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Abstract 
The aim of this study was to identify and analyze the factors of 
sports ethics policy making using Demetel technique which has 
been answered qualitatively and quantitatively by using mixed 
research. In this research, first through interviews with 19 
sports managers and professors (consisting of professors at the 
doctoral level, World and Asian champions, national team 
coaches, high-level sports directors and sports book authors) 
Then, in the second step of the analysis, 15 experts in the field 
of public policy, managers and experts working in the Ministry 
of Sports and Youth were hired by using the Demetel method. 
Findings showed that the factor of ethnic diversity and 
philosophy of ethics as two underlying factors play an 
important role in shaping the process of sports ethics policy-
making. In other words, paying attention to these factors can 
provide the process of formation of other factors. 
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Extended Abstract 
Abstract 
Today, sports attractions have provided 
a broad audience. Improving ethics in 
sports can also pave the way to transfer 
values to other non-sporting areas 
(Schwartz, 2017). Sport as a cultural 
environment can play an essential role 
in developing a culture of ethics in 
society. In other words, moral activities 
or behaviors outside the moral 
framework can be transferred to other 
non-sporting fields in sports due to 
their reproductive power. This shows 
that a clear framework for the proper 
formation of ethics and its transfer to 
sports environments is essential and 
critical (Carvalho, Gonçalves, Collins & 
Paes, 2018). 
It is certainly not possible to expect 
morality to take shape on its own and 
have an upward trend according to the 
demands of society (Schwartz, 2017). 
Due to the importance of ethics in 
sports, a good trend has not been 
formed to develop ethical policy-
making in sports, which has led to the 
lack of serious activities to develop 
ethics and ethics in sports. Due to the 
ethical capacities in developing value in 
sports, the existing capacities in sports 
have not been adequately utilized. In a 
way that today, sport as a suitable 
platform for the development of 
morality has not been able to have a 
favorable position. Paying attention to 
the moral aspects in the formation and 
development of value activities in 
sports can improve the moral status in 
sports and cause the spread of ethics in 
other non-sports areas. However, the 
research gap in this area has led to 

significant problems in creating and 
expanding ethical policy-making in 
sports (McManus, 2019). 
 

Method 

The present study is a mixed qualitative 
and quantitative research. For this 
purpose, this study was conducted in 
two main phases (the first part is 
qualitative, and the second part is 
quantitative). Library and field data 
collection methods have been used to 
conduct the first part of this research. In 
the library section, journals, books, 
dissertations, scientific portals were 
used, and protocols were created 
before the interviews. 
 

Participants 
The qualitative part of the semi-
structured questionnaire is used in the 
field part. In the qualitative interviews, 
the statistical population consisted of 
experts who had scientific, executive, 
experimental, or all three expertise in 
the field of ethics in sports, including 
(university professors who had books or 
research in sports ethics managers of 
sports-related organizations as well as 
sports coaches) who were selected by 
purposive sampling method and 
generally informed about the subject of 
the interview and then expressed their 
views and opinions on the interview 
questions. 
 

Data Collection Tools and Methods 
Data collection tools in the present 
study included a semi-structured 
interview and a questionnaire based on 
the DEMETEL method. The interview of 
the present study was conducted one 
by one with the research samples. Thus, 
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after coordination with them, the 
interview was conducted in one session 
for 20 to 40 minutes. The questions in 
this interview focused on identifying 
the factors that govern sports ethics. 
The output of the research interviews 
led to the formation of a questionnaire 
designed based on the DEMETEL 
method. 
In this study, with 19 experts consisting 
of (three national team coaches with 
sports-related education, 8 world and 
Asian champions who had sports 
education or were faculty members, 
five managers of sports institutions and 
clubs in metropolitan municipalities 
with Sports education, and finally, three 
university professors who have written 

books and scientific articles in the field 
of sports ethics) were interviewed. 
According to Table 8, the higher the 
value of D is a criterion, i.e., that 
criterion has a high impact, according to 
which the philosophy of ethics (1C) is 
the most influential criterion. The 
higher the R-value of a criterion, the 
higher the effectiveness of that 
criterion. Accordingly, the ethnic 
diversity and synergistic potentials (9C) 
criterion is the most influential 
criterion. The higher the D + R-value of 
the criterion, the more it relates to 
other factors in the system. Therefore, 
ethnic diversity and synergistic 
potentials (9C) correlate most with 
other factors in the system.

 
Table 8- Importance and effectiveness of factors 

 R D D+R D-R 

C1 19.671 19.838 39.509 0.168 
C2 18.631 17.150 35.781 1.481 - 
C3 19.053 18.641 37.694 0.412 - 
C4 19.117 18.672 37.788 0.445 - 
C5 18.643 18.894 37.538 0.251 
C6 17.855 19.505 37.360 1.651 
C7 19.650 19.071 38.721 0.579 - 
C8 17.328 19.319 36.647 1.991 
C9 20.516 19.371 39.887 1.144 - 

 

According to Table 8, the higher the 
value of D is a criterion, i.e., that 
criterion has a high impact, according to 
which the philosophy of ethics (1C) is 
the most effective criterion. The higher 
the R-value of a criterion, the higher the 
effectiveness. Accordingly, the ethnic 
diversity and synergistic potentials (9C) 
criterion is the most influential 
criterion. The higher the D + R-value of 
the criterion, the more it relates to 

other factors in the system. Therefore, 
ethnic diversity and synergistic 
potentials (9C) correlate most with 
other factors in the system. 
 

Conclusion 
The results of the present study showed 
that the factors of ethical policy-making 
in sports include philosophy of ethics, 
emphasis on the psychological basis in 
policy-making, social and 
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environmental interactions, emphasis 
on Iranian Islamic culture, mobilization 
of knowledge and information, 
purposeful interactions with policy-
making stakeholders, policy-making 
strategies, the practical centers of 
sports ethics and ethnic diversity and 
synergistic potentials. 
According to the present study results, 
it is suggested that executive activities 
be formed to evaluate the status of 
ethical policies in sports to understand 

the evidence on the position of this 
issue in sports. On the other hand, 
according to the present study results, 
it is suggested to try to implement 
ethical policies in sports by creating 
ethical codes in sports. On the other 
hand, according to the present study 
results, it is suggested that by creating 
an ethical charter in sports, the path to 
achieving ethical policies in sports 
strengthens its goals and programs. 
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 مقالة پژوهشی

 1گذاری اخالق ورزشی مشیتحلیل عوامل خط و شناسایی
 

 4محمدرضاربیعی مندجین  ، 3اشانیکشناس، فریده حق 2، علیرضاامیرکبیری1میثم عیوضی

 

 تهران، ایران   دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی،  مدیریت دولتی،.گروه 1

 تهران، ایران  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، . گروه مدیریت دولتی،2
 )نویسنده مسئول(  تهران، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، . گروه مدیریت دولتی،3
 تهران، ایران  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، دولتی،. گروه مدیریت 4

 

 چکیده 

مشی گذاری اخالقی ورزشی بود  تحلیل عوامل خط  و  شناساییهدف پژوهش حاضر  
 در  کیفی و کمی انجام شد. در این پژوهش صورتبه  آمیخته پژوهش استفاده از با که

جهان   قهرمانان  خبره ورزشی )اساتید در سطح دکترا، اساتید و  مدیران از نفر 19 با ابتدا
مصاحبه   ورزشی و افراد صاحب تألیف کتب ورزشی(  رانیمد  تیم ملی،  انیمرب  و آسیایی،

 ،دیمتل روش  براساس   جهت اعتبار عوامل شناسایی شده  تحلیل  دوم گام در سپس  شد؛
 کارشناسان و  عمومی، مدیران مشی گذاریخط حوزه  اساتید از  خبره متشکل  15 از نظر

  عامل  نشان داد پژوهش هاییافته  استفاده گردید.  و جوانانورزش    در وزارت شاغل
گیری به عنوان دو عامل زیربنای نقش مهمی در شکل  و فلسفه اخالق  یتیقوم  تنوع

تواند روند مشی گذاری اخالق ورزشی دارد. به عبارتی توجه به این عوامل میروند خط
 .گیری سایر عوامل را فراهم نمایدشکل

 

 

 مقدمه 
یکی از الزامات مهم در فضای   عنوان  به توجه به اخالق  

است شده  مشخص  و )  ورزش  امیرمقدم    قربانی، 
ها  . تأکید بر توسعه اخالقیات و ارزش (2019زارعیان،  

   ان و متولیانعنوان یک فعالیت مورد مورد توجه مدیر  به

 
 

1. McManus  

. امروزه ارتقا  (2016مقیمی و غفاری،  )  قرار گرفته است 
اخالق   کلیدی    مسئلهیک    عنوان   به سطح  و  مهم 

و    دفضاهای ورزشی منجر گرد  سازیسالم به    تواندمی
گسترش   و  بهبود  جهت  عملکردی    هایجنبه زمینه 

بهبود   .(2019،  2منوس مک )   ورزش را نیز فراهم نماید
قرار دادن فضای    تأثیر عالوه بر تحت    تواندمی اخالق  

ارزشی در سطح جامعه    هایجنبه ورزش، سبب بهبود  
در خصوص توسعه   گذاریسرمایه نیز گردد. به عبارتی  

زمینه جهت گسترش آن در    تواندمی اخالق در ورزش  
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-ربیعیهای غیرورزشی را نیز فراهم نماید )سایر فضا
 (. 2019مندجین، 

اغلب مفهومی شناخته شده است،    القمفهوم اخ   چند  هر
  القکه اهمیت و ارزش اخ   ایویژه  هایزمینه اما یکی از  

 نظری   بنسبردی،)  ورزش است  کندمی نمود خاصی پیدا  
 ورزش،  زوایای  و   ابعاد  از  همچنین یکی  (2020،  و مؤید
  نظر  به  ضروری  امری  آن  به  توجه  که  است  اخالق

  یتأثیرورزش چنان    (2019پروانه و آصفی،  ) رسد  می
دارد که حتی، رویدادهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی  

  جانبه همهپیشرفت    نیا  ،دهدمی قرار    خود  تأثیررا تحت  
اعضای    بدنیتربیت اخیر  سالیان  طی  ورزشی  علوم  و 

تطبیق   در  را  ورزشی  و    معیارهایجامعه  اخالقی 
  بخش   تشخیص عملکرد درست به چالش کشیده است.

از مشکالت زمانی شروع   که در کنار    شودمی وسیعی 
 هامهارت   ریو سا  یکیتاکت  تکنیکی،  هایمهارت بر    تأکید

ب اثربخش  فضایل  رشد  و  ه به  در ورزشکاران  خصوص 
ن  یتبی  شده است. مسئولیت و اختیار   یتوجهکم مربیان  

مبانی الزم برای نیل به این هدف را جز از حیطه اخالق  
ی اخالقی  هاارزش کار بستن  ه  ورزشی که به معنای ب 

است    یهاتیموقعدر   شد   توانی نمورزشی    جویا 
 . (2010، 1اسچنیدر )

ورزشی سبب گردیده است تا این    یهاتیجذابامروزه  
مخاطبان   از  بهبود   یاگسترده حوزه  باشد.  برخوردار 

  هاارزش زمینه جهت انتقال    تواندمی اخالق در ورزش  
سایر   نماید   یهاحوزه به  فراهم  نیز  را    غیرورزشی 

محیط  .  (2017،  2اسچوارتز ) یک  مانند  به  ورزش 
فرهنگ    تواندمیفرهنگی   گسترش  و  بسط  در 

به    یمداراخالق  باشد.  داشته  مهمی  نقش  جامعه  در 
از    یهات یفعالعبارتی   خارج  رفتارهای  یا  و  اخالقی 

در ورزش شکل و به واسطه  تواندمی چارچوب اخالقی 
به سایر    قدرت تکثیر منتقل    یهاحوزه آن  غیرورزشی 

 

1. Schneider  

2. Schwartz 

3. Carvalho, Gonçalves, Collins & Paes 

چارچوبی   دهدمی نشان    مسئلهاین  شود.   وجود  که 
مناسب اخالق و انتقال آن    گیریشکل مشخص جهت  

کلیدی    ورزشی  هایمحیط به   و  مهم    استامری 
 (.2018، 3، کونکاولس، کولینس و پیس کاروالهو)

انتظار داشت که اخالق به خودی    تواننمیحتم    طور  به
شک  با    لخود  مطابق  و  جامعه    هایخواسته گیرد  یک 

در  .  (2017اسچوارتز،  )  روند صعودی خود را داشته باشد
اخالق   استانداردسازی  روندهای    بایستیمی مسیر 

چارچوبی    گذاریسیاست  وجود  نمود.  ایجاد  مناسبی 
 تواندمی و توسعه اخالقیات    گیریشکل مدون در جهت  

دادن   سامان  منجر    هایبرنامه و    هافعالیت به  اخالقی 
دهد تسریع  را  اخالق  توسعه  روند  و  و  )  گردد  بازرمن 

. بدون برخورداری از چارچوبی مناسب در  (2016،  4سزار 
اخالق   توسعه  که  انتظا  تواننمی جهت  داشت  ر 

جهت ی اجرایی در حوزه اخالق ایجاد گردد.  هافعالیت
اخالق   ی  هافعالیتاز    ایمجموعه   بایستیمی بهبود 

ی  هافعالیتمدون و عینی شکل و ایجاد گردد تا بتوان 
، بریور، کاریکمکاجرایی در این حوزه را تسریع داد ) 

 (.2020، 5لیونز، پالت و نیو 
اخالقی    مشیخط  مباحث    عنوان  به گذاری  از  یکی 

مشخص   اخالق  توسعه  در   مشیخط  .استکلیدی 
اخالقی   به    تواندمی گذاری  کدهای    گیریشکل منجر 

گردد.   نیز  رفتار  اخالقی  کدهای   به  ایحرفه تدوین 
مدیریت    عنوان و  تدوین  جهت   مشی خط روشی 

که    هایسال ،  هاسازمان است    ییکشورها  درزیادی 
. اجرای  استمانند انگلستان، آمریکا و ژاپن در حال اجرا  

  و  هاتنش و کاهش  یوربهرهاین روش موجب افزایش 
در    قانونمندتر کارکنان  است  هاسازمانشدن    شده 

و   صراف   مشی خط وجود  (.  2015،  نیبش ی پ)اخوان 
اخالقی   و    تواندمی گذاری  علمی  توسعه  جهت  زمینه 

در زمینه  .  عملی اخالق در هر محیطی را فراهم نماید

4. Bazerman & Sezar 

5. McCarrick, Brewer, Lyons, Pollet & 

Neave  
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آن تعداد مختلفی از عوامل وجود    گیریتصمیمورزش و  
 دارد همانند )مربیان، داوران، بازیکنان و تماشاچیان(.

اخالقی یک امری طبیعی است که اغلب   گیریتصمیم
 رو روبه آن    عواملی همچون )مربیان و بازیکنان( مدام با

ورزشی با برخی از این موارد    یهاطه یحو در    شوندیم
اسچنیدر،  )  شوندی م  رو روبه همچون سطح آگاهی از کار  

رو    (.2010 وزارت    یهایمشخط ازین  در  سازمانی 
جوانان و  مدیران،    یاگونهبه   باید   ورزش  که  باشد 

سمت   به  را  تماشاچیان  و  بازیکنان  داوران،  مربیان، 
 . و رفتار اخالقی سوق دهد یتصمیم گیر

ورزشی، روند   یهاعرصه با توجه به اهمیت اخالق در  
در    مشیخط مناسبی در جهت توسعه   اخالقی  گذاری 

سبب گردیده   مسئلهورزش شکل نگرفته است که این 
تا   و هافعالیتاست  اخالق  توسعه  جهت  در  جدی  ی 

در حیطه ورزشی انجام نگردد. با توجه به   ی مداراخالق 
توسعه    یهاتیظرف روند  در  در    ی مدارارزشاخالق 

موجود در ورزش    یهاتیظرفورزش، بهره مناسبی از  
یک    عنوان  بهورزش  که امروزه    یصورتبه  نشده است.  

بستر مناسب در جهت توسعه اخالق نتوانسته است تا 
باشد برخوردار  مطلوبی  جایگاه  به    .از    هایجنبه توجه 

روند   در  توسعه    گیریشکل اخالقی  ی  هافعالیتو 
ضمن بهبود وضعیت اخالقی    تواندمی ارزشی در ورزش  

  ی هاحوزهدر سایر    یمداراخالق ، سبب اشاعه  در ورزش
که   است  حالی  در  این  گردد.  نیز    خل غیرورزشی 

در این حوزه سبب گردیده است تا مشکالت    پژوهشی
بسط    یاعمده  و  ایجاد  جهت  گذاری    مشیخط در 

  خل .  (2019منوس،  مک)  اخالقی در ورزش ایجاد گردد
در این خصوص توانسته است تا ضمن بروز  پژوهشی  

توسعه   فرایند  خصوص  در  در    مداریاخالقابهاماتی 
و  توسعه  جهت  الزم  دغدغه  تا  گردد  سبب  ورزش، 

به    مداریاخالق گسترش   نگیرد.  نیز شکل  ورزش  در 
 گذاری   مشیخط تحول در زمینه توسعه  رسدمینظر 

ود  مشه  کامالًاخالقی در ورزش از بعد عملی و علمی  
مرز  همچنین    .است و  حد  بودن  متغیر  به  توجه  با 

راهبردهای  الاخ باید  آن  مختلف  تعاریف  و  قیات 
خصوص در ایران با شرایط    به  .را جستجو کرد  یمؤثرتر

و   حاکم  اجتماعی  و  فرهنگی  نقش    تأکیدخاص  بر 
کجسالمیا  یهاارزش  وجود  در  القاخ  یهای رو ،  ی 

اخ مبانی  ارزشی  قی،  الورزشکاران شاخص  و  اعتقادی 
می قرار  هدف  مورد  را  تزلزل جامعه  باعث  و  دهد 
جامعه   در  معنوی  و  )   گرددی ماعتقادات  کاروالهو 

از سویی دیگر شکافی که پژوهش    (.2018همکاران،  
پاسخگوحاضر   به    ییبر  توجه  دارد،  سعی  آن 

 ؛اخالقی مشخص در عرصه ورزش است  یهایمشخط 
شناسایی   گذاری  مشیخط   عوامل  تحلیل  و   همچنین 

که    و جوانانلخصوص در وزارت ورزش  علی ااخالقی  
نقش اساسی در تدوین    تواندمیمتولی امر ورزش است  

  اخالقی در ورزش داشته باشد.  یهایمشخط و اجرای  
حاضر با هدف    پژوهشسبب گردیده است تا    مسئلهاین  

عوامل   و  شناسایی اخالق    مشیخط تحلیل  گذاری 
حاضر    پژوهش  سئوالطراحی و اجرا گردد. لذا    ورزشی

گذاری اخالقی ورزشی   مشیخط که عوامل    استاین  
به چه  باشد میچه   این عوامل  درونی میان  روابط  و  ؟ 

 ؟ باشدمی صورت  
 

 پژوهش  شناسیروش
. است کمی  و   کیفی آمیخته  پژوهشی حاضر، پژوهش

فاز   این مطالعه در دو  اول  )  یاصل بدین منظور  بخش 
برای اجرای   انجام شده است. ی(کیفی و بخش دوم کم

شیوه   از  پژوهش  این  بخش    هاداده   یآورجمع اولین 
میدانی   یاکتابخانه  شده  و  قسمت  .  است  استفاده  در 
مجالت،    یاکتابخانه    ،هانامه ان یپا،  هاکتاب از 

ایجاد پروتکل    علمی بهره گرفته شد و به   یهاپورتال 
 اقدام گردیده است.   هامصاحبه پیش از 
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 کنندگانشرکت
پرسش از  کیفی  بخش  میدانی  قسمت  نیمه در    نامه 

گرفته    افتهیساختار است.  کمک    ی هامصاحبه در  شده 
بخش کیفی جامعه آماری متشکل از خبرگانی بود که  

زمینه   تخصص    یگذاراست یسدر  ورزش  در  اخالقی 
  را دارا بودند ازجمله هر سه  ا یو  تجربی    اجرایی،  علمی،

  نه یدر زم  پژوهش  استادان دانشگاه که دارای کتاب یا)
مدیران   بودند،  ورزشی  با  یهاسازمان اخالق   مرتبط 

هدفمند  ورزش و همچنین مربیان ورزشی( که به شکل  
موضوع مصاحبه    انیدر جرکلی  طوربه   و   شدند انتخاب

خود دربارۀ    یهادگاه یو دو سپس به بیان آرا    گرفتند  قرار
پرداختندسئواال مصاحبه  نیمه   طوربهمصاحبه،  .  ت 
با  افتهیساختار داشتند  نفر  19،  به همکاری    که تمایل 

گرفت اشباع    یریگنمونه.  انجام  زمان  ادامه    هاداده تا 

از   استفاده  با  و    یکدگذار  1ماکسکیودا   افزارنرم یافت 
کلیه انتظارت   از اولیه فهرست  سپس  انجام گرفته است.

 در بعد مرحله . دره استاستخراج شد  آنهاکدام از    هر

 مشیخط  حوزه خبرگان از نفر 15به   دیمتل روش قالب
در این بخش   آماری جامعه  .شد مراجعهعمومی،   گذاری

با    هادانشگاه اساتید عضو هیئت علمی  پژوهش شامل ) 
 و  عمومی گذاری،  مشیخط  تحصیالت مرتبط در حوزه

دارای    هاونیفدراس  یهاته یکممسئولین   ورزشی 
است  (عمومی گذاری  مشیخط دکترای    .بوده 

 انتخاب نفر  15تعداد   به  و  نظری صورتبه  یریگنمونه

 هر  اثر شدت سنجش جهت در آنان نظرات و   گردید
 .گردید یآورجمع  نامهپرسش طریق از عوامل یک

شماره   ویژگی1جدول  نمونه،  گروه  دو  های  های 
 پژوهش را نشان می دهد.

 
 ویژگی نمونه های پژوهش  -1جدول 

Table 1- Characteristics of research samples 

های  نمونه

 بخش کیفی 
Examples 

of quality 

section 
 

 جنسیت 
Gender 

 تحصیالت
Education 

های  نمونه

 بخش کمی 
Quantity 

section 

examples 

 جنسیت 
Gender 

 تحصیالت
Education 

 دکتری  مرد 1نمونه  کارشناسی ارشد  مرد 1نمونه 
 دکتری  زن 2نمونه  دکتری  زن 2نمونه 
 دکتری  مرد 3نمونه  دکتری  مرد 3نمونه 
 دکتری  مرد 4نمونه  دکتری  مرد 4نمونه 
 دکتری  مرد 5نمونه  دکتری  مرد 5نمونه 
 دکتری  مرد 6نمونه  دکتری  مرد 6نمونه 
 دکتری  زن 7نمونه  دکتری  مرد 7نمونه 
 دکتری  مرد 8نمونه  دکتری  زن 8نمونه 
 دکتری  زن 9نمونه  کارشناسی ارشد  زن 9نمونه 

      

 
 

 
1. Maxqda  
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 ویژگی نمونه های پژوهش  -1جدول ادامة 

Table 1- Characteristics of research samples 

های  نمونه

 بخش کیفی 
Examples 

of quality 

section 
 

 جنسیت 
Gender 

 تحصیالت
Education 

های  نمونه

 بخش کمی 
Quantity 

section 

examples 

 جنسیت 
Gender 

 تحصیالت
Education 

 دکتری  مرد 10نمونه  دکتری  مرد 10نمونه 
 دکتری  مرد 11نمونه  دکتری  زن 11نمونه 
 دکتری  مرد 12نمونه  کارشناسی ارشد  مرد 12نمونه 
 دکتری  مرد 13نمونه  کارشناسی ارشد  مرد 13نمونه 
 دکتری  مرد 14نمونه  دکتری  مرد 14نمونه 
 دکتری  زن 15نمونه  دکتری  مرد 15نمونه 
 دکتری  مرد 16نمونه 

 
 دکتری  مرد 17نمونه 
 دکتری  مرد 18نمونه 
 دکتری  زن 19نمونه 

 ها ابزار و شیوه گردآوری داده
شامل   حاضر  پژوهش  در  اطالعات  گردآوری  ابزار 

نامه بر اساس روش  ساختار یافته و پرسشمصاحبه نیمه 
دیمتل بود. مصاحبه پژوهش حاضر به صورت تک به  

صورت  تک با نمونه های پژوهش انجام گردید. بدین  
، مصاحبه در یک جلسه و که پس از هماهنگی با آنان

االت  ئودقیقه انجام شد. س  40تا    20بین    یدر مدت زمان
محور شناسایی   مصاحبه حول  خط این  -یمشعوامل 

ورزش  گذاری های  اخالق  مصاحبه  خروجی  بود.  ی 
ای گردید که  نامه گیری پرسشپژوهش منجر به شکل

تل طراحی گردیده نامه بر اساس روش دیماین پرسش
 بود.

دیمتل  فونتال   1تکنیک  گابوس   2توسط  سال    3و  در  و 
های  ارائه شد. تکنیک دیمتل که از انواع روش   1971

 

1. Decision Making Trial And 

Evaluation (DEMATEL) 

مقایسه تصمیم اساس  بر  با  گیری  است،  زوجی  های 
مندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یک  بهره

نظام  ساختاردهی  و  به  سیستم  ب  آنهامند  کارگیری هبا 
گراف نظریه  سلسلهاصول  ساختاری  از    ها،  مراتبی 

ت روابط  با  موجود در سیستم همراه  و  أعوامل    تأثر ثیر 
می  ارائه  روابط    یاگونهبه دهد،  متقابل  اثر  شدت  که 

را   می  صورتبه مذکور  روش امتیاز عددی معین  کند. 
بین   متقابل  رابطه  بررسی  و  شناسایی  جهت  دیمتل 
گرفته   کار  به  شبکه  روابط  نگاشت  ساختن  و  معیارها 

روابط عناصر    دارجهت  یهاگراف جا که  شود. از آنمی
نشان دهند، لذا تکنیک    توانندی میک سیستم را بهتر  

عوامل    تواندیم دیمتل مبتنی بر نمودارهایی است که  
درگیر را به دو گروه علت و معلول تقسیم نماید و رابطه  

یک مدل ساختاری قاب درك    صورتبه را    آنهامیان  

2. Fonetla 

3. Gabus 
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دیمتل   تکنیک  انجام  برای  مرحله  چهار  درآورد. 
 اند: کرده  ییشناسا

از    که  ی زمان(:  M)   تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم  -1
شود از میانگین ساده نظرات  نفر استفاده می   چند   دگاهید

می  و  استفاده  تشکیل   Mشود   1رابطه  در    را 

𝑀 =
x1+x2+x3+… +xp

p
فرمول در   عداد    pاین 

ه ترتیب ماتریس مقایسه ب  x1    ،x2  ،xpخبرگان و  
نرمال کردن    - 2  .است  pو خبره    2، خبره  1زوجی خبره  

مستقیم:   ارتباط  در    N=k*M  2رابطه  ماتریس  که 
  جمعشود. ابتدا  زیر محاسبه می   صورتبه  kاین فرمول  

ستون و  سطرها  می تمامی  محاسبه  معکوس  ها  شود. 
  که   دهدی مرا تشکیل    kعدد سطر و ستون    نیتربزرگ

=K  3  رابطه
1

max ∑ aij
n
j=1

  -3  .شودمی مشاهده    

کامل   ارتباط  ماتریس  درمحاسبه   4  رابطه  که 
T=N×(I-N)-1  ایجاد نمودار    -4  .شودمی مشاهده

برای   (D) عناصر هر سطر  امر جمعکه برای این    علی
آن عامل بر سایر    گذاری تأثیرهر عامل نشانگر میزان  

.  گذاری متغیرها(  تأثیرهای سیستم است. )میزان  عامل 
برای هر عامل نشانگر میزان   (R) جمع عناصر ستون

از سایر  تأثیر آن عامل  است.    یهاعامل پذری  سیستم 
 D) بنابراین بردار افقی؛  متغیرها(  یریپذتأثیر)میزان  

+ R)   عامل مورد نظر در سیستم    تأثرو    تأثیرمیزان
عاملی   D + R چه مقدار   به عبارت دیگر هر؛  است

عوامل   سایر  با  بیشتری  تعامل  عامل  آن  باشد،  بیشتر 
دارد عمودی  .سیستم  قدرت   (D - R) بردار 

 اگر  یکل  طور  بهدهد.  هر عامل را نشان می   گذاریتأثیر

D - R   مثبت باشد، متغیر یک متغیر علی محسوب
در    .شوداگر منفی باشد، معلول محسوب می شود و  می

شود. نهایت یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم می 
و محور    D + Rدر این دستگاه محور طولی مقادیر  

. موقعیت هر عامل با  است  D - R  بر اساسعرضی  
( در دستگاه  D + R, D - Rای به مختصات )نقطه

یز شود. به این ترتیب یک نمودار گرافیکی نمعین می
 خواهد آمد.  به دست

 

 نتایج 
از خبرگان  19  ش باپژوه این  در از    نفر  سه  )متشکل 

ملی تیم  ورزشی،    با  مربی  مرتبط  نفر   8تحصیالت 
تحصیالت   که  آسیایی  و  جهانی  سطح  در  قهرمان 

، پنج  اندبودهیا عضو هیئت علمی دانشگاه    داشتهورزشی  
مدیران  نفر و  نهادی    از    ی هاباشگاه ورزشی 

و    شهرهاکالن   یهای شهردار ورزشی  تحصیالت  با 
از اساتید دانشگاهی که در زمینه اخالق    ه نفرس  تاًینها

دارای   علمی    تألیفورزشی  مقاالت  و   (اندبودهکتاب 
 مشیخط از موارد    مورد  9تعداد    .مصاحبه به عمل آمد

  2که در جدول    اخالقی در ورزش شناسایی شد گذاری
 برای  .مبنای ادامه کار قرار گرفتو    است  اشاره شده

به شده  شناسایی  عوامل  اعتبار   از نفر چند تأیید 

 اعمال از پس که است شده ارائه مرتبط متخصصین

فهرست    2عوامل در جدول   ،نظر آنها مورد  یهالیتعد
متشکل  خبره    15برای بررسی معیارها از نظر    .اندشده 
، مرتبط  هادانشگاه اساتید عضو هیئت علمی  نفر از    8از ) 

از    7  عمومی گذاری،  مشیخط  در حوزه  مسئولین  نفر 
دکترای  که    ورزشی  هاونیفدراس  یهاته یکم دارای 

برای   و   استفاده شد(  اندبوده   عمومی گذاری  مشیخط 
-استفاده می  هاپاسخ   حسابیادغام نظرات از میانگین  

 شود.
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 هامقوله مفاهیم و تشکیل دهنده یها دسته  -2جدول 
Table 2 - Categories that make up the concepts and categories 

 هامقوله
Categories 

 مفاهیم
concepts 

قطعه  

 کدها 
Code 

snippets 

 فلسفه اخالق 
 24 گذاری مشیخط  اخالق در  بر فلسفه تأکید

 28 در ورزش فلسفه اخالق 

 
  در شناختیروانبر اساس  تأکید

 گذاری  مشیخط

 32 مسائل  و حلشناسی در رصد روان یهاوهیشاستفاده از 
 16 اخالقی شناختیروانچهارچوب  یاستانداردساز

 39 تکیه بر توانایی مربیان

 34 گزینش مدیران اخالقی 

 انفعاالت اجتماعی و محیطی فعل و 
 19 متقابل جامعه و اخالق ورزشی بر همدیگر  تأثیر

 17 محیط

 بر فرهنگ ایرانی اسالمی  تأکید

 24 دین

 22 فرهنگ 

 16 منش پهلوانی 

 33 الگوهای اخالقی 

 بسیج دانش و اطالعات 
 

 22 در جهان  هاپژوهشمطالعه 
 17 ها دانشگاهمشارکت با 

 20 اخالقی یمنشورها کنندگاننیتدو با مشارکت

 تعامالت هدفمند 
 16 تعامل با ذینفعان

 18 ورزشی  آموزشی های محیط و پروش آموزش مدارس،  با تعامل

  مشیخط یهایاستراتژتدوین 
 گذاری 

 17 و بلندمدت مدتانیم  کوتاه مدت،  یزیربرنامه

 16 اخالقی  یهانهیگزانتخاب 

 کاربردی اخالق ورزشی  یهاکانون
 18 بر مشاوران اخالقی  تأکید

 14 پیشکسوتان  از  یریگبهره

افزاهم  هایپتانسیلتنوع قومیتی و   20 بر اشتراکات  تأکید 
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 اخالق ورزشی  گذاری مشیخطمعرفی عوامل  -3جدول
Table 3 - Introduction of sports ethics policy-making factors 

 معیار
Criterion 

 کد
code 

 C1 فلسفه اخالق 

 C2 گذاریسیاست در شناختیروان بر اساس تأکید
 C3 ی ط یو مح یانفعاالت اجتماع  فعل

 C4 ی اسالم یران یبر فرهنگ ا  تأکید
 C5 دانش و اطالعات  ج یبس

 C6 گذاری  مشیخطذینفعان  با هدفمند تعامالت
 C7 گذاری سیاست هایاستراتژ نیتدو

 C8 ی اخالق ورزش   یکاربرد یهاکانون
 C9 افزاهم  هایپتانسیلو  یتیقوم  تنوع

 

 دیمتل  عبارات کالمی و اعداد متناظر روش  -4جدول 
Table 4- Verbal expressions and corresponding numbers of Demethel method 

 نام
name 

 زیاد  تأثیر متوسط  تأثیر کم  تأثیر تأثیر بدون 
 خیلی   تأثیر

 زیاد
 مقدار

the amount 

of 
0 1 2 3 4 

تشکیل ماتریس    روش دیمتل بر عوامل اصلی   ی ساز اده ی پ 
از  :  ارتباطات مستقیم  ادغام نظرات همه خبرگان  برای 

ماتریس ارتباطات مستقیم استفاده شده است.    1رابطه  

آورده شده است. این جدول ادغام نظرات    5در جدول  
 . خبره بر اساس میانگین حسابی است 15

 

 ماتریس ارتباط مستقیم عوامل -5جدول 
Table 5- Direct correlation matrix of factors 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 عوامل 

C1 0.00 3.80 3.67 3.20 2.93 4.00 3.93 3.73 4.00 

C2 3.33 0.00 3.53 3.87 3.07 1.87 3.13 2.33 3.80 

C3 3.47 2.93 0.00 3.33 3.67 3.07 3.80 3.53 3.47 

C4 4.00 2.80 2.87 0.00 3.27 3.00 4.00 3.67 3.67 

C5 3.13 3.47 3.60 3.40 0.00 3.80 3.67 2.87 3.80 
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 ارتباط مستقیم عواملماتریس  -5جدول 
Table 5- Direct correlation matrix of factors 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 عوامل 

C6 3.53 3.47 3.73 4.00 3.80 0.00 3.13 3.07 4.00 

C7 3.80 3.47 3.40 3.53 3.60 3.60 0.00 2.60 4.00 

C8 4.00 3.53 3.13 3.87 3.47 3.47 3.27 0.00 3.67 

C9 3.73 3.80 4.00 3.00 3.53 3.20 3.93 3.33 0.00 

 
مستقیم  ارتباطات  ماتریس  کردن  نرمالیزه   نرمال  برای 

استفاده    3و    2آمده از روابط    به دستکردن ماتریس  
است ستون ؛  شده  و  سطر  مجموع  باید  ابتدا  یعنی 

سپس از بین  دست آورد  هماتریس ارتباطات مستقیم را ب
  است  29.27اعداد مجموع، بیشترین مقدار را که عدد  

ب میهرا  جهت    اوریم.دست  تمام    یسازنرمالسپس 
( را بر عدد  4های ماتریس ارتباط مستقیم )جدول درایه

شده در جدول   ماتریس نرمال.  کنیمتقسیم می   29.27
 .آورده شده است 6

 
 ماتریس نرمالیزه شده روش دیمتل  -6جدول 

Table 6- Normalized matrix of Demetel method  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 0.000 0.130 0.125 0.109 0.100 0.137 0.134 0.128 0.137 

C2 0.114 0.000 0.121 0.132 0.105 0.064 0.107 0.80 0.130 

C3 0.118 0.100 0.000 0.114 0.125 0.105 0.130 0.121 0.118 

C4 0.137 0.096 0.098 0.000 0.112 0.103 0.137 0.125 0.125 

C5 0.107 0.118 0.123 0.116 0.000 0.130 0.125 0.098 0.130 

C6 0.121 0.118 0.128 0.137 0.130 000.0  0.107 0.105 0.137 

C7 0.130 0.118 0.116 0.121 0.123 0.123 0.000 0.089 0.137 

C8 0.137 0.121 0.107 0.132 0.118 0.118 0.112 0.000 0.125 

C9 0.128 0.130 0.137 0.103 0.121 0.109 0.134 0.114 0.000 

برای محاسبه ماتریس    ( Tمحاسبه ماتریس روابط کل ) 
رابطه   اساس  بر  کامل  ماتریس همانی  4ارتباط  ابتدا   ،

(I18∗18)  شود. سپس ماتریس همانی را  تشکیل می

نرمال   ماتریس  را  کنیم  میمنهای  حاصل  ماتریس  و 
می  در  معکوس  را  نرمال  ماتریس  نهایت  در  کنیم. 

روابط کل  ماتریس معکوس ضرب می  ماتریس  کنیم. 
 ده است.آورده ش  7در جدول 
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 عوامل ماتریس روابط کل دیمتل  -7جدول 
Table 7- Matrix of total relations of dimethyl agents 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 2.187 2.186 2.230 2.224 2.164 2.105 2.303 2.039 2.401 

C2 1.993 1.790 1.939 1.953 1.886 1.777 1.986 1.740 2.086 

C3 2.161 2.037 1.990 2.099 2.059 1.961 2.168 1.918 2.249 

C4 2.179 2.037 2.083 2.000 2.051 1.962 2.177 1.925 2.258 

C5 2.179 2.078 2.127 2.128 1.974 2.005 2.192 1.924 2.287 

C6 2.257 2.142 2.196 2.209 2.153 1.951 2.245 1.989 2.362 

C7 2.217 2.097 2.141 2.150 2.102 2.018 2.100 1.934 2.313 

C8 2.250 2.125 2.159 2.186 2.124 2.039 2.228 1.876 2.332 

C9 2.248 2.137 2.189 2.168 2.131 2.037 2.252 1.983 2.227 

نمودار علی، مجموع  جهت تشکیل   تشکیل نمودار علی 
( ماتریس روابط کل  Rها )( و مجموع ستونDسطرها )

ب می ه را  را    D-Rو    D+Rسپس    و   آوریمدست 
 کنیم.محاسبه می 

 

 عوامل گذاریتأثیر اهمیت و -8جدول 
Table 8- Importance and effectiveness of factors 

 R D D+R D-R 

C1 19.671 19.838 39.509 0.168 

C2 18.631 17.150 35.781 1.481 - 

C3 19.053 18.641 37.694 0.412 - 

C4 19.117 18.672 37.788 0.445 - 

C5 18.643 18.894 37.538 0.251 

C6 17.855 19.505 37.360 1.651 

C7 19.650 19.071 38.721 0.579 - 

C8 17.328 19.319 36.647 1.991 

C9 20.516 19.371 39.887 1.144 - 

یک معیار بیشتر    Dهر چه مقدار    8با توجه به جدول  
باالیی برخوردار است    گذاریتأثیرباشد یعنی آن معیار از  

اساس این  بر  اخالق  که    نیگذارترتأثیر(  1C)  فلسفه 
یک معیار بیشتر باشد یعنی    Rهر چه مقدار    معیار است.

از   معیار  برخوردار است  یریپذتأثیرآن  این    .باالیی  بر 
(  9C)  افزاهم  هایپتانسیل و    یتیقوم  تنوعاساس معیار  

معیار    D+Rهر چه مقدار    پذیرترین معیار است.تأثیر
بیشتر باشد یعنی آن معیار دارای ارتباط بیشتری با دیگر 
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اساس   این  بر  است  سیستم  و   یتیقوم  تنوععوامل 
با    (9C)   افزاهم   هایپتانسیل  ارتباط  بیشترین  دارای 

و   D+Rبر اساس مقادیر    دیگر عوامل سیستم است.
D-R    رسم  می  6جدول را  معیارها  نمودار علی  توان 

داده شده است. بر این اساس  نشان  1نمود که در شکل  
-Dقرار دارند داری    Xمعیارهایی که در باالی محور  

R    .هستند و مثبت  دارند  علت  جنبه  معیارها    این 

که    آنها  یپذیرتأثیر از  آنها  گذاریتأثیر است  بیشتر 
معیارهایی    است.  8C-6C -5C-1C  یارهای معشامل  

منفی هستند   D-Rهستند دارای    Xکه در پایین محور  
یعنی  دارند  معلول  جنبه  پژوهش  در  معیارها  این 

باالتری  تأثیر شامل    دارندپذیری  - 9C  ی ارهایمعکه 
7C-4C-3C-2C هستند . 

 
 نمودار علی عوامل -1شکل 

Figure 1- Diagram of causal factors 

 
به منظور تعیین روابط بر اساس مقدار حد آستانه ابتدا  

مستقیم ارتباط  ماتریس  را    میانگین  غیرمستقیم   به و 
(  2.104)   کنیم که مقدارحد آستانه محاسبه می  عنوان

سپس تمامی روابطی که در ماتریس    .آیددست می هب

دارند صفر و  این مقدار  از    ارتباط کامل مقداری کمتر 
می  یک  روابط  نظر مابقی  در  معنی  به  این  که  شوند 

نمودار شبکه    نگرفتن رابطه آن دو متغیر با یکدیگر در 
 آورده شده است.  9که در جدول شماره   روابط است
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 بر اساس ارزش آستانه  عواملروابط    -9جدول 
Table 9- Factor relationships based on threshold value 

T C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

C4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

C5 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

C6 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

C7 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

C8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

C9 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

 

 گيري  نتيجه و بحث

از جمله ورزش   ایحوزه توجه به مسائل اخالقی در هر 
کلیدی   و  ورزش  استمهم  در  اخالقیات  ارتقا سطح   .

  مسئلهمسیر تعالی ورزش را فراهم نماید. این    تواندمی
سبب گردیده است تا بیش از پیش لزوم به برخورداری  

  اخالقی در ورزش درك گردد.   یهای گذار  مشیخط از  
چارچوبی مدون    تواندمیگذاری اخالقی    مشیخط وجود  

و   پیگیری  جهت  و    ی سازاده ی پدر    هایجنبه مسائل 
به    مشیخط عبارتی  اخالقی در ورزش را شکل دهد. 

  ی سازنهینهادبستری در جهت   تواندمی گذاری اخالقی  
نماید.هافعالیت فراهم  را  ورزش  در  اخالقی  این    ی 
تا    مسئله است  گردیده  با هدف    پژوهشسبب  حاضر 

عوامل   و  شناسایی اخالق   مشیخط تحلیل    گذاری 
 درك گردد. ورزشی

که    پژوهشنتایج   داد  نشان    مشیخط   عواملحاضر 
بر    تأکید،  فلسفه اخالق  شامل ورزش    در  اخالقی  گذاری
انفعاالت    فعل،  گذاریسیاست   در   شناختیروان   اساس 
ی،  اسالم  یرانیبر فرهنگ ا  تأکیدی،  طیو مح  یاجتماع

 

1. Shaw & Plapinger  

2. Hudson  

و اطالعات  جیبس با ذ  تعامالت،  دانش   نفعانیهدفمند 
،  گذاریسیاست  هایاستراتژ  نیتدو ی،  گذار  مشیخط 

ورزش  یکاربرد  یهاکانون و   یتیقوم  تنوعو    یاخالق 
به    .است  افزاهم   هایپتانسیل  توجه  عبارتی  فلسفه  به 
،  گذاریسیاست  در  شناختیروان  بر اساس  تأکید،  اخالق

اجتماع  فعل مح  یانفعاالت  فرهنگ   تأکیدی،  طیو  بر 
اطالعات  جیبسی،  اسالم  یرانیا و    تعامالت ،  دانش 

  های استراتژ  نیتدو ی،  گذار  مشیخط  نفعانیهدفمند با ذ
ورزش  یکاربرد  یهاکانون ،  گذاریسیاست  و   یاخالق 

بستری در   تواندمی   افزاهم   هایپتانسیلو    یتیقوم  تنوع
گذاری اخالقی در ورزش    مشیخط جهت ارتقا و توسعه  

  مسئله مختلفی به این    هایپژوهشدر  را فراهم نمود.  
است.   شده  ) اشاره  همکاران  و  و  (2020فرزانه  شائو   ،

هودسون 2000)  1پالپینگر و   (1997)  2(،  فورد  و 
مشخص نمودند که مسیر توسعه  (  1994)  3ریچاردسون

  استگذاری اخالقی همواره سخت و دشوار    مشیخط 
نگاهی جامع به مسائل    بایستیمی و در جهت ایجاد آن  

اسطه این نگاه کالن،  ی که بتوان به و صورتبهداشت.  
  یهای گذار  مشیخط مختلف موجود در مسیر    های جنبه

3. Ford & Richardson  
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نمود. فراهم  را  ورزش  در  تنوع    اخالقی  شک  بدون 
ر منظر  از  میوانقومیتی  ذهنی شناختی  بستر  تواند 

شکل جهت  در  ایجاد  مناسبی  ورزشی  اخالق  گیری 
ظرفیت تواند  می تنوع قومیتی  نماید. بدین صورت که  

های اخالقی  های ذهنی مطلوبی در مسیر بهبود جنبه
 داشته باشد. 

نیز مشخص نمودند که در    (2020)  1ایر و    ، چنگآبوت
بهبود   ورزش    یهای گذار  مشیخط جهت  در  اخالقی 

مدیریتی، فردی، روانی   هایجنبه به تمامی    بایستیمی
سناسیپ، مجتبی و و فرهنگی توجه داشت. از دیدگاه  

اخالقی    مشیخط نیز،    (2017)  2کاویکو گذاری 
بتواند    بایستیمی تا  گردد  طراحی  مدون  چارچوبی  در 

التا و همکاران    را مورد پوشش قرار دهد.  هاجنبه تمامی  
به    (2020) توجه  که  نمودند  مشخص    هایجنبه نیز 

در   تواندمی اجتماعی   فعالیت  و  اخالقیات  توسعه  روند 
چنین    توانیم با این توجه  این خصوص را فراهم نماید.  

حاضر در این خصوص    پژوهشاعالم داشت که نتایج  
نتایج   )  های پژوهشبا  همکاران  و  (، 2020آبوت 

(  2020( و التا و همکاران ) 2017سناسیپ و همکاران )
نظاستهمسو   به  حیطه    یهایدگ یچیپ  رسدمی ر  . 

خصوص   در  ابهام  و  ورزش  در  خصوص  به  اخالق 
سبب هافعالیت ورزش  در  غیراخالقی  و  اخالقی  ی 

تا   است  ورزش  گردیده  در  اخالق  توسعه  جهت  در 
داشت.    ییهایزیربرنامه و    هافعالیت   ایمجموعه نیازمند  

ی که امروزه روند توسعه و گسترش اخالقیات  صورتبه
به نظر   ورزش به امری خطیر و کلیدی تبدیل شود.در  
فلسفه  شناسایی شده شامل    هایمؤلفه توجه به    رسدمی

،  گذاریسیاست  در  شناختیروان  بر اساس  تأکید،  اخالق
اجتماع  فعل مح  یانفعاالت  فرهنگ   تأکیدی،  طیو  بر 

اطالعات  جیبسی،  اسالم  یرانیا و    تعامالت ،  دانش 
  های استراتژ  نیتدو ی،  گذار  مشیخط  نفعانیهدفمند با ذ

ورزش  یکاربرد  یهاکانون ،  گذاریسیاست  و   یاخالق 

 

1. Abbott Chang & Eyre  

بتواند مسیر توسعه    افزا هم   هایپتانسیل و    یتیقوم  تنوع
ی اخالقی در ورزش را تسریع دهد  هافعالیت و گسترش  

مناسبی   صورتبه ی اجرایی در این حوزه را هافعالیتو 
در جهت بهبود مسائل اخالقی در ورزش   تقویت نماید.

نگرش   و  رفتارها  نهادینه سازی  در  بایستی سعی  می 
های ارکان ورزش در پاسخ به مسائل اخالقی و ارزشی  

  اخالقی  گذاری  مشیخط   عواملداشت. به نظر می رسد  
اخالق  شامل ورزش    در اساس  ،  فلسفه  بر  تأکید 

  ی انفعاالت اجتماع  فعل ،  گذاریسیاست   شناختی درروان
مح ا  تأکیدی،  طیو  فرهنگ    جیبسی،  اسالم  یرانیبر 

اطالعات و  ذ  تعامالت،  دانش  با    نفعانیهدفمند 
گذارخط  ،  گذاریسیاست  هایاستراتژ  نیتدو ی،  مشی 

ورزش  یکاربرد  یهاکانون و   یتیقوم  تنوعو    یاخالق 
تواند بستر مناسبی در جهت    افزاهای هم پتانسیل  می 

شکلگیری رفتارها و نگرش های پایدار و یکپارچه در  
ورزشی  اخالقی  گیری  شکل  جهت  در  ورزش  حوزه 

 داشته باشد. 
از طرفی مسائل اخالق در دل فرهنگ قرار گرفته است  

تا فرایند تحول اخالق نیز به و این سبب گردیده است 
شد. به عبارتی با توجه  مانند فرهنگ، سخت و دشوار با

بودن توجه به مسائل اخالقی و فرهنگی، نیاز   برزمان به  
اخالقی در    یها یمشخط است تا چارچوبی تحت عنوان  

ورزش شکل گیرد تا بدین منظور بتوان بستر مناسبی 
توسعه   جهت  نمود.  هافعالیت در  ایجاد  را  اخالقی  ی 

به   توجه  شک  اخالقبدون   اساسبر    تأکید،  فلسفه 
  ی انفعاالت اجتماع  فعل ،  گذاریسیاست   در  شناختیروان

مح ا  تأکیدی،  طیو  فرهنگ    جیبسی،  اسالم  یرانیبر 
اطالعات و  ذ  تعامالت،  دانش  با    نفعانیهدفمند 

،  گذاریسیاست  هایاستراتژ  نیتدو ی،  گذار  مشیخط 
ورزش  یکاربرد  یهاکانون و   یتیقوم  تنوعو    یاخالق 

بستری مناسبی در جهت   تواندمی   افزاهم   هایپتانسیل 
ی اجرایی در خصوص مسائل اخالقی  هافعالیت توسعه  

2. Senathip, Mujtaba & Cavico  
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طرفی   از  نماید.  فراهم    هایمؤلفه  یساز اده یپرا 
  تأکید ،  فلسفه اخالقگذاری اخالقی از جمله    مشیخط 

انفعاالت    فعل،  گذاریسیاست   در  شناختیروان  بر اساس
ی،  اسالم  یرانیبر فرهنگ ا  تأکیدی،  طیو مح  یاجتماع

و اطالعات  جیبس با ذ  تعامالت،  دانش   نفعانیهدفمند 
،  گذاریسیاست  هااستراتژی  نیتدو ی،  گذار  مشیخط 

ورزش  یکاربرد  هایکانون و   یتیقوم  تنوعو    یاخالق 
جهت   تواندمی   افزاهم   هایپتانسیل  در  الزم  دغدغه 

را  ی اخالقی در ورزش  هافعالیتو توسعه    گیریشکل 
تواند نقش  می  پاسخگویی به فلسفه اخالق  فراهم نماید.

مهمی در روند بهبود رفتارهای مطلوب اخالقی در حوزه  
باشد داشته  اخالق  ورزش  فلسفه  که  صورتی  به   .

گیری رفتارهای اخالقی  در شکلهای مطلوبی  ظرفیت
 ورزش داشته باشد. در 

پیشنهاد   حاضر  تحقیق  نتایج  به  توجه  تا    گرددمیبا 
  مشیخطی اجرایی در جهت ارزیابی وضعیت هافعالیت
اخالقی در ورزش شکل گیرد تا شواهدی    هایگذاری 

در ورزش درك گردد. از    مسئلهدر خصوص جایگاه این  
  گرددمی حاضر پیشنهاد    پژوهش طرفی با توجه به نتایج  

اخالقی کدهای  ایجاد  با  در    تا  سعی  ورزش  در 
 اخالقی در ورزش   هایگذاری  مشیخط   سازیپیاده 

نتایج   به  توجه  با  طرفی  از  حاضر    پژوهشداشت. 
تا با ایجاد منشور اخالقی در ورزش،    گرددمی پیشنهاد  

اخالقی در ورزش    هایمشیخط مسیر جهت دستیابی  
از طرفی    خود را تقویت نمود.  هایبرنامه به اهداف و  

برگزاری    گرددمیپیشنهاد   با  در    هایدوره تا  آموزشی 
تقویت   اخالقی    مشیخط   هایمؤلفه جهت  گذاری 

،  فلسفه اخالقحاضر شامل    پژوهششناسایی شده در  
اساس  تأکید   فعل ،  گذاریسیاست  در  شناختیروان  بر 

 یرانیبر فرهنگ ا  تأکیدی،  طیو مح  یانفعاالت اجتماع
هدفمند با    تعامالت،  دانش و اطالعات  جیبسی،  اسالم

 هااستراتژی   نیتدو ی،  گذار  مشیخط   نفعانیذ
ورزش  یکاربرد  هایکانون ،  گذاریسیاست  و   یاخالق 

، به ارتقا دانش فنی  افزاهم   هایپتانسیل و    یتیقوم  تنوع
این   خصوص  در  ورزش  ارکان  و  و   ها مؤلفهمدیران 

اقدام    مشیخط همچنین   ورزش  در  اخالقی  گذاری 
 نمود.

 

 تشکر  و ریتقد
امر   در  مرا  که  کسانی  و  اساتید  تمامی  از  پایان  در 
بینهایت اند،  کرده  کمک  مرا  تحصیل  نیز  و   پژوهش 

 سپاسگزارم. 
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