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 چکیده

گیري ي ورزشی جلوهاطیمحي اخالقی در هايناهنجاراز بسیاري  تواندیمرعایت اصول و کدهاي اخالقی در ورزش امري ضروري است که 
. پردازدیمي معیارهاي مورد نیاز اخالقی مربیان کشتی ایران بندتیاولوبررسی و منظور پژوهش حاضر با هدف شناسایی، به کند. بدین

به اخالق ورزشی  شناسایی معیارهاي اخالقی با مرور ادبیات مربوط منظوربهکه ابتدا  استي کمی و کیفی هاروشپژوهش حاضر ترکیبی از 
ي مراحل بعدي هادادهي مختلف مورد بررسی اکتشافی قرار گرفت. کشورهاي مربیان ورزشی هاانجمني ورزشی معتبر و هاونیفدراساز 

شامل  برتیتبهتخراج شد. مراحل تحلیل نیز افراد متخصص تا رسیدن به اشباع نظري و همچنین بررسی پیمایشی اس بااز طریق مصاحبه 
 که در هر مرحله معیارها بررسی و تلخیص استي و تکنیک آنتروپی دییتأ، شاخص الوشه، تحلیل عاملی هامصاحبهتحلیل محتواي 

قی در محیط معیارهاي اخال، لزوم رعایت رانیگیکشتبراساس دیدگاه مدیران، مربیان، داوران، کارشناسان و  داد نشان نتایج .دشدنیم
) 229/0وزن  ) در اولویت اول اهمیت قرار دارد. پس از آن نیز لزوم رعایت معیارهاي اخالقی در محیط اجتماعی (با363/0(با وزن  مسابقات

هاي اخالقی ت معیار) در رتبۀ سوم اهمیت و در نهایت لزوم رعای207/0(با وزن  در رتبۀ دوم، لزوم رعایت معیارهاي اخالقی در محیط تمرین
شتی جمهوري وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ک دشویمپیشنهاد  ) در رتبۀ چهارم اهمیت قرار دارند.199/0در محیط خانوادگی (با وزن 

ی کشتی المللنیبستیتو بندند و از طریق ان کاربهاخالقی مربیان کشتی ایران  نامۀنظامرا در تدوین  شدهییشناسااسالمی ایران معیارهاي 
 شوند. ناخود آشکه وظیفۀ آموزش مربیان را دارد، معیارهاي اخالقی را به مربیان سراسر کشور آموزش دهند تا مربیان با وظایف اخالقی 
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 مقدمه

علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و  1اخالق

و راه  کندیمرا معرفی  آنهارفتارهاي اختیاري متناسب با 

کسب صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دوري 

 دهدیماز صفات بد و اعمال و رفتار ناپسند را به انسان نشان 

 ییها) اخالق را عبارت از اصول و ارزش1381( 2. دفت)1(

 د. بنابراینکه بر رفتار فردي یا جمعی حاکمیت دار داندیم

 يهاطیاخالقی، مفهومی جدا از مح يهاشهیفلسفه و اند

پرورش انسانی  سازنهیآموزشی و پرورشی نبوده و اتفاقاً زم

 .)2( کامل و اخالقی از طریق ورزش و فعالیت بدنی است

ي از علوم انسانی و موضوع آن ارزش اشاخهاخالق در واقع 

و رفتارهاي انسان است. نقش  هايخو(درستی یا نادرستی) 

ها و رفتارها، در برخوردها و ارتباطات، در اخالق در عملکرد

 ).3است ( کنندهنییتعمهم و  هایابیارزو  هانشیگز

ي از باورهاست که بسیاري امجموعهنیز  3اخالق ورزشی

 عنوانبهي ورزشی هامهارتاز افراد در انجام حرکات و 

ضوابط و معیارهاي اصولی در ورزش مورد استفادة عملی 

اخالق ورزشی در حقیقت شامل معیارهاي . دهندیمقرار 

 ).4عملکرد باالي ورزشی همراه با فرهنگ ورزشی است ( 

جایی که نسبت به ورزش قهرمانی  ی،بدن تیدر محیط ترب

تأکید بر رقابت کمتر است، الزم است ورزشکاران از نظر 

  ).5باشند (داشته اخالق ورزشی رفتار مناسب و مطلوبی 

 یط یو علوم ورزش یبدن تیبتر ۀجانبهمه شرفتیپ

اندرکاران ورزش دست عمل دانیسو م کیاز  ر،یاخ يهادهه

را  یاخالق قیمسائل عم گرید يو از سو دهیرا وسعت بخش

و  نییبه تب دیجد يده است. دانش و عملکردهاکرمطرح 

 نییتب اریو اخت تیدارند و مسئول ازین نیاحکام نو نیتدو

از اخالق  غیر توانیامر در ورزش را نم نیا يبرا زمال یمبان

با وسعت  یاخالق ورزش فهیوظ نیشد. بنابرا ایجو یورزش

                                                           
1. Ethics 
2. Defft 

شده و انتظارات  ترنینگرش انسان سنگۀ عرص افتنی

ورزشکاران و البته  ان،یمرب ران،یدر خاطر مد يشتریب

براي مربی ورزش آمده است.  دیپد یبدن تیترب انیدانشجو

ي افراد هاارزشورزشی، بسیار مهم است که از  زیربرنامهیا 

ي ورزشی و اعضاي هانیتمردر  کنندهشرکتو ورزشکاران 

ي ورزشی آگاهی کامل داشته باشد. مربی باید بداند هامیت

ي هاارزشي ورزشی با اهداف و هاارزشکه چگونه اهداف و 

. انحراف در ورزش کندیمافراد در زندگی ارتباط پیدا 

 ). 6بسیار نزدیک با اخالق ورزشی دارد ( يارابطه

ي در زندگی و تأثیرات مثبت و اارزندهورزش نقش 

که  دارندیممنفی بر روح و روان افراد دارد. محققان بیان 

، بلکه دیآینموجود خودکار به صورتبهمنافع مثبت ورزش 

 ). برخی معتقدند که7به محیط ورزشی نیز، بستگی دارد (

ر اول از محیط خانواده و د وهلۀق را در ورزشکاران اخال

و دیگر افرادي  هایمیتهم، مسئوالنمراحل بعدي از مربیان، 

ز ). در بسیاري ا8،9(  رندیگیمکه در محیط هستند، فرا 

مطالعات، نقش رفتار مربی و سهم او در ایجاد اخالق 

 ).12 -10ورزشی، مثبت گزارش شده است (

که رعایت اصول و استانداردهاي  شودیماگرچه ادعا 

ي اسادهي ورزشی موضوع هابرنامهو  هاتیفعالدر  4اخالقی

است، در واقع، این کار در بسیاري از مواقع کامالً پیچیده 

که ورزش و مسابقات ورزشی باید با  دانندیماست. همه 

ي اخالقی همراه باشد و رعایت اصول و هاارزشسجایا و 

ي ورزشی و مسابقات بر هاطیمحر معیارهاي اخالقی د

در عمل چنین  شودیمهمگان واجب است. اما مشاهده 

ي رفتاري، تقلب، تبانی و هايناهنجارنیست و متأسفانه 

ی، پرخاشگري، مشاجره و سایر موارد غیراخالقی شکنقانون

). 4در حال افزایش است ( روزروزبهي ورزشی هاطیمحدر 

ي اخالقی در هاارزشاصول و  ي اخیر، انحراف ازهاسالدر 

3. Sport Ethics 
4. Ethical Principles 
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میان ورزشکاران، مربیان، کارگزاران و سایر عوامل مرتبط با 

ورزشی را  زانیربرنامهورزش، توجه محققان، پژوهشگران و 

 ). 13به خود جلب کرده است (

ي هادانیماز تخلفات متعدد در  هارسانهپوشش خبري 

ورزشی، رفتارهاي جنایی و انجام جرم توسط ورزشکاران و 

ي ورزشی سبب شده است، هادانیممربیان در خارج از 

بعضی افراد به این نتیجه برسند که انحراف در ورزش 

است. شاهد این ادعا این است  ریناپذاجتنابو  نشدنیکنترل

در  ژهیوبهي اخیر در حوزة ورزش کشور، هاسالکه در 

، انحراف هايناهنجاري قهرمانی و مسابقات ورزشی هاورزش

ي اخالقی و رفتاري در بین ورزشکاران، مربیان، هايروکجو 

امور ورزش اتفاق  اندرکاراندستداوران و سایر مسئوالن و 

علم اخالق و  نظرانصاحبافتاده که نظر متخصصان و 

ی ورزشی را به خود جلب کرده است. متأسفانه شناسجامعه

این روند رو به افزایش است. از مجموع حوادث 

ي ورزشی چنین استنباط هاطیمحپیوسته در وقوعبه

و  شودینمکه اصول اخالقی در ورزش رعایت  شودیم

 ). ضرورت1شده است ( نشدنیانحراف در ورزش کنترل

 در که امروز ورزشی دنیاي در ورزش و اخالق رابطۀ مطالعۀ

است. این مهم در  مهم دارد، بسیارفراملی نقش  و ملی ابعاد

ورزش کشتی که ورزشی پهلوانی است، و ضرورت رعایت 

اصول اخالقی در این ورزش اهمیت بسیار زیادي دارد، 

 مؤسساتاهمیت واالتري دارد. در کشورهاي دیگر نیز، 

ي کشتی کشورهاي مختلف از هاونیفدراسمعتبر ورزشی و 

ن بر قوانین و مقررات و جمله آمریکا و کانادا با گردن نهاد

 اندرکاردستۀ اخالقی براي همۀ نیروهاي نامنظامتبیین 

در تمرین و مسابقات، احترام،  انضباطورزش، نظم و 

ي، همکاري گروهی، متانت و وقار (اخالق ریپذتیمسئول

تالش  رونیازا). 14،15،16، 8( انددادهورزش) را گسترش 

                                                           
1. Ethical codes 
2. Duffy & Passmore 

رزش اول کشورمان، رشتۀ ۀ اخالقی در ونامنظامبراي تدوین 

کشتی و میان مربیان کشتی که داراي مقبولیتی حداکثري 

زمینۀ بهبود و ارتقاي اخالقی را فراهم  تواندیم، باشدنیز 

در سایر کشورها  1سازد. تعریف و تدوین کدهاي اخالقی

مورد پژوهش محققان  شدهشناختهیک موضوع  صورتبه

به دافی و  توانیمبسیاري قرار گرفته است که از جمله 

) اشاره کرد که کدهاي اخالقی و رفتاري 2010( 2پاسمور

: انسانیت، کندیممربیان ورزشی را در ده عنوان زیر تعریف 

، تعهد، درستی، تبلیغ کردن، کردن يهمکارارتباطات، 

ي، ایمنی و گریمربرازداري، سوء استفاده از امتیاز 

 ). 17شایستگی (

) طی تحقیقی با مطالعه و 2001( 3تیلور و گارات

 1989افزودن بر کدهاي اخالقی مربیان انگلیس که در سال 

تدوین شده بود، کدهاي اخالقی مربیان را در ده بخش کلی 

ند: انسانیت، روابط، ارتباطات، عملکرد، کرد نیتدوزیر 

صداقت و امانتداري، هشدارها، رازداري و حفظ اسرار، عدم 

و شایستگی. همچنین او معتقد بود  سوء استفاده، ایمنی

 استکدهاي اخالقی ابزاري براي کنترل اخالق مربیان 

و اخالقی  مسائل فرهنگی ۀدر زمین). اما در کشور ما، 18(

و در این زمینه  رو هستیمهبا فقر پژوهش روبورزش 

ي اندکی انجام گرفته است که از آن جمله هاپژوهش

یی و شناسا«با عنوان  )1391به پژوهش حلبیان ( توانیم

» ي ایراناحرفهي معیارهاي اخالقی در ورزش بندتیاولو

معیارهاي تربیتی،  بهاشاره کرد که معیارهاي اخالقی را 

اجتماعی  -ی، قانونی، اقتصادي و فرهنگیشناختروان

 ).19کرد ( میتقس

در پژوهشی با عنوان  )1392پورسلطانی و همکاران (

ۀ اخالقی اعضاي هیأت علمی تربیت بدنی نامنظامطراحی «

ۀ اخالقی اعضاي هیأت نامنظام، »و علوم ورزشی کشور

3. Taylor & Garratt 
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علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور را تحت شش عامل 

ترتیب ي عوامل بهبندتیاز اولوکلی طراحی کرد که پس 

پژوهشی،  -علمی شامل صداقت گفتاري و رفتاري، تعهد

ي احرفهی و رفتار شناسفهیوظمسئولیت،  فعالیت گروهی، 

 ).20بودند (

از آنجا که تاکنون پژوهش منسجمی به بررسی 

معیارهاي اخالقی مربیان کشتی ایران نپرداخته است، 

پژوهش حاضر در نظر دارد این معیارها را شناسایی کند و 

ي معیارها و الگوي بندتیاولوبه این پرسش پاسخ دهد که 

 ند؟اکشتی ایران کدام کاربردي اخالقی براي مربیان

 

 ی پژوهششناسروش

ي آمیخته است که هاپژوهش از نوعحاضر تحقیق 

 ي کیفی و کمی انجام گرفت.هاروشتلفیقی از  صورتبه

 جامعۀ آماري این تحقیق نیز از دو بخش تشکیل شده است؛

مصاحبه با افراد خبره  منظوربهدر بخش اول در روش کیفی 

ي کشتی گریمربو متخصص در حوزة اخالق ورزشی و 

یی و استخراج معیارهاي اخالقی شناسامنظور به کشور

در بخش نفر انتخاب شده است.  12مربیان کشتی کشور 

کمی، جامعۀ آماري شامل مدیران، مربیان نخبه، متخصصان 

نفر برآورد  357. تعداد جامعه برابر با ندگیران هستو کشتی

 شده است. 

براساس حجم جامعه بخش کمی پژوهش، نمونۀ آماري 

 ). 21نفر انتخاب شد ( 235طبق جدول مورگان 

ة تصادفی بود شديبندطبقه صورتبهي ریگنمونهروش 

فعالیت افراد (مدیران، مربیان نخبه،  نۀیزمکه پس از تعیین 

، روههر گ)، براساس تعداد افراد رانیگیکشتمتخصصان و 

 صورتبهنمونۀ آماري انتخاب شد و سپس در درون هر گروه 

 ي انتخاب شد.آمارتصادفی نمونۀ 

تدوین معیارهاي اخالقی ویژة  منظوربهپژوهش  نیدر ا

ۀ اول ضمن مطالعۀ تحقیقات در مرحلمربیان کشتی، 

ي اخالقی هانامهو نظامگذشته، معیارهاي اخالقی 

ي ورزشی معتبر و هاونیفدراس، مؤسسات، هاسازمان

ي مختلف مورد بررسی کشورهاي مربیان ورزشی هاانجمن

یی شناسامنظور ۀ دوم بهدر مرحلاکتشافی قرار گرفت. 

بیشتر معیارهاي اخالقی مربیان کشتی کشور پژوهش به 

روش کیفی انجام گرفت که در آن، از طریق مصاحبۀ 

ق ورزشی با افراد متخصص در زمینۀ اخال افتهیساختارنیمه

ۀ کشتی کشور که به باتجربو کشتی و همچنین مربیان 

 ، مصاحبه شد. ندرعایت اخالق مشهور

برفی ي هدفمند گلولهریگنمونهدر این مرحله از روش 

ي این مرحله هادادهي آورجمعدر معرفی افراد استفاده شد. 

براي مشخص کردن تا رسیدن به اشباع نظري ادامه یافت. 

گی اساسی تعیین شد که در ابتدا باید خبرگان چند ویژ

افراد انتخابی در رشتۀ کشتی فعالیت داشته باشند، دوم 

و سوم  معتبر باشند و مداركي گریمرباینکه داراي سابقۀ 

ة در حوزاینکه مشهور به رعایت اخالق بوده یا متخصص 

رو با توجه به معیارهاي ذکرشده، اخالق ورزشی باشند. ازاین

و  هامصاحبهنفر انتخاب شدند و پس از تحلیل محتواي  12

، معیارهاي اخالقی مربیان کشتی ذکرشدهبا توجه به منابع 

ایران در چهار بعد محیط تمرین، محیط مسابقات، محیط 

 یی شد.شناساخانوادگی و محیط اجتماعی 

منظور در بخش کیفی، به هادادهپس از گردآوري 

کمی این پژوهش از ابزار ي بخش هادادهي آورجمع

است.  شده لیتشکپرسشنامه استفاده شد که از دو بخش 

شناختی جامعۀ آماري شامل در بخش اول اطالعات جمعیت

و غیره مورد پرسش قرار  سن، سابقۀ ورزشی، تحصیالت

گرفت و در بخش دوم سؤاالت اختصاصی شامل معیارهاي 

ط تمرین، اخالقی مربیان کشتی ایران در چهار حیطۀ محی

محیط مسابقات، محیط خانوادگی و محیط اجتماعی، 

را  نظر خودخواسته شد  دهندگانپاسختدوین شد. از 

 کامالً= 1ي لیکرت (انهیگزروي هر معیار در طیف پنجروبه
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 مخالفم) با عالمت ضربدر مشخص کنند. کامالً= 5موافقم تا 

در این تحقیق از دو روش براي سنجش پایایی همسانی 

پی ال اس استفاده شده است  افزارنرمدرونی با استفاده از 

 ۱که روش اول آن آلفاي کرونباخ و روش دوم پایایی مرکب

پی ال اس پایایی مرکب که به آن ضریب  افزارنرم. در است

به شود، براي هر سازه محاسگلداشتاین نیز گفته می-دیلون

. نتایج است 7/0شده و مقدار قابل قبول آن، مقادیر باالتر از 

مربوط به آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب که با استفاده 

پی ال اس صورت گرفته است، نشان از مناسب  افزارنرم

دارد که به تفکیک در  هاسازهبودن پایایی همسانی درونی 

 نشان داده شده است. 1جدول 

 نظرهاي از که محتوایی روایی از واییر بررسی منظوربه

 انجام الوشه شاخص از استفاده با و نظرانصاحب از نفر 12

گرفت. اعتبار سازه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی 

تحلیل عاملی تأییدي زمانی ي انجام گرفته است. دییتأ

 کامالًها شدة گویهي ساختههاشاخصکه براي  استمناسب 

مشخص شده باشند. از آنجا که در بخش کیفی این پژوهش 

، بنابراین از تحلیل عاملی اندهیید شدتأمشخص و  هاهیگو

 ییدي استفاده شد.تأ

ي پژوهش از آمار هاداده لیوتحلهیتجزبراي 

ي هاروشتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. 

این موارد است.  براي آماري مورد استفاده شامل 

اعتبار خبرگان و  ز روش  سنجش اعتبار محتوا ا

شاخص الوشه استفاده شد. همچنین از همبستگی 

) براي تصفیۀ CITC( ۲شدهاصالحکلی گزینۀ 

استفاده شد. در ادامه،  شدهییشناسامعیارهاي 

اعتبار  ز اسازهبراي سنجش  تحلیل عاملی ي ا

استفاده شد. در گام نهایی پژوهش نیز  ۳تأییدي

ک آنتروپی براي تعیین اولویت و اهمیت تکنی

ابعاد و معیارهاي اخالقی به ز   کار برده شد.هریک ا

یز از  هاداده لیوتحلهیتجزبراي  و SPSS  افزارنرمن

 استفاده شد.  Smart PLS افزارنرمهمچنین 

 

 . نتایج مربوط به آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب1جدول 
 مقدار پایایی مرکب مقدار آلفا تعداد گزینه ابعاد محیطی اخالق

 821/0 754/0 32 اخالق در محیط تمرین

 851/0 772/0 23 اخالق در محیط مسابقات

 852/0 703/0 7 اخالق در محیط خانوادگی

 843/0 787/0 14 محیط اجتماعیاخالق در 

 
 تحقیق يهاافتهینتایج و 

ل، با استفاده از ادبیات تحقیق براي هریک از چهار عام

ه کاولیۀ مرتبط با آن استخراج و تهیه شد  سؤاالتگویه و 

یه هریک از چهار عامل در مراحل اول سؤاالتتعداد گویه و 

 است. 2به شرح ستون اول جدول 

                                                           
1 . Composite Reliability  
2 . Corrected Item-Total Correction (CITC) 

ي ابتدایی، براي سنجش هانهیگز نآورد دستبهپس از 

اعتبار محتوا از روش اعتبار خبرگان و شاخص الوشه 

اعتبار استفاده شد که در دو گام این کار انجام گرفت. 

 هادادهي ریگاندازهخبرگان بر این امر داللت دارد که ابزار 

ي ریگاندازهی معرف همان محتوایی است که باید خوببه

3 . Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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 هانهیگزدر این اعتبار به توانایی یا قابلیت  قتیدر حقشود. 

 شود.براي پوشش کل محتواي یک سازة معین توجه می

ی که در مرحلۀ سؤاالتو  هاهیگوبراساس این شاخص، 

آنان  و از قرار گرفتي شد، در اختیار خبرگان آورجمعدوم 

ۀ اخالقی مربیان کشتی نامنظاماهداف  مطابقشد  خواسته

از  یک سنجش در ابزارهر سؤال موجود  در برابرایران، 

ضروري است، مفید است و نیازي نیست را  يهانهیگز

، فرمول 1انتخاب کنند و براساس شاخص روایی محتوا

 الوشه تعیین شد.

رو ، ازایناستنفر  12با توجه به اینکه تعداد خبرگان  

الوشه، حداقل مقدار قابل  بر ساس جدول مربوط به شاخص

در  باقی بماند، موردنظر سؤالدرصد باید باشد تا  59قبول 

د از نظر خبرگان اعتبار ندارد و بای سؤالغیر این صورت 

 حذف شود.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑁𝑁 2⁄
𝑁𝑁 2⁄

 

 Nبیانگر تعداد سؤاالتی ضروري و  neدر این فرمول 

 CVRی که سؤالاست. بنابراین هر  سؤاالتمعرف تعداد کل 

بود، در این مرحله حذف شد، به این  59/0آن کمتر از 

ه در این مرحل جۀینتدر  شدهاستخراج سؤاالتترتیب تعداد 

 نشان داده شده است. 2ستون وسط جدول 

سوم شناسایی معیارها، تصفیۀ معیارهاي  مرحلۀدر 

 شدهاصالحاخالقی از طریق بررسی همبستگی کلی گزینۀ 

، است ۲اع اعتبار، اعتبار سازهیکی از انوانجام گرفت که 

که پژوهشگر بخواهد بداند آیا ابزار  رودیمکار زمانی به

نظري تحت بررسی  سازةی معرف خوببه هادادهي آورجمع

توان است و با آن همخوانی دارد. براي احراز اعتبار سازه می

، استاز تحلیل عاملی که خود بر دو نوع اکتشافی و تأییدي 

ي نشان ریگاندازهتایج آن در قالب مدل سود جست که ن

 داده خواهد شد.

ها انجام گام اول: قبل از تحلیل عاملی، باید تصفیۀ گویه

 ۳شدهاصالحمنظور از همبستگی کلی گزینۀ گیرد، بدین

)CITCها ینهگزکه مقدار یدرصورتشود. ) استفاده می

باشد، باید از تحلیل حذف شوند، چون سبب  30/0کمتر از 

تعداد  شوند. بنابراینمخدوش شدن نتایج تحلیل عاملی می

 .است 2در این مرحله به شرح ستون سوم جدول  سؤاالت

، تحلیل عاملی تأییدي هاهیگوگام دوم: پس ار تصفیۀ 

در این قسمت براي براي اعتبار سازه انجام گرفت که 

ي قبلی براي چهار هاقسمتي که در اسازهسنجش اعتبار 

استفاده  ٤تحلیل عاملی تأییديآمد، از  دستبهعامل 

 شود.می

 در مراحل مختلف پژوهش شدهاستخراج سؤاالت. تعداد 2جدول 

 ابعاد
اولیه  سؤاالت
از  شدهاستخراج

 ادبیات

 سؤاالت
از  شدهاستخراج

 نظرهاي خبرگان

 شدهاستخراج سؤاالت
از بررسی همبستگی 

 کلی

 سؤاالت
نهایی  شدهاستخراج

 از تحلیل عاملی
 يدییتأ

 32 37 49 56 اخالق محیط تمرین

 23 27 29 35 اخالق محیط مسابقات

 7 9 12 16 اخالق محیط خانوادگی

 14 16 18 23 اخالق محیط اجتماعی

                                                           
1. Content Validity Ratio: CVR 
2 . Construct Validity 

3 . Corrected Item- Total Correction (CITC) 
4 . Confirmatory factor analysis (CFA) 
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استفاده شده که  ۱پی ال اس افزارنرمدر این تحقیق از 

نشان داده شده است. بارهاي عاملی،  3نتایج آن در جداول 

 قدر مطلقکه چنانچه  هاستعاملهمبستگی متغیرها با 

بارهاي عاملی  عنوانبهو باالتر باشند،  3/0این بارهاي عاملی 

اي کمتر از این مقدار باشد، ینهگزباال و اگر بار عاملی 

و حذف کرد. بنابراین، در توان آن را نادیده گرفت می

کمتر بود،  3/0از  سؤالمواردي که قدر مطلق بار عاملی 

، حذف و پرسشنامۀ 3در جدول  شدهمشخصطبق موارد 

 نهایی آماده شد.

 يدییتأدر تحلیل عاملی  شدهمحاسبهو بار عاملی  سؤاالت. 3جدول 
بار  محیط تمرین سؤاالت

 عاملی
بار  محیط مسابقات سؤاالت

 عاملی
محیط  سؤاالت

 خانوادگی
بار 

 عاملی
محیط  سؤاالت

 اجتماعی
بار 

 عاملی
 722/0 الگو بودن در جامعه 625/0 الگو بودن در خانواده 644/0 اندیشیداشتن روحیۀ مثبت 671/0 الگوسازي اخالقی

 724/0 خانوادهاحترام به  630/0 توسعۀ فرهنگ کار تیمی 774/0 کمک به رشد اخالقی
مورد احترام بودن 

 در جامعه
734/0 

 829/0 داشتن ایثار 576/0 نانهیبواقعداشتن انتظارات  687/0 پرورش روحیۀ جوانمردي
نجابت در گفتار و 

 رفتار
772/0 

 626/0 هیدوسوبرقراري ارتباط 
اهمیت دادن به سالمت 

 ورزشکاران
 793/0 امانتداري 609/0 وفاداري به خانواده 690/0

 469/0 یشناسفهیوظ 615/0 بودن دارشتنیخو 706/0 مهارت گوش دادن داشتن
ي هاسنترعایت 

 اسالمی و اجتماعی
754/0 

 714/0 اجتناب از دروغ 784/0 داشتن احساس مسئولیت
اختصاص وقت به 

 خانواده
 646/0 مقبولیت اجتماعی 840/0

 806/0 رعایت قوانین 651/0 رفتار متناسب
 مسائلوارد نکردن 
 کاري به خانواده

 776/0 داشتن عزت نفس 830/0

 608/0 احترام به حقوق افراد
راهنمایی شاگردان به رعایت 

 قوانین
772/0   

ي در دارشتنیخو
 اجتماعی مسائل

810/ 

اجتناب از کاربرد الفاظ 
 ناشایست

 840/0 رعایت انضباط   831/0 کنترل هیجانات 681/0

 722/0 يرأداشتن ثبات    892/0 احترام به رقبا 718/0 فرهنگیي هاتفاوتدرك 

 754/0 نشدن قائلتبعیض 
راهنمایی ورزشکار به احترام به 

 سایرین
674/0   

داشتن ارتباطات 
 مثبت

734/0 

 786/0 موقعبهحضور 
اجتناب از کاربرد الفاظ 

 ناشایست
682/0   

رعایت ادب و 
 احترام

772/0 

 فراهم کردن محیط ایمن
 اخالقی

 793/0 قضاوت منطقی   473/0 آموزش احترام به حریفان 504/0

 754/0 تشویق به ورزش   698/0 ي داوررأاحترام به  665/0 پوشش مناسب
     527/0 احترام به تماشاگران 721/0 داشتن جدیت

 807/0 نداشتن حسادت
آموزش احترام به داور و 

 تماشاگران
669/0     

     611/0 پرهیز از تحریک علیه داوري 651/0 پشتکاری و کوشسخت
     439/0 مراعات رقیب مصدوم 755/0 پرهیز از آموزش خطا

     798/0 پرهیز از تبانی 704/0 صبور بودن
     795/0 هارسانهارتباط صادقانه با  681/0 اجتناب از تمسخر

     779/0 مخربي هامصاحبهپرهیز از  828/0 اجتناب از سختگیري بیجا
     769/0 پرهیز از اجبار به نقل و انتقال 779/0 بازخورد صحیح

توصیه به عدم مصرف داروهاي 
 غیرمجاز

     692/0 اجتناب از صغر سنی 775/0

                                                           
1 . PLS 
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 يدییتأدر تحلیل عاملی  شدهمحاسبهو بار عاملی  سؤاالت. 3جدول ادامۀ 
بار  محیط تمرین سؤاالت

 عاملی
بار  محیط مسابقات سؤاالت

 عاملی
محیط  سؤاالت

 خانوادگی
بار 

 عاملی
محیط  سؤاالت

 اجتماعی
بار 

 عاملی

       747/0 پرهیز از استعمال دخانیات

       692/0 آموزش نکات بهداشتی

       766/0 عدم اجبار به کاهش وزن زیاد

       342/0 يریپذانعطاف

       565/0 عدم تنبیه در حضور سایرین

       735/0 مهربانی

       615/0 کمک به حل مشکالت شخصی

       654/0 پرورش ایمان شاگردان

       519/0 احترام به والدین حاضر در تمرین

 

هریک از این ابعاد و عناصر سهم و وزن متفاوتی در 

معیارهاي اخالقی بر عهده دارند.  ۱یابیی و ساختدهشکل

مطالعه و پدیده باید مبتنی بر شناسایی وزن و سهم  رونیازا

منطقی  میتصمهریک از این عناصر و ابعاد باشد. براي اتخاذ 

منظور شناخت سهم و وزن هریک از ابعاد و و جامع به

، الزم است از روش علمی استفاده شود. یکی از انواع هامؤلفه

» نتروپیآ«ي روش ریگمیتصمي موجود در عرصۀ هاروش

 است، که از آن در این تحقیق استفاده شده است.

چهار عامل  شدهمحاسبهطبق روش آنتروپی وزن ابعاد 

محیطی و درجۀ اهمیت هر کدام از چهار عامل محیط 

 1شکل  صورتبهاجتماعی، خانوادگی، مسابقات و تمرین 

 محاسبه شد.

 

 
 معیارهاي اخالقی. درجۀ اهمیت هریک از 1شکل 

 
 يریگجهینتبحث و 

در این تحقیق معیارهاي اخالقی مربیان کشتی در چهار 

ی خانوادگبعد شامل محیط تمرین، محیط مسابقات، محیط 

                                                           
1 . Structuration 

ۀ اخالقی مربیان نامنظاممنظور تدوین و محیط اجتماعی به

یی شد. در تحقیقات راتن و همکاران شناساکشتی ایران 

 مالکوم و )22( )2007( همکاران و بورك)، 7) (2011(

0.207

0.363

0.199 0.229

0

0.1

0.2

0.3

0.4

محیط تمرین محیط مسابقات  محیط خانوادگی محیط اجتماعی
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 در مربی و ورزشکار که محیطی اهمیت نیز )23( )2006(

 پرورش بر محیط و مربی نقش یرتأث و گیردیم قرار آن

 در ورزشکاران یادگیري و ورزشکاران اخالقی خصوصیات

 شده گزارش مثبت گیرند،یم قرار آن در که هایییطمح

 است.

براساس دیدگاه مدیران، مربیان،  داد نشان نتایج

ي بندتیاولودر خصوص  رانیگیکشتداوران، کارشناسان و 

، لزوم رعایت رندیگیمابعاد محیطی که مربیان در آن قرار 

معیارهاي اخالقی توسط مربیان کشتی ایران در محیط 

یت اول اهمیت قرار دارد. ) در اولو363/0مسابقات (با وزن 

پس از آن نیز لزوم رعایت معیارهاي اخالقی توسط مربیان 

) در رتبۀ دوم 229/0کشتی در محیط اجتماعی (با وزن 

و همچنین لزوم رعایت معیارهاي اخالقی  استاهمیت 

) در 207/0توسط مربیان کشتی در محیط تمرین (با وزن 

معیارهاي اخالقی رتبۀ سوم اهمیت و در نهایت لزوم رعایت 

) 199/0توسط مربیان کشتی در محیط خانوادگی (با وزن 

از دیدگاه  هرچنددر رتبۀ چهارم اهمیت قرار دارند. 

رعایت معیارهاي اخالقی توسط مربیان در  دهندگانپاسخ

 .استمهم  ذکرشدههر چهار بعد 

که ذکر شد براساس نتایج تحقیق در بین طورهمان

آن سروکار دارد، لزوم رعایت  چهار محیطی که مربی با

معیارهاي اخالقی توسط مربیان کشتی در محیط مسابقات 

محیط  رسدیمنظر در درجۀ اول اهمیت قرار گرفت. به

مسابقات نسبت به سه محیط دیگر در معرض بیشتر دید 

ي مختلف صوتی هارسانههمگان قرار دارد و شامل پوشش 

ی راخالقیغخطا و رفتار  نیترکوچکو تصویري است که 

در کمترین زمان در تمام دنیا انتشار  شودیممربی سبب 

ي مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد هابرنامهیابد و در 

و  هاهیحاشنیز ادامه یابد و سبب ایجاد  هاهفتهو گاهی 

مشکالت جدي شود. مربی کشتی در مسابقات با 

سان، مسئوالن، ، کارشناهارسانهتماشاچیان، داوران، 

ورزشکاران، همکاران و افراد دیگر برخورد دارد که رعایت 

معیارهاي اخالقی ضمن ایجاد محیط اخالقی مناسب، 

الگویی شایسته براي دیگران باشد تا شاهد جنجال  تواندیم

 ). 24و مشکالت اخالقی در صحنۀ مسابقات نباشیم (

 گرچه ادعاا کندیم) عنوان 1390نادریان جهرمی (

که رعایت اصول و استانداردهاي اخالقی در  شودیم

ي است، در اسادهي ورزشی موضوع هابرنامهو  هاتیفعال

واقع، این کار در بسیاري از مواقع کامالً پیچیده است. همه 

که ورزش و مسابقات ورزشی باید با سجایا و  دانندیم

ي اخالقی همراه باشد و رعایت اصول و معیارهاي هاارزش

ي ورزشی و مسابقات بر همگان واجب هاطیمحالقی در اخ

در عمل چنین نیست و متأسفانه  شودیماست. اما مشاهده 

ی، شکنقانوني رفتاري، تقلب، تبانی و هايناهنجار

ي هاطیمحي، مشاجره و سایر موارد غیراخالقی در پرخاشگر

انحراف و در حال افزایش است.  روزروزبهورزشی 

ي اخالقی و رفتاري در بین ورزشکاران، مربیان، هايروکج

امور ورزش اتفاق  اندرکاراندستداوران و سایر مسئوالن و 

علم اخالق و  نظرانصاحبافتاده که نظر متخصصان و 

ی ورزشی را به خود جلب کرده است. نقض شناسجامعه

مکرر قوانین و مقررات ورزشی، عدم رعایت هنجارهاي 

ي اجتماعی، جرم و رفتارهاي هاارزشه ی بتوجهیبرفتاري، 

جنایی و بزهکاري، زیر پا گذاشتن اصول اخالقی ورزش و 

ي جوانمردانه، استفادة بیش از هايبازنادیده گرفتن اصول 

ي ورزشی و هادانیماندازه از مواد نیروزا، تقلب و تبانی در 

. متأسفانه این روند رو شودیمدر مسابقات فراوان مشاهده 

پیوسته در وقوعایش است. از مجموع حوادث بهبه افز

که اصول  شودیمي ورزشی چنین استنباط هاطیمح

و انحراف در ورزش  شودینماخالقی در ورزش رعایت 

).  همچنین لزوم رعایت 1غیرقابل کنترل شده است (

معیارهاي اخالقی در مسابقات ورزشی در تحقیقات حلبیان 

) و همچنین در 1) (1390)، نادریان جهرمی (19) (1391(
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ي کانادا احرفهي اخالقی انجمن مربیان هانامهنظام

) ICF( 19یالمللنیب)، فدراسیون مربیان 16) (2003(15

شده است که در این تحقیق به آن پرداخته شده  دیتأک) 8(

 است.

براساس نتایج تحقیق، لزوم رعایت معیارهاي اخالقی  

توسط مربیان کشتی در محیط اجتماعی در درجۀ دوم 

 مربی دهدیم نشان زیادي تحقیقات .اهمیت قرار گرفت

 تعامل در خود پیرامون اجتماعی محیط با باید ورزش

 ).25( دباش

 اجتماعی خاص جایگاه ما کشور در کشتی مربیان 

 و معلمان عنوانبه جامعه همواره کهيطوربه دارند؛

 از پهلوانی رفتار و اخالقی خصوصیات دهندگانآموزش

 محیط در مربی کهطورهمان که اندداشته انتظار آنها

 محیط در است اخالقی نکات رعایت به ملزم ورزشی

به نقل از  )1385حیدري ( باشند. مدسرآ نیز اجتماعی

هر مربی باید از ایجاد  کندیممارك مک الریث، عنوان 

خاطر سازمان ورزشی و تصورات مثبت و روابط عمومی به

سبب جامعه آگاه باشد و در این راه تالش خود را بکند. به

 عامۀو  هارسانهروابط با  توسعۀاقدام یک مربی در  نحوة

 است شایسته ترتیببدین). 26مردم امري حیاتی است (

 برخوردهاي در اخالقی نکات رعایت ضمن مربیان

 باشند. جامعه براي اخالقی رفتار الگوي عنوانبه اجتماعی

 نیز اجتماعی محیط در اخالقی معیارهاي رعایت بر یدتأک

 ۀنامنظام) و همچنین در 27) (1391کرمی ( تحقیقات در

)، سازمان 28) (2011من اجتماعی جوانان (انج اخالقی

)، سازمان ورزش و تفریحات 29) (2007ورزش ایرلند (

)، اشاره شده است که با نتایج این 30) (2010نیوزلند (

 تحقیق مشابه است.

براساس نتایج تحقیق حاضر، لزوم رعایت معیارهاي 

 عنوانبهاخالقی توسط مربیان کشتی در محیط تمرین 

حیطی از نظر اهمیت قرار گرفت. در واقع سومین بعد م

بر که مربیان عالوه استمحیط تمرین به مانند کالس درس 

آموزش تکنیک و تاکتیک مسائل اخالقی را نیز آموزش 

منظور . در واقع بهترین فرصت براي مربی بهدهندیم

و اما مربی نیز در  استآموزش نکات اخالقی محیط تمرین 

الگو، معیارهاي اخالقی را  عنوانهبمحیط تمرین باید خود 

در تعلیم و تربیت  کنندهنییتعرعایت کند تا بتواند نقش 

شاگردانش داشته باشد. همچنین انجمن اجتماعی جوانان 

)، 29) (2007)، سازمان ورزش ایرلند (28) (2011(

)، 30) (2010سازمان ورزش و تفریحات نیوزلند (

) و انجمن 29) (2010ي استرالیا (برداروزنهفدراسیون 

و کدهاي اخالقی  نامهنظام) در 16ي کانادا (احرفهمربیان 

منظور رعایت در محیط تمرین ذکر خود معیارهایی را به

 .اندکرده

براساس نتایج تحقیق، در چهار بعد محیط اخالقی 

براي مربی، لزوم رعایت معیارهاي اخالقی در  شدهفیتعر

نظر محیط خانوادگی در رتبۀ چهارم قرار گرفته است به

بر رعایت معیارهاي اخالقی در مربیان کشتی عالوه رسدیم

محیط مسابقات، محیط اجتماعی و محیط تمرین نسبت به 

همسر، اعضاي خانواده و خویشاوندان نیز وظایف اخالقی 

) در تحقیقی 2006اند. مالکوم (به رعایت آن دارند که ملزم

اول از  وهلۀکه ورزشکاران اخالق را در به این نتیجه رسید 

، مسئوالنمحیط خانواده و در مراحل بعدي از مربیان، 

و دیگر افرادي که در محیط هستند، فرا  هایمیتهم

 ).30( رندیگیم

ولین براساس نتایج این پژوهش و با توجه به اینکه براي ا

ۀ اخالقی مربیان کشتی ایران تدوین شده است، نامنظامبار 

وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کشتی  دشویمپیشنهاد 

جمهوري اسالمی ایران از آن حمایت کنند و از طریق 

ی کشتی که وظیفۀ آموزش مربیان را دارد، المللنیبانستیتو 

ش دهند معیارهاي اخالقی را به مربیان سراسر کشور آموز

شوند. همچنین  خود آشناتا مربیان با وظایف اخالقی 
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ي به دروس گریمربدرسی با نام اخالق  شودیمپیشنهاد 

 خواهندیمشود تا مربیانی که  اضافهآموزشی مربیان کشتی 

ي دریافت گریمربي را تازه شروع کنند و کارت گریمربکار 

ۀ اخالقی و معیارهاي اخالقی مربیان در نامنظامکنند، با 

ي مختلف آشنا شوند تا در آینده بتوانند ضمن هاطیمح

انجام وظایف اخالقی خود در تربیت اخالقی شاگردانشان 

ۀ اخالقی نامنظامموفق شوند. پیشنهاد دیگر این است که 

ي در قراردادهاي باشگاهی مربیان امهیضم عنوانبهمربیان 

 هاباشگاهو مربیان هنگام عقد قرارداد با  کشتی اضافه شود

در محیط  خصوصبهمتعهد به اجراي معیارهاي اخالقی 

 مسابقات و تمرین نیز باشند.
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Abstract 
It is necessary to respect ethical codes and principles in sport and this fact can prevent 
many ethical abnormalities in sport fields. Thus, the present study aimed at identifying, 
analyzing, and prioritizing ethical criteria necessary for Iranian wrestling coaches. The 
present study used a kind of mixed method (qualitative and quantitative research 
methods). Firstly, there was an exploratory review of literature of ethics in sport in 
reliable sport federations and the associations of sport coaches in different countries to 
identify ethical criteria. In the second phase, data were collected by interviews with 
experts until theoretical saturation. The third phase was conducted by a survey. Data 
were analyzed using content analysis of interviews, Lawshe index, confirmatory factor 
analysis, and entropy technique. In each phase, the criteria were examined and 
summarized. The results showed that according to the viewpoints of managers, coaches, 
referees, experts, and wrestlers, ethical consideration in matches was the first priority 
(weight: 0.363). Ethical consideration in social environment was the second priority 
(weight: 0.229), ethical consideration in exercise was the third priority (weight: 0.207), 
and finally ethical consideration in family was the fourth priority (weight: 0.199). It is 
suggested that Ministry of Sport and Youth and Wrestling Federation of I.R.I should 
use these identified criteria to codify ethical constitution for Iranian wrestling coaches. 
They should also teach these ethical criteria to coaches all around the country with a 
help from Wrestling International Institute that has the mission to educate coaches so 
that coaches can recognize their ethical responsibilities. 
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