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  بهزاد مرتضائی _ اميراحمد مظفری  _  ١١ حسين طالبيان نيا
  ,استاد دانشگاه تربيت معلم تهران , ات دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقيق

  )ع( استاديار دانشگاه امام حسين 
 

 چکيده
اين پژوهش به بررسی و مقايسة مؤلفه های رفتار اخالقی در حوزة ورزش قهرمانی کشور از ديدگاه 

ای توصيف وضع موجود و  بر.می پردازد) مديران ورزشی و مدرسان, مربيان, قهرمانان(گروه های آزمودنی 
) درصدی(از پرسشنامة دوبعدی محقق ساخته با مقياس پنج ارزشی ليکرتی , دستيابی به وضع مطلوب

شامل ,  نفر۵۷۰حجم جامعة آماری تحقيق .  مقايسه ای است–روش تحقيق حاضر توصيفی . استفاده شد
. ن ها و مدرسان دانشگاه استروسای فدراسيو, مربيان تيم های ملی, اعضای تيم های ملی بزرگساالن

برای تحليل .  نفر است۳۷۳, )۲۰(نمونة آماری تحقيق نيز بر اساس جدول تعيين نمونة کرجسی و مورگان 
تحليل واريانس يک , تحليل عاملی, تست لوين و کلموگروف اسميرنوف, ی توصيفیها هداده ها از آمار

ی  هالفهاد که وضعيت موجود رفتار اخالقی در مؤنشان ديافته های توصيفی . ه شددسويه و توکی  استفا
ی ارائه شده برای ش هاهمچنين گروه های آزمودنی با رو. است) ۳۱/۴۴(رفتار اخالقی در حد متوسط 

 بين ديدگاه ضيه هابر اساس نتايج آزمون فر. موافق اند) ۲۴/۷۴(دستيابی به وضع مطلوب در حد زيادی 
وضع موجود و در ) >۰۰۰/۰P(و رفتاری ) P=۰۳/۰(عاطفی , )>P ۰۱/۰(آزمودنی ها در حيطه های شناختی 

ی حيطه هاهمچنين نتايج مقايسة مذکور در . ار بوده استمعنی دوضع مطلوب ) >P ۰۱/۰(حيطة عاطفی 
   . ار نبوده استمعنی دوضع مطلوب ) P=۱/۰(و رفتاری ) P=۷۱۴/۰(شناختی 
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  مقدمه 
بهبود و توسعة رفتار  یش هاروگزارش پژوهشی است که با هدف توصيف , اين مقاله

 توسعة رفتار اخالقی با یش هارونخست . اخالقی در حوزة ورزش قهرمانی کشور انجام شد
   در ,ای مورد بررسی در اين پژوهشتوجه به مبادی رفتاری و حوزة مطالعاتی و متغيره

و پس از معرفی روش های به کار گرفته ) ۷(عاطفی و رفتاری ارائه ,  شناختیسه گانةی حيطه ها
) مديران ورزشی و ورزشکاران تيم های ملی بزرگساالن, مدرسان(ديدگاه آزمودنی ها , شده

ن نتايج به دست در پايا. در وضعيت موجود و وضعيت مطلوب توصيف و مقايسه می شود
  .پژوهشی مرتبط بررسی می شودآمده با ديگر دستاوردهای 

رفتاری را اخالقی گويند که . از نوع رفتارهای اختياری و ارادی انسان است" رفتار اخالقی"
باورهای انسانی و , عزت و شرف ملی(منشأ صفات نفسانی خوب بوده و بر مبنای يک مبدأ 

رفتاری را اخالقی می داند که منشأ , )۱۹۹۲( ١بارنارد). ۵(شد دارای ارزش با) اعتقادات دينی
از ديدگاه ). ۱۵(قانونی داشته باشد و در يکی از مراجع قانونی ملی يا بين المللی پذيرفته شود

صفات نفسانی و رفتارهاست که , اسالم نيز ساختار وجودی انسان دارای سه حوزة انديشه
  . )۷(تأثير متقابل بر همديگر دارند 

به ويژه نقش , گروهی و اجتماعی دارد, رفتار اخالقی نقش مؤثری در برقراری روابط فردی
ی جسمانی در ابعاد ت های اخير نيز درکنار ارتقای مهارل هادر سا. مهمی در رفتار مديران دارد

برای درک بهتر ). ۶(است  مختلف ورزش به ويژه در ورزش قهرمانی مورد توجه قرار گرفته
, خالقی و نحوة اصالح و توسعة آن بايد به دو رويکرد روان شناختی و جامعه شناختیرفتار ا

ايجاد هر گونه تغيير و گسترش در رفتار اخالقی مستلزم , از ديدگاه روان شناسی. توجه کرد
رفتارهايي که تأثير مثبت در شخصيت و . تربيت شخصيتی فرد از دوران اولية زندگی است

). ۴(ايد همواره گسترش يابند و رفتارهای دارای تأثير منفی نهی شوند ب, عادات فردی دارند
 و يا مبتنی بر ٢از ديدگاه جامعه شناسی نيز رفتار اخالقی با توجه به رويکرد وظيفه گرايي

                                                 
1- Barnard   
2- Deontologism  
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 هتوسعة هر رفتار اجتماعی با توجه  به عوامل حاکم بر جامع.  بررسی می شود١اصالت نتيجه
مربی و , نوع ديدگاه مدير, تماشاگران و هواداران, ر ورزشگاهفضای حاکم ب. صورت می گيرد

برای مثال يک عامل محرک . از عواملی اند که بر رفتار بازيکن اثر می گذارد, همبازی ها
, محيطی می تواند رفتار پرخاشگرانه را ترويج کند که نوعاً رفتار اخالقی قلمداد نمی شود

رفتار ,  تربيتی‐کم و پيش زمينه های اعتقادیولی می توان با تسلط کامل بر فضای حا
  ). ۱۱(ورزشکار را کنترل کرد 

شاخص های اخالقی در ورزش قهرمانی را می توان , )۶ (٢براساس نظرية رشد اخالقی کلبرگ
 :با توجه به رشد اخالقی به سه مرحله تقسيم کرد 

 ؛ ٤تار جوانمردانهشاخص رف_ ۲ ؛ ٣منش ورزشکاری و خوی ورزشی(شاخص رفتار منصفانه _ ۱
  ).۶, ۱۹ (٥شاخص رفتار پهلوانی_ ۳
واژة " وبستر"فرهنگ ) : منش ورزشکاری و خوی ورزشی(شاخص رفتار منصفانه _ ۱

Fairplayشانس ,  را زمانی می داند که يک شکارچی به کبکی که کامالً درمانده شده است
ئل شدن به عدالت و همکاری رفتار منصفانه در ورزش نيز عبارت است از تقدم قا. فرار بدهد

تقدم قائل شدن مستلزم اجرای قانون و مقررات , بنابر اين ترتيبدر محيط ورزش رقابتی 
به عبارت ديگر خودداری از برنده شدن به هر قيمتی , فراتر از اجرای قانون هم است, است

قوانين مکتوب کامل  رفتار منصفانه با رعايت ). ۱۹(در مفهوم بازی منصفانه متبادر می شود 
به ويژه در رقابت های , آغاز می شود و آن زمانی که ورزشکاری هرگز خطا نکرده باشد

به عبارت ديگر عملکرد اخالقی . مورد توجه است, ورزشی های تماسی از قوانين پيروی کند
ورزشکار در رقابت های دورة کامل عمر ورزشی وی برای ارائة نمونه ای از رفتار منصفانه در 

اما در بيشتر موارد رفتار منصفانه فراتر از پيروی کامل قوانين مکتوب . ر گرفته می شودنظ
» جنبش روحی«است و نگاه به رفتار منصفانه به عنوان يک پديدة اخالقی است که يک 

                                                 
1- Consequentialism   
2- Kohlberg   
3- Sportman Ship   
4- Fair Play   
5- Pahlavani   



  ۱۳۸۷پاييـز , ۳۷شمارة ,                                                                              نشرية حرکت  

 

 

١٧٤

رفتار از راه سنجش معيارهای اخالقی فرد به  اين. مبتنی بر احترام به رقيب را ايجاب می کند
همچنين رفتار منصفانه عبارت است از اينکه با ). ۱۶(ا ديگران حاصل می شود هنگام رقابت ب

بايد به طور همسان رفتار کرد , افرادی که از لحاظ موارد مختلف با همديگر همسان هستند
, )مربيان و داوران, ورزشکاران حريف, همبازی ها(صفاتی مانند احترام به عوامل بازی ). ۱۸(

رعايت نظم و , همکاری در امور تيمی, ب های جسمانی و روانیحفظ سالمت خود از آسي
راستگويي در , تبعيت از مقررات, احترام به قوانين, رهايي از فشارهای روانی, انضباط
اجتناب از گفتار و , احترام به تعصبات مربيان و خودداری از تک روی در بازی تيمی, تبليغات

تالش در , اميد به پيروزی, )داراناورزشکاران و هو, منجر به تحريک داوران(رفتار ناشايست 
راهنمايي ورزشکاران برای امور (توجه و رعايت قوانين مديريتی تيم , تحقق اهداف تيمی

خودداری از اقدامات خودسرانه و درگيری با افراد بيگانه در , ...)حمل و نقل و , خريد, اعزام
, اجتناب از جنجال آفرينی, يشکسوتاناحترام به پ, سفرهای خارجی و حفظ خويشتنداری 

, تواضع, پاکدامنی و تقوا, عفت, صبر و بردباری, احتراز از مواد نيروزا, دوری از تقلب
  ).۱۷, ۱۰(مسئوليت پذيری در حيطة رفتار منصفانه قرار دارند 

. که به عنوان فرازی مهم از رفتار اخالقی بررسی می شود: رفتار جوانمردانه _ ۲
ز ديدگاه ادبی و اسالمی عبارت است از اينکه انسان رضای خدا را مقدم بدارد و جوانمردی ا

جوانمردی آن «:می فرمايند ) ع(امام صادق ). ۲(آن را بر منافع شخصی خود ترجيح دهد 
پس بايد حمايت از ضعيفان و , »است که اگر دهند ايثار کنيم و اگر ندهند صبر کنيم

عمل به حکمت ارزنده و پند شيخ اجل سعدی شيرازی که يعنی , فرودستان مورد نظر باشد
  :می گويد 

  )۳(چو استاده ای دست افتاده گير    راه راد مردان آزاده گير
واژة جوانمردی يعنی فتوت و از خود گذشتگی و حتی متضرر شدن در مال و جان که از 

ه نيز زيربنای اصول و بازی جوانمردان. نظر معنی و روح آن بسيار باالتر از رفتار منصفانه است
قوانين بازی های ورزشی است و شايد مفهوم اينکه ورزش فی نفسه می تواند انسان را در 

  ).۹(در همين واژه قرار می گيرد , فضای جوانمردی قرار دهد
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صدمه نزدن به حريف "به معنای , آن در فوتبال شکل گرفتهبازی جوانمردانه نيز که منشأ 
 ,از خودگذشتگی, در تعريف ديگر جوانمردی يعنی ايثار. ه استتعريف شد" تا حد امکان

بنابراين عدم اجرای قوانين ). ۹(ترجيح منافع گروهی بر منافع فردی و عادالنه بردن حريف 
تعدی از منش , بازی و آنها را مانعی برای پيروزی در بازی دانستن و تقلب به هر نحو ممکن

ار جوانمردانه و اين نکته وجه تمايز بين شاخص رفتار ورزشکاری و بازی منصفانه است نه رفت
رفتارها و صفاتی که در مجموعه شاخص های رفتار . منصفانه با رفتار جوانمردانه است

امانت , ايثار و از خود گذشتگی, مهربانی و خوش خلقی: عبارتند از , جوانمردانه قرار می گيرد
عدم تالفی با , تعلق خاطر به تيم خود, صلة رحم, قناعت, خوش بينی, عفو و گذشت, داری

, متواضع موقع پيروزی و صبور در موقع باخت, خطا در صورت غيرعمدی بودن عمل حريف
رفتار مناسب و دوست داشتن , کمک به حريف  مصدوم, برادری و برابری, حفظ حريم ديگران

رفتار منطبق بر , وقار, تفاهم با هم, دوستی و يکرنگی, همبستگی, اعتماد به نفس, حريف
  ).۱۱(عشق به ميهن و روحية فتوت , نفرت از ترس, همت, روح ورزشی

نگرش , صفات پهلوانی صفاتی چون رعايت قوانين و مقررات بازی: رفتار پهلوانی _ ۳
صحيح و مثبت و احترام به قوانين بازی و قوانين اخالقی آن و همچنين ايجاد محيط برابر و 

, توکل به خدا و توسل به معصومان و ياری از محرومان,  نفسغلبه بر, عدالت در رقابت
برای اقشار مختلف جامعه هستند و با مسئوليت های ... ضعيفان و الگوی رفتار مناسب و 

تعريف رفتار پهلوانی در ورزش نيز که به طور کلی هر سه شاخص رفتار . اجتماعی همراهند
رفتار و اخالق ورزشی اعم از بازی , سلوک,  هاعبارت است از خُلق, اخالقی را در بر می گيرد

  ). ۱۹(منصفانه و جوانمردانه و منش ورزشکاری 
آنها نيز مفهوم . استکلمة پهلوان از تاريخ ايران باستان در ادبيات انگليسی راه يافته 

  ). ۱۵(فراتر از رفتار جوانمردانه را با کلمة پهلوان تعريف می کنند 
, صداقت و راستگويي: عبارتند از , پهلوانی قرار می گيرندصفاتی که در شاخص رفتار 

رعايت احترام به , عشق به ميهن, سخاوت و بخشندگی, شکر و ياد خدا, اخالص در عمل
, شرافت و عزت ملی, ايثار مال و جان, تفاخر ملی, پرچم و سرود ملی و ديگر قهرمانان

  ). ۱۲(توکل به خدا در برد و باخت , شجاعت و اقتدار 
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اعتبار و اصالت های , سير تاريخی ورزش در عرصة بين المللی از گذشته تا کنون با ارزش
مساوی بودن شرايط رقابت ورزشی همراه بوده است , دينی و اخالقی از جمله جوانمردی

, بازی های المپيک غير از ماهيت رويداد ورزشی, به نظر کوبرتن بنيانگذار المپيک نوين). ۱۵(
  ن اصلی يک نهضت عظيم اجتماعی و اخالقی باشد و از طريق بازی و ممکن است کانو

تکامل ). ۱۴(تکامل انسانی و اخالقی و تفاهم بين المللی را تقويت کند , فعاليت های ورزشی
به طوری که , اخالقی يکی از اصول مهمی است که در اهداف المپيک مورد توجه قرار گرفته

يکی از . ای اخالقی در کنار ويژگی های جسمانی استهدف اول آن ترويج و توسعة ويژگی ه
تبليغ آرمان های المپيک به , يی که توسط کميسيون اخالق المپيک حمايت می شودمه هابرنا

در مراسم افتتاحية مسابقات المپيک يک نفر به عنوان نمايندة . ويژه بازی منصفانه است
تبعيت )۱اد می کند که مفاد آن شامل ورزشکاران و يک نفر به نمايندگی از مديران سوگند ي

همچنين سرود المپيک حاوی .  ورزشکاری استرفتار منطبق بر روح واقعی ) ۲از قوانين و 
ورزشکاران . نکات تربيتی و اخالقی مانند ترويج خداپرستی و آشنايي با صفات خداوند است

ل نموده و وجود آنها شرکت کننده در المپيک و به طور کلی عموم مردم اين ارزش ها را قبو
  ). ۱۵(سنت و فرهنگ خود پذيرفته اند , را در تاريخ

خوب "اخالق ورزشی از يک ديدگاه ممکن است آيين نامة اصول اخالقی باشد که ضوابط 
گروه يا , را در انجام کار مشخص سازد و بدين ترتيب رفتار يک فرد" درست يا نادرست" "يا بد

اين کد . خالق پايه ای برای کد رفتاری فرد محسوب می شودپس ا. تيم ورزشی را هدايت کند
). ۱(رفتاری می تواند قانونمندی رفتاری در شرايط و موقعيت های مختلف را مشخص کند 

مرحلة آمادگی , ورزش قهرمانی به دليل مراحل خاص حاکم بر آن از جمله مرحلة انتخابی
, هيجانات, ه رقابت های نهايي با نگرانی هاو در مرحلة رقابت ها به ويژ) اردو, آموزش, تمرين(

ازاين رو . اضطراب ها و فشارهای روانی همراه است که عامل بروز رفتارهای ناهنجار می شود
بخش وسيعی از مشکالت . در مراحل آمادگی يا اوج رقابت آشکار می شود, مشکالت رفتاری

از  کنند و بعضی مواقع زمانی شروع می شود که مربيان بردگرا فقط به نتيجه فکر می
رفتارهای ناهنجار ورزشکار خود به بهای برد صرف نظر کرده يا خودشان ورزشکار را به اعمال 

  ).۴(خشونت آميز تحريک می کنند 
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بعضی اوقات فشارهای ناشی از رقابت يا مسائل مالی و تجاری و کم توجهی به رفتار 
در محيط داخلی خود با رفتارهای مدير به طوری که , موجب ايجاد مشکالت می شود, اخالقی
بازيکن و همبازی ها رو به روست و در محيط خارجی با انتظارات , سرپرست, مربی, ورزشی

. مطبوعات و صدا و سيما مواجه است, حساسيت بازی , تماشاگران و هواداران, مديران عالی
غيراخالقی و در حال حاضر مطبوعات و رسانه های ملی کشور برخی مواقع رفتارهای 

ناسازگار با ارزش های انسانی و اسالمی را گزارش می کنند که حاکی از اعتراض به رای داور 
شعارهای ناشايست عليه , درگيری با بازيکن خودی و يا بازيکن حريف, در شرايط باخت

  ). ۱۸(ورزشکار و حريف مقابل است 
رمانی به شکل يکی از دو اخالق در ورزش قه, )۱۹۹۲ (١از ديدگاه بيوجامپ و چيلدرس

نگرش زير در صحنة ورزش متجلی می شود و با يکی از اين دو منطق به ورزش قهرمانی و 
  :عملکرد ورزشکاران می نگرند 

در ورزش قهرمانی تيم ها و ورزشکاران بدون توجه به هر نوع عملکرد اخالقی انتظار _ ۱
موجه و عملکرد رضايت بخش در , عدة کمی از آنان فقط حضور صحيح_ ۲پيروزی دارند و 

بدون . حال مهم نيست اين عملکرد با پيروزی همراه باشد يا نه. نة رقابت را مد نظر دارندحص
ترديد پيامدهای ناپسند در ورزش قهرمانی از نگرش نوع اول صادر می شود و خالء اخالقی 

ارگرمی دالالن در باز, خريد و فروش بازيکنان. موجود همه روزه مشکل آفرين بوده و است 
و ديگر ناهنجاری های رفتاری در محيط های ورزشی به رشد و نگرش پايان فصل قراردادها 

  ). ۱۴(نوع اول بيوجامپ دامن زده است 
پيشينة ورزش قهرمانی کشور همواره با خصايل پهلوانی و مسئوليت پذيری همراه و 

شان می دهد که تربيت تن و روان ادبيات غنی ايرانی و اسالمی نبررسی . همزاد بوده است 
صيانت و پاسداری . بوده استدر ايران باستان با مسئوليت اخالقی و همراه با فضايل اخالقی 

بدنی نيرومند و قوی را ايجاب می کرد ,  و ارزش های ملی و قومی در برابر بيگانگاناز نواميس
ادها و اصول اخالقی عملی و اين مسئله بدون درک مسئوليت اخالقی در قبال دفاع از اعتق

قدرت و توانمندی بی بهره از . ايرانيان باستان ضعف و زبونی را مذموم می شمردند. نبود

                                                 
1- Biojump & Childres  
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ی غنی از عه اشاهنامة فردوسی مجمو. دندمی کری اخالقی را نکوهش ش هاخصايل معنوی و ارز
ی شته هاولی توسعة ر, عيار پيشگی و جوانمردی و پهلوان منشی دلير مردان ايرانی است

, ی خاص خودهنگ های ورزشی از کشورهای ديگر با فرشته هابه ويژه ورود ر, متنوع ورزشی
ی اخالقی در ورزش های ی فرهنگی ما سازگار نبوده و موجب بروز ناهنجارش هابرخی با ارز

ی ه هابه دليل حاکميت ديدگادورة معاصر , با توجه به اين بررسی). ۱۴(قهرمانی شده است 
رقابت باشگاه ها در , عقد قراردادهای کالن با ورزشکاران,  جمله نتيجه گرايی صرفاز(مادی 

داری از ه بربهر, جذب بازيکنان شاخص از نظر فنی بدون توجه به قابليت های اخالقی آنها
و دور شدن بازيکنان شاخص و قهرمانان از ) ورزش به عنوان يک صنعت و تبليغات تجاری

 روح ورزش با ارزش های کاذب به تباهی ورزشکاران و نسل های اخالق و معنويت و تسخير
شايد بی توجهی به شاخص های دينی در . آتی در اثر استفاده از مواد نيروزا منجر شده است

تکيه بر بنيادهای محکم مذهبی موجب شده است حتی با وجود , و جوانمردانهبازی منصفانه 
  ). ۲۰(ناهنجاری در ورزش قهرمانی باشيم برخی مواقع شاهد اتفاقات , در ورزش کشور

  اعتراض , بی حرمتی به بازيکن حريف, بروز ناهنجاری هايی از جمله نقض مقررات بازی
موجب شده است که از , خشونت در مواقع باخت و بردگرايي به هر قيمت, بی جا به رای داور

يل نيک مردانگی و بروز پديدة مقدسی به نام ورزش قهرمانی که با رعايت مقررات همراه خصا
  . به بروز برخی رذايل اخالقی تبديل شود, فضايل اخالقی دنبال می شد

انتظار می رفت بعد از انقالب فرهنگی و ايجاد تحول در عرصه های مختلف و بهره گيری 
قهرمانان  ورزشی به عنوان الگوی رفتاری داخلی و مروج فرهنگ ارزشی , از تعاليم اسالمی
اين . ة بين المللی باشند که متأسفانه اين مسئله با چالش هايی روبه روستورزش در عرص

  :چالش ها در سه بعد کلی قابل بررسی است 
ناهنجاری های اخالقی که ريشه در تربيت خانوادگی دارد که خارج از حوزة اين _ ۱

  تحقيق است؛
,  بازيکنانمشکالت اخالقی که ريشه در عوامل محيطی داخلی از جمله رابطة بين_ ۲
سرپرست و رفتار مديران عالی فدراسيون و کم توجهی به رعايت رفتارهای مربوط , مربی
  دارد؛
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حساسيت , تماشاگران, هواداران(ناهنجاری هايی که ريشه در عوامل محيطی خارجی _ ۳
  . دارد) رسانه ها و مسائل مالی و تجاری, بازی

رش مهارت های جسمانی در کنار رشد و گست, در فرهنگ ملی و اعتقادهای دينی ما
به طوری که قهرمانان ورزشی به خصلت های , توسعة رفتار اخالقی مورد توجه بوده است

 شناخته می شدند و رشته های ورزشی باستانی با ارزش های اخالقی انسانی و پهلوانی
  . آميخته است

 و توجيهی صورت آموزشی, در دو دهة اخير تالش های زيادی اعم از برنامه های تبليغی
مديران و مربيان ورزشی , گرفته است تا از بروز رفتارهای غيراخالقی در بين قهرمانان

بازديد , ولی نتايج روش های مورد استفاده از جمله برگزاری اردوهای زيارتی, جلوگيری شود
تقدير از عملکردها و تشکيل هيأت های حسينی , تشويق الگوهای اخالقی, از اماکن مقدسه
که از طريق بسيج ورزش کشور يا برخی فدراسيون ها ... بازديد از جبهه ها و , ويژة قهرمانان
 از طريق نظرسنجی از شرکت کنندگان اين برنامه ها از اثربخشی پايدار ؛صورت گرفته

برخوردار نبوده يا تأثير آنها مقطعی است و همواره مديران ورزشی در شناسايي و به 
  . ه های مطلوب با مشکل مواجه اندکارگيری روش يا شيو
  اهداف پژوهش 

هدف کلی اين پژوهش توصيف روش های توسعة رفتار اخالقی در ورزش قهرمانی کشور 
  :اهداف اختصاصی نيز عبارتند از . مديران و مدرسان است, مربيان, از ديدگاه قهرمانان

ف وضعيت مطلوب توصي_ ۲توصيف وضعيت موجود رفتار اخالقی در ورزش قهرمانی ؛ _ ۱
گروه های آزمودنی در زمينة وضع مقايسة ديدگاه _ ۳رفتار اخالقی در ورزش قهرمانی؛ 

  . موجود و وضع مطلوب
  متغيرهای پژوهش

در , کلية روش های ارائه شده برای توسعة رفتار اخالقی در حوزة ورزش قهرمانی کشور
يق تحليل عاملی در سه و رفتاری از طر) نگرشی(عاطفی , )معرفتی(سه حيطة شناختی 

  . دسته مورد بررسی قرار گرفته است
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يی که جنبة ه ها و شيوش هااين تحقيق شامل رو) : معرفت اخالقی(حيطة شناختی 
از جمله , ادراکی و تبليغی در توسعة رفتار اخالقی در ورزش قهرمانی دارد, شناختی

, ی اخالقیمه ها مرامناتدوين, احيای سوگندهای اخالقی, ی اخالقیه هاراميداشت اسوگ
  ). ۱۲(ی علمی و تخصصی در زمينة رفتار اخالقی ه ها و کارگايش هاهما

يی را که جنبة عاطفی و انگيزشی ه ها و شيوش ها رو,نيز): نگرش اخالقی(حيطة عاطفی 
تشويق , آمادگی روانی قهرمانان, از جمله تکريم شخصيت قهرمانان, شامل می شود, دارند

  .دای جوايز مالی قهرمانان و بازی جوانمردانهاه, عاليق فردی
جنبه های توسعة رفتاری در اخالق و جلوه های پسنديدة اخالقی در : حيطة رفتاری و 

, تأمين صحيح نيازهای قهرمانان, از جمله الگوگزينی اخالقی, رفتار قهرمان را در بر می گيرد
فرايند صحيح جذب ,  ورزشیرفتار منطقی مديران و سرپرستان, توکل به خدا و فروتنی

  ). ۱۲(عادالنه بازيکنان به تيم های ملی 
  

  روش تحقيق 
 مقايسه ای است و محقق سعی دارد وضع –روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفی 

موجود و مطلوب را بدون هيچ گونه پيش داوری توصيف و ديدگاه آزمودنی ها را در هر يک از 
  .  مقايسه کندحيطه های اخالقی سه گانه با هم

  جامعه و نمونة آماری 

مدرسان دانشکده , ) رؤسای فدراسيون ها(جامعة آماری اين پژوهش را مديران ورزشی 
ان تيم های ملی و ورزشکاران تيم های ملی بزرگساالن در هجده مربي, های تربيت بدنی

رشتة ورزشی تشکيل می دهند که حجم جامعه و حجم نمونه ها بر اساس جدول کرجسی و 
  ). ۱جدول (مورگان تعيين شده است 
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  توصيف حجم جامعه و نمونة آماری_ ۱جدول 
  تعداد و درصدها  رديف

  جامعة آماری 
  مونه هاحجم ن  حجم جامعة آماری

  ۴۴  ۵۰  مديران ورزشی  ۱

  ۱۰۸  ۱۵۰  مربيان تيم های ورزشی  ۲

  ۱۸۱  ۳۴۰  ورزشکاران بزرگسال ردة قهرمانی  ۳

  ۳۰  ۳۰  مدرسان و محققان  ۴

  ۳۶۳  ۵۷۰  جمع کل  ۵

  
  روش و ابزار گردآوری اطالعات 

  , با مرور ادبيات تحقيق پيرامون موضوع تحقيق و نيز مراجعه به مراکز اطالع رسانی
ی بهبود و ش هايانه ای و اينترنتی مشخص شد که پرسشنامة جامعی برای ارزيابی رورا

در حوزة ورزش قهرمانی در دو بخش وضع موجود و وضع مطلوب وجود گسترش رفتار اخالق 
ازاين رو نخست اطالعات و تحقيقات موجود در منابع داخلی و خارجی مستندسازی . ندارد

, مديران ورزشی,  محققان و دانشمندان حوزة رفتار اخالقیشده و با بهره گيری از نظرهای
هر يک از سؤال های پرسشنامه در دو بعد طراحی شد؛ که يک بعد آن , مربيان و ورزشکاران 

نظرهای گروه های آزمودنی را در زمينة وضع موجود و بعد ديگر آن نظرهای آنها را دربارة 
) معرفتی(ة شناختی شامل حيط. ثبت کردندروش های توسعة رفتار اخالقی در وضع مطلوب 

سؤاالت به صورت بسته و مطابق با اهداف . بود سؤال ۲۷ سؤال و حيطة رفتاری شامل ۱۳
توضيح اينکه سؤاالت در هر سه حيطه و هر سؤال در دو وضعيت برای . تحقيق طرح شدند

انه نظر خود را به طوری که آنها در بخش اول هر سؤال به طور جداگ, آزمودنی ها مطرح شد
اعالم کردند و در » در حال  حاضر نحوة بکارگيری روش مورد نظر چگونه است«در بارة اينکه 

  . بخش دوم نظر خود را درمورد تأثير آن روش برای دستيابی به وضع مطلوب مشخص کردند
 نسخه از پرسشنامه ها بين نمونه های مشابه ۳۰, برای تعيين و محاسبة پايايي پرسشنامه

توزيع و از آنان درخواست شد تابا ) مربيان و قهرمانان ورزشی, مديران, استادان(تحقيق 
  . صرف وقت کافی به سؤال های پرسشنامه پاسخ دهند
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ضريب همبستگی هر حيطة , پس از محاسبات آماری و با استفاده از روش آماری کرونباخ
ها با همکاری سازمان بسيج پرسشنامه ). α% = ۹۵(پرسشنامه و مقدار کل آن محاسبه شد 

, بين مدرسان ) فدراسيون های ورزشی(ورزش کشور و پست در حوزة ورزش قهرمانی 
  . مربيان و ورزشکاران توزيع شد, مديران

  روش تجزيه و تحليل اطالعات

انحراف استاندارد و واريانس , ميانگين, برای به دست آوردن فراوانی, در اين پژوهش
برای مقايسة ميانگين ديدگاه های .  آمار توصيفی استفاده شدمتغيرها از شاخص های

 استفاده ١واريانس يک سويهآزمودنی در مورد متغيرهای رفتاری در حيطه های سه گانه از 
از روش تحليل عاملی برای تعيين بار عاملی سؤال های پرسشنامه در زمينة هر يک از . شد

انس و تعيين طبيعی بودن توزيع از آزمون حيطه های سه گانه و برای بررسی تجانس واري
  .  استفاده شد٢کلموگروف اسميرنوف

کلية مراحل آماری .  درصد است۵حداقل , سطح معنی داری قابل پذيرش در اين پژوهش
  .  انجام شد٣ SPSS V.10با رايانه و از طريق نرم افزار آماری 

  

  نتايج و يافته های تحقيق 
نخست متغيرهای حيطه های سه گانة , ر اخالقیدر بررسی روش های توسعة رفتا

در وضعيت موجود و وضعيت مطلوب توصيف ) عملی(و رفتار ) انگيزشی(عاطفی , ناختیش
سپس نتايج مقايسة ديدگاه آزمودنی ها در حوزة ورزش قهرمانی کشور بين متغيرهای , شده

  . تحقيق نشان داده شده است
  يافته های توصيفی _ الف 
  وجود وضع م_ الف_۱

                                                 
1- ANOVA  
2- Kolmogorov Smirnov   
3- Ststistical Psychlogy For Social Science   
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منظور از بيشترين ميانگين در يافته های توصيفی اين است که در حال حاضر از روش 
  . های توسعة رفتار اخالقی در حوزة ورزش قهرمانی نامبرده بيشتر استفاده شده است

مربيان , )۲/۹۵(مديران , ) ۳/۴۲(بيشترين ميانگين امتيازهای گروه های قهرمانان _ ۱
 مربوط به روش حضور قهرمانان در مجالس گراميداشت ائمه در حيطة شناختی) ۳/۴۳(

  . معصومان بود
به روش گراميداشت , بيشترين ميانگين امتيازهای گروه مدرسان در حيطة شناختی_ ۲

  . مربوط بود) ۳(ياد و خاطرة اسوه های اخالقی 
حيطة در )۳/۰۳(و مربيان ) ۳/۳۲(بيشترين ميانگين امتيازهای گروه های قهرمانان _ ۳

  . دادن آزادی عمل و ارائة بازخوردهای مثبت مربوط بود, عاطفی به روش تشويق زبانی بازيکن
بيشترين ميانگين امتيازهای گروه مديران درحيطة عاطفی به روش تشويق عالئق _ ۴

  . مربوط بود) ۰ ۳/۹(فردی قهرمانان 
ط به روش اهدای بيشترين ميانگين امتيازهای گروه مدرسان در حيطة عاطفی مربو_  ۵

  . بود) ۳/۱۰(جوايز مالی به قهرمانان صاحب مدال 
بيشترين ميانگين امتيازهای گروه های قهرمانان و مدرسان درحيطة رفتاری به روش _ ۶

های بردگرايی و توجه صرف به پيروزی و ياد خدا و اتکا به او در ايجاد اعتماد به نفس 
  . مربوط بود) ۳/۷۱(قهرمانان 

 ميانگين امتيازهای گروه مربيان در حيطة رفتاری به روش ياد خدا و اتکا به بيشترين_ ۷
  . مربوط بود) ۴/۱۲(او در ايجاد اعتماد به نفس قهرمانان 

در حيطة ) ۳/۷۶(و مدرسان ) ۳/۵۰(بيشترين ميانگين امتيازهای گروه های مديران _ ۸
  .  مربوط بودرفتاری به روش تعيين مالک ها برای انتخاب تيم برتر اخالقی

  وضع مطلوب_ الف _ ۲
روش هايي , منظور از بيشترين ميانگين پاسخ های آزمودنی ها در ترسيم وضع مطلوب

  . است که از بيشترين اولويت برخوردارند
در حيطة شناختی ) ۴/۳۳(و مدرسن ) ۴/۳۲(بيشترين ميانگين امتيازهای قهرمانان _ ۹

  .  بودبه روش تأثير مطبوعات و رسانه ها مربوط
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بيشترين ميانگين امتياز مربيان در حيطة شناختی به روش آشنا کردن ورزشکاران _ ۱۰
  . مربوط بود) ۴/۴۸(به نتايج خوب رفتار اخالقی 

بيشترين ميانگين امتياز مديران در حيطة شناختی به روش گراميداشت ياد و خاطرة _ ۱۱
  . مربوط بود) ۴/۴۰(اسوه های اخالقی 

نگين امتيازهای قهرمانان در حيطة عاطفی به روش تأمين صحيح بيشترين ميا_ ۱۲
  . مربوط بود) ۴/۴۵(نيازهای قهرمانان 

بيشترين ميانگين امتيازهای مربيان در حيطة عاطفی به روش ايجاد روحية خوب و _ ۱۳
  . مربوط بود) ۴/۲۹(آمادگی قهرمانان 

در حيطة ) ۴/۳۰(و مدرسان ) ۴/۵۹(بيشترين ميانگين امتيازهای گروه های مديران _ ۱۴
  . مربوط بود) ۴/۵۹(عاطفی به شيوة تقدير از قهرمانان تيم های ملی 

بيشترين ميانگين امتيازهای گروه قهرمانان در حيطة رفتاری به روش ياد خدا و اتکا _ ۱۵
  . مربوط بود) ۴/۴۸(به او در ايجاد اعتماد به نفس قهرمانان 

ربيان در حيطة رفتاری به روش رفتار درست و منطقی بيشترين ميانگين امتيازهای م_ ۱۶
  . مربوط بود) ۴/۷۷(سرمربی و مربی با قهرمانان 

در حيطة رفتاری به ) ۴/۶۳(و مدرسان ) ۴/۵۴(بيشترين ميانگين امتيازهای مديران _ ۱۷
  . مربوط بود) ۴/۵۴(روش رفتار درست و منطقی مديران و سرپرستان 

  نتايج آزمون فرضيه ها _ ب 
در ) معرفت اخالقی( آزمودنی در حيطة شناختی ه هایتفاوت بين ميانگين امتياز گرو_ ۱

  .  بودمعنی داروضعيت موجود 
در ) معرفت اخالقی( آزمودنی در حيطة شناختی ه هایتفاوت بين ميانگين امتياز گرو_ ۲

  . نبودمعنی داروضعيت مطلوب 
در ) نگرش اخالقی(ر حيطة عاطفی  آزمودنی ده هایتفاوت بين ميانگين امتياز گرو_ ۳

  .  بودمعنی داروضعيت موجود 
در ) نگرش اخالقی( آزمودنی در حيطة عاطفی ه هایتفاوت بين ميانگين امتياز گرو_ ۴

  . نبودمعنی داروضعيت مطلوب 
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   آزمودنی در حيطة رفتاری در وضعيت موجود ه هایتفاوت بين ميانگين امتياز گرو_ ۵
  .  بودمعنی دار
  آزمودنی در حيطة رفتاری در وضعيت مطلوبه های اوت بين ميانگين امتياز گروتف_ ۶

  . بودمعنی دار  
در حيطة شناختی نی ها  در مورد تفاوت ديدگاه آزموديک طرفهنتايج تحليل واريانس _ ۲جدول 

  )وضع موجود(

 مجموع مجذورات  منابع تغييرات
SS  

  درجات آزادی
d.f 

 ميانگين مجذورات
MS  

F 
احتمال 
  پذيرش

  ۰۹۲/۲۸۳۶  ۳  ۲۷۶/۸۵۰۸  بين گروهی

  ۷۳۸/۲۴۶  ۳۵۹  ۱۱۲/۸۸۵۶۹  درون گروهی
۴۹۴/۱۱  *۰۰۰/۰  

        ۳۶۲  ۳۸۸/۹۷۰۸۷  جمع

۵%P< 
 

در حيطة شناختی نی ها  در مورد تفاوت ديدگاه آزموديک طرفهنتايج تحليل واريانس _ ۳جدول 
 اختالف ميانگين ها

 مجموع مجذورات  منابع تغييرات
SS  

  ادیدرجات آز
d.f 

 ميانگين مجذورات
MS  

F 
احتمال 
  پذيرش

  ۸۴۲/۷۴  ۳  ۵۲/۲۲۴  بين گروهی

  ۷۴۹/۱۶۴  ۳۵۹  ۸۳۹/۵۹۱۴۴  درون گروهی
۴۵۴/۰  ۷۱۴/۰  

        ۳۶۲  ۳۶۶/۵۹۳۶۹  جمع

۵%P< 

  
  عاطفی در حيطة نی ها  در مورد تفاوت ديدگاه آزموديک طرفهنتايج تحليل واريانس _ ۴جدول 

  )وضع موجود(

 جموع مجذوراتم  منابع تغييرات
SS  

  درجات آزادی
d.f 

 ميانگين مجذورات
MS  

F 
احتمال 
  پذيرش

  ۴۰۶/۷۰۲  ۳  ۲۱۷/۲۱۰۶  بين گروهی

  ۶۰۱/۲۳۳  ۳۵۹  ۶۱۸/۸۳۸۶۲  درون گروهی
۰۰۷/۳  ۰۳/۰  

        ۳۶۲  ۸۳۵/۸۵۹۶۹  جمع

۵%P< 
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عاطفی در حيطة نی ها  در مورد تفاوت ديدگاه آزموديک طرفهنتايج تحليل واريانس _ ۵جدول 
  الف ميانگين هااخت

 مجموع مجذورات  منابع تغييرات
SS  

  درجات آزادی
d.f 

 ميانگين مجذورات
MS  

F 
احتمال 
  پذيرش

  ۲۶۰/۵۰۳  ۳  ۷۷/۱۵۰۹  بين گروهی

  ۶۹/۱۳۳  ۳۵۹  ۰۴/۴۷۹۹۶  درون گروهی
۷۶۴/۳  ۰۱۱/۰  

        ۳۶۲  ۸۲/۴۹۵۰۵  جمع

  
  عاطفی در حيطة نی ها  در مورد تفاوت ديدگاه آزموديک طرفهنتايج تحليل واريانس _ ۶جدول 

  اختالف ميانگين ها

 مجموع مجذورات  منابع تغييرات
SS  

  درجات آزادی
d.f 

 ميانگين مجذورات
MS  

F 
احتمال 
  پذيرش

  ۳۸۶/۲۱۸۶  ۳  ۱۵/۶۵۵۹  بين گروهی

  ۸۸۲/۲۵۸  ۳۵۹  ۶۴/۹۲۹۳  درون گروهی
۴۴/۸  ۰۰۰/۰  

        ۳۶۲  ۸/۹۹۴۹۷  جمع

  
رفتاری در حيطة نی ها مورد تفاوت ديدگاه آزمود در يک طرفهنتايج تحليل واريانس _ ۷جدول 

  )مطلوب وضع (

 مجموع مجذورات  منابع تغييرات
SS  

  درجات آزادی
d.f 

 ميانگين مجذورات
MS  

F 
احتمال 
  پذيرش

  ۲۳۸/۲۱۰  ۳  ۷۱۵/۶۳۰  بين گروهی

  ۰۱۶/۱۲۵  ۳۵۹  ۵۵/۴۴۸۷۹  درون گروهی
۶۸۲/۱  ۱۷۱/۰  

        ۳۶۲  ۲۷۰/۴۵۵۱۰  جمع

۵%P< 
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   سه گانه در حيطه های انی هآزمودع پراکندگی ميانگين ديدگاه توزي_ ۸جدول 
  )وضع موجود و مطلوب(

  آماره
  حيطه

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

  اختالف
  ميانگين

  سطح
  معنی داری

  ۰۰۰/۰  ۴۹۴/۱۱  ۳۷/۱۶  ۱۱/۴۲  موجود
  شناختی

  ۷۱۴/۰  ۴۵۴/۰  ۸/۱۲  ۳/۷۰  مطلوب

  ۰۳۰/۰  ۰۰۷/۳  ۴۱/۱۵  ۸۵/۴۶  موجود
  عاطفی

  ۰۱۱/۰  ۷۶۴/۳  ۶۹/۱۱  ۰۳/۷۵  مطلوب

  ۰۰۰/۰  ۴۴۵/۸  ۵۷/۱۶  ۴۴  موجود
  رفتاری 

  ۱۷۱/۰  ۶۸۲/۱  ۲۱/۱۱  ۴۴/۷۷  مطلوب

  

  بحث و نتيجه گيری 
ی توسعة رفتار ش ها رودر زمينة نی ها آزمودبين ديدگاه,  پژوهشيافته هایبا توجه به 

 سخ هایانگين کل پا وجود دارد و ميمعنی داریتفاوت ) وضع موجود(اخالقی در حيطة شناختی 
 ش ها بهره برداری از اين رونی هابنابراين به نظر آزمود, )۱جدول ( است۱/۴۲ ± ۶۷/۱۶آنها برابر

به احتمال زياد با توجه به حضور قهرمانان و مربيان در . در حال حاضر در حد متوسط است
 ,می کنند د خوب ارزشيابیح محيط داخلی حوزة ورزش قهرمانی وضع موجود را به نسبت در

ی ک هاسد ديدگاه مدرسان با توجه به ديدگاه تخصصی و آشنايي بيشتر با مالمی رولی به نظر 
 نی هادرحالی که  در زمينة ترسيم وضع مطلوب ديدگاه آزمود,  باشدنه تررفتار اخالقی واقع بينا

 ۳۰/۷۰± ۸۰/۱۲ميانگين کل پاسخ آنها برابر . دراری وجود ندامعنی ددر حيطة شناختی تفاوت 
ی حيطة شناختی در وضع ش هاروی آزمودنی موافق اجرای ه هابنابراين گرو). ۱جدول (است 

مربيان به آشنايي , قهرمانان و مدرسان به تأثير مطبوعات و رسانه ها. مطلوب هستند
قهرمانان به تأثيرات خوب رفتار اخالقی و مديران به گراميداشت قهرمانان اسوة اخالقی 

تدوين مرامنامة اخالقی و تبليغ مقررات اخالقی بيشترين ميانگين هر .  دارندتأکيد بيشتری
شايد قهرمانان و مدرسان به برخورد . چهار گروه آزمودنی را به خود اختصاص داده است

ه دارند؛ و نقش تخريبی وجتجاری و اقتصادی برخی رسانه ها نسبت به قهرمانان بيشتر ت
هرمانان و عدم معرفی الگوی صحيح در جامعه را بارها چنين برخوردهايي را در شخصيت ق
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همچنين نبود مقررات اخالقی کافی و مدون  ممکن است يکی از . مشاهده يا تجربه کرده اند
به نقش رسانه ها در ) ۱۳۷۷(يافته های تحقيق طاهری . منشأهای مشکالت اخالقی باشد

عايت موازين اخالقی در مسابقات تقويت روحية اخالقی تأکيد دارد و نقش معنويت را در ر
نيز ) ۱۹۹۰(تون و شيپکا نيم, )۱۹۹۳(همچنين يافته های استول و بلر . قهرمانی مؤثر می داند

,  اعتقادات شخصی و تعهد بيشتر,ش هابه نقش مؤثر گفت و گوهای متقابل خلفی در زمينة ارز
ا و راهنمايي های علمی و برگزاری کارگاه ه, توجه به رفتارهای اخالقی, تبيين نتايج مثبت

  . تخصصی در يافته های خود تأکيد کرده اند
بين ديدگاه آزمودنی ها در بارة روش های توسعة رفتار اخالقی در حيطة عاطفی وضع 

بر .  تفاوت معنی داری وجود ندارد۸۵/۴۶± ۴۱/۱۵موجود با ميانگين کل پاسخ های آنها برابر 
 ميزان اجرای روش های حيطة عاطفی در حد متوسط اين اساس آنها معتقدند در حال حاضر

 نظام اخالقی مربوط به حوزة ورزش قهرمانی وجود ندارد , بديهی است در وضع موجود. است
 شايد تشويق و .دنمی گيرو به احتمال زياد ارزشيابی واقعی از عملکرد قهرمانان صورت 

به نظر می رسد .  نباشدک های صحيحالرسيدگی صحيح به تخلفات قهرمانان مبتنی بر م
توجه به رعايت موازين اخالقی کنار تکريم شخصيت و حمايـت های مالی قهرمانان و تأکيد 

ديدگاه آزمودنی ها در زمينة روش های حيطة عاطفی در خصوص . بر پيروزی چاره ساز باشد
براين بنا.  دارای تفاوت معنی داری است۷۵ ±۶۹/۱۱ترسيم وضعيت مطلوب ميانگين کل برابر 

ی ورزشی بر اساس تجارب خود برای توسعة رفتار اخالقی به ن هافدراسيوؤسای هر يک از ر
  . روشی تأکيد کرده اند و آنها موافق توجه و اجرای روش های حيطة عاطفی اند

دی سن سی و روزنبرگ , )۲۵()۱۹۹۷(نتايج يافته های اين تحقيق با تحقيق استيونز 
آنان . مبنی بر تقدير و تکريم شخصيت قهرمانان همخوانی دارد) ۱۹۹۸( و اليوت )۲۴()۲۰۰۱(

ميزان پرداخت مالی برای بازيکنان را نامناسب می دانند و معتقدند که رعايت موازين اخالقی 
در زمينة ) ۱۹۹۸(همچنين نتايج تحقيق ميلز . در ورزش قهرمانی بسيار کاهش يافته است

  تشويق و تقويت , در تمرينات و مسابقات توجه به تضمين امنيت و سالمت قهرمانان 
. جنبه های مثبت اخالقی و تقويت بازی جوانمردانه در تمام سطوح ورزشی تأکيد می کند

بين . مذکور با ديدگاه آزمودنی های اين تحقيق در مورد قهرمانان همخوانی داردش های رو
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وضع موجود با ميانگين ) علمی( ارائه شده در حيطة رفتاری روش های ة دربارنی هاديدگاه آزمود
در اين باره اختالف نظرهای نی ها بنابراين آزمود. ی وجود داردمعنی دار تفاوت ۴۴ ±۵۷/۱۶کل 

روش رفتار منطقی سرمربی و مربی را , به طوری که قهرمانان و مربيان, قابل توجهی دارند
ن و مدرسان روش صحيح و مديرادر حالی که , انند می دبرترين روش در اصالح رفتاری قهرمانان

قش رفتار مربی نبه نظر می رسد آنان . انندمی دمنطقی مديران و سرپرستان را برترين روش 
 مقايسة آماری نظر درحالی که. انندمی درا در فرايند اصالح رفتاری ورزشکاران بسيار مؤثر 

انگين کل آزمودنی ها در زمينه وضع مطلوب حيطة رفتاری در وضع مطلوب با توجه به مي
به نظر می رسد آنها اتفاق نظر دارند و با . هد نمی دی را نشانمعنی دارتفاوت ) ۴۴/۷۷ ۲/۱۱±(

. اجرای روش های اين حيطه برای دستيابی به وضع مطلوب رفتاری در قهرمانان موافق اند
عدم آشنايي کافی و عدم برنامه , بنابراين شايد عدم اجرای اين روش ها در وضع موجود

همچنين شايد عوامل ديگری غير از باورها و . ی دقيق از طرف مربيان و مديران باشدريز
. ارزش گذاری های آنها در اين راستا نقش دارد که مستلزم انجام تحقيقات بيشتری است

در زمينة وضع موجود مبتنی بر تأمين منطقی ) ۱۹۸۷(کلبرگ , )۱۹۹۰(يافته های شيپکا 
ه مديران ورزشی به مالک رعايت اخالق در مربيان و تأکيد آنها عدم توج, نيازهای قهرمانان

دربارة بررسی وضع مطلوب حيطة رفتاری . فقط به پيروزی با نتايج اين تحقيق مشابه است
 طالبيان ,مبنی بر نقش مؤثر مربيان در تربيت قهرمانان) ۱۳۷۹(نيز يافته های مالمحمد 

زشکاران و ارزشيابی عملکرد اخالقی آن مشابه در زمينة تعيين الگوهای رفتاری ور) ۱۳۸۳(
  .با نتايج اين تحقيق همخوانی دارد) ۱۳۸۳(صبوری , )۱۹۹۱(است و تحقيق اشنايدر 

بررسی ميانگين های کل در حيطه های سه گانة وضع موجود و وضع مطلوب حاکی آن 
,  دارد متوسط  قرارداست که در حال حاضر اجرای روش های توسعة رفتار اخالقی در ح

درحالی که آنان با اجرای اين روش ها در توسعة رفتار اخالقی در حوزة ورزش قهرمانی در 
  .  زياد موافق انددح

  



  ۱۳۸۷پاييـز , ۳۷شمارة ,                                                                              نشرية حرکت  

 

 

١٩٠

 منابع و مآخذ 
  .۱۰۴ و ۹۷صص , ترجمة ايران نژاد". مديريت و رفتار سازمانی). "۱۳۸۱.(جان, آرشر مرهورن. ۱
خالصه ". می و تعامل آن با ورزش ايرانمقالة اخالق اسال). "۱۳۸۱.(حسين, الهی قمشه ای. ۲

  .کميتة ملی المپيک, مقاالت اولين سمينار ملی اخالق در ورزش
خالصة مقاالت , "مقالة سيطرة اخالق در ورزش های باستانی ايران). "۱۳۸۱.(بهمن, بوستان. ۳

  .کميتة ملی المپيک, اولين سمينار ملی اخالق در ورزش
  .۷۶شمارة , ورزش دانشگاه". ی جوانمردانه چيستباز)."۱۳۸۱. (جهاد دانشگاهی. ۴
مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه : تهران". اصول و مبانی تربيت بدنی"). ۱۳۷۵(. حسن, خلجی.۵

  .پيام نور
نشر , آمل, بلوريان, ترجمة رضوی". اخالق در مديريت ورزشی). "۱۳۸۲. (رونبرگ, دی ستسی. ۶

  .دانشگاه شمال, شمال پايدار
  .۱۶۱ص , قم, دفتر نشر معارف , "اخالق اسالمی). " ۱۳۸۲. (مسعود,  احمد؛  آذربايجانی,ديلمی. ۷
کميتة , ترجمة محمد احسانی, "مديريت معاصر در ورزش)." ۱۳۸۲. (پارکز و همکاران, ژانت بی. ۸

  .جمهوری اسالمی ايرانملی المپيک 
صة مقاالت اولين سمينار ملی خال". ضوابط اخالقی از ديدگاه داوران). "۱۳۸۱.(پرويز, سيار. ۹

  .کميتة ملی المپيک, اخالق در ورزش
کميسيون اخالق کميتة ملی المپيک ". کتابچة اخالق در ورزش)."۱۳۸۳. (حسين, صبوری. ۱۰

  .جمهوری اسالمی ايران
فصلنامة , "آسيب شناسی اجتماعی در ورزش قهرمانی). "۱۳۷۴.(رحمت اله, صديق سروستانی. ۱۱
  .شماره های سوم و چهارم, ومسال س, المپيک
کميسيون المپيک , "مديريت و رهبری در ورزش)."۱۳۷۶. (رحمت اله, صديق سروستانی. ۱۲

  .تابستان , انتشارات کميتة ملی المپيک جمهوری اسالمی ايران, کميتة ملی المپيک, سوليداريتی
  .چاپ دوم, يدانتشارات مج, تهران , "تاريخ کشتی ايران). "۱۳۷۷. (مهدی , عباسی. ۱۳
کميتة , نخستين کنگرة روان شناسی ورزشی". مقالة اخالق و ورزش). "۱۳۷۷. (يداهللا, فرهادی. ۱۴

  .ملی المپيک جمهوری اسالمی ايران
". بازی های المپيک و مقايسة آن با ورزش در ايران باستان, اخالق").۱۳۸۰(. مجيد, کاشف.۱۵

  .۵ص , ۲۰شمارة , سال نهم, مجلة المپيک



 بررسی وضعيت  توسعة رفتار اخالقی در ورزش قهرمانی کشور و ارائة راهکار 

 

١٩١

  .۱۰ص , انتشار گروه پژوهشگران ورزش". انصاف ورزشی"). ۱۳۶۶(. پرويز,  کريمی ناصری.۱۶
ويژة (رفتار در مسابقات برون مرزی ). "۱۳۸۳(. کميسيون اخالق کميتة ملی المپيک. ۱۷

  .")ورزشکاران
انتشارات سازمان )". ع(کليدهای تربيتی ورزش در کالم علی )."۱۳۷۹. (محمدرضا, مالمحمد.۱۸
  .ت بدنیتربي

مقالة معيارهای اخالقی در تعالی و حفظ موازين )."۱۳۸۱. (سيد محمدکاظم, واعظ موسوی. ۱۹
 .اولين سمينار ملی اخالق و ورزش". ارزشی در جامعة ورزش

20. Beller, J. & Stoll, S. (1995). “A praxeological assessment of the need for 
reform in United states inter collegiate sport through moral education”, 
Unpublished manuscript.  

21. Brooks, C.M. (1994). “Sports marketing : Competitive business strategies 
for sports”. Engle wood cliffs, NJ. Prentice Hall.  

22. Krejcie, R.V, and Morgan, D.W. (1970). “Determining sample size for 
research activities, In educational and psychological measurement”, PP:30, 607-
610. 

23. Lolaned, S. (2002). “Fairpla in sport a moral norm system”. Routledge, 
London and New York.  

24. Ross, S. (1988). “Locus of responsibility”, Ethical behavior in sport 
international Journal of physical Educational,PP: 26-19-22. 

25. Stivens, Tim’s . (1997). “Ethical behavior in sport’ sportsmanship Need & 
some solution”. University of Leeds. 

 


