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 مقدمه

و  نقش امروزه داردمی ) اظهار2010( 1رابینسون

 ورزشی، هايسازمان نوین مدیریت در اخالق اهمیت

تجربه  و علم از ترکیبی را مدیریت که سنتی روش برخالف

و  اخالقی اصول است. توجه مورد بسیار دانست،می

 هافعالیت اینکه ها اعم ازفعالیت مدیریت در آن یکپارچگی

 یک مدیر فعلی نگرانی باشند، ورزشی یا اجتماعی اقتصادي،

 و پایبندي اخالقی مدیریت همچنین است. مؤثر و کارامد

 خلق به ورزشی قادر هايسازمان در اخالقی هايارزش به

است  رهبري به و توجه مدیریت جدید هايشیوه و رویکردها

) حاکم بودن مدیریت اخالقی 2012( 2باربو عقیدة ). به24(

 در ها وکدهاي اخالقیبه اصول، ارزش و پایبند بودن

 فضاي اعتماد، ایجاد سبب ورزشی يهامیتو  هاسازمان

 تقویت عادات وفاداري، و تشویق بودن، باز و شفافیت

 توسعۀ و پذیري اخالقیمسئولیت به تشویق اخالقی،

 ).12شود (می و تیم ورزشی سازمان در اخالقی فرهنگ

صورت اعم و بهها امروزه، سازماناما متأسفانه 

اي خود فزاینده صورتطور اخص بههاي ورزشی بهسازمان

بینند که آن را معماي اخالقی اي میرا درگیر مسئله

شرایطی که باید یک بار دیگر  نامند، یعنی اوضاع ومی

کارهاي خالف و کارهاي درست را تعریف کرد، زیرا مرز بین 

ش از پیش از بین رفته است. کارهاي درست و خالف بی

ها در بعد فردي و شخصیتی داراي طور کلی انسانبه

ند که پندار، گفتار و رفتار آنها را اهاي خاص اخالقیویژگی

ممکن است همین افراد وقتی در جایگاه  ).2( دهدشکل می

عواملی موجب شود که  ،گیرندو پست سازمانی قرار می

پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردي سر بزند که این 

هاي انسانی بر میزان کارایی و اثربخشی سازمان تأثیر ویژگی

بگذارد. از طرفی اخالقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد 

تواند موجب بروز پیامدهاي مثبت یا منفی در سطح می

                                                           
1. Rabinson 

از نظر اخالقی جوي سالم براي مدیر باید  د.شوسازمان 

وجود آورد، تا آنان بتوانند با تمام کارکنان در سازمان به

. اخالق یکی )25( وري هرچه بیشتر کار کنندبهره توان و

جاي زندگی بشر اهمیت هاي دین است که در جاياز آموزه

نقش و اهمیت مکارم اخالق در  کهيطوربه فراوان دارد

اخالق ). 8( کس پوشیده نیستر هیچتعالی معنوي انسان ب

هاي اختیارى انسان سروکار که با چگونگى رفتار و حالت

اى براى او داشته است و آدمى به ویژه ۀدارد، همواره جاذب

 . )5( دیده احترام در آن نگریسته است

ها بندي ارزش، شناسایی و اولویتیقالمدیریت اخ

ها با ایجاد سازمانبـراي هـدایت رفتارهـا در سازمان است. 

قیات را در محـیط کار التوانند اخق میالمدیریت اخ ۀبرنام

ها یـاري ق به سازمانالهاي اخبرنامه. مدیریت کنند

قی خود را الرسانند تـا در شـرایط آشـفته، عملکرد اخمی

ابزار ارگانیـک اسـت کـه بـا دگرگـون  ،قالحفظ کنند. اخ

اگر  .)3(یابد مان تغییر میشـدن نیــازهـاي جامعه و ساز

شود هاي یک مدیر فعاالنه با آنچه اخالقی تلقی میفعالیت

مغایر باشد، این به آن معناست که مدیر قدرت تشخیص 

گزیند اي را برمیدرست از غلط را دارد و با این حال گزینه

هاي وي است؛ بنابراین انگیزه که از نظر اخالقی غلط

شود. طبق این مدل، خودخواهانه تلقی میورزانه یا طمع

اهداف مدیران عبارت است از: سودآوري و موفقیت سازمانی 

تقریباً به هر قیمت. در این مدل، مدیر به ادعاهاي دیگران 

 ).30( دهدلزوم رفتار منصفانه یا عادالنه اهمیت نمی ةدربار

در انتهاي دیگر پیوستار، مدیریت اخالقی قرار دارد. این 

مدیریت باالترین تطابق را با رفتارها و استانداردهاي  ةوشی

توان در این شیوه از اگرچه همواره نمی. کاري اخالقی دارد

مدیریت، میزان تطابق با استانداردهاي اخالقی را تعیین 

کرد، این شیوه در تمرکز بر هنجارهاي اخالقی و 

گیري ها، اهداف، جهتاي، انگیزهاستانداردهاي حرفه

2 . Barbo 
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سوي قانون و استراتژي عملیاتی عمومی خود تالش به

هاي در مقابل انگیزه ).1( کند که اخالق را مبنا قرار دهدمی

اي که در مدیریت غیراخالقی وجود دارد، خودخواهانه

مدیریت اخالقی موفقیت را تنها در چارچوب مفاهیم 

هاي مدیریت کند؛ بنابراین انگیزهمعنادار اخالقی دنبال می

توان عدالت، انصاف و دیگرخواهی دانست. قی را میاخال

اهداف سازمانی در این نوع مدیریت همچنان سودآوري را 

هاي اطاعت از کند؛ اما تنها در درون محدودهدنبال می

پذیري نسبت به قانون و حساسیت نسبت به آن و مسئولیت

مدیریت اخالقی اهداف  ).15( استانداردهاي اخالقی

داند و هم مداري و اخالق را هم الزم میونسودآوري، قان

تنها بر لفظ مطلوب. در واقع تمرکز این رویکرد مدیریت نه

 ۀمثاببلکه بر روح آن است. قانون در این دیدگاه به ،قانون

زیرا  ،شودیک استاندارد حداقلی براي رفتار اخالقی دیده می

ر مدیریت اخالقی تالش دارد که خود را در یک سطح باالت

 هاسازمان آنکه براي امروزه ).3( از الزامات قانونی حفظ کند

 قادر نیز بلندمدت در و پایدار بمانند خود محیط در بتوانند

 هايتوانایی و پیوسته شوند سازگار خود محیط با باشند

 دهند، و گسترش کنند ایجاد خود بقاي براي را الزم

 ). از11( برخوردار باشند سازمانی سالمت از دارد ضرورت

 و هاي محیطیپیچیدگی به توجه با امروزه دیگر، سوي

 شده وکار ایجادکسب دنیاي در اي کهتغییرات فزاینده

 در موفقیت اخالق تأثیرگذاري به نظرانصاحب است،

 1مجله فورچون گزارش طبق .دارند تأکید سازمان بلندمدت

 بر این تجاري برتر هايشرکت عالی درصد مدیران 63 ،

 و تصویر مثبت افزایش موجب اخالق، رعایت که باورند

 شماررقابتی به مزیت براي منبعی و شده سازمان شهرت

 با در برخورد اخالقی ساختارهاي ). نبود14آید (می

و  کندمی ایجاد هاسازمان براي را مشکالتی نفعانذي

                                                           
1. Journal of Forchen 
2. Feredvalboma  

تحت  را سازمان اثربخشی و موفقیت سودآوري، است ممکن

 تریناز عمده امروزه رو،). ازاین29هد (د تأثیر قرار

 بسترهاي اخالقی ایجاد هاسازمان و مدیران هايدغدغه

حس  با کارکنان و مدیران تا است سازمان در مناسب

 فعالیت سازمان، نفعانذي همه به کامل تعهد و مسئولیت

 که را خود سازمان و شغل بر حاکم اخالقی و اصول کنند

 ). 19کنند ( رعایت اند،شده تبیین اخالقی قالب کدهاي در

تحقیقات مختلفی به اهمیت نقش اخالق در سازمان و 

و  2فرد والبومااند. سازمانی پرداختهارتباطات درون و برون

و  مدیریت اخالقی«) تحقیقی را با عنوان 2017(همکاران 

 -نقش مرواده عضو و تأثیر آن بر روي عملکرد کارکنان

نتایج انجام دادند. » هویت سازمانیرهبر، خودکارآمدي و 

داري بر اطور معنبه مدیریت اخالقیگواه این مطلب است 

عملکرد کارکنان مثمرثمر است. در این تحقیق محقق به 

مدي و هویت اخودکار -عضو رهبر ةنقش میانجی مراود

). 18( کند که در این رابطه اثرگذارندسازمانی نیز اشاره می

تأثیر «) تحقیقی را با عنوان 2015( و همکاران 3ون گیلزا

بر انحرافات سازمانی با توجه به نقش  مدیریت اخالقی

انجام دادند. براساس » قی کارکنانالاخ يهامیانجی نگرش

 يرگذاریکارکنان موجب تقویت تأث يهانگرش هاافتهی

شود و این محور بر انحرافات سازمانی میمدیریت اخالق

). میرکمالی و 25( دهدکاهش میانحرافات را در سازمان 

 الگوي ارائۀ«) در پژوهشی با عنوان 1397خزیمه ( حاج

 مطالعۀ موردي ابتدایی مدارس معلمان براي ايحرفه اخالق

» تهران شهر در دولتی پسرانۀ ابتدایی مدارس معلمان

 ابتدایی شامل مدارس معلمان ايحرفه دریافتند که اخالق

 عدالت، صداقت، است: اساسی زیر مؤلفۀ هفت

 پذیريقانون احترام، انسانی، کرامت پذیري، حفظمسئولیت

  .)10وفاداري ( و

3. Ungilz  
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 مهم مبحثی عنوانبه آن گوناگون ابعاد و ورزش امروزه

 کارامد ابزاري عنوانبه و است توجه مورد مختلف در محافل

 و پویا ايجامعه ایجاد جهت در فردمنحصربه ايو پدیده

 و فرهنگی اجتماعی، هايبحران از بسیاري و رفع شاداب

 نمایان را خود فراوان کاربردهاي و سیاسی اقتصادي حتی

 متفکران از بسیاري ). بر این اساس13است ( ساخته

 و دارد تأثیر اجتماعی و رشد فردي در ورزش که معتقدند

 فرهنگ، دهندةاي انعکاسآیینه چون جامعه، هر ورزش

ها نفر به میلیون). 6است ( جامعه آن هايبدي و هاخوبی

آن اشتغال دارند و چندین برابر آن نیز تماشاگر و طرفدار 

اند. ورزش در مواردي نیز هاي مختلف ورزشیبرنامه

جوامع بوده و فضایل و رذایل ملی بخش وحدت استحکام

فضایل و رذایل حاکم بر آن  ةکنندرایج در آن منعکس

 نییتع«ر پژوهشی با عنوان د) 2016( 1لوبنسو. جامعه است

 قیدانشگاه از طر انیدانشجو یاخالق يو رفتارها تیشخص

که مشارکت در ورزش به نشان داد  »مشارکت در ورزش

 انیدانشجو یو اجتماع یهاي اخالقگیري ویژگیشکل

) با عنوان 2012( 2وزیوهش متژپ جیکند. نتاکمک می

نشان داد  »انیدانشجو یدر مشارکت ورزش اتینقش اخالق«

و  یدانشگاهدرون يهاورزشکه مشارکت در 

) باعث کاهش تقلب و خشونت، ی(قهرمان یدانشگاهبرون

بردن «باور  نیکاهش ا نیو همچن یانضباطیبو  یاخالقیب

 3و چت زوپولس اتردوسمور .گرددیم »یطیهر شرا در

 قیاخالق از طر ۀتوسع«با عنوان  ی) در پژوهش2018(

ورزشکاران  یقضاوت اخالق ایآ نکهیا نییبا هدف تع »ورزش

 ای ردیگیمبا نوع ورزش و سطح رقابت آنها تحت تأثیر قرار 

 یاخالق يهاقضاوتنه؟ نشان دادند که ورزش در کل بر 

. است رگذاریتأثجهت مثبت  رورزشکاران د انیدانشجو

اخالق ورزش از موضوعات اخالق کاربردي است که براي 

                                                           
1. Bensonolu 
2. Mathews 
3. Mouratrdous & Chatzopoulos  

اخالقی و مواجهه با مسائل، سنجش تصمیمات عملی 

ها، تکنولوژي، اخالقی در حرفه يهااستیرفتارها و س

 این ورزش آنکه رغمبه). 7( حکومت و غیره کاربرد دارد

 اجتماعی، ي سیاسی،هامقوله بیشتر در که دارد را قابلیت

 در یراستبه کند و نقش ایفاي علمی و فرهنگی اقتصادي،

 چنین که از یافت توانیم را پدیدهاي کمتر کنونی جهان

پدیدهۀ  این با این حال باشد، برخوردار قابلیتی و ویژگی

 یراحتبه که روستروبه جدي چالشی با امروزه جهانی

 مقولۀ شدن کمرنگ چالش این و کرد گذر آن از توانینم

مدیران  جمله از ورزش بزرگ جامعۀ ابعاد در کلیۀ اخالق

 يهارسانه تماشاگران، داوران،مربیان،  ورزشی، ورزشکاران،

 4). مندوزا13است ( ورزشی يهاسازمانکارکنان  و گروهی

مالحظات «) در پژوهش خود با عنوان 2018و همکاران (

اخالقی در ورزش وقتی تمایل به بردن از روحیۀ ورزش 

بیش از اندازه به  دیتأکنشان دادند که » ردیگیمپیشی 

رزشی تمامی اصول و کدهاي هاي وو سازمان هامیتبردن در 

خود قرار  الشعاعتحتاخالقی حاکم در تیم و سازمان را 

دهد و ورزشکاران در هر شرایطی و با زیر پا گذاشتن می

 ).21تا برنده شوند ( دهندیماصول اخالقی ترجیح 

رفتار انجمن «)، با نام 2013( 5ي تحقیق استایبرهاافتهی

 داد کهنشان » تملی ورزش دانشگاهی: پرسش اخالقیا

اي امن عنوان آشیانهانجمن ملی ورزش دانشگاهی معموالً به

هاي ورزش براي افراد ورزشکار، دانشگاهیان و برنامه

ي تحقیق فوق که هاافتهد. یشودانشگاهی بررسی میدرون

نفر از مدیران و ورزشکاران سابق ورزش دانشگاهی  60روي 

اصول اخالقی  هاشگاهدانآمد نشان داد که در برخی  عملبه

ي و بندشرطیی چون هایاخالقیبشود و زیر پا گذاشته می

استفادة ورزشکاران از کوکایین و ماریجونا در مسابقات 

ورزشی در ورزش دانشگاهی به امري عادي تبدیل شده 

4. Mendoza  
5. Staiber 
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تأثیر بگذارند. حتی برخی  هايبازتوانند بر نتایج است که می

ۀ تحصیلی دریافت نیهزکمکورزشکاران پول نقد در قالب 

 ).26( کنندیم

 هاي ورزشی،سازمان توسط مدیران در اخالق رعایت

 دچار را جامعه یک سو، از سازمان، تا است ضروري امري

 و منطقی اتخاذ تصمیمات با دیگر، سوي از و نکند تعارض

 از جمله تضمین کند. را خود بلندمدت منافع خردمندانه

 سازي ودرونی چگونگی حوزه این در مدیران دغدغۀ

 ). 8است ( اخالق يسازنهینهاد

 یورزش تیهو«) با عنوان 2017( 1پژوهش گراهامنتایج 

 یمسابقات انجمن مل یک گروه یبررس ات،یو رشد اخالق

 »آنها یاخالق يهاانی) و بنان.سی.ا .ا( یورزش دانشگاه

ورزشکار بود.  انیورزش به دانشجو دنیبخش تیاز هو یحاک

مثبت با رشد  دارامعن ۀرابط یورزش يهامیدر ت تیعضو

، ثاری، ايهمکار. داشت انیها در دانشجوو ارزش اتیاخالق

و  يهاي رفتارجوانمردانه و منصفانه از جمله ویژگی يباز

نمود  یورزش در ورزشکاران دانشگاه قیند که از طرایاخالق

 .دنکنمی دایپ

با عنوان  ) در پژوهش خود2015( 2لس کروت و بران

با  انیگرانه مرباستفاده ءو سو یاخالق يرفتارها نیب ۀرابط«

 ينشان دادند که رهبر »ورزشکار انیدانشجو یستیبهز

و  انیدانشجو يمندتیبا رضا دارامعنو مثبت  ۀرابط یاخالق

 داشت. میدر ت تیدرك آنها از وجود جو انسجام و جامع

 وجود با که دریافت پژوهشی ) در2010( 3پنینو

 کنندیم فشار احساس کمتر کارکنان ي اخالقی،هافرهنگ

 از کمتر بسیار کارکنان این در هايبدرفتار بروز نسبت و

. است فتادهین جا آنها میان در این فرهنگ که است کارکنانی

)، در پژوهشی اشاره 2005ابوالحسنی و رضائی منش (

 و ییجويبرترو پاسخگویی،  پذیريکردند که مسئولیت

                                                           
1. Graham 
2. Lescroat & Brown 

 احترام و رعایت دیگران به احترام بودن، ی، صادقطلبرقابت

 انصاف، و عدالت اجتماعی، هنجارهاي وها ارزشبه  نسبت

 است افرادي بارز هايویژگی از وفاداري با دیگران، همدردي

 ۀرابط یمرب ۀگراناستفاده ءدارند رفتار سو اياخالق حرفه که

 فربهاري ورزشکاران با تقلب داشت. لیبا تما دارامثبت معن

بررسی «) در پژوهشی با عنوان 1396( جواهري کاملو 

عدالت  ۀاخالقی سازمان (با مطالع يهاپیامدهاي ارزش

» سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی)

طور مثبتی بر اخالقی سازمان به يهاکه ارزشدریافتند 

 .دارد ریی تأثو عدالت توزیع ياهیعدالت رو

با توجه به ماهیت ورزش در کشور ما و توجه به روح 

 پهلوانی در فرهنگ ورزش ایران این موضوع اهمیت بیشتري

و جلسات  هامناظرهي فراوان و هابحث تاکنونکند. پیدا می

یی در حوزة اخالق و مدیریت اخالقی در هابخشنامهو 

ود داشته وج هاونیفدراسو  هامیتهاي ورزشی، سازمان

صورت عملیاتی و اجرایی بررسی نشده و است. لکن به

 بررسی و تحلیل عمیقی در این زمینه انجام نگرفته است.

 ۀ اساسی تحقیق حاضر این است که با توجه به اهمیتمسئل

هاي مدیریت بر مبناي اخالق و اصول اخالقی در سازمان

ورهاي با توجه به فرهنگ ملی پهلوانی و با ژهیوبهورزشی و 

در توانند در کشور ما چه عواملی می دارشهیرمذهبی 

ند و ي مدیریت اخالقی در ورزش ایران مؤثر باشسازادهیپ

در این زمینه معرفی  کنندهنییتععنوان عوامل مؤثر و به

مل هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوا روازاین شوند.

سازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور ادهمؤثر بر پی

 .استدل مبنیاد و ارائۀ براساس نظریۀ داده

  

3. Penino 
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 یشناسروش

استقرایی  کیفی و رویکرد نوع از حاضر پژوهش روش

 حاضر، پژوهش بر غالب پارادایم و (جزء به کل) است

 روش پژوهش، روش .است برساختی-تفسیري پارادایم

 است. بنیادداده نظري

جامعۀ آماري پژوهش شامل کلیۀ خبرگان بخش 

عملیاتی ورزش کشور (رئیس یا سرپرست، نواب رئیس و 

شود که در سال ي ورزشی کشور) میهاونیفدراسدبیران 

بود.  مدنظرفدراسیون فعال ورزشی کشور  51، 1398

همچنین جامعۀ آماري در بخش کیفی پژوهش، باید داراي 

هاي علم مدیریت در سازمان باشند: باي مشترکی هایژگیو

طور عام و همچنین اخالق در ورزش و رفتار ورزشی به

سال سابقۀ  4طور خاص آشنا باشند و حداقل سازمانی به

ي ورزشی کشور را داشته باشند. هاونیفدراسمدیریت در 

 صورت بعد دو در بنیادنظریۀ داده روش در يریگنمونه

مصاحبه  مورد افراد از يریگنمونه اول، . در بعدردیگیم

است.  نوع هدفمند از يریگنمونه اغلب که ردیگیم صورت

 در مواجهیم. نظري يریگنمونه با دوم، بعد در اما

 از و کنندیم تحلیل را هامحققان داده نظري يریگنمونه

 در يریگمیتصم منظوربه تحلیل این از حاصل نتایج

 این .کنندیم استفاده يریگنمونه بعدي خصوص جایگاه

 حاصله زیرا نظریۀ ،ندیگویم نظري يریگنمونه را فرایند

کند می تعیین را آینده در هاداده گردآوري و سوي سمت

 روش از استفاده با تحقیق این در هانمونه ). تعداد9(

 برفی ازدر روش گلوله برفی انتخاب شد.گلوله

 در مطلع افرادي تا است شده خواسته شوندگانمصاحبه

 بعدي يهامصاحبه انجام جهت را تحقیق موضوع خصوص

ها نظري داده اشباع ،هامصاحبه اتمام کنند. مبناي معرفی

که نمونۀ آماري با توجه به حجم جامعۀ آماري  است بوده

                                                           
1. Christinsen 
2. Merriam 

 35، شناسایی و تعیین شد که در نهایت با 1398در سال 

عنوان بهها به اشباع رسید که همان تعداد نفر مصاحبه، داده

 استفاده با پژوهش هاينمونۀ نهایی در نظر گرفته شد. داده

 فردي يهامصاحبه و گروهی يهامصاحبه از

شده از پرسیده سؤاالتاند. شده يآورجمع افتهیساختنیمه

از پیشینۀ تحقیق و  شدهاستخراجدر خصوص ابعاد  آنها

سازي هزیرمعیارهاي مرتبط با هر کدام از عوامل مؤثر بر پیاد

مدیریت اخالقی در ورزش کشور بود. در این مرحله با ارائۀ 

که در  شدیمیی دریافت هاپاسخمرتبط با مصاحبه،  سؤاالت

ي خبرگان چارچوب نهایی هامصاحبهنهایت با تحلیل 

 تحقیق استخراج شد.

 آیا شود مشخص که است الزم پژوهش، انجام از پس

 است دارامعن کنندگانشرکت نظر تحقیق از نظري تبیین

 نظریه فرایند در آنها توالی و وقایع صحت از نیز و نه؟ یا

 هدف، این به رسیدن منظوربه). 17شود ( حاصل اطمینان

 ي ورزشیهاونیفدراسي رؤسا از نفر چهار به تحلیل نتایج

 تشریح آنها براي دیاگرام به رسیدن فرایند و شد داده نشان

 کلی يهاافتهی باید کار، این از حاصل يهاافتهی .شد

 "يبندهیزاو" تکنیک از کند. همچنین تأیید را پژوهش

 ارزیابی براي )1389از (محمدپور،  نقل به 1کریستینسن

 سعی مبنا، این ). بر9شد ( استفاده هاافتهکیفیت ی و اعتبار

ها، داده با ذهنی مستمر و مداوم درگیري با است شده

شود که  ریپذامکان اطالعات عمق و اطالعات وسعت

 2بهمنظور بررسی اعتبار درونی ابزار پژوهش کیفی، مریام

) موارد زیر را پیشنهاد کرده است که در تحقیق 1988(

تحقیق  پژوهشگر در: 3ییگراکثرت): 22حاضر اجرا شد (

حاضر از نظر دو تن از متخصصان اخالق ورزشی استفاده و 

هور نظارت کرده و نظرهاي این دو نفر به مفاهیم در حال ظ

: 4ي اعضاهایبررس. اندکردهاصالحی خود را ارائه 

3. Triangulation 
4. Member Checks 
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 شوندگانمصاحبهنفر از  4منظور از الگوي نهایی به بدین

عرضه و نظرهاي اصالحی آنها اخذ و لحاظ شد. مشاهده 

بلندمدت در بازدید از محل تحقیق یا مشاهدات تکراري 

هاي پژوهش در دورة زمانی منظور دادهپدیدة مشابه: بدین

کنار آوري شده است. جمع 1398تا شهریور  نیفرورد

منظور در ابتداي کار، تعصبات: پژوهشگر بدین گذاشتن

با توجه به تجربۀ خود در تحقیقات میفی، همۀ آگاهانه و 

و تعصبات خود را کنترل کرده و اجازة مداخله  هافرضشیپ

انتقال در پژوهش کیفی، در فرایند پژوهش را نداده است. 

معادل روایی بیرونی در پژوهش کمی است. منظور از روایی 

حاضر،  ۀهاست. در مطالعبیرونی میزان قابلیت تعمیم یافته

کدگذاري باز  ۀو نمایش تمامی نکات کلیدي در مرحل ثبت

و مستندسازي مفاهیم، حاکی از تحقق نسبی این معیار 

اعتماد در پژوهش کیفی، معادل پایایی در پژوهش  است.

آمده در شرایط دستکمی به معنی میزان ثبات نتایج به

منظور در نظر گرفتن این زمانی و مکانی مختلف است. به

ن پژوهش از سه روش متعارف که در نظریۀ معیار در ای

ها استفاده شد که این روش ،بنیاد بسیار متداول هستندداده

کنندگان توسط مشارکت :کنترل یا اعتباریابی اند از:عبارت

هاي تحلیلی: مقایسه در پژوهش که در باال به آن اشاره شد.

 هاي خامهاي خام رجوع شد تا ساخت نظریه با دادهبه داده

استفاده از روش ممیزي: چند  مقایسه و ارزیابی شود.

بنیاد، بر مراحل مختلف کدگذاري، داده ۀمتخصص نظری

سازي و استخراج مقوالت نظارت دارند. بنا به نوع مفهوم

دکتري است و تحت نظارت و راهنمایی  ۀپژوهش که رسال

اساتید راهنما و مشاور قرار دارد، تمامی مراحل تحقیق تحت 

در پژوهش کیفی،  دییها بوده است. تأت و کنترل آننظار

معادل عینیت در پژوهش کمی است که به معناي به حداقل 

ممکن رساندن تأثیر قضاوت شخصی پژوهشگر بر 

                                                           
1. Grounded theory 

صورت ذاتی، بنیاد بهداده ۀییدپذیري نظریاهاست. تیافته

شود که پژوهشگر به کدگذاري هنگامی حاصل می

ها، دیدگاه ۀهم ۀمنصفان ۀرائا ؛اصالت ).28( پردازدمی

طرفانه ورزي و بیها و عقاید و انعکاس آنها بدون غرضارزش

است. در این پژوهش با استفاده از مستندسازي مفاهیم 

کنندگان در پژوهش تالش شده و کنترل مشارکتاستخراج

طرفانه و هاي حاضر، بیشد که نشان داده شود یافته

 منظوربه نین پژوهشگرهمچ منصفانه منعکس شده است.

 رئوس بر یادداشتعالوه ،هامصاحبه از حاصل اطالعات ثبت

 ضبط به شوندهمصاحبه فرد از اجازه کسب با مطالب،

کرد.  اقدام صدا دستگاه ویژة ضبط از استفاده با مصاحبه

 فاصله کمترین در ،شدهانجام يهامصاحبه کلیۀ همچنین

 .شد کدگذاري و ویرایش ممکن

هاي پژوهش حاضر از تحلیل تماتیک تحلیل دادهبراي 

هم  1بنیادبنیاد استفاده شده است. نظریۀ دادهدر نظریۀ داده

هاي وتحلیل دادهطرح تحقیق است و هم روشی براي تجزیه

، تئوري 2). اشتراوس و کوربین23شده (آوريخام جمع

کنند: نوعی استراتژي بنیاد را به شرح زیر تعریف میداده

کیفی براي تدوین تئوري در مورد یک پدیده از طریق 

بندي مشخص کردن عناصر کلیدي آن پدیده و سپس طبقه

). فرایند 27روابط این عناصر درون بستر و فرایند است (

ل عنوان روش تحلیبنیاد بهاصلی در تکنیک نظریۀ داده

هاي خام و بندي از دادهها، فرایند کدگذاري و طبقهداده

استخراج مفاهیم و مقوالت اصلی و روابط بین آنها در 

ساخته است که با توجه به چارچوب یک تئوري محقق

شرایط و موقعیت پژوهش نسبت به ارائۀ آن اقدام خواهد 

ها در این شیوه تحلیل داده منظوربهکرد. بر این اساس، 

بنیاد از سه شیوة کدگذاري استفاده ی نظریۀ دادهیعن

. 3. کدگذاري محوري، و 2. کدگذاري باز، 1شود: می

2. Corbin 
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هاي ها دادهداده ). تحلیل16کدگذاري انتخابی (

 از استفاده آمده در فرایند مصاحبه با خبرگان بادستبه

) 2008کوربین،  و (اشتراوس يامرحلهسه کدگذاري رویکرد

 خط به خط صورتبه يکدگذار .)27ت (گرفته اس صورت

خرد به  که است باز کدگذاري اول، مرحلۀ .است گرفته انجام

 و يپردازمفهوم ي،گذارنام سازي،مقایسه ،کردن

 کدگذاري محوري مرحلۀ در .پردازدیم هاداده يبندمقوله

 مرحلۀ در دشدهیتول يهامقوله بین رابطۀ برقراري

 دلیل به این کدگذاري، این است. هدف باز کدگذاري

 یک محور حول کدگذاري که شده است نامیده محوري

 محوري، تعریف مقولۀ از . پسابدییم تحقق مرکزي مقولۀ

 مقولۀ بر تأثیرگذار شرایط انواع هاداده مجدد کدگذاري با

 شرایط بستر، ي،انهیزمعلی،  شرایط شامل محوري

 براي که )هاواکنش و هاکنشراهبردهایی ( گر،مداخله

 و ،ندیآیم وجودمحوري به مقولۀ به پاسخ یا کنترل اداره،

. مراحل انجام شوندیم تعریف نیز آنها از ناشی پیامدهاي

 نشان داده شده است: 1پژوهش به تفکیک مراحل در شکل 

 
 . مراحل انجام پژوهش1شکل 

 

 هاافتهی

سازي مدیریت اخالقی مقولۀ اصلی (پدیدة اصلی) پیاده

 در ورزش کشور کدام است؟

  19 شامل ها،نشانه کدگذاري از آمدهدستبه مفاهیم

پدیدة اصلی، به دو دسته مفاهیم  مورد بود که در مقولۀ

ي گذارنشانهاخالقی  لیرذارعایت فضایل اخالقی و پرهیز از 

سازي مدیریت اخالقی طور کلی مقولۀ اصلی پیادهشد که به

در ورزش کشور در سطح رعایت فضایل اخالقی عبارت بود 

پذیري، صداقت، از حسن خلق، ادب و احترام، مسئولیت

سعۀ صدر، قدرت روحی (شرح درستکاري، امانتداري، 

ی و در سطح پرهیز قدرشناسی، پوشچشمصدر)، انضباط، 

ي، سیاسی باندبازاخالقی عبارت بود از خشونت،  لیرذااز 

ي. کارخرابي، چاپلوسی، کارکمبازي، حسادت، حق کشی، 

 دهد:این مقوله را نشان می 2شکل 
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 سازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور(مرکزي) پیادههاي اصلی . مقوله2شکل 

سازي مدیریت اخالقی در ورزش شرایط علی پیاده

 کشور کدام است؟

 17 شامل ها،نشانه کدگذاري از آمدهدستبه مفاهیم

شرایط علی، به دو دسته مفاهیم  مورد بود که در مقولۀ

طور کلی ي شد که بهگذارنشانه سازمانی و فراسازمانی

سازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور در شرایط علی پیاده

ی، عدم شفافیت مالی، عدالتیبسطح سازمانی عبارت بود از: 

ي، ساالرستهیشاي، سیاسی بازي مدیران، عدم باندبازباند و 

نارضایتی شغلی، فساد اداري، عدم نظارت و اجراي نادرست 

ی مدیران و مربیان، . . . و شرایط راخالقیغي رفتارهاقوانین، 

سازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور در سطح علی پیاده

فرا سازمانی عبارت بود از: ضعف در وجدان کاري، داللی، 

ي فشار، تحریکات محیطی (مربی، تماشاچیان هاگروهرشوه، 

و ...)، وضعیت اقتصادي، وضعیت فرهنگی و اجتماعی، ضعف 

این مقوله  3هاي مذهبی. شکل ت و ارزشدر باورها و اعتقادا

 دهد:را نشان می

 

 
 سازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور. سطوح شرایط علی در پیاده3شکل 

سازي مدیریت اخالقی اي (بستر) پیادهشرایط زمینه

 در ورزش کشور کدام است؟

 16 شامل ها،نشانه کدگذاري از آمدهدستبه مفاهیم

اي، به دو دسته مفاهیم مورد بود که در مقولۀشرایط زمینه

طور کلی ي شد که بهگذارنشانه سازمانی و فراسازمانی

سازي مدیریت اخالقی در ورزش پیادهاي شرایط زمینه

زیرساختار نامناسب از:  در سطح سازمانی عبارت بودکشور 

محور در ی اخالقمشخطو  اندازچشم، نبود هاورزشگاه

محور، هاي فرهنگی و اخالقسازمان ورزشی، نبود برنامه

نبود حمایت سازمان و مدیریت از مقولۀ اخالق، فقدان 

نگرش مثبت مدیران به مقوله اخالقیات، نبود قوانین و 

اي و شرایط زمینه اخالقییب باي مبارزه هااستیس

ح سازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور در سطپیاده

ضعف شخصیتی و سرسختی فراسازمانی عبارت بود از: 
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ورزشکار، مربی و ...، ضعف هوش اخالقی، دانش ضعیف فرد 

و اصول اخالقی، عدم توانایی در برقراري  هامقولهاز 

هاي ارتباطات مؤثر، ضعف در باورها، اعتقادات و ارزش

ي اجتماعی، عدم هاشبکهو  هارسانهمذهبی جامعۀ ورزشی، 

حواشی و شایعات، معضالت فرهنگی و اجتماعی کنترل 

(دوستان، خانواده)، شرایط اقتصادي، سیاسی، درآمد و 

 دهد:این مقوله را نشان می 4شکل . حقوق نامتعارف

 

 
 سازي مدیریت اخالقی در ورزش کشوراي پیاده. شرایط زمینه4شکل 

 
سازي مدیریت اخالقی در پیادهگر شرایط مداخله

  ورزش کشور کدام است؟

مورد  9 شامل ها،نشانه کدگذاري از آمدهدستبه مفاهیم

گر محیطی، به دو دسته بود که در مقولۀ شرایط مداخله

ي شد که گذارنشانه مفاهیم نظام اجتماعی و نظام آموزشی

سازي مدیریت پیاده گر محیطیطور کلی شرایط مداخلهبه

 در سطح نظام اجتماعی عبارت بوداخالقی در ورزش کشور 

ی، راخالقیغدر وجود جو  نفعيذنقش افراد سودجو و از: 

ی و تحریکات افراد کاریزما، خانواده، دوستان، راخالقیغرفتار 

در سطح  و یجمعارتباطي هاشبکهتکنولوژي و دسترسی به 

نظام آموزشی، نظام حوزه و عبارت بود از:  نظام آموزشی

 هاسازمانمسجد، نظام سیاسی حاکم بر ورزش، نقش سایر 

این مقوله را نشان  5شکل  (فرهنگ و ارشاد اسالمی، ...).

 دهد:می

 

 
 سازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور گر در پیاده. شرایط مداخله5شکل 
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سازي مدیریت اخالقی در راهبردهاي پیادهساختار و 

 ورزش کشور کدام است؟

 43 شامل ها،نشانه کدگذاري از آمدهدستبه مفاهیم

مورد بود که در مقولۀ راهبردها، به سه دسته راهبردهاي 

شخصیتی -سازمانی، راهبردهاي گروهی و راهبردهاي فردي

 محور 5ي شدند. راهبردهاي سازمانی در بنددسته

دهاي ساختاري، راهبردهاي مدیریت منابع انسانی، راهبر

راهبردهاي ارزشی و فرهنگی، راهبردهاي نظارتی و 

راهبرد  محور 2راهبردهاي گروهی در راهبردهاي مالی، 

-راهبردهاي فرديخانواده و نزدیکان و راهبرد همتایان و 

راهبردهاي ادراکی، راهبرد اکتسابی  محور 3شخصیتی در 

این مقوله را  6ي شدند. شکل بنددستهي و راهبرد اعتقاد

 دهد:نشان می

 

 
 ي پژوهش حاضر)هاافتهسازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور (برگرفته از ی. راهبردهاي پیاده6شکل 

 
سازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور پیامدهاي پیاده

 کدام است؟

ها در مورد نشانه کدگذاري از آمدهدستبه مفاهیم

مورد بود که در مقولۀ پیامدها به سه  29 شامل راهبردها،

دسته پیامدهاي سطح خرد (فرد)، پیامدهاي سطح میانی 

 (گروه) و پیامدهاي سطح کالن (سازمان) تقسیم شدند:

افزایش رضایت از:  اندعبارتسطح خرد (فرد)  پیامدهاي

ی، صداقت، کاهش رفتارهاي کوشسختشغلی، افزایش 

انحرافی، کاهش تنش و استرس شغلی، افزایش اشتیاق 

شغلی، افزایش اخالق در رفتار فردي، آرامش فردي، رشد 

ی، امنیت شغلی، دوستنوعفردي، افزایش روحیۀ جوانمردي، 

پیامدهاي سطح  پذیري.کاهش خشونت، افزایش مسئولیت

فردي، اطات بینتوسعۀ ارتباز:  اندعبارتمیانی (گروه) 

توسعۀ روحیۀ کار تیمی، حمایت گروهی، افزایش اثربخشی 

فردي، کاهش باند و یی تیمی، افزایش اعتماد بینکاراو 

از  اندعبارت. پیامدهاي سطح کالن (سازمان) يباندباز

توسعۀ رفتار شهروندي سازمانی، توسعۀ تعهد سازمانی، 

ات افزایش کیفیت زندگی کاري، افزایش کیفیت خدم

وري سازمانی، کاهش بیگانگی سازمانی، افزایش بهره

سازمانی، کاهش رفتارهاي ضد تولید، افزایش مزیت رقابتی، 

این  7شکل  .کاهش فساد سازمانی، افزایش سالمت اداري

 دهد:مقوله را نشان می
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 سازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور. پیامدهاي پیاده7شکل 

 
 يریگجهینتبحث و 

 توانیمکلی  طوربهي این تحقیق هاافتهبا عنایت به ی

گفت که اخالق به معناي نیرو و سرشت باطنی انسان است 

که تنها با دیدة بصیرت و غیر ظاهر قابل درك است. در 

به شکل و صورت محسوس و قابل درك با » خلق«مقابل 

را صفت » خلق«شود. همچنین چشم ظاهر گفته می

که انسان، افعال متناسب با آن  ندیگویمنفسانی راسخ نیز 

فردي که داراي خلق  مثالًدهد. انجام می گدرنیبصفت را 

شجاعت است، در رویارویی با دشمن تردید به خود راه 

دهد. این حالت استوار درونی ممکن است در فردي نمی

ي منشأهاطور طبیعی، ذاتی و فطري وجود داشته باشد. به

دیگر خلق، وراثت و تمرین و تکرار است. صفت راسخ درونی، 

» رذیلت«رفتار خوب باشد یا  منشأو  »فضیلت«ممکن است 

 ).4(شود گفته می» خلق«کردار زشت، به هر روي بدان  منشأو 

ضروري  مؤسساتهمچنین رعایت اصول اخالقی در 

شود تا فرد است، زیرا حاکم بودن چنین تفکري موجب می

ي عمل کند که با صحت و درستی، اگونهبهدر سازمان 

و سالمت و مراعات آن، در صداقت، توجه به منافع جامعه 

جهت حفظ و نگهداري از وسایل و تجهیزات یا اسناد و 

مدارك سازمان بکوشد. همچنین اخالق عمومی و قضاوت 

رفتار کارکنان  خصوصجامعه نسبت به رفتار افراد و به

شود بسیار مهم تلقی می افتهیتوسعهو کشورهاي  هاسازمان

ست. اگرچه تشخیص و در این باره مطالعات وسیعی شده ا

چه چیز درست و چه چیز نادرست است  نکهیاو مسئولیت 

به عهدة فرد است، در عین حال جامعه نیز در مورد درستی 

براساس گزارش مجلۀ  ).20کند (و نادرستی آن قضاوت می

هاي برتر بر این درصد مدیران عالی شرکت 63فورچون، 

یر مثبت و باورند که رعایت اخالقیات، موجب افزایش تصو

شمار شهرت سازمان شده، منبعی براي مزیت رقابتی به

درصد  90تحقیقی در استرالیا نشان داد که  عالوهبهآید. می

مندند که هایی عالقهها به خرید از شرکتاسترالیایی

رفتارهاي آنها اخالقی است. این تحقیق مشخص کرد هرچه 

ز به کنترل اعتماد بین اعضاي یک سازمان بیشتر باشد، نیا

 ). 25یابد (مستقیم کاهش می

هاي ي پژوهش حاضر در مقولههاافتهبا توجه به ی

نتیجه گرفت  توانیمبنیاد آمده بر پایۀ نظریۀ دادهدستبه

که اگرچه حاکمیت اخالق کار بر سازمان، منافع زیادي براي 

 جوشیافزاهاي بهبود روابط، سازمان از بعد داخلی از جنبه

ي ریپذتیمسئولکاهش تعارضات، افزایش تعهد و تفاهم و 

هاي بیشتر کارکنان، افزایش چندگانگی و کاهش هزینه

ناشی از کنترل دارد، از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از 

راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن، التزام اخالقی 

نفعان، افزایش درآمد، سودآوري و در توجه به اهمیت ذي

قرار  ریتحت تأثیت رقابتی و ... توفیق سازمانی را بهبود مز

 توانیمبنیاد دهد. با عنایت به نتایج حاصل از نظریۀ دادهمی

  ترسیم کرد. 8مدل نهایی تحقیق را به ترتیب شکل 
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 سازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور. پارادایم داده بنیاد در خصوص پیاده8شکل 

 
ۀ خروجی پژوهش مشاهده جینت در 8با توجه شکل 

سازي مدیریت اخالقی در شود که شرایط علی نیاز پیادهمی

که به بررسی شرایط  سازدیمورزش کشور را ضروري 

اي مؤثر بر سازي و شرایط زمینهگر در پیادهمداخله

ي سازي مدیریت اخالقی نیاز دارد که در گام بعدپیاده

سازي بر مبناي شرایط قبل طراحی، تدوین راهبردهاي پیاده

و در صورت اجراي این راهبردها که نتیجۀ  ندشویمو تبیین 

، شاهد استسازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور آن پیاده

آثار و پیامدهاي آن در سطح فرد، گروه و سازمان خواهیم 

کشور در که مدیران ورزش  دشویمرو پیشنهاد بود. ازاین

ی و متعاقب آن تقویت جو راخالقیغجهت کاهش جو 

اخالقی در ورزش کشور از مدل برخاسته از پژوهش حاضر 

استفاده کنند تا شاهد آثار و پیامدهاي آن در ورزش کشور 

 باشیم.

ي پژوهش مبنی بر شناسایی شرایط هاافتهبا توجه به ی

 سازي مدیریت اخالقی در ورزش کشور راعلی که پیاده

شود که مدیران و مسئوالن ، پیشنهاد میبخشدیماهمیت 

، عدم شفافیت یعدالتیبدر سطح سازمانی ورزش کشور 

ي در ساالرستهیشاي، سیاسی بازي، عدم باندبازمالی، 

، فساد اداري، عدم نظارت و اجراي نادرست هاانتخاب

ی را شناسایی، کنترل یا حذف راخالقیغي رفتارهاقوانین، 

در سطح فراسازمانی با در  دشویمکنند. همچنین پیشنهاد 

ي آموزشی، هابسته، هاکارگاهنظر گرفتن و برگزاري 

ي پاداش و تنبیه هاستمیسي کنترلی، هاستمیسسازي پیاده

ضعف در وجدان کاري، داللی، رشوه، اثرگذاري و ...  اثربخش

محیطی ناشی از مربی،  ي فشار، تحریکاتهاگروه

هاي تماشاچیان و ...، ضعف در باورها و اعتقادات و ارزش

مذهبی را کاهش داده و از این طریق اخالقیات را در جامعه 

سازي کنند. با توجه به تحلیل ورزش کشور مدیریت و پیاده

 شودگر پیشنهاد مینظر خبرگان در مورد شرایط مداخله

هاي دولتی و سازمان مسئوالن و مدیران ورزشی در

افراد سودجو، رفتار ی ورزشی با کنترل رفتار ردولتیغ

ی و تحریکات افراد کاریزما، تکنولوژي و دسترسی راخالقیغ

نظام استفاده مثبت از ظرفیت  و ي ارتباط جمعیهاشبکهبه 

آموزشی، نظام حوزه و مسجد، نظام سیاسی حاکم بر ورزش 

نظیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در  هاسازمانو نقش سایر 

ي مدیریت اخالق در ورزش کشور گام سازنهینهادجهت 

سازي اي پیادهبردارند. با عنایت به شناسایی مقوله زمینه

که  گرددیممدیریت اخالقی در ورزش کشور پیشنهاد 

ساختن  فراهمتوانند با مسئولین و متولیان ورزش کشور می
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و  اندازچشم، تدوین هارزشگاهوو اصالح زیرساختار مناسب 

هاي محور در سازمان ورزشی، تدوین برنامهی اخالقمشخط

فرهنگی و اخالق محور، تقویت هوش اخالقی، افزایش دانش 

و اصول اخالقی، ارتقاي توانایی در برقراري  هامقولهفردي از 

ی را راخالقیغي رفتارهاارتباطات مؤثر و ... زمینۀ بروز 

 رد.کنترل و حذف ک

سازي مدیریت با توجه به شناسایی راهبردها در پیاده

در سطح  دشویماخالقی در ورزش کشور پیشنهاد 

ایجاد ساختار اخالقی و انتصاب مدیر راهبردهاي سازمانی با 

هاي ورزشی کشور، تدوین و در سازمان گرااخالق

، تعیین هاي ورزشیسازي منشور اخالقی در سازمانپیاده

هاي ورزشی، تشکیل طور رسمی در سازمانمشاور اخالق به

ي کدهاهاي ورزشی، تعیین کمیتۀ رسمی اخالق در سازمان

آنها، طراحی سیستم  داشتننگهاخالقی و رفتاري و بروز 

هاي ورزشی و توجه انضباطی مناسب و اخالقی در سازمان

هت ي سازمانی در جهانصبو  عزلي در ساالرستهیشابه 

مدیریت اخالقیات در ورزش تالش کنند. همچنین از 

ي نیروي انسانی مقید به رعایت اخالق ریکارگبهاستخدام و 

ي هادورهي و اجراي زیربرنامهو قانون، آموزش اخالق و 

ي اخالقی، ارتقاي نیروي انسانی ارهایمعآموزش و بازآموزي 

مقید به رعایت اخالقیات و قانون و ارتقاي ظرفیت اعتقادي 

کارکنان، نرمش و خشونت بجا با کارکنان و تعبیۀ 

سازوکارهاي مشوقی (سیستم پاداش) براي رعایت 

رفتارهاي اخالقی در این زمینه بهره ببرند. از حفظ کرامت 

تی، ایجاد سازوکاري براي و منزلت انسانی در اقدامات مدیری

ی یا افشاي راخالقیغعدم ترس کارکنان از اعتراض به فعل 

آن، پرهیز از افراط در نظارت بر کار کارکنان، مربیان و 

ي هاروشي جهت توسعۀ سازفرهنگبر  دیتأکورزشکاران و 

سازي خودکنترلی در بین جامعۀ ورزشی در جهت پیاده

شود کنند. پیشنهاد میمدیریت اخالقی در ورزش استفاده 

هاي ي اخالقی و نظارت بر اجراي آن در سازمانهايزیمم

ي اخالقی و نظارت بر اجراي آن در هایمشخطورزشی، 

ي رفتارهاهاي ورزشی و نظارت بر رعایت قوانین و سازمان

هاي ورزشی از طرف جامعۀ اخالقی موجود در سازمان

شود با تقویت در ورزشی را تدوین و اجرا کنند. پیشنهاد می

نظر گرفتن شرع و مقدسات و پایبندي به آنها در مسائل 

کاري، توسعۀ اعتقادات شخصی به رعایت اخالقیات در 

مراودات کاري، پایبندي به اصول امانتداري، راستگویی و 

ي نیکو و بد پنداشتن و پرهیز از تخریب و تمسخر وخوخلق

به آنها، ي و دامن زدن سازعهیشاهمکاران، غیبت و 

ي اخالقی را بین جامعه ورزشی گسترش دهند. در رفتارها

که با توسعۀ انگیزه و عالقۀ کافی  دشویمنهایت پیشنهاد 

در خود نسبت به حرفه و شغل یا پست سازمانی، توسعۀ 

رضایت کافی از بخش و حوزه محل خدمت فعلی در خود، 

گرایی و در نظر گرفتن منافع آنی و حذف تفکر مقطع

ي قانونی خألهاي و در نظر گرفتن اخالقیات در دارشتنیخو

ي رفتارهاجلوي بروز  هافرصتي از ریگبهرهموجود و در 

ی را بگیرند.راخالقیغ
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Abstract 
Given the high status of sport in society, it is expected that ethics and ethical 
management should be emphasized in sport organizations. The aim of this study was to 
identify and explain the factors influencing the implementation of ethical management 
in sport in Iran based on grounded theory approach and to develop a model. This 
research was applied in terms of objectives and qualitative based on grounded theory in 
terms of data collection and analytical-exploratory in terms of data analysis. This study 
was futuristic in terms of time. The data were collected by the field and survey method. 
The statistical population included all sport experts in Iran. The statistical sample was 
selected by purposive sampling method according to the size of the population in 2019. 
Finally, 35 subjects had semi-structured exploratory interviews. The data were analyzed 
using the grounded theory. The results showed that the concepts obtained from coding 
the labels were divided into these categories: phenomena, causal conditions, contextual 
conditions, intervening conditions, strategies and consequences of implementing ethical 
management in sport in Iran. Sport managers can apply this model to implement ethical 
management in sport. 
Keywords  

Ethical management, grounded theory, sport in Iran. 

 
 

                                                           
∗ Corresponding Author: Email:fahim_pe@yahoo.com ; Tel: +989153116896 


	چكيده
	1.حسنپور، اکبر؛ مهدوی، هومان. (1396). «راهکارهای ارتقای ابعاد اخلاقی در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان»، مجلة اخلاق در علوم و فناوری.دوره13، شماره3، ص 115-108.


