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ورزشکاران فدراسیون نامه اخالقی هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین نظام
جامعه آماري تحقیق را اعضاي تیم . کشتی جمهوري اسالمی ایران است

هاي صاحب سبک، اعضاي گیران استانملی کشتی آزاد و فرنگی، کشتی
اند که نمونه آماري از روش فدراسیون و پیشکسوتان کشتی تشکیل داده

نامه گیري پرسشباشد. ابزار اندازهنفر می 117هدفمند و در دسترس برابر با 
نفر از  10 نامه توسطروایی پرسش. عامل بود 9الی محقق ساخته با ؤس 51

نامه با استفاده از آلفاي پایایی پرسش. یید شدأاساتید مدیریت ورزشی ت
ها از منظور تجزیه و تحلیل آماري دادهبه. دست آمدهب 947/0کرونباخ 
هاي هاي توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و توزیعشاخص

ها و براي بررسی وضعیت سؤاالت، عامل. فراوانی و درصدي استفاده شد
بندي سؤاالت و لویتواي و همچنین براي اتک نمونه t مفهوم از آزمون

ها و مفهوم االت، عاملؤها از آزمون فریدمن و براي مقایسه سعامل
از . شدمستقل و تحلیل واریانس استفاده  t هاينامه اخالقی از آزموننظام

جهت تحلیل عاملی به شیوه معادالت  PLSنیز  و SPSS24نرم افزار 
هاي همه ابعاد دست آمده گویهبراساس نتایج به. ساختاري استفاده شد

اند و در شده معنادار  % 95نامه اخالقی در سطح اطمینان مفهوم نظام
میان ابعاد اند و از هاي خود سهم معناداري را ایفاکردهگیري سازهاندازه

عوامل مؤثر بر تدوین نظام اخالقی به ترتیب ابعاد عدالت، کرامت انسانی و 
 .لویت را داشتندواحترام باالترین ا

 
 ها واژهکلید 

 .نامه اخالقی، کشتی گیران، فدراسیون کشتینظام
 

 The aim of the present study is to develop ethical 
regulation for athletes in Wrestling federation of Islamic 
republic of Iran. The statistical population of the study 
consisted of members of the National Freestyle and 
Greco-Roman team, wrestlers of the most prominent 
provinces, federation members, and pioneer wrestlers. 
Using targeted and available method 117 people were 
selected as samples. The research instrument was a 51-
items researcher-made questionnaire with 9 factors. 
10 sport management professors confirmed the validity 
of the questionnaire. Using cronbach's alpha reliability 
of the questionnaire obtained 0.947. Descriptive 
statistics such as mean and standard deviation, frequency 
and percentage distributions were used for statistical 
analysis of the data.To examine the status of questions, 
factors and concept, single sample t-test was used and to 
priotorize questions and factors Friedman test was used 
and to compare questions, factors and concept of ethical 
regulation, independent t-tests and analysis of variance 
was used. SPSS24 and PLS software were used for 
factor analysis using structural equations. Based on the 
results, all aspects of the concept of ethical regulation 
have been significant at 95% confidence level. Among 
the dimensions that influenced developing ethical 
regulation justice, human dignity and respect were in the 
highest priority respectively. 
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 همقدم
به ارزش  يبه طور فطر شیخو اتیح انیانسان از آغاز تا پا

 کندیم جابیاو ا یاجتماع یدارد. زندگ شیگرا یاخالق يها
بر اعتقادات و ضوابط  یرا که مبتن یاخالق يدهایتا با

 ياجتناب کند(نظر دهایاوست انجام دهد و از نبا یاجتماع
 زاست که ا ی). علم اخالق دانش1394و همکاران،  يقنبر

که  ییارزش ها کند؛یبحث م یاخالق يهااصول و ارزش
 ثیها از حآن زیافراد و تما يناظر بر رفتارها و صفات اراد

است(فراست خواه،  یستگیو ناشا یستگیو شا يو بد یخوب
 تیشخص کیکه ورزش موجب ساختن  دهیعق نی). ا2006
از دوران باستان وجود داشته است و از  شودرا میگاخالق

از جمله افالطون را دارا  ياریهمان زمان طرفداران بس
اظهار   2چون کامو  1ستیالیستانسیاگز لسوففی. استبوده

را آموخت،  اتیکه او در آن به واقع اخالق يداشت مقوله ا
پهلوانان و  يسرشار از حماسه رانیا یورزش خیورزش بود. تار

. سنت کندیم تیرا تقو دهیعق نیاست که ا یجوانمردان
ها به فتوت در ورزش زورخانه نیگذشته در قالب آئ هلوانانپ
که اغلب  دیجد یورزش هاياست. با ورود رشتهمانده ادگاری

 رجوانمردانهیغ رسالم،یرقابت غ رینظ یهستند، مشکالت یغرب
 دیزش کشور شد که بعو مقررات وارد ور نیو برخالف قوان

). 2012 ،يرخی(ها باشندرشته نیا تیجزء ماه رسدیبنظر م
که در آن  باشدیابزارانگارانه م ینگاه اسالم به ورزش نگاه

مشخص است. در ورزش است که اخالق  یجهت يورزش دارا
 تیو انسان به لحاظ مسئول ابدییدرون شخص ظهور و بروز م

دارد، ورزش را در جهت  گرانیکه در قبال خود و د یاخالق
 يفایبه ا یمتبا قوت تن و کسب سال ی سازد،آن هدفمند م

و حق نفس بدان  شتنیو در قالب خو یاخالق تیمسئول
و جامعه، تن خود را  گرانیو در جهت خدمت به د پردازدیم

 ).1392 زاده،ی(حاجسازدیخود را فراهم م یو نشاط روح يقو
سند مجزا و  کیرا به عنوان  ی) قانون اخالق2013(3شوارتز

 کی افتهیسعهتو هاياز نسخه ايشامل مجموعه یرسم
رفتار حال و  تیهدا يبرا یورزش يسازمان مانند باشگاه ها

شرکت، سهامداران  گر،یکدیو کارکنان نسبت به  رانیمد ندهیآ
 فیدر مورد مسائل متعدد توص یبه طور کل ایو  یخارج

 ينقطه شروع برا کتواند ییم یقانون اخالق کی. کنندیم
بدست  یزمان تیفقاخالق در سازمان ها باشد و مو شیافزا

مناسب در محل برقرار باشد(وگنر و  طیکه شرا دآییم

                                                                      
 . معتقد به فلسفه اگزیستانسیالیسم یا اصل اصالت وجود 1

2. Camus 
3. Schwartz 

که به  ی). فهرست الزامات و تعهدات اخالق2016، 4همکاران
 يرفتار نیشود، اغلب قوان یم نیتدو دهایو نبا دهایصورت با

(کالشون و شوندیم دهینام یاخالق ينظام نامه ها ایو 
جوانمردانه،  يباز ریظن یاخالق يارهای). مع2011، 5همکاران

اخالق در ورزش هستند و  يبرا ییمبنا يصداقت و درستکار
قواعد و  تیبر رعا يادیز دیتأک يگرید دادیورزش مانند هر رو

از  یکیرانیا ی). ورزش کشت1392 ،يمقررات دارد(محمد
است که در بطن فرهنگ  لیدار و اص شهیر یورزش هايرشته

آن اجرا  یسنت هايمختلف به روش يها میمردم و در اقل
 يمهیکشور در ن یدوره مسابقات قهرمان نیاست. اول شدهیم

 یکشت ونیدر تهران برگزار شد؛ فدراس 1318دوم مهرماه 
 يشاهرود يآقا استیبه ر 1318در سال  یبه طور رسم رانیا

 نیا استیر یکار خود را آغاز کرد، از آن به بعد افراد مختلف
به  یورزش کشور را در شاخه کشت يزریو برنامه ونیفدراس

 يهیروح ،ی). در ورزش کشت1374عهده گرفتند(عباس، 
و  نیقوان ف،یکه به احترام و حرمت مطلق به حر يورزشکار

، 6یدارد(گوگاک دارد، وجود ازیخود مسابقه ن يبرا ت،یدر نها
باستان از نجابت، قدرت، و  ونانی یواقع انیب ی). کشت2003

به اثبات  یورزش کشت تیاست. ماه اعتاخالق و شج جیترو
 بیتخر ایدارد و باعث درد و  ازین گرانیبر د يروزیو پ يبرتر
 یبعد از کشت کیفقط  یبدن هاييری. درگشودینم فیحر

ر تعامل فعال با عنصر و اخالق د تیعناصر معنو باشند؛یم
تعهد  ،یکشت يباال کیمانند قدرت و تکن یمی(مفاه بدن
شجاعت، احترام به  ی) با فضائل اخالقيروزی(پ به هدف یروان
 لیرقابت اص يممتاز برا دانیم کی) نیو حرمت قوان فیحر

). 2016، 7(کامئاس و همکارانآورند یبا هم به ارمغان م
شناخته شده است، اما  یهرچند مفهوم اخالق اغلب مفهوم

نمود  ،و ارزش اخالق تیکه اهم ايژهیو يهانهیاز زم یکی
 .)2008و همکاران، 8امیلی(و ورزش است کند،یم دایپ یخاص

رشد و تکامل منش بوده و از  يورزش مناد یطور سنتبه
). 2001(کاشف،  شده است نیرو ذاتاً با اخالق عج نیهم
آنها در  ۀو توسع یاخالق هايکردن ارزش نهیمنظور نهادبه

 ۀهم ییو همسو یهمدل ،یهماهنگ ،یورزش هايطیمح
 ریاجتناب ناپذ ،یرورزشیو غ یورزش يهانهادها و سازمان

 يهادر جهت گسترش ارزش يارکاست. هرگونه اقدام و راه
 ۀیصداقت، احترام، عدالت، مراقبت و روح مثالً یاخالق
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و  يرپذیتیمسئول ،یکرامت انسان ،یمنش پهلوان ،يورزشکار
انتظار دارد  یاست. جامعه ورزش تیاهم يدارا اينگرش حرفه
مسائل اخالق ورزش  ةارائه شده در حوز يهاهیاصول و نظر

و  انیورزشکاران، مرب ياز مشکالت رفتار یبتواند برخ
). 2009 ان،یو بلور ي(رضو دیرا برطرف نما یتماشاگران ورزش

اصول و  انیاست که تنها به ب نیا يرفتار نیمهم قوان یژگیو
 يرفتارها یبسنده نکرده، بلکه در هر شغل یاخالق اتیکل

 صیکه در تشخ ايگونهبه کنند،یم نییدرست و نادرست را تع
 ،ی(آذر و صادق ماندینم یباق یابهام چندان یراخالقیرفتار غ
 با موضوع یقی)، در تحق1393( و همکاران ی). پورسلطان2012

 یعلم أتیه ياعضا یاخالق ۀنامنظام نیو تدو یطراح«
که  »انیدانشجو دگاهیاز د رانیا یو علوم ورزش یبدن تیترب

 رانیسراسر ا یبدنتیرشته ترب انیآن را دانشجو يجامعه آمار
عامل  6 اند، بررويداده لیهزار نفر تشک 15به تعداد 

 ،یشناسفهیوظ ،يو رفتار يصداقت گفتار ،یگروه يهاتیفعال
انجام  یمال تیو مسئول یپژوهش -یتعهد علم ،يارفتارحرفه

که  ینامه اخالقنظام نیا نیدادند، نشان دادند که تدو
تواند یاست م یو فرهنگ مل ینید يهابرخاسته از آموزه

و  یربلوطپی یباشد. خلج رانیورزش ا یجامعه علم يراهگشا
 نامهنظام نیو تدو یطراح«)، به دنبال 1393( همکاران
 گیبرتر و ل گیداوران ل رويبر» داوران تکواندو اخالقی
 دیتکواندو برگزار گرد خانهکه در  یورگیپومسه و ک کیدسته 

عوامل،  یکه تمام دندیرس جهینت نیانجام دادند، به ا
صداقت و  ،ايمهارت حرفه ،بندياحترام، رتبه ،مداريقانون

نامه و آموزش با مفهوم نظام يرپذیتیامانت، عدالت، مسئول
 ممقی هستند. بزرگزاد يارتباط مثبت و معنادار يدارا اخالقی

 نیو تدو یطراح" با عنوان یقی) در تحق1393( و همکاران
 نگ،ینشان دادند که دوپ "نتونیدر ورزش بدم یمقررات اخالق

)، صداقت، محرمانه بودن و 4,91( شجاعت، نفرت از ترس
بخشش و  ،طرفیی)، ب4,87( و شفقت تی)، مسئول4,90( عزت

و منافع گروه و  هنی)، توکل به خدا، عشق به م4,72( قناعت
 ،گرایی)، واقع4,06( قانون و احترام تیم)، حاک4,72( انسجام

عفت و  ،ي)، جوانمرد3,95( يو برابر يعدالت، برادر قت،یحق
 هک دهدینشان م جینتا ن،ی). همچن3,86( ییبایصبر و شک

شجاعت، نفرت از ترس  نگ،یمربوط به دوپ نیانگیم نیباالتر
در  ییبایو شک عفت و صبر ،يجوانمرد با نیانگیم نیو کمتر

 )، در پژوهش خود با عنوان2017(9لی. ناستارتباط 
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 نیقوان »یورزش هايبیآس تیریدر مد یموضوعات اخالق«
را ارائه داد که عبارتند از:  یورزش انیمرب یانجمن مل یاخالق

 گرانیبه حقوق، رفاه و شأن و منزلت د یستیاعضا با -1
و مقررات  نیمطابق با قوان دیاعضا با -2احترام بگذارند، 

 یانجمن مل ياستانداردها ،یعملکرد آموزش ورزش رحاکم ب
 یورزش انیمرب یانجمن مل یاخالق نیو قوان یورزش انیمرب

 ياستانداردها تیدر حفظ و تقو دیاعضا با -3 عمل کنند،
 يدر رفتار دیاعضا نبا -4در تدارك خدمات تالش کنند،  یعال
 دشو ریتضاد منافع تفس کیتواند به عنوان یشوند که م ریدرگ

 »یآموزش ورزش«حرفه  نیاز ا یبازتاب منف جهیو در نت
 با یقی)، در تحق2016( گذارد. وگنر و همکارانیم يبرجا

 جهینت نیبه ا »یورزش يهادر سازمان یاخالق نیقوان«عنوان 
 تیهدا يبرا یقانون اخالق کیچه حضور  که اگر دندیرس

 دهیآن را ناد دیرسد اما نبایمنظر اثر به یب یرفتار اخالق
بهبود  يبرا ینقطه شروع کیتواند می یگرفت. منشور اخالق

شود که یحاصل م یزمان تیها باشد و موفقاخالق در سازمان
ی کرد که عوامل مهم انیب نیهمچن ؛مناسب باشد طیشرا

استقرار و هدف  يبرا زهیانگ ،یدر طراح یدخالت مرب ریظن
قانون  کیدر ساخت  ،تیریمد روشنو  حیقراردادن صر

)، 2016( و همکاران 10نری. گارددارندنقش ایفاي مؤثر  یاخالق
» بحث صداقت و فساد در ورزش«در پژوهش خود با عنوان 

توسعه مفهوم و عملکرد  يبرا يفور ازیدادند که ننشان 
شناختن  تینظارت در ورزش در به رسم ریصداقت و تأث

در  ياهیو صداقت رو یزمانورزش، صداقت سا یصداقت ذات
 و همکاران 11داکوستا لیوجود دارد. او یورزش يدادهایرو
از  یافتیدر یاخالق لیپتانس« با عنوان یقی)، در تحق2016(

کردند  یاخالق معرف يپنج محور برجسته برا »یبدن تیترب
روح  -2ورزش،  يو هنجار یساختار نظارت -1که عبارتند از: 
حق پخش انجام ورزش،  -3 ن،آ یداخل يهاورزش و ارزش

 يفرصت برا کیورزش به عنوان  -5در ورزش،  يروزیپ -4
کردن  یاتیعمل يبرا يمساعد نهیاخالق به عنوان زم

از  یآموزش و پرورش اخالق يبرا یبدنتیترب يهالیپتانس
نوزده مصاحبه با  قیاطالعات از طر نیورزش؛ ا قیطر

 لیبا پتانس بطهو معلمان ورزش در را یبدنتیمحققان ترب
 نیشد. ا آورياز شش کشور مختلف جمع ،بدنیتیترب یاخالق

له اخالق أنگرش به مس رییدر باب ضرورت تغ یروزها مباحث
 باشدیجامعه ورزش مطرح م انیدر ورزش کشور در م

                                                                      
10. Gardiner 
11. Da Costa 
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 يرو یزمان یورزش اخالقیی). ب1393و همکاران،  ی(رحمت
 کیاز  یراخالقیغ ایحرکت نامناسب  کیکه  دهدیم

خود فرد از نادرست و غلط بودن  که غالباً زندیورزشکار سر م
 یاز ناآگاه یرفتار غلط ناش نیاطالع است و ایرفتار خود ب

در حوزه ورزش،  یمشکالت اخالق یطورکلاست به
 ،ینژادپرست نیناجوانمردانه، شکستن قوان يباز ،خواريرشوه

و  یورزشکار و مرب انیم یروابط اخالق ،یتیجنس هايضیتبع
). 1394 ،يو احمد ي(محمد باشدیمی طیمسائل زشت مح

 شیو افزا یورزش يهاتر شدن روز افزون سازماندهیچیپ
در  رمسئوالنهیو غ یرقانونیغ ،یراخالقیغ يکارها زانیم

نظران را به بحث و صاحب رانیتوجه مد ،يکار يهاطیمح
 اتیاخالق معطوف ساخته است. اخالق تیریاخالق کار و مد

برخورد خوب و بد با توجه به تعهدات  وهیعبارت است از ش
 زیاخالق ن تیریفرد و جامعه و مد یاخالق ،ياعتقاد ،یارزش

 تیهدا يها براارزش يبندتیو اولو ییعبارتست از شناسا
 ي). در موارد1386و همکاران،  اینانی(طالب رفتارها در سازمان

موقع  یحت رندآویجوان خود فشار م کنانیبه باز انیمرب
پا بگذارند،  ریرا ز نیکنند، مقررات و قوان يباز یدگیدبیآس
 ایداور  بیفر قیاز طر فیاز حر رعادالنهیغ یازاتیامت

 کسب کنند و اگر به گرید هگمراه کنند يراهبردها يریکارگهب
 کندیم يریآنها جلوگ يخوب نباشند از ادامه باز یکاف ةانداز

و مهم  یاز موضوعات اساس یکی). 1393و همکاران،  یوسفی(
 يارهایاصول و مع قیو تطب نییتع ،یورزش يهاطیدر مح
از جمله  نی. اشودیم دهینام یاست که منشور اخالق یاخالق

توانند با یمی ورزش انیو مرب رانیاست که مد ییابزارها
ها، اهداف تحقق آرمان يبرا يدیآن به دستورالعمل مف نیتدو

). 1393بخش، (تاج ابندیدست  یخالقا يو استانداردها
 لیاز قب هاییبا تنگناها و چالش رانیا یکشت ونیفدراس

 یکشت هايتأیه یمال دیشد یوابستگ ،یمشکالت مال
 ال،یبا ف هاونیارتباطات گسترده فدراس ون،ها به فدراسیاستان

 ستهیدر کشور، فقدان نظام شا یابیشدن استعداد نهیعدم نهاد
در  ونیاسیمختلف، ورود س هايبخش يدر تصد يساالر
 ،یورزش هايرشته ریبهتر در سا یمال هايزهیوجود انگ ،یکشت

کشور،  یبا  بدنه علم یکشت یالمللنیب تویعدم ارتباط انست
 ها،دانیاز م یدر برخ نگیو دوپ یراخالقیبروز مسائل غ

 يروین تیو عدم ترب یداخل يدادهایرو يدر برگزار ینظمیب
(وطن دوست و  مواجه است یدر کشت خصصمت یانسان
 ). 1391 رزاده،ینص

و  يقو يهاهیبه موارد ذکر شده، جامعه ما که از پا توجه با
اسالم برخوردار است، و  نیمب نیبه د نیمز یاخالق يساختار

که ـ  یول يای(مانند پور یسنت یورزش یاخالق يوجود الگوها

ها  بگذرد،  اگر قرن رزن،یبه عهد به پ يعمل او در جهت وفا
جهان  نیمچنو ه ـ دارد ايژهیو باز هم در ذهن همگان جاي

 یمکان - ی) ثابت و فرازمانيرباقریو پهلوان م یپهلوان تخت
از جمله  یورزش يهاها و انجمنخواهد بود، در اکثر رشته

به اخالق و اصول آن دارد که کمتر  يشتریب ازیتوجه و ن یکشت
پژوهش حاضر در نظر دارد  نیبه آن پرداخته شده است. بنابرا

 يدیکل هايو مؤلفه هاهیوسؤاالت پاسخ دهد که گ نیبه ا
 یکشت ونیفدراس یاخالق ياستانداردها نیتدو يموردنظر برا

ها بتوان ها چگونه است؟ و بر اساس آنآن نیکدامند؟ ارتباط ب
 یکشت ونیفدراس يآن برا يکه جا"را  یاخالق ينامهنظام کی

 د.نمو نیو تدو یطراح "است یاز آن خال يرگیو بهره
 

 پژوهشروش 
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي، به لحاظ ماهیت از 

براي . آوري پیمایشی استروش جمع نوع توصیفی و به لحاظ
در این تحقیق، . نامه استفاده گردیدها از پرسشآوري دادهجمع

اي، محقق سعی دارد با استفاده از نظر ورزشکاران حرفه
نامه اخالق اعضاي فدراسیون و پیشکسوتان کشتی نظام

اي ورزشکاران فدراسیون کشتی جمهوري اسالمی ایران حرفه
جامعه آماري تحقیق را  .مقبولیت تنظیم نمایدرا با حداکثر 

تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی اعزامی به مسابقات  اعضاي
گیران ، اعضاي فدراسیون کشتی، کشتی2017آسیایی 

هاي مازندران، خوزستان، لرستان و چهارمحال و استان
اند که پیشکسوتان این رشته ورزشی تشکیل داده بختیاري و

 117دسترس و به تعداد  رت هدفمند و درنمونه آماري به صو
الی محقق ؤس 51نامه گیري پرسشابزار اندازه. باشدنفر می

مداري، احترام، بعد قانون 9نامه اخالقی با ساخته تدوین نظام
داري، عدالت، اي، صداقت و امانتبندي، نگرش حرفهرتبه

االت ؤس. پهلوانی و کرامت انسانی بودپذیري، منشمسئولیت
هاي کامالًموافقم، داراي مقیاس پنج ارزشی لیکرتی با گزینه

به . موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کامالًمخالفم بود
هاي توصیفی همچون میانگین ها از شاخصمنظورآماري داده

درصدي استفاده  هاي فراوانی وو انحراف استاندارد و توزیع
ید و متخصصان اساتاز  نفر 10 ییدأنامه به تشد. روایی پرسش

نامه با استفاده از ضریب پایایی پرسش .مدیریت ورزشی رسید
دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل هب 947/0آلفاي کرونباخ 

سازي معادالت ساختاري و در سطح ها با رویکرد مدلداده
بندي ابعاد انجام شد و در نهایت براي اولویت 05/0داري معنی
 یدمن استفاده شد.نامه اخالقی از آزمون فرنظام
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 نامه اخالقی ورزشکاران فدراسیون کشتیمدل مفهومی تدوین نظام .1 شکل
 

 جمعیت شناختیهاي ویژگی. 1 جدول

 درصد فراوانی  هاعامل

 سن
 46,2 54 18-25 بیشترین
 11,1 13 45 -50 کمترین

 تأهل
 57,3 67 مجرد بیشترین
 42,7 50 متأهل کمترین

 تحصیالت
 35,9 42 کارشناسی بیشترین
 7,7 9 دکتري کمترین

 رشته تحصیلی
 58,1 68 بدنیغیرتربیت بیشترین
 41,9 49 بدنیتربیت کمترین

 شغل
 73,5 86 غیردولتی بیشترین
 26,5 31 دولتی کمترین

 سابقه مدیریت
 47,9 56 سال 1 - 5 بیشترین
 6,0 7 سال 10-15 کمترین

 سابقه فعالیت در کشتی
 32,5 38 سال 1-5 بیشترین
 18,8 22 سال 10-15  کمترین

 سطح قهرمانی
 39,3 46 درسطح کشور بیشترین
 5,1 6 شهرستاندر سطح  کمترین

 
 هاي پژوهشیافته

هاي آماري نظیر در این بخش ابتدا با استفاده از شاخص
شناختی اعضاي گروه نمونه هاي جمعیتفراوانی، درصد ویژگی

هاي آماري توصیف گردید و سپس با استفاده از آزمون

 قرار گرفت.هاي پژوهش به لحاظ آماري مورد آزمون فرضیه
 نیشترینشان داد که در مورد سن ب یفیآمار توص جینتا
آمار  نینفر و کمتر 54سال با تعداد  18-25مربوط به  یفراوان

 تینفر، در مورد وضع 13 یسال با فراوان 45-50مربوط به 

 منش پهلوانی

 مداريقانون

 احترام

 صداقت

 يپذیرمسئولیت

 کرامت انسانی

 اينگرش حرفه

 بندي یا کسوترتبه

 عدالت و انصاف

 اخالق
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 تمتأهل، در مورد وضعی نفر 50 نفر مجرد و 67 ،هاتأهل نمونه
 یکارشناس مدركآمار مربوط به  نیشترها بینمونه التیتحص

نفر، در  9با  يآمار مربوط به مدرك دکتر نینفر و کمتر 42
نفر  68و  یبدنتنفر تربی 49 هانمونه یلیمورد رشته تحص

 31 هانمونه یشغل تیدر مورد وضع نیهمچن ،بدنیتیرتربیغ
در مورد سابقه  ،یدولت رینفر شغل غ 86و  یشغل دولت داراي نفر
نفر و  56سال با  1-5آمار مربوط به  نیشترها بینمونه یتیریمد

نفر، در مورد سابقه  7سال با  10-15آمار مربوط به  نیکمتر
 1 -5آمار مربوط به  نیشترها بینمونه یدر رشته کشت تیفعال

 نفر 22سال با  10 -15آمار مربوط به  نینفر و کمتر 56سال با 
 رآما نیشترها بیهنمون یدر مورد سطح قهرمان تیو در نها

آمار  نینفر و کمتر 46در سطح کشور با  یمربوط به قهرمان
 باشدینفر م 6در سطح شهرستان با  یمربوط به قهرمان

 ).1(جدول

نتایج نشان داد مقدار پایایی مرکب براي همه متغییرهاي 
 بود، بنابراین مقدار مناسبی را نشان  4/0مدل بیشتر از 

 دهد. می
شده و شاخص همچنین شاخص میانگین واریانس استخراج

2R 2باشد(جدول دهنده برازش مناسب مدل مینیز نشان.( 
ــه ــایج    یافت ــاس نت ــژوهش براس ــدل پ ــل از م ــاي حاص ه

و نتایج شکل  3آمده از پژوهش و مطابق با نتایج جدول دستهب
نامه اخالقـی در سـطح   یک از ابعاد مفهوم نظام هاي هرگویه 2

هـاي خـود   گیري سـازه اند و در اندازهمعنادار شده %99اطمینان 
 اند.سهم معناداري را ایفا کرده

از  4هاي پژوهش حاصله از جدول شماره براساس یافته
ترتیب ابعاد نامه اخالقی بهمیان ابعاد عوامل مؤثر بر تدوین نظام

 عدالت، کرامت انسانی و احترام باالترین اولویت را داشتند.
 

 
 هاي نظام اخالقیشاخص .2جدول

 2R پایایی مرکب AVE متغییر

 0,446 0,869 0,623 مداريقانون
 0,424 0,837 0,564 احترام

 0,532 0,859 0,605 بنديرتبه
 0,457 0,813 0,519 ايحرفهنگرش

 0,604 0,861 0,554 داريصداقت و امانت
 0,442 0,820 0,534 عدالت

 0,259 0,811 0,519 پذیريمسئولیت
 0,747 0,903 0,511 منش پهلوانی
 0,660 0,922 0,664 کرامت انسانی

 
 بارهاي عاملی برآوردشده و سطح معناداري متغییرها. 3جدول

عوامل مؤثر بر مفهوم نظام
نامه اخالقی

 سطح معناداري tآماره آماره آزمون هامؤلفه 
 0,001 10,480 0,66 مداريقانون

 0,001 12,044 0,65 احترام
 0,001 17,116 0,72 بنديرتبه

 0,001 11,961 0,67 اينگرش حرفه
 0,001 20,387 0,77 داريصداقت و امانت

 0,001 9,760 0,66 عدالت
 0,001 7,198 0,50 پذیريمسئولیت

 0,001 29,086 086 منش پهلوانی
 0,001 24,574 0,81 کرامت انسانی
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 مدل مفهومی در حالت تخمین بارهاي عاملی .2شکل

 
 نامه اخالقیبندي ابعاد نظامنتایج آزمون فریدمن جهت اولویت. 4جدول

 داريسطح معنی درجه آزادي دو -خی تعداد ايمیانگین رتبه هاعامل ردیف
 117 4,02 مداريقانون 1

146,497 8 0,001 

 117 6,14 احترام 2
 117 5,30 بنديرتبه 3
 117 4,62 اينگرش حرفه 4
 117 3,60 داريصداقت و امانت 5
 117 6,27 عدالت 6
 117 4,84 پذیريمسئولیت 7
 117 4,02 منش پهلوانی 8
 117 6,19 کرامت انسانی 9
 

 گیريبحث و نتیجه
ها و افزایش میزان کارهاي گسترش روزافزون سازمان

هاي کاري، غیراخالقی، غیرقانونی و غیرمسئوالنه در محیط
نظران را به بحث اخالق معطوف کرده توجه مدیران و صاحب

فعالیت  ۀها از لحاظ تخصصی و زمینویژه اینکه سازماناست، به
د. از این با مسائل و مشکالت اخالقی متعدد و متنوعی درگیرن

نامه اخالقی که مورد میان تعیین ابعاد الزم جهت تدوین نظام
قبول همگان باشد ضروري است. در این پژوهش نیز سعی شد 
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اي و اعضاي فدراسیون و که براساس نظر ورزشکاران حرفه
همچنین پیشکسوتان این رشته ورزشی ابعاد مختلف جهت 

 .بندي شوندلویتونامه اخالقی اطراحی نظام
مشاهده شده  نیانگیم نیحاضر نشان داد که ب قیتحق جینتا
 وجود داريیتفاوت معن نامه اخالقیمفهوم نظام یو فرض

) که 2016( وگنر و همکاران جیبا نتا قیتحق نیا جیداشت. نتا
قانون  ینوع يدارا یورزش هايدرصد باشگاه 53اعالم کردند 

و  یطنشا )،1391( و همکاران یهستند، پورسلطان یاخالق
)، آبداف و 1393( و همکاران می)، بزرگزاد مق1393( همکاران
 وجود دارد. وگنر و همکاران خوانیهم )1393( همکاران

 یاخالق نیقوان جادیکه هدف از ا دندیرس جهینت نی) به ا2016(
 یدر باشگاه ورزش یرفتار اخالق جیترو ،یورزش هايدر سازمان

و باال بردن  ینانسا هايتیاست. ورزش به توسعه همه ظرف
در  کنندیکه در ورزش مشارکت م یتمام کسان یآگاه

ورزش براساس اصول  کند،یکمک م يرفتار هايتیمسئول
که در آن  یتمام کسان يو برا ترزانندهتر، انگیجذاب ،یاخالق

، 12در ورزش یاخالق نی(قوان خواهد بود دیمف کنند،یشرکت م
را به  یاخالق ون) قان2008( و شوارتز 13نی). کاپت9: 2015

 هاياز نسخه ايشامل مجموعه یسند مجزا و رسم کیعنوان 
 تیهدا يبرا یورزش هايسازمان مانند باشگاه کی افتهیتوسعه 

شرکت،  گر،یکدیو کارکنان نسبت به  رانیمد ندهیرفتار حال و آ
جامعه در مورد مسائل  یطورکلبه ایو  یسهامداران خارج

نقطه  کتواند ییمی ک قانون اخالقی. کنندیم فیمتفاوت توص
 یزمان تها باشد و موفقیاخالق در سازمان شیافزا يشروع برا

(وگنر و  مناسب در محل برقرار باشد طیکه شرا دآییدست مهب
حاضر مشخص  قیتحق جی). با توجه به نتا2016همکاران، 

و  مشاهده شده هاينیانگیم نیب داريیکه تفاوت معن شودیم
 نیا جیوجود دارد. نتا اخالقینامه نظام هايمؤلفهی تمام یفرض
) که 2017( لین قیتحق جیبا نتا مداريدر بعد قانون قیتحق

و مقررات حاکم بر  نیبه قوان دیاعضاء با یکرد تمام انیب
و  یورزش انیمرب یانجمن مل ياستانداردها ،یورزش ناتیتمر

وگنر و  قیباشند و تحق بندیانجمن پا نیا یاصول اخالق
 نها قوانیاز باشگاه یکرد بعض ) که ثابت2015( همکاران

توسعه دادند،  یقانون اخالق کیمربوط به کودکان را به عنوان 
 و یلمی)، د1392( )، نوراهللا1393( و همکاران ینشاط
) و 1394(ی خاک نشی)، باران چشمه و آفر1382(ی جانیآذربا

) در بند 2015( کیالمپ المللینیب تهیکم نیدر قوان نیهمچن
) اعالم کرده است که ممکن است سازيادهی(اجرا و پ هشتم

                                                                      
12. Code Of Sports Ethics 
13. Kaptein 

و مقررات  نیاز قوان ايمجموعه تهیکم نیاخالق ا ونیسیکم
دارد. در بعد  خوانیداشته باشد، هم نیقوان سازيساده يبرا

 )، وگنر و همکاران2017( لین قیبا تحق قیتحق جیاحترام نتا
 یهنی)، فرم1394( یخاک نشیباران چشمه و آفر )،2015(

)، 1382( یجانیو آذربا یلم، دی)1391(جام و بهنام یفراهان
کردند که احترام باعث  انی) که ب2006(14و آهوال نیگلدست

)، 1393( و همکاران میبزرگزاد مق شود،یم یورزش يبرتر
دارد.  خوانی) هم2007( 15) و پلنت1393( و همکاران یمرصع

 و همکاران یربلوطیپ یخلج قیتحق جیبا نتا بنديدر بعد رتبه
در بعد نگرش  قیتحق نیا جیدارد. نتا خوانی) هم1391(

)، 1391( و همکاران یربلوطیپ یخلج قیتحق جیبا نتا ايحرفه
)، 1393( و همکاران ینیآوی)، شاه1393( و همکاران یمرصع

) 2008( همکارانو 16بولدی) و ر1395( و همکاران ینیحس
تحت  یقی) در تحق2008( و همکاران  بولدری. راستا بودهم

 ،ايو ارزش آن، معتقدند اخالق حرفه ايعنوان اخالق حرفه
و انجام رفتار مطلوب در  ايحفظ تشخص حرفه يبرا ینییآ

است که اخالق  ايهیانیب زین یمحل کار است. منشور اخالق
و افراد را در حل  حیا تشرر یمطلوب و رفتار اخالق ايحرفه

 یافراد ورزش رسدینظر مبهکند. یم ییراهنما یمعضالت اخالق
که به مسائل و یدر صورت یورزش هايطیکشور در مح

داشته باشند کمتر شاهد  ايحرفه یمختلف نگرش يدادهایرو
 يراستا برگزار نیبود در ا میخواه یراخالقیغ يبروز رفتارها

واقع شود، لذا  دیتواند مفها میآن يبرا یآموزش هايکالس
الزم  هايتفکر آموزش نینه کردن ایالزم است در جهت نهاد

و  ینی(حس داده شود یارتقاء ابعاد اخالق يبه افراد در راستا
حاضر در بعد صداقت و  قیتحق جی). نتا1395همکاران، 

و 18نری)، گارد2017(17هاستون قیتحق جیبا نتا داريامانت
و  يزرند ی)، پورسلطان2002(19ری)، کادوز2016( همکاران
و  ی)، مرصع1393( و همکاران ینیآو ی)، شاه1393( همکاران
 کیالمپ المللینیب تهیکم یاخالق نی)، قوان1393( همکاران

) که 1388( یغالم نی) و همچن2007)، پلنت (2015(
 کیدر  داند،یاز اصول اخالق سازمان م یکیرا  داريامانت

 قیتحق جیبا نتا قیتحق جینتا زیراستا قرار دارد. در بعد عدالت ن
 و همکاران ی)، مرصع2002( ریکادوز  ،)2017( هاستون

) همسو بود. در بعد 1393( و همکاران ینآویی) و شاه1393(

                                                                      
14. Goldstein & Ahola 
15. Plante 
16. Reybold 
17. Huston 
18. Gardiner 
19. Cadozier 
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 هاستون قیتحق جیبا نتا قیتحق جینتا زین يرپذیتیمسئول
 ری)، کادوز2007( همکاران و 20لدزی)، ش2007( )، پلنت2017(
چشمه و )، باران1395( همکاران و ینی)، حس2002(

)، 1393( و همکاران ینآویی)، شاه1394( خاکینشآفری
 و همکاران یربلوطیپی) و خلج1393( و همکاران یمرصع

 قیتحق جیبا نتا در بعد منش پهلوانی. راستا بود) هم1391(
 خاکینشآفری چشمه و)، باران1394( و همکاران يرقادریم
 دندیرس جهینت نی) که به ا1393( و همکاران یوسفی) و 1394(

 يعملکرد یجوانمردانه و پهلوان يرفتارها طهیدر ح انیکه مرب
صداقت و  لیاز قب یصفات یپهلوان يمطلوب دارند، رفتارها

 خدا، سخاوت و ادیاخالص در عمل، شکر و  ،گوییراست
 یم به پرچم و سرود ملاحترا تیرعا هن،یعشق به م ،یبخشندگ

مال و جان، شرافت و عزت  ثاریا ،یقهرمانان، تفاخر مل گریو د
 بر توکل به خدا در برد و باخت را در تدار،شجاعت و اق ،یمل
 ) و در1387 ا،نیانی، به نقل از طالب1374 ،ی(سروستان ردگییم

چشمه باران قیتحق جیبا نتا یدر بعد کرامت انسان تینها
راستا ) هم2015(21و بنتون يدوریسی) و ا1394( خاکینشوآفری
در  ینقش اساس تواندیورزش م یدگاهید نیباشد. از چنمی
 . دینما فایا یحقوق بشر و کرامت انسان جیترو

در  ايحرفه يصحت رفتارها اریکدها، معبنابراین 
در  ایآ کنندیم نیکرده و مع انیمختلف را ب هايتیموقع

 ایتخلف صورت گرفته  ایشده و  یچیسرپ اياخالق حرفه
دست آمده از هب جیتوجه به مطالب گفته شده و نتا با ر؟یخ

 اينامهنظام نیچن یکه طراح میرگییم جهیحاضر نت قیتحق
که  رانیکشور ا یو برگرفته از فرهنگ مل یاسالم کردیبا رو

در  تواندیاست، م یخال یکشت ونیآن در فدراس يجا
 يریجلوگ يادیتا حدود ز یراخالقیغ ياز کارها يریشگیپ
سالم و به دور از  کامالً یورزش میعمل آورد و بتوانهب

حاضر  قی. لذا تحقمیرا شاهد باش ارزشیهرگونه عمل ضد
 کردیبا رو نامه اخالقینظام کی نیدرصدد بود تا با تدو

 نیدر ب يحداکثر یتیمقبول يکه دارا یو بوم یاسالم
و رفع  ییشناسا نهیباشد، زم زین یکشت ونیورزشکاران فدراس

 .دیرا فراهم نما یمعضالت اخالق
نامه اخالقی ورزشکاران فدراسیون کشتی جمهوري نظام

 اسالمی ایران:
 ،یاساس نیدر تمام اوقات از قوان دیورزشکاران با .1

 کنند. يرویپ ونیو مقررات فدراس مشیخط ها،نامهنییآ

                                                                      
20. Shields 
21. Isidori & Benetton 

رفتار  نیو قوان یقانون يارهایبراساس مع دیبا ورزشکاران .2
داشته  یآگاه ونیفدراس یانضباط هاينامه نییکنند و از آ

 باشند.
 هايتیو مسئول ینسبت به مباحث حقوق دیبا ورزشکاران .3

 داشته باشند. یدر ورزش آگاه یمدن
 احترام بگذارند. شکسوتانیبه پ دیبا ورزشکاران .4
ورزشکاران در تمام  تیشأن و شخص يبرا دیبا ورزشکاران .5

 ارزش قائل شوند. نیسن
 مسابقات احترام بگذارند. ییبه کادر اجرا دیبا ورزشکاران .6
احترام خود را نشان  دیبا يباز کی نیدر ح ورزشکاران .7

 احترام دوطرفه نباشد. نیاگر ا یدهند حت
منظور بهبود خود به اياز مهارت حرفه دیبا ورزشکاران .8

 خود استفاده کنند. یعملکرد عمل
داشته باشند و  یآگاه یاز علم روز کشت دیبا ورزشکاران .9

 تالش باشند. در شهیکسب آن هم يبرا
 یو تخصص یرا طبق اصول فن یکشت دیبا ورزشکاران .10

 انجام دهند.
مسابقه به دور از هرگونه  نیخود را در ح فیوظا دیبا ورزشکاران .11

 به انجام رسانند. یو زبان یمذهب ،یقوم ،یفرهنگ ضیتبع
 یاضطراب و نگران گونهچیخود را بدون ه يرأ ورزشکاران .12

 سازند. یو آن را عمل ندینما انیب
 يباشند و از انتقادها ریانتقادپذ دیبا یکشت ورزشکاران .13

 سازنده استفاده کنند.
با صداقت با اشتباه خود برخورد  دیبا یکشت انرورزشکا .14

 .رندینموده و آن را بپذ
وجه نقد،  ه،یهرگونه هد افتیاز در دیبا یکشت ورزشکاران .15

چند  ای کیاز  ژهیو تیحما يو سفارش در راستا هیتوص
 ورزشکار خاص اجتناب ورزند.  

 يخود وجدان کار تیدر انجام مسئول دیبا ورزشکاران .16
 داشته باشند.

 ،یورزش يرهبر ،يورزشکار هیدائما روح دیبا ورزشکاران .17
 را نشان دهند. یرفتارها و اعمال اخالق

 ردگیمی ها قرارکه نزد آن یاز لوازم دینبا ورزشکاران .18
 سوءاستفاده کنند.

 عدالت و شجاعت داشته باشند. شهیهم دیبا ورزشکاران .19
از مسئول  ریبه غ دیاسرار مسابقه خود را نبا ورزشکاران .20

 بدهند. گرید یخود به کس
و مسابقات،  ناتیموقع تمر دیبا یکشت ورزشکاران .21

 خود را حفظ کنند. يظاهر یآراستگ
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امور  هیکل ياز دانش و تجربه خود برا دیبا ورزشکاران .22
 ه باشند.تداش نانیاطم

که در مسابقه سالمت ورزشکار  ياز موارد دیبا ورزشکاران .23
 داشته باشند. یآگاه اندازدیرا به خطر م

جامعه  یو اجتماع یمذهب هاياز ارزش دیبا ورزشکاران .24
 .ها احترام بگذارندبه آن طیآگاه بوده و در مح

 یمسابقه تواضع و فروتن يبرگزار نیدر ح دیبا ورزشکاران .25
 داشته باشند.

اقشار مرتبط با  گریدر حفظ ارتباطات با د دیبا ورزشکاران .26
 .ندیو تالش نما یسع یکشت

از خود گذشت نشان دهند و  شهیهم دیبا ورزشکاران .27
 داشته باشند. یو درست یراست شهیهم

حفظ امانت از خود تالش نشان  يبرا دیبا ورزشکاران .28
 دهند.

نفس و  هیخداوند و تزک يخشنود يبرا دیبا ورزشکاران .29
 اطاعت از امر خدا تالش کنند.

تنگدستان توجه  میو تکر یبه انسان دوست دیبا ورزشکاران .30
 .ندینما
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