون تحقیقی رر راستای ناارینیه شیدن اخلیاق رر ورزش انجیام
نشده بور .علاوه بر این پیشینه تحقیق رر این زمینه کم بور.
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راهبررها و اقدامات ،طرجها و کنشهایی هستند که بیه ناارینیه شیدن
اخلاق رر ورزش کمک میکنند .رر مرحله کدگذاری  15مفاوم رر قالب
سه مقوله شناسایی شد .از همله راهبررهای مطرج شده عبارت بور از:
رعایت قوانین و مقررات و رر نظر گرفتن منشورهای اخلاقی رر ورزش و
اهمیت قائل شدن برای آن میتواند رر ناارینه شیدن اخلیاق رر ورزش
کمککننده باشد چنانکه رر قرآن نیز با هشدار رارن قوانین و بیم رارن
و ترساندن و گاهی تشویق و بشارت رارن به فضل و رحمت الای برای
ناارینهسازی اخلاق به کار گرفته شده است.
15
معرفی ورزشکارانِ الگو ،رر فضائل اخلاقی از سوی رسانهها و شیبکه-
های اهتماعی میتواند رر پیارهسازی اخلاق رر هامعه کمک کند .میدل
نقش این ورزشکاران میتواند معییار اخلیاقی مناسیبی بیرای هوانیان و
ورزشکاران و تمامی ذینفعان فراهم نمایید .رر نتیجیه الگیو قیرار رارن
ورزشکاران و کسانی که به نحوی با ورزش سر و کیار رارنید مییتوانید
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
خورسازی عملی بپررازر (.)24
تغییر سیستم تنبیه و پاراش میتواند راهبرری برای توسعه ناارینه شدن
اخلاق رر ورزش باشد .پیروزی به هر قیمیت و پیاراش بیر اسیاخ ایین
پیروزیها نمیتواند بستری برای ارزش قائیل شیدن بیه اخلیاق و رواه
اخلاق رر ورزش باشد .به نظر میرسد
نقش رسانهها رر فرهنگسازی و بسترسازی فرهنگی قابل چشمپوشیی
نیست .از طرف ریگر ناارهیای ررگییر رر امیر ورزش نییز بیه صیورت
مستقل نمیتوانند بر ناارینهسازی اخلیاق رر ورزش عمیل کننید بلکیه
الگوی ریالکتیک و هماهنگی بین آنااست که رر این زمینیه تأثیرگیذار
است .به عبارتی مشارکت گروهی و انتقال کیفی برنامهها و منشیورهای
اخلاقی راهحلی برای استمرار اخلاق و افعال اخلاقی است.
ارزش ها هات ایجار ثبات رر شخصیت افرار و حیات اهتماع بسیار مام
و به عنوان عاملی تأثیرگذار رر نظر گرفته شده اسیت ،بیه گونیهای کیه
آموزش و اشاعه صحیح آناا امری ضروری محسوب میشیور .رر میورر
رویکررهای آموزش اخلاقی و ارزشی تحقیقات فراوانی انجام شده اسیت
که این رویکررها متنوع و کاملاً متکثرند ،از همله رویکررهای تلویحی و
ذهنی ،و رویکررهای عملگرا یا پراگماتیسم .بر اساخ رویکرر تلویحی و
ذهنی ،عقاید مذهبی و ارزشی باید به طور تلویحی و ضیمنی رر تجربیه
افرار و رر موضوعاتی که برنامه ررسی را شکل میرهد نافته و مسیتمر
باشد .به نظر این گروه عقایید میذهبی رر همیه تجربیههیای میا هنبیه
تلویحی و ضمنی رارر .طرفداران رویکرر عملگرا به سیه روش اساسیی
برای تربیت اخلاقی و ارزشی اشاره مینماید از همله پاراش رارن ،راوری
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
خا ارزشی و اخلاقی ،از مؤثرترین روشهای تربیت اخلاقی است (.)25
علاوه بر این ،انتخاب مدیرانی که علاوه بر تخصی رارای شایسیتگی-
های اخلاقی باشد بسیار مام است .رر نتیجیه بیه نظیر مییرسید بیرای

نتیجهگیری
مدیریتی16

ییا
رر نتیجهگیری کلی به نظر میرسد عوامل نااری و تفکر
به عبارتی مدیریت حاکم بر ورزش میتوانید نقیش مامیی رر ناارینیه
شدن اخلاق رر ورزش راشته باشد .مامتیر از همیه ،نقیش رسیانههیا و
هماهنگی بین ناارها برای آموزش ،پییارهسیازی اخلیاق و نییز رعاییت
قوانین برای همه اقشار هامعه است .به نظر مییرسید عوامیل محیطیی
مانند شرایط اقتصاری ،سیاسی و اهتماعی نییز بیر توسیعه اخلاقییات رر
هامعه تأثیر رارر .توهه رسانههای گروهی به موضوع اخلاق رر ورزش و
نیز توسعه و تبلیغ اخلاق اسلامی رر رسانهها و ارزشگذاری نسبت به آن
میتواند به ناارینه شدن ارزشهای اخلاقی رر هامعه ورزشی کمک کند.
ناارهای ررگیر رر امر ورزش نیز به صورت مستقل نمیتواند بر ناارینه-
سازی اخلاق رر ورزش عمل کند.
به نظر میرسد الگوی ریالکتیک و همیاهنگی بیین ناارهاسیت کیه رر
ناارینه شدن اخلاق میتواند تأثیرگذار باشد .رر نتیجه پیشناار مییشیور
فرهنگسازی اخلاق رر ورزش از طریق همیاهنگی بیین ناارهیا و نییز
الگوهای نقش ماننید ورزشیکاران و سیتارگان ایین عرصیه بیه واسیطه
مشارکت رسانههای گروهی و تغییر سیستم تنبیه و پاراش صورت پذیرر.
رر واقع تعاد و مشارکت تمامی سازمانها و ناارهای ررگیر رر ورزش و
عملکرر آناا به صورت یک کل میتواند ابزاری برای توسعه اخلاق باشد.
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به نظر میرسد هماهنگی ناارها و رر نظر گرفتن آناا به عنوان یک کل
.میتواند زمینه را برای ناارینه شدن اخلاق رر ورزش فراهم آورر

ملاحظههای اخلاقی
-رر این پژوهش از اصل رازراری و محرمانگی رر فرایند اعمال مصاحبه
 با معرفیی منیابع اصیل امانیتراری، علاوه بر این.ها استفاره شده است
.محترم شمرره شده است

واژه نامه
1. Moral value
2. Media ethics
3. Athletes ethics
4. Coach ethics
5. Referees ethics
6. Institutionalization
7. Ethics promotion
8. Ethics standards
9. Fair play
10. Sport ethics
11. Moral health
12. Sportsmanship sprit
13. Ethical code
14. Ethical education
15. Management thinking
16. Ethical virtues

ارزشهای اخلاقی
اخلاق رسانه
اخلاق ورزشکاران
اخلاق مربیان
اخلاق راوران
ناارینه شدن
ترویج اخلاق
استانداررهای اخلاقی
بازی منصفانه
اخلاق ورزشی
سلامت اخلاقی
روج هوانمرری
منشور اخلاقی
آموزش اخلاقی
تفکر مدیریتی
فضائل اخلاقی
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