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Introduction: The purpose of this study was to identify and model the most 
important factor of pure sport development model in Iran with interpretive structural 
modeling approach. 
 

Methods: The purpose of this study was applied and in terms of data collection, it 
was a field research. With regard to the main purpose, the research method was 
qualitative (foundation data theory). The statistical population in this study includes 
experts in the field of sport management. Using purposive sampling and theoretical 
saturation technique, key informants (including 17 experts in the field of sport 
management with focus groups (to It was done and the components and factors of 
pure sport development model were identified in Iran and then interpretive structural 
modeling was used as one of the consensus methods. 

Results: The results showed that the factors of cultural factors, skills and motivation 
with power High influence, individual and organizational factors, moral 
consequence, and societal consequences with subordinate power The above and the 
managerial and structural factors have high influence and dependency, so the 
framework of Clean Sport Development Model in Iran provides a deeper 
understanding and broader perspective to the researchers and extends the scope of 
Clean Sport Development Model in Iran to a specialized field. 

Conclusion: The present study suggests that the framework presented is based on a 
global philosophy and values, and it seems that the use of pure sport development in 
sport seems to give rise to some ethical principles and values during implementation. 
Emphasize and implement sports activities. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
 Today, sport is known as one of the important international 
topics. Considering the important and key scope of sports at 
the international level, there is a need for different aspects of 
sports to be fully coordinated for the cultural and social 
development of societies. In other words, positive functions 
are always expected from sports at the community level. In 
order to improve the impact of sports on society, it is necessary 
to remove all negative and undesirable features from sports. In 
other words, cleaning sports from illegal activities and 
enriching it with ethical behaviors can lead to the impact of 
sports on society. This issue has caused clean sports to be a 
concern for the true and caring guardians of sports. Clean sport 
refers to a situation in which sports activities are followed in 
accordance with the values of sports. In other words, observing 
the principles and values of every sport, paying attention to 
and observing the rules, and observing justice are all indicators 
that provide the path for the development of clean sports. On 
the other hand, one of the key issues in the field of sports is the 
spirit of bravery. Paying attention to the spirit of wrestling as 
an important issue in the country's sports has always been 
considered. For a long time, Islamic culture and education 
have ruled over the spirit of the country's sports and the 
character of wrestlers, and the spirit of wrestling has been in 
line with Islamic moral teachings. 
 
Methods 
The current research was of the type of field research in terms 
of practical purpose and in terms of data collection method. 
Considering the main goal, the research method was 
qualitative method (foundational data theory). In order to 
implement the foundational data theory, the emergent 
approach was used according to Glaser's (1993) model. The 
statistical population in this research includes experts in the 
field of sports management. Using the purposeful sampling 
method and the theoretical saturation technique, key 
informants (including 17 experts in the field of sports 
management) have been selected to identify the framework of 
the clean sports development model in Iran, and a semi-
structured interview was conducted with them and the 
components factors and factors for the development of clean 
sports in Iran were identified. 
 
Results  
Interpretive structural modeling is an evolutionary learning 
process that deals with the relationship between the concepts 
of a problem through the interpretation of the opinions of a 
group of experts and creates a comprehensive structure of a 
complex set of concepts, and in addition to specifying the 
priority and delay of elements influencing each other, It 
determines the direction and intensity of the relationship 
between the elements of a complex set in a hierarchical 
structure. The results of the research showed that the factors of 
using cultural factors, skills and motivation have high 
influence, individual and organizational factors, moral 
consequences and social consequences. They have high 
dependence power and managerial factors and structural 
factors have high influence and dependence power. Therefore, 
the framework of the clean sports development model in Iran 
provides researchers with a deeper understanding and a wider 
perspective, and it expands the framework of the clean sports 
development model in Iran to a specialized field. The 
following study suggests that the presented framework is 

based on philosophy and global values. And it seems that 
taking advantage of the development of clean sports in sports 
causes some principles and moral values to be emphasized and 
implemented during the implementation of sports activities. 
 
Conclusion 
Clean sports as a concern should exist in all areas of sports so 
that all areas of sports can be cleaned. The importance of the 
development of clean sports has caused Richardson and 
Fletcher (2020) to point out that the improvement of clean 
sports can pave the way for the growth and development of 
sports and turn the sports environment into a suitable and ideal 
environment in social and cultural fields. The development of 
sports has caused it to leave favorable economic effects on its 
environment. Although the improvement of the economic 
status of sports has brought countless benefits, this growth and 
development has caused social, moral and sports problems, 
which has been able to undermine the credibility of sports in 
the first step. The spread of sports and the influence of some 
negative attitudes and behavior in sports have caused the 
development of clean sports as a concern and concern for 
researchers. Therefore, the present research tried to provide a 
model for the development of clean sports by using 
interpretive structural modeling. Examination of the research 
results shows that in order to develop clean sports, attention 
should be paid to skills, motivation, cultural, structural, 
managerial, ethical, individual-organizational and social 
issues. In this part, according to the results obtained from this 
research, practical suggestions for the development of clean 
sports are presented as follows. Sufficient supervision by 
sports federations is suggested for the more consistent 
implementation of clean sports programs in all sports levels of 
the country. Be done. It is also suggested that the National 
Olympic Committee and the Ministry of Sports, in addition to 
increasing the amount of budgets and current credits and 
equipment in sports, allocate and hand over budgets and 
credits independently to the sports medicine federation in 
accordance with the existing standards for the development 
and expansion of clean sports in the country. be paid It is 
suggested that the necessary efforts should be made to create 
a database in sports federations in order to organize and 
employ experts in various sports fields, including experts, 
coaches, referees, and athletes in promoting clean sports. It is 
suggested that the sports federation establish a pure sports 
academy in order to train and improve and evaluate the 
knowledge of managers, experts, coaches, referees and 
athletes. 
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 ورزش پاك
  
 
 

 مدلسازيورزش پاك در ایران با رویکرد  ۀمدل توسعین عامل ترمهمي مدلسازهدف این پژوهش شناسایی و : مقدمه
 ساختاري تفسیري بود.

میدانی  يهاها از نوع پژوهشکاربردي و به لحاظ نحوة گردآوري دادهژوهش حاضر به لحاظ هدف روش پژوهش: 
آماري پژوهش شامل خبرگان  ۀ) بود. جامعبنیادنظریۀ دادهبا عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش روش کیفی (. بود
کلیدي  دهندگانیآگاه نظري، اشباع تکنیک و هدفمند یريگنمونهروش  از یريگبهره با است. مدیریت ورزشی ةحوز

ورزش پاك در ایران انتخاب  ۀمدل توسعچارچوب  ) براي شناساییمدیریت ورزشی ةخبرگان حوزاز  نفر 17شامل (
 .ورزش پاك در ایران شناسایی شد ۀمدل توسعو عوامل  هامؤلفهآمد و  عملساختارمند بهنیمه مصاحبۀ آنها با و اندشده

فردي داراي قدرت نفوذ باال، عوامل و انگیزش  هامهارتعوامل فرهنگی، ل استفاده از عوامنتایج نشان داد که  ها:  یافته
داراي  عوامل مدیریتی و عوامل ساختاريداراي قدرت وابستگی باال و و سازمانی، پیامد اخالقی و پیامدهاي اجتماعی 

 دیدگاهی و تریقعم درکی ایران،ورزش پاك در  ۀمدل توسع . بنابراین چارچوبقدرت نفوذ و وابستگی باالیی هستند
 تخصصی وسعت زمینۀ به را ورزش پاك در ایران ۀمدل توسع چارچوب و دهدیم قرار اختیار محققان تر دریعوس

 بخشد.یم
 شده نهاده بنا جهانی يهاارزشو  فلسفه براساس شدهارائه چارچوب که کندیم مطرح روپیش مطالعۀگیري:  نتیجه
ي اخالقی طی هاارزششود تا برخی اصول و یمیري از توسعۀ ورزش پاك در ورزش سبب گبهرهرسد یم نظربهاست و 

 هاي ورزشی مورد تأکید قرار گیرد و اجرایی شود.یتفعالاجرایی کردن 
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  مقدمه
المللی، نیاز ینب. با توجه به گستردگی مهم و کلیدي ورزش در سطح استالمللی مشخص ینبعنوان یکی از مباحث مهم امروزه ورزش به

عبارتی همواره انتظار کارکردهاي مثبت از هماهنگ باشد. به کامالًاست تا ابعاد مختلف ورزش در جهت توسعۀ فرهنگی و اجتماعی جوامع 
یرگذاري ورزش بر جامعه نیاز است تا ورزش از تأثمنظور بهبود وضعیت ). به2020و همکاران،  1(ریچاردسون استورزش در سطح جامعه 

سازي آن بر رفتارهاي اخالقی یغننونی و هاي غیرقایتفعالي ورزش از پاکسازعبارتی هاي منفی و نامطلوب پاك شود. بهیژگیوتمامی 
عنوان یک نگرانی و دغدغه همواره مورد سبب شده است تا ورزش پاك به مسئلهیرگذاري ورزش بر جامعه منجر شود. این تأثتواند به یم

هاي ورزشی یتفعالدر آن ). ورزش پاك اشاره به وضعیتی دارد که 2020و همکاران،  2متولیان واقعی و دلسوز ورزش قرار گیرد (مورتیور
ي هر ورزش، توجه و رعایت قوانین و رعایت عدالت همگی از هاارزشعبارتی رعایت اصول و ي ورزش دنبال شود. بههاارزش بامطابق 
ة ). از طرفی یکی از مسائل کلیدي در حوز2019و همکاران،  3کند (الزاروسیمیی هستند که مسیر توسعۀ ورزش پاك را فراهم هاشاخص

از دیرباز فرهنگ ۀ مهم در ورزش کشور همواره مورد توجه بوده است. مسئلعنوان یک . توجه به روح پهلوانی بهاستورزش، روح پهلوانی 
اند، همین پهلوانی با تعالیم اخالقی اسالمی در یک راستا بوده ۀو تربیت اسالمی بر روح ورزش کشور و منش پهلوانان حاکم بوده و روحی

 ). 1391نیا، است (رضایی رمز جاودانگی پهلوانانی مانند پوریاي ولی و مرحوم تختی بوده

 2012ي رومانی در المپیک برداروزنهوجود ناپاکی در رویدادهاي ورزشی مختلفی گزارش شده است. دوپینگ برخی ورزشکاران رشتۀ  
ي هاورزشهاي گسترده در يبندشرط)، وجود 2019، 5لندن (بیسولی 2012)، تبانی چند تیم بدمینتون در المپیک 2014، 4مانیگلندن (

المللی از جمله فدراسیون ینبهاي یونفدراس)، فساد مالی در برخی 2009و همکاران،  6در انگلستان (اسپن و گلف سوارياسبکریکت, 
. در مسیر بهبود ورزش استکه امروزه در حال گسترش  استها در ورزش یناپاکیی از هانمونه) 2016و همکاران،  7(نوسوبوکس و فوتبال 

). دوپینگ 2008، 8مشخص از بین رود (واسونگ کامالًصورت ها بارز شود، برخی رفتارها نیز بهیژگیوبر اینکه برخی پاك نیاز است تا عالوه
صورت کامل از ورزش برچیده شود تا بتوان مسیر رشد و تعالی ورزش را فراهم کرد (الزاروس و همکاران، باید به عنوان یک عارضۀ منفیبه

 ،ياقتصاد ،یاجتماع ،یثیر قرار داده و در مسائل فرهنگأرا تحت ت انسان یو اجتماع يفرد یزندگ ،یمختلف يهاورزش از جنبه). 2019
مهم اخالق  اریاز مباحث بس یکی ،يخود ساخته است. در بحث اخالق کاربرد ریگوناگون درگ هايیوهاز مردم را به ش ياریبس یاسیس

 يهااستفاده از موارد و روش ای نگیدوپ ،یاز موضوعات چالش یکی، که شوندیم یابیارز یمختلف موضوعاتمقوله،  نیاست. در ا یورزش
افراد،  ،ايیندهنحو فزابه نگیاند و استفاده از دوپمطرح شده زین یو خون یکیژنت نگیوپد ،ییدارو نگیبر دوپست. امروزه عالوهروزاینادرست ن

 ايیچیدهامروزه استفادة نادرست از داروها به معضل پ ).1392زاده، یحاج( خودش ساخته است ریرا درگ یورزش عها، کشورها و مجامسازمان
مختلف فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و ... ارتباط دارد.  يهابلکه با جنبه ،تبدیل شده است. دوپینگ، تنها سوءمصرف مواد دارویی نیست

، زندیها را بر هم مکه ارزش حال ینع غیرمجاز، عملی غیراخالقی و مغایر با رقابت شرافتمندانه است و در يهااستفاده از مواد و روش
  ).2003، 9مورتان( المت ورزشکاران را نیز به خطر اندازدممکن است س

درصد از ورزشکاران  76و  یورزش يهاپرورش اندام از مکمل ۀورزشکاران رشت درصد 88) پی بردند که 1395پور و مازندرانی (نصرت
از  يطور معناداربه يبدنساز ۀورزشکاران رشت یآگاه زانیم نیکرده بودند، همچن یورزش يهامبادرت به مصرف مکمل یکشت ۀرشت

دانستند. از آنجا که  يضرور یورزش تیکسب موفق يها را برامکمل صرفدرصد افراد م 94از  شیباالتر بود و ب یکشت ۀورزشکاران رشت

                                                 
1. Richardson 
2. Mortimer 
3. Lazuras 
4. Maennig 
5. Bissoli 
6. Spann 
7. Nwosu 
8. Wassong 
9. Mottram 



  ISM                                                                   (                                                                  81ارائۀ مدل توسعۀ ورزش پاك در ایران به روش ( 
 

 

عوارض  عالئم و در خصوصروزآمد  يهاداشتند، الزم است آموزش ییمصرف مکمل غذا ۀمردان، سابق ژهیواز ورزشکاران به زیاديدرصد 
) پی بردند که برخی 2018و همکاران ( 1). دونکان1395(نصرت پور و همکاران،  ها به ورزشکاران ارائه داده شودمکمل نیمصرف ا یجانب

) به این نتیجه رسیدند که مصرف 2018( همکارانو  2کبیري مسائل فرهنگی نقش اساسی در عدم استفادة ورزشکاران از مواد نیروزا دارد.
هاي خود پی بردند یبررس) پس از 2004و همکاران ( 3لرو .استي فرهنگی و اجتماعی هاضعفمواد نیروزاي در میان ورزشکاران به خاطر 

درصد معتقد  21ند. اکنندگان اظهار کردند که حداقل یک بار در طول زندگی خود از داروهاي دوپینگ استفاده کردهدرصد شرکت 4 که
  .ها براي بدل شدن به  قهرمان بزرگ ملی استبودند که امتناع از دوپینگ مترادف با از دست دادن تمامی فرصت

. ورزشکاران، مربیان، استیکی از مسائل در جهت بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی ورزش، توسعۀ ویژگی احترام به محیط ورزشی    
هاي پاك ورزشی، ورزشکاران همواره ضمن یطمحاره باید به تمامی ارکان ورزش نهایت احترام را بگذارند. در مدیران و تماشاگران همو

ي هاشاخصعنوان یکی از ). احترام به رقبا به2016و همکاران،  4گذارند (جاجیمهاي خود، به رقبا نیز نهایت احترام را یمیتهماحترام به 
هاي رقابتی و برخوردي سبب یتفعالخصوص در جهت ارتقاي سطح احترام به رقبا در ورزش و به . تالشاستکلیدي ورزش پاك مشخص 

عنوان یکی ) اشاره کرد که احترام به رقبا به2008( 6). وانل1974، 5شده است تا همواره پژوهشگران ورزشی را به خود جلب کند (سیمون
واسطۀ رفتارهاي حاوي هاي ورزشی بهیطمحسازي یغن. استاز رفتارهاي مهم در راستاي کاهش حواشی و مشکالت ورزش مشخص 

) اشاره 2018( 7ینگز و هتینگاو افراد منجر شود. کون هاگروهیري ورزش در تمامی گهمهتواند به بهبود و توسعۀ ورزش و همچنین یماحترام 
) نیز 2017( 8هاي ورزشی و جذب افراد به آن منجر شود. انگلیشیطمحتواند به جذاب ساختن یمکردند که گسترش احترام در ورزش 

 ي مهم در حوزة اخالق ورزشی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.هاشاخصي احترام از هاشاخصنشان داد که 

یکی از مسائل مهم  عنوان. توزیع عادالنۀ منابع و ایجاد توازن قدرت در ورزش بهاستمحوري ابعاد مهم ورزش پاك، عدالت یکی از   
واسطۀ توسعۀ ورزش در تمامی شود تا بهیم). توزیع عادالنۀ منابع در ورزش سبب 2016و همکاران،  9ید بوده است (نوگیراتأکهمواره مورد 

. انجام هزینه در مسیر توسعۀ ورزش در استورزشی شکل نگیرد. لزوم فقرزدایی در ورزش کشور بیش از پیش الزم  مناطق جغرافیایی، فقر
خوبی رو بهینازاهاي گزاف در مسیر بهداشت، فرهنگ و اشتغال در این مناطق منجر شود. ینههزیی جوصرفهتواند به یممناطق محروم 
در مسیر فقرزدایی در ورزش سبب بروز خطرهاي جدي در این حوزه شده و موجب شده است تا ها یزيربرنامه، عدم استقابل مشاهده 

محوري در ورزش ). کاهش میزان فقرزدایی ورزشی و توسعۀ عدالت1397هاي جدي مواجه شود (رتجبري و همکاران، یبآسایران با 
محوري در ورزش در ابعاد ). از طرفی نبود عدالت2007و همکاران،  10تواند مسیر گسترش و ارتقاي ورزش پاك را فراهم سازد (االويیم

در برخی مناطق  مسئلهاز جمله زنان نیز مشکالت فراوانی در ورزش داشته باشند. این  هاگروهمدیریتی و امکاناتی سبب شده است تا برخی 
ها در یبآسکه نقش مهمی در بروز مشکالت و  است هاي کلیدي در حوزة ورزشینگرانعدالتی جنسیتی از یب. استجغرافیایی شدیدتر 

از جمله زنان شده و آیندة ورزش زنان را با  هاگروههاي جدي در برخی یبآسها موجب بروز عدالتییبصورتی که این حوزة ورزش دارد. به
 ).2017و همکاران،  11مخاطرات جدي مواجه کرده است (واتسون

                                                 
1. Duncan 
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10. Ellaway 
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دهد و ورزشکاران در آن تمامی شرایط یمتمامی اصول ورزش را مدنظر قرار  هاارزشاخالقیات و  رزش پاك با توجه به برخورداري ازو
و  1(ریچاردسون عنوان هدف عالی ورزش مشخص شوددهند. این مسئله سبب شده است تا ورزش پاك بهیمو استانداردها را مدنظر قرار 

شود تا شرایطی براي ورزشکاران یمهاي جسمانی و روانی افراد سبب یژگیو). ورزش پاك همچنین ضمن مدنظر قرار دادن 2020همکاران، 
). 2019و ارکان ورزش فراهم شود تا آنان در مسیر استاندارد و اصولی خود به ارتقاي عملکرد ورزشی خود اقدام کنند (الزاروس و همکاران، 

ي، قهرمانی، احرفهرتقاي سطح کیفی و کمی ورزش در ابعاد تواند ضمن کاهش حواشی موجود در ورزش کشور سبب ایمتوسعۀ ورزش پاك 
عنوان نیاز مهم و اساسی ورزش مشخص و معرفی شود. انجام پژوهش همگانی و تربیتی شود. این مسئله سبب شده است تا ورزش پاك به

ي، قهرمانی، احرفهلف ورزش صورت اختصاصی در ابعاد مختتواند به ارائۀ مدل بومی جهت توسعه و گسترش ورزش پاك بهیمحاضر 
شود تا شرایط بهبود و گسترش ورزش پاك و راهکارهاي مناسب براي ارتقاي یمشود. انجام پژوهش حاضر سبب  همگانی و تربیتی منجر

 آن ایجاد شود. 

ست تا امروزه سبب شده ا مسئلهاز طرف دیگر مشکالت عمدة مدیریتی، اخالق و ساختاري در ورزش کشور شکل گرفته که این 
عنوان یکی سبب شده است تا مقولۀ ورزش پاك به مسئلهشود. این  عنوان یکی از ضروریات مهم مشخصاستانداردسازي محیط ورزش به

تمامی اصول ورزش را مدنظر  هاارزشورزش پاك با توجه به برخورداري از اخالقیات و  از نیازهاي مهم ورزش در ایران مشخص شود.
 دهند. یممی شرایط و استانداردها را مدنظر قرار دهد و ورزشکاران در آن تمایمار قر

عنوان هدف عالی ورزش مشخص شود. ورزش پاك همچنین ضمن مدنظر قرار دادن سبب شده است تا ورزش پاك به مسئلهاین 
صولی در مسیر استاندارد و ا آنانورزش فراهم شود تا شود تا شرایطی براي ورزشکاران و ارکان یمهاي جسمانی و روانی افراد سبب یژگیو

تواند ضمن کاهش حواشی موجود در ورزش کشور سبب ارتقاي سطح یمخود به ارتقاي عملکرد ورزشی خود اقدام کنند. توسعۀ ورزش پاك 
عنوان نیاز مهم و اك بهزش پسبب شده است تا ور مسئلهي، قهرمانی، همگانی و تربیتی شود. این احرفهکیفی و کمی ورزش در ابعاد 

 اساسی ورزش مشخص و معرفی شود. 

صورت اختصاصی در ابعاد مختلف ورزش تواند به ارائۀ مدل بومی جهت توسعه و گسترش ورزش پاك بهیمانجام تحقیق حاضر 
رش ورزش پاك و راهکارهاي شود تا شرایط بهبود و گستیمي، قهرمانی، همگانی و تربیتی منجر شود. انجام تحقیق حاضر سبب احرفه

واسطۀ این ي است که بهاگستردههاي جامع و یزيربرنامهمنظور توسعه نیازمند مناسب ارتقاي آن ایجاد شود. بدون شک ورزش پاك به
 منظور توسعۀ آن در ورزش مشخص شود. ها، شرایط بهیزيربرنامه

شود تا شرایط براي توسعه و گسترش ورزش پاك در ابعاد ورزش یمواسطۀ بررسی ابعاد مختلف ورزش پاك سبب تحقیق حاضر به
ورزش پاك در  ۀمدل توسع ۀارائي، قهرمانی، همگانی و تربیتی فراهم شود. با این توجه تحقیق حاضر با هدف احرفهکشور شامل ورزش 

 ؟استه چه صورت بورزش پاك در ایران  ۀمدل توسعکه  استاصلی تحقیق حاضر این  سؤالرو ایران طراحی و اجرا شد. ازاین
 

 شناسی پژوهشروش
با عنایت به هدف اصلی، روش است. میدانی  يهاها از نوع پژوهشپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ نحوة گردآوري داده

 3با توجه به الگوي گلیسر 2افت ظاهرشوندهبنیاد از رهیسازي نظریۀ دادهیادهپمنظور به. است) بنیادنظریۀ دادهانجام پژوهش روش کیفی (
 تکنیک و هدفمند یريگنمونهروش  از یريگبهره بود. با یمدیریت ورزش ةخبرگان حوزآماري پژوهش شامل  ۀجامع) استفاده شد. 1993(

ورزش پاك در  ۀتوسعمدل چارچوب  براي شناسایی )مدیریت ورزشی ةخبرگان حوزاز  نفر 17شامل (کلیدي  دهندگانیآگاه نظري، اشباع
 1شناسایی شد. جدول  رانیورزش پاك در ا ۀتوسع و عوامل هامؤلفهآمد و  عملبه ساختارمندنیمه مصاحبه آنها با و اندشدهانتخاب  رانیا
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  ISM                                                                   (                                                                  83ارائۀ مدل توسعۀ ورزش پاك در ایران به روش ( 
 

 

 دهد.یمي بخش کیفی را نشان هانمونهویژگی 

 ي بخش کیفیهانمونه. ویژگی 1جدول

 میزان سوابق رشتۀ تحصیلی تحصیالت جنسیت هانمونه
 سال 20 مدیریت ورزشی دکتري مرد 1نمونۀ 
 سال 15 مدیریت ورزشی دکتري زن 2نمونۀ 
 سال 18 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد مرد 3نمونۀ 
 سال 35 مدیریت دولتی دکتري مرد 4نمونۀ 
 سال 10 مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد مرد 5نمونۀ 
 سال 19 محیط زیست دکتري زن 6نمونۀ 
 سال 20 مدیریت ورزشی دکتري زن 7نمونۀ 
 سال 22 مدیریت ورزشی دکتري زن 8نمونۀ 
 سال 28 مدیریت ورزشی دکتري مرد 9نمونۀ 
 سال 30 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد مرد 10نمونۀ 
 سال 10 مدیریت منابع انسانی دکتري مرد 11نمونۀ 
 سال 9 مدیریت ورزشی دکتري مرد 12نمونۀ 
 سال 14 مدیریت ورزشی دکتري زن 13 نمونۀ

 سال 17 مدیریت منابع انسانی دکتري مرد 14نمونۀ 
 سال 15 مدیریت منابع انسانی دکتري زن 15نمونۀ 
 سال 16 مدیریت ورزشی دکتري مرد 16نمونۀ 
 سال 18 مدیریت منابع انسانی کارشناسی ارشد مرد 17نمونۀ 

   
مناسب براي تحلیل  هايیوهش از این روششد. ماعی استفاده تاج يهاروش عنوان یکی ازبه لگوسازي ساختاري تفسیري نیزاسپس 

. به بیان دیگر، ابزاري است کندیو ترتیب و جهت روابط پیچیده میان عناصر یک نظام را بررسی م استتأثیر یک عنصر بر دیگر عناصر 
و  يبنددر پایان با استفاده از تحلیل محتواي کیفی، به تلخیص، دسته. ه کندبر پیچیدگی بین عناصر غلب تواندیآن، گروه م ۀوسیلکه به

 هامؤلفهشود. این استخراج  رانیورزش پاك در ا ۀتوسع يهاها، معیارها و شاخصپرداخته شد تا فهرست نهایی مؤلفه هایافتهاز  گیريیجهنت
 هاي تحقیق ارائه شده است.ر یافتهدر قالب فرایند کدگذاري شناسایی و نهایی شد که توضیحات آن د

 
 

   هاي پژوهشیافته
هاي نتایج مربوط به یافته 2ورزش پاك از روش کیفی و کدگذاري در این بخش استفاده شد. جدول  ۀتوسعمنظور شناسایی ابعاد مدل به 

 دهد.یمکیفی تحقیق را نشان 
 

 . نتایج بخش کیفی2جدول

فراوانی  هاگویه ابعاد
 (درصد)

عوامل 
 فرهنگی

 13 ایجاد نمادهاي اخالقی در ورزش ایران
 11 ایجاد و ترویج محتواي ارزشی و اخالقی در ورزش

 12 هاي مربوط به ورزش پاكیتفعالشناسایی و بیان ابعاد و 
 10 هاي فرهنگی با محوریت ورزش پاكیشهماایجاد 

عوامل 
 ساختاري

 9 ورزش پاكمنظور رصد ي تخصصی بههاکارگروهایجاد 
 9 تدوین و اجراي قوانین حمایتی و نظارتی در ورزش
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 12 بهبود عدالت جنسیتی در ورزش
 15 کنترل جریانات مالی در ورزش

عوامل 
 مدیریتی

 15 ي آموزشی در ساختار ورزش ایرانهادورهبرگزاري 
 14 فقرزدایی ورزشی در تمامی مناطق جغرافیایی

 10 تمامی سطوح و ابعاد ورزشتوجه به ورزش پاك در 
 17 شناسایی ارکان تبانی در ورزش ایران

 16 ي دوپینگ در تمامی سطوح ورزشیهاتستافزایش 
 12 هاي پاك در ورزشیتفعالي ارسانهپوشش 

عوامل 
فردي و 
 سازمانی

 8 شناسایی عوامل ورزشی مخرب اصول ورزش پاك
 9 جهت شناسایی افراد مستعد رفتارهاي غیرپاك ی ارکان ورزششناختروانارزیابی شرایط 

دهنده و فعال در رفتارهاي پاك و غیرپاك در یجتروي هاسازمانشناسایی ساختارها و 
 ورزش

9 

 10 هاي ورزشییتفعالهاي نامحسوس در ورزش جهت رصد یمتایجاد 

پیامدهاي 
 اخالقی

 8 ي اخالقی در ورزشهاارزشتوجه به 
 9 پهلوانی در ورزشیري روح گشکل

 10 احترام به رقبا
 8 کاهش میزان دوپینگ

 9 کاهش فساد مالی
 8 کاهش میزان تبانی در سطوح مختلف ورزش

 هامهارت
 10 بهبود توانایی ارکان ورزش در تشخیص ورزش پاك از غیرپاك

 11 هاي پاك و غیرپاك در ورزشیتفعالهاي یابیارزارتقا امکانات در جهت 
 8 هاي اجرایی در حوزة ورزش پاك به مدیران ورزشییتفعالآموزش 

 يامدهایپ
 یاجتماع

 9 بهبود همبستگی در ورزش
 9 ارتقاي ورزش در تمامی مناطق جغرافیایی

 9 و طبقات اجتماعی هاگروهتوسعۀ ورزش در تمامی 

 انگیزش
 8 هاي ترویجی در خصوص ورزش پاكیتفعالپاداش به 

 10 ورزشکاران فعال در حوزة ورزش پاكمعرفی 
 12 هاي معنوي از رفتارهاي پاك در ورزشیتحماایجاد 

 
گروهی از خبرگان به چگونگی ارتباط بین  هايمدلسازي ساختاري تفسیري، فرایند یادگیري تکاملی است که از طریق تفسیر نظر

 بر مشخص کردن تقدم و تأخرو افزون کندیاز مفاهیم ایجاد م ايیچیدهپ ۀو ساختاري جامع از مجموع پردازدیمفاهیم یک مسئله م
  کند.یمراتبی تعیین مپیچیده را در ساختار سلسله ۀعناصر یک مجموع ۀشدت رابط عناصر بر یکدیگر، جهت و یرگذاريتأث
 

 ساختاري تعاملی خود ماتریس تشکیل
 شود:یارتباط بین عناصر تشکیل و براي نشان دادن ارتباطات بین آنها از چهار نماد زیر استفاده م وتحلیلیهماتریس براي تجز

V :عامل سطر )i (رسیدن به عامل ستون سازینهزم تواندیم )j( ارتباط یکطرفه بین باشد) .i  وj.( 
A :عامل سطر )j (رسیدن به عامل ستون سازینهزم تواندیم )i( ارتباط یباشد) .کطرفه بین jوi.( 
x عامل سطر: بین )i)و عامل (jاز  دوطرفهیگر شوند (ارتباط همدساز رسیدن به ینهزمتوانند یمعبارتی هر دو ) ارتباط دوجانبه وجود دارد. به
i  وj .(و برعکس 

O هیچ ارتباطی بین دو عنصر :)ijوجود ندارد (. 
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 )SSIM. ماتریس خودتعاملی ساختاري (3جدول 

پیامدهاي  انگیزش
پیامد  هامهارت اجتماعی

 اخالقی

عوامل 
فردي و 
 سازمانی

عوامل 
 مدیریتی

عوامل 
 ساختاري

عوامل 
 عوامل فرهنگی

A V A O V V O X  عوامل فرهنگی 
A V X V V X X  عوامل ساختاري 
O V A V V X   عوامل مدیریتی 
A V A O X    عوامل فردي و سازمانی 
A V A X      اخالقیپیامد 
X V X      هامهارت 
A X       پیامدهاي اجتماعی 
X        انگیزش 

 
 شکیل ماتریس دستیابی اولیهت

دست پیدا کرد. این  RM به ماتریس به توانیبه اعداد صفر و یک بر حسب قواعد زیر م SSIM در این مرحله با تبدیل نمادهاي ماتریس 
 :صورت زیر استقواعد به

آن یعنی  ۀقرین ۀو خان گیردیم یکمربوط در ماتریس دستیابی عدد  ۀگرفته است، خان V نماد SSIM در ماتریس) jو  i( خانهگر الف) ا
 .گیردیعدد صفر م)iو  jۀ (خان

ۀ نی خانآن یع ۀقرین ۀو خان گیردیم صفرمربوط در ماتریس دستیابی عدد  ۀگرفته است، خان A نماد SSIM در ماتریس) jو  iۀ (گر خانب) ا
)j  وi( گیردیم یکعدد. 

ۀ آن یعنی خان ۀقرین ۀو خان گیردیم یک مربوط در ماتریس دستیابی عدد ۀگرفته است، خان X نماد SSIM در ماتریس) jو  iۀ (گر خانج) ا
)j  وi ( گیردیم یکعدد. 

ۀ آن یعنی خان ۀقرین ۀو خان گیردیم صفر مربوط در ماتریس دستیابی عدد ۀگرفته است، خان O نماد SSIM در ماتریس) jو  iۀ (گر خاند) ا
)j  وi ( گیردیم صفرعدد. 

 
 
 

 )RM. ماتریس دستیابی اولیه(4جدول 
پیامدهاي  انگیزش

 اجتماعی
پیامد  هامهارت

 اخالقی
عوامل 

فردي و 
 سازمانی

عوامل 
 مدیریتی

عوامل 
 ساختاري

عوامل 
 فرهنگی

 عوامل

 عوامل فرهنگی  1 0 1 1 0 0 1 0
 عوامل ساختاري 0 1 1 1 1 1 1 0
 عوامل مدیریتی 0 1 1 1 1 0 1 0
 عوامل فردي و سازمانی 0 0 0 1 0 0 1 0
 پیامد اخالقی 0 0 0 0 1 0 1 0
 هامهارت 1 1 1 1 1 1 1 1
 پیامدهاي اجتماعی 0 0 0 0 0 0 1 0
 انگیزش  1 1 0 1 1 1 1 1

 
 نهاییتشکیل ماتریس دستیابی 

که یو دستیابی، درصورت SSIM هايیسدست آوردن ماترخبرگان و به هاينظر يآورکه پس از جمع اندیدهتعدادي از محققان بر این عق
آنگاه دوباره سازگاري ماتریس دستیابی چک  ،خبرگان پر شود توسطپرسشنامه  ناسازگاري درون ماتریس دستیابی مشاهده شد، باید دوباره
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 ها از چند خبره استفادهکه در این تحقیق براي پر کردن پرسشنامه آنجا از .کار آنقدر باید ادامه پیدا کند تا سازگاري برقرار شودشود و این 
 . شده است شده، براي تشکیل ماتریس دستیابی نهایی از روش مد براساس بیشترین فراوانی در هر درایه استفاده

 . ماتریس دستیابی نهایی5جدول 

 
 تعیین سطح و اولویت متغیرها

. شوندیبراي هر عامل شناسایی م نیازیشدستیابی و پ ۀبراي هر عامل، عناصر مشترك در مجموع نیازیشاز تعیین ماتریس دستیابی و پ پس 
ها بر سایر عوامل . منظور از سطح عناصر این است که عاملرسدیها نوبت به تعیین سطح عوامل (عناصر) مپس از تعیین این مجموعه

و عامل  هستندر سایر عوامل یتحت تأث گیرند،یقرار م) 1(سطح . عواملی که در باالترین سطح پذیرندیم یریا از سایر عوامل تأث یرگذارندتأث
 دستیابی و عناصر مشترك آن کامالً ۀ. در اولین جدول عاملی داري باالترین سطح است که مجموعدهندیقرار نم یردیگري را تحت تأث

. شودیجدول بعدي تشکیل م يیماندهو با سایر عوامل باق شوندییکسان باشند. پس از تعیین این عامل یا عوامل، آنها از جدول حذف م
عوامل سطح سه هستند. این کار تا تعیین سطح تمام عوامل ادامه  یرو خود تحت تأث دهندیقرار م ریاین عوامل سطح یک را تحت تأث

 .یابدیم

 یرها (تکرار اول)متغ. تعیین سطوح 6جدول

 عوامل
 مجموعه
 دستیابی

مجموعۀ 
 نیازیشپ

 سطح مجموعۀ مشترك

  2-1 8-6-2-1 7-5-4-3-2-1 فرهنگی. عوامل 1

 . عوامل ساختاري2
1-2-3-4-5-6-

7-8 
1-2-3-6-8 1-2-3-6-8  

  6-3-2 8-6-3-2-1 7-6-5-4-3-2 . عوامل مدیریتی3
  4 8-6-4-3-2-1 7-4 . عوامل فردي و سازمانی4

  5 8-6-5-3-2-1 7-5 . پیامد اخالقی5

 هامهارت. 6
1-2-3-4-5-6-

7-8 
2-3-6-8 2-3-6-8  

 7 . پیامدهاي اجتماعی7
1-2-3-4-5-6-

7-8 
7 1 

 . انگیزش8
1-2-3-4-5-6-

7-8 
2-6-8 2-6-8  

پیامدهاي  انگیزش نفوذ
 اجتماعی

پیامد  هامهارت
 اخالقی

عوامل 
فردي و 
 سازمانی

عوامل 
 مدیریتی

عوامل 
 ساختاري

عوامل 
 فرهنگی

 عوامل

 عوامل فرهنگی 1 1* 1 1 1* 0 8 0 6
 عوامل ساختاري 1* 1 1 1 1 1 1 1* 8
 عوامل مدیریتی 0 1 1 1 1 1* 1 0 6
 عوامل فردي و سازمانی 0 0 0 0 0 0 1 0 2
 پیامد اخالقی 0 0 0 1 1 0 1 0 2
 هامهارت 1 1 1 1 1 1 1 1 8
 پیامدهاي اجتماعی 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 انگیزش  1 1 1* 1 1 1 1 1 8
 وابستگی 4 5 5 6 6 4 8 3 
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 یرها(تکرار دوم)متغ. تعیین سطوح 7جدول 

 ۀ دستیابیمجموع عوامل
مجموعۀ 

 نیازیشپ
 سطح مجموعۀ مشترك

  2-1 8-6-2-1 5-4-3-2-1 . عوامل فرهنگی1

  8-6-3-2-1 8-6-3-2-1 8-6-5-4-3-2-1 . عوامل ساختاري2

  6-3-2 8-6-3-2-1 6-5-4-3-2 . عوامل مدیریتی3

 2 4 8-6-4-3-2-1 4 . عوامل فردي و سازمانی4

 2 5 8-6-5-3-2-1 5 . پیامد اخالقی5

  8-6-3-2 8-6-3-2 8-6-5-4-3-2-1 هامهارت. 6

  8-6-2 8-6-2 8-6-5-4-3-2-1 . انگیزش8

 (تکرار سوم)یرها متغ. تعیین سطوح 8جدول 

 سطح مجموعۀ مشترك نیازیشپمجموعۀ  دستیابی مجموعه عوامل

  2-1 8-6-2-1 3-2-1 . عوامل فرهنگی1

 3 8-6-3-2-1 8-6-3-2-1 8-6-3-2-1 . عوامل ساختاري2

 3 6-3-2 8-6-3-2-1 6-3-2 . عوامل مدیریتی3

  8-6-3-2 8-6-3-2 8-6-3-2-1 هامهارت. 6

  8-6-2 8-6-2 8-6-3-2-1 . انگیزش8

 یرها (تکرار چهارم)متغ. تعیین سطوح 9جدول 
 سطح مجموعۀ مشترك نیازیشپمجموعۀ  ۀ دستیابیمجموع عوامل

 4 -1 8-6-1 1 . عوامل فرهنگی1

  8-6 8-6 8-6-1 هامهارت. 6

  8-6 8-6 8-6-1 . انگیزش8

 یرها (تکرار پنجم)متغ. تعیین سطوح 10جدول 

 سطح مجموعۀ مشترك نیازیشپمجموعۀ  ۀ دستیابیمجموع عوامل

 5 8-6 8-6 8-6 هامهارت. 6

 5 8-6 8-6 8-6 . انگیزش8

 
 

 ترسیم مدل ساختاري تفسیري
 شود.یو ماتریس دستیابی نهایی، مدل ترسیم م شدهییندر این مرحله براساس سطوح تع
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 رانیورزش پاك در ا ۀمدل توسع. 1شکل 

 وابستگی –قدرت نفوذ  وتحلیلتجزیه
انگر میزان وابستگی خواهد بود. عواملی بیجمع سطري مقادیر در ماتریس دستیابی نهایی براي هر عنصر بیانگر میزان نفوذ و جمع ستونی 

عنوان عوامل هادي و عواملی که در سطوح باالتر دلیل دارا بودن قدرت پیش برندگی بیشتر بهبه ،مدل قرار دارند تریینکه در سطوح پا
 براساس قدرت نفوذ و وابستگی، چهار گروه از عناصر قابل). 2(شکل  شوندیدلیل وابستگی به عوامل هادي، پیرو محسوب مبه ،قرار دارند

 از:  اندشناسایی خواهند بود که عبارت
 اند؛: عواملی که داراي قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفخودمختار.1
 ند؛م ولی وابستگی شدیدوابسته: عواملی که داراي قدرت نفوذ ک .2
 ؛متصل(پیوندي): عواملی که داراي قدرت نفوذ و وابستگی زیادند.3
 اند.مستقل: عواملی که داراي قدرت نفوذ قوي ولی وابستگی ضعیف.4

مد اخالقی فردي و سازمانی، پیاداراي قدرت نفوذ باال، عوامل و انگیزش  هامهارتعوامل فرهنگی، عوامل استفاده از  2با توجه به شکل 
 .داراي قدرت نفوذ و وابستگی باالیی هستندعوامل مدیریتی و عوامل ساختاري داراي قدرت وابستگی باال و  یامدهاي اجتماعیپو 

 

 

 

 

 

 

 . قدرت و نفوذ 2شکل 
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  يریگجهینتبحث و 

ي ورزش هاحوزهصورت بتوان تمامی ي ورزش وجود داشته باشد تا بدینهاحوزهعنوان یک نگرانی و دغدغه باید در تمامی ورزش پاك به
تواند مسیر رشد یماك پ) اشاره کنند بهبود ورزش 2020را پاك کرد. اهمیت توسعۀ ورزش پاك سبب شده است تا ریچاردسون و فلتچر (

توسعۀ ورزش . رهنگی تبدیل کندفاجتماعی و  يهاعرصهآل در و ترقی ورزش را هموار سازد و محیط ورزش را به محیطی مناسب و ایده
شده است تا فواید  سبب شده است تا آثار مطلوب اقتصادي بر محیط خود بر جاي بگذارد. اگرچه بهبود وضعیت اقتصادي ورزش سبب

که در اولین  کند شماري را به ارمغان آورد، اما همین رشد و توسعه سبب شده است تا معضالت اجتماعی، اخالقی و ورزشی را ایجادیب
و رفتاري منفی در ورزش سبب شده است  هانگرشاقدام توانسته است اعتبار ورزش را تحت تأثیر قرار دهد. گستردگی ورزش و نفوذ برخی 

 لسازيمدرو تحقیق حاضر با استفاده از روش ینازادغدغه همواره مورد توجه محققان بوده است.  وعنوان یک نگرانی تا توسعۀ ورزش پاك به
منظور توسعۀ دهد که بهیمساختاري تفسیري سعی در ارائۀ مدلی در جهت توسعۀ ورزش پاك داشت. بررسی آزمون نتایج پژوهش نشان 

 تماعی توجه شود. سازمانی و اج-، انگیزش، مسائل فرهنگی، ساختاري، مدیریتی، اخالقی، فرديهامهارتورزش پاك باید به 
منظور بهبود ورزش پاك باید تمامی ) نشان دادند که به2015و همکاران ( 1اشاره شده است. سارکار مسئلهدر تحقیقات مختلفی به این 

ي مختلفی هاجنبهمنظور توسعۀ ورزش پاك باید به ) نیز اشاره کردند که به2020ي درگیر با ورزش ارزیابی شود. مورفوشی (هاحوزهابعاد و 
توجهی به ورزش پاك در ساختار کشور و رسد بییم نظربهرا کنار گذاشت.  هاجنبهر یک سري ي و تمرکز ببعدتکتوجه کرد و تفکرات 

هاي جدي در این خصوص سبب شده است تا در مسیر توسعۀ ورزش پاك نیازمند توجه به عوامل مختلفی از جمله عوامل یتفعالنبود 
منظور دهد که بهیمنشان  مسئله. این استهمچنین پیامدهاي اجتماعی و  هامهارتمدیریتی، پیامد اخالقی، و عوامل فرهنگی، انگیزش و 

ي مربوط به ورزش از نیازهاي مهم هاحوزهیم. توجه به تمامی هستتوسعۀ ورزش پاك نیازمند تحول ساختاري در تمامی ارکان کشور ایران 
المللی از ینبکه در خصوص ورزش پاك در سطح ها و مشکالتی یکاست). با توجه به 2020و همکاران،  2(هارست استدر این خصوص 

، انگیزش، مسائل فرهنگی، هامهارتي متولی باید در جهت بهبود وضعیت ورزش پاك به تمامی ابعاد شامل هاسازمانجمله ایران وجود دارد، 
 سازمانی و اجتماعی توجه جدي شود.-ساختاري، مدیریتی، اخالقی، فردي

یري سایر عوامل دارد. گشکلعنوان عاملی زیربنایی در خصوص توسعۀ ورزش پاك نقش پررنگی در به هامهارتنتایج نشان داد که 
یري سایر عوامل گشکلعنوان عاملی زیربنایی در خصوص توسعۀ ورزش پاك نقش پررنگی در نتایج همچنین نشان داد که انگیزش به

یت انگیزشی در جهت کاهش رفتارهاي منفی نقش مهمی در بهبود وضعیت ) اشاره کردند که بهبود وضع2020دارد. ریچاردسون و فلتچر (
یی در مسیر ارتقاي هاتالششود تا یمواسطۀ ایجاد شرایط روانی در ورزش سبب و انگیزش به هامهارترسد یم نظربه. ورزش پاك دارد

و همکاران،  3رکاراجهت ایجاد جو حمایتی انجام گیرد (سمنظور بهبود ورزش پاك نیاز است تا شرایط انگیزشی در ورزش پاك انجام گیرد. به
تواند مسیر رشد و ترقی ورزش پاك را یمهاي فنی و روانی در میان ارکان ورزش ییتواناواسطۀ ارتقاي ها بهیزشو انگ هامهارت). 2015

 فراهم سازد.

) 2018( همکاران) و کبیري و 2018و همکاران (هاي دونکانکه با یافته استفرهنگی عوامل توسعۀ ورزش پاك عوامل مهم دیگر 
) در تحقیقی اشاره کردند که مسائل فرهنگی نقش مهمی در مسیر بهبود ورزش پاك دارد. کبیري 2015. سارکار و همکاران (استهمخوان 

هاي خود یبررسپس از  ) در پژوهش خود که با هدف بررسی علل مصرف مواد نیروزا در میان ورزشکاران انجام گرفت،2018( همکارانو 
. از طرفی عوامل ساختاري و استي فرهنگی و اجتماعی هاضعفسبب مشخص کردند که مصرف مواد نیروزاي در میان ورزشکاران به
واسطۀ توسعۀ ورزش پاك دارد. بدون شک عوامل ساختاري از جمله ایجاد عوامل مدیریتی نقش کلیدي در ایجاد برخی پیامدهاي اخالقی به

منظور رصد ورزش پاك، تدوین و اجراي قوانین حمایتی و نظارتی در ورزش، بهبود عدالت جنسیتی در ورزش و ي تخصصی بههاروهکارگ

                                                 
1. Sarker  
2 . Hurst 
3. Sarkar 
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یري ورزش پاك را فراهم سازد. از طرفی عوامل مدیریتی از جمله گشکلتواند بستر مناسبی در جهت یمکنترل جریانات مالی در ورزش 
ساختار ورزش ایران، فقرزادیی ورزشی در تمامی مناطق جغرافیایی، توجه به ورزش پاك در تمامی سطوح و  ي آموزشی درهادورهبرگزاري 

هاي پاك یتفعالي ارسانهي دوپینگ در تمامی سطوح ورزشی و پوشش هاتستابعاد ورزش، شناسایی ارکان تبانی در ورزش ایران، افزایش 
) نشان دادند که توجه به مسائل 2020هاي جدي در جهت توسعۀ ورزش پاك ایجاد کند. ریچاردسون و فلتچر (یتفعالتواند یمدر ورزش 

 نظربهو گسترش دهد. مدیریتی نقش کلیدي در روند توسعۀ ورزش پاك داشته باشد و استانداردهاي مناسبی در این خصوص ایجاد کند 
صورت در خصوص توسعۀ ورزش پاك در ایران را به شدهگرفتههاي شکل یهرواف و تواند اهدیمرسد عوامل ساختاري و مدیریتی یم

 هاي اجرایی در این حوزه دارد. یتفعالعبارتی عوامل مدیریتی و عوامل ساختاري نقش مهمی در بهبود مناسبی به مرحلۀ عمل برساند. به

یري پیامدهاي اجتماعی را تسریع گشکلتواند روند یمکه  استل شده در مدییشناساعنوان دیگر متغیر عوامل فردي و سازمانی نیز به
ی ارکان شناختروانعبارتی عوامل فردي و سازمانی از جمله شناسایی عوامل ورزشی مخرب اصول ورزش پاك، ارزیابی شرایط دهد. به

دهنده و فعال در رفتارهاي پاك و غیرپاك یجروتي هاسازمانمنظور شناسایی افراد مستعد رفتارهاي غیرپاك، شناسایی ساختارها و ورزش به
 نظربهتواند اهداف متصور از ورزش پاك را اجرایی کند. یمهاي ورزشی یتفعالهاي نامحسوس در ورزش جهت رصد یمتدر ورزش و ایجاد 

عنوان یک فرهنگ و فعالیت تواند ضمن نهادینه کردن ورزش پاك، سبب شود تا توجه به ورزش پاك بهیمرسد عوامل فردي سازمانی یم
 مسئلهتواند شناخت کافی در خصوص ورزش کشور ایجاد کند که این یمجدي مورد توجه قرار گیرد. از طرفی عوامل فردي و سازمانی 

 دهد.یمهاي عملی در این خصوص را تسریع یتفعالروند توسعۀ 

نظارت  شودیپیشنهاد م شود.یبدین شرح ارائه م پاكورزش  سعۀدر این قسمت با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهاي کاربردي براي تو
. همچنین انجام گیرد ورزش کشورسطوح  تمامیدر  پاكورزش  يهاتر برنامهبراي اجراي منسجم هاي ورزشییونکافی توسط فدراس

نسبت تخصیص در ورزش بر افزایش میزان بودجه و اعتبارات جاري و تجهیزاتی و وزارت ورزش افزون کمیتۀ ملی المپیک شودیپیشنهاد م
تا مطابق استانداردهاي موجود به توسعه و گسترش  فدراسیون پزشکی ورزشیصورت مستقل به و واگذاري ردیف بودجه و اعتبارات به

منظور ساماندهی بههاي ورزشی یوناطالعاتی در فدراساهتمام الزم براي ایجاد بانک  شودیپیشنهاد م. پرداخته شود ورزش پاك در کشور
 .صورت گیرد در ترویج ورزش پاك مختلف ورزشی اعم از کارشناسان، مربیان، داوران و ورزشکاران يهامتخصصان حوزه یريکارگو به

ش مدیران، کارشناسان، مربیان، داوران منظور تربیت و ارتقا و ارزیابی دانبهورزش پاك با ایجاد آکادمی  یورزشفدراسیون  شودیپیشنهاد م
 .و ورزشکاران اقدام کند

 

 تقدیر و تشکر
 از همۀ کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاري رساندند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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