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 دهیچک
به  هاباشگاه. رسدیمبه نظر  یضرور یورزش، اخالق است که توجه به آن امر یاياز ابعاد و زوا یکي

 .بردارندبزرگی گام به سمت نهادينه کردن اخالق در ورزشکاران  توانندیم ینهاد ورزش کيعنوان 
در  یورزش یهاباشگاه یو شناخت یهنجار ،یمیتنظ یکارکردها يیشناسا قیتحق نيهدف از ا نيبنابرا
و به لحاظ هدف از نوع  یاز نوع اکتشاف یفیک قیکردن اخالق در ورزشکاران بود. روش تحق نهينهاد

 درو آگاه  نظرصاحبافراد  ۀیکل حاضر را قیتحقجامعۀ آماری اجرا شد.  یدانیبود و به شکل م یکاربرد
هدفمند در  یریگنمونهروش  قياز طر هانمونه. دادندیم لیاخالق در ورزش تشکو  اخالق ۀنیزم

 یآورجمعابزار  نفر(. 11نقطه اشباع نظری انتخاب شدند )تا رسیدن به  یگلوله برفدسترس و به شیوه 
انتخاب موضوع، طراحی، تهیه و تايپ دقت در از طريق  بود که روايی آن عمیق مصاحبه هاداده

در مصاحبه با يک نظم منطقی و دقت  سؤاالت، گنجاندن هامصاحبهدقیق از  یبردارنسخهو  هامصاحبه
 يیايپا بيروش باز آزمون محاسبه شد که ضر قياز طر يیايگرفت. پامدنظر قرار  هاگزارشدر تدوين 

 افزارنرمکدگذاری بود که با استفاده از  هاداده لیتحل و هيتجزروش دست آمد.به  77/0ها مصاحبه

MAXQDA10  .کارکرد  8تنظیمی،  کارکرد 12)کارکرد  26نتايج تحقیق در مجموع  انجام شد
با که  دهدیمنشان  را نهادينه کردن اخالق در ورزشکارانبرای  هاباشگاه کارکرد شناختی( 6هنجاری و 
ی ورزشی هاباشگاهاين کارکردها در سازی عملیاتیی و ايجاد سازوکارهايی برای زيربرنامهشناخت، 

ی هاباشگاهتوان روند نهادينه شدن اخالق در ورزشکاران را تسهیل کرد و شاهد اخالقیات در می
 ورزشی بود.

 

، قاخال کردن نهينهاد ،یشناخت یکارکردها ،یهنجار یکارکردها ،یمیتنظ یکارکردها :یدیکل واژگان
 باشگاه ورزشی
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 مقدمه
ر تا آنجا که د کرده است دایای پژهیو گاهیجوامع جا ةمؤثر در هم یادهیپد منزلةبهورزش  امروزه

شده و آن را  ادی یو فرهنگ یاجتماع ینمودهای زندگ نیعنوان بارزتراز آن به یشناسجامعه حوزة

: 1393)جوانمرد و نوابخش،  دانندیجوامع مدرن مؤثر م ةو توسع یاجتماع یشدن زندگیدر عقالن

و  باشدهمواره در رشد و توسعه  دیبا یماندگار یبرا ی،اجتماع یهاعرصه گریمانند د به ورزش (.39

(، 110: 1396 و همکاران، یی صوفی)رضا شود تیو تقو تیتثبیابد و گسترش آن،  یایابعاد و زوا

 1اخالق. رسدیبه نظر م یالزم و ضرور یاز ابعاد ورزش، اخالق است که توجه به آن امر یکی

نقش  ،یاجتماع ةطبق و استیفارغ از نژاد، فرهنگ، سانشدنی از زندگی انسان است و ای جدهساز

 اصول اخالقی، سجایای با باید (. ورزش76: 1994، 2)آرنولد کندیم فایدر رفتار انسان ا یمهم

 ورزشکاران، همة بر اخالقی معیارهای و اصول همراه باشد. رعایت ایثار و گذشت جوانمردی،

است؛ چراکه ورزشکاران  ای، واجبویژه بر ورزشکاران حرفهبهو  ورزشی مدیران و تماشاگران، مربیان

 نیورزش ا. (288: 1396 ،یو مهراب ی)رزاق اندشده دهیکش ریبه تصو نماد همچون در جامعه ایحرفه

نقش  یفایا یو علم یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یهامقوله بیشتردر  کهرا دارد  تیقابل

 یتیو قابل یژگیو نیکه از چن افتی توانیرا م یادهیکمتر پد یدر جهان کنون یراستکند و به

 یهاکه ارزش آسیبیروست. روبه یجد آسیبیامروزه با  یجهان ةدیپد نیا امابرخوردار باشد، 

همان از  آسیب نیاز کنار آن گذشت. ا توانینم یراحترا هدف قرار داده و به یو اجتماع یفرهنگ

: 1387 ،یو علو ییاست )ندا یبزرگ ورزش ةجامع انیدر م یدست رفتن روح ورزش و اخالق ورزش

در نوع لباس و حرکات  یحت یا. عدهشودشمرده می گرانید ةالگو و اسو ،ورزشکار در جوامع .(188

ملت  کی یهنگفر ریو سف ندهینما ی،جهان هایمیدان. ورزشکار در کنندیم دیخود از ورزشکاران تقل

صورت، لزوم  نی. در اشودیفرهنگ آن ملت و کشور نوشته م یاو به پا یراخالقیغ کارهایو  است

 یالزم برا یورزشکاران امر یاخالق یدهایو نبا دهایبا نییست و تبا یاخالق ضرور یهاآموزه تیرعا

ی ورزشی مختلف درصدد هاسازمان (.90: 1392 ا،ی)حامدن رودیبه شمار م یورزش یهاسازمان

ی ورزشی هستند هاسازمانهای ورزشی از جملة این تبیین و ترویج اصول اخالقی هستند. باشگاه

شکل  هادر آن یاورزش حرفه ةتوسع یاصل ةو هست شهیربسیار اهمیت دارند و  که در صنعت ورزش

اقدامات اساسی و بنیادی را در دستور  های ورزشیباشگاهاگر . (16: 1384 ،یو اله یری)خب ردیگیم

 دیگردر ورزشکاران و  یفضائل اخالق ةدر رشد و توسع ینقش مهم توانندیمکار خود قرار دهند، 

های ورزشی اقداماتی اعم از تشکیل کمیته در بعضی از باشگاهشته باشند. مرتبط با باشگاه دا یاعضا

                                                           
1. Ethics 

2. Arnold 
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این  دهدیم، شواهد نشان حالنیا با. ردیگیمام ی اخالقی و ... انجهانامهنییآاخالق، نوشتن 

خوبی نتوانسته به پذیرش رفتار اخالقی و عمل به آن کمک کند و بعضًا شاهد رفتارهای اقدامات به

های مختلف هستیم. ضرورت دارد اقداماتی در دستور کار قرار گیرد ی از ورزشکاران باشگاهراخالقیغ

ها، مخصوصاً ورزشکاران، رفتار اخالقی در همة اعضای باشگاه که باعث ثبات، پایداری و فراگیری

ورزشکارانی که اسوه و الگوی بسیاری از اعضای  یرفتارها و فضائل اخالقگردد. ثبات و پایداری 

که انجام  یبه طور ،است( ضروری 97: 1392ویژه نوجوانان و جوانان هستند )حامدنیا، به جامعه

به دنبال  دیبا ،رونیازا .مطلوب و مناسب باشد تواندینم یو مورد یمقطع یاخالق یرفتارها

ها در شدن آنریو فراگ یداریثبات، پا ،یاخالق یرفتارها پذیرش سازنهیزم کهبود رویکردی 

کار برد، به توانیمیی که برای توسعه اخالق هایکی از راهبرد شود.های ورزشی ورزشکاران باشگاه

 یکی 3سازینهادینه( معتقد است 2001) 2(. اسکات242: 2003، 1است )سیمزکردن اخالق نهادینه

 نهینهاد .شودیم یادشدن نهینهاد تعبیر اب شتر،یاست که از آن ب یشناساز اصطالحات علم جامعه

 یشدن رفتارهاریو فراگ یداریاست که موجب ثبات، پا هاییموقعیتها و نهیکردن، فراهم آوردن زم

مجموعه  کیبه  یاخالق سازمان ،سازیبدون نهادینه (.67: 1392به نقل از آصفی، )شود یمطلوب م

آن به از کارکنان انتظار داشت  توانیکه فقط در صورت نظارت م شودیم لیتبد یسازمان نیقوان

 ،پردازندیسازی اخالق مکه به نهادینه ییهاسازمان (.382: 2013و همکاران،  4)مارتا عمل کنند

مانند  یمواقع در مسائل بیشتردر  ،جهیو اعتماد در سازمان ارزش قائلند و درنت یکپارچگی یبرا

 رفتار نهعملکرد، ارتقاء و حل مناقشات با کارکنان خود محترمانه و منصفا یابیپرداخت حقوق، ارز

کردن اخالق یک ضرورت اساسی در رو، نهادینهازاین (.287: 2007، 5دی و ویتلنگاپاکی)س کنندیم

های ورزشی است که باید به آن توجه ویژه در حوزة ورزش و باشگاهی مختلف جامعه و بههابخش

جدی داشت؛ زیرا رفتارهای ناشایست و غیراخالقی، رفتارهای اخالقی مقطعی و موردی و رفتارهای 

طلوب و مناسب نیستند. اخالق و رفتارهای اخالقی باید اخالقی ناشی از کنترل و نظارت، چندان م

ب کند؛ به عبارتی، رفتار اخالقی، رسودر وجود همة افراد و مخصوصاً ورزشکاران نهادینه گردد و 

نکردن آن احساس کمبود  ای که در صورت رعایتگونهبرای ورزشکاران به نوعی نیاز تبدیل گردد به

طبق  گویند، مرحلة نهایی نهادینه کردن است.گذاری میآن رسوبو کاستی کنند. این حالت که به 
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5. Singhapakdi & Vitell 
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. ماندیمی انسانی در آگاهی او هاتجربه( فقط بخش کوچکی از کل 9199) 1گفتة تولبرت و زوکر

، یعنی به صورت مواردی قابل تشخیص و یادآوری در شوندیم نینشته مانندیمیی که باقی هاتجربه

ریزی عمل در الگویی قالب(. به عبارتی، 75: 1392)به نقل از آصفی،  گردندیمحافظه منجمد 

و بنابراین ماهیت عمل به صورت  درآوردتا انسان بعداً بتواند با کوشش دوباره آن را به اجرا  شودیم

 ،ردگییبودن به خود م یبرون تیفیک عمل، یوقت. دیآیدرم اجراکنندههمان الگو به ادراک 

گذاری، موضوعی که در درازمدت نهادینه شده، درواقع، در حالت رسوب. دهدیرخ م یگذاررسوب

پور، ی)قلشود به عبارتی، هم از گستردگی و هم از عمق برخوردار می .شودطی زمان جاودانه می

درجه  ههرچ ،شدن است نهینهاد ینوع ینیدر اشکال ع گذاریکه رسوبدلیلبدان (.287 :1390

شدن  ینهاد یو وقت رودیباال مآن شدن  یدرجه نهاد ابد،ی شیافزا عمل کیبودن  یرونیو ب تینیع

 تر انجامراحت دیجد هایزمان و انتقال آن به نسل طیکنش  یداریانتقال کنش، پا افزایش یابد،

شدن مرتبط است و یبه نهاد امد،یپ نظرو از  یپس از انتقال هم از نظر علمگذاری رسوب. ردگیمی

 .(184-181: 1999 ر،زوکتولبرت و )کند یم آسانرا  یانتقال بعد ،به نوبه خود ،شدنینهاد

(، برگر و 1995های اسکات )برای مثال مدل .برای نهادینه کردن بیان شده است یمختلف یهامدل

 رسدیم(. در این میان به نظر 1977) 3یر و روان( و می1999(، تولبرت و زوکر )1967) 2الکمن

های ورزشی مناسب است. نظریة اسکات بیانگر نظریة اسکات برای نهادینه کردن اخالق در باشگاه

که به هستند  ییهاتیو فعال یشناخت ی،هنجار ی،میمتشکل از عوامل تنظ ،نهادها آن است که

. اسکات معتقد است که عوامل نهادی در وهلة اول نمادین به دهندیثبات و معنا م یاجتماع یزندگ

، اما باید توجه داشت که این عوامل باید رفتارهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند و رسندیمنظر 

به  در اعمال، روابط و تدابیر منعکس شوند. عوامل تنظیمی، هنجاری و شناختی، ارکان اصلی نهادها

ی ساختاری هایژگیوا بر پایه این سه رکن استوار هستند: رکن تنظیمی شامل و نهاده روندیمشمار 

د که به کنیاستفاده م ی کردنرویپ یاجبار برا یرویاز ن یاز نوع خاص ی،لطورکبهرسمی است و 

 ییساختارها ایمقررات  ن،یسازی قواننهادینه ی بهمیتنظ یکارکردهاکند. سازی کمک مینهادینه

 یمیتنظ یاساس کارکردها بر .هستند هانظارت بر آن ایرفتارها  میتنظ ر پیداست که  مربوط

 یهاضمانت یریکارگو در صورت لزوم به نیقوان نیافراد از ا یرویپ نظارت بر ن،یوضع قوان تیقابل

)اسکات،  قرار دهد ریها را تحت تأثآن ندهیآ یوجود دارد تا رفتارها ـ هیپاداش و تنبیی ـ اجرا

به ایجاد مواضع  توانیم(. از جمله کارکردهای تنظیمی در نهادینه کردن اخالق 33-36: 1995

ی اخالق اشاره کرد )ویتل و هاتهیکماخالقی مانند گماردن مأمور اخالق و همچنین تشکیل 
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به شروع و  توانیمبنابراین، با تبیین و تنظیم کارکردهای هنجاری ؛ (343: 2008، 1سینگاپاکدی

 تسهیل فرایند نهادینه کردن کمک کرد.

پردازد یم یاجتماع یآور در زندگالزامارزشی و  ،یزیابعاد تجوبه معرفی  سازینهادینه یرکن هنجار

نمود مواردی است که مطلوب هستند و ارجحیت ها ارزشگیرد. و هنجارها را در برمی هاارزشو 

ابزارهای قانونی برای  هاآنگونه باید کاری انجام شود. همچنین، که چ کنندیمدارند. هنجارها معلوم 

که  ( بر این باور است2001اسکات )(. 37: 1995)اسکات، کنند رسیدن به هدف را نیز مشخص می

، هاوهیش، هاسنت، هانقش، استانداردها، هاارزشکارکردهای هنجاری شامل هنجارهای غیررسمی، 

(. 565: 2008)اور و اسکات،  کندیمت که رفتارها و تصمیمات را هدایت و اصول رفتاری اس هاعادت

بر ابعاد  دیتأک رند،یگیدر نظر م ینظام هنجار کیکه نهاد را  یلگرانیاز نظر تحل( 1995به گفتة او )

ی هاارزشمبنایی است برای بیان مفاهیم و نظم اجتماعی، اولویت دادن به الزامات و  نهادها یهنجار

و مصالح فردی  هاشیگراشده و عقاید اخالقی. بر اساس این معنا، رفتار افراد بر مبنای فردی پذیرفته

 .ستاز موقعیت و نقش اجتماعی و ناشی از نظام ارزشی موجود ا متأثرنیست، بلکه رفتار فرد 

ی نهادی اجباری نیستند، بلکه دارای روندهای هنجاری هستند. این دسته از هاسمیمکانبنابراین، 

و به  فردگراتا  شوندیمشمرده  گراجمعکه بر ابعاد هنجاری نهادها تأکید دارند، عمدتًا  نظرانصاحب

دهند. افراد دادن به عقاید و رفتارهای فردی اهمیت زیادی میالگوهای اجتماعی در شکل ریتأث

 هاآنی جمعی و هنجارهایی هستند که تعهدات و الزامات اجتماعی را بر هاارزش ریتأثت بیشتر تح

پذیرد نیز از همین نیروها و روندهای اجتماعی تأثیر می شانیهاانتخابو  کنندیمتحمیل 

(. اقداماتی همچون رهبری اخالقی و ایجاد فضای اخالقی در سازمان 119-118: 1380)ایروانی،

 از کارکردهای هنجاری دانست. توانیم( را 585: 8201ران، و همکا 2)لی

 دهندهلیاشاره دارد که تشک یمشترک میو مفاه ورهابه بانیز سازی نهادینه یرکن شناخت

. این کارکرد که بر رودیبه شمار م یمعنادار نییتع یبرا یو چارچوب است یاجتماع یهاتیواقع

ی هانمونهی مشترک، چارچوب و دیگر هاطرحی نمادین تأکید دارد، شامل کاربرد هادستگاهمحور 

( 2005) 3(. نورث428: 2008)اسکات،  کندیمنمادین مشترکی است که رفتار افراد را هدایت 

ی عملی ذهن هستند که شامل باورهای مشترک، هاسمیمکانمعتقد است عوامل شناختی، 

ی ذهنی هامدلی اکتشافی، استدالل عمل و هابحث، الگوها، هاطرح، هاتیهوی منطقی، هامقوله

                                                           
1. Vitell & Singhapakdi 

2. Lee 

3. North 
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ی که نهاد را یک نظام گرانلیتحل( 1995(. به گفتة اسکات )565: 2008و اسکات،  1)اور دنشویم

بر این باورند که نهادها ترکیبی از عناصر و عوامل ادراکی هستند. در این  رندیگیمشناختی در نظر 

دهند. مراد از و عالیق خود را نشان نمی هاییتوانا، هاتیظرفطور طبیعی گران بهمعنا از نهاد، کنش

ی کنشگران، اعم هایژگیو. متفاوتندی اجتماعی است که با توجه به زمان و مکان هاسازهاین عالیق، 

(. از جمله 119: 1380)ایروانی،  شودیماز فردی و جمعی از طریق قواعد فرهنگی تعریف 

( و 160: 2008، 2به آموزش اخالق در سازمان )والنتین و فلیشمن توانیمکارکردهای شناختی 

 ( اشاره کرد.9: 2008، 3برگزاری جلساتی برای گفتگو دربارة مسائل و معضالت اخالقی )کپتین

کردن دینهکردن کامل یک رفتار الزم است و بدون نهاوجود هر سه رکن یادشده در فرایند نهادینه

 .دار شودنهایت، در کل جامعه ریشه انتظار داشت موضوع بسیار مهم اخالق در افراد و در توانینم

های ورزشی، شناسایی کارکردهای تنظیمی، بنابراین در عرصة سازمانی و مخصوصاً در حوزة باشگاه

اهمیت دارد و الزم و  ضرورتکردن اخالق در ورزشکاران در نهادینه هاباشگاههنجاری و شناختی 

های اخالق در باشگاه ةی آینده در رشد و توسعهایزیربرنامهاست با توجه به این شناخت برای 

 یو شناخت یهنجار ،یمیتنظ یدر صورت شناخت کارکردهاورزشی اقدامات مناسبی صورت گیرد. 

های اقدامات در باشگاهها برای عملی کردن این و تمایل مدیران این باشگاه یهای ورزشباشگاه

در ورزش طورکلی بهدر ورزشکاران و  یاخالق یرفتارهاو تثبیت در بروز  یادیبن یراتیی، تغورزشی

دهد وضعیت اخالق در ای از تحقیقات و همچنین شواهد عینی نشان میدهد. نتایج پارهرخ می

داد در ایران نیز همراه ( در تحقیقی نشان 1386چی )ورزش چندان مناسب نیست؛ برای مثال: حلب

ای( و بهبود چشمگیر جایگاه اجتماعی و اقتصادی ای و غیرحرفهبا رشد ورزش )اعم از حرفه

طور روزافزون افزایش یافته و مشکالت زیادی برای ورزش ورزشکاران موفق، پدیدة شوم دوپینگ به

قی نشان دادند کمرنگ ( در تحقی1393کشور به بار آورده است. همچنین احمدزاده و همکارانش )

شدن معنویت در میان ورزشکاران، مشکالت اخالقی و اعتیاد ورزشکاران، شعارهای نامناسب و رواج 

ساالری، دوپینگ، پوشش نامناسب و توجهی به شایستهفحاشی در ورزش، رشوه و تبانی، بی

( در 1396رساجو )اند. به عالوه، عرفانی و پاخالکوبی از مشکالت فرهنگی در ورزش شناخته شده

تحقیقی نشان دادند اخالق جوانمردی در میان ورزشکاران بخش قهرمانی، جایگاه مناسبی ندارد و 

با توجه به اینکه وضعیت فعلی  ،نیبنابرا .ای دقیق تدوین شودبرای ارتقای جایگاه آن باید برنامه

 تیبردن به اهمیبا پن های ورزشی نامطلوب است و همچنیاخالق در ورزش و مخصوصاً در باشگاه

کردن اخالق در ورزشکاران، ها برای نهادینهشناخت کارکردهای تنظیمی، هنجاری و شناختی باشگاه

                                                           
1. Orr 

2. Valentine & Fleischman 

3. Kaptein 
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 باره صورت نگرفته ورسد. تاکنون تحقیقی دراینبه نظر می یبررسی این کارکردها ضرور

 یسؤال اصل رو،نینشده اند. ازا نییو تع ییشناساهای ورزشی در این زمینه کارکردهای باشگاه

 برای یهای ورزشباشگاه یو شناخت یهنجار ،یمیتنظ یاست که کارکردها نیپژوهش ا

 کدامند؟کردن اخالق در ورزشکاران نهینهاد
 

  یشناسروش
و از لحاظ روش اجرا جزء  یکاربردهدف از لحاظ  .بود یاز نوع اکتشاف یفیحاضر، ک قیتحقروش 

اخالق در  و اخالق ةحوزدر  و خبره را افراد متخصصتحقیق آماری جامعة. بود یدانیم قاتیتحق

 یریگنمونه ،یریگنمونهروش . دادند لیبودند، تشک یپژوهش و یسابقه آموزش یکه داراورزش 

بر انتخاب شد.  یرت گلوله برفبه صو هانمونه ق،یتحق ةجامع نیاز ب یاحتمال ریغهدفمند و کاماًل 

ابزار تحقیق  نفر از متخصصین مصاحبه شد. 11تعداد با  اشباع نظری نقطه بهرسیدن این اساس تا 

مدنظر قرار  گزارشتدوین  انتخاب موضوع تا دقت در مصاحبه از طریقروایی مصاحبه عمیق بود که 

این کار  یبرا استفاده شد. باز آزمون ییایاز پا مصاحبه ییایپا محاسبه یبرادر تحقیق حاضر  .گرفت

و هر کدام در فاصله  انتخاب شد به طور تصادفی انجام گرفته، چند مصاحبه یهامصاحبه انیم از

دو فاصله  درکه  ییکدها هااز مصاحبه کی. در هر شدند یکوتاه و مشخص دو بار کدگذار یزمان

مشخص  «عدم توافق»با عنوان  رمشابهیغ یو کدها «توافق»ند، با عنوان دبو شابهبا هم م یزمان

 نیبد یانجام گرفته توسط محقق در دو فاصله زمان یهایکدگذار نیب ییایند. روش محاسبه پادش

 (:168: 1388 )خواستار، 1تاس بیترت

                                                           
)در اینجا تعداد  A، تعداد عضوهای پیشامد n(S))در اینجا تعداد کل کدها( را با اگر تعداد اعضای فضای نمونه . 1

توافقات بین دو  )در اینجا تعداد عدم Bو تعداد عضوهای پیشامد  n(A)توافقات بین دو مرحله از کدگذاری( را با 

ه این صورت ب P(A))در اینجا پایایی بازآزمون( یعنی  Aل نشان دهیم، آنگاه احتما n(B)مرحله از کدگذاری( را با 

 خواهد بود:

P(A)  =
n(A´)

n(A´)+n(B)
 =

2n(A)

2n(A)+n(B)
 =

2𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
 

 

n(A')   قات عدم تواف وه دو کد بنشان دهنده تعداد کدهای مربوط به توافقات است. با توجه به اینکه توافقات با استناد

 رد:کضرب  2 برای در نظر گرفتن این اثر باید تعداد توافقات را در عددبا استناد به یک کد مشخص می شوند، 
n(A') = 2n(A) 
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ر ام دو بااب و هرکدانجام شده، سه مصاحبه انتخ یهامصاحبه، از بین باز آزمونبرای محاسبه پایایی 

در  هایکدگذارروزه توسط پژوهشگر کدگذاری شدند. نتایج حاصل از این  30در فاصله زمانی 

 .آمده است 1جدول شماره 

 باز آزمونمحاسبه پايايی مصاحبه به روش  -1جدول 

 رديف
عنوان 

 مصاحبه

تعداد کل 

 هاداده

تعداد 

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات
 پايايی باز آزمون 

 77 6 15 39 اول 1

 78 7 14 36 دوم 2

 76 13 22 58 هفتم 3

 77 26 51 133 کل              

 

 ،133نی برابر با ، تعداد کل کدها در دو فاصله زماشودیم مشاهده 1که در جدول شماره  طورهمان

فقات در این دو و تعداد کل عدم توا 51تعداد کل توافقات بین کدها در این فاصله زمانی برابر با 

 77/0 فرمول ذکر شده، انجام شده با استفاده از یهامصاحبه باز آزمونبود. پایایی  26زمان برابر با 

 دییمورد تأ هایاراعتماد کدگذ تیاست، قابل 66/0از  شتریب ییایپا زانیم نیا نکهیتوجه به ااست. با 

 مقاالت و کتب،ز اعم ا ینظر یمبان قیضمن مطالعه دق هاداده یآورجمعجهت  قیتحق نیا است. در

 سازیدینهنهارزش و و خبره در حوزه اخالق، اخالق در و نظرصاحبمنابع، به مصاحبه با افراد  ریسا

 افزارنرمز با استفاده اکدگذاری  روشاز  هادادهبرای تجزیه و تحلیل  همچنین پرداخته شد.

MAXQDA 10 و  شد ضبط هامصاحبهدر حین انجام مصاحبه کلیه به این صورت که  .استفاده شد

ردید و سپس در این گ MAXQDA 10 افزارنرموارد  هامصاحبه، متن هاآن یسازادهیپبعد از 

 کدگذاری انجام شد. افزارنرم
 

 تحقیق یهاافتهی

ویژگی جمعیت  .اشباع نظری حاصل شد مصاحبه با متخصصین 11با انجام در تحقیق حاضر 

 26 در مجموع به دهدیمتحقیق نشان  یهاافتهی. آمده است 2در جدول  این متخصصینشناختی 
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کارکرد  8کارکرد تنظیمی،  12هنجاری و شناختی دست یافته شده که شامل  کارکرد تنظیمی،

 (.3)جدول شودیمکارکرد شناختی  6هنجاری و 

 شوندگانمصاحبه شناختیتیجمع یهایژگيو فیتوص -2جدول 

 تعداد
سطح 

 تحصیالت
رشته 

 تحصیلی
 گرايش تحصیلی

 درسابقه پژوهش 
 اخالقینۀ زم

 درسابقه آموزش 
 اخالقۀ نیزم

11 
 نفر

 (9دکتری )
کارشناسی 

 (1ارشد )
 (1کارشناسی )

 (5فلسفه )
 (6مدیریت )

 (2ی )فلسفه و کالم اسالم
 (1) تیو ترب میفلسفه تعل

 (2فلسفه اخالق )
 (5مدیریت ورزشی )

 (1مدیریت منابع انسانی )

 نفر 6 نفر 9

 

نفر  9 التیصنفر بودند که سطح تح 11 شوندگانمصاحبهتعداد  دهدیمنشان  2جدول  جینتا

نفر  6 ونفر فلسفه  5 یلیرشته تحصی، نفر هم کارشناس کیارشد و  ینفر کارشناس کیو  یدکتر

فه نفر فلس 2و  تیو ترب مینفر فلسفه تعل کی ،ینفر فلسفه و کالم اسالم 2 از این تعداد .بود تیریمد

 ةنیزم درژوهش پ ةنفر سابق 9بودند.  یمنابع انسان تیرینفر مد کیو  یورزش تیرینفر مد 5اخالق و 

 اخالق داشتند. ةنیزم درنفر سابقه آموزش  6اخالق و 

 .دهدیمرا نشان  تحقیق یهامصاحبهنتایج حاصل از کدگذاری  3جدول شماره 
 

 در ورزشکاراندن اخالق در نهادينه کر ورزشی هایباشگاهکارکردهای  -3جدول 

کد 
 گزينشی

کدهای 
 محوری

 کدهای مصاحبه باز کدهای

نهادینه 
کردن 
 اخالق

کارکردهای 
 تنظیمی

 P2, P7, p11 بازرس اخالق ایانتصاب کارشناس 
 ورزشکار( اخالق ،یمرب ر،ی)مد یانسان یرویجذب ن

 مدار
P1, p2, p3, p7, p9, p10, 

p11 

 ,P1, p4, p5, p7, p8, p9 یقیو تشو یهیتنب یهااستیاعمال س
p10, p11 

 P3, p4, p10, p11 استاندارد یو حقوق یاخالق یقراردادها نیتدو

 ,P1, p2, p3, p4, p5,p6 یمنشور اخالق ای یاخالق یکدها یو اجرا نیتدو
p7, p8, p9, p10, p11 

 P1, p5, p9, p10 یاخالق یابینظارت و ارز یهایم سیستمتنظ
 P2, p4, p8 یانسان یرویو جامع از ن قیدق یاخالق نشیگز

 P1, p5, p11 نبه ورزشکارا یو مقررات رفتار نیقوان حیابالغ صر
 p7, p8, p9, p10, p11 ورزشکاران یمال یازهاین تأمین
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 نه کردن اخالق در ورزشکارانهای ورزشی در نهاديارکردهای باشگاهک -3جدول ادامۀ 

کد 
 گزينشی

کدهای 
 محوری

 کدهای مصاحبه کدهای باز

نهادینه 
کردن 
 اخالق

کارکردهای 
 تنظیمی

 یهاتیمسئول یاستانداردها یو اجرا نیتدو
 P2, p3, p9 در باشگاه یاجتماع

 یهاتیمسئول یاستانداردها یو اجرا نیتدو
 P2, p3, p9 در باشگاه یاجتماع

 P1, p9,p11 یاخالق یهااستیاعمال س
 P1, p5, p8, p10 اخالق تیریمد یشورا ای تهیکم لیتشک

کارکردهای 
 هنجاری

و  یمدارباشگاه به اخالق رانیمتعهد بودن مد
 یاخالق ورز

P2, p3, p4, p7, p8, 
p9,p11 

 P1, P3, p4, p6, p7, p8 ورزشکاران یاراده و باور اخالق تیتقو

 P1, p2, p7,p8, p9, p11 در باشگاه یاخالق یجو کردنحاکم 

 ,P1, P2, p4, p6, p7, p8 باشگاهاخالق مدار در  قرار دادن ورزشکاران الگو
p11 

 P6, p7, p9 یفرهنگ اخالق جیترو

 P1, p4, p7 ورزشکاران یاقدامات اخالق غیو تبل یآشکارساز

 P2, p5, p8, p10, p11 قرار دادن اخالق بر مهارت و رقابت تیاولو

حفظ شأن ورزشکاران و بها دادن به احساسات 
 P1, p7, p9 هاآن

کارکردهای 
 شناختی

اخالق مدار به  نیآموزش اخالق توسط متخصص
 زشکارانرو

P1, P2, p3, p4, p5, p9, 
p10 

در  یآموزش یهاو کارگاه هاشیهما یبرگزار
 خصوص اخالق

P1, p4, p6, p7, p8, p11 

 P8, p10, p11 در باشگاه یاخالق یهاانتشار خبرنامه

 P1,p3,p4,p7 ورزشکاران یدانش اخالقتوسعه 

توسعه نگرش مثبت ورزشکاران به اخالق و 
 P1, p3, p10 یمداراخالق

 P1, p2, p3, p4 ورزشکاران یاخالق یابیخودارزمهارت ارتقاء 

 

 یریگجهینتبحث و 

کردن اخالق در ورزشکاران بود. ها در نهادینههدف از این پژوهش، شناسایی کارکردهای باشگاه

نظیمی، تکارکرد را در سه حوزة  26توانند می جموعمدرهای ورزشی، نتایج تحقیق نشان داد باشگاه

 (.3ول جدکردن اخالق در ورزشکاران در دستور کار خود قرار دهند )هنجاری و شناختی در نهادینه

 یمیتنظ یکارکردهااولین گروه از کارکردهای شناسایی شده کارکردهای تنظیمی هستند. 

محدود کردن رفتارها  ای میاست که به دنبال تنظ ییساختارها ایمقررات  ن،یسازی شامل قواننهادینه
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و در  نیقوان نیافراد از ا یرویپ نظارت بر ن،یوضع قوان تیقابل یمیتنظ یکارکردها اساس بر هستند.

 را ندهیآ یرفتارهاوجود دارد تا  - هاهیها و تنبپاداش -ییاجرا یهاضمانت یریصورت لزوم به کارگ

(. تحقیقات مختلفی به اهمیت کارکردهای تنظیمی برآمده 35: 1995دهد )اسکات، قرار  ریتحت تأث

 ایانتصاب کارشناس ؛ برای مثال اندداشتهاز این تحقیق در نهادینه کردن و توسعة اخالق اشاره 

 مداراخالق یانسان یروین کارگیری(، به173: 2010 ،1ستیو وندر ول جکیورول) اخالق بازرس

(، a2008 ،10 ن،ی)کپتی قیو تشو یهیتنب یهااستیس اعمال، (2: 1396پور و همکاران، حسن)

: 1396،یو مهراب یرزاق؛ 201: 1387 ،یو علو یی)ندا استاندارد یو حقوق یاخالق یقراردادها نیتدو

 میتنظ(، 30: 2017و همکاران،  2پاپوال) یمنشور اخالق ای یاخالق یکدها یو اجرا نیتدو، (341

و جامع  قیدق یاخالق نشیگز(، 859: 2015ی )لی و همکاران، اخالق یابینظارت و ارز یهادستگاه

 ن،یبه ورزشکاران )کپت یو مقررات رفتار نیقوان حیصر ابالغ(، 265: 2009 ن،یکپتی )انسان یرویاز ن

 یو اجرا نیتدو(، 357: 1991، 3بروم بکن )ورزشکارا یمال یازهاین رفع(، 263 :2009

 اعمال(، 81: 1384)قربانی و همکاران،  در باشگاه یاجتماع یهاتیمسئول یاستانداردها

ال ) اخالق تیریمد یشورا ای تهیکم لیتشک(، 859: 2015 ،ی و همکارانلی )اخالق یهااستیس

تنظیمی یک الگوی منطقی از رفتار را  ( معتقد است کارکرد1994اسکات )(. 5: 2010 ،4یو م دیلو

های اجرایی وابسته است. رفتار از طریق برقراری قوانین، دهد که به مطابقت و ضمانتارائه می

اصلی در این رکن است که از  ریمتغشود. قدرت اجبار یک های اجرایی هدایت میو ضمانت هانظارت

گردد. این فرآیندها اهمیت ها، حقوق و تعهدات افراد تعیین میطریق فرآیندهای تنظیمی، ظرفیت

طور رسمی تنظیم گردند و توانند بهدهند. فرایندهای تنظیمی میچارچوب نهادی را نشان می

اجبار،  (.73: 1392آصفی، باشند ) متمرکزطور غیررسمی اجرا شوند و نامتمرکز باشند یا به

 .شوندیمی از عوامل اصلی رکن تنظیمی محسوب شیاندمصلحتی هاواکنشی اجرایی و هاضمانت

. شوندیم، این عوامل تعدیل کنندیمدلیل وجود قوانینی که اجبار را تصدیق اما با این حال، به

آن، قوانین و  بر اساسافراد  زیرا .مبنای رکن تنظیمی، استداللی ابزاری است  استدالل نهادی بر

شود و می هاآنتا مطمئن باشند آن قوانین موجب پیشبرد منافع  کنندیممقرراتی را ایجاد 

که یا در پی دریافت پاداش هستند یا  کنندیمهمچنین، افراد در حالی از قوانین و مقررات پیروی 
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رو، با ایجاد سازوکارهایی (. ازاین62-61: 2014از جریمه و تنبیه در امان باشند )اسکات،  خواهندیم

کردن اخالق در ورزشکاران ـ در کردن کارکردهای تنظیمی ـ برای نهادینهبرای تنظیم و عملی

شدن اخالق در ورزشکاران تسهیل گردد و از انتظار داشت روند نهادینه توانیمهای ورزشی باشگاه

 ی ورزشی باشیم.دارباشگاهورزش و این طریق شاهد ترویج و توسعه اخالقیات در حوزة 

اران، کردن اخالق در ورزشکدر این تحقیق برای نهادینه شدهییشناسادومین گروه از کارکردهای 

 یاشامل هنجاره یهنجار یکارکردها( معتقد است 2001اسکات )کارکردهای هنجاری هستند. 

 است که رفتارها یها و اصول رفتارعادت، هاوهیها، شها، سنتها، استانداردها، نقشارزش ،یررسمیغ

ی هستند که اافتهیسازمانهنجارها نظام  (.565: 2008اور و اسکات، ) کندیم تیرا هدا ماتیو تصم

کنند یممشخص  منزلة مقررات روشن یا ضمنی، رفتار موردانتظار را جامعه مشترکند و به بین افراد

رمایه وعی سنگنجانند. هنجارها ماع را در قالبی میو عالیق اعضای یک گروه یکپارچه یا یک اجت

 که افراد مجازایگونهکنند؛ بهها تقویت میکه اعتماد و اطمینان را در میان انسان شوندمحسوب می

عی حفظ طور جممدت خود به آنها عمل کنند. هنجارها بهنیستند فقط برای دستیابی به سود کوتاه

را با  فتار افرادشود. هنجارها رعاید همة اعضای گروه می هاآنشوند و منافع حاصل از رعایت می

: 1390پور، کنند چه روابطی باید بین افراد وجود داشته باشد )قلیو تعیین می یکدیگر تنظیم

293-294.) 

ارکردهای نتایج تحقیقات مختلف در حوزة نهادینه کردن و ترویج و توسعه اخالق بر اهمیت ک

تعهد برای مثال،  .اندداشتهکردن اخالق اشاره مختلف هنجاری برآمده از این تحقیق در نهادینه

اراده و  تیتقو، (350: 2008ویتل و سینگاپاکدی، )ی ورزو اخالق یمدارباشگاه به اخالق رانیمد

: 1992، 1)برنره در باشگا یکردن جو اخالقحاکم(، 8: 1394 ان،یفیشرن )ورزشکارا یباور اخالق

 جیترو(، 78: 1396)فالح و سوادکوهی،  مدار در باشگاهقراردادن ورزشکاران اخالق الگو، (392

 ورزشکاران یاقدامات اخالق غیتبل و یآشکارساز(، 160: 2008 شمن،یو فل نی)والنتی فرهنگ اخالق

( و 218: 1387ت )ندایی و علوی، دادن اخالق بر مهارت و رقابتیاولو(، 403: 1388 ،یقراملک)

(. اسکات معتقد 135: 1391 ،یو عباس ینیحس) هاشأن ورزشکاران و بهادادن به احساسات آن حفظ

-اساس ابعاد الزامی تعامالت اجتماعی، یک الگوی رفتار فردی ارائه می فرایندهای هنجاری، براست 

وضعیت اجتماعی معینی به کارگرفته شود. رود در دهند. رفتار، فرایند مناسبی است که انتظار می

ها )چگونگی شوند( و نُرمها )مواردی که شخصی در نظر گرفته میهای هنجاری نوعًا با ارزشسیستم

را نیز  آنتنها مقاصد آنچه باید انجام شود، بلکه چگونگی انجام  اند و نهانجام این موارد( آمیخته

های اجتماعی و تعیین اینکه چه عملی برای تعریف نقش کنند. این الگوهای رفتاری بهمشخص می
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آمده دستبنابراین کارکردهای هنجاری به؛ (74: 1392)آصفی،  شوندیمانجام مناسب است، ختم 

استانداردهایی که بر  .های ورزشی کمک کنندبه استقرار و حفظ استانداردها در باشگاه دنتوانیم

باشد.  رگذاریتأث هاآنشدن اخالق در وجود ی و نهادینهرمدااخالقسوی هدایت ورزشکاران به

طی برای اعمال کارکردهای هنجاری ایهای ورزشی باید شررو، مدیران و مسئوالن باشگاهازاین

کنند تا از این طریق، اخالق در میان ورزشکاران ترویج و توسعه یابد و در فراهم های ورزشی باشگاه

 وجود آنان نهادینه شود.

کردن اخالق در ورزشکاران دارای های ورزشی در نهادینهنهایتًا نتایج تحقیق نشان داد باشگاه

اشاره  یمشترک میبه باورها و مفاه زیسازی ننهادینه یکارکرد شناختکارکردهای شناختی هستند. 

. رودیبه شمار م یمعنادار نییتع یبرا یاست و چارچوب یاجتماع یهاتیواقع ةدهندلیدارد که تشک

مشترک، چارچوب و  یهادارد، شامل کاربرد طرح دیکأت نینماد یهاستمیکارکرد که بر محور س نیا

(. c2008 :428)اسکات،  کندیم تیکه رفتار افراد را هدا شودیم یمشترک نیادنم یهانمونه گرید

کردن آن، کارکردهای شناختی برآمده از این تحقیق اخالق و نهادینه ةتحقیقات دیگر در حوزة توسع

 مدار به ورزشکاراناخالق ناآموزش اخالق توسط متخصصکارکردهایی چون  .اندکرده دییتأرا 

ق )برنر، اخال بارةدر یآموزش یهاو کارگاه هاشیهما یبرگزار(، 145: 1391)حسینی و عباسی، 

 ةتوسع(، 133: 1999 ،1بودکسیجوز و ته )در باشگا یاخالق یهاخبرنامه انتشار(، 393: 1992

نگرش مثبت ورزشکاران به  ةتوسع(، 3: 1396پور و همکاران، )حسن ورزشکاران یدانش اخالق

، به 1977، 2)بندورا ورزشکاران یاخالق یابیمهارت خودارز اارتقو  (جاهمان)ی مداراخالق و اخالق

 (.16: 1389زاده، نقل از کریم

ی منطقی، هامقولهی عملی ذهن هستند و شامل باورهای مشترک، هاسمیمکانکارکردهای شناختی، 

)اور و اسکات،  شودیمی ذهنی هامدلاکتشافی، استدالل عمل و  حثاب، الگوها، مهاطرح، هاتیهو

های هدهد، حوزرا تشکیل می« شدهرفتار نهادی»چنین دانشی نیروی محرک (. 565: 2008

کنند و گیرند، معلوم میها قرار میهایی را که در این حوزهشدة رفتار را تعیین و همة موقعیتنهادی

می ی نیبشیپگونه رفتارها را کنترل و سبب این کنند و به همینها را تعیین و تنظیم مینقش

ای از حقایق کلی مجموعهمنزلة دانش ـ یعنی جا که این شناخت از نظر اجتماعی به کنند. از آن

معتبر دربارة واقعیت ـ عینیت خارجی دارد، هرگونه انحراف اساسی از آن، انحراف از واقعیت به نظر 

گردد، همراه با توسعة امور شناختی توسعه مثابة امور شناختی تلقی میچه در جامعه بهآید. آنمی
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شده نیست در آینده شناخته ه هنوز شناختهچآورد تا آنیابد یا به هر حال، چارچوبی فراهم میمی

شود ساختارهای آید و موجب میدست میشدن بهدانشی است که در جریان اجتماعی شود. این

یافتة دنیای اجتماعی در آگاهی فردی، درونی شوند و به عبارتی، نهادینه گردند )آصفی، عینیت

های ی برای اعمال کارکردهای شناختی در باشگاهزیربرنامهبنابراین، با شناخت و ؛ (74: 1392

ها زیرا باشگاه .ان تسهیل گرددورزشکارشدن اخالق در انتظار داشت که روند نهادینه توانیمورزشی 

های اخالقی، شوند ورزشکاران با تصدیق و پذیرش ذهنی گزارهبا اعمال این کارکردها باعث می

گیری شناخت، اعتقاد و باور قلبی، ند. همچنین، با شکلفضایل و اخالقیات را در خود تقویت کن

 شود.ی به ویژگی پایدار و همیشگی ورزشکاران تبدیل میمداراخالقاخالق و 
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Abstract 
One aspect of sports is ethics, necessary to be paid attention. Clubs as a sports institution 

can proceed to institutionalize ethics in athletes. Therefore, the purpose of this study was 

to identify functions of sports clubs to institutionalize ethics in athletes. The research 

method was qualitative from the type of exploratory one and from the perspective of 

aim, it was applicable and in terms of method was field research. The statistical 

population included insightful and informed experts in the field of ethics and ethics in 

sports. Samples were chosen through purposive and available sampling and snowball 

method. In this study, 11 samples were interviewed to reach theoretical saturation point. 

Instrument to collect data was depth interview, whose validity was examined based on 

accuracy in topic selection, designing, conduct and typing interviews, accurate 

transcription of interviews, incorporation of questions in interview in a logical order and 

accuracy in reports preparation. Its reliability was evaluated through retest method, and 

the reliability coefficient of the interviews was calculated 0/77. To analyze the data, 

codification was done through MAXQDA10 software. The results indicates totally 26 

functions (12 regulative, 8 normative, 6 cognitive functions) of clubs to institutionalize 

ethics in athletes; So, by cognition, planning and creating some mechanisms for 

operating regulative, normative and cognitive functions in the sport clubs, the process of 

institutionalization of ethics in athletes could be facilitated and the ethics of sports clubs 

could be seen. 
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