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  چكيده
پژوهش از نوع مطالعات اين . هاي اخالقي ورزش در بين دانشجويان بود هدف از تحقيق حاضر، تحليل كيفي اشاعة ارزش

جامعـة هـدف پـژوهش كليـة نخبگـاني كـه       . انجام گرفـت ها  كيفي است كه با استفاده از تكنيك نظرية برخاسته از داده
نفر از آنها  23دادند كه  و سابقة روشني داشتند، تشكيل مي نحوي در ورزش دانشجويي و اخالق ورزشي، دانش، تجربه به

هـاي   هـا شـامل مصـاحبه   آوري دادهابـزار جمـع  . برفـي انتخـاب شـدند    گيـري نظـري و گلولـه   با اسـتفاده از روش نمونـه  
هـوم  هـاي تحقيـق از پـنج مف   در تحليل يافته. مصاحبه به اشباع نظري رسيد 26ساختاريافته بود كه محقق در قالب  نيمه

) 1990(اي، راهبردها و نتايج، در قالب الگوي كدگذاري اسـتراس و كـوربن    گر، شرايط زمينه شرايط علي، شرايط مداخله
هاي  طور كلي، نتايج، در قالب يك مدل كيفي، نشان داد كه با توجه به شرايط علي و ضرورت اشاعة ارزش به. استفاده شد

تـوان ايـن   اي حاصل از پـژوهش، مـي   و زمينه گر مداخلهدر نظر گرفتن شرايط  اخالقي ورزش در بين دانشجويان، و نيز با
درس تربيـت  . رساني، و همچنين مـديريتي توسـعه داد   ها را از طريق راهبردهاي آموزشي، پژوهشي، ورزشي، اطالعارزش

ها  ي اردوهاي ورزشي، ايجاد كتابخانهها، برگزار نامه ها و پايان ها، انجام طرح برنامة ورزشي در دانشگاه ها، فوق بدني دانشگاه
توان به نتـايجي ماننـد تغييـر     هاي مربوط در بخش راهبردها بود كه با اجراي آنها مي هاي مجازي، برخي از يافته و شبكه

  .هاي اخالقي در بين آنها رسيد نگرش دانشجويان نسبت به ورزش و توسعة ارزش
 

  يديكل يهاواژه
  . ها، ورزش دانشگاهي هاي اخالقي، تحليل كيفي، دانشجو، مطالعة برخاسته از داده ارزش
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 مقدمه

 در مؤثري نقش كه شود تربيتي در نظر گرفته مي -آموزشي فرايندي عنوان به در دنياي كنوني، ورزش

هاي سياسي، اجتماعي،  ورزش قابليت اين را دارد كه در بيشتر مقوله). 1(دارد  افراد تعالي رشد و

توان يافت كه از  اي را مي راستي در جهان امروز كمتر پديده فرهنگي و اجتماعي ايفاي نقش كند و به

روست؛ چالشي  اما اين پديدة جهاني امروزه با چالشي جدي روبه. چنين ويژگي و قابليتي برخوردار باشد

اين . توان از كنار آن گذشت راحتي نمي اي فرهنگي و اجتماعي را هدف قرار داده است و بهه كه ارزش

بسياري از . موضوع همان از دست رفتن روح ورزش و اخالق ورزشي در بين جامعة عظيم ورزش است

و ورزش هر جامعه، چون  ردمتفكران اخالق معاصر، معتقدند ورزش در رشد فردي و اجتماعي تأثير دا

 .)2( فرهنگ آن جامعه است ةدهند اي انعكاس ينهآي

شمولي هاي و ابعاد اخالقي ورزشي چنان است كه فهرست روشن، منسجم و جهان گستردگي ارزش

بدني و  المللي تربيتو طي منشور بين 1978يونسكو در سال . توان براي آنها در نظر گرفترا نمي

- در اين بيانيه آمده است تربيت . رزش را بيان كرده استهاي اخالقي واي از ارزشورزش دامنة گسترده

). 3(بدني و ورزش بايد در پي توسعة ارتباطات بين افراد با تمايالت، آرزوها، مليت و عقايد مختلف باشد 

، بيان كرده است كه ورزش بايد در حفظ ارتقاي سالمت، در )2003(المللي مبارزه با دوپينگ  مجمع بين

اي داشته  كننده المللي و صلح نقش تعيين فرهنگ و فعاليت بدني و ارتقاي درك بين وجدانيات، آموزش

ساله  64تا  18نفر از افراد  4443اي روي طي مطالعه) 2003( 1مؤسسة ضد دوپينگ آمريكا). 4(باشد 

ي ترتيب شامل صداقت، باز شوند، بههايي را كه از طريق ورزش تقويت ميترين ارزش در اين كشور، مهم

هاي اعتقادي و نژادي مختلف جوانمردانه، احترام به ديگران، عزت نفس، دوستي بين افراد با زمينه

ها و نهادهاي ورزشي، جنبش المپيك بر پاية تعهد  بديهي است كه در رأس كلية سازمان). 3(داند  مي

زشكاران، خانوادة آنها گذاري شده است و تأثيرات چشمگيري بر ور هاي اخالقي انساني پايهافراد به ارزش

المللي المپيك قصد دارد  طور كلي، كميتة بين به). 5،  6(كنند، دارد  اي كه در آن زندگي مي و جامعه

ها و نهادهاي وابسته  هاي اخالقي را از طريق رويدادهاي بزرگ ورزشي و همچنين از طريق سازمان ارزش

ها از ديدگاه ، نيز بر اهميت اين ارزش)2014( 2بيودر همين زمينه مطالعات پرز و را. به خود ترويج دهد

                                                           
1. U.S. Anti-Doping Agency 
2. Perez C. R., Rubio K. 
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 2، نول)2011(و همكاران  1مجسكيندر تحقيقات مشابه ). 3(ورزشكاران كشور برزيل تأكيد دارد 

هاي  نيز با اشاره به ارزش) 2002( 5، مك نامي و پري)2010( 4و گسمن) 2006( 3، پري)2008(

- 10(ها از طريق نظام آموزشي تأكيد داشتند  اخالقي ورزش در رويدادهاي ورزشي، بر توسعة اين ارزش

هايي را كه از طريق ورزش قابل ترويج و اشاعه است، شامل احترام، ترين ارزش ، مهم)2015( 6برانو). 6

هاي اخالقي در ورزش اتي نيز در داخل كشور در مورد ارزشالبته تحقيق). 11(داند عدالت و صداقت مي

در كتاب خود با عنوان اخالق در ورزش با رويكرد ) 1392(احساني و شجيع . صورت گرفته است

هاي اخالقي مانند منشورهاي اخالقي و  كاربردي، به برخي راهكارهاي كاربردي در زمينة اشاعة ارزش

طراحي «در پژوهشي با عنوان ) 1392(چنين پورسلطاني و همكاران هم). 12(سازي اشاره دارند  فرهنگ

، برخي از راهكارهاي توسعة »نظامنامة اخالقي اعضاي هيأت علمي تربيت بدني و علوم ورزشي ايران

) 1391(شجيع و همكاران ). 13(كنند  اخالق در بين استادان تربيت بدني و علوم ورزشي را مطرح مي

گيري  هاي فردي، سياسي، قانوني و اقتصادي فوتبال ايران بر تصميم ر محيطدر تحقيق ديگر به تأثي

نيز ) 1388(غفوري و همكاران ). 1(دانند  دار مي پردازند و اين تأثير را معنا اي مي اخالقي بازيكنان حرفه

و در نهايت ندايي ) 14(سنجند  هاي اخالقي ورزش و المپيك مي نگرش دانشجويان را در خصوص ارزش

عنوان يكي از اصول مهم اخالق ورزشي  در تحقيق خود رويكرد بازي جوانمردانه را به) 1387(علوي  و

  ). 2(كنند  تحليل مي

ت بتوان أجر شايد بهگيرد،  يدادهاي ورزشي كوچك و بزرگي انجام ميروهر ساله در سطح جهان 

احترام . اخالقي است يها ارزش بخشد، نمايش زيبايي ميترين مواردي كه به اين رويدادها  از مهمگفت، 

همراه گذشت، بردباري، جوانمردي، عدم خشونت و تهاجم،  به قوانين، حريفان، داوران و تماشاگران، به

از آن  ،و مسائلي از اين دست) دوپينگ( كار نبردن الفاظ زشت، استفاده نكردن از داروهاي نيروزا به

ي روشن بهكه بايد  گونه آنرسد، ماهيت اخالق در ورزش كشور  يم نظر بهاما در مورد ايران،  .)2( ندا جمله

 در واقع، اگرچه). 1(نگري خارج نشده است  يسطحگاه از  يچهمشخص نبوده و كيفيت پرداختن به آن 

 روزافزون تأكيد نتيجة در خود اخالقى هاي يتمسئول از آگاهى ورزشكاران كه دهد يم نشان مطالعات

                                                           
1. Majauskiene 
2. Naul 
3. Parry 
4. Gessman 
5. McNamee 
6. Bruno Avelar Rosa 
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 مناسب روش تعيين و معضالت اخالقى شناسايى در آنان است، افزايش حال رد ورزشى اخالق جامعه بر

ي نوع بهتواند توان گفت كه اخالق مي جرأت مي به. رو هستند هايي روبه يدشوار با معضالت اين حل براى

عمدة اين  چراكههاي كاربردي در حل مسائل و مشكالت روز ورزش كشور باشد، حلة راهكنند ارائه

خصوص در بين جوانان از جمله قشر دانشجويان است  مسائل در ورزش، از جنس مسائل اخالقي و به

ترين رويدادهاي ورزشيِ مربوط به  ترين و مهم مسابقات و يونورسيادهاي دانشجويي از بزرگ). 2(

رين اهداف ت دانشجويان هستند كه آموزش معيارهاي اخالقي در كنار گسترش فرهنگ ورزش از مهم

 هاي دانشگاهي المللي ورزش فدراسيون بينمنشور و اهداف توان در  در واقع اين اهداف را مي. آنهاست

ي ها بخشدر ايران، ورزش دانشجويي يكي از . كامالً برجسته و مشخص مشاهده كرد صورت بهنيز ) فيزو(

يي را ها برنامهد دارد شود كه با ايجاد محيط مناسب و مطلوب قص اصلي ورزش پرورشي محسوب مي

اساسنامة فدراسيون ملي ورزش  براساس). 15(براي پرورش جسم و روح دانشجويان ايجاد كند 

هاي واالي انساني است  دانشجويي ايران، اولين هدف در ورزش دانشجويي، تربيت دانشجويان با ارزش

ين اين هدف از همچن، يابي به اين هدف استدستين اصول تر مهمهاي اخالقي از  شك ارزش كه بي

  . عنوان متولي اصلي ورزش دانشجويي است ين اهداف ادارة كل تربيت بدني وزارت علوم، بهتر مهم

، طي )2015(ايسيداري هاي اخالقي در ورزش دانشجويي،  در اشاره به اهميت موضوع اشاعة ارزش

ش در بين دانشجويان، در ابتدا هاي اخالقي ورزتحقيقي بيان كرده است كه در ايتاليا براي اشاعة ارزش

شود كه هدف اصلي آن بهبود  اي بر فلسفه و اخالق ورزش فراهم مييك محتواي اوليه با عنوان مقدمه

. 2موضوعات عمومي فلسفة اخالق، . 1تفكر انتقادي و منطقي در بين دانشجويان و موضوعات آن شامل 

سازي، ورزش و  يجهانارتباط بين . 4قي و هاي اخال ارتباط بين ورزش و ارزش. 3اخالق در ورزش، 

، به موضوع گسترش )1390(در تحقيقات داخلي نيز حميدي و همكاران ). 16(المپيزم بوده است 

، اما در راستاي )15(اند  هاي اخالقي و ابعاد تربيتي و پرورشي در ورزش دانشجويي اشاره كرده ارزش

در نتيجه با توجه به اهميت موضوع اشاعة . نگرفته استي انجام ا مطالعه ها ارزشچگونگي اشاعة اين 

ساز دانشجويان كشور، اين پژوهش به يك تحليل كيفي در  يندهآهاي اخالقي ورزش در بين قشر ارزش

  . پردازد يمهاي اخالقي ورزش در بين دانشجويان از ديدگاه متخصصان اين امر مورد اشاعة ارزش
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  شناسيروش
با توجه به هدف تحقيق و ماهيت اكتشافي موضوع، الگوي . از نوع كيفي بود روش پژوهش اين تحقيق،

   .ارائه شد 1ها اين پژوهش با استفاده از مطالعة برخاسته از داده

نحوي هم در زمينة اخالق ورزش و هم در زمينة ورزش  جامعة پژوهش را كلية نخبگان كه به

علمي،  ةسه حيط اغلب ازنظران صاحب اين. دادنددانشگاهي، نقش و سابقة روشني داشتند، تشكيل مي

 در ورزش دانشگاهي، مديران و متخصصان اجرايياين افراد شامل . مدنظر بودنداجرايي و ورزشي 

در . بودند ت علميأهي يو اعضا نظران صاحب ورزش دانشگاهي، ودر  كننده شركتقهرمانان و مربيان 

گيري نظري، تعداد  در روش نمونه. برفي استفاده شد گيري نظري و گلولهاين پژوهش، از دو روش نمونه

كه الگو به مرحلة ساخت و اشباع نرسيده است،  شود و تا زمانينمونة خاصي از قبل تعيين نمي

برفي، بدين صورت بود كه چنانچه  گيري گلولههمچنين روش نمونه). 17(كند گيري ادامه پيدا مي نمونه

هايي  شناختند كه در زمينة مورد بررسي داراي تجربيات و ديدگاه افراد ديگري را ميكنندگان شركت

گيري تا جايي ادامه يافت كه محققان به اين  نمونه. كردند هستند، براي شركت در مطالعه معرفي مي

نتيجه رسيدند كه اطالعات جديد، همان تكرار اطالعات قبلي است و ديگر اطالعات مفهومي جديدي كه 

ها آوري دادهجمع). 18، 19(داد دست نمي نياز به كد جديد يا گسترش كدهاي موجود داشته باشد، به

نفر از افراد خبره،  23در پژوهش حاضر از نظرهاي . اي و نيز با استفاده از مصاحبه بودصورت كتابخانه به

كه موضوع به حد اشباع  انيو زم) با برخي افراد دومرتبه مصاحبه شد(مصاحبه استفاده شد  26در قالب 

شايان ذكر است هرچند محقق يك راهنماي اوليه . ها پايان يافتآوري يافتهنظري رسيد، فرايند جمع

انجام  2ساختاريافته صورت نيمه ها به تر، مصاحبهها داشت، براي دسترسي به اطالعات عميق براي مصاحبه

بر يادداشت رئوس مطالب، با كسب اجازه  ات، عالوهمنظور ثبت اطالع در اين پژوهش، پژوهشگر به. گرفت

هاي حاصل از مطالعه برخاسته از  براي تحليل داده. شونده به ضبط مصاحبه اقدام كرد از فرد مصاحبه

اين الگو شامل پنج بخش شرايط . استفاده شد)1990(3ها، از الگوي پيشنهادي استراس و كوربن داده

  ). 20(گر، راهبردها و نتايج است لهاي، شرايط مداخعلي، شرايط زمينه

                                                           
1. Grounded Study  
2. Unstructured 
3. Corbin 
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  نتايج
ترتيب شامل شرايط علي،  ها، در قالب پنج بخش و بههاي حاصل از كدگذاري دادهدر اين بخش، يافته

  .شود گر، راهبردها و نتايج ارائه مياي، شرايط مداخلهشرايط زمينه

هاي اخالقي ورزش در  ارزشنتايج حاصل از كدگذاري باز در مورد شرايط عليِ توسعة  1در جدول 

  .بين دانشجويان ايران بيان شده است
  

  يافته هاي حاصل از كدگذاري در مورد شرايط علي. 1جدول 
  ي و فقر حركتي در جامعة دانشجوييتحرك كم .1
  ها در دانشگاه) مدال، پول و قهرماني(نگرش غلط به ورزش  .2
  توجهي به ابعاد فلسفي و انساني ورزش دانشگاهي بي .3
  ها گرايي در ورزش دانشگاه سياست .4
  يي و عرق ملي در دانشجويان ورزشكارگرا يملضعف  .5
  بروز مسائل فساد، انحراف و دوپينگ در ورزش دانشگاهي .6
  كمرنگ شدن اخالقيات در ورزش دانشگاهي  .7
  

. آمده از كدگذاري، شامل هفت مورد بود دست شود، مفاهيم به مشاهده مي 1طوركه در جدول  همان

دليل همجنس نبودن كدها، ترجيح داده شد كه بدون ايجاد مقولة خاص، كلية مفاهيم  بهدر اين بخش 

  . ها ذكر شودوتحليل داده حاصل از تجزيه

-صورت تخصصي مي اي در نظر گرفته شد كه بهعنوان شرايط زمينه ها، مواردي بهدر كدگذاري داده

نتايج حاصل از  2در جدول . تأثير بگذارد هاي اخالقي ورزش در بين دانشجويان توانست بر توسعة ارزش

  . اي بيان شده استكدگذاري باز در مورد شرايط زمينه
  

  اي هاي حاصل از كدگذاري در مورد شرايط زمينه يافته. 2جدول 
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يها استيس .1
  ورزش دانشگاهي يها انجمنفدراسيون و  يها استيس .2
  پژوهشي در ورزش دانشگاهي مراكز آموزشي و يها تيفعال .3
  ها دانشگاهورزشي در  برنامه فوق .4
  ها دانشگاهدرس تربيت بدني در  .5
  ميزان تخصص نيروي انساني در ورزش دانشگاهي .6
  شخصي مديران ورزش دانشجويي ةنگرش و فلسف. .7
  كم و كيف دانشجويان تربيت بدني .8
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هاي اخالقي  در مورد اشاعة ارزشاي هاي حاصل از شرايط زمينه شود، يافتهطوركه مشاهده مي همان

  .در بين دانشجويان، در قالب هشت مفهوم كدگذاري شده است

صورت عمومي  گر در نظر گرفته شد كه به عنوان شرايط مداخله ها، مواردي به در كدگذاري داده

اصل نتايج ح 3در جدول . هاي اخالقي ورزش در بين دانشجويان تأثير بگذارد توسعة ارزش توانست بر مي

  .گر بيان شده است از كدگذاري باز در مورد شرايط مداخله

  
  گر مداخلهحاصل از كدگذاري در مورد شرايط  هاي يافته .3جدول 

  سبك زندگي دانشجويان .1
  شرايط سني دانشجويان .2
  ها گرش به ورزش در دانشگاهن .3
  فرهنگ اسالمي و پهلواني .4
  جذابيت ورزش و فعاليت بدني .5
  ها دانشگاهدر  ها رسانهفعاليت  .6

 
گر در قالب شش مفهوم كدگذاري  هاي حاصل از شرايط مداخله شود، يافته طوركه مشاهده مي همان

  . شد

عنوان راهبردها كدگذاري شد كه با در پيش گرفتن آنها بتوان  ها، مواردي بهدر كدگذاري داده

ها در از كدگذاري داده نتايج حاصل 4در جدول . هاي اخالقي را در بين دانشجويان گسترش داد ارزش

 .هاي اخالقي ورزش بيان شده استمورد راهبردهاي توسعة ارزش

  
 هاي حاصل از كدگذاري در مورد راهبردها يافته. 4جدول 

راهبرد 
  آموزشي

ادغام با دروس ديگر . 3، ي آموزشيها كارگاهو  ها دوره. 2، درس تربيت بدني عمومي. 1
ي ضمن خدمت ها دوره. 5برگزاري اردوهاي فرهنگي ورزشي، . 4، )هنر، ادبيات و تاريخ(

. 7توسعة فرهنگ پهلواني و باستاني، . 6براي استادان و كارشناسان ورزش دانشگاهي، 
  .ي تخصصيها نشست

راهبرد 
  پژوهشي

. 4چاپ كتاب، انتشارات و . 3ي، گروه درسو  همايش. 2موزه و مركز مطالعه، .1
ي اخالق ها يكرس.6ي تحصيالت تكميلي، ها دورهايجاد . 5هاي پژوهشي،  ها و طرح نامه پايان

  .ها دانشگاهورزش در 
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 هاي حاصل از كدگذاري در مورد راهبردها يافته. 4جدول 

راهبرد 
  ورزشي

برنامه و  فوق.3آموزش در اردوهاي تداركاتي، . 2، قهرمانان ورزش دانشجويانآموزش .1
جشن و جوايز براي قهرمانان . 5آموزش در مسابقات دانشجويي، . 4مسابقات نمادين، 

  منتخب

راهبرد 
  مديريتي

ايجاد كميتة . 4توسعة منابع انساني، . 3تعيين سياست كالن ، . 2اختصاص بودجه،  .2
  .مراكز فرهنگي ورزشارتباط با افزايش . 5آموزش اخالق ورزش، 

راهبرد 
  رساني اطالع

. 4روزنامه يا مجلة اخالق ورزش، . 3ي آموزشي، ها لميف. 2اي، ي رايانهافزارها نرم.3
  .هاي مجازي شبكه. 6كتابخانة الكترونيكي، . 5تخصصي،  تيسا وب

  

مفهوم كدگذاري شد كه پس از  28شود، راهبردها در مشاهده مي 4طوركه در جدول  همان

. رساني تشكيل شد بندي اين مفاهيم، چهار مقولة آموزشي، پژوهشي، ورزشي، مديريتي و اطالع مقوله

دليل رعايت موجزنويسي  هاي باال در ارتباط با اخالق ورزشي است كه به شايان ذكر است كه كلية يافته

  . نظر شده است م صرفاز تكرار اين واژه در هر مفهو

هاي اخالقي ورزش در  ها در مورد نتايج توسعة ارزشهاي حاصل از كدگذاري داده ، يافته5در جدول 

  .بين دانشجويان ارائه شده است

  
  يافته هاي حاصل از كدگذاري در مورد نتايج. 5جدول 

 ويان ورزشكاران،ايجاد شخصيت قهرماني در دانشج. 2اشاعة فرهنگ ورزش در بين دانشجويان، . 1
تغيير نگرش به ورزش در دانشجويان، . 4ي برنده بودن در ورزش دانشجويي، جا بهگسترش اصل مشاركت . 3 
اشاعة فرهنگ و تاريخ ورزش ايران در بين .6ها،  ارتقاي آموزش تربيت بدني و ورزش در دانشگاه. 5

پيوند مفاهيم فرهنگي و ملي . 8توسعة مباني اخالقي و فرهنگي در ورزش دانشجويي، . 7دانشجويان، 
  تقويت روحية حمايت از دانشجويان قهرمان. 9ي مدرن، ها ورزشتي با ي سنها ورزش
  

مفهوم كدگذاري  9هاي حاصل از نتايج در قالب  شود، يافتهمشاهده مي 5طوركه در جدول  همان

  . شد

هاي حاصل از تحقيق و با توجه به الگوي كدگذاري استراس و  بندي داده بندي و مقوله پس از مفهوم

هاي اخالقي ورزش در بين دانشجويان در قالب شكل زير ارائه  مدل كيفي اشاعة ارزش، )1990(كوربن 

  :شد
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  هاي اخالقي ورزش در بين دانشجويانالگوي تحليل كيفي اشاعة ارزش. 1شكل 

  
  گيريبحث و نتيجه

شرايط علي،  هاي اخالقي در ميان دانشجويان پنج مقولة اصلي شامل در تدوين الگوي توسعة ارزش

دست آمد كه در اين بخش با توجه به حجم  گر، راهبردها و نتايج بهاي، شرايط مداخلهشرايط زمينه

  :گيرد باالي مطالب، فقط مقولة راهبردها مورد بحث قرار مي

ورزش در  اخالقيهاي بندي آن، اولين راهبرد براي توسعة ارزشها و مقولهپس از كدگذاري داده

يكي از راهبرهاي آموزشي در زمينة » درس تربيت بدني عمومي«. بين دانشجويان، راهبرد آموزشي بود

براساس مصوبة شوراي عالي آموزش عالي . ورزش در بين دانشجويان است اخالقيهاي  توسعة ارزش

لين سرفصل اين هاي كشور ابالغ شد و او ، اهداف درس تربيت بدني عمومي به دانشگاه10/6/92مورخ 

توانند با بيان  ها مي حال متوليان اجرايي در دانشگاه. درس، اصول و فلسفة تربيت بدني ذكر شده است

اي را در  صورت تئوري و نشان دادن آن در عمل، تا حد زيادي روند تازه هاي اخالقي ورزش به ارزش

. دانشجويان در پيش گيرند ورزشي در بين اخالقيهاي  درس تربيت بدني عمومي براي توسعة ارزش
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از تحقيقاتي بودند كه همسو با اين تحقيق، درس تربيت بدني را يكي از ) 2005(و بيندر ) 2006(پري 

). 8،5(دانند ورزش و المپيك در بين جوانان مي اخالقيهاي  ها براي گسترش ارزش بهترين روش

برگزاري . اي آموزشي اين تحقيق بودهاي راهبرده از جمله يافته» هاي آموزشي ها و كارگاه دوره«

ها براي ورود اين ترين روشها، از ساده هاي آموزشي در مورد اخالق ورزش در دانشگاه ها و دوره كارگاه

ها، حتي در  هاي باالتر بين كارشناسان و استادان دانشگاه مفاهيم در بين دانشجويان و حتي در رده

بايد گفت، » ادغام با دروس ديگر«همچنين در مورد راهبرد . دتواند باش هاي غير تربيت بدني مي رشته

هاي ديگر مانند  توان از طريق برخي دروس و زمينه ورزش را مي اخالقيهاي پهلواني و  برخي از ارزش

تواند جذابيت خاصي براي خود  ادبيات و تاريخ براي دانشجويان تفسير كرد، كه البته اين امر مي

و ) 2005(، بيندر )2006(، پري )2011(مجسكين و همكاران . نيز داشته باشددانشجويان تربيت بدني 

ورزش و المپيك را در ادغام با ديگر  اخالقيهاي  از جمله تحقيقاتي بودند كه ارزش) 2010(گسمن 

در بين » برگزاري اردوهاي فرهنگي ورزشي«). 5، 6، 8، 9(دانند  ها مؤثر مي دروس در مدارس و دانشگاه

توانند خاطرة خوشي را براي افراد  بخشي كه دارند، در عين حال كه مي ان، با تجربة لذتدانشجوي

ي براي آنها شوند، حال اگر اين ادماندني بهتوانند يادآور مسائل  خصوص دانشجويان داشته باشند، مي به

نگرش و  تواند موجب تغيير ورزش يا مطالب مرتبط به آن باشد، مي اخالقي ها ارزشمسائل در مورد 

ورزش دانشگاهي  و كارشناساني ضمن خدمت و آموزش براي استادان ها دوره. عالقة آنها به ورزش شود

ترين منابع سازماني  عنوان مهم استادان و كارشناسان ورزش دانشگاهي، به. هاي تحقيق بود از ديگر يافته

هاي ورزشي در بين دانشجويان  توانند در اشاعة ارزشي را ميا برجستهشك نقش  در نظام آموزشي، بي

- با توجه به آموزه. هاي تحقيق بودنيز از ديگر يافته» توسعة فرهنگ پهلواني و باستاني«. داشته باشند

ها، شايد بتوان گفت كه يكي هاي ورزشي و تربيتي در فرهنگ غني ايراني و نيز مأنوس بودن اين آموزه

. ورزش در جامعه توسعه فرهنگ پهلواني ايراني است قياخالهاي ها براي توسعة ارزشاز بهترين گزينه

كار گرفتن اين راهبرد با كمترين مقاومت در نظام آموزشي همراه خواهد بود، زيرا اين را  شك به بي

همچنين . هاي احتمالي نيز دور خواهد بود نوعي اشاعة فرهنگ ايراني و اسالمي دانسته و از مقاومت به

ورزش براي اقشار مختلف درگير در ورزش  اخالقيهاي در مورد ارزش» يي تخصصها نشست«برگزاري 

تواند  بر اينكه اطالعات خوبي را مي عالوه ها نشستاين . هاي اين تحقيق بوددانشگاهي نيز از ديگر يافته

هاي مختلف و حل در بخش شده اشارهقرار دهد،  تا حدي نيز به راهبردهاي  كنندگان شركتدر اختيار 
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ها را دانشجويان، استادان، مربيان، ترين اقشار براي اين نشست مهم. كند مشكالت آن نيز كمك مي

  .دهند كارشناسان و مديران فعال در ورزش دانشگاهي تشكيل مي

موزه و «هاي تحقيق يافته براساس. هاي ورزشي، راهبرد پژوهشي بودراهبرد ديگر براي توسعة ارزش

ها يا مراكز پژوهشي يكي از موارد اين راهبرد است كه  در دانشگاه» الق ورزشمركز مطالعة فلسفه و اخ

تواند با اين مركز مي. ورزش در بين دانشجويان در نظر داشت اخالقيهاي توان براي اشاعة ارزشمي

غ ارائة اطالعات نوشتاري، ديداري، شنيداري، قياسي و رقومي دربارة ورزش و نيز از طريق يادآوري و تبلي

 اخالقيهاي ورزشي در ميان آنها، اشاعة ارزش اخالقيهاي هاي ورزشي برجسته و ارزششخصيت

 . ورزشي را تسهيل كند

هاي مربوط به راهبرد در زمينة اخالق و فلسفة ورزش نيز از جمله يافته» ها و سمينارهمايش«

مند در حيطة و جذب افراد عالقهبر ارائة مطالب آموزشي  ها عالوهبا برگزاري اين همايش. پژوهشي بود

شده به حل برخي از مشكالت آن نيز  ها و مقاالت ارائهبر بحث توان با تكيه اخالق و فلسفه ورزش، مي

هاي به  با وجود كتاب. هاي اين راهبرد بودنيز از ديگر يافته» انتشارات و چاپ كتاب«. مبادرت ورزيد

بدني و ورزش، وليكن نياز به چاپ كتب بيشتر در اين زمينه رسيده در زمينة اخالق و اصول تربيت  چاپ

هاي اخالقي مهم  هاي مذكور مستقيماً بر ارزش خصوص اينكه تعداد محدودي از كتاب به. محسوس است

ورزش و اخالق به سمت » هاي پژوهشي ها و طرحنامهپايان«تشويق به گرايش . ورزشي تأكيد دارند

لزوم ورود دانشجويان و استادان به . تواند گام بزرگي در اين زمينه باشدشدة آن، مي هاي نهادينهارزش

ها  ها و ضرورت توجه به آن را در دانشگاههاي ورزشي، اشاعة اين ارزشاين زمينه تقريباً بكرِ پژوهش

خصوص در زمينة اخالق و فلسفة ورزش  به» هاي تحصيالت تكميليايجاد دوره«. كند چندين برابر مي

ايجاد رشتة اخالق و فلسفة ورزش با . هاي تحقيق در مورد راهبردهاي آموزشي بودز ديگر يافتهنيز ا

تواند گام مؤثري در تربيت افرادي در زمينة اصول، فلسفه، فرهنگ و اخالق در ورزش ايران و جهان مي

سفي بومي هاي فل هاي توسعة ارزش تعليم و گسترش اين اصول و فرهنگ در ورزش شود كه يكي از راه

ها و بين اعضاي هيأت علمي  در دانشگاه» هاي علمي كرسي«همچنين ايجاد . در ورزش دانشگاهي است

تواند موجب شناخته شدن افراد متخصص در اين  در مطالب مربوط به فلسفه، اصول و اخالق ورزش مي

ن اعضاي هيأت علمي توانند از بي اين افراد مي. ها شود حيطه و تشويق آموزش و پژوهش در اين زمينه
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 2و ريد) 2012( 1نامي. انتخاب شوند كه داراي تجربه، علم و شخصيت وااليي در اين زمينه باشند

از محققاني بودند كه همسو با اين يافتة تحقيق، اعتقاد دارند توسعة فلسفة ورزش موجب اشاعة ) 2012(

  ). 22،21(شود  هاي اخالقي در ورزش دانشگاهي مي ارزش

هاي ورزشي ذكر اين نكته ضروري است كه اين راهبرد  راهبرد ورزشي براي اشاعة ارزشدر مورد 

اطالع . عنوان الگوي ورزشي دانشجويان، است اغلب در مورد ورزشكاران و قهرمانان ورزش دانشگاهي، به

در بر رشد شخصيت قهرماني آنان، دانش آنها و  هاي اخالقي ورزش براي قهرمان ورزشي، عالوه از ارزش

. عنوان مربي يا مدير ورزشي در بخش دانشگاهي افزايش خواهد داد نتيجه نگرش آنها را در آينده به

خصوص در مسابقات و اردوهاي تداركاتي دانشجويان ورزشكار و  هاي آموزشي به برگزاري كارگاه

هاي  اليتهاي اخالقي ورزش را در فع همچنين برگزاري جشن و جوايز براي قهرمانان منتخب كه ارزش

كنندة اين ورزشكاران براي اطالع و  تواند تشويق دهند، از مواردي است كه مي خوبي بروز مي ورزشي به

هاي ورزشي با ها و فعاليت البته برگزاري مسابقات، جشنواره. ورزشي باشد اخالقيهاي  رعايت اين ارزش

شگاهي نيز از راهكارهايي است كه برنامة دان خصوص در فوق ها در بين دانشجويان بهعنوان اين ارزش

  . هاي اخالقي در بين دانشجويان كمك كند تواند به اشاعة اين ارزش مي

اولين . دست آمد هاي اخالقي ورزش بهدر راهبردهاي مديريتي نيز مواردي در جهت توسعة ارزش

ها و مراكز ورزشي  ها مانند وزارت علوم، دانشكده مورد تعيين بودجه از طرف متوليان توسعة اين ارزش

تعيين سياست كالن در اين حوزه نيز بايد مدنظر وزارت علوم و ادارة كل . هاست آموزشي در دانشگاه

همچنين توسعه و تربيت . ها و مراكز پژوهشي باشد تبع آنها دانشكده تربيت بدني اين وزارتخانه و به

هاي  هاي مختلف در سازمانكارگاهها و  منابع انساني متخصص در اين زمينه و شركت آنها در دوره

ايجاد يك . مرتبط مانند فدراسيون ورزش دانشگاهي بايد در راهبردهاي مديريتي داراي اولويت باشد

هاي اخالقي ورزش در بخش ورزش دانشگاهي و ايجاد  كميته و كارگروه تخصصي در زمينة اشاعة ارزش

  .توانند كمك كنند ها مي زشهاي فرهنگي ورزشي كه در اشاعة اين ار ارتباط با بخش

با توجه به . عنوان يك راهبرد اصلي مدنظر است رساني، به در بخش آخر، راهبرد تبليغات و اطالع

توان تا حد زيادي اين  جمعي، مي هاي ارتباطشرايط سني دانشجويان و عالقة آنها به فناوري و وسيله

سايت تخصصي در يا از طريق روزنامه، مجله يا وبهاي آموزشي افزارها و فيلمها را از طريق نرمارزش

                                                           
1. Namy 
2. Reid 
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ها براي  حل نيز استفاده از فناوري جديد را از بهترين راه) 2015(ايسيداري . بين دانشجويان اشاعه داد

هاي هاي رسمي در شبكهها و گروهايجاد كمپين). 16(داند هاي اخالقي در ورزش ميگسترش ارزش

حلي جذاب، تواند راهها در بين دانشجويان، ميهدف توسعة اين ارزش مجازي، از سوي متوليان امر با

توان استفاده  ها مياندازي اين شبكه آسان و پراستفاده باشد كه حتي از وجود خود دانشجويان در راه

  . كرد

طور كلي نتايج اين تحقيق، در قالب يك الگوي كيفي، نشان داد كه با توجه به شرايط علي و  به

گر و هاي اخالقي ورزش در بين دانشجويان، و نيز با در نظر گرفتن شرايط مداخلهشاعة ارزشضرورت ا

ها را از طريق راهبردهاي آموزشي، پژوهشي، ورزشي، توان اين ارزشاي حاصل از اين پژوهش، ميزمينه

اخالقيات  ها ورساني، و همچنين مديريتي توسعه داد و منتظر نتايج مطلوب در جهت رشد ارزش اطالع

هاي متولي در اين بخش مانند وزارت علوم، ادارة كل تربيت بدني سازمان. در ورزش دانشجويي بود

توانند در هاي تربيت بدني و مراكز پژوهشي، ميوزارت علوم، فدراسيون ورزش دانشگاهي، دانشكده

  . مند شوندهاي اخالقي ورزش، از نتايج تحقيق حاضر بهرهجهت اشاعة ارزش
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Abstract 
The aim of this study was qualitative analysis of promotion of sport ethical 
values among university students. This study used a qualitative method and 
was conducted by a grounded theory. The population included all elites who 
were somehow experienced experts in sport in universities and sport ethics. 
The sample consisted of 23 elites who were selected through theoretical and 
snowball sampling methods. Data were collected by semi-structured 
interviews and the researchers reached theoretical saturation in 26 
interviews. The findings were analyzed using 5 concepts (causal conditions, 
intervening conditions, contextual conditions, strategies and consequences) 
in the form of Strauss and Corbin’s (1990) coded pattern. Generally, results 
in a practical model showed that sport ethical values can be accrued through 
educational, research, sport, notification and management strategies 
according to the causal conditions and a need to promote these values in 
students, and also the intervening and contextual conditions. Physical 
education courses at universities, extracurricular sports in universities, 
projects and theses, sport camps, creating libraries and virtual networks were 
some of the findings in the strategies section which lead to consequences 
such as a change in students’ attitudes towards sports and the development 
of ethical values among them. 
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