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  مقدمه 
هاي زندگي فردي و اجتمـاعي را   ي در جهان معاصر، بسياري از عرصهفناورپيشرفت علم و 

تربيت بـدني  . اقتصادي و سياسي شده است باعث تحوالت فرهنگي، تحت تأثير قرار داده و
بهره  اي انكار ناپذير و در عين حال تأثيرگذار از اين تغييرات بي و ورزش نيز به عنوان پديده

رسد تربيت بدني و ورزش در اكثر جوامع از شكل سنتي خود فاصله  به نظر مي. نمانده است
هـاي   شـدن، مـرز   ر حركت است و در راسـتاي جهـاني  گرفته و باسرعت به سوي مدرنيسم د

هـا معنـا و    ها و كشور مكاني و زماني را در نورديده و تعامالت اجتماعي و فرهنگي بين ملت
بـه رغـم آنكـه ورزش قابليـت ايـن را دارد تـا در اكثـر        . مفهوم جديدتري پيدا كـرده اسـت  

نقـش كنـد و بـه راسـتي در     فرهنگي و علمي ايفاي  اقتصادي، هاي سياسي، اجتماعي، مقوله
توان يافت كه از چنين ويژگي و قابليتي برخوردار باشـد،   اي را مي جهان كنوني كمتر پديده

هـاي فرهنگـي و    چالشـي كـه ارزش  . اين پديده جهاني امروزه با چالشي جدي روبرو اسـت 
از اين موضوع همان . اجتماعي را هدف قرار داده و به راحتي نمي توان از كنار آن گذشت

دست رفتن روح ورزش و اخالق ورزشي در ميان كل جامعه عظيم ورزش است كه شـامل  
  . شود ها مي هاي گروهي و مديران باشگاه تماشاگران و رسانه داوران، ورزشكاران، مربيان،

، فيلسوف اخالق معاصر بـه دليـل پيونـد بـين ورزش وجامعـه و نقـش آن در       1بوكسيل
هـا و   كننـده خـوبي   اي مـنعكس  اي را همچـون آيينـه   جامعهورزش هر  رشد فردي و جمعي،

اي اســت كــه در ضــمن  بــا ايــن تفــاوت كــه ورزش آيينــه. دانــد هــاي آن جامعــه مــي بــدي
به همين دليـل بـه هـر ميـزان كـه      . هاي جامعه نيز تأثير بپذيرد تواند از ارزش تأثيرگذاري مي

هاي ورزشـي، اخالقـي يـا     ر رفتاراي از صالح يا فساد برخوردار باشد بازتاب آن را د جامعه
تـوان مشـاهده    غيراخالقي، ورزشكاران، مربيان، داوران و به طور كلـي جامعـه ورزشـي مـي    

توانـد   هاي اخالقـي و جوانمردانـه حـاكم برجامعـه ورزشـي مـي       گذشته از اينكه رفتار. كرد
به نقد كشـيدن  تواند با  مي اند، هايي را در جامعه نشان دهد كه مورد غفلت قرار گرفته ارزش
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هاي حقيقي و اصيل را جايگزين نمايد و در مجمـوع   هاي حاكم بر جامعه، ارزش ناهنجاري
هاي اخالقي نيـك   هاي غير اخالقي را نفي كرده و نسبت به ارزش باعث شود تا مردم ارزش

اليـوت  . برانگيخته شوند و به اين ترتيب افراد و جامعه به سمت اخالقـي شـدن پـيش برونـد    
هـاي   ارزش تجمـع  از نمـادي  المللـي  هاي بين رقابت ها و بازي چند هر كه كرد بيان )1999(

در  طلبـي  پيـروزي  و عمـومي  انتظـارات  هاي مالي، محرك ليكن است، خالقيت و اجتماعي
اصول  و خود سالمتي به قهرماني سطح در ورزشكاران از بسياري كه است شده باعث عمل

حرمتـي بـه    بـي  بازي، نقض مقررات چون هايي ناهنجاري بروز .ندهند نشان پايبندي اخالقي
هـر   بـه  بردگرايـي  و باخت هنگام در خشونت داور، به ادبانه اعتراضات بي حريف، بازيكن
كـه برخـي    جايي تا كرده است، همنشين 1اخالقي رذايل با را قهرماني ورزش پديده قيمت،
 )1997(2تحقيـق اسـتيونز   .نگـران هسـتند   موجـود  كشور از وضعيت ورزش اندركاران دست

 كسـب  بـراي  قرار دارند، سودجويي و گرايي پيروزي تأثير تحت كه ورزشكاراني نشان داد
 هـا در  يافته اين .خود برسند هدف به تا زنند دست مي نادرستي يا درست عمل هر به منفعت
. داننـد  همـراه مـي   ورزشـكار بـودن   نفـس  بـا  را گرايي اخالق كه است هايي نگرش با تقابل

 هـايي  راه و دانـد  بودن ورزشكاران مي الگو الزمه را اخالق رعايت )1383(نيا طالبيان چنانكه
  .نمايند پيشنهاد مي را واشاعه اخالق جوانمردانه اخالق برتر ورزشكاران تشويق چون

 غيرورزشكاران ها از زمينه در برخي ورزشكاران كنند، اشاره مي ديگر تحقيقات برخي
 كـه  يافـت  دسـت  نتيجـه  بـه ايـن  ) 1383(خبيـري  چنانكـه  دارنـد،  تـري  منفـي  وضـعيت  نيـز 

 تـري  مثبـت  نگـرش  ورزشـكاران  از جهـاني  اصـول  براساس اخالق زمينه در غيرورزشكاران
 ثيرأتـ  تحـت  را قهرمـاني  ورزش حيطـه  در انحـراف اخالقـي  ) 1985(3ساترلند ادوين. دارند
 ترغيـب  تشـويق و  اجتمـاعي،  يـادگيري  از ناشـي  كه داند اجتماعي مي ارتباطات اي از شبكه

 و انتخـابي  آن ماننـد  خـاص  مراحـل  دليـل  بـه  قهرماني ورزش. است غيره و مربيان دوستان،
 همـراه  زيـادي  روانـي  فشـارهاي  و اضـطراب  هـا،  هيجان ها، حساسيت با ...و مسابقه و رقابت
 )1999( 4اشـنايدر ). 1383خبيـري،  (گـردد  رفتـاري  ناهنجاري بروز عامل تواند كه مي است
 خواهـد  ورزشـكار مـي   كـه  آيـد  پيش مـي  اخالقي هنگامي مشكالت از بسياري است معتقد
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اينكـه   جـاي  بـه  شـود  خواسـته مـي   او از ولي دهد، نشان را ورزش در بودن خوب از شكلي
به هـر حـال وقتـي    .باشد داشته خوبي فني عملكرد فقط دهد، بروز خود اي از پسنديده رفتار

هـا و   هاي اخالقـي، رفتـار   بايد با توجه به اصول و ارزششود  اخالق وارد گستره ورزش مي
هـا و حتـي    هاي جامعه ورزشي اعم از ورزشكاران، مربيـان، داوران، مـديران باشـگاه    فعاليت

و با شناسايي وظـايف اخالقـي و عمـل مطـابق بـا آن و       تماشاچيان را مورد ارزيابي قرار داد
هـاي   ي فردي و اجتماعي را كه در محيطها در واقع تمام رفتار هاي اخالقي، گسترش ارزش

 شود، بـر  هاي اجتماعي و بخصوص از ورزشكاران و مربيان صادر مي ورزشي و ساير محيط
  . اخالق مبتني كرد
نامـه اخالقـي در    در پژوهش خود با عنوان طراحـي و تـدوين نظـام   ) 1393(برزگرزاده

از ديد مربيـان، ورزشـكاران و    هاي اخالقي ترين مؤلفه كند كه مهم رشته بدمينتون اظهار مي
دوري از دوپينگ و شجاعت رتبه اول، امانت داري . عوامل فني و اجرايي به اين شرح است

رتبـه سـوم و اصـولي     پـذيري و دلسـوزي،   ليتئورتبه دوم، مس و رازداري و كرامت انساني،
. نـد هـاي بعـدي را بـه دسـت آورد     رتبـه ... قناعت، توكل، عشق بـه مـيهن و    مانند سخاوت،

هـاي   نيز در پژوهش خود با بررسي عملكرد مربيان ورزشي درترويج حيطـه ) 1392(يوسفي
  هـاي رفتارهـاي جوانمردانـه، پهلـواني و     اخالق ورزشي دريافت كه مربيان در ترويج حيطـه 

ــوده  ــوبي ب ــين در حيطــه  منصــفانه داراي عملكــرد مطل ــد و همچن ــه ورزش،   ان هــاي تعهــد ب
. داري عملكرد مطلوبي نداشـتند  برد گرايي به طور معني تفكرهاي اجتماعي و نفي  مسئوليت
شـناختي و   در پـژوهش خـود بـا عنـوان توسـعه      )1390(نيـت   چي و پاك پور، صابون فروغي
 حركتي رفتار اخالقي در ورزش قهرماني كشور بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه حـوزه       -رواني
 اخالقـي  رفتـار  توسـعه  ربـ  شـناختي  حـوزه  بـه  نسـبت  داري معنـي  طـور  بـه  حركتـي  - رواني

 تبليغ ،1اخالقي رفتار خوب نتايج به قهرمانان كردن آشنا همچنين .است مؤثرتر ورزشكاران
 يند عادالنـه افر و هاي ورزشي تيم كنار در شناس روان حضور ها، رسانه و مطبوعات از طريق
  .دارند قرار حركتي-رواني و هاي شناختي اولويت مؤلفه در هاي ملي تيم بازيكنان انتخاب

هـاي اخالقـي در بـين زنـان ورزش كـار       در بررسي قضـاوت ) 2015( كمالي و آصفي
هاي ايـن ورزشـكاران    داري بين قضاوت هاي تيمي و انفرادي دريافتند كه تفاوت معني رشته

نيـز دريافتنـد كـه    ) 2015(2وينسـنت و برايـان  . گيري وجـود نـدارد   در شرايط دشوار تصميم
                                                                                                                                        
1. Ethical behavior 
2.Vincent &Brian 
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. هـاي اخالقـي مـردان برخـوردار اسـت      از سطح باالتري از مـالك  هاي اخالقي زنان مالك
هـاي اخالقـي غيـر ورزشـكاران از      ژوهشگران دريافتند كه مالكپجالب توجه اين كه اين 

نيـز  ) 2014( 1آئوسـتين .هاي اخالقي ورزشكاران از سـطح بـاالتري برخـوردار اسـت     مالك
هـاي   كننـده تـرك ارزش   يكند كه خشم و پرخاشگري در حين رقابـت پـيش بينـ    اظهار مي

رسد كه رعايت اصـول   گونه به نظر مي اين. باشد هاي رقابتي مي اخالقي در ورزش و فعاليت
هاي اخالقي واضح و روشن داشته باشد تا ورزش كاران با اصول اخالقي  اخالقي نياز به كد

 در ايـن رابطـه پژوهشـگران   . مختص ورزش خود آشنايي داشته و سعي در رعايت آن كنند
انـد كـه بـه طـور      هـا پرداختـه   هاي اخالقي در برخي ورزش كشورمان نيز به تدوين نظام نامه

اخالقـي مربيـان شـنا،    نامـه   نظـام  در تـدوين ) 1393(تـوان بـه مرصـعي و همكـاران     نمونه مي
ــي ــاران تقـ ــام) 1393(زاده و همكـ ــه  نظـ ــي ورزش زورخانـ ــه اخالقـ ــرزاده و  نامـ اي، برزگـ

نامـه   با اين وجود تدوين نظـام . قي رشته بدمينتون، اشاره كردنامه اخال نظام) 1393(همكاران
. هـاي رو در رو كـه بـا درگيـري بـدني همـراه اسـت نيـز ضـرورت دارد          اخالقي براي رشته

شـود و پيشـينه همـراه بـا      ورزشي مانند كشتي كه به عنوان ورزش اول كشور ما شناخته مـي 
سـت تـا ورزش كـاران آن را    ا اي نامـه  ين نظامها را با خود به همراه دارد نيازمند تدو پهلواني

اينگونـه  ) 2003(از سويي بر اساس نظر بوكسـيل . هاي اخالقي خود قرار دهند سرمشق رفتار
مواجـه  ... ها با مشكالتي همچون عصبانيت، تجـاوز از قـانون، تهـاجم، گـول زدن و      ورزش

لذا پـژوهش حاضـر در   . سازد نامه اخالقي را بيشتر نمايان مي هستندكه ضرورت تدوين نظام
  .بندي كند اي را شناسايي و اولويت هاي اخالقي كشتي حرفه نظر دارد تا معيار

 روش پژوهش. 1

اي انجـام   باشد و به روش ميداني و كتابخانه نوع تحقيق حاضراز نوع توصيفي و پيمايشي مي
اي كشــتي  بنــدي معيارهــاي اخــالق در ورزش حرفــه شــده اســت و بــه شناســايي و اولويــت

گيران حاضر در تـيم ملـي كشـتي آزاد و     جامعه آماري اين پژوهش شامل كشتي. پردازد مي
داوران و عوامل فني و اجرايـي رشـته ورزشـي كشـتي در سـطح ملـي        ،فرنگي، كليه مربيان

ري تحقيـق حاضـر،   گي روش نمونه. نفر تخمين زده شد 130كه تعداد آنها . دهند تشكيل مي
با توجه به حجم جامعه آماري، تعداد نمونه كافي اسـتخراج شـده از جـدول    . تصادفي است

                                                                                                                                        
1. Austin 
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آوري شـده بـه    هـاي توزيـع و جمـع    كه در انتهـا پرسشـنامه  . باشد نفر مي 97مورگان برابر با 
پرسشنامه بود، كه ايـن تعـداد پرسشـنامه مـورد تجزيـه و تحليـل        91صورت صحيح برابر با 

چـك ليسـت   . باشـد  ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشـنامه مـي  . قرار گرفتندآماري 
هاي آن شامل وضعيت تأهل، جنسـيت، سـن،    هاي تحقيق كه سؤالهاي فردي نمونهويژگي

باشد و پرسشنامه محقق ساخته بر اسـاس   سابقه كاري، سطح تحصيالت و رشته تحصيلي مي
روايي صوري آن بر اساس نظرات اسـاتيد  . هاي اخالقي هاي شناخته شده در بعد معيار مولفه

مديريت تربيت بدني و كارشناسان رشته كشتي وهمچنين روايي محتوايي روايي سازه آن با 
روايي پرسشنامه توسط ده نفر از اسـاتيد  . گرفت انجام تحليل عاملي تأييدي مورد تاييد قرار

پايايي پرسشـنامه نيـز بـا اسـتفاده از      در ضمن. ييد قرار گرفته استأمديريت ورزشي مورد ت
  ).68/0همگي ابعاد بيشتر از (آزمون آلفاي كرونباخ تأييد گرديد

ي و جهــت  ا آوري مبــاني نظــري و پيشــينه تحقيــق از مطالعــات كتابخانــه جهــت جمــع
بـدين صـورت   . ها از روش ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفـت آوري داده جمع

كليـه اعضـاي جامعـه آمـاري توزيـع شـد و تمـامي اطالعـات مربـوط بـه           پرسشنامه در بـين  
هـاي الزم بـا حراسـت     بدين نحـو كـه پـس از همـاهنگي    . نامه، به صورت محرمانه بود پاسخ

هـاي تنظـيم شـده     نامه از دانشگاه، پرسشـنامه  فدراسيون و كسب مجوز الزم و گرفتن معرفي
بندي از  وهشگر شخصا بر طبق برنامه زمانبدين گونه كه پژ. بين نمونه آماري توزيع گرديد

ها نيز بـه طـور شـفاهي، توضـيحاتي      پيش تعيين شده مراجعه نمود و هنگام تحويل پرسشنامه
هـا در   دربارة نياوردن نام و نشاني و همچنين ضرورت انجام اين تحقيـق بـراي بهبـود پاسـخ    

آنهـا بـا آزادي    دشكنندگان داده شد كه موجب  ارتباط با متغيرهاي مورد بررسي به شركت
ها از  به منظور توصيف داده. االت پرسشنامه پاسخ دهندؤكامل، حوصله و دقت بيشتري به س

. اسـتفاده شـد  ) فراواني، ميانگين، انحراف معيار، رسم نمودارهـا (هاي آمار توصيفي  شاخص
هـا اسـتفاده    بيعي دادهدر ضمن آزمون آماري كلموگروف اسميرونف جهت تعيين توزيع ط

اي و بـه خـاطر طبيعـي     ها از آزمون دوجملـه  د، به دليل طبيعي نبودن قسمتي از توزيع دادهش
بندي  ها از آزمون تي تك نمونه استفاده شد و همچنين براي رتبه بودن توزيع قسمتي از داده
  .دشفاده براي تحليل اطالعات است SPSSد و از نرم افزار شاز آزمون فريدمن استفاده 

  هاي پژوهش يافته. 2
هاي سطح تحصيالت، سابقه ورزش كشتي، باالترين مقام كسب شـده،   ويژگي 1در جدول 
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  .هاي تحقيق آورده شده است سن و شغل نمونه

  شناختي هاي جمعيت ويژگي .1جدول  

 سن اشتغال تحصيالت متغيرها
سابقه فعاليت 

در ورزش 
 كشتي

باالترين عنوان 
 شده كسب

 ها گزينه

پايين
 

تر از كارشناسي
 

كارشناسي
 

كارشناسي ارشد و باالتر
 

كارمند
 

آزاد
دانشجو 

 
بيكار

ساير 
 

زير 
20 

سال
 

بين 
20 

تا 
24 

سال
 

بين 
25 

تا 
28 

سال
 

باالي 
28 

سال
 

زير 
4 

سال
 

بين 
5 

8تا 
 

سال
 

باالي 
9 

سال
 

استاني
كشوري 
 

 بين
المللي

 
آسيايي

جهاني 
 

ص
شاخ

 
هاي آماري

 
فراواني

 
50

 24
 17
 14
 34
 33
 6 4 36
 32
 9 14
 16
 61
 14
 2 23
 32
 25
 9 

درصد فراواني
 

55
 

4/
26

 
6/

18
 

4/
15

 
4/

37
 

3/
36

 
6/6

 
4/4

 
5/

39
 

1/
35

 
8/9

 
3/

15
 

6/
17

 67
 

3/
15

 
2/2

 
3/

25
 

2/
35

 
5/

27
 

9/9
 

كـه   ها از آزمون كلموگروف اسميرنوف اسـتفاده شـد   براي بررسي طبيعي بودن توزيع داده
  . ارائه شده است 2نتايج آن در جدول 

  نتايج آزمون كلموگروف اسميرنوف .2جدول

 ها توزيع داده z Sig ها مؤلفه متغير اصلي
 طبيعي 184/0 093/1 اي معيارهاي اخالق در ورزش حرفه

هاي  فهلؤم
معيارهاي 
اخالق در 
ورزش 
 اي حرفه

 غيرطبيعي 043/0 384/1 قانونمداري و احترام
 غيرطبيعي 007/0 672/1 مبارزه با دوپينگ و شجاعت

 غيرطبيعي 041/0 394/1 برادري و برابري عدالت، نگري،صداقت، واقع
 غيرطبيعي 004/0 773/1 پذيري و دلسوزي مسئوليت

 طبيعي 167/0 114/1 رازداري و كرامت انساني امانتداري،
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 طبيعي 149/0 139/1 شكيبايي جوانمردي، صبر و
 غيرطبيعي 059/0 328/1 سخاوت و قناعت اصل بي طرفي،

توكل،عشق به ميهن، همبستگي و منافع 
 عمومي

 غيرطبيعي 001/0 512/2

باشد كه مقدار يا سطح معناداري بيشتر از  ها نرمال مي بر اساس اين آزمون، وقتي توزيع داده
داري  و سطوح معني 2جدول با توجه به نتايج ). P ≤05/0(باشد 05/0عدد بحراني در سطح 

رازداري و  اي، امانـت داري، به دست آمده، متغيرهـاي معيارهـاي اخـالق در ورزش حرفـه    
باشـد و بايـد    هاي طبيعي مي شكيبايي داراي توزيع داده كرامت انساني و جوانمردي، صبر و

و   باشـد  مي هاي غير طبيعي از آمار پارامتريك استفاده كرد و بقيه متغيرها داراي توزيع داده
 .بايد از آمار ناپارامتريك استفاده كرد

ر براي شناسايي و تبيين عوامل مؤثر در شناسايي و اولويـت بنـدي معيارهـاي اخـالق د    
بـه  . گويه بود، استفاده شد 42اي كه حاوي  ساخته محقق اي كشتي از پرسشنامه ورزش حرفه

بندي معيارهاي اخالق در ورزش  تهاي عوامل مؤثر در شناسايي و اولوي منظور تعيين مؤلفه
نشـان داد كـه    KMOداري آزمـون  اسـطح معنـ  . اي كشتي از تحليل عاملي استفاده شد حرفه

همچنــين  و) KMO ،275/3654=2x=782/0(انــدازه نمونــه از كفايــت الزم برخــودار اســت 
 هـا،  يـك از گويـه   هيچ). p=001/0(دار است اداري آزمون كرويت بارتلت نيز معن اسطح معن

گويه پرسشنامه در تجزيه و تحليل مـورد   42نداشتند بنابراين همگي  5/0بار عاملي كمتر از 
  .اي حذف نگرديد استفاده قرار گرفتند و گويه
هاي جايگاه قانونمـداري و احتـرام در    داري تفاوت ميانگين گويهبه منظور بررسي معنا

يـف مـورد وصـف، آزمـون     هاي اخالق در ورزش كشـتي و انـواع آن، بـا ميـانگين ط     معيار
  . آمده است 3اي انجام شد كه نتيجه آن در جدول  دوجمله
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  هاي اخالق در ورزش كشتي آزمون مربوط به جايگاه قانون مداري و احترام در معيار .3جدول 

 ها گروه ها گويه
ميانگين 
 تعداد فرضي

نسبت 
مشاهده 
 شده

نسبت 
واقعي

معيار 
گيري تصميم

قوانين بايست  گيران مي كشتي
اجتماعي و ورزشي را به شكل كامل 

 .اجرا كنند

 26/0 24 3≤ 1گروه
 74/0 67 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل

بايست در اشاعه  گيران مي كشتي
 .فرهنگ قانون مداري تالش كنند

 16/0 15 3≤ 1گروه
 84/0 76 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
احترام بايست  گيران مي كشتي

پيشكسوتان، مربيان و ساير 
 .ورزشكاران را حفظ كنند

 15/0 14 3≤ 1گروه
 85/0 77 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل

بايست در اشاعه  گيران مي كشتي
 فرهنگ احترام كوشا باشند

 13/0 12 3≤ 1گروه
 87/0 79 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
حفظ  بايست در گيران مي كشتي

احترام تماشاگران، اصحاب رسانه و 
 .پيشقدم باشند... 

 35/0 32 3≤ 1گروه
 65/0 59 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
هاي  بايست برداشت گيران مي كشتي

شخصي خود از قانون را مالك 
 .رفتاري خويش قرار ندهند

 19/0 17 3≤ 1گروه
 81/0 74 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل

هـاي اخـالق در    دهد كـه ميـانگين جايگـاه قانونمـداري و احتـرام در معيـار       ها نشان مي يافته
باشد  بيشتر مي) 3(هاي مورد وصف در پرسشنامه  ورزش كشتي و انواع آن از ميانگين درجه

  ).≥ 05/0P( باشد دار مي ها اين مقادير معني در نتيجه در همه گويه
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هاي اخالق در ورزش  بندي جايگاه قانونمداري و احترام در معيار آزمون فريدمن براي يكسان بودن اولويت .4جدول 

  كشتي

 نتيجه P دوخي Df نمونه

91 5 107/59 001/0 
هاي اخالق  بندي جايگاه قانونمداري و احترام در معيار بين اولويت

 .داري وجود دارد در ورزش كشتي تفاوت معني

 هاي اخالق در ورزش كشتي بندي جايگاه قانون مداري و احترام در معياررتبه .5جدول 

 ها ميانگين رتبه ها گويه

 29/4 .بايست احترام پيشكسوتان، مربيان و ساير ورزشكاران را حفظ كنند كشتي گيران مي 1
پيشقدم ... بايست در حفظ احترام تماشاگران، اصحاب رسانه و  كشتي گيران مي 6

 .باشند
82/2 

بندي جايگاه قانونمداري و احترام در  كنيد ترتيب رتبه مشاهده مي 5طور كه در جدول همان
  .بيان شده استهاي اخالق در ورزش  معيار

  هاي اخالق در ورزش كشتي آزمون مربوط به جايگاه دوپينگ و شجاعت در معيار .6جدول 

 ها گروه ها گويه
ميانگين 
 تعداد فرضي

نسبت 
 مشاهده
 شده

نسبت 
 واقعي

معيار 
تصميم 
 گيري

بايست از دوپينگ  گيران مي كشتي
دوري كرده و ديگران را نيز از آن بر 

 .حذر دارند

 0 /24 22 3≤ 1گروه
 0 /76 69 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
بايست اطالعات  گيران مي كشتي

خويش را از دوپينگ افزايش داده و 
افراد سودجو قرار استفاده  مورد سوء

 .نگيرند

 0 /04 4 3≤ 1گروه

 96/0 87 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل

بايست ديگران را از  گيران مي كشتي
 .عوارض دوپينگ آگاه سازند

 0 /21 19 3≤ 1گروه
 0 /79 72 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
 001/0 50/0 0 /22 20 3≤ 1گروهبايست در اشاعه  گيران مي كشتي
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 ها گروه ها گويه
ميانگين 
 تعداد فرضي

نسبت 
 مشاهده
 شده

نسبت 
 واقعي

معيار 
تصميم 
 گيري

دوپينگ تالش فرهنگ ورزش بدون 
 .كنند

 0 /78 71 3> 2گروه
 1 91  كل

بايست شجاعت نبرد  گيران مي كشتي
 بدون مواد نيروزا را در خود رشد دهند

 0 /31 28 3≤ 1گروه
 0 /69 63 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
بايست شجاعت در  گيران مي كشتي

قوانين را نشان داده و به اجراي كامل 
عنوان الگو در اين زمينه شناخته 

 .شوند

 0 /25 23 3≤ 1گروه

 0 /75 68 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل

هاي اخالق در ورزش  دهد كه ميانگين جايگاه دوپينگ و شجاعت در معيار ها نشان مي يافته
باشـد در   بيشـتر مـي  ) 3(پرسشـنامه  هاي مورد وصف در  كشتي و انواع آن از ميانگين درجه

  ).≥ 05/0P( باشد دار مي ها اين مقادير معني نتيجه در همه گويه

هاي اخالق در ورزش  بندي جايگاه دوپينگ و شجاعت در معيار آزمون فريدمن براي يكسان بودن اولويت .7جدول 

  كشتي

 نتيجه P دو خي Df نمونه

91 5 988/63 001/0 
هاي  جايگاه دوپينگ و شجاعت در معياربندي  بين اولويت

 .داري وجود داردااخالق در ورزش كشتي تفاوت معن

 هاي اخالق در ورزش كشتي بندي جايگاه دوپينگ و شجاعت در معيار رتبه .8جدول 

 ها گويه
ميانگين 

 ها رتبه
استفاده  بايست اطالعات خويش را از دوپينگ افزايش داده و مورد سوء گيران مي كشتي1

 .افراد سودجو قرار نگيرند
43/4 

 91/2 بايست شجاعت نبرد بدون مواد نيروزا را در خود رشد دهند گيران مي كشتي6
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بندي جايگاه دوپينگ و شجاعت در  كنيد ترتيب رتبه مشاهده مي 8طور كه در جدول  همان
  .بيان شده استهاي اخالق در ورزش  معيار

هاي اخالق در ورزش  آزمون مربوط به جايگاه واقع نگري، صداقت، عدالت، برادري و برابري در معيار  .9جدول 

  كشتي

 گروه ها گويه ها
ميانگين 
 تعداد فرضي

نسبت 
مشاهده 
 شده

نسبت 
 واقعي

معيار 
تصميم 
 گيري

نگر بوده و  بايست واقع گيران مي كشتي
اي متوسل  براي پيروز شدن به هر وسيله

 .نشود

 0 /31 28 3≤ 1گروه
 0 /69 63 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
بايست واقعيت را در  گيران مي كشتي

هاي  زمين ورزش بپذيرند و به رفتار
 .غيرورزشي بعد از شكست روي نياورند

 0 /24 22 3≤ 1گروه
 0 /76 69 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
ها  زمينه بايست در همه گيران مي كشتي

ي ورزشي و غير ورزشي صداقت را 
 .سرلوحه خويش قرار دهند

 0 /65 59 3≤ 1گروه
 0 /35 32 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
بايست در برخورد با بي  گيران مي كشتي

عدالتي پيشقدم بوده و به عدالت را 
 .سرلوحه رفتار خويش قرار دهند

 0 /68 62 3≤ 1گروه
 0 /32 29 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
بايست با حريفان بر اساس  يران مي كشتي

رعايت اصل برابري و برادري برخورد 
 .نمايند

 0 /21 19 3≤ 1گروه
 0 /79 72 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
بايست در برابر افراد  گيران مي كشتي

جامعه بارعايت برابري و برادري رفتار 
 .از خود برتربيني جلوگيري نمايدنموده و 

 0 /22 20 3≤ 1گروه
 0 /78 71 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل

نگـري، صـداقت،     دهـد، كـه ميـانگين جايگـاه واقـع      نشـان مـي   9هاي مندرج در جدول يافته
هـاي اخـالق در ورزش كشـتي و انـواع آن از ميـانگين       عدالت، برادري و برابـري در معيـار  

ها اين مقادير  باشد در نتيجه در همه گويه بيشتر مي) 3(مورد وصف در پرسشنامه  هاي درجه
  ).≥ 05/0P(باشددار مي معني



  121    اي كشتي بندي معيارهاي اخالق در ورزش حرفه شناسايي و اولويت

بندي جايگاه واقع نگري، صداقت، عدالت، برادري و برابري در  آزمون فريدمن براي يكسان بودن اولويت .10جدول 

  هاي اخالق در ورزش كشتي معيار

 نتيجه P دوخي Dfنمونه

91 5 622/71 001/0
بندي جايگاه واقع نگري، صداقت، عدالت، برادري و  بين اولويت

داري  هاي اخالق در ورزش كشتي تفاوت معني برابري در معيار
 .وجود دارد

 هاي اخالق در ورزش كشتي بندي جايگاه واقع نگري، صداقت، عدالت، برادري و برابري در معيار رتبه .11جدول 

 هارتبه ميانگين هاگويه
بايست با حريفان بر اساس رعايت اصل برابري و برادري برخورد  گيران مي كشتي

 .نمايند
37/4 

قدم بوده و به عدالت را سرلوحه  عدالتي پيش بايست در برخورد با بي گيران مي كشتي
 .رفتار خويش قرار دهند

88/2 

بندي جايگاه واقع نگري، صداقت،  كنيد ترتيب رتبه مشاهده مي 11طور كه در جدول  همان
  . نشان داده شده استهاي اخالق در ورزش  عدالت، برادري و برابري در معيار

  هاي اخالق در ورزش كشتي پذيري و دلسوزي در معيار آزمون مربوط به جايگاه مسئوليت .12جدول 

 گروه ها ها گويه

ميانگين 
 تعداد فرضي

نسبت 
مشاهده 
 شده

نسبت 
 واقعي

معيار 
ميم تص

 گيري

بايست نسبت به شناخت  گيران مي كشتي
 .وظابف و تعهدات خود تالش كنند

 0 /21 19 3≤ 1گروه
 0 /79 72 3> 2گروه 001/0 0 /50

 1 91  كل
هاي فني،  بايست مسئوليت گيران مي كشتي

اجتماعي و انساني خود را به نحو احسن 
 .اجرا كنند

 0 /25 27 3≤ 1گروه
 0 /66 73 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
بايست نسبت به زير افراد  گيران مي كشتي

تر حس دلسوزي و مناعت طبع  ضعيف
 .داشته باشند

 0 /38 35 3≤ 1گروه
 0 /62 56 3> 2گروه 035/0 50/0

 1 91  كل
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 گروه ها ها گويه

ميانگين 
 تعداد فرضي

نسبت 
مشاهده 
 شده

نسبت 
 واقعي

معيار 
ميم تص

 گيري

بايست در برابر افراد ناتوان  گيران مي كشتي
 موجود در اجتماع حس دلسوزي و حمايتي

 .داشته باشند

 0 /22 20 3≤ 1گروه
 0 /78 71 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل
بايست در برابر هم  گيران مي كشتي

نقش ياري گيران  كشتي ها و ساير تيمي
 .رسان و حمايتي داشته باشند

 0 /29 26 3≤ 1گروه
 0 /71 65 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل

هاي  بايست مسئوليت ميگيران  كشتي
.ها ترجيح دهند انساني را بر ديگر مسئوليت

 0 /24 22 3≤ 1گروه
 0 /76 69 3> 2گروه 001/0 50/0

 1 91  كل

هاي اخالق در  پذيري و دلسوزي در معيار دهد كه ميانگين جايگاه مسئوليت ها نشان مي يافته
باشد  بيشتر مي) 3(وصف در پرسشنامه  هاي مورد ورزش كشتي و انواع آن از ميانگين درجه

  ).≥ 05/0P(باشد دار مي ها اين مقادير معني در نتيجه در همه گويه

هاي اخالق  پذيري و دلسوزي در معيار بندي جايگاه مسئوليت آزمون فريدمن براي يكسان بودن اولويت .13جدول

  در ورزش كشتي

 نتيجه P دو خي Df نمونه

91 5 682/51 001/0 
هاي اخالق  پذيري و دلسوزي در معيار بندي جايگاه مسئوليت اولويتبين 

 .داري وجود دارددر ورزش كشتي تفاوت معني

 هاي اخالق در ورزش كشتي پذيري و دلسوزي در معيار بندي جايگاه مسئوليت رتبه .14جدول 

 هاميانگين رتبه ها گويه
نقش ياري رسان و حمايتي داشته گيران  كشتي ها و ساير بايست در برابر هم تيمي گيران مي كشتي

 .باشند
24/4 

 71/2 .ها ترجيح دهند هاي انساني را بر ديگر مسئوليت بايست مسئوليت گيران مي كشتي

پـذيري و دلسـوزي در    بنـدي جايگـاه مسـئوليت    كنيد ترتيـب رتبـه   طور كه مشاهده مي همان
  . نشان داده شده استهاي اخالق در ورزش  معيار



  123    اي كشتي بندي معيارهاي اخالق در ورزش حرفه شناسايي و اولويت

هاي اخالق در ورزش  رازداري و كرامت انساني در معيار نمونه مربوط به جايگاه امانتداري، آزمون تي تك .15جدول 

  كشتي

انحراف ميانگين لفهؤنام م
استادندارد

درجه 
PميزانTميزانآزادي

هاي امانت داري و تعهد را  بايست ويژگي گيران مي كشتي
 .به شكل شايسته رعايت كنند

30/3 33/1 90 11/2 037/0 

ن،كادر البايست در مقابل دوستان، مسئو گيران مي كشتي
 .راز دار و مطمئن باشند... فني و 

66/3 08/1 90 78/5 001/0 

بايست در همه حال در حفظ كرامت  گيران مي كشتي
 .انساني كوشا باشند

32/2 54/1 90 19/4- 001/0 

در اجتماع بايست در حفظ كرامت افراد  گيران مي كشتي
 .تالش كافي داشته باشند

82/3 12/1 90 01/7 001/0 

هـاي   دهد كه ميانگين جايگاه امانتداري،رازداري و كرامت انساني در معيـار ها نشان مي يافته
) 3(هـاي مـورد وصـف در پرسشـنامه     اخالق در ورزش كشتي و انواع آن از ميانگين درجه

  ).≥ 05/0P(باشد دار مي ها اين مقادير معني در نتيجه در همه گويه وبيشتر 

هاي  بندي جايگاه امانتداري،رازداري و كرامت انساني در معيار آزمون فريدمن براي يكسان بودن اولويت .16جدول 

  اخالق در ورزش كشتي

 نتيجه P دوخي Df نمونه

91 3 130/51 001/0 
هاي  رازداري و كرامت انساني در معيار داري، بندي جايگاه امانت بين اولويت

 .داري وجود دارد اخالق در ورزش كشتي تفاوت معني

 هاي اخالق در ورزش كشتي رازداري و كرامت انساني در معيار بندي جايگاه امانتداري، رتبه .17جدول 

 هاميانگين رتبه هاگويه
 84/2 .راز دار و مطمئن باشند... فني و بايست در مقابل دوستان، مسئولين،كادر  گيران مي كشتي

 75/1 .بايست در همه حال در حفظ كرامت انساني كوشا باشند گيران مي كشتي

پـذيري و   بنـدي جايگـاه مسـئوليت    كنيـد ترتيـب رتبـه    طور كه در جدول مشـاهده مـي   همان
  . نشان داده شده است هاي اخالق در ورزش دلسوزي در معيار
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  هاي اخالق در ورزش كشتي آزمون تي تك نمونه مربوط به جايگاه جوانمردي،صبرو شكيبايي در معيار .18جدول 

 ميانگين نام مولفه
انحراف 
 استادندارد

درجه 
 آزادي

 Pميزان Tميزان

بايست اركان جوانمردي را چه در ميدان كشتي و  گيران مي كشتي
 .چه خارج از آن رعايت كنند

85/3 05/1 90 663/7 001/0 

هاي جوانمردي سعي در  بايست با رعايت ويژگي گيران مي كشتي
 .ها در اجتماع داشته باشند رشد اين ويژگي

27/4 908/0 90 398/13 001/0 

بايست در همه حال بر پاكدامني و درستكاري  گيران مي كشتي
 تأكيد داشته باشند

09/4 877/0 90 827/11 001/0 

حالت پيروزي و چه شكست صبور بايست چه در  گيران مي كشتي
 و شكيبايي باشند

22/3 124/1 90 866/4 001/0 

ها صبور  بايست در برابر تندي تماشاگران و رسانه گيران مي كشتي
 و شكيبا باشند

84/3 014/1 90 857/7 001/0 

هـاي اخـالق    و شكيبايي در معيـار  صبر دهد كه ميانگين جايگاه جوانمردي، ها نشان مي يافته
بيشـتر  ) 3(هـاي مـورد وصـف در پرسشـنامه      ورزش كشتي و انواع آن از ميانگين درجـه در 
  ).≥ 05/0P(باشد دار مي ها اين مقادير معني باشد در نتيجه در همه گويه مي

هاي اخالق  و شكيبايي در معيار صبر بندي جايگاه جوانمردي، آزمون فريدمن براي يكسان بودن اولويت .19جدول 

  در ورزش كشتي

 نتيجه P دوخي Df نمونه

91 4 109/68 001/0 
هاي اخالق  و شكيبايي در معيار صبر بندي جايگاه جوانمردي، بين اولويت

 .داري وجود دارددر ورزش  كشتي تفاوت معني

 هاي اخالق در ورزش كشتي و شكيبايي در معيار صبر بندي جايگاه جوانمردي،رتبه: 20جدول 

 هاميانگين رتبه ها گويه
ها در اجتماع داشته  هاي جوانمردي سعي در رشد اين ويژگي بايست با رعايت ويژگي گيران مي كشتي

 .باشند
63/3 

 08/2 .بايست چه در حالت پيروزي و چه شكست صبور و شكيبايي باشند گيران مي كشتي

و شـكيبايي در   صـبر  بنـدي جايگـاه جـوانمردي،    كنيد ترتيب رتبـه  طور كه مشاهده مي همان
  . نشان داده شده استهاي اخالق در ورزش  معيار



  125    اي كشتي بندي معيارهاي اخالق در ورزش حرفه شناسايي و اولويت

 هاي اخالق در ورزش كشتي طرفي، سخاوت، قناعت در معيار آزمون مربوط به جايگاه اصل بي .21جدول 

 ها گروه ها گويه
 

 تعداد
نسبت 

مشاهده 
 شده

نسبت 
 واقعي

معيار 
تصميم 
 گيري

بايست در هنگام قضاوت در  گيران مي كشتي
 .ديگران بي طرف و عادل باشدبين 

 0 /24 22 3≤ 1گروه
 0 /76 69 3> 2گروه 0 /001 0 /50

 1 91  كل

بايست در برابر نيازمندان  گيران مي كشتي
 .سخاوتمند و بخشنده باشد

 0 /66 60 3≤ 1گروه
 0 /34 31 3> 2گروه 0 /003 0 /50

 1 91  كل
 بايست در زندگي خود گيران مي كشتي

خواهي دوري  افرادي قانع بوده و از زياده
 .كنند

 0 /14 13 3≤ 1گروه
 0 /86 78 3> 2گروه 0 /001 0 /50

 1 91  كل

هـاي   دهد كه ميانگين جايگاه اصل بـي طرفـي، سـخاوت، قناعـت در معيـار      ها نشان مي يافته
) 3(هـاي مـورد وصـف در پرسشـنامه      اخالق در ورزش كشتي و انواع آن از ميانگين درجه

  ).≥ 05/0P(باشد دار مي ها اين مقادير معني در نتيجه در همه گويهوبيشتر 

هاي  طرفي، سخاوت، قناعت در معيار بندي جايگاه اصل بي آزمون فريدمن براي يكسان بودن اولويت .22جدول 

  اخالق در ورزش كشتي

 نتيجه P دو خي Df نمونه

بندي جايگاه اصل بي طرفي، سخاوت، قناعت در  بين اولويت001/0 418/56 2 91
 .داري وجود دارد هاي اخالق در ورزش كشتي تفاوت معني معيار

 هاي اخالق در ورزش كشتي بندي جايگاه اصل بي طرفي، سخاوت، قناعت در معيار رتبه .23جدول 

 ها ميانگين رتبه هاگويه

 35/2 .افرادي قانع بوده و از زياده خواهي دوري كنندبايست در زندگي خود  گيران مي كشتي
 48/1 .بايست در برابر نيازمندان سخاوتمند و بخشنده باشد كشتي گيران مي

طرفي، سخاوت، قناعت در  كنيد ترتيب رتبه بندي جايگاه اصل بي طور كه مشاهده مي همان
  . نشان داده شده استهاي اخالق در ورزش  معيار
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هاي اخالق در ورزش  آزمون مربوط به جايگاه توكل، عشق به ميهن، همبستگي و منافع عمومي در معيار .24جدول 

  كشتي

 گروه ها ها گويه
 

 تعداد
نسبت 

مشاهده 
 شده

نسبت 
 واقعي

معيار 
تصميم 
 گيري

بايست در همه حال ابتدا به خدا و  گيران مي كشتي
 .بعد به سعي و تالش خود توكل كنند

 0  /13 12 3≤ 1گروه
 0  /87 79 3> 2گروه 0 /001 0  /50

 1 91  كل

بايست در همه حال براي سربلندي  گيران مي كشتي
 .و افتخار ميهن خود تالش كنند

 0  /16 15 3≤ 1گروه
 0  /84 76 3> 2گروه 0 /001 0  /50

 1 91  كل

بايست حس ميهن پرستي در خود  گيران مي كشتي
 اشاعه آن تالش كنندزنده نگه داشته و در 

 0  /14 13 3≤ 1گروه
 0  /86 78 3> 2گروه 0 /035 0  /50

 1 91  كل

بايست در همه حال منافع عمومي  گيران مي كشتي
 تيم و جامعه خويش را در نظر داشته باشند ميهن،

 0  /31 28 3≤ 1گروه
 0  /69 63 3> 2گروه 0 /001 0  /50

 1 91  كل

بايست ديگران را به رعايت منافع  ميگيران  كشتي
 .عمومي جامعه خويش دعوت كنند

 0  /12 11 3≤ 1گروه
 0  /88 80 3> 2گروه 0 /001 0  /50

 1 91  كل

ها در  تيمي بايست در كنار ديگر هم گيران مي كشتي
 .ايجاد همبستگي و روحيه تيمي تالش كنند

 0  /13 12 3≤ 1گروه
 0  /87 79 3> 2گروه 0 /001 0  /50

 1 91  كل

دهد، كه ميـانگين جايگـاه توكـل، عشـق بـه مـيهن،       نشان مي 24هاي مندرج در جدول يافته
هـاي اخـالق در ورزش كشـتي و انـواع آن از ميـانگين       همبستگي و منافع عمومي در معيـار 

مقادير ها اين  باشد در نتيجه در همه گويه بيشتر مي) 3(هاي مورد وصف در پرسشنامه درجه
  ).≥ 05/0P(باشددار ميمعني

بندي جايگاه توكل، عشق به ميهن، همبستگي و منافع عمومي  آزمون فريدمن براي يكسان بودن اولويت .25جدول 

  هاي اخالق در ورزش كشتي در معيار

 نتيجه P دوخي Df نمونه

91 5 293/51 001/0 
و منافع عمومي در بندي جايگاه توكل، عشق به ميهن، همبستگي  بين اولويت
 .داري وجود داردهاي اخالق در ورزش كشتي تفاوت معني معيار



  127    اي كشتي بندي معيارهاي اخالق در ورزش حرفه شناسايي و اولويت

 هاي اخالق در ورزش كشتي بندي جايگاه توكل، عشق به ميهن، همبستگي و منافع عمومي در معياررتبه .26جدول 

 هاميانگين رتبه هاگويه

 36/4 .همبستگي و روحيه تيمي تالش كنندها در ايجاد  بايست در كنار ديگر هم تيمي گيران مي كشتي
 96/2 بايست در همه حال  منافع عمومي ميهن،تيم و جامعه خويش را در نظر داشته باشند گيران مي كشتي

كنيد ترتيب رتبه بندي جايگاه توكل، عشق به ميهن، همبسـتگي و   طور كه مشاهده مي همان
  . داده شده استنشان هاي اخالق در ورزش  منافع عمومي در معيار

  گيري بحث و نتيجه. 3
اخالقي ورزشـي كشـتي را شناسـايي    نامه  نظام هاي اصلي تدوين هاي اين پژوهش معيار يافته
 ما در بررسي جوامع علمي و ورزشي مختلف پي بـرديم كـه اكثـر ايـن مجـامع داراي     . نمود
 نظامنامـة  مثـال در به طـور  . اخالقي مدون با شرايط محيطي و اجتماعي خود هستندنامه  نظام

ز پرهي ابهام، و از دروغ پرهيز همچون مواردي آمريكا ورزشي مسئوالن ملي انجمن اخالقي
 سـاير  بـا  رفتـار محترمانـه   و متواضـع  برخـورد  رشـوه،  دريافـت  از پرهيـز  تبعيض، هرگونه از

هـاي   علمـي دانشـگاه   هيئـت  اعضـاي  اخالقـي  نامة نظام در همچنين .است شده بيان مسئوالن
 ساير در قبال كالم شهوت زننده، كالم و رفتار هرگونه از پرهيز قبيل از مواردي به نيز آلمان

 نفـس  اعتماد بـه  بردن سؤال زير ها يا رشته ساير به توهين از پرهيز و دانشگاهيان و همكاران
  .است شده ها اشاره رشته ساير دانشجويان
هـاي اخـالق در    هـاي معيـار  گويـه دهد، كه ميانگين همگي  هاي پژوهش نشان مي يافته

باشد  بيشتر مي) 3(هاي مورد وصف در پرسشنامه  ورزش كشتي و انواع آن از ميانگين درجه
هــاي پــژوهش جايگــاه  يافتــه. باشــد دار مــي هــا ايــن مقــادير معنــي گويــه در نتيجــه در همــه

ــانون ــار  ق ــرام در معي ــداري و احت ــود  م ــاي اخــالق در ورزش را مشــخص نم ــه. ه ــاي  يافت ه
واره تفكر پس  هايشان از طرح گيري دهد كه هر اندازه افراد در تصميم پژوهشگران نشان مي

شوند و در اين  عرفي بيشتر بهره گيرند، به رويكرد عدالت اجتماعي مبتني بر نياز متمايل مي
دهند و از منظر و ديـدگاه آنـان    حالت خود را به جاي افراد و افراد را در جاي خود قرار مي

هـا   شوند كه همه انسـان  از اين رو افراد به اين اصل معتقد مي. كنند ان پيرامون نگاه ميبه جه
از . شأن ولي مشابه دارند كه بايد مراعات شده و محتـرم شـمرده شـود    حقوقي مساوي و هم

از ايـن رو ايـن   . باشـد  جمله اين حقوق حق وجود قانون و قانونمداري و رعايت احترام مـي 
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از . همخواني دارد) 1388(، سرداري)2008(2، ناروز)2010(1قيقات ميدلتيننتايج با نتايج تح
همسـو  ) 2002(و همكـاران  3سويي ديگر و در بعد اخالق ورزشي نتايج اين پژوهش با ليمر

  . است
در پژوهشي با عنوان گرايشات هدف گرايانه، توانـايي درك  ) 2002(ليمر و همكاران

، به اين نتيجه رسيدند كه از نظـر بازيكنـان، ابعـاد    هاي جوان شده و منش ورزشي فوتباليست
. احترام به قوانين و مسئوالن، احترام به روابط اجتماعي از اهميت بيشـتري برخـوردار اسـت   

ايـن پژوهشـگران فضـاي    . در اين قسمت شايان ذكر اسـت ) 1391(نتايج يوسفي و همكاران
آنهـا در  . كننـد  اخالقي قلمداد مي هاي انگيزشي ادراك شده را عاملي براي بروز انواع رفتار

گيــري هــدفي، فضــاي انگيزشــي ادراك شــده و اخــالق  پژوهشــي بــا عنــوان رابطــه جهــت
گيـري   داري بـين جهـت   ورزشكاري در ورزشكاران جوان دريافتند كه رابطه مثبت و معنـي 

مـدار بـا احتـرام بـه قـوانين و       گرا و همچنين فضـاي ادراك شـده انگيزشـي تكليـف     تكليف
امـا تحليـل   . ت ورزشـي، احتـرام بـه حريـف و رعايـت قواعـد اجتمـاعي وجـود دارد        مقرَرا

بيني رعايت و احترام به قـوانين و مقـرَرات ورزشـي، احتـرام بـه       رگرسيوني تنها قابليت پيش
مـدار   حريف و رعايت قواعـد اجتمـاعي را از روي فضـاي ادراك شـده انگيزشـي تكليـف      

تـوان نتيجـه گرفـت، در يـك فضـاي       آنهـا مـي  وهش ژهـاي پـ   برمبناي يافته. آشكار ساخت
هـاي   مدار، ورزشكاران تمايل بيشتري به رفتار اخالقـي و رعايـت شـاخص    انگيزشي تكليف

 .اخالق ورزشكاري خواهند داشت
هاي اخالق در ورزش كشتي و  هاي پژوهش جايگاه دوپينگ و شجاعت در معيار يافته

كند كـه دوري از دوپينـگ    اطر نشان ميهاي اين پژوهش خ يافته. انواع آن را مشخص نمود
. باشـد  اخالقي در ورزش كشتي مينامه  نظام هاي مهم و اصلي در تدوين و شجاعت از معيار
ــا يافتــه  احمــدزاده و )1393(، تقــي پــور و همكــاران)1393(هــاي برزگــر زاده  ايــن يافتــه ب

ــاهو) 2012(همكــاران ــي)2006(و همكــاران 4و دان ــرزاده. باشــد همســو م در ) 1393(برزگ
كنـد   اخالقي در رشته بـدمينتون اظهـار مـي   نامه  نظام پژوهش خود با عنوان طراحي و تدوين

هاي اخالقي از ديد مربيان، ورزشكاران و عوامل فنـي و اجرايـي بـه ايـن     ترين مؤلفه كه مهم
                                                                                                                                        
1 . Middletin 
2 . Narvaez 
3 . Lemyre 
4 . Donahue 
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دوري از دوپينــگ و شــجاعت رتبــه اول، امانــت داري و رازداري و كرامــت . شــرح اســت
قناعـت،   مسؤليت پذيري و دلسوزي،رتبه سوم و اصـولي ماننـد سـخاوت،   انساني،رتبه دوم، 

در ) 2006(داناهو و همكـاران . هاي بعدي را به دست آوردند رتبه... توكل، عشق به ميهن و 
پژوهشــي تحــت عنــوان مــدل انگيزشــي اســتفاده از مــواد ارتقــاء دهنــده كــارايي در ميــان   

گرايش به منش ورزشـي نقـش مهمـي در     ورزشكاران نخبه، دريافتند كه انگيزش داخلي و
هـاي غيـر اخالقـي هماننـد اسـتفاده از مـواد نيـروزا ايفـا          جلوگيري از درگير شدن در مسـير 

هـاي فرهنگـي ورزشـي اسـتان      بـه بررسـي چـالش   ) 2012(احمـد زاده و همكـاران  . كند مي
ــدران پرداختنــد ــين    . مازن ــانگر مــوارد كــم رنــگ شــدن معنويــت ب ــژوهش بي ــايج ايــن پ نت

كاران، مشكالت اخالقي و اعتياد ورزشكاران، استفاده از شـعارهاي نامناسـب و رواج   ورزش
فحاشي در ورزش، رواج رشوه و تبـاني، پوشـش و آرايـش نامناسـب ورزشـكاران و رواج      

  . خالكوبي، عدم توجه به شايسته ساالري و دوپينگ بود
رابــري در نگــري، صــداقت، عــدالت، بــرادري و ب هــاي پــژوهش، جايگــاه واقــع يافتــه

هاي پـژوهش   هاي پژوهش حاضر با يافته يافته. هاي اخالق در ورزش را مشخص نمود معيار
نامـه   در تـدوين نظـام  ) 1393(بررگـزاده . همسو اسـت )1393(و تقي پور)  1393(برزگرزاده 

هـاي   اخالقي رشته بدمينتون واقع نگري، صداقت، عدالت، برادري و برابـري را جـزء معيـار   
هـاي ورزشـي    اخالقي در همه رشتهنامه  نظام تدوين. برشمرده بودنامه  نظام ناصلي تدوين اي

 هـا و  بـازي  چنـد  هـر  )1999(بنـا بـر نظـر اليـوت    . و در همه مقاطع ضـروري بـه نظـر ميرسـد    
 لـيكن  اسـت،  اخالقـي  و هـاي اجتمـاعي   ارزش تجمـع  از نمـادي المللـي   بـين  هـاي  رقابـت 
 از بسياري كه است شده باعث عمل در طلبي پيروزي و عمومي انتظارات هاي مالي، محرك

 بـروز . ندهنـد  نشـان  پايبندي اخالقي اصول و خود سالمتي قهرماني به سطح در ورزشكاران
 ادبانه اعتراضات بي حريف، بازيكن به حرمتي بي بازي، مقررات نقض چون هايي ناهنجاري

 بـا  را قهرمـاني  ورزش پديـده  قيمـت،  هـر  بـه  بردگرايي و باخت هنگام در خشونت داور، به
كشـورهاي   ورزش انـدركاران  دست برخي كه جايي تا كرده است، اخالقي همنشين رذايل

در پژوهشي خود با عنوان بررسي ) 1997(استيونز  .هستند نگران موجود وضعيت مختلف از
 و گرايـي  پيـروزي  تـأثير  تحـت  كـه  ورزشـكاراني  كمـال گرايـي در ورزشـكاران نشـان داد    

 به تا زنند دست مي نادرستي يا درست عمل هر به منفعت كسب براي دارند، قرار سودجويي
هاي  نامه را روشن و يافته هاي اين پژوهشگران ضرورت تدوين نظام يافته. برسند خود هدف



 شماره ششم ♦سال دوم  ♦اجتماعي المپيك  نامه مطالعات فرهنگيفصل     130

نگري، صداقت، عـدالت، بـرادري و برابـري     هاي واقع پژوهش حاضر ضرورت تدوين معيار
  .اخالق در ورزش كشتي را روشن ساخت نامه  نظام در

هاي اخـالق در ورزش   پذيري و دلسوزي در معيار هاي پژوهش، جايگاه مسئوليت يافته
پذيري و دلسوزي رتبه دوم را  همانگونه كه ذكر شد، جايگاه مسئوليت. را نيز مشخص نمود

ار اسـت و  دست آورده كه حاكي از جايگاه مهم اين معيه ب) 1393(در پژوهش برزگرزاده 
همچنين در پژوهش تقي پـور  . همسو است) 1393(نايج اين پژوهش با پژوهش برزگرزاده 

نامه ورزشـي زورخانـه ايـن معيارهـا مـورد اسـتفاده قـرار         در تدوين نظام) 1393(و همكاران
پذيري شامل شايستگي انجام  مسئوليت. گرفته اند كه با پژوهش حاضر همسويي كامل دارد

و ) خـودكنترلي و خودمحدودسـازي  (يرش اشـتباهات و خطاهـاي خـود   تعهدات فردي، پـذ 
گيـران   نتيجه اينكـه كشـتي  . است) كمك به ديگران(قبول مسئوليت براي خدمت به ديگران

هاي خود را بر عهـده بگيرنـد و مسـئوليت اشـتباهات و      بايست مسئوليت عملكرد و رفتار مي
  . هاي خود را بپذيرند شكست

هاي اخالق در ورزش  اه مسئوليت پذيري و دلسوزي در معيارهاي پژوهش، جايگ يافته
و ) 1393(هـاي برزگـرزاده    هـاي پـژوهش حاضـر همسـو بـا يافتـه       يافته. را نيز مشخص نمود

نامــه ورزش  ايـن پژوهشــگران در تــدوين نظــام . همســو اســت) 1393(پــور و همكــاران تقـي 
  .داي از عوامل فوق استفاده بهينه و شايسته داشته ان زورخانه
هاي اخـالق در ورزش   صبرو شكيبايي در معيار هاي پژوهش، جايگاه جوانمردي، يافته

هـاي جوانمردانـه  و صـبر و     پژوهشگران اندگي به بررسي نقـش رفتـار  . را نيز مشخص نمود
در پـژوهش خـود بـا بررسـي     ) 1392(يوسـفي . هاي اخالقي پرداختـه انـد   شكيبايي در معيار

هاي اخالق ورزشي دريافـت كـه مربيـان در تـرويج      حيطه عملكرد مربيان ورزشي درترويج
انـد و   منصـفانه داراي عملكـرد مطلـوبي بـوده      هاي رفتارهـاي جوانمردانـه، پهلـواني و    حيطه

بردگرايـي بـه    هاي اجتمـاعي و نفـي تفكـر     هاي تعهد به ورزش، مسئوليت همچنين در حيطه
» 1رشـد مـنش و فعاليـت بـدني    «از طرفـي كتـاب   . داري عملكرد مطلوبي نداشـتند  طور معني

باشد چهار عنصر دلسوزي، انصاف، جـوانمردي و شـرافت را بـه    مي 2تأليف شيلدز و بردمير
 هـاي ورزشـي قابـل آموزشـند    كنند و معتقدند كـه از طريـق برنامـه    عنوان فضايل مطرح مي

                                                                                                                                        
1. Character Development and Physical Activity 
2. Shields &Bredmeier 
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قي نامه اخال از اين رو رشد فضائل اخالقي از طريق آموزش و تدوين نظام). 1984بريدمير،(
پـور و   هـاي تقـي  هاي پژوهش حاضـر بـا يافتـه   از سويي ديگر يافته. رسد ضروري به نظر مي

اي از  ورزش زورخانـه نامـه   نظـام  اين پژوهشگران در تـدوين . همسو است) 1393(همكاران
نامه ورزش  جوانمردي و صبر و شكيبايي به عنوان عوامل مهم و حائز اهميت در تدوين نظام

 .اند بردهاي نام  زورخانه
هـاي   هاي پژوهش حاضر، جايگـاه اصـل بـي طرفـي، سـخاوت، قناعـت در معيـار        يافته

جايگاه اصل بي طرفي، سخاوت و قناعـت در پـژوهش   . اخالق در ورزش را مشخص نمود
هـاي اصـلي    نيز جايگاه باال و مهمي به دست آورده اسـت و جـزء معيـار   ) 1393(برزگرزاده 

هاي پژوهش حاضر نيز بـا   دمينتون محسوب شده است و يافتهاخالقي رشته بنامه  نظام تدوين
 .او همسو است

هاي پژوهش حاضر، جايگاه توكل، عشق به ميهن، همبستگي و منافع عمـومي در   يافته
) 1393(هـاي برزگـرزاده    ايـن يافتـه بـا يافتـه    . هاي اخالق در ورزش را مشخص نمـود  معيار

هـاي توكـل،    اخالقي ورزش بدمينتون، عامل نامه اين پژوهشگر در تدوين نظام. همسو است
عشق به ميهن، همبستگي و منافع عمومي را بر بهبود وضعيت اخالقي و ترفيع جايگاه اخالق 

اخالقي اين رشته ورزشـي از عوامـل فـوق    نامه  نظام ورزشي، مهم قلمداد كرده و در تدوين
  : ائه شده استاخالقي ورزش كشتي ارنامه  نظام در نهايت. بهره كافي برده است

 .بايست قوانين اجتماعي و ورزشي را به شكل كامل اجرا كنند ميگيران  كشتي :1
  .بايست در اشاعه فرهنگ قانونمداري تالش كنند ميگيران  كشتي :2
بايست احترام پيشكسوتان، مربيان و ساير ورزشكاران را حفـظ   ميگيران  كشتي :3

  .كنند
  .فرهنگ احترام كوشا باشندبايست در اشاعه  ميگيران  كشتي :4
... بايســت در حفــظ احتــرام تماشــاگران، اصــحاب رســانه و  مــيگيــران  كشــتي :5

  .پيشقدم باشند
هاي شخصي خود از قـانون را مـالك رفتـاري     بايست برداشت ميگيران  كشتي :6

  .خويش قرار ندهند
حـذر   بايست از دوپينگ دوري كرده و ديگران را نيز از آن بر ميگيران  كشتي :7

  .دارند
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بايست اطالعات خـويش را از دوپينـگ افـزايش داده و مـورد      ميگيران  كشتي :8
  .سوء استفاده افراد سود جو قرار نگيرند

  .بايست ديگران را از عوارض دوپينگ آگاه سازند ميگيران  كشتي :9
  .بايست در اشاعه فرهنگ ورزش بدون دوپينگ تالش كنند ميگيران  كشتي :10
  .بايست شجاعت نبرد بدون مواد نيروزا را در خود رشد دهند ميگيران  كشتي :11
بايست شجاعت در اجـراي كامـل قـوانين را نشـان داده و بـه       ميگيران  كشتي :12

  .عنوان الگو در اين زمينه شناخته شوند
اي  بايست واقع نگر بـوده و بـراي پيـروز شـدن بـه هـر وسـيله        ميگيران  كشتي :13

  .متوسل نشود
هـاي   بايست واقعيـت را در زمـين ورزش بپذيرنـد و بـه رفتـار      ميگيران  كشتي :14

  .غيرورزشي بعد از شكست روي نياورند
ها ي ورزشـي و غيرورزشـي صـداقت را     بايست در همه زمينه ميگيران  كشتي :15

  .سرلوحه خويش قرار دهند
و به عـدالت را  قدم بوده  بايست در برخورد با بي عدالتي پيش ميگيران  كشتي :16

  .سرلوحه رفتار خويش قرار دهند
بايست با حريفان بـر اسـاس رعايـت اصـل برابـري و بـرادري        ميگيران  كشتي :17

  .برخورد نمايند
بايست در برابر افراد جامعه بارعايت برابـري و بـرادري رفتـار     ميگيران  كشتي :18

  .نموده و از خود برتر بيني جلوگيري نمايد
  .بايست نسبت به شناخت وظابف و تعهدات خود تالش كنند ميگيران  كشتي :19
هاي فني، اجتماعي و انساني خود را بـه نحـو    بايست مسئوليت ميگيران  كشتي :20

  .احسن اجرا كنند
تر حس دلسـوزي و مناعـت    بايست نسبت به زير افراد ضعيف ميگيران  كشتي :21

  .طبع داشته باشند
بر افراد ناتوان موجود در اجتماع حس دلسـوزي  بايست در برا ميگيران  كشتي :22

  .و حمايتي داشته باشند
نقــش گيــران  كشـتي  هـا و ســاير  تيمــي بايســت در برابـر هــم  مـي گيــران  كشـتي  :23
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  .رسان و حمايتي داشته باشند ياري
هـا تـرجيح    هاي انساني را بر ديگـر مسـئوليت   بايست مسئوليت ميگيران  كشتي :24

  .دهند
داري و تعهـد را بـه شـكل شايسـته      هاي امانـت  بايست ويژگي ميگيران  كشتي :25

  .رعايت كنند
رازدار و ... ن،كادر فنـي و  بايست در مقابل دوسـتان، مسـئوال   ميگيران  كشتي :26

  .مطمئن باشند
  .بايست در همه حال در حفظ كرامت انساني كوشا باشند ميگيران  كشتي :27
افراد در اجتماع تـالش كـافي داشـته    بايست در حفظ كرامت  ميگيران  كشتي :28

  .باشند
بايست اركان جوانمردي را چه در ميدان كشتي و چه خـارج   ميگيران  كشتي :29

  .از آن رعايت كنند
هاي جوانمردي سـعي در رشـد ايـن     بايست با رعايت ويژگي ميگيران  كشتي :30

  .ها در اجتماع داشته باشند ويژگي
حال بر پاك دامني و درستكاري تأكيد داشته بايست در همه  ميگيران  كشتي :31

  .باشند
بايست چه در حالت پيروزي و چـه شكسـت صـبور و شـكيبا      ميگيران  كشتي :32

  .باشند
هـا صـبور و شـكيبا     بايست در برابر تندي تماشاگران و رسـانه  ميگيران  كشتي :33

  .باشند
طـرف و عـادل    بايست در هنگام قضاوت در بين ديگـران بـي   ميگيران  كشتي :34

  .باشد
  .بايست در برابر نيازمندان سخاوتمند و بخشنده باشد ميگيران  كشتي :35
خـواهي   بايست در زندگي خود افرادي قـانع بـوده و از زيـاده    ميگيران  كشتي :36

  .دوري كنند
بايست در همه حال ابتدا به خدا و بعد به سعي و تـالش خـود    ميگيران  كشتي :37

  .توكل كنند
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بايست در همه حال براي سربلندي و افتخار ميهن خود تالش  ميگيران  يكشت :38
  .كنند

پرستي در خود زنده نگه داشته و در اشـاعه   بايست حس ميهن ميگيران  كشتي :39
  .آن تالش كنند

بايست در همه حال منافع عمومي ميهن،تيم و جامعـه خـويش    ميگيران  كشتي :40
  .را در نظر داشته باشند

بايست ديگران را بـه رعايـت منـافع عمـومي جامعـه خـويش        ميگيران  كشتي :41
  .دعوت كنند

ها در ايجاد همبستگي و روحيه  تيمي بايست در كنار ديگر هم ميگيران  كشتي :42
   .تيمي تالش كنند
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