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 مقدمه 

 روهگ ایفرد  کیکه  ییهاها، اعتقادات و نگرشبر ارزش یمبتن یاخالق به مطالعه احکام اخالق
 از رسمی بیانیه اخالقی، نامهنظام( 2216و همکاران،  1)سینکلردارد اشاره ،از آن برخوردار است

 آن حمایت از جامعه را آنچه که است اجتماعی مسائل و اخالقی درباره نظام جامعه هایارزش
 حاوی ایبیانیه نیز رفتاری کدهای از منتج اخالقی منشور یا نامهدهد. نظاممی انتقال مردم به کند،می

 این بر ایحرفه سازمان های کند. بیشترمی هدایت رفتارها را که است مقرراتی و صولا ها،مشیخط
 آگاه کارشان بر آن و اثرات جامعه و سازمان استانداردهای و اصول از باید متخصصان باورند که

و  اصول اساس بر اخالقی هاینامهبدانند. نظام نیز ضوابط را این از انحراف عواقب و باشند
دهند. می نشان را حرفه یک های شغلیارزش درواقع و اندگرفته شکل ایحرفه اخالق هایرهنمود
 در پذیریبا مسئولیت همراه و شایسته طرفانه،بی رفتاری ایجاد به منظور ایحرفه قوانین و اخالق

، و همکاران 2کارندباشند) داشته مناسب اخالقی گیری،هنگام تصمیم تا آیدمی وجود به متخصصان
2222.) 

 دنیا کشورهای از بسیاری در که اکنون ایحرفه اخالق تحقق برای سازمانی ابزارهای از یکی
 است. استانداردهای رفتاری و کدها از پیروی بر نظارت و اعمال تدوین، آموزش، است، شده مرسوم

 و بایدها از فهرستی تهیه صرف را خود همت اند،برخوردار بوده اخالقی هایدغدغه از که مدیرانی
 رفتار بودن آمیزو فضیلت ارزشمند ضامن نبایدها و بایدها این اند. رعایتکرده نبایدهای رفتاری

افراد  ارتباطی رفتار الگوی نبایدها، و بایدها است. این کار کسب و آن در شاغالن، و حرفه صاحبان
 (مختلف هایموقعیت در) نفعافراد ذی سایر و رجوعب اربا مشتری، با نیز و یکدیگر با را سازمان
 شود،تدوین می نبایدها و بایدها صورت به که اخالقی تعهدات و کند. فهرست الزاماتمی ترسیم
 (.1317شوند)قراملکی، نامیده می 3اخالقی هاینظامنامه یا و رفتاری کدهای اغلب

ی فعالیت ها اخالق ورزشی، از موضوعات اخالق کاربردی است که به مسائل اخالقی مرتبط با
ها و هنجارها، عالوه پردازد. هدایت رفتار یک فرد، گروه یا تیم ورزشی بر اساس ارزشورزشی می

تر ورزشی را به دنبال دارد و توسعه آن ضامن توسعه سازی فضاهای ورزشی، نتایج مطلوببر سالم
ق عمومی وجود همچنین، تمام آنچه دراخال (.1313)تاج بخش، سالمت و نشاط جامعه خواهد بود

شدن هستند، در میادین ورزشی باید مورد عمل قرار گیرند. به عالوه، دارد و متناسب و قابل پیاده 
های اخالقی بر اساس اصول و رهنمودهای اخالقی شکل گرفته است و در واقع ارزش نامهنظام

ای به منظور ن حرفه(. اخالق و قوانی1311آیین، وش و نیکدهد)بهرامشغلی یک حرفه را نشان می
پذیری در افراد به وجود آید تا هنگام طرفانه، شایسته و همراه با مسئولیتایجاد رفتاری بی

  (.1314بهار، برای آن باشد)شعبانیگیری اخالقی چارچوبی تصمیم
دهد که یک حرکت نامناسب یا غیراخالقی از یک ورزشکار، اخالقی ورزشی، زمانی روی میبی

زند که اغلب خود فرد از نادرست بودن رفتار خود و یا تماشاچی در زمین بازی سر می مربی، داور
اطالع است و این رفتار غلط ناشی از ناآگاهی او می باشد. به طور  کلی، مسائل اخالقی در حوزه بی

، 2211و همکاران،  4سمپل) )گرفتن رشوه، شکستن قوانین، نژاد پرستی، تقلب و ...( ورزش
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حیطی بسیار جذاب و همراه ورزش، مدر واقع، باشند. مسائل زشت محیطی می (،2211،  1وکاووسان
)زمانیان یزدی و های فراوان در حوزه های مختلف از جمله اخالق و مسائل اخالقی استبا چالش

 (. 1317همکاران، 
 بط باسایر عوامل مرتو مربیان، ورزشکاران، تماشاگران  یارزش یباورها باید در نظر داشت

 یهادر جهت بهبود رفتار یانیکمک شا ،یدشوار اخالق طیآنان در شرا یریگمیتصم یچگونگورزش، 
 یبه عنوان بخش آنان یبا بهبود رفتارها نیست. همچنا یو اجتماع یورزش یهادر تمام عرصه آنان

ب مطلو یفرد یهابا اصول و ارزش یافراد تیترب یورزش در راستا هشاهد توسع ،یورزش هاز جامع
. یکی از (2211کاووسانو، )جامعه را در برخواهد داشت هامر، رشد و توسع نیبود که هم میخواه

های اخالق نامهها یا مرامنامهکند، نظامرفتارهای اخالقی در ورزش کمک می ابزارهایی که به توسعه
 باشد. در ورزش می

شود تا هر فردی در سازمان بر ها و اصول مدون اخالقی و ارزشی موجب میعدم وجود مدل
از  اما ،اساس احساس وجدانی خود دست به عملی بزند که شاید از دیدگاه فردی او بهترین باشد

عرفانی و همچنین  نظر جامعه و سازمان و مصالح کلی نظام چندان خوشایند و مطلوب نباشد.
جوانمردی و توسعه اخالق های بهبود ( در پژوهش خود بیان نمودند که یکی از راه1316پاساجو)

 است. قیالنامه اخمرامدر بین ورزشکاران، تدوین 
های بسیاری چه در داخل و چه در خارج از کشور به مسئله اخالق در ورزش اشاره در پژوهش

زاده و از جمله: خسرویهایی نیز بدین منظور تدوین شده است؛ نامهشده است. همچنین، نظام
 1های ورزشی پرداختند و دریافتند که هیئت دوین منشور اخالقی مربیان( که به ت1311همکاران)

پذیری و سالمت کار، انسجام عامل توکل به خدا، ورزش جوانمردانه، میهن دوستی، صداقت، قانون
های منشور اخالقی داری، شجاعت، شفافیت مالی و روابط سالم به عنوان عاملو همدلی، امانت

( در پژوهش خود دریافتند 1311ید شدند. همچنین مرادیان فارسانی و همکاران)مربیان شناسایی و تأی
بندی یا کسوت، عدالت و انصاف، نگرش مداری، صداقت، کرامت انسانی، رتبهکه احترام، قانون

باشند. یگیران منامه اخالقی کشتیهای نظامپذیری و منش پهلوانی به عنوان مؤلفهای، مسئولیتحرفه
به تدوین نظام نامه اخالقی تیم های ورزشی نیروهای مسلح ( 1314)مه و آفرینش خاکیباران چش

عامل قانون مداری و احترام، شجاعت و دوری  1جمهوری اسالمی ایران پرداختند. کلیه اصول در 
از ترس، صداقت، مسئولیت پذیری، کرامت انسانی، جوانمردی، توکل، منافع گروهی، همبستگی و 

در پژوهشی به تدوین نظام نامه اخالقی ورزش  نیز (1313) س خالصه شدند. تقی زادهاعتماد به نف
ای در استان خراسان جنوبی پرداخت و نشان داد که عوامل قانون مداری، احترام، رتبه بندی، زورخانه

آداب زورخانه ای، صداقت و امانت داری، عدالت و شجاعت، فرهنگی و اجتماعی، کرامت انسانی، 
ردی و پهلوانی و آموزش به عنوان عوامل تاثیر گذار، توان پیش بینی مفهوم اخالقی در ورزش جوانم

 نیوتدو یطراح»عنوان  ( با1313)یکه توسط نشاط پژوهشی درزورخانه ای را دارند. همچنین 
، احترام-یقانون مدار اصلی شناسایی شدند: مؤلفه 7شد، انجام  «زدیشناگران استان  ینظامنامه اخالق

ی، ریذپ تیمسئول ،یبرابری، برادر، عدالت، صداقتی، نگرترس، واقع از نفرت-شجاعت -نگیدوپ
ی، طرفیاصل ب ،ییبایشکو  صبری، پاکدامنی، جوانمرد ،یکرامت انسانی، زداررای، امانت دار ،یدلسوز

وین در پژوهشی به تد( 1313)بزرگزاد مقیمی. گروه منافعو  هنیعشق به م، قناعت، توکل، سخاوت
ی، مدارنامه اخالقی در رشته بدمینتون پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد که عوامل قانوننظام
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عدالت، برادری و برابری، احترام، دوپینگ، شجاعت، نفرت از ترس، واقع نگردی، صداقت، 
پذیری، دلسوزی، امانت داری، رازداری، کرامت انسانی، جوانمردی، پاکدامنی، صبر و مسئولیت

کیبایی، اصل بی طرفی و سخاوت و قناعت، توکل، عشق به میهین، منافع گروهی و همبستگی به ش
 عنوان عوامل تاثیر گذار توان پیش بینی مفهوم اخالقی در ورزش بدمینتون را دارند. پورسلطان زرندی

 یعلمهیئت  یاعضا یاخالق نامهنظام نیو تدو یطراح»عنوان  با پژوهشی میزدر( 1311)همکاران و
 مولفه 32 یشافاکت یعامل لیتحل یبرمبناکه  رسیدند نتیجه این به« رانیا یو علوم ورزش یبدنتیترب

ی، تعهد اهای گروهی، صداقت گفتاری و رفتاری، وظیفه شناسی، رفتار حرفهفعالیتدر شش عامل 
با  .ارنددبینی وضعیت اخالقی اعضای هیئت علمی را علمی و پژوهشی و مسئولیت مالی توان پیش

نامه اخالقی در بین داوران بپردازد، انجام این همه، تا کنون پژوهشی که به بررسی و تدوین نظام
بر  یعوامل فشار اجتماعبررسی »( در پژوهشی با عنوان 2217)1زلیارت و آتاکوگوفقط  -نشده است

 و در نهایت بروزترین عواملی که منجر به استرس دریافتند مهم« هیداوران فوتبال در ترک روی
های ملی، مدیران، مربیان، هواداران، بازیکنان شود شامل رسانهرفتارهای غیراخالقی در داوران می

 باشد. فوتبال و ایمنی می
داوران از دیگر افرادی هستند که در کنار بازیکنان، مربیان و مدیران ورزشی، مشغول به فعالیت 

های ورزشی همیشه با اضطراب و استرس همراه م رشتهداوری در تما حرفهباشند. در ورزش می
رسد طرفداران داوری خیلی کم باشند. تقریباً همیشه تعبیر و تفسیر بوده است. اغلب به نظر می

مربیان و بازیکنان از عملکرد داوری منفی بوده است. بازیکنان و مربیان برنده به ندرت به کیفیت 
اند حداقل بخشی از باخت ازیکنان و مربیانی که بازی را باختهکنند، اما بمطلوب داوری اشاره می

دهند. بنابراین، در دنیای ورزش، داور اگر عملکرد خوبی نداشته خود را به ضعف داوری نسبت می
باشد، تمامی انتقادات به سوی او خواهد بود. در حالی که حتی بهترین عملکرد خود را نیز در بازی 

های ورزشی سه داوران در رشته. (2211، 2)پیزی و استانگرشوداو توجهی نمیدهد، باز هم به نشان 
شوند و درصدد حل تنش به . به عنوان میانجی، درگیر بحث و گفتگوها می 1نقش متفاوت دارند:

. به 2ای با هم دارند؛ آیند که اغلب تمایالت ناسازگارانهوجود آمده بین دو فرد یا دو گروه برمی
. به عنوان مدیر، مسئولیت 3که به کارگیری قوانین و اتخاذ تصمیماتی را به دنبال دارد؛ عنوان قاضی 
(. 1311کند)وینبرگ و ریچاردسون، گیرد و تمامی عوامل درگیر در بازی را مدیریت میرا به عهده می

. در تهدید به حمله و نزاع از طرف بازیکنان، مربیان و تماشاچیان اغلب برای داوران وجود دارد
یک  گیری سریع طیهای تماسی، امکان خشونت بدنی با داور طبیعی است. توانایی تصمیمورزش

 ها را در مسابقات،گیریای الزم است. داوران این تصمیمهای آنی، برای داوران حرفهنگاه در موقعیت
 اران تماشاچیهای کالمی و بصری هزپرتیکنند که باید عوامل مزاحم و حواسدر شرایطی اتخاذ می

های تلویزیونی را نیز باید به این مشکالت اضافه مشاجرات و اعتراضات دوربین -را نادیده گیرند
برانگیز است. بنابراین این مطالب نشان از آن دارد که داوری، شغلی پر استرس و چالش کرد. همه

ها نمایان اخالقی در آنهای باشند تا رفتارهای غیرداوران باید قادر به تحمل این چنین استرس
دهنده تردید در رفتار اخالقی از سوی دیگر، برخی از شواهد نشان(. 2217زلیارت و آتاکوگو، نگردد)

ای است به عبارت دیگر، ممکن است آنها نیز برای بهرمندی از منافع، موفقیت یا داوران حرفه
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راهم و زمینه را برای شکست یک تیم فای، قوانین را نقض های بهتر مالی و حرفهدستیابی به موقعیت
 (.1316نمایند)شاهی آوینی و همکاران، 

نامه اخالقی در ورزش بسیار گسترده است و با توجه مفاد و موضوعات منشور اخالقی و نظام
به اهمیت آن، هر سازمان و باشگاه ورزشی باید یک منشور اخالقی بر اساس بیانیه ماموریت و 

د تا همه افراد شاغل در آن سازمان ملزم به رعایت آنها باشند. محقق در این رسالت خود تنظیم نمای
نامه( اخالق داوری در ورزش کشور را تدوین کند و با نامه)مرامپژوهش به دنبال آن است که نظام

 مقبولیت حداکثری آن، امکان ضمانت اجرایی آن را دو چندان نماید. 
 

 شناسی پژوهشروش
 نامه اخالق داوریمرامکیفی با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. پدیده  این مطالعه به روش

هنوز به درستی تبیین نشده است. متون و تحقیقات زیادی هم در این زمینه وجود  رانیدر ا یورزش
سازه ارزیابی به صورت  های کمی و منحصر بهندارد و متون موجود هم بیشتر در چارچوب بررسی

 یورزش نامه اخالق داوریمرامرو، پژوهشگران حاضر رویکرد فوق را برای ینکلی بوده است. از ا
ای هاند. گفتنی است که در راستای جنبش پدیدارشناسی بر اساس دیدگاهانتخاب کرده رانیدر ا

ها مطرح شد. در پژوهش آوری و تجزیه و تحلیل دادههای مختلفی برای جمعشناسیفلسفی، روش
شناسی توصیفی شامل سه مرحله درک مستقیم، تجزیه و تحلیل و توصیف حاضر از روش پدیدار

شود. در این استفاده گردید. در مرحله درک مستقیم، محقق کامال در پدیده مورد نظر غوطه ور می
ونه گفرآیند، محقق ضمن اجتناب ازهر گونه نقد، بررسی و اظهارنظر شخصی، پدیده مورد نظر را آن

کنند. در مرحله تجزیه و تحلیل، محقق به دنبال تشخیص کنندگان توصیف میشناسد که مشارکتمی
توصیف که مرحله آخر و مکمل  های اصلی و مشترک است. در مرحلهپدیده مورد نظر و تم جوهره

های موجود ها و جوهرهها به هم مرتبط شده و تمپدیده مراحل قبلی است، اجزای اصلی و شاخص
(. در این پژوهش درک عمیق تجربیات 2222، 1شوند)هالووی و ویلرندی میبها گروهدر پدیده

یافتن به توصیفات بیان شده از ، با راهرانیدر ا یورزش نامه اخالق داوریمراممسئوالن و مطلعان 
 پذیر بوده است. ویژه خودشان امکان ها در متن و زمینهتجربیات آن

ی از بین برفگیری گلولهکنندگان بر اساس نمونهشرکتدر این پژوهش با توجه به هدف مطالعه، 
های نفر از اساتیدی که طی سال 1خبرگان امراخالق ورزشی و داوری درکشور انتخاب شدند. تعداد 

ای در نشریات ( در زمینه اخالق در ورزش کتاب نوشته یا ترجمه نموده یا مقاله1312-1311گذشته )
های اخالق در ورزش، عضو پنل دند، اساتیدی که در همایشبو داخلی و یا خارجی چاپ نموده

نفر از داوران  7اند در کنار ها تدریس کردهاند یا درس اخالق در ورزش را در دانشگاهداوری بوده
عضو کمیته داوری فدراسیون فوتبال، والیبال، هندبال، بسکتبال، کاراته و کشتی به عنوان نمونه انتخاب 

 شدند. 
 (:1111، 2کنندگان در تحقیق شناسایی شدند)فلینتیر برای انتخاب شرکتمعیارهای ز

شده برای مشارکت در تحقیق، دانش و تخصص باالیی در کلیدی بودن: آیا افراد شناسایی .1
ند شدحوزه اخالق در ورزش دارند؟ افراد منتخب اولیه و نیز افرادی که توسط سایرین معرفی می

شدند و خالق در ورزش و برخورداری از اطالعات کافی بررسیاز لحاظ دانش نظری در حوزه ا

                                                           

1. Holloway & Wheeler 

2. Flint 
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ترین افراد مورد مصاحبه قرار گرفتند. سعی شد از هر دو گروه اساتید دانشگاهی و داوران خبره
های انفرادی( به عنوان نمونه انتخاب  و های تیمی و هم داوران رشتهورزشی)هم داوران رشته

 مصاحبه گردد. 
ق اند، در زمینه اخالسایرین: آیا افرادی که برای مصاحبه انتخاب شده شده توسطشناسایی .2

 هایآوری داده ها با مشورت اساتید محترم نمونهدر ورزش مطرح هستند؟ در این پژوهش برای جمع
بخش کیفی پژوهش در قسمت دانشگاهی و اجرایی مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدای انجام 

و با شناخت کافی، تعداد دو استاد دانشگاه و دو داور )یکی ورزش انفرادی  مصاحبه، با مطالعه قبلی
ها خواسته شد که نفرات بعدی را عنوان نمونه انتخاب شدند و از آن و دیگری ورزش گروهی( به

ی و تر در زمینه سوابق علمای کاملبرای مصاحبه انتخاب نمایند. بعد از معرفی نفرات بعدی، مطالعه
ای هها مصاحبه شد. بنابراین نمونهبه عمل آمد و در صورت داشتن شرایط مقدماتی، با آن هاعملی آن

 برف، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند.وار و به مانند گلولهپژوهش، زنجیره
فهم نظری موضوع: آیا این افراد فهم مطلوبی از برخی ابعاد نظریه در حال تکوین دارند؟ در  .3

( در بعد علمی )اساتید -هاشده با افراد به فراخور میزان تخصص آنهای انجامهاین تحقیق، مصاحب
 صورت گرفت. -یا بعد عملی آن  )داوران(

تنوع: آیا افراد منتخب، در مشاغل و سطوح سازمانی متنوعی در حال فعالیت هستند؟ در این  .4
ید ها افراد با دانش)اساتآنتحقیق از افراد با دانش و تجارب مختلف استفاده شده است که در بین 

 دانشگاهی( و تجربه)داوران( مورد استفاده قرار گرفته است.
موافقت با مشارکت: آیا افراد منتخب، انگیزه مناسبی برای مشارکت در تحقیق داشتند؟ پیش  .1

شد، از افراد برای شرکت در مصاحبه از هر مصاحبه با توضیحاتی که در مورد طرح تحقیق داده می
 ت شفاهی کسب گردید.موافق

ها ادامه پیدا کرد تا هنگامی که در جریان کسب اطالعات، هیچ داده جدیدی فرایند گزینش نمونه
تنها برای اطمینان  مصاحبه به اشباع رسید و ادامه مصاحبه 14ها در پدیدار نشد. به عبارت دیگر، داده

نفر از مطلعان و خبرگان انجام پذیرفته  11مصاحبه با  16ها انجام شد. در این پژوهش از درستی یافته
 های پژوهش، دو بار مصاحبه شد(.است)با یک نفر از نمونه

ساختاریافته و عمیق استفاده شد. مصاحبه با یک نیمه آوری اطالعات، از مصاحبهبه منظور جمع
های ؤالشروع شد و سپس س رانیدر ا یورزش نامه اخالق داوریمرام سؤال وسیع و کلی درباره

، سؤال تر مطرح گردید. در ادامهکنندگان و دستیابی به اطالعات عمیقاکتشافی برای تشویق شرکت
ای از موارد، مصاحبه کننده مجبور به اصلی مصاحبه و برخی از سؤاالت فرعی)به دلیل آنکه در پاره

 پرسیدن سؤاالت بیشتری شد( مصاحبه آورده شده است. 
کنندگان خواسته شد تا زمان دقیقه طی یک جلسه بود و از شرکت 31-1ها بین مدت مصاحبه 

ت. های عمیق ادامه یافها تا دستیابی به دادهو مکان مصاحبه را به دلخواه خود تعیین کنند. مصاحبه
ها روی نوار ضبط و بالفاصله بعد از اتمام مصاحبه، پس از گوش کنندگان، مصاحبهمشارکت با اجازه

ندین ها چره، متن آنها پیاده و تحلیل شد. ابتدا اطالعات مکتوب مربوط به مصاحبهدادن چندین با
هایی از اطالعات این کار همراه با گوش دادن به بخش -مرتبه خوانده تا محتوای کلی آن درک گردد

هایی که شد)مروری بر تمام اطالعات(. در مرحله بعد، عبارات، جمالت یا بندضبط شده انجام 
ای نگهداری های جداگانهها بودند، جدا شد و در فایلهای پرسیده شده در مصاحبهبه سؤالمربوط 

گردید. این کار به این دلیل انجام شد که اطالعاتی که درصد اهمیت کمتری دارند، از دست نروند، 
ها مشخص شود)بیرون کشیدن جمالت مهم(. پس از آن زیرا ممکن بود در مراحل بعدی اهمیت آن
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ه شد. این فرایند توسط سه نفر بای هر جمله مهم، یک توصیف کوتاه از معنی پنهان در آن نوشته بر
صورت جداگانه و با هم انجام گردید و سپس معانی بیرون کشیده از جمالت با هم ترکیب شدند تا 

هی ابعد، عبارات و جمالت کوت یک معنی مشترک حاصل گردد)ایجاد معانی فرموله شده(. در مرحله
از معانی فرموله شده توسط هر یک از نفراتی که مرحله چهارم را انجام داده بودند، به طور جداگانه 

ت. های اعتبار اسها ایجاد و پس از آن به بحث گذاشته شد. تکرار مضامین، یکی از شاخصدر دسته
ه دست آمده را با صالح مضامین بها در این مرحله، یک نفر از افراد ذیبرای تعیین اعتبار داده

ها( در ها و شکل دادن مضامین )تماطالعات تطبیق داد)قرار دادن معانی فرموله شده در داخل دسته
نظر پژوهشگران انتخاب های مختلف(. پس از آن مفاهیم کلیدی اطالعات که با اتفاقدرون دسته

ا در هوایتی، بیان یافتهوار نوشته شدند. هدف از توصیف رای روایتشده بودند، به صورت خالصه
قالب جمالت بدون ایهام و به صورت خالصه است. این خالصه توسط پژوهشگر نوشته شد و 

ا هسپس استاد راهنما و یک نفر دیگر از دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی به اتفاق پژوهشگر آن
 را تصحیح کردند)ایجاد یک توصیف روایتی مختصر(. 

أیید پذیری و قابلیت تتأیید روایی و دقت تحقیق، معتبر بودن، اطمینانکار به منظور  در ادامه
ها د و آنکنندگان ارائه شهای این مطالعه به شرکتها بررسی شد. برای تضمین معتبر بودن، یافتهداده

ها با تجربیات خود به محققان ابراز کردند)بازگشت به منظور نظرات خود را درباره هماهنگی یافته
های پدیدار شده توسط گروه تحقیق در اعتبار(. همچنین تعمق مشارکتی پیرامون مضمون تعیین

مراحل مختلف مطالعه انجام شد. پژوهشگر به همراه اساتید راهنما و مشاور، با حفظ مستندات در 
تمام مراحل پژوهش قابلیت تأیید این پژوهش را تضمین کردند. عالقمندی پژوهشگران به پدیده 

ها و همچنین تالش برای کسب نظرات دیگران در این زمینه العه، تماس درازمدت با دادهمورد مط
قابلیت تأیید بودند. به منظور تجزیه وتحلیل و استخراج کدهای پژوهش،  کنندهاز دیگر عوامل تضمین

 استفاده شد.  Proنسخه  Max QDAافزار از نرم
 

 های پژوهشیافته
ها تجزیه و تحلیل شدند. آوری شده از اجرای مصاحبهعات جمعدر این بخش از پژوهش، اطال

ها ارائه گردیدند و در ها و زیرمضمونشوندگان و در جدولی مضمونهای توصیفی مصاحبهابتدا داده
نفر به عنوان  11ها به صورت مبسوط توصیف شدند. در این پژوهش بخش بعد، هر کدام از مضمون

درصد دارای  3/33ها زن و بقیه مرد بودند. درصد از آن 3/13 نمونه پژوهش انتخاب شدند که
درصد دارای  4/13درصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و  3/13تحصیالت کارشناسی، 

درصد از جامعه دانشگاهی در این  4/13درصد از جامعه داوری و  6/46تحصیالت دکتری بودند. 
 درصد(.  7/66سال بود) 22های پژوهش بیش از نهپژوهش مشارکت داشتند. میزان سابقه بیشتر نمو

ها ، زیرمضمون1زیرمضمون استخراج شده است. در جدول  61مضمون و  1ها، از آنالیز مصاحبه
 ها ارائه شده است:های اصلی و تعداد تکرار آنو مضمون

 
 فراوانیهای استخراج شده به همراه شواهد گفتاری و ها و زیرمضموناستخراج مضمون .8جدول 

 مضمون اصلی )تکرار( تکرار هازیرمضمون
 مداریقانون 3 به موقع در زمان مسابقه برای داوری حاضر شود.

 4 از اجرای قوانین نترسد (88)
 1 به پیامدهای اجرای قوانین فکر نکند.

 3 فقط مجری قوانین باشند.



 یدارشناسیپد کردیبا رو رانیدر ا یورزش داوری اخالق نامهمرام نیتدو 

 

 

74 

 4 بازیکنان را به آرامش و رعایت قوانین راهنمایی کند.
 6 بازیکنان را به رعایت قوانین، تشویق کند.

 1 اند، تشویق کند.بازیکنانی که قوانین را رعایت کرده
 احترام 4 به مربیان هر دو تیم احترام بگذارد.

 1 ها اجتناب نماید.به تماشاگران احترام گذاشته و از تحریک آن (8٣)
 1 به حقوق فردی و انسانی بازیکنان احترام بگذارد.

 رفتاری 7 آرامش داشته باشند.
 6 احساسات خود را کنترل کنند. (3٣)

 2 با جدیت با بازیکنان برخورد نماید.
 1 به رشد اخالقی سایر داورها، کمک کند.

دار بوده و توانایی حفظ آرامش و کنترل رفتارهای خود را خویشتن
 داشته باشد.

4 

 1 دداری نماید.از تمسخر بازیکنان در حین بازی، خو
 1 از به کاربردن الفاظ ناشایست اجتناب نماید

 6 بازیکنان را تهدید نکند.

 7 بازیکنان را تحقیر نکند.
 1 هیجانات خود که ناشی از برد یا باخت مسابقه است را کنترل کند.

 1 با مهربانی و خوشرویی با بازیکنان برخورد نماید.
 6 ند.بر سر بازیکنان فریاد نز

 1 برای عالقمندان به داوری، الگوسازی اخالقی نماید.
 7 از عصبانی شدن بازیکنان جلوگیری نماید.

 1 پوشش مناسب )وضعیت ظاهری( داشته باشد.
 7 اشتباهات خود را بپذیرند.

های تحت داوری، برقرار ارتباط مناسبی با ورزشکاران و مربیان تیم
 نماید.

 ارتباطی 1
(53) 

 4 های بازیکنان خوب گوش دهد.به حرف
 2 پذیری الزم برخوردار باشد.در برخورد با بازیکنان از انعطاف

 3 ها را درک کندبا بازیکنان صحبت کند و آن
 6 با بازیکنان، مربیان و سرپرستان، با برقراری ارتباطات، همدردی نماید

 فساد 12 از گرفتن رشوه دوری نماید.
 1 انی ننماید.تب (55)

 4 در صورت آگاهی از تبانیِ بازیکنان، گزارش دهد.
 عدالت 7 متناسب با شرایط سنی بازیکنان داوری نماید.

های تحت داوری خود، تبعیض قائل نشود. )قومی، نژادی، بین تیم (58)
 اجتماعی و خانوادگی و ... (

1 

 6 با بازیکنان به طور مساوی برخورد نماید.
 1 یهات با جرم مرتکب شده تناسب داشته باشد.تنب

 اجتماعی -فرهنگی 7 های فرهنگی بازیکنان را در زمین مسابقه در نظر بگیرد.تفاوت
 1 از لحاظ رفتاری در جامعه، الگو باشد. (33)

 1 طوری رفتار کند تا در جامعه مورد احترام باشد.
 6 داشته باشد. های اجتماعینجابت در گفتار، رفتار ومعاشرت

 1 امانتدار مردم باشد.
 7 های اجتماعی و اسالمی را رعایت نماید.فرهنگ و سنت

 6 از مقبولیت اجتماعی بین مردم برخوردار باشد.
 3 در رفتارهای اجتماعی عزت نفس داشته باشد.
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 7 در برخورد با مسائل و مشکالت اجتماعی خویشتن دار باشد.
 1 جتماعی را رعایت نماید.نظم و انضباط ا

 7 در برخوردهای اجتماعی ثبات رأی)در گفتار و رفتار( داشته باشد.
های شغلی و اجتماعی با همکاران ارتباطات مثبت ومناسب در محیط

 برقرار نماید.
1 

 7 در برخورد با دیگران ادب و احترام را رعایت نماید.
ضاوت صحیح و منطقی در برخورد با مسائل مختلف اجتماعی، ق

 داشته باشد.
6 

 3 ها، اخالق مناسب داشته باشد.با رسانه
 4 در فضای مجازی، اخالق را رعایت نماید.

 خانوادگی 1 از لحاظ رفتاری در محیط خانوادگی خود الگو باشد.
 1 به همسر، فرزندان و خویشاوندان خود احترام بگذارد. (88)

 7 قبال خانواده خود داشته باشد. ایثار و از خودگذشتگی در
 4 به همسر و فرزندان خود وفادار باشد.

 2 شناس باشد.در قبال وظایف خود نسبت به خانواده وظیفه
 3 وقت کافی برای در کنار خانواده بودن، در نظر بگیرد.

 2 موضوعات و مسائل داوری را به محیط خانواده منتقل نکند.
 

 است:  شده دادهها نشان یج تحلیل کیفی دادهاز نتاکلی  در شکل زیر تصویر

 
 مدل نهایی پژوهش .8شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
 یدارشناسیپد کردیبا رو رانیدر ا یورزش داوری اخالق نامهمرام نیتدوهدف از پژوهش حاضر، 

ام، رفتاری، مداری، احترزیرمضمون در این زمینه استخراج شد که قانون 61مضمون و  1باشد. می
های استخراجی در این اجتماعی و خانوادگی از جمله مضمون -ارتباطی، فساد، عدالت، فرهنگی 

 پژوهش بودند. 
های نامه اخالق داوری در ورزش کشور بود. داوران در رشتهمداری یکی از عوامل نظامقانون

با وجود این، بسیاری از باشند. مختلف ورزشی، ملزم به رعایت قوانین مربوط به رشته خود می
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میرصفیان و داوران از دانش کافی مربوط به وظایف قانونی خود برخوردار نیستند. 
دانش های ورزشی پربرخورد، ( در پژوهش خود بیان نمودند که داوران رشته1317نژاد)محمدی

جرای ا هنیر زمداوری ندارند. همچنین عملکرد آنها د همسائل قانونی مرتبط با حرف زمینهمناسبی در 
 با یافته این نتایج داوری در محیط رقابت مناسب ارزیابی نشده است. هوظایف قانونی مرتبط با حرف

های وظایف قانونی از برخی حیطه داورانآگاهی ( که در پژوهش خود دریافت 1316میرصفیان)
زم جهت تحمیل الاما دانش آنها از نتایج عدم اجرای وظایف مربوطه، عناصر  ،داوری کافی است

تفاوت  ،باشدمسئولیت مدنی، معیار یک داور متعارف و چگونگی ورود به دعاوی قضایی مناسب نمی
زاده و خسرویهای . بنابراین به صورت کلی نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشدارد

به های خود ( که در پژوهش1316( و میرصفیان)1317نژاد)میرصفیان و محمدی(، 1311همکاران)
های مختلف ورزشی و اهمیت این مسائل در داوری بررسی مسائل قانونی و حقوقی داوری در رشته

باران چشمه و آفرینش های باشد. همچنین با پژوهشپرداخته بودند، همخوان و همراستا می
 مداری به عنوانکه به قانون (1311)و مرادیان فارسانی و همکاران (1313) ، تقی زاده(1314)خاکی

. از سوی دیگر، باشدنامه اخالقی در ورزش اشاره دارند، همخوان و همراستا مییکی از ارکان نظام
گریزی ( در پژوهش خود بیان نمودند که اخالق در پیشگیری از قانون1312عسگری و نیازی)علی

ورزش  به شناسائی و اولویت بندی معیارهای اخالقی در( 1313و همکاران) حلبیاننقش مهمی دارد. 
در این پژوهش معیارهای اخالقی را به معیارهای تربیتی، روانشناختی،  آنها ند.ای پرداخته احرفه

 ایشان، .ندقانونی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی اخالق در ورزش حرفه ای ایران تقسیم بندی نموده ا
 مداری، آموزشای رابطهمداری به جهایی مانند توهین نکردن به حریف در میدان مسابقه، قانونمؤلفه
های اخالقی از اولین روزهای شروع به ورزش، عدم پرداخت رشوه و زدوبندهای مالی و ارزش

 اند. ای بیان کردهپرهیز از خودخواهی و غرور بیش از حد را از معیارهای اخالقی در ورزش حرفه
ورزشی  های مختلفدر رشتهبنابراین با توجه به نتایج پژوهش در این قسمت به متولیان امر داوری 

 شود که با اتخاذ قوانینی، سعی در رعایت قوانین داوری نمایند. توصیه می
نامه اخالق داوری در از نتایج دیگر پژوهش حاضر، رعایت احترام به عنوان یکی از ارکان نظام

کان ( در پژوهش خود به عامل احترام به عنوان یکی از ار1311عیدی و همکاران)ورزش بود. 
به تعیین اعتبار و ( 1313) و همکاران رزاقی ای مربیان ورزشی تأکید نمودند.اخالق حرفه پرسشنامه

منش پهلوانی پرداختند. نتایج نشان داد که این مقیاس دارای پنج عامل  فارسی پرسشنامه روایی نسخه
ود، شکه به آن پرداخته میاحترام به روابط اجتماعی، احترام به قوانین و مسئوالن، تعهد به ورزشی 

 د. بنابراین نتایج پژوهشاحترام و توجه به حریف و عدم رویکرد منفی در جهت عملکرد ورزشی بو
باران چشمه و آفرینش (، 1311های عیدی و همکاران)حاضر در این قسمت با نتایج پژوهش

و  (1313)میرگزاد مقبز، (1313)ینشاط(، 1313رزاقی و همکاران)(، 1313) تقی زاده، (1314)خاکی
رو، به متولیان امر داوری در باشد. از اینهمخوان و همراستا می (1311)مرادیان فارسانی و همکاران

شود که داوران را ملزم به رعایت احترام به تمامی افراد حاضر در میدان مسابقه ورزش توصیه می
 ه را مورد تشویق قرار دهند. های مدون و مداوم داوران، افراد شایستنمایند و با ارزیابی

( مربیان، خانواده ورزشکاران و ...رعایت عوامل رفتاری در قبال دیگران )هواداران، ورزشکاران، 
مثل کنترل احساسات،  عواملیگردد؛ از سوی داوران منجر به رشد اخالق در محیط های ورزشی می

یر و تمسخر ورزشکاران، عدم تحریک عدم پرخاشگری و توهین به ورزشکاران، پرهیز از تهدید، تحق
ورزشکاران و سایرین، رعایت پوشش و ظاهر مناسب و ... . بنابراین به داوران ورزشی کشور توصیه 

 های ورزشی، از عوامل رفتاری شایسته بهره گیری نمایند. شود که در برخورد با افراد در محیطمی
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فردی و فرایند ارتباطات نقش  الت بینمهارت های ارتباطی، مهارت هایی هستند که در تعام
، 1)یوکلدادن و بازخورد مؤثر است دارند؛ مهمترین این مهارت ها شامل مهارت های کالمی، گوش

های اخالقی توان از بروز بسیاری از ناهنجاری(. با تجهیز داوران به مهارت های ارتباطی می2221
، تماشاچیان و مربیان، جلوگیری نمود. نظری و رفتاری هم از جانب داور و هم از سوی ورزشکاران

( در پژوهش خود بیان نمودند که داوران در صورتی که از مهارت های ارتباطی 1316و صالحی)
( در 1317یابد. از سوی دیگر، داورزنی و ناعمی)ها افزایش میمناسبی برخوردار باشند، کارایی آن

هش ای تأثیرگذار اند. بنابراین نتایج پژواخالق حرفهپژوهش خود دریافتند که مهارت های ارتباطی بر 
( 1316نظری و صالحی) (،1311زاده و همکاران)خسروی هایحاضر در این قسمت با نتایج پژوهش

باشد. از این رو، به مدیران ورزش کشور و ( همخوان و همراستا می1317و داورزنی و ناعمی)
شود که سعی در بهبود مهارت های ارتباطی داوران متولیان امر داوری در ورزش کشور توصیه می

نمایند و یا داورانی را برای قضاوت در مسابقات انتخاب نمایند که از مهارت های ارتباطی مناسبی 
، سرفصلی را به آموزش فنون های داوریبرخوردار باشند. همچنین در فرایند شرکت در دوره

 های ارتباطی در داوری اختصاص دهند. مهارت
( در پژوهش خود 1317فساد، حیطه بعدی مربوط به اخالق در داوری است. شفیعی و افروزه)

توانند با اعمال تبانی برای برد در مسابقات منجر به فساد در ورزش گردند. بیان نمودند که داوران می
در واقع، فساد در ورزش همیشه جزو مباحث برجسته در محافل علمی و ورزشی بوده است. 

های زیادی در زمینه چرایی این پدیده انجام شده است، اما ورزش کشور کماکان شاهد بروز شپژوه
های اخیر، به دلیل مشکالتی که فساد باشد. در سالهای ورزشی میهای رقابتاین پدیده در صحنه

در ورزش به وجود آورده، سعی در استفاده از ابزارهای کمکی شده است؛ از جمله استفاده از 
 شود،های فوتبال سایر کشورها از آن استفاده می؛ اما این ابزار که در باشگاه2داور ویدیوییککم

تواند به ولی می -هزار دالر برای هر ورزشگاه 322رقمی بیش از  -باشدبر میبسیار گران و هزینه
به متولیان های جلوگیری از فساد در ورزش مد نظر قرار گیرد. راه دیگری که عنوان یکی از راه

شود، برخورد قاطع با داوران خاطی است که البته وضع قوانین بازدارنده، ورزش کشور توصیه می
 نتایج مثبت بیشتری نسبت به برخورد قاطع دارد. 

نامه اخالق داوری است. رعایت عدالت در عدالت عامل بعدی شناسایی شده در زمینه مرام
به ایجاد جو آرامش و به دور از تنش در زمین و خارج های ورزشی از سوی داوران منجر قضاوت

از قواعد قضاوت  -همچون قاضی -گردد. درواقع رعایت عدالت برای داوراز زمین مسابقه می
، (1313)ینشاطهای (. نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهش1311است)منصوری فیاض، 

باشد. بنابراین به همخوان و همراستا می (1311)مرادیان فارسانی و همکارانو  (1313)میبزرگزاد مق
شود که شرایط ایجاد عدالت در داوری را مهیا نمایند. البته متولیان امر داوری در ورزش توصیه می

الزمه مشاهده عدالت از سوی داوری، اعمال عدالت برای داوران است. تفاوت در پرداخت 
ت با سایر کشورها منجر به سرخوردگی داوران های مختلف و متفاوالزحمه داوران در رشتهحق
ی و های مالگردد و بی عدالتی در امر قضاوت را در پی دارد. بنابراین مدیران مربوطه باید زمینهمی

 اجتماعی مناسبی را برای داوران مهیا نمایند. 

                                                           

1. Yukl 

2. VAR 
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است. عوامل نامه اخالق داوری اجتماعی نیز از دیگر عوامل شناسایی شده در مرام –عوامل فرهنگی 
دهنده اخالق داور چه در محیط ورزش و چه توانند نشانفرهنگی و اجتماعی بسیاری هستند که می

های فرهنگی افراد)در زمین مسابقه( یکی از این موارد خارج از محیط ورزش باشند. درک تفاوت
داور  گردد.می های فرهنگی افراد منجر به واکنش متفاوت در مواجهه با یک عمل مشابهاست. تفاوت

العمل مناسبی از خود نشان دهد. رعایت هنجارهای اجتماعی تواند عکسها میبا شناخت این تفاوت
در جامعه و در فضای مجازی، یکی دیگر از این مسائل است. نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج 

متولیان امر داوری در باشد. بنابراین به ( همخوان و همراستا می1313پژوهش حلبیان و همکاران)
 اجتماعی را به داوران خود گوشزد نمایند.  -شود که رعایت عوامل فرهنگیورزش توصیه می

نامه اخالق داوری است. در صورتی که در نهایت عامل خانوادگی از جمله عوامل مؤثر در مرام
و شغل خود داشته  توانند نقش پررنگی در جامعهداوران، در محیط خانوادگی خود الگو باشند، می

شود که داوران، شرایط خانوادگی خودرا کنترل نمایند تا بتوانند در محیط باشند. بنابراین توصیه می
 مسابقه اخالق خوبی از خود به نمایش بگذارند. 

توان ( در پژوهش خود دریافتند می1317صفری جعفرلو و قربانی)بنابراین همان گونه که 
رسانی و مـدیریتی ریق راهبردهای آموزشی، پژوهشی، ورزشی، اطالعرا از طهای اخالقی ارزش

وان تاندرکاران ورزش به خصوص داوران میبا توسعه رفتارهای اخالقی از سوی دست توسـعه داد.
(. همچنین رفتارهای 2211، 1شاهد بهبود عملکرد کل سیستم ورزشی کشور بود)پیزی و استانگر

و همکاران،  3و برمجو 2211، 2گردد)گراپنسپرگر و تیساکجامعه میاخالقی منجر به انسجام بیشتر 
2211 .) 

ها در جهان ورزش، داوران هستند. امروز در جهان ورزش، به دلیل انگیزترین گروهیکی از بحث
ه های اخالقی و پایبندی بشود، ارزشبندی میآنکه مقادیر زیادی پول در بسیاری از مسابقات شرط

شود. شاید بهترین تعبیر و تعریفی که از یک داور بتوان کرد بسیار مهم قلمداد می آن برای داوران
آیا داوری که در این جمله جای بگیرد، «. داوران باید عدالت را تعریف و تقسیم کنند»این باشد: 

کند؟ جواب تا حدودی مثبت است. داوران باید برای روندی اخالقی را نیز در داوری خود دنبال می
شتن یک داوری صحیح و اخالقی، اول آموزش و تعلیم کافی را در زمینه حرفه خود دیده باشند. دا

ای هروز باشد. بنابراین شرکت داوران در کالسشدن با پیشرفت علم، داوری نیز باید بهبرای همگام
ست. ا نفس ضروریآموزشی جهت باالبردن سطح علم و آگاهی آنان در کنار داشتن تجربه و اعتمادبه

آمیز ورزش و بار کنترل هیجانات مربیان، ورزشکاران و تماشاگران که داوران عالوه بر ماهیت نشاط
زا نفس در نگاه داوری، بر تنشباید به آن توجه کنند، کمبود سطح علم و آگاهی و نداشتن اعتمادبه

در دنیای ورزش افزاید. نکته دیگری که گاهی باعث ناداوری هایی بودن داوری یک مسابقه می
شود، بحث مالی است. در بین کل جامعه ورزشی به جز تماشاگران که برای دیدن یک مسابقه می

حاضر به دادن پول هستند، داوران کمترین درآمد را دارند. بنابراین سازمان های ورزشی جامعه باید 
عه عظیم ورزشی، به ضمن تأمین مالی داوران و توجه به تالش مهم و تأثیرگذار این گروه از جام

شود پایبندی اخالقی داوران، تربیت و ارزشیابی داوران اهتمام ورزند. توجه به این امر باعث می
بندی استانداردهای اخالقی داوران ورزشی نیز الشعاع مسائل مالی قرار نگیرد. در اینجا به طبقهتحت

 اشاره می شود:

                                                           

1. Pizzi & Stanger 

2. Graupensperger Tisak 

3. Bermejo 
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 عصب و ابهام داوری کنند.طرفانه و بدون تطرفی: داوران باید بیبی -1
 کند، اجتنابعدم وابستگی: داوران باید از هر آنچه آنها را از واقعیت، درستی و حقیقت دور می -2

 گرفتن، در استخدام یک تیم خاص بودن و ... .نمایند؛ مانند وابستگی به یک تیم، هدیه یا پول
رهای مطلوب اخالقی با بازیکنان، ادب و تواضع: داوران باید در نهایت تواضع و ادب، رفتا -3

 های گروهی و ... در پیش گیرند.مربیان، داوران دیگر، رسانه
ارتقای دانش فنی: داوران باید درصدد پیشرفت خود از طریق آموزش، مطالعه، افزایش تجربه و  -4

 ... باشند.
های خود عامل  های ناجوانمردانه ورزشی: داوران نباید در قضاوتنکردن در فعالیتشرکت  -1

اقتصادی، نژاد، جنس، رنگ، سن، ناتوانی جسمی و ملیت و قومیت را در نظر بگیرند و منصفانه و 
رسد برای داشتن یک داوری مناسب، اخالقی و صحیح، پیروی جوانمردانه داوری کنند. به نظر می

 از روند یاد شده ضروری است.
حاضر در  نامهرزشی کشور پیروی از اصول مرامدر مجموع، به مدیران و متولیان ورزش و داوری و

 شود.توصیه میو رشد عوامل اخالقی در محیط های ورزشی جهت بهبود 
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