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 چکیده

رشی پرو، همگانی، ورزش در ابعاد قهرمانی است.، امری ضروری در دنيای امروز های اخالقیارزشاشاعه 

هم رفتارهای ورزشی فرااخالقی و  توسعهتا براساس آن زمينه  نياز دارد یجديد رويکردای به و حرفه

ت. با ايران پرداخته اس متناسب با ورزش اخالقی هایرو تحقيق حاضر به طراحی الگوی ارزشاز اين آيد.

ر ه شيوه گليزعنايت به ماهيت کيفی و اکتشافی موضوع، از روش تحقيق کيفی از نوع گراندد تئوری و ب

ارای دهای اخالقی در ورزش نفر از نخبگان که در زمينه ارزش 25 را ( استفاده شد. نمونه پژوهش1992)

وی . جهت تدوين الگستيابی به اشباع نظری ادامه پيدا کردگيری تا دتخصص بودند تشکيل داد و نمونه

 سپس از .گرديدی يشناسامقدماتی عوامل  فهرست، ایات اوليه کتابخانهطريق مطالع پژوهش، نخست از

از آن  های کيفی الزم گردآوری شد. نتايج کدگذاری باز حاکیداده های نيمه ساختار يافتهطريق مصاحبه

، های اخالقی موثر باشد. در مرحله کدگذاری محوریتواند در طراحی الگوی ارزشارزش می 58بود که 

 رفتاری فردی، ميان فردیسه مقوله ر نهايت اين مفاهيم، در بندی شد. دمفهوم طبقه 7ها در ارزش

ين اهای )تعاملی و بين فردی( و ساختاری )سازمانی و ملی( ترکيب و الگوی نهايی ترسيم گرديد. يافته

ن و بين ورزشکاران، مربيان، داوراهای اخالقی در تواند به عنوان مبنايی جهت توسعه ارزشتحقيق می

ی هاگذار امور فرهنگی و همچنين سازمانورزش مورد استفاده نهادهای سياستجرايی کادر مديريتی و ا

 اجرايی ورزش کشور قرار گيرد.
 

 های اخالقی، فرهنگ، ورزش، گراندد تئوریارزش گان کلیدی:واژ
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 مقدمه
 بایست به دنبالدر دنیای متحول و پرتالطم امروزی، در راستای رشد و اعتالی اخالقی جامعه، می

های نوین و اثرگذار بود. در این راستا، چندی است که عرصه ورزش به عنوان یکی از ابزارها و مکانیزم

بدنی و ورزش هم از ها و سازوکارهای توسعه اخالق مورد توجه قرار گرفته است. تربیتترین اهرممهم

ای جسمانی، حرکتی، بعد قهرمانی و هم از بعد همگانی، قادر است در کنار شکل دادن به استعداده

)زارعیان،  فرهنگی را فراهم آورداخالقی و های الزم جهت غنای روانی و اجتماعی افراد جامعه، زمینه

لی تعیین مبین ورزش و جامعه پیوندی قوی برقرار است و ورزش عاباید گفت،  زمینهدر این  .(1394

ای منعکس کننده همچون آیینهای ورزش هر جامعه است وکننده در رشد فردی و جمعی جوامع 

ای است که در ضمن تاثیرگذاری . با این تفاوت که ورزش آیینهباشدمیهای آن جامعه ها و بدیخوبی

ای از اصول های جامعه نیز تاثیر بپذیرد. به همین دلیل به هر میزان که جامعهتواند از ارزشمی

رفتارهای ورزشی، اخالقی یا غیراخالقی شمول یا فساد برخوردار باشد بازتاب آن را در جهان

توان های سازمانی ورزش و به طور کلی جامعه ورزشی میورزشکاران، مربیان، ورزش قهرمانی، محیط

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قابلیت را دارد تا در اکثر مقوله اینبه رغم آنکه ورزش مشاهده کرد. 

توان یافت که از چنین ویژگی ای را میکنونی کمتر پدیده فرهنگی و علمی ایفاء نقش کند و در جهان

های و قابلیتی برخوردار باشد، این پدیده جهانی امروزه با چالشی جدی روبروست. چالشی که ارزش

توان از کنار آن گذشت. عقالنیت ابزاری، استفاده و اجتماعی را هدف قرار داده و به راحتی نمی اخالقی

برداری سیاسی، اقتصادی و هایی از بهرهنمونه ،مصرفالگوی ابزاری از ورزش، نیازآفرینی، شیفتگی و 

 (.2003 ،1بوکسیل) فرهنگی در میادین ورزشی است

ی است اجتماع اد، فرهنگ، سیاست و طبقهاخالق، مفهومی جدانشدنی از زندگی انسان فارغ از هر نژ

نشأت گرفته از « اخالق»ی ی واژهنماید. ریشهمسائل اخالقی نقش مهمی در رفتار انسان ایفا میو 

. اصول اخالقی راجع به چگونه بودن افراد و است« رسوم و سنت»به معنای  2ی یونانی اتیکسواژه

ی اخالق با بطور کلی واژهشود. اینکه در حرفه و سازمان متبوع خود چطور رفتار کنند، مطرح می

(. به نظر 1388استانداردهای مربوط به درست و غلط بودن رفتار سر و کار دارد )صالح نیا و همکاران، 

ای انجام عمل خوب اخالق توانایی تشخیص درست از غلط و دربردارنده تالش بر( 2006) 3جوزفسون

 است که ای از اصولعنوان مجموعه معتقد است اخالقیات به (1388) قراملکی .باشدو درست می

                                                           
1. Boxill 

2. Ethics 

3. Josephson, M 
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شود. این مجموعه اصول، چارچوبی برای اقدام اغلب به منشوری برای راهنمایی و هدایت تعریف می

نقش اخالق در  پذیری در قبال حقوق افراد استاخالق، مسئولیت از سویی دیگر، کند.ارائه می

ها مهم و تعیین کننده است ها و ارزیابیعملکردها و رفتارها، در برخوردها و ارتباطات، در گزینش

 (.137: 1388)قراملکی، 

از قبیل مفاهیم  1های اخالقییکی از مباحث اساسی و مهم در اخالق کاربردی، آشنایی با ارزش

، 2ها در زندگی فردی و اجتماعی است)بیوچامپدرستکاری و صداقت در انجام وظایف و مسئولیت

توان دریافت که اخالقی را از توجه به این نکته می هایارزش اهمیت مفهوم(. بطور کلی 2005

گذاری رفتارهای انسانند و هایی برای ارزشمالكهای اخالقی در واقع درصدد ارائه معیارها و نظریه

کند که های اخالقی به این نکته تاکید میارزش اند.مکاتب گوناگون اخالقی از این رهگذر شکل یافته

ندگی کرد تا در قبال دیگران درست عمل کنیم و در عین خوبی خویش، خیر دیگران را چگونه باید ز

های اخالقی از بطن مفاهیم مهم عدالت و ، ارزش«خیر»هم در نظر بگیریم. با توجه به کاربرد واژه 

د شودرستی، و به بیان دیگر از متن رفتار عادالنه و احترام آمیزی که برای دیگران قائلیم ایجاد می

ها و زمینه سازهایی هستند که های اخالقی همان پایهها و شاخصارزش (.1392)احسانی و شجیع، 

 (.1395شود )رزاقی و همکاران، س آن اخالق در ورزش حاکم میبر اسا

های ورزشی در دنیای امروز به بستری برای بروز رفتار اخالقی و غیر اخالقی تبدیل ورزش و محیط

دهد و این مکرر مصادیق متنوعی از رفتار اخالقی و غیر اخالقی در ورزش رخ میشده است و به طور 

ای در جامعه در سطوح مختلف ملی و بین المللی دارد. به طور کلی نوع رفتارها انعکاس و اثر گسترده

المللی مورد تجزیه و وان در سه سطح فردی، ملی و بینتو فرهنگی ورزش را میاخالقی کارکردهای 

گیری، های مرتبط با ورزش منجر به شکلل قرار داد. در سطح فردی، ورزش و حضور در عرصهتحلی

، رقابت، تالش و کوشش، پشتکار هایی چون انضباط، تندرستی، رفتار جوانمردانهتوسعه و انتقال ارزش

ها ارزش های ورزشی مملو از مصادیق و رخدادهایی است که اینگردد چرا که عرصهمی هدف به و نیل

های کند. از سویی دیگر ورزش، افراد جامعه را از انحرافات و آسیبرا مرتباً نمایش و تقویت می

 ، انسجام و همبستگیدارد. در سطح ملی، ورزش عاملی است برای ایجاد هویتاجتماعی دور نگه می

جامعه بعد از پیروزی توان در احساس هویت، رضایت و غرور ملی. مصادیق این کارکرد ورزش را می

المللی که در داخل و یا خارج از بین رویدادهایالمللی، ورزش و های ملی دانست. در سطح بینتیم

های اخالقی و گردد، فرصتی است برای انتقال و گسترش میراث فرهنگی و ارزشکشور برگزار می

                                                           
1. Ethical Values 

2. Beauchamp, T. L 
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ه فرهنگی سایر کشورها و های سازندهای دیگر و آشنایی و شناسایی ارزشانسانی جامعه به ملت

 (. 1395)قربانی،  ها در داخل کشورسازی این ارزشنهادینه

های زیادی این تصور که ورزش باعث رشد فیزیکی، احساسی و اجتماعی می گردد، فراگیر برای سال

بود اما اکنون برخی اعتقاد دارند ورزش می تواند باعث افزایش رفتارهای ضد اخالقی و ضد اجتماعی 

یابد بستگی به ها و رفتارهایی )اخالقی یا غیر اخالقی( که در ورزش توسعه میز باشد و نوع ارزشنی

شوند. همانطور های ورزشی پیاده و به ورزشکاران آموزش داده میها و برنامههایی دارد که ورزشروش

مورد آزمون  هاکند مگر برنامهکه شرکت صرف در ورزش، پیشرفت و سالمت جسمانی را تضمین نمی

های اثر بخشی قرار گرفته و اثربخشی آنها تایید شوند، رشد اخالقی در ورزش نیز باید بر مبنای برنامه

مربیان، . در این راستا، (2017، 1کاپالن و پرنتریزی گردد تا نتایج الزم را در بر داشته باشد )پایه

ریزی و های اخالقی را در برنامهو نظریه ریزان مدیریت ورزشی باید کاربرد اصولدانشجویان و برنامه

های های تمرینات ورزشی، برگزاری مسابقات، تربیت ورزشکاران و به طور کلی در محیطاجرای برنامه

های موجود ورزش کشور مطابقت داشته ورزشی بدانند. این اصول باید واضح و روشن بوده و با واقعیت

نیروهای  دارد،نیز بیان می( 2006جوزفسون )این نکته، در تایید (. 1390باشد)نادریان جهرمی، 

های اخالقی های ورزشی مثل کارشناسان ورزشی، مربیان، داوران، باید ارزشمتخصص در سازمان

های اخالقی شزحاکم بر شغل خود را بدانند و پایبند باشند و در ارائه خدمات تخصصی عیناً اصول و ار

 را رعایت نمایند. 

هایی اژهوقی بودن ورزش، نتیجه مستقیم قوانین و مقررات ورزشی نیست. هنگامی که از ضرورت اخال

خالقی و انسانی های امانند بازی جوانمردانه، بازی منصفانه و یا گذشت و ایثار و رعایت اصول و ارزش

نه خود ست و اآید، در حقیقت توجه ما به روح قوانین ها و مسابقات ورزشی سخن به میان میدر بازی

ه و شناسایی بایست در ابتدا به مطالعهای اخالقی در ورزش میقوانین. در نتیجه برای توسعه ارزش

ع نمود ها و اصول اخالقی پرداخت و سپس موانع و مشکالت پیش روی استقرار آنها را مرتفارزش

 (. 1390)نادریان جهرمی، 

لیست روشن، ماهیت اخالق، در نتیجه تا کنون های اخالقی اما با در نظر گرفتن با وجود اهمیت ارزش

رزاقی های اخالقی ورزش در نظر گرفته نشده است. در این راستا، شمولی برای ارزشمنجسم و جهان

های اخالقی ورزش را شامل رفتار منصفانه، ( با بهرگیری از دیدگاه کهلبرگ، شاخص1395و همکاران )

در پژوهش خود  (1382نژاد و همکاران) همچنین، رمضانیاند. تهرفتار جوانمردانه و رفتار پهلوانی دانس

ترین صفات و از مهم پهلوانی و نیرومندی سالمتی، بهداشت، آموزش که انددست یافته نتیجه به این

 بدنیتربیت اند کههایی است که در شاهنامه به آن اشاره شده است. این محققان تاکید داشتهارزش

                                                           
1. Caplan A, L.and Parent, B 
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 نمادها صفات، برخی توانمی و است بوده برخوردار زیادی و غنای گسترش از ایران فرهنگ در ورزش و

و طی منشور  1978یونسکو در سال برد.  کار به ورزشی تربیت در را فرهنگ این مثبت هایرفتار و

های اخالقی ورزش را بیان کرده است. در ای از ارزشدامنه گسترده ،بدنی و ورزشالمللی تربیتبین

بدنی و ورزش باید به دنبال توسعه ارتباطات بین افراد با تمایالت، آرزوها، بیانیه آمده است تربیتاین 

ملیت و عقاید مختلف باشد. درك احترام متقابل، احترام به راستی و درستی و شان و منزلت افراد 

کرده است که (، بیان 2003الملی مبارزه با دوپینگ ). همچنین، مجمع بین(2010، 1مورای) باشد

بدنی و در ارتقاء بایست در حفظ ارتقاء سالمت، در وجدانیات، آموزش فرهنگ و فعالیتورزش می

( طی 2011) 2آمریکا . موسسه ضد دوپینگای داشته باشدالمللی و صلح نقش تعیین کنندهدرك بین

هایی ارزش ترینمهم وسال در این کشور انجام داده است  64تا  18نفر از افراد بین  4443که بر روی 

شوند را به ترتیب شامل صداقت، بازی جوانمردانه، احترام به دیگران، به که از طریق ورزش تقویت می

کار بستن بیشترین تالش، کار تیمی، سرگرمی، سخت کوشی، نظم و انضباط فردی، عزت نفس، 

های اعتقادی و نژادی مختلف، مهربانی، تشویق برای انجام کارهای جدید، دوستی بین افراد با زمینه

هایی که از ترین ارزش(، نیز مهم2015) 3برانو. معرفی کرده استوحدت، رقابت و در آخر پیروزی 

باشد را شامل هماهنگی، احترام و صمیمیت، خالقیت، کمک و ویج و اشاعه میرطریق ورزش قابل ت

 . داندت، روح شهروندی و دموکراسی، عدالت و صداقت مییاری، وحدت، مشارک

های اخالقی در کشورهای مختلف جهان عالوه بر موارد فوق، تحقیقات متعددی در زمینه اصول ارزش

مورد نظر جهت ترویج اخالقی های ارزش ،مرکز اخالق در ورزش کاناداانجام شده است. به طور نمونه 

احترام ، بازی جوانمردانه، سرگرمی و شادی، تعالیعدالت،  کشور را شاملسازی در ورزش این و نهادینه

سازمان  (.2012، 4های سالمت کاناداشاخص)داند می راستی و درستیو  پذیریمسئولیت، به دیگران

های ورزش ارزش های ورزش را در دو بعد فردی و سازمانی شامل، ارزش(2016) قهرمانی اروپا

، تناسب اندام، توسعه فردی، نظم و انضباط، بازی جوانمردانه و منش ورزشی، لیتعا، رقابت، قهرمانی

و  اتحاد مسئولیت محیطی و اجتماعی، انسجام، های سازمانی ورزشارزش، مشارکت و فعالیت، برابری

سازی و های اخالقی ورزش را جهت نهادینه( ارزش2015) 5روسا. همچنین است دانستهنوآوری 

مشارکت، احترام به ) مربیان ورزشی در کشور پرتقال را در سه سطح شهروندیآموزش توسط 

 فردی ( واحترام به دیگران و همدلی، همکاری، همبستگی) ، بین فردی(استانداردها و احترام به محیط

                                                           
1. Murray, T. H 

2. U.S. Anti-Doping Agency 

3. Bruno Avelar Rosa 

4. Canadian Index of Wellbeing 

5. Rosa, Bruno Avelar 



 1398زمستان ، پاييز و 71، شماره 7پژوهش در ورزش تربيتی، دوره                                            282

. در ایران نیز تعریف نموده است س(عزت نف و پیروزی، اعتماد به نفس، استقالل، مسئولیت پذیری)

وی . پرداخته استای بندی معیارهای اخالقی در ورزش حرفه( به شناسائی و اولویت1391حلبیان )

-یگبه معیارهای تربیتی، روانشناختی، قانونی، اقتصادی و فرهنرا این پژوهش معیارهای اخالقی  در

 نکردن مانند توهین یهایمولفهنموده است. وی بندی ای ایران تقسیماجتماعی اخالق در ورزش حرفه

 اولین روزهای از اخالقی هایارزش مداری، آموزشرابطه بجای مداریقانون مسابقه، میدان در حریف به

حد را از  از بیش و غرور خودخواهی از مالی و پرهیز زدوبندهای و رشوه پرداخت ورزش، عدم به شروع

توان در ورزش ا میهای اخالقی رمشکالت و چالش اند.ای بیان کردهمعیارهای اخالقی درورزش حرفه

مطالعات انجام شده به وسیله هالمن و کشورهای مختلف کم و بیش مشاهده نمود. به طور مثال 

های اخالقی در سطوح باالی ورزش ( نشان داده است کشور هلند با مشکالت و چالش2013) 1پتری

راستا، وزارت آموزش قهرمانی روبرو است. این مشکالت شامل دوپینگ، خشونت و فساد مالی. در این 

نیز  (2016) 2سایمن های زیادی را در راستای رهایی از این معضل انجام داده است.و فرهنگ تالش

ترکیه را بررسی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که  های ورزشیدر تحقیق خود مسائل اخالقی در رسانه

 ند.ادهکر نقضرا  خالقیا یکدها ررمک رطو بهو  ندادهنبو دارفاو خالقیا یکدها به شیی ورزهاسانهر

. باشدمی قخالا شددر ر شیی ورزسانههار دنبو ارتأثیرگذ عامل هکنند تأییدبنابراین این مطلب 

در تحقیق خود با عنوان اثرات تجربه ورزشی در توسعه شخصیت اجتماعی ( 2016) 3برتسو را کالیبر

 میکند دیجاا برای ورزشکارانخالقی ا تمشکالوزی، پیر بر حداز  بیش تأکیدبه این نتیجه رسیدند که 

برای توسعه ورزش قهرمانی از طریق توسعه فرهنگی نیز ( 2011) 4فترهد. دمی کاهشی را پذیرجامعو 

ستارگان و نخبگان ورزش ارائه و به  های ورزشی و حمایت ازهایی مانند تعداد میزبانی رقابتشاخص

  اند.می ورزش قهرمانی تأکید کردهطور آشکار بر عوامل اثر گذار برتوسعه ک

های همانگونه که در مرور مطالعات انجام شده قابل استنباط است، اگر چه برخی مفاهیم و ارزش

اما به لحاظ تفاوت کشورها در اصول و  قایل مشاهده استدر تحقیقات مختلف  یاخالقی مشترک

شود و در نیز از آنها متاثر و منتج میهای اخالقی داب، ارزشآها و تهای اعتقادی، دینی، سنارزش

گردد. کشور ایران نیز با توجه به های اخالقی در جوامع مختلف مینتیجه موجب تفاوت ارزش

های اخالقی متفاوتی باشد و تواند توسعه دهنده ارزشهای دینی و ملی غنی، میبرخورداری از ریشه

های به عنوان اولین قدم در راستای توسعه ارزشها دهی مفهومی این ارزشمطالعه و شناسایی و شکل

                                                           
1. Hallmann, K., Petry  

2. Simon 

3. Kleiber & Roberts 

4. Fetter  



 832                                                                             ..اخالقی. هایارزش الگوی تدوين و شناسايیقربانی: 

در ورزش ایران مورد  یاخالق هایارزشمقاله حاضر در رو از این. استاخالقی در ورزش کشور 

 . شناسایی، الگوسازی و تبیین قرار گرفته است
 

 پژوهش شناسیروش

ها الگوسازی این ارزش و در راستای شناسایی وهای اخالقی ارزش اصول و پیچیده ماهیت به توجه با

. گراندد بهره گرفته است 1وش گراندد تئوریاز ر وکیفی  رویکرداز این پژوهش  ،در ورزش کشور

 3مربوط به اثر گلیزر 2یافت ظاهر شوندههای متعددی است که در این پژوهش از رهشامل سبک تئوری

های ها بر اساس ایدهدادن به فرضیهیافت شکل ها بهره گرفته شد. هدف این ره(، در تحلیل داده1992)

سازی ها، آنچه در حال روی دادن است، مفهوممفهومی است تا از طریق مقایسه مستمر داده

های حاصله از های اجتماعی، از داده(. پژوهش کیفی برای درك و تبیین پدیده1992شود)گلیزر، 

از طریق تیم تحقیق  ،مرحله اول پژوهش کند. درها و غیره استفاده میها، مستندات، مشاهدهمصاحبه

حوزه مطالعاتی  هفتو مشخص نمودن  ایآوری اطالعات کتابخانهو جمع مطالعه پیشینه تحقیق

، انداز و اسناد باالدستی کالن و ورزش کشورمنابع دینی، سند چشمشامل )های اخالقی مرتبط با ارزش

های برتر منابع مرتبط با پهلوانان و چهره، المللی ورزشیالمپیک و سایر نهادهای بینمنابع مرتبط با 

های سازمانی مرتبط با محیط ، منابعمرتبط با ورزش قهرمانی، منابع اخالق و فرهنگ ورزش کشور

مقدماتی  ، فهرست(اخالقی مورد تاکید در ورزش کشورهای منتخب و در نهایت منابع ورزش کشور

 آوریجمع اولیة ابزار و مصاحبه عنوان سؤاالت به فهرست این .دشی یشناسا بینهای پیششاخص

گرفت. سپس راهنمای مصاحبه تدوین و محقق قبل از انجام مصاحبه با هریک از  قرار مدنظر هاداده

-نیمه کیفی هایها ارسال نمود. در مرحله بعد مصاحبهنخبگان آگاه، راهنمای مصاحبه برای آن

معیار انتخاب نخبگان، پژوهش به عمل آمد.  موضوع از آگاه نخبگان (نفر n=25) با عمیق و ساختارمند

 .برخورداری از دانش تخصصی در زمینه اخالق در ورزش و یا تجریه کار عملی و اجرایی بوده است

.انتخاب 1شامل: ها استفاده شد پی که در مسیر پردازش یافتهدرپنج مرحله اساسی ولی نه لزوماً پی

. ارائه 5، و ها. تجزیه و تحلیل یافته4، هاسازی یافته. منظم3، هاآوری دادهجمع. 2، کنندگانشرکت

 (. 1387راهبردهای اجرایی بود )بازرگان، 

شد.  انجام کیفی هایجامعه، مصاحبه افراد از نفر 25با  نظری گیرینمونه روش از استفاده سپس با

 آن از کیفی هایپژوهش در که هدفدار است غیراحتمالی گیری نمونه طرح نوعی نظری گیرینمونه

                                                           
1. Grounded Theory  

2. Emergent 

3. Glaser 



 1398زمستان ، پاييز و 71، شماره 7پژوهش در ورزش تربيتی، دوره                                            284

یافته های دیگر به این معنی که  یافت. اشباع نظری ادامه ها تا حدشود. انجام مصاحبهمی استفاده

های طبقات جدید و متفاوتی را ایجاد کند و یا به ویژگی نبوده است کهای گونهه ها بدادهمصاحبه و 

 یگریو مشخص کردن مقوله د لیکمک به تکم یاضاف یهاحالت داده نیطبقات موجود بیفزاید. در ا

مذهبی  -دینی حیطه چهار از مصاحبه شوندگان، رسند.یها از آن پس مشابه به نظر منمونه کند وینم

که آشنا با حوزه پژوهش بودند،  نفر( پنج) و ورزشی نفر( هفت) ، اجرایینفر( نه) علمی نفر(، چهار)

در ورزش  مدیران و متخصصان اجراییورزش، اخالق در متخصصین این افراد شامل . شدندانتخاب 

پس از انجام  بودند. ت علمیأصاحب نظران و اعضاء هی المللی وملی و بینقهرمانان و مربیان  کشور،

 پس که صورت این به. گرفتصورت محور زمینهبا استفاده از روش  هایافته لیتحلو  هیتجزمصاحبه، 

 و بندیطبقه و کدگذاری یکسان، مفهومی هایگروه در مختلف، نظرات هامصاحبه و ویرایش اجرا از

الزم شدند. کدگذاری در این تحقیق به صورت باز و محوری انجام شد.  تحلیل کیفی به صورت سپس

، قابلیت انتقال و قابلیت 1کیفی از مقبولیت در روش ذکر است جهت تعیین روایی و پایایی به

کنندگان است ها برای شرکتبودن یافته به واقعی اعتماد جهتأییدپذیری استفاده گردید. مقبولیت در

هایی را برای افزایش مقبولیت پیشنهاد شده که شامل: منابع متعدد، تحلیلگران متعدد و که روش

اه و منابع مکتوب به راستا، با استفاده از منابع گوناگون مانند افراد آگ درایند. باشهای متعدد میروش

نتایج  ها از مشاورانها و تحلیل داده. همچنین، در روند انجام مصاحبهه شدها پرداختآوری دادهجمع

های ها و محیطپذیری آنها به سایر گروهنشانگر تعمیم ،. قابلیت انتقالگرفته شدپژوهش مرتبط بهره 

، تاحدودی این بخش از باشد( ممکن جایی که )تا هاداده حداکثرییه ت که با استخراج و ارامشابه اس

ها و استخراج حداکثری گردد. در پژوهش حاضر نیز با مرور متعدد مصاحبهروایی پژوهش نیز تأمین می

شد با توجه به تخصص و  تالشهمچنین، دید. و غیرتکراری مطالب سعی بر اجرای این توصیه گر

ها، احتمال انتقال کردن این موضوع در انتخاب آنلحاظشوندگان و جایگاه سازمانی هریک از مصاحبه

ها از روش پایایی ، جهت بررسی پایایی مصاحبهعالوه براینها افزایش داده شود. مفاهیم به سایر محیط

 %83و میزان پایایی بین دو کد گذار برابر با  استفاده شد)ارزیاب(،  کدگذار دوموضوعی توافق درون

ها باشد، قابلیت اعتماد کدگذاریدرصد می 60ه اینکه این میزان پایایی بیشتر از با توجه ببدست آمد. 

 .است مناسب به کنونیتوان گفت میزان پایایی تحلیل مصاحمورد تأیید بوده و می
 

 نتایج

های اخالقی در شناسی ذکر گردید، در این پژوهش، ابتدا ورزش و ارزشهمانگونه که در بخش روش

تخصصی )محیط المللی، محیط ملی و محیط سطح محیطی شامل، محیط بینورزش را در سه 

                                                           
1. Credibility  
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های اخالقی را در این سه محیط در مجموع در بندی شده و ارزشقهرمانی و سازمانی ورزش( دسته

ها پرداخته شده هفت طبقه قرار گرفته است و در مرحله بعد به بررسی، شناسایی و تبیین این ارزش

 است. 

 
های اخالقی در ورزشارزشو منابع محيط شکل دهنده  مفهومی مدل -1شکل   

 

از انجام  های پژوهش با استفاده از تحلیل همزمان و همچنین فرآیند کدگذاری، هنگام و پسیافته

 شود. ها به تفکیک ارائه میاریها به دست آمد. در ادامه نتایج کدگذمصاحبه

 هایارزش و کدها جهت شناسایی ،مرتبط منابع لانجام مصاحبه و تحلی از پس( 1نتایج جدول )

 قرار شناسایی مورد ارزش شش تعداد ،شودمی مشاهده همانگونه. بدست آمده است مربوطه اخالقی

های شناسایی شده مستخرج ارزش همچنین سعی گردید منابع و موارد استنادی در تایید .است گرفته

در  های اخالقیعناصر توسعه ارزش به این جدولنتایج  ها در انتهای هر بخش آورده شود.مصاحبه از

در سطح فردی بر های اخالقی دهد ارزشنتایج نشان می برمبنای علوم دینی اشاره دارد. ورزش

که این جنبه از  طوریه ب ؛های رقابتی برتری جویی و مبارزه فیزیکی و جسمانی اشاره داردویژگی

های اخالقی کمک و رفتار جوانمردانه به رشد و توسعه ارزشاخالق فردی در نوع رفتار پهلوانانه 

ای؛ بواسطه در برداشتن قواعد نزاکتی و تاسیسی بر عناصر نزاکتی همچنین در سطح حرفه نماید.می

و  عدم تجاوز به حقوق دیگرانو  کنداطاعت از قوانین و مقررات حتی وقتی کسی نظارت نمیمانند )
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کشف نقائص و کمبودها در سازمان و تالش برای حل مانند) تاسیسیو  تشریک مساعی با دیگران(

 تاکید دارد.  ها(آن
 

 دينی ی مبتنی بر اصولهای اخالقکدها و ارزش -1 جدول

 کد شناسايی شده رديف
ارزش 
تجميع 

 شده

نوع 
ارزش 
 اخالقی

 

سطح 
تدوين 
الگوی 

 هایارزش
 اخالق

عناصر نهادينه سازی 
 های اخالقیارزش

1 
، بر نفس سرکش خود پیروزی

 تهذیب نفس، جهاد با نفس امّاره
تهذیب 

 نفس
 فردی

سطح 
-فردی

 رفتاری

رقابتی و برتری جویی)رفتار 
 پهلوانانه(

 استنادشده
:  7ج (، )صحیفه امام،151: 18(، )صحیفه امام،ج161: 1409)عاملی،  ،(146، ص 6)صحیفه نور، ج 

 (122: 1404؛ ابی فراس،47: 1404؛ حرانی، 153: 1404)مجلسی، (، 374و261

2 
 تواضع و فروتنی
 پرهیز از غرور

تواضع و 
 فروتنی

 فردی
سطح 
-فردی

 رفتاری

رقابتی و برتری جویی)رفتار 
 پهلوانانه(

 (16/6/76)ایران، ، (1382)صبوری،  (،15: 1395(، )خانبابایی شوب، 1392)محرم زاده و همکاران،  استنادشده

 فردی ایمان پرهیزگاری، یاد خدا، ایمان، تقوا 3
سطح 
-فردی

 رفتاری

رقابتی و برتری جویی)رفتار 
 پهلوانانه(

 استنادشده
)محرم زاده  (،151: 18)صحیفه امام،ج، (16/6/76)ایران، ، (1382)صبوری،  (،15: 1395)خانبابایی شوب، 

 (،1392و همکاران، 

4 
گذشت و ، حمایت از مظلوم

، خدمت بهینه به خلق، بخشش
 کار خیرسبقت در 

گذشت و 
 بخشش

فردی و 
حرفه 

 ای

سطح 
-میانی

 تلفیقی

مبارزه فیزیکی و جسمانی 
 -)رفتار جوانمردانه(

نزاکتی)اطاعت از قوانین و 
مقررات حتی وقتی کسی 

 نظارت نمیکند(
 (1382)صبوری، (، 459)نهج البالغه: استنادشده

5 
رقابت ، مندانهقابت شرافتر

 مردانهجوان
 جوانمردی

فردی و 
حرفه 

 ای

سطح 
-میانی

 تلفیقی

مبارزه فیزیکی و جسمانی 
 -)رفتار جوانمردانه(

نزاکتی)عدم تجاوز به حقوق 
تاسیسی) کشف -دیگران(

نقائص و کمبودها در سازمان 
 و تالش برای حل آنها(

 (49، ص 6)صحیفه نور، ج  (،23مجموعة ورام: ) استنادشده

 تیم گرایی گراییجمع، روح تعاون 6
حرفه 

 ای

سطح 
-میانی

 تلفیقی

اختیاری و گزینشی)رفتار 
 نزاکتی)تشریک-منصفانه(

  مساعی با دیگران(
 (161)مصاحبه ها، ص  (،374و261:  7)صحیفه امام،ج  استنادشده
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ه بخشی ک ایرانتاریخ و آیین پهلوانی ورزش شناسایی شده در خصوص های اخالقی ارزش(، 2جدول )

این  در .دهدنشان می بخشی از طریق مصاحبه بدست آمده است راای و طریق مطالعات کتابخانه

ی مستخرج های اخالقی تاریخی و آیین پهلوانتوسعه ارزشارزش شناسایی گردید.  10مولفه، تعداد 

، رقابتی و های اختیاری و گزینشی، مبارزه فیزیکی و جسمانیدر سطح فردی؛ بر جنبه مصاحبه ها از

فانه، رو طبق این شاخص توسعه اخالق فردی از نوع رفتار منصازاین .جویی اشاره داردبرتری

ی؛ بر دو ویژگی اهای شناسایی شده در سطح حرفهارزش دیگر، از سویی جوانمردانه، پهلوانانه می باشد.

ه دیگران کمک بو  کنداطاعت از قوانین و مقررات حتی وقتی کسی نظارت نمی)مانند  قواعد نزاکتی

 .  دارد ارائه تصویر مطلوب از سازمان ورزشی( تاکیدمانند ) و قواعد تاسیسی (ادر انجام کاره
 

 ايرانتاريخ و آيين پهلوانی ورزش  مبتنی برهای اخالقی کدها و ارزش -2جدول 

 کد شناسايی شده رديف
ارزش 
تجميع 

 شده

نوع 
 اخالق

 سطح
 تدوين
 الگوی

 هایارزش
 اخالق

عناصر نهادينه 
های سازی ارزش
 اخالقی

1 

خیرخواهی و ف بخشش و گذشت
، بخشندگی و سخاوت، نیکوکاری

، نیک خواهی، جان و مال ایثار
یاری محرومان و ، مثبت گرایی
، فتاری ضعیفانر-سطح فردی

 دستگیری از فرودستان و نیازمندان

 و سخاوت
 بخشندگی

 فردی
سطح 
-میانی

 تلفیقی

مبارزه فیزیکی و 
جسمانی )رفتار 

 -جوانمردانه(
نزاکتی)اطاعت از 
قوانین و مقررات 
حتی وقتی کسی 
 نظارت نمی کند(

 (63: 1360(، )پاك نژاد، 1998( ،  )نیکالس، 1387)طالبیان  نیا و همکاران ، استنادشده

2 
 به توکلف یاد خدا، خدا یاد و شکر

 خدا

 حق شناسیف شکیبایی

 به توکل

 خدا
 فردی

سطح 
-فردی

 رفتاری

رقابتی و برتری 
جویی)رفتار 

 پهلوانانه(
 (1382)شاکری،  (،1387(، )طالبیان  نیا و همکاران ،1998)نیکالس،  استنادشده

3 
 پیشکسوتانتکریم و احترام به 

 به بزرگان و پیشکسوتان احترام
احترام به 
 پیشکسوتان

-فردی
حرفه 

 ای

سطح 
-میانی

 تلفیقی

اختیاری و 
گزینشی)رفتار 

تاسیسی -منصفانه(
)ارائه تصویر مطلوب 
 از سازمان ورزشی(

 (1387(، )طالبیان  نیا و همکاران ،2005و همکاران، ، )توماس (39: 1385)تهرانچی، استنادشده

 

 
 
 
 

 

    

 

http://wikifeqh.ir/حق_شناسی
http://wikifeqh.ir/حق_شناسی
http://wikifeqh.ir/احترام
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 ايرانتاريخ و آيين پهلوانی ورزش  مبتنی برهای اخالقی کدها و ارزش -2جدول ادامة 

 کد شناسايی شده رديف
ارزش 
تجميع 

 شده

نوع 
 اخالق

 سطح
 تدوين
 الگوی

 هایارزش
 اخالق

عناصر نهادينه 
های سازی ارزش
 اخالقی

 فردی شجاعت اقتدار و شجاعت، شجاعت 4
سطح 
 -فردی

 رفتاری

مبارزه فیزیکی و 
جسمانی )رفتار 

 جوانمردانه(
 (63: 1360(، )پاك نژاد، 1387)طالبیان  نیا و همکاران ، استنادشده

 فردی جوانمردی جوانمردی 5
سطح 
 -فردی

 رفتاری

مبارزه فیزیکی و 
جسمانی )رفتار 

 جوانمردانه(

 (85: 2003)پیرسون، (، 4: 1380)کاشف،(، 138-141: 1364(، )تهرانچی، 1976)میکنر،  استنادشده

6 
، راستی و درستی، راستگویی

 راستگویی و صداقت، صداقت
 فردی صداقت

سطح 
 -فردی

 رفتاری

اختیاری و 
گزینشی)رفتار 

 منصفانه(
 (4: 1380، )کاشف،(1387،طالبیان  نیا و همکاران )(، 155-156: 1384)شعبانی بهار،  استنادشده

 فردی ایمان ایمان، پارسایی 7
سطح 
 -فردی

 رفتاری

رقابتی و برتری 
جویی)رفتار 

 پهلوانانه(
 (22/10/1335،  57شماره  -،)کیهان ورزشی (26-27: 1392کریمی، ) استنادشده

8 
 اخالص، دوری از حسد، نیک نیتی

 عمل در اخالص
اخالص و 
 نیک نییتی

 فردی
سطح 
 -فردی

 رفتاری

رقابتی و برتری 
جویی)رفتار 

 پهلوانانه(
 (1387مکاران، ه(، )ریاضی و 1350(، )واعظ کاشفی، 1387، )طالبیان  نیا و همکاران ،(1390)آقاپور، استنادشده

 فردی فروتنی فروتنی، پرهیز ار غرور 9
سطح 
-میانی

 تلفیقی

رقابتی و برتری 
جویی)رفتار 

نزاکتی -پهلوانانه(
دیگران در )کمک به 

 انجام کارها(
 (1998)نیکالس، (، 1382شاکری، ) (،138-141: 1364)تهرانچی،  استنادشده

10 
 شرافت، میهن به عشق، ملی گرایی

 غیرت، ملی عزت و
 ملی گرایی

حرفه 
 ای

-ساختاری
-نهادی

 رسانه ای

تاسیسی) ارائه 
تصویر مطلوب از 
 سازمان ورزشی(

 (2007(، )راد و همکاران ، 1387همکاران ،)طالبیان  نیا و  استنادشده

 



 892                                                                             ..اخالقی. هایارزش الگوی تدوين و شناسايیقربانی: 

 هاینهاد سایر و المپیک منشور و شناسایی شده در خصوص المپیکهای اخالقی ارزش(، 3جدول )

مده است ای و بخشی از طریق مصاحبه بدست آکه بخشی طریق مطالعات کتابخانه ورزشی المللیبین

ی المپیک های اخالقتوسعه ارزشارزش شناسایی گردید.  ششدر این مولفه، تعداد  دهد.نشان می را

 جنبه بر ؛در سطح فردی هامصاحبه المللی ورزشی مستخرج ازو منشور المپیک و سایر نهادهای بین

 توسعه اخصش این طبق روازاین دارد. اشاره جویی برتری و رقابتی جنبه و جسمانی و فیزیکی مبارزه

 سطح در شده ییشناسا هایارزش طرفی باشد. ازمی پهلوانانه و جوانمردانه رفتار نوع از فردی اخالق

 و گران(دی با مساعی دیگران و تشریک حقوق به تجاوز نزاکتی )عدم قواعد ویژگی دو بر ای؛حرفه

 ارد. د تاکید( هاآن حل برای تالش و سازمان در کمبودها و نقائص مانند کشف)تاسیسی  قواعد
 

 ی ورزشیالمللالمپيک و منشور المپيک و ساير نهادهای بينمبتنی بر های اخالقی کدها و ارزش -3جدول 

 رديف
کد شناسايی 

 شده

ارزش تجميع 

 شده

نوع ارزش 

 اخالقی

 تدوين سطح

-ارزش الگوی

 اخالق های

عناصر نهادينه 

های سازی ارزش

 اخالقی

 حرفه ای تعالی و رشد تعالی 1
-ساختاری

 سانه ایر-نهادی

تاسیسی )توجه به 

مداوت تغییرات سالم و 

 مثبت در سازمان(

 استنادشده

لی  و 2012(، )کوپر و دیاس، 2008)کمیته بین المللی المپیک، (، 1999)سین، (، 2008)گرین، 

و  2012)کوپر و دیاس، (، 1383(، )امیر حسینی، 2006)پری، (، 1383، )جکســون و پــالمر،(2007

 (2012)رونی، (، 2007لی 

2 
احترام ، احترام

 به دیگران
 نوع دوستی

رفه ح-فردی

 ای

-سطح میانی

 تلفیقی

مبارزه فیزیکی و 

جسمانی )رفتار 

نزاکتی -جوانمردانه(

)کمک به دیگران در 

 انجام کارها(

 استنادشده
و لی  2012(، )کوپر و دیاس، 2008)کمیته بین المللی المپیک، (، 1999)سین، (، 2008)گرین، 

2007) 

3 
شکیبایی و 

 تحمل

صبر و 

 شکیبایی
 اخالق فردی

-سطح فردی

 رفتاری

مبارزه فیزیکی و 

جسمانی )رفتار 

 جوانمردانه(

 (1999)سین،  استنادشده
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المللی ينبالمپيک و منشور المپيک و ساير نهادهای مبتنی بر های اخالقی کدها و ارزش -3جدول ادامة 

 ورزشی

 رديف
کد شناسايی 

 شده

ارزش تجميع 

 شده

نوع ارزش 

 اخالقی

 تدوين سطح

-ارزش الگوی

 اخالق های

عناصر نهادينه 

های سازی ارزش

 اخالقی

4 

عدم ، برابری

، تبعیض

، همبستگی

 دوستی

دوستی و 

 همبستگی

رفه ح-فردی

 ای

-سطح میانی

 تلفیقی

مبارزه فیزیکی و 

جسمانی )رفتار 

نزاکتی -جوانمردانه(

)تشریک مساعی با 

 دیگران(

 (1999)سین، (، 2008)گرین،  استنادشده

5 
آزاد منشی و 

 جوانمردی

آزاد منشی و 

 جوانمردی

رفه ح-فردی

 ای

-سطح میانی

 تلفیقی

مبارزه فیزیکی و 

جسمانی )رفتار 

 -جوانمردانه(

نزاکتی)عدم تجاوز به 

-حقوق دیگران(

تاسیسی) کشف نقائص 

و کمبودها در سازمان 

 و تالش برای حل آنها(

 (1383)امیر حسینی،  (،1999)سین،  استنادشده

6 
، مسولیت پذیری

 صلح، عدالت

مسولیت 

 پذیری و

 عدالت و صلح

رفه ح-فردی

 ای

-سطح میانی

 تلفیقی

رقابتی و برتری 

 -جویی)رفتار پهلوانانه(

نزاکتی)اطاعت از 

قوانین و مقررات حتی 

وقتی کسی نظارت 

 کند(نمی

 استنادشده

-52، 1387)نیک شعار،، (454: 2009)کواکلی، (، 1383(، )امیر حسینی، 1393)شینک و هانرامان، 

، (1394می نیا و عزیزآبادی،(، )التیا138-139: 1388(، )نوابخش و جوانمرد، 2004(، )آگی، 51

(، 2012کوپر و دیاس، ) (،2008)گرین،  (.1: 1391(، )لورمور و بودر، 72-73: 1383)انورالخولی، 

 (1388(، )سجادی، 7: 1383)شـریف،(، 2007و لی،  2012)کوپر و دیاس، (، 1999)سین، 

 

که  ایران ورزش و کالن باالدستی شناسایی شده در خصوص اسنادهای اخالقی ارزش(، 4جدول )

در  دهد.نشان می ای و بخشی از طریق مصاحبه بدست آمده است رابخشی طریق مطالعات کتابخانه

توسعه  این جدول،الزم به ذکر است. با استناد به نتایج ارزش شناسایی گردید.  4این مولفه، تعداد 



 912                                                                             ..اخالقی. هایارزش الگوی تدوين و شناسايیقربانی: 

در سطح  مصاحبه ها مستخرج ازایران  ورزش کالن باالدستی مبتنی بر اسنادهای اخالقی ارزش

 انجام در دیگران به دیگران، کمک حقوق به تجاوز ) مانند عدم نزاکتی های ویژگی بر و ؛ایحرفه

 سازمان( تاکید دارد.  از مطلوب تصویر ارائه) تاسیسی کارها( و
 

 ايران ورزش کالن باالدستی مبتنی بر اسنادهای اخالقی کدها و ارزش -4جدول 

 رديف

کد 

شناسايی 

 شده

ارزش 

تجميع 

 شده

نوع 

ارزش 

 اخالقی

سطح تدوين 

 هایارزشالگوی 

 اخالق

های عناصر نهادينه سازی ارزش

 اخالقی

1 
-مردم 

 دوستی

مردم 

 دوستی
 حرفه ای

-سطح ساختاری

 سانه ایر-نهادی

نزاکتی )کمک به دیگران در انجام 

قائص در نتاسیسی )کشف -کارها(

 سازمان و تالش برای حل آنها(

 (1395)وب سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، استنادشده

 حرفه ای ایثارگری ایثارگری 2
-هادین-ساختاری

 ای رسانه

نزاکتی )کمک به دیگران در انجام 

 کارها(

 (1395)وب سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، استنادشده

3 
-عدالت

 خواهی

عدالت 

 محوری
 حرفه ای

-سطح ساختاری

 سانه ایر-نهادی

تاسیسی )ارائه تصویر مطلوب از 

جاوز به تنزاکتی )عدم -سازمان(

 حقوق دیگران(

 استنادشده
)وب سایت مرکز پژوهش های ، (1384؛ سازمان تربیت بدنی کشور، 145-151: 1389)قالیباف، 

 (1395مجلس شورای اسالمی،

 حرفه ای جوانمردی جوانمردی 4
-هادین-ساختاری

 رسانه ای

نزاکتی)عدم تجاوز به حقوق 

قائص و نتاسیسی) کشف -دیگران(

کمبودها در سازمان و تالش برای 

 حل آنها(

 (1384؛ سازمان تربیت بدنی کشور، 145-151: 1389)قالیباف،  استنادشده

 

را که بخشی از آن  ایران ورزش سازمانی های شناسایی شده در محیطهای اخالقی ارزش(، 5جدول )

در این  دهد.نشان میای و بخشی از طریق مصاحبه بدست آمده است را طریق مطالعات کتابخانه

مبتنی های اخالقی توسعه ارزشبا استناد به نتایج این جدول، ارزش شناسایی گردید.  10مولفه، تعداد 

در سطح فردی بر ویژگی های اختیاری  مصاحبه ها مستخرج از ایران ورزش سازمانی های بر محیط

بنابراین این شاخص ها در  .و گزینشی، مبارزه فیزیکی و جسمانی، رقابتی و برتری جویی اشاره دارد

از  های اخالقی کمک می نماید.ابعاد رفتار منصفانه، جوانمردانه و پهلوانانه به رشد و توسعه ارزش

)اطاعت از قوانین و  ای؛ بر دو ویژگی قواعد نزاکتیهای شناسایی شده در سطح حرفهطرفی ارزش
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جه به تغییرات سالم و مثبت در سازمان )تو کند( و قواعد تاسیسیمقررات حتی وقتی کسی نظارت نمی

 تاکید دارد.  ورزشی(
 

 ايران ورزش سازمانی های مبتنی بر محيطهای اخالقی کدها و ارزش -5جدول 

 رديف
کد شناسايی 

 شده

ارزش تجميع 

 شده

نوع ارزش 

 اخالقی

سطح 

الگوی 

 هایارزش

 اخالق

عناصر نهادينه سازی 

 های اخالقیارزش

 فردی نفستهذیب  تهذیب نفس 1
-فردی

 رفتاری

)رفتار  رقابتی و برتری جویی

 پهلوانانه(

 (20و 60:  1390)نادریان جهرمی، استنادشده

 حرفه ای جوانمردی جوانمردی 2

-ساختاری

سانه ر-نهادی

 ای

نزاکتی)عدم تجاوز به حقوق 

تاسیسی) کشف -دیگران(

نقائص و کمبودها در سازمان 

 و تالش برای حل آنها(

 (73-83: 1390)نادریان جهرمی، استنادشده

3 

عدالت و عدم 

، تبعیض

عدالت و 

 انصاف

 حرفه ای عدالت و انصاف

-ساختاری

سانه ر-نهادی

 ای

تاسیسی )ارائه تصویر مطلوب 

نزاکتی )عدم -از سازمان(

 تجاوز به حقوق دیگران(

 (60:1993ویریچ، )کانتز و (، 171-184و  20: 1390)نادریان جهرمی،(، 2003)وود و ریمر،  استنادشده

 حرفه ای کار تیمی کار تیمی 4

-ساختاری

سانه ر-نهادی

 ای

تاسیسی )توجه به تغییرات 

سالم و مثبت در سازمان 

زاکتی )تشریک ن-ورزشی(

 مساعی(

 (60: 1390نادریان جهرمی،، )(.2006)جوزفسون، (، 2000)برگمن،  استنادشده

5 

 ادب و احترام،

احترام به 

، دیگران

 سالمارتباط 

 حرفه ای ادب و احترام
-میانی

 تلفیقی

اختیاری و گزینشی )رفتار 

ئه تاسیسی )ارا -منصفانه(

تصویر مطلوب از سازمان 

 ورزشی(

 (1386الوانی و رحمتی،، ) (.20-21: 1390)نادریان جهرمی،(، 1395)قربانی و صفری،  استنادشده
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 ايران ورزش سازمانی های محيط مبتنی برهای اخالقی کدها و ارزش -5جدول ادامة 

 رديف
کد شناسايی 

 شده

ارزش تجميع 

 شده

نوع ارزش 

 اخالقی

سطح 

الگوی 

 هایارزش

 اخالق

عناصر نهادينه سازی 

 های اخالقیارزش

6 
مسئولیت 

 پذیری
 حرفه ای مسئولیت پذیری

-ساختاری

سانه ر-نهادی

 ای

نزاکتی)اطاعت از قوانین و 

مقررات حتی وقتی کسی 

 نمی کند(نظارت 

 (60-64: 1390)نادریان جهرمی، استنادشده

7 
صداقت و 

 پاکی
 صداقت و پاکی

رفه ح-فردی

 ای

-میانی

 تلفیقی

اختیاری و گزینشی)رفتار 

یری نزاکتی )جلوگ-منصفانه(

 از ایجاد مشکالت با دیگران(

 (60:1993(، )کانتز و ویریچ، 2005)مککوال،  استنادشده

8 
تالش و 

 کوشش
 تالش و کوشش

رفه ح-فردی

 ای

 -میانی

 تلفیقی

مبارزه فیزیکی 

 -)رفتارجوانمردانه(

تاسیسی)توجه به تغییرات 

سالم ومثبت در سازمان 

 ورزشی(

 (43-44: 1390نادریان جهرمی،) استنادشده

9 
، قانون گرایی

 نظم و انظباط
 حرفه ای قانون گرایی

-ساختاری

سانه ر-نهادی

 ای

نزاکتی)اطاعت از قوانین و 

حتی وقتی کسی مقرارت 

 نظارت نمی کند(

 استنادشده
راش و اسپیکتور، (، )چنچا73-83و  60و  21-22: 1390)نادریان جهرمی،، (1994)برکنریدج، 

2001) 

10 
، جوییبرتری

 رقابت طلبی
 حرفه ای جوییبرتری

 -میانی

 تلفیقی

رقابتی و برتری جویی)رفتار 

به  تاسیسی)توجه -پهلوانانه(

ومثبت در تغییرات سالم 

 سازمان ورزشی(

 (171-184و  20: 1390)نادریان جهرمی، استنادشده

 

بخشی مختلف بوده و  کشورهای ورزش در تاکید که موردشناسایی شده های اخالقی ارزش(، 6جدول )

در  دهد.نشان میمصاحبه بدست آمده است را ای و بخشی از طریق مطالعات کتابخانهطریق  از آن
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 کشورهای ورزش در تاکید موردهای اخالقی توسعه ارزشارزش شناسایی گردید.  12این مولفه، تعداد 

ویژگی های اختیاری و گزینشی، مبارزه فیزیکی و به در سطح فردی  مصاحبه ها مستخرج از مختلف

منصفانه، ها در ابعاد رفتار که این شاخص طوریه جسمانی، رقابتی و برتری جویی اشاره دارد. ب

های همچنین ارزش. نمایدهای اخالقی کمک میجوانمردانه و پهلوانانه به رشد و توسعه ارزش

 با مشکالت ایجاد از مانند جلوگیری) ای؛ بر دو ویژگی قواعد نزاکتیشناسایی شده در سطح حرفه

 ارد. تاکید د (ورزشی سازمان در مثبت و سالم تغییرات به توجه) ( و قواعد تاسیسیدیگران
 

 مختلف  کشورهای ورزش در تاکيد موردهای اخالقی کدها و ارزش -6جدول 

 رديف
کد شناسايی 

 شده

ارزش 
تجميع 

 شده

نوع 
ارزش 
 اخالقی

سطح 
تدوين 
الگوی 
توسعه 
 اخالقی

-عناصر توسعه و نهادينه سازی ارزش

 های اخالقی

1 
توسعه ، تعالی

 فردی
 فردی تعالی

-فردی
 رفتاری

جسمانی )رفتار مبارزه فیزیکی و 
 جوانمردانه(

 (2016)سازمان قهرمانی اروپا، ، (2012(، )شاخص های سالمت کانادا، 54: 1387)بالنچارد،  استنادشده

2 
اعتماد به 

، استقالل، نفس
 عزت نفس

اعتماد و 
عزت 
 نفس

 فردی
-فردی

 رفتاری
مبارزه فیزیکی و جسمانی )رفتار 

 جوانمردانه(

 (2015)روسا ، استنادشده

3 
مسئولیت 

 پذیری
مسئولیت 

 پذیری
 فردی

-ساختاری
-نهادی

 رسانه ای

نزاکتی)اطاعت از قوانین و مقرارت حتی 
 وقتی کسی نظارت نمی کند(

 (2012شاخص های سالمت کانادا، )، (2015)روسا ، استنادشده

4 
احترام به 
 استانداردها

قانون 
 مداری

حرفه 
 ای

-ساختاری
-نهادی

 رسانه ای

قوانین و مقرارت حتی نزاکتی)اطاعت از 
 وقتی کسی نظارت نمی کند(

 (1391تندنویس، )(،  69-72:  1390)نادریان جهرمی، استنادشده
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 مختلف کشورهای ورزش در تاکيد موردهای اخالقی کدها و ارزش -6جدول ادامة 

 رديف
کد شناسايی 

 شده

ارزش 
تجميع 

 شده

نوع 
ارزش 
 اخالقی

سطح 
تدوين 
الگوی 
توسعه 
 اخالقی

-عناصر توسعه و نهادينه سازی ارزش

 های اخالقی

      

 استنادشده
انی اروپا، )سازمان قهرم(، 1389)طاهریان، (،1391)تندنویس،  (،2012شاخص های سالمت کانادا ، )

 (2015)روسا ، ،(2016

6 
احترام به 

 محیط
احترام به 

 محیط

 -فردی
حرفه 

 ای

-ساختاری
-نهادی

 رسانه ای

نزاکتی )جلوگیری از ایجاد مشکالت با 
 دیگران(

 (2015)روسا ،، (2016)سازمان قهرمانی اروپا،  (،1388)خسروی زاده و همکاران، استنادشده

 عدالت عدالت، برابری 7
-فردی

حرفه 
 ای

-ساختاری
-نهادی

 رسانه ای

-تاسیسی )ارائه تصویر مطلوب از سازمان(
 تجاوز به حقوق دیگران( نزاکتی )عدم

 (2012شاخص های سالمت کانادا، ) استنادشده

8 
مشارکت و 

، فعالیت
 مشارکت جویی

مشارکت 
 جویی

-فردی
حرفه 

 ای

-میانی
 تلفیقی

 -اختیاری و گزینشی )رفتار منصفانه(
 نزاکتی )تشریک مساعی با دیگران(

 (.66-67: 1390)نادریان جهرمی،(، 2015)روسا ، ،(2016)سازمان قهرمانی اروپا،  استنادشده

 نظم و انضباط 9
نظم و 
 انضباط

حرفه 
 ای

-ساختاری
-نهادی

 رسانه ای

 -اختیاری و گزینشی )رفتار منصفانه(
نزاکتی )اطاعت از قوانین ومقررات حتی 

 وقتی کسی نظارت نمی کند(

 (2016)سازمان قهرمانی اروپا،  استنادشده

10 

بازی 
جوانمردانه و 
، منش ورزشی

بازی 
 جوانمردانه

 جوانمردی
-فردی

حرفه 
 ای

-میانی
 تلفیقی

مبارزه فیزیکی و جسمانی )رفتار 
جاوز به حقوق تنزاکتی)عدم  -جوانمردانه(
نقائص و  تاسیسی) کشف -دیگران(

کمبودها در سازمان و تالش برای حل 
 آنها(

 (67-68: 1390(، )نادریان جهرمی،1389)طاهریان، استنادشده
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ریق طبوده که بخشی از آن  قهرمانی شناسایی شده در خصوص ورزشهای اخالقی ارزش(، 7جدول )

ولفه، مدر این  دهد.ای و بخشی از طریق مصاحبه بدست آمده است را نشان میمطالعات کتابخانه

های ه ارزشتوسعیافته های مندرج در این جدول حاکی از آن است که ارزش شناسایی گردید.  نهتعداد 

گزینشی،  فردی بر ویژگی های اختیاری و  در سطح مصاحبه ها مستخرج از قهرمانی در ورزشاخالقی 

 ر ابعاددها که این شاخص طوریه دارد. ب تاکیدمبارزه فیزیکی و جسمانی، رقابتی و برتری جویی 

همچنین . ایدهای اخالقی کمک می نمرفتار منصفانه، جوانمردانه و پهلوانانه به رشد و توسعه ارزش

ویر مطلوب ارائه تص)مانند  های شناسایی شده در سطح حرفه ای؛ تنها بر ویژگی قواعد تاسیسیارزش

 ( تاکید دارد. از سازمان ورزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلف کشورهای ورزش در تاکيد موردهای اخالقی کدها و ارزش -6جدول ادامة 

 رديف
کد شناسايی 

 شده

ارزش 
تجميع 

 شده

نوع 
ارزش 
 اخالقی

سطح 
تدوين 
الگوی 
توسعه 
 اخالقی

-عناصر توسعه و نهادينه سازی ارزش

 های اخالقی

11 
، رقابت

 ، پیروزی

برتری 
جویی و 
رقابت 
 طلبی

-فردی
حرفه 

 ای

-میانی
 تلفیقی

 -رقابتی و برتری جویی)رفتار پهلوانانه(
تاسیسی)توجه به تغییرات سالم ومثبت 

 در سازمان ورزشی(

 (2016)سازمان قهرمانی اروپا،  استنادشده

12 
راستی و 
 درستی

راستی و 
 درستی

-فردی
حرفه 

 ای

-میانی
 تلفیقی

 -رقابتی و برتری جویی)رفتار پهلوانانه(
تغییرات سالم ومثبت تاسیسی)توجه به 

 در سازمان ورزشی(

 (2012شاخص های سالمت کانادا، ) استنادشده
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 قهرمانی ورزشدر های اخالقی کدها و ارزش -7جدول 

 رديف
کد شناسايی 

 شده

ارزش 
تجميع 

 شده

نوع 
ارزش 
 اخالقی

سطح تدوين 
الگوی توسعه 

 اخالقی

عناصر توسعه و نهادينه 
 های اخالقیسازی ارزش

1 
 از خود گذشتگی

 ایثار
 فتاریر-فردی فردی ایثار

مبارزه فیزیکی )رفتار 
 جوانمردانه(

 (97-100: 1390)نادریان جهرمی، استنادشده

 فتاریر-فردی فردی برتری طلبی برتری طلبی 2
رقابتی و برتری جویی)رفتار 

 پهلوانانه(
 (1994(، )هولیهان، 97-100: 1390)نادریان جهرمی، استنادشده

 مبارزه فیزیکی )رفتارجوانمردانه( فتاریر-فردی فردی شجاعت شجاعت 3
 (97-100: 1390)نادریان جهرمی، استنادشده

 تالش و پشتکار 4
تالش و 
 پشتکار

 مبارزه فیزیکی )رفتارجوانمردانه( فتاریر-فردی فردی

 (97-100: 1390(، )نادریان جهرمی،1994(، )هولیهان، 1991)هاگز و کواکلی،  استنادشده

 جدایی از مادیات 5
جدایی از 

 مادیات
 فتاریر-فردی فردی

رقابتی و برتری جویی)رفتار 
 پهلوانانه(

 (97-100: 1390جهرمی،)نادریان  استنادشده

6 
رعایت قوانین و 

 مقررات بازی

رعایت 
قوانین و 
مقررات 

 بازی

 فتاریر-فردی فردی
اختیاری و گزینشی )رفتار 

 منصفانه(

 (1994)هولیهان،  استنادشده

7 
رفتاری معقول و 
مناسب با روحیه 

 ی ورزشکاری

رفتار 
 جوانمردانه

 )رفتارجوانمردانه(مبارزه فیزیکی  فتاریر-فردی فردی

 (1994)هولیهان،  استنادشده

 احترام به  دیگران 8
احترام به  

 دیگران

-فردی
حرفه 

 ای

-سطح میانی
 تلفیقی

اختیاری و گزینشی )رفتار 
تصویر  تاسیسی )ارائه -منصفانه(

 مطلوب از سازمان ورزشی(
 (1994)هولیهان،  استنادشده

9 
غیرت و ملی 

 گرایی
غیرت و 
 عرق ملی

حرفه 
 ای

-ساختاری
سانه ر-نهادی

 ای

تاسیسی) ارائه تصویر مطلوب از 
 سازمان ورزشی(

 (97-100: 1390)نادریان جهرمی، (،1994)هولیهان، (، 1991)هاگز و کواکلی،  استنادشده
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 58ررسی ، با بکدگذاری محوری در مرحلهها( در مرحله کدگذاری باز، ها )نشانپس شناسایی ارزش

که در شکل  ها و یافتن روابط مقدماتی بین مفاهیم، همانطوربه دست آمده و ترکیب بیشتر آن ارزش

-دسته های اخالقی ورزش ایراننهایی و بنیادی در خصوص ارزش مفهوم هفت ،شود( مشاهده می2)

  .گردید ترسیمبندی و 

 
 های اخالقی ورزش ايراندگذاری محوری ارزشک -2شکل 

 

خبیری ( و 2003) بوکسیلدر مرحله نهایی و پس از کدگذاری محوری، با استناد به نتایج تحقیقات 

 های اخالقی ورزش ایران تدوین گردید(، در مرحله کدگذاری انتخابی مدل ارزش1387و آقاپور )

و سایر المپیک ، سند چشم انداز و اسناد باالدستی منابع دینی،مفهوم  هفت. در این راستا، (3)شکل 

و در محیط های سازمانی ورزش ، ورزش قهرمانی، تاریخ و آیین پهلوانی، نهادهای بین المللی ورزشی

رفتاری )فردی(، میان مقوله  سهدر  اخالقی مورد تاکید در ورزش کشورهای منتخب هایارزشنهایت 

. در گردید سیمالگوی نهایی ترترکیب و فردی )تعاملی و بین فردی( و ساختاری )سازمانی و ملی( 

تالش و ، اخالص و نیک نیتی، تهذیب نفس، خدا به توکل، ایمانارزش شامل  نهفردی تعداد  مقوله

مورد شناسایی و دسته  جدایی از مادیات، اعتماد و عزت نفش، صبر و شکیبایی، شجاعت، پشتکار
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، احترام به  دیگران، احترام به پیشکسوتانارزش شامل  نهبین فردی تعداد  مقولهبندی قرار گرفت. در 

 و سخاوت، جوانمردی و آزاد منشی، برتری جویی و رقابت طلبی، تیم گرایی، همدلی و انسجام

غیرت و گانه  نههای ساختاری ارزش مقولهشناسایی شد و در  صداقت، و تواضع و فروتنی، بخشندگی

، احترام به محیط، لی و رشدتعا، مردم دوستی، نظم و انضباط، عدالت و انصاف، قانون مداری، عرق ملی

 شناسایی گردید.  ایثارگری، و پذیریمسئولیت
 

 
 های اخالقی در ورزش ايرانالگوی مفهومی ارزش -3شکل 

 گیریبحث و نتیجه

با استفاده از بوده است که  های اخالقی در ورزش ایرانشناسایی ارزشهدف از انجام این پژوهش، 

در این پژوهش در انجام گرفت.  (1992تئوری و از شیوه اثر گلیزر )گراندد به روش  وکیفی  تحقیق

های اخالقی تالش گردید تا محیط های مختلف ورزش کشور را تصویرسازی راستای شناسایی ارزش

ها را در چارچوب ها و طبقات تصویرسازی شده مورد بررسی و شناسایی قرار دهد. این و سپس ارزش

حوزه  هفتپس مشخص نمودن  در این پژوهشبل مشاهده است. ( قا1چارچوب در قالب شکل )

انداز و اسناد باالدستی کالن و دینی، سند چشم علومهای اخالقی شامل مطالعاتی مرتبط با ارزش

های پهلوانان و چهره تاریخ، المللی ورزشیالمپیک و منشور المپیک و سایر نهادهای بین، ورزش کشور

و در نهایت  محیط های سازمانی ورزش کشور، ورزش قهرمانی، کشوربرتر اخالق و فرهنگ ورزش 

ارزش شناسایی شده از طریق  58، اخالقی مورد تاکید در ورزش کشورهای منتخب هایارزش
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بندی نمود. در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی، مفهوم دسته هفتکدگذاری باز و محوری را در این 

مقوله  سهمفهوم نیز در  هفتاین  ( 1387خبیری و آقاپور ) ( و2003)با استناد به مطالعات بروکسیل 

و همچنین رزاقی  (1387خبیری و آقاپور )فردی، بین فردی و سازمانی ترکیب و الگوی نهایی شدند. 

های اخالقی در ورزش قهرمانی از ابعاد رشد رفتار شاخصه خود به در نظری (1395و همکاران )

های اخالقی های ارزشتوجه دارد. اصل اساسی دستورالعمل جوانمردانه و رفتار پهلوانیمنصفانه، رفتار 

در رابطه با بازی و رفتار منصفانه فاکتورهای جدا  )رعایت مقررات(این است که مالحظات اخالقی

ها بایستی وجود های ورزشی تفریحی و رقابتی است که در همه سطوح و توانایینشدنی همه فعالیت

سطح فردی و سطح سازمانی یا  شاملته باشد. دو سطح از مسولیت در ارتباط با رفتار منصفانه داش

 ساختاری شناخته شده است. 

در ورزش را به عهده دارد. در این راستا، هر فرد باید اخالقی در سطح فردی، هر فرد مسولیت رفتار 

اخالص ، تهذیب نفس، خدا به توکل، ایماننه ارزش شامل نقش خود را در محدوده مشخص ایفا کند. 

در این  جدایی از مادیات، اعتماد و عزت نفش، صبر و شکیبایی، شجاعت، تالش و پشتکار، نیتیو نیک

ها، فرد و همچنین گیرند. در واقع در تمامی ابعاد ورزش و در تمامی فرایندها و فعالیتسطح قرار می

ها در ورزشکاران، مربیان، تقویت و توسعه این ارزشبایست بر گران میگذاران و هدایتنگاه سیاست

های اخالقی در سطح فردی بر توسعه در واقع، ارزش داوران و سایر افراد درگیر در حوزه ورزش باشد.

ورزش از یک سو بر های ارزشی افراد تاکید دارد و باید بر این نکته تاکید نمود که فکری و سرمایه

بایست محیط و عناصر بیرون از و از سویی دیگر میدارد اثر مثبت  در افراد هاگیری این ارزششکل

 ها گام بردارد. ورزش نیز در راستای رشد این ارزش

تعداد نه ارزش در سطح بین فردی شد که شامل شامل  های این پژوهش منجر به شناسایییافته

، طلبیبرتری جویی و رقابت، گراییتیم، همدلی و انسجام، احترام به  دیگران، احترام به پیشکسوتان

ها این ارزششناسایی است.  صداقت، و تواضع و فروتنی، بخشندگی و سخاوت، منشیجوانمردی و آزاد

ها را از کند و فرد در تعامل و رفتار با دیگران این ارزشدر ارتباط با فرد یا افراد دیگر معنی پیدا می

دهد. در نتیجه در راستای توسعه تعامالت و ارتباطات در حوزه در قالب مصادیق رفتاری بروز می

های اخالقی ها نقش بسیار مهمی خواهند داشت و طرز رفتار با دیگران، بیانگر ارزشورزش، این ارزش

در تبیین این توان در قالب نه ارزش ذکر شده، خالصه نمود. بسیاری خواهد بود که در نهایت می

یک ورزشکار سالم و پایبند به اصول اخالقی بر این باور است که برنده شدن توان گفت، ها میارزش

های غیرمتعارف یک پیروزی واقعی و با افتخار و جوانمردانه نیست. مربیان باید به با استفاده از روش

ورزشکاران آموزش دهند ورزش قهرمانی یک فرآیند پیچیده و دشوار است که برای پیروزی با افتخار، 

باید پذیرفت مند تالش و کوشش و فراهم نمودن امکانات و مسیرهای مورد نیاز است. همچنین نیاز
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دربرگیرنده روحیه برابری است و بر  و تا حدودی مستقل از قوانین ورزش است های اخالقیکه ارزش

از آن جهت در ورزش ممنوعند که ناجوانمردانه  اعمال غیر اخالقی و ارزشیاین فرض استوار است که 

. نتایج در نظر گرفتن بازی جوانمردانه به مثابه احترام به بازی را در دو سطح در گرددمحسوب می

گیرد. بازی جوانمردانه به معنای احترام به بازی در سطح فرد ورزشکار به عنوان خطوط نظر می

اند که چه کاری باید انجام دهد و بازی جوانمردانه به عنوان مای که او مردد میراهنمایی برای لحظه

 .گذاری در بر داردها در سطح سیاستهای ضمنی برای اعمال و تصمیماحترام به ورزش؛ که داللت

های ورزشی به طور ویژه مسولیت دارند تا با تنظیم قوانین عادالنه و در سطح ساختاری، سازمان

ها در سطح ساختاری، در صورت مدیریت موفق ارزشالنه را ایجاد کنند. سیاست شفاف، پایه ورزش عاد

مردم ، نظم و انضباط، عدالت و انصاف، قانون مداری، غیرت و عرق ملیرود تا نه ارزش انتظار می

مورد تقویت و رشد قرار گیرد.  ایثارگری، و پذیریمسئولیت، احترام به محیط، تعالی و رشد، دوستی

های شزدارد و در این راستا، ارها ناظر بر رفتار و نگرش ورزشکاران در یک نگاه ملی ارزشبرخی از این 

دهد و در بعدی دیگر، ناظر بر نگاه غیرت و عرق ملی، مردم دوستی، ایثارگری خود را نشان می

 مداریقانونهای نظم و انظباط، احترام به محیط و توان به ارزشساختاری و چارچوبی است که می

 اشاره نمود. 

-شاخصای؛ از طرفی بر های اخالق فردی و حرفهبندی مبتنی بر تحلیل ارزشدر این تحقیق تقسیم

دارد و از  توجه های اخالقی در ورزش در ابعاد رشد رفتار منصفانه، رفتار جوانمردانه و رفتار پهلوانی

-)تعاملی و بین فردی( و ساختاریتلفیقی -رفتاری، میانی-سازی سطوح فردیسویی دیگر با برجسته

در  کند.را تقویت می "بوکسیل"آل ورزش ای )سازمانی و ملی(؛ ویژگی های مدل ایدهرسانه-نهادی

تواند به اهمیت مثبت و منفی آل ورزش می( معتقد است بررسی شکل ایده2003بوکسیل)این راستا، 

مند د: اختیاری و گزینشی باشد؛ قاعدهکناخالقی آن کمک کند و برای آن چهار ویژگی را ذکر می

در مدل ارائه شده در این  باشد؛ مبارزه فیزیکی و جسمانی داشته باشد؛ رقابتی و برتری جویانه باشد.

های چهارگانه ارائه شده توسط بوکسیل تاکید های مورد شناسایی، بر تقویت ویژگیپژوهش نیز ارزش

آل کمک گیری ورزش ایدهتواند به شکلها در ورزش، میسازی این ارزشنماید و رشد و نهادینهمی

 شایانی نماید. 

های پژوهش انجام شده توسط موسسه ضد دوپینگ آمریکا های این پژوهش مطابق با یافتهیافته

های اخالقی از نگاه ارزش (1391) حلبیان ،(2016)سازمان قهرمانی اروپا (، 2015برانو )(، 2003)

های این پژوهش با نتایج و مدل سطح بندی از طرف دیگر یافتهمورد شناسایی دارای همخوانی است. 

مشارکت، احترام به ) سه سطح شهروندی ها را در قالبکه ارزش (2015روسا )های اخالقی ارزش
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 فردی ( وبه دیگراناحترام  و همدلی، همکاری، همبستگی) ، بین فردی(استانداردها و احترام به محیط

 ، همخوانی دارد. تعریف نموده است س(عزت نف و پیروزی، اعتماد به نفس، استقالل، مسئولیت پذیری)

های در نهایت باید تاکید نمود، در این پژوهش با یک نگاه کیفی و اکتشافی به بررسی و شناسایی ارزش

نظری موجود، به الگوسازی آنها های اخالقی در ورزش کشور پرداخته شد و با توجه به چارچوب

های اخالقی در ورزش کشور در قالب یک مدل سه سطحی و پرداخته شد و در نهایت الگوی ارزش

 قرار گرفت. مورد تدوین  ارزش فرعی 58ارزش محوری و  27دارای 

های ورزشی در توسعه اخالق در جامعه و اهمیت و جایگاه منش و با توجه به نقش ورزش و محیط

-ار ورزشکاران و تمامی افراد برجسته در ورزش کشور، در نتیجه برخورداری از یک تصور و مجموعهرفت

های این یافتههای اخالقی و ترویج و پرورش آن نقش مهمی خواهد داشت. ای توسعه یافته از ارزش

ورزشکاران، مربیان، در بین های اخالقی ارزشو ترویج تواند به عنوان مبنایی جهت توسعه تحقیق می

-گذار و همچنین سازمانورزش مورد استفاده نهادهای سیاست داوران و کادر مدیریتی و اجرایی ورزش

 های اجرایی ورزش کشور قرار گیرد.

ای برای آغاز به عنوان بستر و زمینه های اخالقی تدوین شده در این پژوهش می تواندالگوی ارزش

تواند بر محور این پژوهش های آتی میپژوهشقی در ورزش باشد و های اخالمطالعه در حوزه ارزش

-تواند بر چگونگی نهادینههای موجود را تقویت نماید. در نتیجه تحقیقات آتی میشکل گرفته و یافته

 ها تمرکز یابد. سازی، اجرا و توسعه این ارزش
 

 

 

 تشکر و قدردانی
بدنی و علوم ورزشی است و نویسندگان تربیت این طرح مستخرج از طرح پژوهشی مصوب پژوهشگاه

پژوهش همکاری از همه افرادی که در فرآیند های این پژوهشگاه و دانند از حمایتبر خود واجب می

 ه عمل آورند.بکمال تشکر و قدردانی را  اند،داشته
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Abstract 
The dissemination of ethical values in today's world is essential. Sport in terms of 

championship, sport for all, educational and professionalism requires a new approach, 

requires a new approach, in order to provide ethical development and sporting behaviors. 

Therefore, the present research has been designed to develop a model of ethical values 

appropriate to sport in Iran. Considering the qualitative and exploratory nature of the 

subject, the qualitative research method of grounded theory based on Glaser (1992) 

method was used. The research sample was comprised of 25 elite experts in the field of 

ethical values in sport, and sampling continued to achieve theoretical saturation. To 

formulate the research model, a primary list of factors was identified through a review of 

the literature. Then qualitative data were collected through semi-structured interviews. 

The open coding results indicated that 58 values could be effective in designing the model 

of ethical values. In the pivotal coding step, values are classified in seven concepts. 

Finally, these concepts were combined in the three categories of behavior individual, 

interpersonal (interactive and interpersonal), and structural (organizational and national) 

components and so the final model was developed. The findings of this research can be 

used by policy makers of cultural affairs as well as the executive agencies of sports as a 

basis for the development of ethical values in sport. 
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