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 9316عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی .

با بوده و های اخالقی و تدوین الگوی توسعه آن در ورزش کشور سایی ارزششناهدف از انجام این پژوهش، 

مطالعات، مند صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی به روش مرور نظام وکیفی  استفاده از تحقیق

نیاز در  جهت گردآوری داده های موردداده است. وزه اخالق و فرهنگ ورزش تشکیل منابع و اسناد موجود در ح

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از . ه استاین پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک استفاده شد

تحلیل کیفی و مقوله بندی کدهای شناسایی شده استفاده شد. در این پژوهش در راستای شناسایی ارزشهای 

محیط سازمانی و قهرمانی ملی »و « ملی محیط»، «محیط بین المللی»اخالقی، سه سطح محیطی که شامل 

می باشد مورد دسته بندی قرار گرفت و منابع ارزشهای اخالقی در این سه سطح مورد شناسایی و « ورزش

ارزشهای مربوطه از آنها استخراج شده است. با توجه به یافته های این پژوهش، در مجموع مطالعات و منابع این 

المپیک و منشور المپیک و سایر نهادهای بین » ،«اسناد باالدستی»، «دینی»حوزه در هفت بخش شامل منابع 

های محیط» ،«ورزش قهرمانی» ،«های برتر اخالق و فرهنگ ورزش کشورپهلوانان و چهره» ،«المللی ورزشی

مورد شناسایی قرار گرفت و ارزشهای اخالقی هر یک با مرور « ورزش کشورهای منتخب»، سازمانی ورزش کشور

ارزش مورد شناسایی قرار گرفت. جهت مفهوم سازی و قالب بندی این  85ابع شناسایی شد. در این مرحله من

خبیری و آقاپور ( و نظریه رشد اخالقی 3002مدل ایده آل ورزش بوکسیل)ارزشها از مدلهای مبنایی از جمله 

)فردی(، میان فردی )تعاملی و بین ( استفاده گردید و بر این مبنا، ارزشهای اخالقی در سه سطح رفتاری 7251)

 به توکل، ایمانفردی( و سطح ساختاری )سازمانی و ملی( تدوین شده است. در سطح فردی تعداد نه ارزش شامل 

جدایی ، اعتماد و عزت نفش، صبر و شکیبایی، شجاعت، تالش و پشتکار، اخالص و نیک نیتی، تهذیب نفس، خدا

احترام به دی قرار گرفت. در سطح بین فردی تعداد نه ارزش شامل مورد شناسایی و دسته بن از مادیات

جوانمردی و آزاد ، برتری جویی و رقابت طلبی، تیم گرایی، همدلی و انسجام، احترام به دیگران، پیشکسوتان

غیرت و شناسایی شد و در سطح ساختاری ارزشهای  صداقت، و تواضع و فروتنی، بخشندگی و سخاوت، منشی

مسئولیت ، احترام به محیط، تعالی و رشد، مردم دوستی، نظم و انضباط، عدالت و انصاف، انون مداریق، عرق ملی

شناسایی گردید. در نهایت جهت توسعه ارزشهای اخالقی مدل نهایی توسعه ارزشهای اخالقی  ایثارگری، و پذیری

تواند به های این تحقیق میافتهتدوین شده است. ی خالق فضیلت گرایی، نتیجه گرایی و گفتمانیو بر مبنای ا

گذار امور فرهنگی و های اخالقی در ورزش مورد استفاده نهادهای سیاستعنوان مبنایی جهت توسعه ارزش

 همچنین سازمانهای اجرایی ورزش کشور قرار گیرد.
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