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Abstract 

Spiritual and ethical spirit in sport is manifested in university and considered as a sport 

ethical symbol in society. The aim of this applied (purpose), combined (gathering data) 

and analytical–exploratory (data analysis) study was to identify and explain the factors 

affecting the development of ethics in academic sport to promote ethical values in the 

sports community of the country. The statistical sample of the study in the qualitative 

section consisted of 25 experts in sport ethics, and in the quantitative section included 327 

sports experts from the national collegiate athletic association, federations, and the 

Ministry of Sports. The required data were collected using a researcher-made 

questionnaire obtained from the qualitative section of the research and experts' opinions. 

The data were analyzed through descriptive and inferential statistical methods. By using 

the semi-structured interview method and the content analysis technique, the components 

and indicators affecting the development of ethics in academic sports were identified via 

the exploratory factor analysis test. These factors included individual-behavioral, 

contextual, organizational, and extra-organizational ones. Moreover, the findings showed 

that the factors affecting the development of ethics in academic sports influence the 

promotion of ethical values in the sports community of the country. Based on the results 

of the ongoing study it has been concluded that the ethical values of academic sport can 

be improved by ethical, educational, managerial, and research strategies. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
Ethics is a science that improves the relations of humans with each other and can 

teach how to live and become prosperous. One of the sports abilities is that it is a 

place for fostering a combination of ethical virtues that along with it contributes 

to the health of an individual (1). Sport in universities with a long history has an 

important role in the education of students and a significant factor in the 

development of ethical behavior in athlete and non-athlete students. Developing 

ethical behavior in academic students generally and specifically in student-

athletes can affect the improvement of their behavior in professional sport. The 

purpose of this study was to identify, explain, prioritize and determine the relative 

importance of these factors affecting the development of ethics in academic sport 

to promote ethical values in the sports community of the country. 

Methods and Material 

The aim of this applied (purpose wise), combined (in terms of gathering data) and 

analytical–exploratory (from the method of analyzing the data perspective) study 

was to identify and explain the factors affecting the development of ethics in 

academic sport to promote ethical values in the sports community of the country. 

The statistical sample of the study in the qualitative section consisted of  25 

experts in sport ethics, interviewed in order to compile the questionnaire, and in 

the quantitative section included 327 sports experts from the national collegiate 

athletic association, federations, and the Ministry of Sports. The required data 

were collected using a researcher-made questionnaire with 54 phrases in 4 

dimensions (individual-behavioral, contextual, organizational, and extra-

organizational) in a Likert 5-value scale, obtained from the qualitative section on 

the research and experts' opinion through interviews. Content validity of the scale 

was confirmed via the coefficient of variation ratio (CVR), and the convergent 

validity was validated using the average variance extracted (AVE) coefficient. 

Moreover, to confirm the divergent validity, the correlation between the questions 

of one variable and other variables was compared. The reliability of the scale was 

obtained based on Cronbach's alpha, Gottman, and Spearman-Brown coefficients. 

Confirmatory factor analysis (CFA) was used to determine the effect of the 4 

factors on the promotion of ethical values in the sports community (structural 

model fitting), and the Friedman test was used to prioritize the factors affecting 

the development of ethics in academic sport. 

Findings 

Descriptive findings of the study indicated that the age range of 114 participants 

was from 36 to 40. In addition, 65.13 and 34.87% of the statistical sample were 

males and females, respectively. Most of them had 6-10-year job experience (91 

(27.82%)) and 65.13% (213 people) of them were married. The mean scores of 

study variables were high. Qualitative findings of the study after identifying 
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factors affecting ethic development in academic sport using qualitative content 

analysis, content validity of the scale using CVR coefficient revealed that except 

2 phrases, the remaining phrases had coefficient more than 0.51 in convergent 

validity based on AVE coefficient. The results for every phrase were >0.5 in 

divergent validity of the scale. The correlation values for all phrases were at an 

acceptable level. The reliability of the scale was confirmed using Cronbach's 

alpha, Gottman, and Spearman-Brown coefficients so that all of them were above 

0.7. Based on following the table, the result of the CFA used to determine the 

effect of 4 factors on the promotion of ethical values in the sports community 

reveal that 4 factors have a significant effect on the promotion of ethical values in 

the sports community because t standard and loading factors are more than 1.96 

and 0.4, respectively. Further, the effective rates of the organizational, extra-

organizational, individual, and contextual factors were 0.63, 0.54, 0.71, and 0.48 

respectively. 

 
Table1- Relationships between Structures Based on the Conceptual Model 

Relationships 

between Structures 
Impact Factor Critical Ratio 

Level of 

Significance 

Effect of 

organizational factors 

on sport ethics 

0.63 10.26 
 

*** 

Effect of extra-

organizational factors 

on sport ethics 

0.54 9.53 
 

*** 

Effect of individual-

behavioral factors on 

sport ethics 

0.71 11.70 
 

*** 

Effect of contextual 

factors on sport ethics 
0.48 8.32 

 

*** 

***Level of significance <0.001 
  

Besides, there was a priority among factors in terms of affecting the development 

of ethics in academic sports. Individual-behavioral factors had the first priority 

followed by contextual, organizational, and extra-organizational factors, 

respectively. 

 

Conclusion 

Ethics as a combination of individuals traits emerge from individual internal 

morality. What makes sport beautiful is the exhibition of ethical values. 

Respecting the lows, competitors, officials, and spectators along with generosity, 

endurance, manliness, absence of violence, aggression, and so on are amongst 

these values (2). University in addition to generating knowledge, education, and 

research can induce ethical values as well as individual and collective norms 
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which can guide behavior. The qualitative result of the current study indicated that 

individual-behavioral, contextual, organizational, and extra-organizational factors 

could affect ethical development. Concentration on each of these factors and an 

effort to improve and support them by sport managers and coaches can promote 

ethical behaviors in academic sport. The findings of the present study suggested 

that these factors could influence the promotion of ethical values in the sports 

community of the country. Based on the results of the ongoing study it has been 

concluded that the ethical values of academic sport can be improved by ethical, 

educational, managerial, and research strategies. 
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 مقالة پژوهشی

 1ی بر توسعه اخالق در ورزش دانشگاه مؤثرعوامل   نییو تب  ییشناسا 
 

 4محمد کشتی دار  ،3حسین پیمانی زاد، 2حسن فهیم دوین، 1میترا صفری دولو
 

 .دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد. ایران.1

 مسئول(   ۀنویسند)  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد. ایران  دانشیار مدیریت ورزشی،.2

 ران یواحد مشهد، ا  یآزاد اسالم  ،دانشگاهیبدن  تیگروه ترب  اریدانش.  3

 دانشگاه فردوسی مشهد.   ،یورزش  تیریمد  اریدانش .4
 

 1398/ 11/04تاریخ پذیرش:                 1397/ 11/ 25تاریخ دریافت: 
 

 چكیده 
در    یورزش  یو به عنوان نماد اخالق  بدای  یتجلاهی  تواند در ورزش دانشگ  یم  یورزش  یو اخالق  یمعنو  روح

شناسایی و تبیین عوامل هدف    باو تحلیلی و اکتشافی  بی  ، ترکیر این تحقیق کاربردی د  .جامعه محسوب شود

  د.وب  ارتقاء ارزش های اخالقی در جامعه ورزشی کشور  به منظوراخالق در ورزش دانشگاهی    توسعه  بر  مؤثر

نفر  327شامل  یو در بخش کم یخبرگان اخالق ورزشاز  نفر  25شامل  ی فیجامعه آماری پژوهش در بخش ک 

با آوری داده ها  جمع  فدراسیون ها و وزارتخانه ورزش کشور بود.  ، در سطح دانشگاه ها  کارشناسان ورزشاز  

صورت پذیرفت. خبرگان بود  ات  که حاصل از بخش کیفی پژوهش و نظر ساختهمحقق    نامهپرسش  استفاده از

مصاحبه   روش  از  استفاده  بااستفاده شد.    جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی

  ورزش دانشگاهی  در  اخالق  توسعه  بر  مؤثر  های  شاخص  و  تحلیل مضمون مؤلفه ها  یافته و تکنیک  نیمه ساختار

رفتاری، عوامل  -فردی  ؤثرمعبارتند از عوامل  شناسایی شدند که    ده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافیبا استفا

و عوامل    مؤثرای، عوامل  زمینه  مؤثر این  .  فراسازمانی  مؤثرسازمانی  یافته های پژوهش  بر عوامل  بر اساس 

 گذار بودند.تأثیر  ارتقاء ارزش های اخالقی در جامعه ورزشی کشور  به منظور  توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی

  ی واز طریق راهبردهای آموزشی، ورزش  را  توان نتیجه گرفت که ارزش های اخالقی در ورزش دانشگاهی  می

 و منتظر رشد ارزش ها و اخالقیات در ورزش بود. توسعه دادپژوهشی 

 

 .توسعه اخالق، ورزش دانشگاهی کلیدی: گانواژ
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 مقدمه 
هاست و    جمع واژه خلق به معنی خوی  اخالق در لغت.  استترین نیازهای بشر  ساسیااخالق یکی از

گذاری بر    ارزش  بررسی وعلم اخالق، دانش  .  راه صالح و فالح جامعه است  ها  اخالقمند کردن انسان

مبنای دو اصل توارث و تربیت در افراد جامعه    بر  ها و رفتار آدمی است؛ که رفتارهای آدمی   خوی

حساسیت اخالقی،  :  از  که عبارتند   استدر فرایند اخالقی چهار عنصر اساسی دخیل    .گیرد  شکل می 

 (.  85، 2015)غالمی و ابراهیمی،  عمل اخالقی  و  قضاوت اخالقی، انگیزش اخالقی 

اند آن چنان که باورها و    فرهنگی و اجتماعی بوده  های  همواره از نهادهای پیشتاز حرکت  دانشگاه ها

به آن  می  اعتقادات  نفود  جامعه  در  که  سرعت  است  آن  دلیل  به  امر  این  و  ها  کند  از    دانشگاه 

بنابراین .  گردد  محسوب می  های اخالقی  شاصول و ارز  ها برای نهادینه کردن  گذارترین محیطأثیرت

به طوری که بدون در نظر  .  است  در تغییر و تحوالت جوامع انسانی نقش مهمی ایفا کرده   دانشگاه ها 

تاریخ    توان گفت که در  میت  أجربه  .  مسیر توسعه جوامع را بررسی کرد  توان  گرفتن این نقش نمی

)محمدی،    سازنده در جوامع انسانی نبوده است  بانی و ناشر تحوالت  دانشگاه ها بشر هیچ عاملی همانند  

که کارکنان    هستند  دانشگاه هاشدگان    تحوالت علمی و اجتماعی تربیت  چه آن که پیشتازان  (.2009

دانشگاه و آموزش  های عمده    دیگر از جمله رسالت  به عبارت.  دهند  آگاه علمی جامعه را تشکیل می

و فرهنگ کشور و  عالی، تسهیل انسان، توسعه و غنای دانش  انسانی    رشد و تکامل  نیروی  پرورش 

  شرایط مناسبی برای بروز مشکالت اخالقی دارد و اخالق  دانشگاه ها .  متخصص مورد نیاز جامعه است

دانشگاه    های عمده  ف هد(.  2009)محمدی،    های آموزش عالی کاربرد دارد  ها و فعالیت  در همه زمینه

طریق    های اجتماعی از  کمک به تحقق هدف  - 1:  محور تصور کرد  در هر کشور را می توان بر چهار  ها 

برابری در فرصت برآوردن تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی  -2های آموزش عالی    فراهم آوردن 

های بالقوه شهروندان و    توانایی   ها، انتظارات و تحصیالت افراد، پرورش  ها، انگیزه  ویژگی   متناسب با 

کمک به   مورد نیاز توسعه کشور و پرورش نیروی انسانی متخصص 3-تسهیل فرایند یادگیری مستمر

 . (393، 2016شاه علی و همکاران، ) دانش نو پیشبرد مرزهای دانش و تولید  -4حل مسائل جامعه 

و دانشگاه    اندپذیرفته  أثیرتی کشور  ورزشی کشور را افرادی تشکیل می دهند که از نظام آموزشجامعه  

به عنوان نظام آموزشی بعد از آموزش و پرورش می تواند در توسعه شکل گیری و ارتقاء شخصیت فرد 

نقش بسزایی داشته باشد و اگر دانشگاه ها فقط به صورت تک بعدی و در توسعه دانش افراد فعالیت  

بی تعهد و بی اخالق  نمایند، کاری بس بیهوده نموده اند چرا که دانش در دست انسان های ناسالم،  

فساد است و الزم است که در دانشگاه و فعالیت های دانشگاهی نظیر ورزش دانشگاهی    کنندۀشروع  

در قالب ورزش قهرمانی برون دانشگاهی )بین دانشگاهی( و مسابقات ورزشی درون دانشگاهی فعالیت  

ی، هنجارهای و ارزش مسئله توسعه آگاهی های شخصیت  ربتفریحی فوق برنامه ورزشی  –های ورزشی
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(. بنابراین جامعه ورزش نیز از این قاعده مستثنی  2011شود )محمدی،    تأکیدهای اجتماعی و اخالقی  

نیست و با توجه به حضور ورزشکاران، مدیران و مربیان در دانشگاه ها در طول دوران تحصیل و فعالیت  

می پذیرند و بهتر است که این    رتأثیموقت در ورزش دانشگاهی در طول این مدت، از این موضوع  

اثر بخش نمودن آن، مدلی کاربردی تدوین شود تا به صورت جامع، تمامی    تأثیر برای  شناسایی و 

 از اثرات آن بهره مند گردند.   و جامعه ورزشی کشور دانشگاه ها 

است که مورد توجه واقع شده و    یو جهان بحث اخالق حرفه ای مدت زمان  رانیدر دانشگاه های ا

به صورت کدهای   فیتعار  نیمطرح شده است. ا  ی برای آن در گروه های شغل  ی و مستندات  فیتعار

و مقررات مرتبط    یهنجارهای اجتماع   ،ینیآموزه های د   ،یاخالق حرفه ای و بر مبنای اصول فرهنگ

ما وجود دارد، موضوع    یفرهنگو    ینیکه در متون د  ی غنای کاف  رغم ین و منتشر شده اند. علیتدو

مورد توجه   ی تر اخالق در آموزش و پژوهش دانشگاه  حیصح  انیبه ب  ا ی  ی اخالق در آموزش دانشگاه

و ناپسند برای   ده یپسند  تارهای(. مرزها و محدوده رف2011فرد و همکاران،    ی قرار نگرفته است )مطلب

تواند گروه    ی م  ی خالق در آموزش عالا  ۀلیو مدرسان به وس  رانیحرفه ای از سوی مد  ف یاجرای وظا

با مشخص کردن حدود و ثغور   یقرار دهد. اخالق در آموزش عال   تیهای تحت آموزش را مورد حما

های    نفعیهای حرفه ای، ذ  تیولدر اجرای مسئ  یعلم  تأ یو ه  رانیرفتارهای مناسب و نامناسب مد

 (. 53، 2015 نپور،یو آر یکند )محراب تیگوناگون دانشگاه ها از جمله جامعه را حما

عنوان  (  2016)  1بنسون  با  پژوهشی  رفتارها  تیشخص  نییتعدر  از    انیدانشجو  یاخالق  یو  دانشگاه 

ورزش    قیطر در  داد  مشارکت  به  نشان  ورزش  در  مشارکت  و    یاخالق   یها  ی ژگیو  یریگشکلکه 

م  انیدانشجو  یاجتماع  مت  ج ینتا.  دکن  ی کمک  عنوان  (  2012)  2وزیپزوهش  اخالق"با  در    ات ینقش 

  ی و برون دانشگاه   یدرون دانشگاه  ینشان داد که مشارکت در ورش ها  "انیدانشجو  یمشارکت ورزش

بردن    "باور    ن یکاهش ا  نیو همچن  ی انضباط  ی و ب  یاخالق   ی( باعث کاهش تقلب و خشونت، بی )قهرمان

توسعه اخالق  "با عنوان    ی( در پژوهش2007)3  و چت زوپولس  دیمورت  . گردد  یم   "یطیتحت هر شرا

ورزشکاران با نوع ورزش و سطح   یقضاوت اخالق   ایکه آ  نیا  نییبا هدف تع  "یورزش دانشگاه  قیاز طر

  یاخالق   ینه ؟ نشان دادند که ورزش در کل بر قضاوت ها  ا یو    ردیگیقرار م  تأثیررقابت آنها تحت  

برخوردار    ییکه از رقابت باال  ییورزش ها  درگذار است.  تأثیرجهت مثبت    رورزشکاران د   انیدانشجو

حاکم بر    یبر اخالق و ارزش ها  یداشتند که مبتن  ییبودند ورزشکاران با نمره اخالق باال قضاوت ها

بود در2010)  4پنینو   .ورزش  اخالقی،   وجود  با  که  دریافت  پژوهشی  (  های   کمتر  کارکنان  فرهنگ 

 
1. Benson 

2. Mathews 

3. Mouratidou & Chatzopoutoutos 

4. Penino 
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  که  است  کارکنانی  از  کمتر  بسیار  کارکنان  این  در  بد رفتاری ها   بروز  نسبت  و  می کنند  فشار  احساس

).  است  نیافتاده   جا   آنها   میان  در  این فرهنگ  اشاره  2005ابوالحسنی و رضائی منش  پژوهشی  ( در 

 دیگران   به  احترام  بودن،  رقابت طلبی، صادق   و   و پاسخگویی، برتری جویی   مسئولیت پذیریکردند که  

ها  نسبت  احترام  و  رعایت ارزش  دیگران،  همدردی  انصاف،  و  عدالت  اجتماعی،  هنجارهای  و  به    با 

( در  2015)  1لس کروت و بران.  دارند  اخالق حرفه ای  که  است  افرادی  بارز  ویژگی های  از  وفاداری

 ان یدانشجو  یستیبا بهز  انیگرانه مرباستفادهو سو  یاخالق   یرفتار ها  نیرابطه ب"خود با عنوان    پژوهش

و درک آنها از   انیدانشجو یتمندیبا رضا معنادارو رابطه مثبت  یاخالق ینشان دادند رهبر "ورزشکار

  لیبا تما معناداررابطه مثبت  یسو استفاده گرانه مرب ر. رفتاداشت میدر ت تیوجود جو انسجام وجامع

بررسی پیامدهای  "( در پژوهشی با عنوان  2017)  جواهری کامل و    بهاری فر  ورزشکاران با تقلب داشت.

  "ارزش های اخالقی سازمان )با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی( 

ثیر دارد.  أ اخالقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تکه ارزش های دریافتند 

( در پژوهشی با عنوان الگوی پیاده سازی اخالق حرفه ای در سازمان های  2016شاه علی و همکاران )

بر پیاده سازی اخالق حرفه ای در سازمان    مؤثرایران با استفاده از تکنیک دلفی دریافتند که عوامل  

( تحقیق تحت عنوان 2017)  2جیمز کنان  .استر سه بعد فردی، سازمانی و محیطی قابل مداقه  ها د

ها دریافت ای در دانشگاهبا هدف نشان دادن نقش اخالق حرفه  "ها ای در دانشگاهکمبود اخالق حرفه"

روری ای در بسیاری از حرفه ها مانند پزشکی، حقوق و تجارت امری بسیار ضکه رعایت اخالق حرفه

ها، چنین استانداردهایی در  رغم وجود محیط آموزشی و سطح باالی تحصیل در دانشگاهاست امّا علی

 تی هو( با عنوان 2017) گراهامپژوهش  در  شود.این مکان وجود ندارد که نیاز به تدوین آن دیده می

و   3( ان.سی.ای.ای) یورزش دانشگاه  یمسابقات انجمن مل  یک گروه یبررس ات، یو رشد اخالق یورزش

،  یهمکار.  ورزشکار بود  انیورزش به دانشجو  دنیبخش  تیاز هو  یحاک   جیآنها نتا   ی اخالق  یها  انیبن

ورزش در    قیهستند که از طر  یو اخالق   یرفتار  ی ها  یژگیجوانمردانه و منصفانه از جمله و  ی، بازثاریا

 . کند  یم   داینمود پ  یورزشکاران دانشگاه

افراد  رعلی اثرات مثبت ورزش بر توسعه اخالق در  س  لشرکت کننده در محیط های آموزشی )غم 

طور اخص با هب  یو ورزش دانشگاهامروزه ورزش به طور اعم    ،(2012و متیوز،    2015کروت و بران،  

 است   ارزش های فرهنگی و اجتماعی را هدف قرار داده  که  ییها   چالش  روبروست.  یجد  یها  چالش

این موضوع همان از دست رفتن روح ورزش و اخالق ورزشی   .و به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت

 
1. Lescroat & Brown 

2. James F. Keenan  

3. National Collegiate Athletic Association 



 217                                                                  ...عوامل موثر بر توسعه اخالق نییو تب ییشناسا: دولوصفری

ورزش است که شامل ورزشکاران، مربیان، داوران، تماشاگران و رسانه های   بزرگدر میان کل جامعه 

 گروهی و مدیران باشگاه ها می شود.

  یاشاره م  ی در ورزش دانشگاه  ژهیدر ورزش به و (ها )چالش ها  ی اخالق  یاز ب   ی به عنوان مثال به برخ

  م، یانجام ده  میتوان  یکه م   یبه آن هرکار  افتنی دست    یبرا  د یاست و با   زیشدن همه چ  برنده  .میکن

نبوده است که ما آن را نقض نکرده    یقانون  چیه  تاکنون  م؟یکنند؛ چرا ما تقلب نکن  یهمه تقلب م

ا  میباش برگزارشده،  نیتربزرگدر    میاکنون دار  م؟ یکجا هست  نکیو  تاکنون    یم   یباز  مسابقات که 

 . میکن

  موضوعات  .م یرو  یباال و باالتر م   قیطر  نیشده است، ما از ا  ی عاد  ی ما امر  یبرا  ی و تبان  گرفتن  رشوه

اخالق،    حیرسانند و عدم درک صح  یم  در ورزش را  نیهستند که نقض قوان  یذکر شده همه موارد

 .(2014،)رزاقی ها است  دهی پد نیگمشده ا

دانشگاهی که آموزش معیار های  در حوزه اخالق در ورزش  خالء تحقیقاتی    ،با توجه به اهمیت موضوع

است آن  اهداف  مهمترین  از  ورزشی  فرهنگ  کنار گسترش  در  قربانی،    اخالقی  و  لو  جعفر  )صفری 

دانشگاه و   یمتناسب با ارزش ها یدر جهت توسعه اخالق یمدل کاربرد کیکه  ییجاو از آن( 2007

منتقل    یتر ورزشبه جامعه بزرگ  ندهیو در آ  دیتر نمابخشاثرها را    یاثر گذار  نیتواند ا  یجامعه م

با توجه به اثرات ورزش و در کانون   نیرسد. همچن  یبه نظر م  یانجام پژوهش حاضر ضرور   د،ینما

اخالق در جامعه    یساز  ادهیتوان از ورزش در جهت پ   یو ورزشکاران م  یورزش  یها  تیبودن فعال  وجهت

 ی متوسط اخالق در ورزش دانشگاه اگر چه در زمان فعل  تیبه وضع  تیبهره گرفت. با عنا   ی دانشگاه

اند و با جد  کامالًدر ورزش را    یالقاخ  یخطر توسعه ب  زین  یسازمان های ورزش   زا  تیدرک نموده 

  ر یو غ  ی مال نیهای سنگ مهیجر ایهمچون بازی جوانمردانه و  یی ها  نهیگسترده در زم غاتیتبل قیطر

رسد که در اهداف خود    یبه نظر نم  یاز آن دارند، ول  رییدر جلوگ  ی سع  یاخالق  ریبرای اعمال غ  یمال

به    یگاهتوسعه اخالق در ورزش دانش  نی(. بنابرا2016  ،یمیکسب کرده باشند )سل  یقیچندان توف

ا دانشگاه  نیلحاظ  فعال در ورزش  ورزشکاران  از دوران تحص  ی که  افراد   ی هر کدام جزئ  لیبعد  از 

.  دینما  یو ضرورت انجام پژوهش را برجسته م  تیکشور خواهند بود، اهم  یدهنده جامعه ورزش  لیتشک

 یو جامعه ورزش  یاخالق در جامعه دانشگاه   یساز  ادهیتوان از ورزش در جهت پ   یم  کهنیبا توجه به ا

همچن  کی گرفت  بهره  توسعه    نیکشور  جهت  امحققان  ریسا  یها  افتهیدر  درصدد    نی،  پژوهش 

  ی اخالق  یارزش ها  رتقاءبا هدف ا یش دانشگاه بر توسعه اخالق در ورز  مؤثرعوامل   نییو تب  یی شناسا

 . استکشور  یجامعه ورزش
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 پژوهش روش
لحاظ نوع جستجوی داده ها از نوع    است. از  تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی 

  از  است.ترکیبی )کمی و کیفی( و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحلیلی و اکتشافی  

که جمع آوری داده ها به صورت میدانی و پیمایشی    استنگر  حاللحاظ زمان انجام تحقیق از نوع  

نفر از    25  شاملانجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش اول )کیفی( برای انجام مصاحبه میدانی  

اخالق ورزشی و  اخالق  و خبرگان  از    بود.   اساتید  اطالعات حاصل  از گردآوری  بعد  در بخش کمی 

ارشناسان ورزشی و ورزش دانشگاهی کشور )شامل  کلیه کشامل    جامعه آماری تحقیق  ،پژوهش کیفی 

مربیان تیم های ملی و دانشگاهی کشور، مدیران فوق برنامه ورزش دانشگاهی کشور )آزاد و سراسری(، 

کارشناسان فدراسیون های ورزشی ، کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و اساتید تربیت بدنی دانشگاه  

  327با استفاده از فرمول جدول مورگان و به صورت تصادفی نفر بود.  2071های کشور به تعداد کل 

  .آماری انتخاب شدند ونهبه عنوان نم نفر

نامه و رساله ها، مقاالت علمی منتشر شده پایانبه منظور دستیابی به داده های اولیه پژوهش از کتب،  

ود در سایت های  در مجالت معتبر علمی در زمینه اخالق و اخالق ورزشی و همچنین از منابع موج

نظران، معتبر استفاده شد. پس از مطالعه پیشینه تحقیق و مدل های اخالقی تدوین شده توسط صاحب

این شاخص ها در چهار دسته عوامل   .بر توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی استخراج شد مؤثرعوامل 

ص ها حین مصاحبه نیمه رفتاری، زمینه ای، سازمانی و فراسازمانی دسته بندی شدند. این شاخ-فردی

عوامل  ساختار مورد  در  ورزشی  اخالق  و  اخالق  خبرگان  با  ورزش    مؤثریافته  در  اخالق  توسعه  بر 

داده شد و ابعاد، مقوله های اصلی و فرعی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نهایی  انجام  دانشگاهی  

بر   مؤثررای تعریف وزن و اهمیت  شد. سپس با استفاده از روش تحلیل تم )مضمون( نظرات خبرگان ب

توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی تحلیل شد. در بخش کمی جهت جمع آوری داده های مورد نیاز  

، زمینه ای سئوال  18بعد )فردی رفتاری    4عبارتی در    54محقق ساخته    ۀنامپژوهش حاضر از پرسش

فراسازمانی    سئوال  18، سازمانی  سئوال  11 بود در  سئوال  7و  تحقیق  از بخش کیفی  ( که حاصل 

  ( استفاده شد. در بخش کیفی، 5موافقم نمره    کامالًتا    1مخالفم نمره    کامالًاز  لیکرت )  ارزشی   5مقیاس  

 در بخش کمی   .صورت گرفتو استفاده از روش دلفی    طریق مشورت با خبرگان  از  نامه،تدوین پرسش

از ضرایب ابزار حاصل از مرحله کیفی تحقیق،    تحقیق حاضر جهت تعیین روایی صوری و محتوایی

CVR    وAVE    میزان همبستگی هر استفاده شد  سئوالو  اصلی  تا در مورد گویه ها،    با متغیرهای 

ی ابزار از یروایی مورد سنجش قرار گیرد. در رابطه با پایا ها با اهداف پژوهش،    مؤلفهارتباط گویه ها و  

 ، گاتمن و اسپیرمن استفاده شده است. نباخوکرضرایب الفای 
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 نتایج 
سن در کارشناسان ورزش    یفراوان  نیشتریپژوهش نشان داد که ب  ی در بخش کم  یفیتوص  یها  افتهی

سن در کارشناسان    یفراوان  نیدرصد و کمتر  86/34نفر( که معادل    114سال هستند )  40تا    36  نیب

  ت یوضع  ینفراوا  نیشتریب  بود.   درصد  24/3نفر( که معادل    10تند )سال هس  55تا    51  نیورزش ب

 ن یشتریب  بود.  نفر(  213درصد )  13/65کارشناسان ورزش، مرد هستند که معادل    نیدر ب  تیجنس

  نفر(  271درصد )  87/82هل هستند که معادل  أ کارشناسان ورزش، مت  نیهل در بأ ت  تیوضع  یفراوان

  دیکارشناسان ورزش، اسات  نیدر ب  قیمحل خدمت شرکت کنندگان در تحق  ت یوضع  یفراوان  نیشتریب  و

محل خدمت    یفراوان  نینفر( و کمتر  108درصد )  02/33دانشگاه ها هستند که معادل    ی بدن  تیترب

به کارشناسان وزارت ورزش و جوانان هستند که معا  نیدر ب  53/12  دلکارشناسان ورزش مربوط 

کارشناسان    نیدر ب  سابقه کار   تیوضع  یفراوان  نیشتریب  همچنین  .استکل نمونه    نفر(  41)  درصد

ب به    یفراوان  نینفر( و کمتر  91درصد )  82/27سال هستند که معادل    10تا    6  نیورزش،  مربوط 

در    .استدرصد کل نمونه    48/9سال هستند که معادل    21کارشناسان ورزش با سابقه کار باالتر از  

 زیر بعضی از خصوصیات آمار توصیفی متغیرهای اصلی آورده شده است.

 . می پردازدمتغیر های اصلی )عوامل( تحقیق بر اساس شاخص های مرکزی به توصیف  1جدول 

 

 )عوامل (  متغیر های اصلیتوصیف  -1جدول 

متغیرهای 

 اصلی 

تعدا

 د

کمتری

 ن
 میانگین  بیشترین

انحراف  

 معیار
 کشیدگى  چولگى  واریانس 

-عوامل فردی

 رفتاری
327 13/3 88/4 0632/4 32061/0 103/0 107/0- 089/0- 

 -433/0 -221/0 173/0 41637/0 0108/4 8/4 3 327 عوامل زمینه ای

 - 116/0 -24/0 14/0 37363/0 836/3 63/4 75/2 327 عوام سازمانی

عوامل 

 فراسازمانی
327 8/1 5 7527/3 4731/0 224/0 718/0- 989/1 

 

( و همچنین با توجه به انحراف نگین باالی متوسط متغیرها )عواملو با توجه به میا  1مطابق جدول  

رفتاری، زمینه ای، سازمانی و فراسازمانی  -فردی  مؤثر  توزیع متغیر عواملمعیار، چولگی و کشیدگی  

 برخوردار است.   توزیع طبیعیاز 

 یافته های بخش کیفی 

از روش کیفی  های بیان شده توسط خبرگان اخالق ورزشی  از گزاره  در فرآیند مصاحبه با استفاده 

ها را نشان  شود که چگونگی دستیابی به نتایج حاصل از این مصاحبه جداولی تهیه می  تحلیل مضمون
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، جهت شناسایی  های نیمه ساختار یافتهبنابر آنچه قبالً ذکر شد، ابتدا متون پیاده شده مصاحبه.  دهدمی

بر توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی، با دقت بررسی گردید و پس از وارد کردن آنها در    مؤثرعوامل  

جداول، و جدا کردن جمالت معنادار آنها در سطرهای مختلف، مفاهیم متنوع مورد استفاده در این 

که در واقع   های مفهومیتحقیق استخراج شدند. این مفاهیم با توجه به محتوای ظاهری، در دسته

 . نشان داده شده اند  (5و 4، 3،2)ول  اباشند، در جدگر یک مفهوم مستقل مینشان
 

بر توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی   مؤثرکدگذاری داده های محتوای مصاحبه در مورد عوامل  -2جدول  

 رفتاری -در بخش عوامل فردی

کد مصاحبه  
 شوندگان 

 کد باز  گزاره کالمی 

ی 
ور

ح
د م

ک
 

10I 8,I 5,I 4,I 

تقویت نمودن، پرداختن و اهمیت دادن به ویژگی های  
هل، درآمد، مقطع  أ، تیتدموگرافیک ورزشکار )سن، جنس

تحصیلی، شغل و ...( می تواند در ارتقاء ارزش های اخالقی  
 باشد. مؤثر جامعه ورزشی کشور 

ویژگی های  
 دموگرافیک فرد 

ل 
وام

ع
ثر

مؤ
 

ی
رد

ف
-

ی
تار

رف
 

  

 11,I 7.I 6,I 5,I 3,I

13,I 12,I 

قصد و نیت ورزشکار )خودسازی یا محبوبیت و مشهور شدن،  
تخفیف شهریه، پاداش و ...( از پرداختن به ورزش در دانشگاه  

 موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود. 

 قصد و نیت فرد

4I 2,I 1,I 

پرداختن، اهمیت دادن و تقویت باورها، اعتقادات و ارزش های  
دانشگاه می تواند موجب توسعه اخالق در  مذهبی ورزشکار در 

 ورزش دانشگاهی شود. 

باورها و اعتقادات  
 فرد

 14,I 11,I 6.I 3,I 1,I
17,I 

پرداختن، اهمیت دادن و تقویت اصول اخالقی ورزشکار در  
 دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.

 اصول اخالق فردی 

20I 8.I 4,I 2,I 

پرداختن، اهمیت دادن و تقویت تفکر و نگرش مثبت نسبت به  
معیار های اخالقی در ورزشکار موجب توسعه اخالق در ورزش  

 دانشگاهی می شود. 

تفکر و نگرش  
 مثبت

23.I 5I 3,I 2,I 
پرداختن، اهمیت دادن و تقویت شخصیت و سرسختی ورزشکار  

 دانشگاهی می شود. در دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش 
شخصیت و  
 سرسختی
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 رفتاری- دانشگاهی در بخش عوامل فردی

کد مصاحبه  
 شوندگان 

 کد باز  گزاره کالمی 

ی 
ور

ح
د م

ک
 

 18,I 17,I 2.I 6,I 5,I

19,I 
اخالقی ورزشکار در دانشگاه موجب توسعه اخالق  تقویت هوش 

 در ورزش دانشگاهی می شود.
 هوش اخالقی 

ل 
وام

ع
ثر

مؤ
 

ی
رد

ف
-

ی
تار

رف
 

 

15,I 7,I 6,I 
پرداختن، اهمیت دادن و تقویت وجدان ورزشکار در دانشگاه  

 موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود. 
 وجدان فردی 

 19,I 10.I 8,I 5,I 4,I
23,I 21,I 20,I 

پرداختن، اهمیت دادن و تقویت مالک های رفتاری درست  
ورزشکار )نیکوکاری، صداقت و مسئولیت پذیری و ...( در دانشگاه  

 موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود. 
 مالک های رفتاری 

 25,I 24,I 7.I 6,I 5,I

18,I 19,I 
اخالقی در  تقویت سطح دانش و آگاهی ورزشکار از مقوله های  

 دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.
 آگاهی اخالقی 

 10,I 7.I 6,I 5,I 3,I

22,I 17,I 15,I 

تقویت دلبستگی و عالقه به ورزش و عضویت در تیم های  
ورزشی دانشگاهی در ورزشکار موجب توسعه اخالق در ورزش  

 دانشگاهی می شود. 
 دلبستگی و عالقه 

 9.I ,8I ,7I 6,I 5,I
21,I 19,I 18,I 17,I 

تقویت روحیه جمعی و مشارکت در ورزش دانشگاهی در  
 ورزشکار موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود. 

مشارکت و روحیه  
 جمعی 

 12,I 11,I 1.I 8,I 5,I
14,I 13,I 

تقویت معیارهای ایدئولوژیکی ورزشکار در دانشگاه موجب توسعه  
 ورزش دانشگاهی می شود.اخالق در 

معیارهای  
 ایدئولوژیکی

 14,I 10,I 4.I 2,I 1,I

16,I 15,I 

با هم تیمی ها   مؤثرارتقاء توانایی ورزشکار برای برقراری ارتباط 
و مربیان در دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی  

 می شود.
 مؤثر ارتباطات 

 18,I 17,I 9.I 7,I 5,I
25,I 19,I 

تقویت مهارت تصمیم گیری و تشخیص رفتار مناسب توسط  
ورزشکار در دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی  

 می شود.

مهارت تصمیم  
 گیری

 12,I 11,I 4.I 2,I 1,I
24,I 13,I 

پرداختن و اهمیت دادن به نارضایتی ورزشکار از محیط تحصیلی  
و نامالیمتی های تمرینی و تقویت توانایی کنترل آن توسط  
ورزشکار و بیان انتقادات در دانشگاه می تواند موجب ارتقاء  

 ارزش های اخالقی جامعه ورزشی کشور شود.

 رضایت فردی 

 15,I 10.I 8,I 5,I 4,I
21,I 19,I 16,I 

ساخت و تقویت ظرفیت الزم در نحوه ارائه انتقادات و اصالح  
رفتار ورزشکار در دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش  

 دانشگاهی می شود. 
 انتقادات و اصالح 

 12,I 10.I 8,I 5,I 4,I
16,I 15,I 13,I 

برخورد با  ساخت و تقویت ظرفیت پذیرش برد و باخت و نحوه  
ناداوری ها توسط ورزشکار در دانشگاه موجب توسعه اخالق در  

 ورزش دانشگاهی می شود.

پذیرش برد و  
 باخت 
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بر توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی   مؤثرکدگذاری داده های محتوای مصاحبه در مورد عوامل   -3جدول 

 در بخش عوامل زمینه ای 

کد مصاحبه  

 شوندگان 
 کد باز  گزاره کالمی 

کد  

 محوری 

, 10I 8,I 5,I 4,I

 21,I 18,I 15,I

25,I 

تقویت محتوای رسانه ها و اشاعه فرهنگ اخالقی در آن  

برای ورزشکار در دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش  

 شود. دانشگاهی می 

 رسانه ها 

ل 
وام

ع
ثر

مؤ
 

ی 
ه ا

ین
زم

 

 

 16,.I 7I 4,I 1,I

23,I 21,I 19,I 

تبلیغ و ارائه الگوهای رفتاری پیشکسوتان ورزشی برای  

ورزش   در  اخالق  توسعه  موجب  دانشگاه  در  ورزشکار 

 دانشگاهی می شود. 

 الگوسازی/پیشکسوتان 

 14,I 9.I 6,I 2,I

24,I 19,I 18,I 

نظام   تقویت  و  فرهنگ  ساخت  اشاعه  پایه  بر  آموزش 

اخالقی برای ورزشکار در دانشگاه موجب توسعه اخالق  

 در ورزش دانشگاهی می شود.

 نظام آموزشی 

 7.I 6,I 5,I 3,I

 22,I 17,I 15,I

23,I 

ساخت و تقویت نظام حوزه، مسجد، روایات و سفارشات  

اسالمی بر پایه اخالق برای ورزشکار در دانشگاه موجب  

 اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.توسعه  

نهادهای  

 اجتماعی/مذهبی 

 11,I 4.I 2,I 1,I

14,I 13,I 12,I 

در   ورزشکار  با  اساتید  و  مربی  اخالقی  و  نیک  رفتار 

-میدانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی  

 شود.

 رفتار مربی و استاد 

 10,I 8,I 5,I 4,I

 21,I 18,I 16,I

22,I 

رفتار نیک و اخالقی دوستان و هم تیمی ها با ورزشکار  

ورزش   در  اخالق  توسعه  موجب  دانشگاه  دانشگاهی  در 

 می شود.

رفتار دوستان و  

 نزدیکان 

 7,I 6,I 5,I 1,I

 23,I 21,I 12,I

25,I 

نقش خانواده و پایبندی به اخالقیات در اعضای خانواده  

در   اخالق  توسعه  موجب  دانشگاه  دوران  در  ورزشکار 

 ورزش دانشگاهی می شود.

 نهاد خانواده 

 13,I 11,I 9,I 5,I

20,I 15,I 12,I 

سازمان ها )اداره ارشاد، ورزش و جوانان، موزه  نقش سایر  

اشاعه فرهنگ اخالقی   و  توسعه  برای   )... و  اسناد  و  ها 

در   اخالق  توسعه  موجب  دانشگاه  دوران  در  ورزشکار 

 ورزش دانشگاهی می شود.

 سایر سازمان ها 

 13,I 4,I 2,I 1,I

15,I 24,I 17,I 

اختیارات،   بین  توازن  انتظارات  مسئولیت وجود  و  ها 

رفتاری و اخالقی دانشگاه از ورزشکار در دانشگاه موجب  

 شود. میتوسعه اخالق در ورزش دانشگاهی 

 انتظارات از ورزشکار 
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بر توسعه اخالق در ورزش  مؤثرکدگذاری داده های محتوای مصاحبه در مورد عوامل  -3جدول ادامة 

 دانشگاهی در بخش عوامل زمینه ای 

کد مصاحبه  

 شوندگان 
 کد باز  گزاره کالمی 

کد  

 محوری 

 13,I 9,I 7,I 5,I

22,I 12,I 11,I 

مرتفع نمودن موانع فیزیکی و روانی موجود برای حضور  

محیط   برای  در  دانشگاه  ورزشی  های  تیم  و  ورزشی 

ورزش   در  اخالق  توسعه  موجب  تواند  می  ورزشکار 

 دانشگاهی شود. 

 موانع فیزیکی و روانی 

ل 
وام

ع
ثر

مؤ
 

ی 
ه ا

ین
زم

 

 

 10,I 9,I 7,I 5,I

20,I 16,I 14,I 

به ماهیت رشته های ورزشی   پرداختن و اهمیت دادن 

برخورد(  دانشگاهی )پر برخورد و فیزیکی در مقابل کم  

دانشگاهی   ورزش  در  اخالق  توسعه  موجب  دانشگاه  در 

 می شود.

 ماهیت رشته ورزشی 

 
بر توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی   مؤثرکدگذاری داده های محتوای مصاحبه در مورد عوامل   -4جدول 

 در بخش عوامل سازمانی

کد مصاحبه  

 شوندگان 
 کد باز  گزاره کالمی 

کد  

 محوری 

 10.I 8,I 5,I 4,I

 14,I 13,I 11,I

15,I 

انطباق ماموریت و اهداف ورزش دانشگاه بر رعایت مقوله های  

 اخالقی موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود. 

موریت ورزش  أم

 دانشگاه 

ل 
وام

ع
ثر

مؤ
 

ی 
مان

ساز
 

  

 10,I 7.I 6,I 5,I

20,I 16,I 12,I 
های   مقوله  رعایت  بر  دانشگاه  ورزش  جو  و  فرهنگ  انظباق 

 اخالقی موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود. 

فرهنگ و جو  

 دانشگاهی 
 7.I 6,I 5,I 3,I

 17,I 13,I 10,I

21,I 

انطباق سیاست ها و برنامه های ورزش دانشگاه بر رعایت مقوله  

 های اخالقی موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.

سیاست و برنامه  

 ها

 ,8I ,7I 6,I 5,I

 14,I 15,I 9.I

22,I 18,I 

تمرکز رفتار سازمانی غالب ورزش دانشگاه بر رعایت مقوله های  

 اخالقی موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود. 
 رفتار سازمانی 

 10,I 1.I 8,I 5,I

20,I 19,I 12,I 

های   مقوله  رعایت  بر  دانشگاه  ورزش  سازمانی  ساختار  تمرکز 

 اخالق در ورزش دانشگاهی می شود. اخالقی موجب توسعه  
 ساختار سازمانی 

 10,I 4.I 2,I 1,I

25,I 16,I 14,I 

حمایت های اخالقی و حقوقی در ورزش دانشگاه موجب توسعه   

 اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.

حمایت های  

 سازمانی 

 15,I 9.I 7,I 5,I

24,I 17,I 16,I 

دانشگاه بر رعایت مقوله  انطباق نگرش مدیران و رهبران ورزش 

 های اخالقی موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.
 نگرش مدیران 

    
 



 1400تابستان ، 23، شماره 9پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                   224

بر توسعه اخالق در ورزش  مؤثرکدگذاری داده های محتوای مصاحبه در مورد عوامل  -4جدول ادامة 

 دانشگاهی در بخش عوامل سازمانی

کد مصاحبه  

 شوندگان 
 کد باز  گزاره کالمی 

کد  

 محوری 

 11,I 4.I 2,I 1,I

23,I 13,I 12,I 

وجود معنویت و ارتقاء ظرفیت های مذهبی در ورزش دانشگاه  

 موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود. 
 معنویت سازمانی 

ل 
وام

ع
ثر

مؤ
 

ی 
مان

ساز
 

 

 10.I 8,I 5,I 4,I

 19,I 16,I 15,I

22,I 

وجود برنامه های فرهنگی و ارزشی در ورزش دانشگاه بر مبنای   

ورزش   در  اخالق  توسعه  موجب  اخالقی  های  مقوله  رعایت 

 دانشگاهی می شود. 

برنامه های  

 فرهنگی/ارزشی 

 7.I 6,I 5,I 3,I

 12,I 11,I 10,I

13,I 

وجود و تقویت نظام تشویق و تنبیه عادالنه و شفاف در ورزش  

 توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.دانشگاه موجب 

نظام تشویق و  

 تنبیه 

 13,I 4.I 2,I 1,I

22,I 15,I 14,I 

مشوق   و  حامی  های  رویه  و  مقررات  قوانین،  تقویت  و  وجود 

توسعه   موجب  دانشگاه  ورزش  در  اخالقی  های  مقوله  رعایت 

 اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.

قوانین، مقررات  

 و رویه ها 

 17,I 6.I 3,I 1,I

21,I 19,I 18,I 

رعایت   حامی  رهبری  و  مدیریتی  های  سبک  تقویت  و  وجود 

مقوله های اخالقی در ورزش دانشگاه موجب توسعه اخالق در  

 ورزش دانشگاهی می شود.

سبک های  

 مدیریتی

 17,I 8.I 4,I 2,I

20,I 19,I 18,I 
ورزش  وجود و تقویت نظام ارزیابی عملکرد اخالقی و رفتاری در  

 دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.

نظام ارزیابی  

 عملکرد

 21,I 5.I 3,I 2,I

24,I 23,I 22,I 

وجود و تقویت سالمت اداری در ورزش دانشگاه موجب توسعه  

 اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.
 سالمت اداری 

 11,I 2.I 6,I 5,I

25,I 15,I 13,I 
نظام جامع اخالقی )منشور اخالقی( در ورزش  ساخت و تقویت 

 دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.

نظام جامع  

 اعتقادی - اخالقی

 12,I 7.I 6,I ,

18,I 16,I 14,I 

توجه به نیازهای آموزشی و وجود دوره های آموزشی بر محور  

اخالق  اخالق حرفه ای برای ورزشکار در دانشگاه موجب توسعه  

 در ورزش دانشگاهی می شود.

نیازهای آموزشی  

 اخالقی 

 10.I 8,I 5,I 4,I

 16,I 14,I 13,I

23,I 

نهادینه شدن فرهنگ شایسته ساالری در ورزش دانشگاه موجب  

 توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.
 شایسته ساالری 

 7.I 6,I 5,I 3,I

 19,I 11,I 10,I

21,I 

ارتباط و اعتماد صحیح بین عوامل سازمانی بر  وجود و تقویت  

پایه اخالق در ورزش دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش  

 دانشگاهی می شود. 

ارتباط و اعتماد  

 سازمانی 
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 در بخش عوامل فراسازمانی

کد مصاحبه  
 شوندگان 

 کد باز  گزاره کالمی 
کد  

 محوری 

 10,I 8,I 5,I 4,I
25,I 21,I 18,I 15,I 

رنگ نمودن مسائل اقتصادی حاکم بر زندگی ورزشکار نسبت به  کم
دانشگاه موجب  مسائل اخالقی از طریق حمایت مالی ورزشکار و ... در  

 توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.

مسائل  
 اقتصادی

ل
وام

ع
 

ثر
مؤ

 
ی 

مان
ساز

را 
ف

 

 

 19,I 7,I 6,I 5,I 3,I
24,I 22,I 23,I 

و   جامعه  اجتماعی  نظام  در  اخالقی  های  مقوله  به  دادن  اهمیت 
 دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.

نظام  
 اجتماعی 

 12,I 10,I 8,I 5,I

25,I 16,I 11,I 

تقویت راه های حل و فصل نمودن مسائل اخالقی در نظام فرهنگی  
 جامعه و دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.

نظام  
 فرهنگی

 16,I 4,I 2,I 1,I
19,I 18,I 17,I 

و   سیاسی جامعه  نظام  در  اخالق  مفهوم  نمودن  برجسته  و  تقویت 
 توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود.دانشگاه موجب 

نظام  
 سیاسی 

 13,I 9,I 7,I 5,I

20,I 12,I 11,I 

استفاده درست از تکنولوژی و تغییرات آن بر پایه مقوله های اخالقی  
در جامعه و دانشگاه موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می  

 شود.

رشد  
 تکنولوژی

 11,I 9,I 7,I 5,I

23,I 17,I 14,I 

ات مذهبی تأکیدارتقاء سطح آگاهی و فهم درست جامعه ورزشی از 
 و اخالقی موجب توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی می شود. 

موارد  
 مذهبی

 22,I 9,I 7,I 5,I
24,I 8,I 21,I 

تقویت فرآیند تدوین و اجرای قوانین و مقررات ارتقا دهنده اخالقیات  
اخالق در ورزش دانشگاهی می  در جامعه و دانشگاه موجب توسعه  

 شود.

و   قوانین 
مقررات  

 دولتی

 

  . شد  پرداخته  CVRروایی محتوایی با استفاده از ضریب  بررسی  ابتدا به    نامهبرای بررسی روایی پرسش

گویه بقیه    دو   نآ  حذف   با  .داشتند  51/0از    شتریب  ی بیضربه غیر از دو گویه مابقی گویه ها همگی  

فر ن 14. الزم به ذکر است که شمار متخصصین برای بررسی ضرورت گویه ها ندقرار گرفت  تأیید مورد 

مورد استفاده قرار گرفت که نتایج برای تک    AVEدر قسمت روایی همگرا از ضریب    .از نخبگان بودند

برای بررسی   همچنین  .استدست آمد که نشانگر روایی مورد قبول  هب   5/0تک متغیرهای اصلی باالتر از  

ت یک متغیر با متغیرهای دیگر مقایسه شد. در صورتی که سئواالروایی واگرا، میزان همبستگی بین  

با متغیر هدف بیش از میزان همبستگی با سایر متغیرها باشد آنگاه روایی    سئوالمیزان همبستگی هر  

 در پژوهش حاضر همه مقادیر مورد قبول بودند. مدل قابل قبول است که 

ه ج. که با تودی براون استفاده گرد  رمنیگاتمن و اسپ  کرونباخ،   یآلفا  ضرایبابزار از    ییایپا   یبررس  جهت

از )  یکه همگ  بیضر  3  نیا  یدست آمده براهب  ریبه مقاد توان گفت که کل   ی( بودند. م 0/ 7باالتر 

در قسمت بعدی سعی شده با استفاده از مدل    برخوردار بودند.  یمناسب  ییاینامه و ابعاد آن از پا پرسش

 متغیرهای پژوهش بر متغیر اخالق ورزشی پرداخته شود. تأثیرساختاری به 
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 برازش مدل ساختاری 

رفتاری، زمینه ای، سازمانی و فراسازمانی بر متغیر اخالق ورزشی -عوامل فردی   تأثیربه منظور کشف  

ی اقدام به بررسی مناسب بودن تأیید اده شد. با استفاده از آزمون تحلیل عاملی  از تحلیل عاملی استف

های مورد    همه نشانگرهای سازه   نشان دادنتایج    . گویه های شناسایی شده و روایی سازه ابزار گردید

، از  4/0بیشتر بودن مقادیر بارهای عاملی از    و نیز  96/1از    tمطالعه به دلیل بیشتر بودن مقدار آماره  

در این بخش  درستی شناسایی شده اند. هخود برخوردار بودند و ب ۀگیری ساز  اهمیت الزم برای اندازه

رفتاری  -که در آن متغیرهای سازمانی، فراسازمانی، فردی به برازش مدل مفهومی پرداخته شده است

نام گذاری   VAمشخص شده اند و همچنین متغیر اخالق ورزشی را    ZAو    SA  ،FS  ،FAو زمینه ای با  

 شده است. 

 
 استاندارد  tمدل مفهومی با مقادیر  -1شکل 
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سازمانی، فراسازمانی، فردی و زمینه ای بر متغیر اخالق مالحظه می شود که عوامل    6  بر اساس جدول

همچنین بیشتر بودن بارهای عاملی از مقدار  و    96/1استاندارد از   tبه دلیل باالتر بودن مقدار   ورزشی

 .  هستند 48/0و  71/0، 54/0، 63/0گذاری آن به ترتیب برابر تأثیرگذار بود و میزان تأثیر ،4/0
 

 ها بر اساس مدل مفهومی مطرح شده  روابط میان سازه  -6جدول

 داری سطح معنی نسبت بحرانی  تأثیرضریب  روابط میان سازه 

 *** 26/10 63/0 عوامل سازمانی بر اخالق ورزشی  تأثیر

 *** 53/9 54/0 عوامل فراسازمانی بر اخالق ورزشی   تأثیر

 *** 70/11 71/0 بر اخالق ورزشی  رفتاری-عوامل فردی تأثیر

 *** 32/8 48/0 عوامل زمینه ای بر اخالق ورزشی  تأثیر

 برابر با  001/0داری کمتر از اسطح معن***

 

  یدر جامعه ورزش  ی اخالق  ی ارتقاء ارزش ها  بر  تأثیر  زانیعوامل را بر اساس م  ن یب  تیاولو  7  جدول

ارتقاء   به منظور  یبر توسعه اخالق در ورزش دانشگاه  مؤثرعوامل    زانیم  نیب  دهد.  یکشور نشان م

   کشور تفاوت وجود دارد. یدر جامعه ورزش یاخالق یارزش ها
 

 اثرگذار   آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل -7جدول 
 ی معنادار سطح درجه آزادی  کای دو  میانگین رتبه 

رفتاری -فردیعوامل   04/3 

523/37 3 100/0  
زمینه ای عوامل   72/2 

سازمانی عوامل   20/2 

فراسازمانیعوامل   04/2 

 

 است   05/0تر از  دست آمده کوچکهی بمعنادار سطحمشاهده می شود که مقدار   7جدول  با توجه به  

بر توسعه اخالق در ورزش دانشگاهی  اثرعوامل    ابعاد   در نتیجه بین میانگین رتبه های    تفاوتگذار 

رفتاری،  -فردیها، باالترین رتبه را به ترتیب ابعاد عوامل  با توجه به میانگین رتبه  ی وجود دارد.معنادار

 د. نعوامل زمینه ای، عوامل سازمانی و عوامل فراسازمانی دار
 

 بحث و نتیجه گیری 
از مصاحبه های کیفی     یافته های تحقیق حاصل  فردبراساس    ،یا  نهیعوامل زم  ،یرفتار-یعوامل 

 یدر جامعه ورزش  یاخالق   یبر ارتقاء ارزش ها  مؤثربه عنوان عوامل    یو عوامل فراسازمان   ی عوامل سازمان

 شناسایی شدند. کشور 
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 ی عوامل فرد 

موجود در سازمان   یاخالق  یدارند و منشورها  یورزشکار جا  انیهستند که در درون دانشجو  یعوامل

که   نیورزشکار به کار گرفته شوند. ا  انیتوانند به عنوان اصول توسط دانشجو  ی( میورزش  یها  میت)

 ریتفس  ژهیو   یاخالق   ئلاصول و قواعد را در رفع و حل مسا   نیتوانند ا  یورزشکار م  انیچگونه دانشجو

فرد به عوامل  ا  رینظ  یکنند  ارزش ها و   یها  ستمیدارد که در س  یبستگ  یاخالق  یدئولوژینگرش 

  ی ژگیبرخوردار بودن و توسعه و  گرفته شده اند.   ادی چون خانواده، مدرسه، دانشگاه و جامعه    یاجتماع 

  ت ی مسئول  ،یجوانمرد  ،یناسش  هف ی، وظبرون گرا بودن تواضع  ،یون کنترل درونچون کان  یتیشخص  یها

  ق ی از طر  یآموزش  یها  ستمیها را در خانواده و در س  توان آن  یهستند که م  یفرد  مؤثرعوامل    ،یریپذ

از    تواند  ی م  یورزش دانشگاه   تی ریتوسعه داد. سازمان مد  یتیریو مد  یو آموزش  یورزش  یراهبردها

در    یگذار باشد. عوامل فردتأثیرعوامل    نیاز ا  یبعض   یرو  ،ی دادن عوامل سطح سازمان  رییتغ  قیطر

 رتبه برخوردار بود. نیعوامل از باالتر یبند  تیاولو نییپژوهش در تع نیا

 یی ا نهیزم   عوامل

نهاد هاچون رسانه ها م  یورزش  تی،ماهئ  ی مذهب-یاجتماع   ی ،  از جمله شاخص ها  یو....    ی توانند 

از کارکردها در    ی کیکردن اخالق    یفرهنگ   . باشند  ی گذار در توسعه اخالق در ورزش دانشگاهتأثیر

و رسانه   ی ارتباط جمع ل یشود. چرا که وسا ی جامعه م ی فرهنگ یامر موجب ارتقا ن یکه ا استرسانه 

را   یمهم ارینقش بس یعموم  دیبر افکار و عقا تأثیرو  دیبا انتقال اطالعات و معلومات جد یگروه  یها

( از رتبه  عوامل  نیب  تیاولو  نییدر تعپژوهش )  نیدر ا  یا  نهیبر عهده دارند. عوامل زم  نهیزم  نیدر ا

 دوم برخوردار بود. 

 ی سازمان  عوامل

ورزش دانشگاه    تیریدر مد   رانیبود. مد  ی گذار بر توسعه اخالق در ورزش دانشگاه  تأثیرعوامل    گریاز د

  استیس  ق یعوامل دارند و اکثر آنها از طر  ن یا  یبر رو  یقدرت مانور خوب معموالً  ی ورزش  یها  م یها و ت

به طور عام   ی در ورزش دانشگاه  کمحا  ی قابل کنترل هستند. فرهنگ سازمان   ی سازمان  ی ها و برنامه ها

 ی شود که راهنما یو جمع یفرد  یهنجار ها جادیتواند موجب ا یبه طور اخص م یورزش یها میتو 

که خود الگو هستند    یورزش  انیرفتار مرب   نیهمچن  ی امور اخالق  تی به رعا  رانیرفتار هستند. تعهد مد

صورت ( در  می ت)  سازمان  یاخالق  یها  ی با خط مش  رانیکنند. تعهد مد  یرویپ   یاخالق  اصولاز    د یبا

ت  نهینهاد ا  ی م  می شدن در  به صورت قابل مالحضه  رفتارها  ماتی تصم  یتوانند  را    ی اخالق  ر یغ   ی و 

 ، از رتبه سوم برخوردار بود. عوامل  یبند  تیاولو  نییپژوهش در تع  نی در ا  یکاهش دهند. عامل سازمان

 

 



 229                                                                  ...عوامل موثر بر توسعه اخالق نییو تب ییشناسا: دولوصفری

 یسازمانفرا  عوامل

سازمان وجود    یخارج  طیهستند که در مح  ی عوامل  یتوسعه اخالق در ورزش دانشگاه   گذار برتأثیر

 ی ها  مؤلفهاقتصاد از جمله    ،یتکنولوژ  ،یاسیس  طیگذارند. فرهنگ، مح  ی م  تأثیردارند. و بر رفتار افراد  

و    ی ناهمگون، اخالف  ا یهمگون و    ی قاخال  یاستانداردها  جاد یتوانند باعث ا  یهستند که م  یسازمانفرا

( که   2و    1  یبدن  تیدرس ترب)  یصورت ورزش آموزش هچه ب  یگردند. ورزش دانشگاه   یاخالق  ریغ   ای

  ان یدانشجو  نیورزش در ب  یاخالق  یتوسعه ارزش ها  نهیدر زم  یآموزش  یاز راهبردها  یکیبه عنوان  

درون و برون   یورزش  یها  م ی)ت  یهرمان ( و چه به عنوان ورزش ق2017  ، یجعفر لو و قربان  ی)صفر  است

ناهمگون و    ی اخالق  یگذار باشد و از اشاعه استانداردها  تأثیرتواند در توسعه اخالق    ی ( میدانشگاه

  یو ورزش یآموزش یفرصت ها نی ا قیممانعت به عمل آورد. چرا که از طر  یسازمان فراثر از عوامل أ مت

ها ارزش  م  یاخالق  یاز  اطالع  ا  ی ورزش کسب  از  اطالع  ه  نیکنند.  برا  یاارزش  ورزش   یاخالق 

به عنوان   ندهیدانش و نگرش آنها را در آ ، یقهرمان تیعالوه بر رشد شخص ی قهرمانان ورزش دانشگاه

عوامل، در    یبند  تیاولو  نییپژوهش در تع نیدر ا  یخواهد داد. عامل فرا سازمان   شیافزا  یمرب   ای   ریمد

 رتبه چهارم قرار داشت.  

به    ( یو فراسازمان  ی سازمان  ،یا  نهیزم  ، یرفتار-یعوامل )فرد  تأثیردر یافته های تحقیق در ارتباط با  

  ی ( در پژوهش2016)  یمیسلبا نتایج تحقیقات    یبر توسعه اخالق در ورزش دانشگاه  مؤثرعنوان عوامل  

  ،مالی  دی،فر  ،مدیریتی  مؤلفه  5  شیورز  یهانمازسادر    ایحرفه  ق خالا  توسعه  یلگو ا  ئهبا عنوان ارا

آ  خالقیا پژوهش مهد   شیزموو  رفتارها"( عنوان  2016)  یو سنگر  هیو  بروز  در    یراخالقیغ   یعلل 

بر    مؤثرعوامل    ییبا عنوان شناسا  ی( در پژوهش2016و همکاران )  انیابگیدر  قیو با تحق  "کار  طیمح

بر اخالق   مؤثرعوامل  "( با عنوان  2018ان )یقورچ  یو قل   یقهرمان و تحقیقات    یتوسعه اخالق حرفه ا

  تأثیر با عنوان   یپژوهشدر ( 2017) یو شهرستان یریش یموسوو  "یمعلمان در سطوح آموزش یکار

پژوهش سازمان    نیو همچن  یحسابدار  انیدانشجو  ی اخالق  یبر ارزش ها  یرفتار حرفه ا  نییآموزش آ

  و  رانیو مد  نانکارک  انیدر م  یادرباره اخالق حرفه  یشیمایپ   ی( پژوهش2017)  ی مرکز منابع اخالق

  دگاه یاز د  رازیدانشگاه ش  دیاسات  ایاخالق حرفه   یبررس"با عنوان    زی( ن2017)  یرنانیباباصفر  قاتیتحق

 . است( همسو 2018جونز ) سونیو ج ستوفریاندرو کر و تحقیق "ارشد یکارشناس انیدانشجو

استنباط  قیتحق  یها  افتهی  بخش  )فرد  نیهمچن  یدر  عوامل  که  داد   ، یا  نهیزم  ،یرفتار-ینشان 

  یبر توسعه اخالق در ورزش دانشگاه بر توسعه ارزش ها مؤثربه عنوان عوامل  (ی و فراسازمان ی سازمان

 ب یرتبه را به ترت  نیها، باالتررتبه   نیانگیبا توجه به م .دارد  یمعنادار  تأثیر  یدر جامعه ورزش  یاخالق

 . استدارا  ی و عوامل فراسازمان ی عوامل سازمان ،یا نهیعوامل زم  ،یرفتار-یابعاد عوامل فرد
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ورزش و المپیسم آموزش اخالقیات "با عنوان    1با نتایج پژوهش پریفته های تحقیق در این ارتباط  یا  

و مدارس دانشگاهی  تحقیق گسمن  "از طریق ورزش  نتایج  با  عنو  2و  بازی "ان  با  المپیک،  آموزش 

المپیک در مدارس"  با عنوان3ندر  یو با نتایج تحقیق ب  "منصفانه و تمرین آن در مدارس  "آموزش 

 .استآموزش المپیک به عنوان ابزاری برای آموزش ارزش ها همسو 

)همچنین   گراهام  پژوهش  هو2017در  عنوان  با  اخالق  یورزش  تی(  رشد    کیگروه    یبررس  ات،یو 

  تیاز هو  ی حاک  جیآنها نتا   یاخالق  یها  انیو بن(  ی.ای.ای)ان.س  ی ورزش دانشگاه  یمسابقات انجمن مل 

 . ورزشکار بود انیورزش به دانشجو دنیبخش

  یدر سازمان ها  یاخالق حرفه ا  یساز  اده یپ   یبا عنوان الگو  ی ( در پژوهش2016و همکاران )  ی شاه عل

در سازمان    یاخالق حرفه ا  یساز  ادهیبر پ   مؤثرکه عوامل    افتندیدر  ی دلف  کیبا استفاده از تکن  رانیا

 است قابل مداقه  یطیو مح یسازمان  ،یها در سه بعد فرد

ارتباطات مهم و    ها و انتخاب و در برخوردها وگیری نقش اخالق در عملکردها و رفتارها، در تصمیم

(. از سوی دیگر نیز رفتارهای غیراخالقی شامل تمام اقداماتی 33،  2000)گیوریان،    کننده استتعیین

شود، خواه این رفتارها قانونی یا غیرقانونی باشند،  با دیگران منجر می رمنصفانهیاست که به برخورد غ 

ارزش  گرفتن  قرار  به  سازمان  اخالقی  امانتسطح  چون،  هم  محوری  تبعیض، های  از  دوری  داری، 

صداقت، اعتماد متقابل، عدالت، رعایت حقوق ذینفعان سازمان و لحاظ کردن منفعت ذینفعان درون  

و حرفه   شهیپ   کیعنوان    بهشود. اگر ورزش را  ، اقدامات و تصمیمات گفته میهاها، برنامهخط مشی

 کیو    شهیپ   کیاخالق    یاست. اخالق حرفه ا  یااز اخالق حرفه   یاگونه   یاخالق ورزش  میریدر نظر بگ

خاص خود    یبه اخالق   ز یو رسانه ن  ی پزشک  ،یطور که تجارت، اقتصاد، فکر ، تکنولوژحرفه است و همان

دغدغه متفکران اخالق ورزش حرفه    ان یم  ن یدارد. در ا  ازیاخالق ن  نی بد  زین  یند ورزش حرفه ادار  ازین

مشترک   ها تیها و هوهمه فرهنگ  انیکه م  ندیتوسل جو  یاخالق  ییو کدها   ارهایآن است که به مع  یا

   (.2017 ،یی )مرادپور و بابا است

.  شده است  ل ی، تبدی اجتماع   یسنت ها  گریدر کنار د   ، یبه سنت  ، یو گروه  یمیت  هیروح  یورزش  اخالق 

  یآموخته شده فرد را برا  یرفتار ها  ن یورزش ها و انعکاس ا  ی اجتماع   یانتقال و کاربرد آموخته ها

  ی بدن تیربت یگروه یها تیکسب شده از راه فعال یتجربه اجتماع   .سازد یتر مآمادهدر گروه   یزندگ

و تجربه    ی اخالق  ی، قضاوت هایمنطق   یها  یریگمیتصم  .است  دیمف   اریبس  یدر حل مسائل اجتماع 

و رهبران در گفتار و کردار که    انیاز مرب  دیتقل  . هستند  یقابل انتقال به زندگ   یورزش  نیادیآنها در م

برجسته و مطلوب در    صفات  جادیهستند باعث ا  یورزش  ی ها  تیمورد احترام شرکت کنندگان در فعال

 
1. Parry 

2. Gessman 

3. Binder 
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از جمله   یمنافع جمع  تیرعا  ،نیاحترام به قوان  ،کنترل احساسات  .گردد  یورزشکاران و دانش آموزان م

غلب ورزشکاران اذعان دارند که فلسفه . اها موجود استنهستند که در ورزش امکان آموزش آ  یعادات

آنان در    رای، زاست  بوده  مؤثرگروه    نیا  ی و اخالق  یاجتماع   ی و طرز رفتار آنها در زندگ  انیمرب  یزندگ

  ردیگ  ینشأت م   انیورزشکاران از رفتار مرب  یاخالق  تیقرار دارند .ترب  یالگو بردار  یبرا  یبهتر  تیموقع

کنند )گراهام    تیرا رعا  یو اخالق  یبا اعتماد به کار و نقش خود الزم است اصول انسان  انیپس مرب

گردد    یو مقررات خاص هر رشته اجرا م  نیطبق قوان  یزشور  یجا که انجام مهارت ها. از آن(2017،

آموزش   یاست برا  یتیموقع  ی، بازجهیدر نت  ،است  یالزام  کنانیباز  هیکل  یبرا  یمقررات باز  تیو رعا 

 ی با مقررات اجتماع  هی اول نیسن کودکان که در یخصوصاً برا ، یاجتماع  یمقررات و قرارداد ها تیرعا

 را به همراه دارد.  یرداثرات کارب ستندین ریدرگ

 شنهاداتیپ   یتوسعه اخالق در ورزش دانشگاه   یبرا  ق،یتحق  نیبه دست آمده در ا  ج یتوجه به نتا  با 

 شود :  یارائه م لیذ

باورها و اعتقادات    تیدر جهت تقو  یآموزش  یکالس ها  یاز برگزار  یرفتار-یبعد فرد  تیتقو  یبرا 

و  یتیشخص یها  یژگیتفکر و نگرش مثبت، ارتقاء و یها کیورزشکار، آموزش تکن انیدانشجو یفرد

نسب  انیدانشجو  یسرسخت توجه  و  یورزشکار،  نظ  انیدانشجو  کیدموگراف  ی ها  یژگیبه    ر ی ورزشکار 

کارگاه    یپاداش ها و ...( و برگزار  ،یا   هیشهر  فاتیو کمک به آنها در حد توان دانشگاه )تخف  ددرآم

ارتق  یی ها آگاه جهت  اخالق  انیدانشجو  یاء  از هوش  فرد  ،یورزشکار  اخالق  ها  یاصول    یو مالک 

ارتباطات    یرفتار استفاده شود.  یریگمیتصمو    مؤثردرست، مهارت   ... ارتقاء سطح زم  و   ی ا   نهیدر 

باال جهت آموزش فاکتورها و    یتخصص  ی ها  ییبا اخالق و با توانا   ان یشود از جذب مرب  ی م  شنهادیپ 

ارائه   یمانند ارتباط با رسانه ها برا یطیمح  یتالش در جهت اصالح شاخص ها ،یاصول اخالق ورزش

  مؤثر  یسازمان ها  ریتالش جهت ارتباط با سا  یدانشگاه برا  رانیمد  یزنیاخالق محور، را  یبرنامه ها

با هدف    یاخالق  یبرنامه ها  یو طراح  یفعل   ینمودن برنامه ها  یجهت غن  یو اخالق  یبر مباحث فرهنگ

اخالق محور در دانشگاه با کمک دوستان    مؤثر  یبرنامه ها  یساز  ادهیورزشکار، پ   انیقرار دادن دانشجو

  یو ورزش  ینیتمر  یها  مهبا اخالق در برنا  یورزش  شکسوتانیاز پ   ی ریبهره گ  ان،یو خانواده دانشجو

بر  یگذار  تأثیردانشگاه جهت   نهاد ها   انیدانشجو  یرو  اخالق محور  از   یورزشکار و کمک گرفتن 

ورزشکار   انیاخالق محور با هدف دانشجو  یبا برنامه ها  ییهمسو  یدانشگاه برا  یو مذهب  یاجتماع 

پاداش    یو اعطا  تیحما   یاشود راهکاره  ی م  شنهادیپ  یبعد سازمان   ت یدر تقو  نیاستفاده گردد. همچن

تخص و  ها  صیها  دانشجو  یمکف  ی مالریغ و    ی مال  یمشوق  و    انیبه  اتخاذ  فعال،  اخالق  با  ورزشکار 

-جهینتفرهنگ و جو    رییتوسعه اخالق در ورزش دانشگاه، تغ  یحام  ی ها  استیساختار و س  یریکارگهب

ورزش دانشگاه    رانینگرش مد  در  یدر دانشگاه به فرهنگ اخالق محور در ورزش دانشگاه، بازنگر  ییگرا
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  ییسازوکارها  ن یتدو  ،یدر ورزش دانشگاه   یاخالق  یهدف توسعه ارزش ها  ورزش دانشگاه با   تیو مامور

  تیو تقو  ی دانشگاه  یها  میدر ت  یورزش  یها  یستگیورزشکاران بر اساس شا  یریکار گهدر جهت ب

بر جامعه ورزش   یگذار  تأثیربا هدف    یدر ساختار ورزش دانشگاه  یو سالمت ادار  یاعتماد سازمان 

 ی آموزش نحوه استفاده درست و اخالق مدارانه از تکنولوژ  ی سازمانفرا دنبال شود. در عامل    ی دانشگاه

  ، یورزشکار، توجه به مسائل اقتصاد  انیدانشجو  ین آن برا دو در دسترس قرار دا  یمجاز  یفضا  یها

کاستن   یو تالش برا  یورزش  یها طیدر مح  انیدانشجو  یو حزب  یاس یس  یها  یریو جهت گ  یاسیس

در جامعه    یو قانون یمذهب  ،یاجتماع  یورزشکار واستفاده از فرصت ها انیاثرات آن بر اخالق دانشجو

  یم  هیتوص  یخارج از دانشگاه و برجسته نمودن اثرات آن با هدف توسعه اخالق در ورزش دانشگاه

 د.شو

 

   یر یگ جهینتبحث و 
 نه یعوامل زم  ، یرفتار-یچون عوامل فرد  ینشان داد عوامل  یفیک  یالگو   کیدر قالب    قیتحق  نیا  جینتا

 ک یگذار باشند. توجه به هر تأثیرتوانند در توسعه اخالق  یم  یو عوامل فراسازمان یعوامل سازمان ،یا

ا تقو  نیاز  آنها توسط مد  تیو حما  تیعوامل و تالش در جهت  تواند    یم  یورزش  انیو مرب  رانیاز 

ب اشاعه هر چه  اخالق  ی تا حد  یاخالق   یرفتارها  شتریموجب  بهبود عملکرد    ی ها  میت  ی که موجب 

 یدر جامعه ورزش یاخالق  یعوامل بر ارتقا ارزش ها  نیکه ا  یتأثیربا   نیدانشگاه گردد. همچن  یورزش

اساس  کشور ) ا  ی( دارند مقی تحق  یها  افتهیبر  ا  نیتوان  را   ، یآموزش  یراهبردها  قیطر  زارزش ها 

مطلوب در جهت رشد    جیکشور توسعه داد و منتظر نتا  یدر جامعه ورزش  یتیریو مد  یورزش  ، یپژوهش

ش ورزش مانند وزارت در بخ  یمتول  ی است سازمان ها  د یدر ورزش کشور بود. ام  ات یارزش ها و اخالق

  تیدانشکده ترب  یورزش دانشگاه  یها  ونی، فدراسعلوم، وزارت ورزش، ادارات کل ورزش و جوانان

مند  بهره حاضر    قیتحق  ج یاز نتا  یاخالق ورزش  یبتوانند در جهت اشاعه ارزش ها  ی و مراکز پژوهش  ی بدن

 شوند.

با تشکر از اساتید فرهیخته و سازمان های مورد بررسی که در راستای تحقق اهداف این پژوهش ما را  

 یاری کردند. 
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