
 

  
 
 
 

 ورزشهاي فیزیولوژي و مدیریت در  پژوهش

 1400بهار ، 1شمارة ، 13دورة 

 105 -123 ص ص :

 

هاي ارزشبراساس در ورزش قهرمانی ایران  گراهاي اخالقی فضیلتالگوي توسعۀ ارزشیابی مدل
 گراییو نتیجه اخالقی گفتمانی

 
 

 3زهرا علیپور درویشی   –  2 ∗بهرام قدیمی  – 1 مرجان امیري مقدم
شجوي دکترا، گروه جامعه . 1 -1 علوم و تحقیقات، دان عی، واحد  سانی و اجتما علوم ان شکدة  شناسی ورزش، دان

آزاد اسالمی، تهران، ایران شگاه  شیار، گروه جامعه 2دان عی، . دان سانی و اجتما علوم ان شکدة  شناسی ورزش، دان
آزاد اسالمی، تهران، ایران  شگاه  علوم و تحقیقات، دان ستادیار، گروه  .3واحد  شکدة مدی مدیریت،ا ریت، واحد دان

آزاد اسالمی، تهران، ایران شگاه   تهران شمال، دان
 )1397 / 10 / 25 : تاریخ تصویب،  1397 /05 /17(تاریخ دریافت : 

 
 

 چکیده
 رفتارهاي ورزشی ارزیابی و زمینۀ سنجش آن براساس تا نیاز دارد، جدید اخالقیات اي بهحرفه قهرمانی و ابعاد در امروز، ورزش دنیاي در

پس از تأیید  گرایی و عقالنیت ارتباطی الگوسازي کرد.هایی بر سازههاي اخالقی را با داللتتدوین توسعۀ ارزش این پژوهش آید. فراهم

 قضاوتیگیري هدفمند روش نمونه. شد تأیید α=89/0 با روش آلفاي کرونباخ العاتطآوري اار جمعزاب، پایایی و ساختاري روایی محتوایی

الگوي مفهومی پژوهش با استفاده . دست آمدهبنظر در حوزة اخالق و ورزش قهرمانی نخبه و صاحب150مورگان از جدول استفاده بابود که 

هاي توسعۀ ارزشالگوي بررسی شد.  PLS Smart افزاراز روش الگوسازي معادالت ساختاري با رویکرد کمترین مربعات جزئی و نرم

هاي گرا و ارزشهاي اخالق نتیجههاي اخالق گفتمانی، ارزش: ارزشعامل اصلی هسدر قالب تئوري کنش ارتباطی هابرماس  اخالقی طبق

اخالق  قوي و کامل نقش واسط PLS استانداردشدة رگرسیون بتاي ضرایب .ده استشمعیار مرتبط تدوین  35و  گرااخالق فضیلت

ر و متوسط ضریب تعیین، متوسط ضریب مسی براي p مقادیر. نشان داد گرایی رااخالق فضیلتو  اخالق گفتمانیبین  ۀدر رابط گرایینتیجه

توسعۀ رو ازاین .است شدهالگوي تدوین مطلوب برازش دهندةنشانکه  است 5و متوسط عامل تورم واریانس، کمتر از  05/0کمتر از 

گرایی و نقش واسط اخالق نتیجه ق گفتمانیهاي فرهنگی اقتصادي است و تحت تأثیر اخالگرایی از برایند حوزههاي اخالق فضیلتارزش

 شود.حاصل می
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 مقدمه

 دنیاي در ورزشیـ  اسالمی هاي اخالقارزش اشاعۀ

 قهرمانی به ابعاد در ورزش است.، امري ضروري امروز

 سنجش زمینۀ آن براساس تا، دارد نیاز نیز جدید اخالقیات

 اصول به بودن متعهد. آید فراهم ورزشی رفتارهاي ارزیابی و

 بدنی تربیت در، دالوري و پهلوانی عبارتیبه یا، ورزشکاري

براساس ). 1(است  شدهپذیرفته موضوعی، جهان ورزش و

هاي اخالقی در ورزش شاخص 1نظریۀ رشد اخالقی کلبرگ

هاي اخالقی به توان با توجه به رشد ارزشقهرمانی را می

رفتار . 2 ،2رفتار منصفانه. 1 :سه مرحله تقسیم کرد

، هاي قهرمانیورزش. در )2(4رفتار پهلوانی. 3و  3جوانمردانه

نقش محوري پول،  ،دربرنده شدن و کسب رکوبا تأکید بر 

هاي رفتاري مانند تقلب، جاريناهن وتجارت و بازاریابی 

هاي به دور شدن از جنبه در بین ورزشکارانشکنی... قانون

هاي اخالقی در ارزش و به تنزل زندواقعی ورزش دامن می

با محوریت دیدگاه  این تحقیق ).1(شود منجر میورزش 

فلسفی  که بینشیهاي اخالقی ارزشاز مکتب فرانکفورت 

گرایانه، اخالق فضیلت ۀیدر چارچوب نظربیشتر  ،است

  شود.میبندي صورت

مکتب فرانکفورت را هاي اخالقی در نظریات ارزش

گرایانه، گرایانه، وظیفههاي نتیجهتوان در مقولهمی

 بهترینبندي کرد. گرایانه و اخالق گفتمانی دستهفضیلت

از نظر  کهاست  اینچهارگانه  هاينظریه این تمایزعامل 

 کهاست  اینبودن افعال،  اخالقی معیارگرایی، فضیلت

گرایی، فاعل باشد، اما در نتیجه درونیل یبرخاسته از فضا

بودن است  ةبر نحو تأکیدو  دهدمیقرار  مالكرا  بیشترسود 

گرایی اطاعت از قانون ) و در وظیفهاییتا عمل صرف (سودگر

)، و در اخالق گفتمانی ییگراوظیفهاطاعت از آن ( انگیزةبه 

                                                           
1. kohlberg  

2. sportsman ship 

کنش و عقالنیت ارتباطی و فرهنگی بر  ةا گزینش شیوب

  ).3( شودهاي اخالقی تأکید میارزش

گرفتـه از ورزش را نشـأت )1958(هابرماس     

سبب آن را به ماندگاريتصور کرده و  تعصبات اخالقی انسان

اما آنچه مسلم است، در  ).4( پندارداخالقی می هايآلایده

 ۀنظریـ«ایـن پـژوهش  نظـريبسط و توسعۀ چـارچوب 

کنشی ؛ مورد توجه قرار گرفته است وي» کنش ارتباطی

منافع شخصی  که کنشگران در بند موفقیت و آمیزتفاهم

تواننـد آن را کدام از طـرفین نمیهیچ ) و5اند (خود نبوده

هاي کنش، ويزعم به). 6بـه یکدیگر تحمیل کنند (

). 7( انجام گیرد هاي اخالقیآلایدهباید با توافق و  اجتماعی

او در پی تدوین نظـامی یـا دسـتیابی بـه جنبش  روازاین

اجتماعی نوینی است که در آن تصمیمات از طریق استدالل 

). در نظریۀ کنش ارتباطی، 8تفاهم اتخـاذ شـود ( و

هابرماس با تفکیک جامعه به دو بخش، سیستم و 

ورزش قهرمانی (دولت  جهان، مدعی است که سیستمزیست

ساالرانۀ حوزة اقتصادي) جایگاه گسترش و و اندیشۀ فن

هاي ابزاري و راهبردي است، ها و کنشتقویت عقالنیت

جهان ورزش قهرمانی از حوزة فرهنگی که زیستدرحالی

اي ورزش قهرمانی) با گسترش و تقویت (پوشش رسانه

). با توجه 7کند (عقالنیت و کنش ارتباطی، پیوند پیدا می

، جهان استزیستجداي از سیستم  به نظر هابرماس،

 يعنوان اجزابه گرایی در ورزش قهرمانینتیجه و اقتصاد

پول  ، شهرت وو قدرت شودمیبندي طبقهسیستم اصلی 

). 4( دهندرا تشکیل میورزش قهرمانی  عناصر اساسی نظام

کنش  ةدر جوامع صنعتی جدید، کنش معقول و ابزاري حوز

 کرده و این فرایند یکپارچهتفاهمی و ارتباطی را در خود 

از  و جهانبر زیست سیستم ۀحاصل وضعیت فعلی سلط

هنجاري، بیگانگی دست رفتن معنا، تزلزل هویت جمعی، بی

3. fair play 
4. pahlavani 
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هابرماس با ). 9( کندمیگونگی جامعه قلمداد ءیو ش

تنها  کهمختلـف بـر آن است  اندیشمنداناز  تأثیرپذیري

 اما اسـت، شدهمـدرن مـسلط  ۀبر جامع ريابزاعقل 

نیت، در خود زبان البراساس کنش ارتباطی هابرماس، عق

نوعی نظام اجتماعی فراگیر و  ةماست و دربردارند

دموکراتیک است که هدفش رسیدن به توافق است، نه 

 ). 6(اعمال سلطه و قدرت 

اخالقی در ورزش،  هاينظام ارزش آلایده شکل در     

اخالق گفتمانی در چارچوب عقالنیت  بودن مندقاعده

گرا و اخالق فضیلت هايگیري ارزشارتباطی، به شکل

د. بر همین شودر ورزش منجر می شمولجهانصول ا

به تشریح معیارهاي اصیل اخالق اساس، از دو منظر 

 پردازد.می گرافضیلت

بر  مبتنیخرد  شکوفاییرشد و  فرديسطح در  .1

براساس نظریۀ رشد  )ارتباطی(عقل  هنجاريبل ارتباط متقا

در بعد  هاي اخالقیبه رشد ارزشتواند اخالقی کلبرگ می

رفتار ، رفتار منصفانهشامل  ورزش قهرمانیفردي -شناختی

 منجر شود.رفتار پهلوانی و  جوانمردانه

به تفاهم  دستیابی اياجتماعی و حرفهسطح در  .2

تعاملی و -ايد رابطهاخالقـی در ابعا هايکنشبـر  مبتنی

 ساختاري.

، ارتباطی عقالنیتهابرماس بر  بنابراین تأکید

 ارتباطی کنش نظریۀدر  وگوییگفتجهان و اخالق زیست

 هاي اخالقی است.در جهت توسعۀ ارزش

، با در نظر گرفتن ارزیابی اندیشۀ کنش نویسنده     

هاي اخالقی ارزش جهان هابرماس، توسعۀارتباطی و زیست

گرایی، اخالق فضیلت هاينظامدر انواع را  قهرمانی در ورزش

و  اقتصادي ،اجتماعیهاي گرایی و گفتمانی در حوزهنتیجه

از  گیريبهرهبا  کند وو بررسی می بنديفرهنگی طبقه

اخالق گفتمانی حوزة  هدافاست تا ا آن بر تحلیلی رویکرد

 سازد. آشکارهابرماس را  فرهنگ

تحقیقات بسیار زیادي در خصوص منظور بدین

ورزشی  هايمحیطدر  یهاي اخالقارزش توسعۀ هايروش

، ورزش قهرمانی .ه استگرفتو مسابقات قهرمانی و... انجام 

از  ) و11، 10سطح ملی است (سطح میانی) ( هايرقابت

در هر کشور و  ارکان مهم توسعۀ ورزش در کشور است

 جهانی و المپیک هايرقابتت در کسب موفقی زمینۀپیش

وجهه و اعتبار آن کشور  کنندةیتتقو است و از طرفی هم

رو تبیین جایگاه واقعی ازاین .شوددر سطح جهانی می

المللی به چشم ورزش قهرمانی در نظام آموزشی، ملی و بین

و گسترش ورزش  ترین بازوهاي تعمیممهم از خورد ومی

این پژوهش با توجه به  اي است. درحرفهو  تربیتی

اي در توسعۀ حساسیت و اهمیت ورزش تربیتی و حرفه

گرا در ورزش قهرمانی، سطح هاي اخالق فضیلتارزش

هاي تربیتی، ملی و سنجش ورزش قهرمانی ایران در نظام

 المللی بررسی شده است.بین

 خصایلورزش قهرمانی کشور همواره با  پیشینۀ    

همراه و همزاد بوده است. بررسی  ريپذیمسئولیتپهلوانی و 

تن و  تربیتکه  دهدمیو اسالمی نشان  ایرانیغنی  ادبیات

 فضایلاخالقی و همراه با  مسئولیتباستان با  ایرانروان در 

و  نوامیسو پاسداري از  صیانتاخالقی بوده است. 

و  نیرومندبدنی  بیگانگان،هاي ملی و قومی در برابر ارزش

 مسئولیتمسئله بدون درك  اینو  کردمی ایجابقوي را 

اخالقی در قبال دفاع از اعتقادها و اصول اخالقی عملی نبود. 

. قدرت شمردندمیباستان ضعف و زبونی را مذموم  ایرانیان

هاي اخالقی معنوي و ارزش خصایل از بهرهبیو توانمندي 

غنی از  ايمجموعه. شاهنامۀ فردوسی کردندمی را نکوهش

 ایرانی دلیرمردانمنشی و جوانمردي و پهلوان عیارپیشگی

ورود  ویژهبه ،متنوع ورزش هايرشتهولی توسعۀ  ،است

خاص  هايفرهنگبا  دیگرورزشی از کشورهاي  هايرشته

هاي فرهنگی ما سازگار نبوده و موجب برخی با ارزش ،خود

اخالقی در ورزش قهرمانی شده است  هايناهنجاريبروز 
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 حاکمیت دلیلدورة معاصر به ،بررسی اینبا توجه به ). 12(

عقد  ،صرف ییگرانتیجهمادي (از جمله  هايدیدگاه

در جذب  هاباشگاهرقابت  ،قراردادهاي کالن با ورزشکاران

 هايقابلیتشاخص از نظر فنی بدون توجه به  بازیکنان

صنعت و  یکاز ورزش به عنوان  برداريبهره ،اخالقی آنها

شاخص و قهرمانان  بازیکنانتجاري) و دور شدن  تبلیغات

هاي کاذب روح ورزش با ارزش تسخیرو  معنویتاز اخالق و 

آتی در اثر استفاده از مواد  هاينسلبه تباهی ورزشکاران و 

مانند  متعدديموارد ). 13( منجر شده است نیروزا

در ورزشکاران و تماشاگران  هااخالقیبیو  هاپرخاشگري

بعد از انقالب فرهنگی  رفتمینتظار ا شود کهمیمالحظه 

 تعالیماز  گیريبهرهمختلف و  هايعرصهتحول در  ایجادو 

عنوان الگوي رفتاري داخلی و قهرمانان ورزشی به ،اسالمی

باشند که  المللیبینمروج فرهنگ ارزشی ورزش در عرصۀ 

در سه بعد کلی  روست وروبه هاییچالشمسئله با  این البته

در  ریشههاي اخالقی که ناهنجاري. 1 :بل بررسی استقا

در  ریشهمشکالت اخالقی که . 2 ؛خانوادگی دارد تربیت

رابطۀ تعامل رفتاري بین افراد دارد (داخلی  محیطیعوامل 

عالی  مدیرانسرپرست و رفتار  ،مربی بازیکنان، بین

در عوامل  ریشهکه  هایی. ناهنجاري3؛ ...) فدراسیون

 ،بازي حساسیت ،تماشاگران ،هواداران( خارجی محیطی

 ).14( دارد )و مسائل مالی و تجاري هارسانه

هاي اخالقی، فهرست اما در خصوص توسعۀ ارزش

توان در نظر شمولی را نمیتحقیقات روشن، منسجم و جهان

المللی و طی منشور بین 1978گرفت. یونسکو در سال 

هاي اخالقی ي از ارزشابدنی و ورزش دامنۀ گسترده تربیت

 ورزش را بیان کرده است. در این بیانیه آمده است تربیت

دنبال توسعۀ ارتباطات بین افراد با بدنی و ورزش باید به

تمایالت، آرزوها، ملیت و عقاید مختلف باشد. درك احترام 
                                                           

1 .World Anti-Doping Agency 
2. U.S. Anti-Doping Agency 

3. Peres & Rabiot 

راستی و درستی و شأن و منزلت افراد  متقابل، احترام به

)، 2003( 1للی مبارزه با دوپینگالم). مجمع بین15باشد (

بایست در حفظ ارتقاي بیان کرده است که ورزش می

سالمت، در وجدانیات، آموزش فرهنگ و فعالیت بدنی و در 

اي داشته کنندهالمللی و صلح نقش تعیینارتقاي درك بین

) 2011( 2). مؤسسۀ ضددوپینگ آمریکا16باشد (

قت، سالمت، تعالی، هایی مانند بازي جوانمردانه، صداارزش

تعهد و عدالت را نام برده است. در همین زمینه، طی 

نفر از  4443اي که مؤسسۀ ضددوپینگ آمریکا روي مطالعه

ترین ساله در این کشور انجام داده است، مهم 64تا  18افراد 

ترتیب شوند، بههایی را که از طریق ورزش تقویت میارزش

کار احترام به دیگران، بهشامل صداقت، بازي جوانمردانه، 

کوشی، بستن بیشترین تالش، کار تیمی، سرگرمی، سخت

نفس، دوستی بین افراد با نظم و انضباط فردي، عزت 

هاي اعتقادي و نژادي مختلف، مهربانی، تشویق براي زمینه

انجام کارهاي جدید، وحدت، رقابت و در آخر پیروزي ذکر 

یۀ تعهد افراد به ). جنبش المپیک بر پا17کرده است (

گذاري شده است و تأثیرات هاي اخالقی انسان پایهارزش

زیادي بر ورزشکاران، خانوادة آنها و جامعه که در آن زندگی 

المللی طور کلی، کمیتۀ بین). به19، 18کنند، دارد (می

المپیک سه ارزش تعالی، دوستی و احترام را قصد دارد از 

و همچنین از طریق طریق این رویداد بزرگ ورزشی 

ها و نهادهاي وابسته به خود ترویج دهد. از سوي سازمان

هایی مانند اشتیاق، قاطعیت و برابري را نیز از دیگر، ارزش

هاي پارالمپیک معرفی کرده است. در همین اهداف بازي

)، نیز بر اهمیت این 2014( 3زمینه مطالعات پرز و رابیو

مپیکی کشور برزیل تأکید ها از دیدگاه ورزشکاران الارزش

). در تحقیقات مشابه مجسکین و 2014دارد (پرز، 

)، مک 2010( 6) و گسمن2006( 5)، پري2011( 4همکاران

4. Majauskiene, sukys, Lisinskiene  
5. Parry 

6. Gessman 
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هاي ورزشی در المپیک ) نیز با اشاره به ارزش2006( 1نامی

ها از طریق نظام آموزشی تأکید داشتند بر توسعۀ این ارزش

هایی را که از ترین ارزش)، مهم2015( 2). برانو23-20(

طریق ورزش قابل ترویج و اشاعه است، شامل هماهنگی، 

احترام و صمیمیت، خالقیت، کمک و یاري، وحدت، 

مشارکت، روح شهروندي و دموکراسی، عدالت و صداقت 

). البته تحقیقاتی نیز در داخل کشور در مورد 24داند (می

مپیک صورت گرفته است هاي اخالقی در ورزش و الارزش

)، غفوري و 1380توان به خبیري و همکاران (که می

) و صفري و همکاران 1390)، صفانیا (1388همکاران (

هاي المپیک و ). اخالق، بازي28-25) اشاره کرد (1392(

) 1380مقایسۀ آن با ورزش در ایران باستان توسط کاشف (

رانیان هاي پهلوانی در فرهنگ ایانجام گرفت و ارزش

) نقش ورزش 1393). آقاپور و شکرانی (29شناسایی شد (

منظور هاي اسالمی را عاملی بهو بازي در یادگیري ارزش

دست افزایش شجاعت و مقاومت در برابر اخالقیات زشت به

هاي زیادي این تصور که ورزش موجب ). سال30آوردند (

اما  شود، فراگیر بود،رشد فیزیکی، احساسی و اجتماعی می

تواند موجب افزایش اکنون برخی اعتقاد دارند ورزش می

ها رفتارهاي ضداخالقی و ضداجتماعی نیز باشد و نوع ارزش

و رفتارهایی (اخالقی یا غیراخالقی) که در ورزش توسعه 

هاي ها و برنامههایی بستگی دارد که ورزشیابد، به روشمی

شوند. ورزشی پیاده و به ورزشکاران آموزش داده می

طورکه شرکت صرف در ورزش، پیشرفت و سالمت همان

ها آزمون و کند، مگر برنامهجسمانی را تضمین نمی

اثربخشی آنها تأیید شود، رشد اخالقی و اجتماعی در ورزش 

ریزي شود تا هاي اثربخشی پایهنیز باید بر مبناي برنامه

علوي  رو ندایی و). ازاین31نتایج الزم را در برداشته باشد (

عنوان ) اخالق در ورزش با رویکردي منصفانه را به1387(

                                                           
7. McNamee 

اولین گام ارزشمند در جهت توسعه و پیشرفت در جهت 

اخالقی شدن تأیید کردند. در تحقیقات بخش دانشجویی، 

)، نیز به موضوع گسترش 1390حمیدي و همکاران (

). 32هاي اخالقی در ورزش دانشجویی اشاره کردند (ارزش

) درونی شدن 1387(باقري  خسروي وی از در تحقیق

هاي اخالقی از طریق برنامۀ درسی انجام داده شد. اما ارزش

اي ها مطالعهه و اشاعۀ این ارزشدر راستاي چگونگی توسع

) در بین اعضاي 1389انجام نگرفته است. پورسلطانی (

علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور، نظامنامۀ هیأت 

) براي 1386صفابخش ( اخالقی را طراحی کرده است.

هاي مانند اخالق منحصراً مؤلفه توسعۀ فرهنگ ورزش کشور

معی و تیمی، ورزشی، قانونمندي، روحیۀ کار ج

جویی و فلسفۀ گرایی، رقابتايساالري و حرفهشایسته

نیا و همکاران ورزش را پیشنهاد کرده است. طالبیان

) توسعۀ رفتار اخالقی ورزش قهرمانی کشور را در 1387(

هاي ملی، بین اعضاي تیم ملی بزرگساالن، مربیان تیم

). 14ها و مدرسان دانشگاه نشان دادند (رؤساي فدراسیون

بندي معیارهاي خصوص شناسایی و اولویت همچنین در

اي ایران را در ) ورزش حرفه1391اخالقی، حلبیان (

شناختی، قانونی، اقتصادي و معیارهاي تربیتی، روان

ترتیب با بندي کرد. بدیناجتماعی اخالق دسته-فرهنگی

هاي اخالقی توجه به اهمیت موضوعِ تدوین و توسعۀ ارزش

این تحقیق طبق الگوي تحلیلی توسعۀ هرمانی در ورزش ق

از منابع و مبانی نظري  آمدهدستبههاي اخالقی ارزش

گرا، سه مقوله (اخالق فضیلت ،کفورتناخالق در مکتب فرا

هاي فرهنگی، را در حوزه گرا و اخالق گفتمانی)اخالق نتیجه

 مذکور. تمامی موارد کندمیاقتصادي و اجتماعی بررسی 

در توسعۀ  قهرمانی ورزش ةاهمیت و جایگاه ویژحاکی از 

 هاياهرم ترینمهمعبارت دیگر، از . بهاستاخالقی جامعه 

8. Bruno 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13397
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13397
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13397
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 قهرمانی ورزش ۀعرص توانمیرشد اخالقی و فرهنگی را 

در  اخالق بررسی زمینۀ در هاییپژوهش اگرچه دانست.

در خصوص  پژوهشی پذیرفته، تاکنون صورت ورزش

هاي اخالقی ورزش بی مقولهیابی، سنجش و ارزیامدل

قهرمانی متناسب با زمان و مکان و فرهنگ جامعه ایرانی 

 با اخالق مورد در هاپژوهش عمدة صورت نگرفته است و

 هاي اخالقارزش بر و متمرکز تعریف غرب به توجه

 اروپایی و آمریکایی کشورهاي تجربۀ بر مبتنی و پروتستانی

هاي حلترتیب با توجه به روشن نبودن ارائۀ راهبدین است.

 تأثیر که است آن بر تحقیق کاربردي در این حوزه، این

از  گراهاي اخالقی فضیلتاخالق گفتمانی بر توسعۀ ارزش

گرایی را بررسی و تحلیل طریق متغیر میانجی اخالق نتیجه

کند. در این پژوهش تالش شده است تا با تعیین تأثیر 

الق گفتمانی در حوزة فرهنگی و نقش میانجی اخالق اخ

گرایی در هاي اخالق فضیلتگرایی، توسعۀ ارزشنتیجه

این پژوهش  نظريچارچوب یابی شود. ورزش قهرمانی مدل

 کنش« ۀویژه نظریبه» هابرماس« هاياندیشهبا الهام از آرا و 

 .است ترسیم شده 1و در شکل تدوین  وي» ارتباطی

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 
 اندعبارتبر این اساس متغیرهاي مستخرج از مدل،    

جنبۀ ، جنبۀ خالق، جنبۀ انتقادي(نظام اخالق گفتمانی  از:

نظام اخالق  جنبۀ تضمنی)؛، ايزمینه-جنبۀ متنی، تعهدي

گرایی (میزان نظارت و ارزیابی، میزان منابع انسانی، نتیجه

میزان منابع مالی، میزان منابع حمایتی و تشویقی)، نظام 

  .تعاملی، ساختاري)-ايگرا (شناختی، رابطهاخالق فضیلت

 
 شناسیروش

 تحقیقات قالب در هدف، لحاظ به مطالعه این     

 تحقیقات زمرة تحقیق، در شیوة اجراي لحاظ به و کاربردي

هدفمند  ،گیريروش نمونه .است تحلیلی -پیمایشی

 اعضاي هیأت علمی، شامل آماري جامعۀ است. قضاوتی

 تمامی هايرئیس و نائب رئیس و ورزشکاران نخبه

 ملی کمیتۀ مدیران همچنین و هاي ورزشیفدراسیون

 آماري جامعۀ. بود جوانان و ورزش وزارت و المپیک

هاي (فوتبال، ورزشکاران نخبۀ رشته از شدهگزارش

برداري، دوومیدانی، بسکتبال، والیبال، هندبال، کشتی، وزنه

 نوردي) وتکواندو، کاراته، فوتسال، تیروکمان، ووشو و سنگ

 مدیران همچنین و هاي ورزشی مربوطهرئیس فدراسیون

 از جدول استفاده با که بود نفر 255 المپیک؛ ملی کمیتۀ

نظر در حوزة اخالق و ورزش ه و صاحبنخب 150مورگان

 . دست آمدبهقهرمانی 
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 شناختی نمونۀ تحقیقهاي جمعیت. ویژگی1جدول
 متغیر شناختیویژگی جمعیت فراوانی درصد فراوانی

 زن 23 15
 جنسیت

 مرد 127 85
 کارشناسی 65 43

 کارشناسی ارشد 51 34 تحصیالت
 دکتري 34 23

15 22 
شناسی، فلسفه عضو هیأت علمی (مدرسان حوزة جامعه
 و علوم ورزشی دانشگاه)

 تخصص

  هاونیفدراس)  سیرئبینارئیس (  30 20

27 41 
ي ملی بزرگساالن در ورزش هامیتورزشکاران نخبۀ 

 قهرمانی
 ي ملی هامیتمربیان  21 14
 مدیران کمیتۀ ملی المپیک 14 9
 ياحرفهداوران ورزش قهرمانی و  22 15
 سال 5کمتر از  24 16

 -سابقه (ورزشی 
 -مدیریتی و اجرایی 

 علمی)

سال10-5 42 28  
سال20-11 55 37  
 سال به باال20 29 19

 
 که است ساختهمحقق پرسشنامۀ هاداده گردآوري ابزار

گرفت.  صورت پرسشگران مستقیم مراجعۀ با آنها تکمیل

از سه شاخص ؛ ساختهمحققهاي اخالقی ارزش ۀپرسشنام

گرایی، نظام اخالقی گفتمانی، نظام اخالقی فضیلتاصلی 

نظام  .شد تشکیل سؤال 35و از گرایی نظام اخالقی نتیجه

–اي شناختی، رابطهابعاد  داراي گراییاخالقی فضیلت

 جنبۀ، و اخالق گفتمانی (جنبۀ انتقادي تعاملی، ساختاري

جنبۀ تضمنی) ، ايمینهز-جنبۀ متنی، جنبۀ تعهدي، خالق

گرایی با متغیرهاي میزان نظارت اخالق نتیجه. شاخص است

یزان و ارزیابی، میزان منابع انسانی، میزان منابع مالی، م

سنجیده شد. مقیاس پاسخگویی منابع حمایتی و تشویقی 

 5م=موافقتا کامالً  1لیکرت از کامالً مخالفم= ايدرجه5

 هاي اخالقیارزش دهنـدةنـشان بـاالتر نمـرةکه  است

 .اســت باالتر

 سنجش، ابزار پایایی قابلیت محاسبۀ منظوربه    

 وسیلۀبه کرونباخ آلفاي محاسبۀ ضریب با درونی سازگاري

 آزمون براي ابزار مشهورترین شد. محاسبه spss افزارنرم

 آلفاي ضریب پایایی، همان یا پرسشنامه، اعتماد قابلیت

 ابزار درونی هماهنگی محاسبۀ منظوربه که است کرونباخ

 هايویژگی که هاییپرسشنامه جمله از گیرياندازه

 بین کمیت ). این33رود (می کاربه سنجند،می را مختلفی

 عدم معرف صفر، پایایی ضریب کند،می تغییر یک و صفر

کامل است. مقادیر  پایایی معرف یک، پایایی و ضریب پایایی

). 34است ( مطلوب کرونباخ آلفاي براي7/0باالي 

 اینکه به توجه با شودمی مشاهده 1 جدول در طورکههمان

 7/0 از باالتر آلفاي ضریب انسانی علوم هايپژوهش براي

 مناسب را مذکور پرسشنامۀ پایایی توانقابل قبول است، می

 تعیین 89/0 کرونباخ آلفاي با پرسشنامه کرد. پایایی ارزیابی
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حاضر  تحقیق گیرياندازهابزار  کهگفت  توانرو میازاین. شد

 .برخوردار است قبولیباال و قابل  پایاییاز 

 . ضرایب آلفاي کرونباخ1جدول 
 آلفاي کرونباخ هاتعداد گویه متغیرها

89/0 17 اخالق گفتمانی هايارزش  
94/0 13 گرااخالق نتیجه هايارزش  
86/0 5 گرااخالق فضیلت هايارزش  

 
در  هک آنجا از تحقیق ابزار روایی تعیین منظوربه   

 ندارد، وجود استانداردي تحقیق پرسشنامۀ موضوع خصوص

 و ساده سؤاالت طراحی در عمل دقت برعالوه بنابراین

 دانشگاهی خبرة استادان و نظرهاي متخصصان از واضح،

اعتبار  عبارتیشد. به استفاده سؤاالت کردن نهایی منظوربه

سپس  کسب شد ومحتوایی صوري و علمی از روش روایی 

منظور به Spssافزار براي بررسی روایی ساختاري، از نرم

 نلفور معیار به توجه با .تحلیل عاملی تأییدي، استفاده شد

ناسبی روایی م5/0از  تربزرگ عاملی ) بارهاي1981( الرکر و

  . )34( دارند

 
 

 هایافته

  گیرينمونهکفایت 

بودن  از کافی دپیش از انجام تحلیل عاملی ابتدا بای

اطمینان از  منظوربهاطمینان حاصل شود.  گیرينمونه

شد بارتلت استفاده  آزمون و  KMOص، شاخهادادهکفایت 

ارزیابی  متغیر براي سنجش عاملی تحلیل ارزیابی تا توانایی

تعیین  ) برايKMO( شاخص کیزر، مایر، اوکلین شود.

که کوچک طوري، بهشودمیاستفاده  گیرينمونهکفایت 

. این کندمیبین متغیرها را بررسی  جزئیبودن همبستگی 

بین صفر و یک قرار دارد، اگر مقدار  ۀشاخص در فاصل

 هايداده ،)6/0حداقل (شاخص نزدیک به یک باشد 

ند، در غیر این صورت اتحلیل عاملی مناسب رايب موردنظر

 هايداده براينتایج تحلیل عاملی ) 6/0 کمتر از معموالً(

مشاهده  2که در جدول طورهمان .دنمعتبر نیست موردنظر

بیش از  هاداده ۀهم براي KMO مقدار شاخص شود،می

 موردنظر هايدادهکه  استو این حاکی از این  است 6/0

 برايهمچنین آزمون بارتلت اند. تحلیل عاملی مناسب براي

تعیین اینکه آیا ماتریس همبستگی بین متغیرها، ماتریس 

گرفته شد. در این آزمون اگر  کاربههمانی است یا خیر؟ 

یعنی )، >sig 5/0باشد ( % 5 از ترکوچکماتریس همانی 

ماتریس همبستگی، همانی نبوده و بین متغیرها همبستگی 

است و امکان  دارمعنادارد و در نتیجه آزمون بارتلت  وجود

 2که در جدول طورهمانانجام تحلیل عاملی وجود دارد. 

است، و این یعنی  دارمعناآزمون بارتلت  شود،میمالحظه 

  .اندسبتحلیل عاملی منا براي هاداده

 هانمونهبررسی کفایت  براي KMO آزمون بارتلت و شاخص. 2جدول 
 آزمون بارتلت KMOمعیار  متغیرها

تقریب کی 
 مربع

درجۀ 
 آزادي

 معناداري

 000/0 10 019/159 838/0 هاي اخالق گفتمانیارزش
 000/0 45 430/438 849/0 گراهاي اخالق نتیجهارزش
 000/0 28 614/401 876/0 گراهاي اخالق فضیلتارزش



 
 113                       ...هاي ارزشراساس بدر ورزش قهرمانی ایران  گراهاي اخالقی فضیلتالگوي توسعۀ ارزشیابی مدل

 

 

 تعیین براي عاملی تحلیل از استفاده امکان به توجه با

منظور تحلیل عامل تأییدي ، بهSpssافزار ابزار از نرم روایی

 دهد.می نشان را نتایج 3 جدول آمد. عملبه استفاده

 هاگویه تأییدي عامل تحلیل . میانگین3 جدول
 t-value بار عاملی سؤاالت متغیر

 گفتمانیاخالق 

Q1 65/0  89/6  
Q2 55/0  44/5  
Q3 59/0  64/5  
Q4 57/0  51/6  
Q5 61/0  59/6  
Q6 73/0  8/13  
Q7 80/0  53/18  
Q8 71/0  77/10  
Q9 95/0  50/68  

Q10 58/0  54/5  
Q11 56/0  93/5  
Q12 56/0  47/5  
Q13 78/0  32/19  
Q 14 66/0  64/12  
Q15 91/0  31/60  
Q16 85/0  21/49  
Q17 84/0  01/45  

700/0 میانگین بار عاملی  

 گرااخالق نتیجه

Q1 84/0  43/31  
Q2 89/0  50/51  
Q3 86/0  39/36  
Q4 66/0  46/12  
Q5 51/0  59/6  
Q6 67/0  47/13  
Q7 89/0  21/46  
Q8 91/0  80/62  
Q9 51/0  80/6  
Q10 86/0  11/41  
Q11 89/0  02/47  

764/0 عاملیمیانگین بار   

 گرااخالق فضیلت

Q1 84/0  21/32  
Q2 84/0  23/33  
Q3 65/0  88/10  
Q4 82/0  57/26  
Q5 53/0  90/6  
Q6 80/0  57/28  

Q7 65/0  33/11  
736/0 میانگین بار عاملی  

 
 مقادیر )،1981الرکر ( و فورنل پیشنهاد براساس   

تر از شده باید بزرگمشاهده متغیرهاي براي عاملی بارهاي

عاملی براي  بارهاي میانگین پرسشنامه این باشد، در5/0

 طورکهاست. همان 5/0 از شده بیشترمتغیرهاي مشاهده

 تأیید مقادیري چنین تحقیق این در شود،می مالحظه

 روایی از پژوهش پرسشنامۀ دهد،می نشان این و اندشده

محتوایی  نظر از هم ابزارها این پس، است. برخوردار مناسبی

از الگوي  پژوهش این شدند. در تأیید ساختاري نظر از هم و
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مفهومی پژوهش با استفاده از روش الگوسازي معادالت 

وسیلۀ به جزئی مربعات ساختاري با رویکرد حداقل

 هايمدل بررسی منظوربه PLS  Smartافزارنرم

 شده فادهاست فرضیات آزمون و ساختاري و گیرياندازه

  .است

 برازش مدل

و  ساختاريیابی معادالت در این پژوهش، از مدل

 هايفرضیهآزمون مدل و  برايحداقل مربعات جزئی، 

 )1999( 1هاالند پیشنهادي ايدومرحله ۀتحقیق، و از روی

استفاده شده است. با این رویه در گام  هادادهتحلیل  براي

و در گام  )بیرونی مدل( گیرياندازهبرازش مدل  نخست از

 شوداستفاده می )مدل درونی( ساختاريدوم از برازش مدل 

 یا جزئی مربعات حداقل روش حجم نمونه، دلیلبه .)35(

 (PLS) واریانس بر مبتنی معادالت ساختاري الگوسازي

   .شد انتخاب پژوهش مفهومی الگوي و فرضیات آزمون براي

 
 
 
 
 

 گیرياندازه مدل ارزیابی

 )(مدل بیرونی گیرياندازهمدل 

سنجش روایی همگرایی و میزان همبستگی،  براي

شده پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج هايآزمون

 متغیر هر بین پیش الگوي کفایت بررسی در کار رفت.به

 مثبت اندازة .کرد استفادهQ 2شاخص  از توانمی وابسته

). از 36ست (ا مناسب بینپیش کفایت بیانگر شاخص این

روایی همگرا و همبستگی یک  برايو شرط الزم طرفی د

و میانگین واریانس  8/0سازه، پایایی مرکب بیشتر از 

 . بنابراین میانگین )34(است  5/0 مساويیا  تربزرگ

 به واریانس میانگین دهندةنشان شده،استخراج واریانس

است.  خود هايشاخص با سازه هر بین شدهگذاشته اشتراك

 روایی سنجش براي را AVE) معیار 1981( 2الرکر و فورنل

 مقدار  AVEمورد در کردند که اظهار معرفی و همگرا

باالي  AVE معنی که مقدار است؛ بدین 5/0عدد  بحرانی

 دهد. روایی همگراي قابل قبول را نشان می 5/0

آمده است، پایایی مرکب  4که در جدول طورهمان

، نشان از شدهاستخراجو میانگین واریانس  هاسازه

 .و روایی همگرایی باال دارد هاسازههمبستگی 

 بین هریک از متغیرهاو روایی پیش همگرايپایایی مرکب و روایی . 4جدول 

 
 ) (مدل درونی ساختاريارزیابی مدل 

از تحلیل مسیر،  گیريبهرههاالند،  ۀروی گام دوم در     

 هاياست. روشبرازندگی مدل  هايشاخصضرایب تعیین و 

                                                           
1. Hulland 

۲  

است. بنابراین،  ناپارامتري صورتبهبرآورد در پی.ال.اس 

همگی کیفیت برازندگی مدل را  آمدهدستبه هايشاخص

سه شاخص را  WarpPLS آماريافزار . نرمدهندمینشان 

2. Fornell & Larcker  

 (CR)پایایی مرکب متغیر اصلی
ضریب آلفاي 

کرونباخ (براي 
 سنجش پایایی)

 Q-ضریب مربع
(براي سنجش 

 روایی پیش بین)

-میانگین واریانس
AVE  براي)

سنجش روایی 
 همگرا)

834/0 888/0 اخالق گفتمانی  - 541/0 
887/0 906/0 گرااخالق نتیجه  467/0 655/0 
899/0 920/0 گرااخالق فضیلت  612/0 763/0 



 
 115                       ...هاي ارزشراساس بدر ورزش قهرمانی ایران  گراهاي اخالقی فضیلتالگوي توسعۀ ارزشیابی مدل

 

 

از: متوسط  اندعبارتکه  دهدمیارائه  برازندگی مدل براي

و   (ARS)2توسط ضریب تعیینم ، )APC(1ضریب مسیر

هنگام  زمینهدر این . )AVIF( 3متوسط عامل تورم واریانس

اوالً،  :زیر توصیه شده است معیارهايارزیابی برازندگی مدل، 

باشد،  05/0کمتر از  ARC و APC براي P مقدارهاي

است؛  دارمعنامدل  05/0عبارت دیگر، در سطح به

 هايشاخص ).2012(کاك،  باشد 5کمتر از   AVIFثانیاً،

 .است شده ارائه 5برازندگی مدل در جدول 

 
 برازندگی مدل تحقیق هاي. شاخص5 جدول

 Pمقدار هااندازة شاخص هاي برازندگیشاخص
 P=001/0 792/0 متوسط ضریب مسیر
 P=001/0 701/0 متوسط ضریب تعیین

  > 5Good if 090/1 متوسط عامل تورم واریانس
 

 p مقادیر ،شودمشاهده می 3که در جدول طورهمان

متوسط ضریب مسیر و متوسط ضریب تعیین، کمتر  براي

که  است 5و متوسط عامل تورم واریانس، کمتر از  05/0از 

توان به . بنابراین، میهستندبرازش خوب مدل  ةدهندنشان

 خوبی برازش شده، پساین نتیجه رسید که مدل تحقیق به

، کیفیت مدل موردنظر هايشاخص. در واقع شودمیتأیید 

، بعد از تأیید روازاین. کنندمیمفهومی را مطلوب ارزیابی 

نتایج تحلیل مسیر را در آزمون فرضیات  توانمیمدل 

در جدول ). 5و به تفسیر آنها پرداخت (جدول  رداستفاده ک

هریک از  برايآنها  داريمعنامقادیر ضریب مسیر و  5

ضرایب مسیر  داريمعنانشان داده شده است.  هافرضیه

مقادیر احتمال) بررسی ( p - value مقادیر وسیلۀبه

و  کمتر باشد، مسیر05/0از  موردنظرشود؛ اگر مقدار می

نیز موردنظر  ۀو فرضی است دارمعنا ظرموردن ضریب مسیر

 دارمعناصورت آن ضریب مسیر  این غیرشود، در تأیید می

. پس از بررسی شودمیمربوطه نیز رد  ۀنبوده و فرضی

دو طرف متغیر  مسیرهايمسیر مستقیم، اگر  هايفرضیه

 غیرمستقیم مسیرهاي برايتوان باشند، می دارمعناواسط 

واسط) از فرمول زیر، ضریب مسیر متغیر نقش  (متغیرهاي

                                                           
1 . Average Path Coefficient (APC) 
2 . Average R-Squared (ARS) 

). 36(دست آورد ) را بهغیرمستقیمواسط (ضریب مسیر 

 .دهدمیفرمول ضریب مسیر غیرمستقیم را نشان  ،2 ۀرابط

 غیرمستقیم ضریب مسیر )1رابطۀ (

k = (1,2,3,…,p) 

Xij × Yjk = Zijk i= (1,2, …, m) j= (1,2,…,n)  

 j را بر x اُمین متغیر مستقل i میزان تأثیر xij متغیر

 Yjk که. درصورتیدهدمینشان  Y اُمین متغیر واسطه

تغیر ماُمین  k بر Y اُمین متغیر واسطه j انگر میزان تأثیربی

میزان تأثیر Zijk  در پایان متغیر). 37است ( Z وابسته

 اُمین متغیر k را بر  x اُمین متغیر مستقل i غیرمستقیم

. دهدمینشان  Y اُمین متغیر واسطه j ۀواسطبه Z وابسته

عدم اطمینان محیطی بر  غیرمستقیمترتیب اثر بدین

ینان اثر مستقیم عدم اطم ضربحاصلبرابر است با  نوآوري

محیطی بر مدیریت دانش در اثر مستقیم مدیریت دانش بر 

 .شودمیمشاهده  6سازمانی. نتایج در جدول  نوآوري

 همچنین و مسیر ضرایب از هافرضیه آزمون براي   

 رابطۀ میان قدرت کردن مشخص شد. براي استفاده t آمارة

 عنوان تحت که شد استفاده مسیر ضرایب از متغیر دو

 شود.می تفسیر OLS استانداردشدة رگرسیون بتا ضرایب

-t) تی  اندازة از نیز روابط بودن معنادار بررسی براي

3 . Average Variance Inflection Factor (AVIF) 
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value)افزارنرم در که شد استفاده Smart PLS استفاده با 

). 38(آید می دستبه خودکار اندازيراه از الگوریتم

نخست، ۀ شود، فرضیدیده می 6که در جدول گونههمان

، با ضریب گراییاخالق نتیجهبر  اخالق گفتمانییعنی اثر 

 83/9برابر  t) مقدار ضریب معناداري (آمارةو  -62/0مسیر 

ارزیابی شد و مورد  منفیو  دارامعن ) است،961/1(بیشتر از 

 اخالق گفتمانیدوم، یعنی تأثیر  ۀتأیید قرار گرفت؛ فرضی

و سطح  38/0، با ضریب مسیر گرااخالق فضیلتبر 

معنادار ارزیابی شد و مورد تأیید قرار  ،≥p) /05( معناداري

شود که اخالق گفتمانی بر اخالق و مشخص می گرفت

 ۀ؛ در مورد فرضیداردگرا تأثیر مثبت و معناداري فضیلت

، ضریب گرا)اخالق فضیلتبر گرا اخالق نتیجهتأثیر (سوم 

دست آمد و به≥p) 05/0( داريمعناو سطح  -71/0مسیر 

عبارتی مشخص شد اخالق شد، بهاین فرضیه نیز تأیید 

گرا تأثیر منفی و معناداري دارد. گرا بر اخالق نتیجهفضیلت

در  گرااخالق نتیجهنقش واسط (چهارم  ۀدر مورد فرضی

توان ، میگرا)اخالق فضیلتو  اخالق گفتمانیرابطۀ بین 

اخالق دو طرف متغیر  هايرابطهدلیل اینکه گفت به

تواند نقش می گرااخالق نتیجه، پس ندمعنادار گرانتیجه

 برايباشد.  گرااخالق فضیلتو اخالق گفتمانی واسط بین 

توان از قیم، میتیرمسدست آوردن ضریب مسیر غبه

اخالق ضرایب مسیر مستقیمی که متغیر  ضربحاصل

در آن قرار دارد، استفاده کرد. بنابراین، ضریب  گرایینتیجه

 -625/0*-714/0=446/0 مساويمسیر غیرمستقیم، 

 ،دیگر بیانی به. کندمیرا تأیید  موردنظر ۀشود که فرضیمی

 از و غیرمستقیم طوربه هاي اخالق گفتمانیمتغیر ارزش

بر  44/0گرایی به میزان اخالق نتیجه میانجی متغیر طریق

گرایی تأثیر دارد که هاي اخالق فضیلتمتغیر ارزش

دهندة قوي بودن تأثیر متغیر میانجی اخالق نشان

همراه با  ساختاريمدل  ،2در شکل گرایی است. نتیجه

نین و همچ داريمعناها، مقادیر ضریب مسیر، تعداد گویه

و خطوط مدل  هریک از متغیرها، برايضریب تعیین آنها 

مقدار احتمال (  p-value ارائه شده است. مقدار ساختاري

و مقدار ضریب  β)( مقدار ضریب مسیر با بتا ،p ) باداريمعنا

 .اندشدهمشخص  R تعیین با

 تحقیق هايفرضیه مسیر . ضریب6 جدول
ضریب رگرسیونی  مستقیمفرضیه با مسیر 

 )β(ضریب مسیر
t 
 

P- نتیجۀ فرضیه معناداري 

 000/0 83/9 -625/0 گرااخالق نتیجه  . اخالق گفتمانی1
)05/0 (p≤ 

 تأیید

 000/0 12/5 386/0 گرااخالق فضیلت  اخالق گفتمانی .2
)05/0 (p≤ 

 تأیید

 000/0 16/14 -714/0 گرااخالق فضیلت  گرا. اخالق نتیجه3
)05/0 (p≤ 

 تأیید

 ضریب رگرسیونی  گرا)مسیر غیرمستقیم (نقش واسط اخالق نتیجه
 (ضریب مسیر)

P- نتیجۀ فرضیه معناداري 

 اخالق گفتمانی -4
 

-714/0=446/0 گرااخالق فضیلت 
*625/0- 

0003/0 P= مسیر  دو هر تأیید (چون
 شدند، مستقیم معنادار

 نقش واسط بنابراین
 تأیید گرااخالق نتیجه

 ).شودمی
 



 
 117                       ...هاي ارزشراساس بدر ورزش قهرمانی ایران  گراهاي اخالقی فضیلتالگوي توسعۀ ارزشیابی مدل

 

 

 
 نهایی مدل تحقیق ۀنتیج. 2شکل 

 بحث 

گرایی در هاي اخالق فضیلتنظام ارزشبه  دستیابی 

بر  مبتنی علمی هايکاوش، از رهگذر ورزش قهرمانی

؛ آیدمی، فراچنگ ی و اقتصاديهاي فرهنگی اجتماعحوزه

ندارد؛  چندانی هاي اخالقی پیشینۀنظام ارزش پـرداختن به

این پژوهش سعی داشت با مطالعۀ تجربی به بررسی تأثیر 

گرا از هاي اخالقی فضیلتاخالق گفتمانی بر توسعۀ ارزش

در جهان گرا بپردازد. طریق متغیر میانجی اخالق نتیجه

فرایند گرایی از طریق مدرنیتۀ کنونی، اخالق نتیجه

گفتمانی در اخالق اي از هاي عمدهعقالنیت ابزاري حوزه

کند و موجب میرا تسخیر  ورزش قهرمانی جهانزیست

هاي جهان و از دست رفتن ارزشسلطۀ سیستم بر زیست

رویکرد شود. گرایی میاخالقی و افول اخالق فضیلت

گرایی هابرماس براي خروج از این موقعیت بحرانی نتیجه

ورزش قهرمانی، ناظر بر کنترل سیستم و حذف عوارض 

جهان ورزش قهرمانی، و همچنین تقویت زیستمنفی آن 

اي است. حوزة عمومی و خصوصی فرهنگی و پوشش رسانه

بنابراین تحقق یافتن اخالق گفتمانی در ورزش قهرمانی 

ساحتی ناشی از سلطۀ ی براي دوري از جامعه تکحلراه

بیین که این مهم در ادامه، و با تفسیر نتایج ت استسرمایه 

 خواهد شد.

دهد اخالق گفتمانی بر اخالق پژوهش نشان می نتایج 

صورت مثبت و معناداري گرایی در ورزش قهرمانی بهفضیلت

هاي اخالق گفتمانی با تأکید بر ارزش .تأثیرگذار است

هاي پویاي عقالنیت ارتباطی محقق اخالقی که از پدیده

تواند بر اخالق معطوف به فضایل راستین و شود، میمی

حقیقی حوزة اجتماعی ورزش قهرمانی تأثیر مثبت داشته 

باشد. هابرماس براي نشان دادن فرایند تحول عقالنی شدن 

کند. جهان استفاده میی از مقولۀ زیستاالذهانی ارتباطبین

اي است که کنش ارتباطی جهان در واقع زیرالیهزیست

االذهانی در آن جایگیر شده و افقی است. این کنش در بین

کند. گرایی در مسیر آن حرکت میزمینۀ اخالق فضیلت

گرایی که بر سر مسیرهاي فرایند منظور اخالق فضیلت

که فضایل راستین و حقیقی  وگویی است، این استگفت

هاي ورزشی مورد تفاهم و توافق حوزة اجتماعی سازمان

شود، همگی از حیث شکلی و محتوایی، در سطح واقع می

یابد. اخالق گفتمانی ایجاد وگویی تحقق میزبانی و گفت

هاي برابر و بدون مرز در زمینۀ مشارکت تمامی فرصت

دم مالحظۀ این شود و عورزشکاران در دنیا فراهم می

اي و عنوان حربۀ فرهنگی و رسانهمشی در ورزش بهخط

گرایی است.  هاي اخالقی فضیلتمانع و سدي در برابر ارزش

توان ادعا کرد که با این توصیف از اخالق فضیلت، می
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) در 2003( 1آل ورزش جان بوکسیلمدل ایده هايویژگی

 فیزیکی ةبارزممند، گزینشی، قاعدهو  اختیاري ویژگیچهار 

فردي  -جویانه بر بعد شناختیبرتريو  جسمانی و رقابتیو 

) که 39قهرمانی انطباق و انعکاس یافته است (ورزش در 

و  به زعم خبیري و  2براساس نظریۀ رشد اخالقی کلبرگ

ل درونی یفضاقواعد رفتاري و از طریق ) 1387آقاپور (

ت رفتار به توصیف و تقوی (اخالق فردي) کنشگرِ اخالقی

جوانمردانه و رفتار پهلوانانه در ورزش کمک منصفانه، 

شدة اخالق عبارتی الگوي تدوینبه ).40، 2(کند می

گرایی در قلمرو فردي دربرگیرندة رفتار منصفانه، فضیلت

جوانمردانه و پهلوانانه حاصل فضایل درونی ابعاد اختیاري و 

جویی تريگزینشی، مبارزة فیزیکی جسمانی و رقابتی و بر

گرا هاي اخالقی فضیلتنفسه بر توسعۀ ارزشاست که فی

 کند.در زمینۀ قواعد رفتاري داللت می

اي به گرا در بعد اخالق حرفهمشی اخالق فضیلتخط

-ايهاي رابطهویژگی قواعد نزاکتی و تأسیسی از جنبه

 اصرتعاملی و ساختاري اشاره دارد. تقویت این ابعاد با عن

ا، با دیگران، کمک به دیگران در انجام کاره تشریک مساعی

وق جلوگیري از ایجاد مشکالت با دیگران، عدم تجاوز به حق

 آزاد، انتخاب و برابر مشارکت حق و برابر دیگران، فرصت

ات برابر، اطاعت از قوانین و مقرر عمل آزادي با هنجارها

کند؛ توجه به مداومت تغییر حتی وقتی کسی نظارت نمی

 رائۀ تصویر مطلوب از ورزش قهرمانی، کشف نقایصمثبت، ا

د و کمبودها در ورزش قهرمانی و تالش براي حل آنها، مور

گرایی از طریق رو اخالق فضیلتازاین گیرد.توجه قرار می

 شده بایدویژگی قواعد نزاکتی و تأسیسی در الگوي تدوین

 سازدرا فراهم تاري تعاملی و ساخ-ايرابطه یتتقو موجبات

گیري رفتار منصفانه، جوانمردانه و تا در نهایت به شکل

 ). 41پهلوانانه در ورزش قهرمانی منجر شود (

                                                           
1. Boxil  

بیشتر بر تأثیر  توجه لزوم دهندةنشان در ادامه، نتایج

گرایی در منفی و معناداري اخالق گفتمانی بر اخالق نتیجه

 شناسیگونه مطالعات ۀپیشینکه درحالی .ورزش قهرمانی است

در ورزش، تاکنون بررسی  خصوصبه و ضرورت آن اخالق

با در نظر گرفتن رابطۀ اخالق  حاضر ۀدر مقال نشده است.

شود که اخالق بینی میگرایی پیشگفتمانی و اخالق نتیجه

گرایی در ورزش قهرمانی تأثیر گفتمانی بر اخالق نتیجه

جهان، گفتمانی با نمود از زیست منفی داشته باشد. اخالق

عقالنیت ارتباطی و گزینش شیوة کنش در حوزة فرهنگی 

گراي حوزة اقتصادي ورزش تواند بر نتایج اخالق نتیجهمی

قهرمانی که بر بیشترین فایده و سودگروي تأکید دارد، تأثیر 

. در جهان ورزش قهرمانی امروز، اخالق منفی داشته باشد

 ،ريفرایند عقالنیت ابزاتواند از طریق گرایی مینتیجه

ورزش  جهانزیستاخالق گفتمانی در اي از هاي عمدهحوزه

 گرایینتیجه کنش معقول و ابزاريکند. را تسخیر  قهرمانی

 -کنش تفاهمی ةحوزدر ورزش قهرمانی، اخالق گفتمانی و 

کند و موجب سلطۀ اخالق میارتباطی را در خود هضم 

هاي گرایی بر اخالق گفتمانی و در نهایت افول ارزشنتیجه

مسلط شدن ترتیب بدین شود.گرایی میاخالق فضیلت

سیستم  حوزةبر  ورزش قهرمانی جهانزیست حوزة

 ).9( گونه، مستلزم تفاهمی ساختن آن سیستم استءیش

پول و قدرت اصل داري، با توجه به اینکه در جهان سرمایه

ورزش قهرمانی کنونی جهان بخش سیستم و زیستسازمان

ابزاري در  سیستمگرایی با الق نتیجهاخاست. استعمار 

 نمادینبازتولید فرهنگی و  ، جهانبر زیست ورزش قهرمانی

هدف ورزش را تغییر اندازد و را به خطر می ۀ ورزشیجامع

 ۀاز نظر هابرماس حاصل وضعیت فعلی سلط دهد.می

و هدف اصلی  جهان، از دست رفتن معناسیستم بر زیست

هنجاري، ، بیزشکارانور ، تزلزل هویت جمعیورزش

در ورزش  )گونگیءشیپول (-شهرت-، قدرتبیگانگی

2. Kohlberg  
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و  اخالق گفتمانیاست. از نظر وي گسترش  قهرمانی

عقالنیت فرهنگی  ةجهان و توسعۀ حوززیست استقالل

 . در این پژوهشتفاهم و ارتباط است تواناییمستلزم رشد 

هاي کند تا از طریق جنبهقواعد اخالق گفتمانی تالش می

صورت اي و تضمنی بهزمینه-انتقادي، خالق، تعهد، متنی

گرایی اخالق، متمرکز ظریفی بر جنبۀ تقلیل پذیرش نتیجه

جهان ورزشی و عقالنیت ارتباطی را افزایش شود و زیست

و جهان، عقالنیت عبارتی براي دستیابی به زیستدهد. به

مثبت و سازندة ابعاد  االذهانی بر اثرکنش ارتباطی بین

سنجشی، تخیلی، عاطفی، موقعیتی و زیباگرایی تأکید کند. 

در واقع عقالنی بودن اخالق گفتمانی پنج بعد یا جنبه را در 

اند از: جنبۀ انتقادي، خالق، متنی یا گیرد که عبارتبرمی

ا، ابعاد سنجشی، هاي و در نهایت تضمنی که این جنبهزمینه

 کنند.تخیلی، عاطفی، موقعیتی، و زیباگرایی را تبیین می

در ادامه به بررسی تأثیر منفی و معناداري اخالق    

با در نظر  پردازیم. گرایی میگرایی بر اخالق نتیجهفضیلت

شود بینی میگرفتن فضایل درونی فاعل و نتایج فعل پیش

ند در محیط مکه عمل صحیحی که ورزشکار فضیلت

دهد، بر نتایج در ورزش اجتماعی ورزش قهرمانی انجام می

رو در فرضیۀ سوم قهرمانی تأثیر منفی داشته است، ازاین

هاي تواند موقعیتخواهی میپژوهش، اخالق فضیلت نیک

بازي  سود بیشتر در ورزش قهرمانی را کاهش دهد و

الق اخبرعکس، چنانچه  .گذاردبرا به نمایش  ايمنصفانه

رفتاري از خود بروز دهد که  گرایی کاهش یابد وفضیلت

سود بیشتر را افزایش دهد و خالف روح ورزشی باشد، 

همگان از آن آگاهی یافته و آن را مورد شماتت قرار 

هایی تنها مهارت ورزشکاران در چنین بازي دهند.می

). بر این اساس 42کنندة نتیجۀ بازي نخواهد بود (تعیین

اخالقی  -صفانه مبناي خوبی براي تربیت اجتماعیبازي من

هاي اخالقی است. از الزامات و ورزشکار و ترویج ارزش

و کاهش سود و  مشی بازي منصفانه، روحیۀ ورزشکاريخط

 خواهینیک فضیلتدر اخالق  عبارت دیگر. بهمنفعت است

گرایی، سود اما در نتیجه ،است نیکوکاريارزشمندتر از 

بودن است تا  ةبر نحو تأکیدو  دهدمیقرار  كمالرا  بیشتر

-نیک فضیلتتأکید بر  روازاین ).3( گروي)عمل صرف (سود

یی گرابراي مقابله با سودگروي است و اخالق فضیلت خواهی

اقتصادي  ةبودن حوز ةاجتماعی بدین طریق از نحو ةحوز

. ذاتی بودن ارزش فضیلت است ورزش قهرمانی فراتر رفته

رفتار جوانمردانه و پهلوانی در ورزش قهرمانی نقش در ابعاد 

الگوهاي اخالقی در هدایت سود کمتر و فعل اخالقی 

به نظر دو ی اخالقهاي ارزشدر توصیف  گرایی است.نتیجه

: اخالق فردي و اخالق خوردمیمتفاوت به چشم  ۀجنب

هاي اخالق ارزشفردي،  ة اخالق. در حوزايحرفه

دة رفتار منصفانه، جوانمردانه و گرایی دربرگیرنفضیلت

پهلوانانه است که حاصل فضایل درونی ابعاد اختیاري و 

جویی گزینشی، مبارزه فیزیکی جسمانی و رقابتی و برتري

هاي بیرونی ورزش ها به کاهش ارزشهستند. این شاخص

). 39منجر شدند (مانند سود، لذت، قدرت، شهرت و ثروت 

تم ورزش قهرمانی و اخالق هاي بیرونی بازتاب سیسارزش

گرایی هستند که با جایگزینی از طریق رفتار منصفانه، نتیجه

گرا را هاي اخالقی فضیلتجوانمردانه و پهلوانانه، ارزش

اي، قواعد سازند.  در خصوص حوزة اخالق حرفهتر مینمایان

تشریک مساعی با دیگران،  نزاکتی و تأسیسی با عناصر

ام کارها، جلوگیري از ایجاد کمک به دیگران در انج

 مشکالت با دیگران، عدم تجاوز به حقوق دیگران، فرصت

 آزادي با هنجارها آزاد، انتخاب و برابر مشارکت حق و برابر

برابر، اطاعت از قوانین و مقررات حتی وقتی کسی  عمل

کند، توجه به مداومت تغییر مثبت، ارائۀ تصویر نظارت نمی

، کشف نقایص و کمبودها در مطلوب از ورزش قهرمانی

گرا هاي اخالق فضیلتورزش قهرمانی به توصیف ارزش

پردازند. این قواعد مستقیماً به کاهش میزان نظارت و می

 افراطی، سیستم کاريکاسب آوري وارزیابی در مدال
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یی و گرامنابع انسانی، پول مربیگري استعدادیابی و سیستم

ع حمایتی و تشویقی اشاره یی منابع مالی، و منابگراتجارت

گرایی در ورزش قهرمانی دارد. به تفسیر بیشتر نتیجۀ اخالق

کاري افراطی، عدم استفاده از  آوري، کاسببا تکیه بر مدال

 هاياستعدادیابی در مناطق محروم و استفاده از طرح

 در انتخاب منابع انسانی (مربی و بازیکن)، وابستگی زودبازده

 تسلط و دولت، انحصار مالی منابع به یقهرمان ورزش شدید

 اقتصادي هايرانت وجود گاهی و باال هايبودجه و سرمایه

 ورزش مدیریتی بخش در خاص ايعده اندوزيثروت و

گرا پیوند خورده هاي اخالق فضیلتقهرمانی با کاهش ارزش

توان ادعا کرد که تقویت قواعد ). با این توصیف می41است (

گرا ورزش هاي اخالق فضیلتتأسیسی ارزشنزاکتی و 

اي در گرا در بعد حرفههاي اخالق نتیجهقهرمانی با ارزش

  تضادند.

در نهایت با بیان معناداري و تأثیر مثبت اخالق        

گرایی از طریق اخالق گفتمانی بر اخالق فضیلت

هاي اخالقی را کامل گرایی، مبحث توسعۀ ارزشنتیجه

هاي ارزش غیرمستقیم ها تأثیرتوجه به یافته نماییم. بامی

توسعۀ  بر گراییطریق اخالق نتیجه از اخالق گفتمانی

 است. آن مستقیم اثر از بیشتر گرا،هاي اخالق فضیلتارزش

کامل نقش واسط بین  طوربه گراییاخالق نتیجه روازاین

 بیانی به. کندمیرا ایفا گرا اخالق فضیلتو  اخالق گفتمانی

 غیرمستقیم طوربه هاي اخالق گفتمانیمتغیر ارزش ،دیگر

گرایی بر متغیر اخالق نتیجه میانجی متغیر طریق از و

گرایی تأثیر قوي دارد. این فرضیه هاي اخالق فضیلتارزش

در  گراییاخالق نتیجه قوي و کامل نقش واسطدر خصوص 

 گرایی است.اخالق فضیلتو  اخالق گفتمانیرابطۀ بین 

طریق اخالق  از هاي اخالق گفتمانیارزش غیرمستقیم یرتأث

بیانگر  گرا،هاي اخالق فضیلتتوسعۀ ارزش بر گرایینتیجه

گرایی هاي اخالق فضیلتتوسعۀ ارزش این موضوع است که

هاي فرهنگی اقتصادي است. به بیانی دیگر از برایند حوزه

دستیابی به تفاهم و اخالق مبتنی بر فضیلت در ورزش 

هرمانی با تأثیر اخالق گفتمانی و نقش واسط اخالق ق

شود. در واقع، اگر در پی تبیینی از گرایی حاصل مینتیجه

هاي اخالق هاي هابرماس براي توسعۀ ارزشاندیشه

گرا  در ورزش قهرمانی باشیم، در آن صورت فضیلت

هاي مختلف قابل تأمل استدالل و ادعاي هابرماس از جهت

هاي اخالقی پیامدهایی دارد؛ اول عۀ ارزشاست و براي توس

تواند در دل هاي اخالقی میاینکه فرایند توسعۀ ارزش

جهانِ ورزش قهرمانی از حوزة فرهنگی (پوشش زیست

اي ورزش قهرمانی)، جامعۀ ورزش قهرمانی و رسانه

هاي متقابل ورزشکاران و مسئوالن ورزش قهرمانی کنش

جهان ط بر اینکه زیستمشرو (شخصیت افراد) دنبال شود،

هاي مورد تأکید هابرماس مدنظر قرار داده باشد فرضپیش

جهان وفاقی ورزش قهرمانی با هدف اصلی ورزش یا زیست

در راستاي سالمتی و الگوهاي فرهنگی ورزشی باشد نه 

). نکتۀ 4اي (جهان منحرف یا استعماري ورزش حرفهزیست

القی با توجه به هاي اخدوم اینکه اگر هدف توسعۀ ارزش

هاي هابرماس موردنظر است، در دل فرایند سیستم اندیشه

گرایی مهیا شود که عبارتی اخالق نتیجهورزش قهرمانی و به

گرایی در حوزة اقتصادي صدالبته نقش واسط اخالق نتیجه

با شرایط مورد توجه هابرماس در حوزة فرهنگی براي 

هاي ش داللتجهان وفاقی است که این امر در بخزیست

 گیري شد. هاي اخالقی بیشتر توضیح و نتیجهانواع ارزش

طور کلی نتایج این تحقیق، در قالب مدلی جامع، به     

گفتمانی در خصوص ورزش گسـترش آگـاهی نشان داد که 

هاي اخالق تواند موجب توسعۀ ارزشقهرمانی می

 هايحرکت و ارتباطی گرایی شود و نوعی کنشفضیلت

 خود تعبیر به و معنادار را اخالق که ورزشی را جمعی

شده افزایش دهد. الگوي ارائه ،سازدمیمعتبر  هابرماس

دلیل آنکه با گسترش و تقویت عقالنیت و کنش ارتباطی، به

کند، کند، بر تدوین حوزة فرهنگی تأکید میپیوند پیدا می
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توان آن را نوعی الگوي حائز اهمیت است و از این نظر می

قاعدة تا  شودمی پیشنهاد نهایتدر شده نیز تلقی کرد. بومی

حاکمیت اخالق گفتمانی در ورزش قهرمانی ساري و جاري 

اجرایی این مدل در ورزش  تطبیق و رو هماهنگیشود. ازاین

 هماهنگی دوم در مقام و کالن هايبا سیاست قهرمانی

 است.   بنیادي و مهم بسیار یکدیگر ربطذي هايسازمان
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Abstract 
In today's world, championship and professional sports require new ethics in order to 
provide a basis for assessing and evaluating sport behaviors. The present study was 
designed to develop a model for the development of moral values with implications for 
constructivism and instrumental rationality. Firstly, content and structural validity were 
confirmed; then, the reliability of the data collection tool was confirmed by Cronbach's 
alpha (α = 0.89). The sampling method was purposive judgmental obtained by Morgan 
table for 150 elites in the field of ethics and championship sport. The conceptual model 
of the study was investigated by structural equation modeling method with partial least 
squares approach and the Smart PLS software. The model for the development of moral 
values was formulated according to Habermas's Theory of Communication in the three 
main factors: discourse moral values, consequential moral values, and virtuosity moral 
values and 35 relevant criteria. Standardized beta coefficients of PLS regression showed 
a strong and complete mediating role of the consequential ethics in the relationship 
between the discourse and virtuosity ethics. The values of P for the mean path 
coefficient and the mean coefficient of determination were less than 0.05 and the mean 
factor of inflation variance was less than 5, which indicated the good fit of the developed 
model. Hence, the development of virtuosity moral values is emerging from the 
economic-cultural domains and is achieved under the influence of discourse ethics and 
the mediating role of the consequential ethics. 
 
Keywords  

Championship sport, communication action, consequential moral values, discourse 
moral values, virtuosity moral values. 

 

                                                           
∗ Corresponding Author: Email:dr.b.ghadimi@gmail.com; Tel:+989121090777 


	چكيده
	Marjan Amiri Moghaddam1 – Bahram Ghadimi21F(2 – Zahra Alipor Darvishi3
	1.PhD Student, Department of Sociology of Sport, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 2.Associate Professor, Department of Sociology of Sport, Faculty of Humanities and Social Sc...


