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 چکیده

. رددگ آن روزافزون توسعه و بقأ ضامن تواندمی که است ضروريات از امروزه جامعه در اخالق رويکرد با ورزش

 گیرکشتی اخالق هایمؤلفه شناسايی تحقیق اين هدف ايران در کشتی ورزش پهلوانی خصوصیات به توجه با

 که بودند گیرانکشتی بعد مرحله در و نخبگان طیف دو در آن آماری جامعة و آمیخته تحقیق اين. بود ايرانی

 شامل تحقیق ابزار. شدند انتخاب دسترس در تصادفی صورت به گیرانکشتی و هدفمند صورت به نخبگان

 آماری هاینمونه توسط اساتید، نظر از حاصل روايی با که بود نخبگان با دلفی روش از حاصل نامهپرسش

-شتیک يک در اخالق داد نشان نتايج. گرديد تحلیل لیزرل و اس اس پی اس  افزارنرم توسط هاداده و تکمیل

 ودخ به احترام همچنین. باشد جامعه و کشتی حريف، خود، به احترام مؤلفه چهار شامل تواندمی ايرانی گیر

 به احترام مراعات؛ و صبوری دادن، دست شامل حريف به احترام روح؛ سالمت بدن، بهداشت دوپینگ، شامل

 نهرسا با آشنايی هواداران، شامل جامعه به احترام و مندی؛قانون محوری، فلسفه شناسی، مرشد شامل کشتی

 رددگ متجلی ورزشکار يک در تواندمی زمان گذر در اخالقیات از وسیعی طیف بنابراين. بود محلی هایکمک و

 انمک و زمان گذر در را آن وجود عدم يا و وجود عرفی و اخالقی هایشاخص بودن مطلق يا و نسبی بنابر که

 از منشعب که کشور فرهنگ و تاريخ بطن در کشتی فلسفه به بنا ايرانی گیرانکشتی. کرد بررسی توانمی

 یورزش اخالقی الگوی يک عنوان به که دارند جمع خود در را اخالقیات از تریوسیع طیف است پهلوانی منش

 سرلوحه امانتو را اخالق و جسم مقوله دو ابتدا از پايه ورزشکاران و مربیان گرددمی پیشنهاد بنابر. شودمی ياد

 . يابد توسعه و حفظ گرانبها میراث اين تا دهند قرار تدريس
 

 گیرکشتی اخالق، خود، به احترام حريف، به احترام جامعه، به احترام: کلیدی واژگان

 

                                                           
1. Email: sadegh.afroozeh@jahromu.ac.ir 
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 مقدمه
 ثیرأت تحت را اجتماعی و فرهنگی هایعرصه از بسیاری معاصر، جهان در تکنولوژی و علم پیشرفت

 انکار ایپدیده عنوان به ورزش و است شده سیاسی و اقتصادی فرهنگی، تحوالت، اعثب و داده قرار

 از(. 188 ،2011 علوی، و ندایی) است نبوده بهرهبی تغییرات این از گذار،تأثیر حال عین در و ناپذیر

 تعامالت و شدن جهانی سوی به و گرفته فاصله خود سنتی شکل از جوامع از بسیاری در ورزش طرفی

-گسترده طیف شامل ورزش چنانچه(. 156 ،2005 بهار، شعبانی) است آورده روی اجتماعی و فرهنگی

 اجزای و گذاردمی اختیار در را جامعه از عینی تصویری که است اجتماعی و فرهنگی خصوصیات از ای

 دیگر نمادین هاینظام در ندرت هب که است جامعه از متعددی موارد بیانگر تنها نه آن دهندهتشکیل

-صورت به جامعه اعضای برای نیز را اجتماعی تشخص امکان ورزش همچنین. شودمی مشاهده جامعه

1ویس) کندمی فراهم گوناگون های
2بوکسیل طرفی از(. 149 ،1999 ،1

 معاصر، فیلسوف( 2003) 2

 پدیده این که تفاوت این با داند،می هابدی و هاخوبی کننده منعکس ایآینه همچون را ورزش

 مختلفی موضوعات امروزه. پذیرد تأثیر نیز جامعه هایارزش از گذاری،تأثیر ضمن تواندمی اجتماعی

 اخالق بدن، از تفادهاس مانند موضوعاتی رقابتی هایورزش در جمله از ؛است بررسی حال در ورزش در

3کاکلی و هوگس) است توجه مورد قیمتی هر به پیروزی و ورزشی
 از یکی بنابراین(. 320 ،3،1991

 مکاتب کلی هایارزش نظام در ورزش بر عالوه که است اخالق مقوله ورزش، در توجه مورد رویکردهای

 اوتتفم گوناگون هایجنبه از اخالق تعاریف رودمی انتظار چنانچه. است بوده بحث مورد همواره نیز

 و است اخالقی ایههنظری شده تأیید معیارهای بر منطبق که رفتارها از ایمجموعه به گاهی. است

 تعریف این .(402 ،2002 طباطبایی، عالمه) ددگرمی اطالق نفسانی ملکات از ایمجموعه به نیز گاهی

 داوران، مربیان، مدیران، شامل ورزش در افراد از وسیعی طیف که چرا ،باشد تومتفا تواندمی ورزش در

 نیز هاتیم هواداران چند هر. باشند اخالقی مسایل درگیر توانندمی سیاستمداران و حامیان هواداران،

4لرد و اسمیت) دارند هواداری اخالق از متفاوتی درک مختلف هایفرهنگ به توجه با
4، 2017، 58 )

. هستند ورزش گیریشکل ثقل نقطه و ندکیدأت مورد که هستند ورزشکاران ورزش، رکن مهمترین اما

 زمینه این در نیز دهاتضا برخی و شودنمی ورزشکاران اخالقی فضایل أتقار موجب همیشه ورزش البته

 در تواندمی که است عرفی اخالقیات یا و هاارزش تضادها، مهمترین از یکی چنانچه. اندشده مشاهده

 امر یک به ورزش در اخالقیات ترتیب، بدین و نباشد اخالقی سجیه یک ورزشکاران دیگر فرهنگ

                                                           
1. Weiss 

2. Boxill 

3. Hughes, R., and J. Coakley 

4. Smith B., Lord J 
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1مورگان) است شده تبدیل پیچیده
 پدیده برای گوناگونی هایمؤلفه و مقوالت ترتیب بدین(. 1993 ،1

 ورزش جامعه بدیهیات از که اخالقیات در اههمؤلف برخی جمله از .بود متصور توانمی ورزش در اخالق

2آروانیتی که برد نام بایستمی را دوپینگ ،است گوناگون هایفرهنگ و
 یک عنوان به آن از( 2006) 2

 اما. است داده قرار تأثیر تحت را المپیک جنبش و ورزش که برده نام بعدی چند و جهانی پدیده

 بالنچارد بریر، ولراند، جمله از .است شده شناسایی اخالق محدوده در راستا این در نیز دیگری مسایل

3پروونچر و
 احترام قوانین، به احترام بخش پنج به را آن ورزشی منش واژه از گیریبهره با که( 1997) 3

 بندی تقسیم ورزش به فرد تعهد و عمومی نانوشته توافق به تعهد و ورزش به فرد تعهد حریف، به

 توانمی جمله از که است گرفته قرار کنکاش مورد دیگر محققان بررسی در نیز دیگری مسایلی. کردند

 در اخالقی مصائب از نامناسب هایپوشش و تاتو فحش، رواج اعتیاد، رشد معنویت، و اخالق افول به

 و درد وجود با بازی ادامه مواردی در حتی(. 25 ،2014 همکاران، و زاده احمد) کرد اشاره ورزش

4وارسیو آنزین و میگالزیو برگ،) است شده برده نام زن ورزشکاران در اخالق مصادیق از دیدگیآسیب
4، 

5پیج و نیم مک کلرت، طرفی از(. 178 ،2014
 اخالقی هایچالش از جزیی نیز را مالی موارد( 2015) 5

 اخالق طیف در نیز هاتمارض و مجاز غیر هایبندیشرط چون مواردی که دارند اعتقاد و دانندمی

 هاسیاست و اقدامات توجیه برای اغلب که است مفهومی ورزشی هایارزش چند هر. شوندمی گنجانده

 دیدگاه از اما شودمی تدوین مدیران یا و معلمان و مربیان از متشکل هایسازمان از تعدادی توسط

 شود حاصل اطمینان تا گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد زیادی هایمراقبت با باید هاارزش این فلسفی،

6نیم مک و کلرت) باشد درک قابل نظر مورد طیف برای آنها به رسیدن یا و ارزش نوع که

6، 2012، 5 )

 یورزش قهرمان یدر سطوح باال یاخالق یهاچالش اندداده( نشان 2013) 77یهالمن و پتر این بر عالوه

راستا، وزارت آموزش  یندر ا .است یخشونت و فساد مال ینگ،دوپ مانند یمشکالت شامل که دارد وجود

 حال این با. اندمعضل انجام داده یناز ا ییرها یرا در راستا یادیز یهاتالش کشورهاو فرهنگ 

 مانند گوناگون ابعاد در فراملیتی اخالقی مسایل توسعه به ساله هر المللیبین ورزشی هایسازمان

8آتالی و گورست) اندپرداخته 1988 سال در منصفانه بازی تعیین
 به نیز محققان(. 517 ،2011 ،8
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1گراوس جمله آن از
 توانندمی باشند پایبند مسیحیت اصالت به ورزشکاران اگر کرد اذعان( 2018) 1

 و مامفورد  .بخشند تکامل خود در را است رقیب حتی همه داشتن دوست همانا که دین این روح

2همکاران
 ارقر دیفر یهاارزش بچورچارا در  جتماعیا مذهبی یهاارزش تحقیقی طی( 2015) 2

 پیش سحساا ساخت نهایتو در  انبحر ،موقعیت تشخیصدر  نندامیتو هاارزش ینا یافتندو در ندداد

3برتسو را کالیبر رابرتس و کالیبر.باشند مؤثر خالقیا یتصمیمگیراز 
خود با  یقتحق در( 2016) 3

از  بیش تأکیدکه  یدندرس یجهنت ینبه ا "اجتماعی شخصیت توسعه در ورزشی تجربه اثرات"عنوان 

. هددمی کاهش را آنها یپذیر جامعهو  میکند دیجاا ورزشکاران برای خالقیا تمشکال وزی،پیر بر حد

 برد پی و پرداخت ورزش و بدنی تربیت در اخالق نقش بررسی به خود تحقیق در( 2016) شریعتی

 عنوان با دروسی تدوین همچنین و مربیان و ورزشکاران برای اخالقی هایآموزش به توجه ضرورت که

 با که خود تحقیق در( 2016) پور عبداهلل البته. رسدمی نظر به ضروری ورزش در کاربردی اخالق

 بهبود بر عالوه ورزش که رسید نتیجه این به داد، انجام ورزش در اخالق اهمیت بررسی هدف

 و مهرابی ،رزاقی. باشدمی نیز اخالقی فضایل از ایمجموعه پرورش برای محلی بدنی، عملکردهای

 رویکرد عدم ورزش، به تعهد روابط، حریف، به احترام مؤلفه پنج در را ورزشی منش نیز( 2015) هنری

 به بازی همراه به بازی قوانین رعایت و حفظ حال هر به. کردند تأیید و شناسایی مسئوالن و منفی

 شدن اخالقی جهت در ورزش پیشرفت و توسعه جهت در گام اولین تواندمی منصفانه و واقعی شکل

 با متنوع هایرشته ورزشکاران. باشد متفاوت ورزش نوع و فرهنگ با متناسب تواندمی امر این. باشد

 هایارزش که چرا باشند؛ توانندمی گوناگونی اخالقی هایارزش دارای پیشینه و سبک و نوع به توجه

 و کمانی) است برخوردار کمی وزن از نیز فوتبال مانند خاص هایرشته ورزشکاران بین در اخالقی

 موارد تواندمی دارد، ایران فرهنگ و تاریخ در ریشه که کشتی مانند ورزشی اما( 263 ،2013 اکبری،

 ملی ورزش عنوان به کشتی. باشد داشته ملل سایر بومی هایورزش با متفاوت یا و بیشتر اخالقی

 چنانچه است، شده یاد اخالق به آدم مبدل عنوان به آن از سلطانی نامه فتوت در و باشدمی ایرانیان

 خدمت خدا، اطاعت راستگو، معاش، نیک نیت، نیک جمله از آداب دوازده( 2010) کاشفی واعظ

 و حریف باخت از ناخشنودی همدلی، بخل، از دوری حسد، از دوری دل، جوینده سیرت، نیکو استاد،

 افراد شخصیتی خصایص عنوان به ملل سایر در که مواردی. کرد ذکر گیرانکشتی برای را غرور عدم

 توجه با حال. است پهلوانی مرتبه به گیرکشتی شدن تبدیل ارکان از ایران کشتی در است تأکید مورد

 به. کرد جستجو را  موثرتری راهبردهای باید آن مختلف تعاریف و اخالقیات مرز و حد بودن متغیر به

                                                           
1. Graves 

2. Mumford 

3. Kleiber & Roberts 
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 وجود ،اسالمی هایارزش نقش بر کیدأت و حاکم اجتماعی و فرهنگی خاص شرایط با ایران در خصوص

 قرار هدف مورد را جامعه ارزشی و اعتقادی اخالقی، مبانی شاخص ورزشکاران در اخالقی هایکجروی

 شناسایی پی در تحقیق این بنابراین. گرددمی جامعه در معنوی اعتقادات تزلزل باعث و دهدمی

 شناسایی این. است هاحیطه این در مؤثر عوامل شناسایی و ایرانی گیرکشتی در اخالق هایحیطه

 و دورتر فساد ایههحیط در افتادن از را گیرکشتی ،منشور یک قالب در مناسب بازخورد به تواندمی

 . نماید نزدیک است ایرانی سبک به کشتی مطلوب که انسانی کمال به را وی

 

 پژوهش شناسیروش
 دآوریگر آمیخته روش به که بود توصیفی تحقیقات نوع از و کاربردی هدف مبنای بر حاضر پژوهش

 یلتشک فارس استان بزرگسال گیرانکشتی و نخبگان بخش دو در را پژوهش آماری جامعه. گردید

 ایههپیشین و داسنا بررسی با گیرانکشتی و ورزشکاران اخالقی صفات ایکتابخانه روش از ابتدا. دادند

 یکشت کارشناس) آنان اختیار در هاشاخص این نخبگان گروه تشکیل با سپس. شد مشخص تحقیق

 .گرفت قرار( نفر 1 گیرکشتی نفر، 1 شناسجامعه نفر، 1 شناسروان نفر، 3 علمی تئهی اعضای نفر، 1

 از حاصل اولیه سؤاالت که ترتیب این به. شد ییدأت االتؤس و هاشاخص دلفی روش به مرحله سه در

 ؤالس هر اهمیت درجه خواهی، نظر از بعد و ارسال نخبگان گروه به حداکثری صورت به پیشینه

 اصالح ف،حذ مورد در در نخبگان گروه نظر و ارسال مجددا   هابندیرتبه بعد ۀمرحل در. شد مشخص

 تا یافت امهاد مرحله سه تا روش این .شد اعمال اول دور در آنان اهمیت درجه و سؤاالت تعدیل یا و

 کلی طور هب که گفت باید گیرانکشتی نمونه حجم تعیین مرحله در اما. رسیدند نهایی توافق به گروه

 هر زایا به مشاهده 15 تا 5 بین تواندمی ساختاری معادالت یابیمدل شناسیروش در نمونه حجم

 نهایت در. بود کشتی 200 تحقیق این در نمونه تعداد بنابراین. شود تعیین شده گیریاندازه متغیر

 هاداده لتحلی و تجزیه جهت. شد آوریجمع و توزیع سپس و ییدأت نامهپرسش اصالحات، انجام از پس

 دقیق ورتص به عوامل تا شد استفاده اکتشافی عاملی تحلیل برای اس اس پی اس افزارنرم از ابتدا

 در که شد رسیبر کرونباخ آلفای آزمون طریق از ابعاد پایایی عوامل، دقیق تعیین از پس .شوند تعیین

 در اول رتبهم عاملی تحلیل از سازه، روایی برآورد جهت بعد مرحله در. گرددمی گزارش هایافته بخش

 در. شد هسنجید سؤاالت توسط عوامل تبیین توانایی مرحله این در. شد گرفته کمک لیزرل افزارنرم

 دوم مرتبه عاملی تحلیل از گیرانکشتی اخالق در مؤثر هایشاخص شناسایی برای نیز آخر مرحله

 از انیناطم از بعد تحقیق تیم نتایج، گزینشی و کیفی سازیخالصه جهت انتها در. شد گرفته کمک

 نیز را اههمقول که خواست نخبگان اعضای از مجددا  ،بندیطبقه و آماری روش به سؤاالت تأیید

 . برسد تریدقیق مفاهیم به تا نمایند بندیطبقه و شناسایی



 1399، تابستان 19، شماره 8تی، دوره پژوهش در ورزش تربی                                                                  146

 به هشد شناسایی مؤلفه چهار نهایت در و شد بندیتقسیم تحقیق با متناسب ایههمقول به اههمؤلف

 . شدند بندیطبقه و تقسیم مقوله 12
 

 نتایج
 شود،یم هدهمشا 1 جدول در چنانچه .شد پرداخته پاسخگویان دموگرافیک ویژگی شناسایی به ابتدا

 فعال کشتی در سال ده تا پنج بین و داشتند سن سال سی تا بیست بین پاسخگو گیرانکشتی بیشتر

 . ندداشت کارشناسی تحصیالت و فعال استانی مسابقات سطح در آنان اکثر همچنین. ندبود
 

 گیرانکشتی دموگرافیک هایويژگی -1 جدول

 درصد تعداد  متغیرها

 سن

 سال بیست زیر

 سال سی تا بیست بین

 سال سی باالی

82 

105 

13 

41 

5/52 

5/6 

 سابقه

 سال پنج زیر

 سال ده تا پنج بین

 سال ده باالی

45 

86 

69 

5/22 

43 

5/34 

 مسابقه سطح

 شهرستان سطح

 استان سطح

 ملی سطح

57 

123 

20 

5/28 

5/61 

10 

 

 تحصیالت سطح

 دیپلم زیر

 دیپلم

 کارشناسی

 ارشد کارشناسی

 دکترا دانشجوی

41 

29 

115 

13 

2 

5/20 

5/14 

5/57 

5/6 

1 

 

 و  :895/0KMO مقدار داد نشان نتایج .شد استفاده الکین-مایر-کایزر شاخص از اول بخش در

0001/0 Sig: مقدار به توجه با  که است KMO  تحلیل انجام جهت سؤاالت بین همبستگی شدت 

 از قبل. شد هاستفاد عاملی تحلیل از هاداده تحلیل برای بنابراین(. ≤KMO 7/0) بود مناسب عاملی

 برخوردار طبیعی توزیع از هاداده شد مشخص کشیدگی و چولگی بررسی با آماری هایآزمون انتخاب

 چرخش از اکتشافی تحلیل برای ادامه در. کرد استفاده پارامتریک هایآزمون از توانمی و هستند
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-می هستند، یک از بیشتر ویژه ارزش دارای که عواملی کیسر، مالک پایه بر. شد استفاده واریمکس

 چهار این. گرفت قرار مدنظر عامل 4 پژوهش پیشینه به توجه با. شوند استخراج عامل عنوان به توانند

 درصد 05/16 اول، عامل توسط درصد 10/16 که کردندمی تبیین را کل واریانس درصد 58 عامل

 برای. شد تببین چهارم عامل توسط درصد 89/9 و سوم عامل توسط درصد 96/15 دوم، عامل توسط

 چرخش از پس عاملی بارهای. شد استفاده واریمکس چرخش از بعد هر به مربوط سؤاالت شناسایی

 . شد تعیین 3/0 مبنا عاملی بار است ذکر به الزم. است شده مشخص( 1) جدول در واریمکس
 

  گیرانکشتی اخالقی ایههمؤلف شناسايی اکتشافی تحلیل -2 جدول

4 عامل 3 عامل  2 عامل  1 عامل    ردیف  گویه 

   303/0  
 استفاده علمی وزن افزایش یا و کاهش هایروش از

 کنممی
1 

   492/0  2 شناسممی را مجاز غیر و مجاز نیروزای مواد 

   696/0  3  کنممین استفاده نیروزا مجاز غیر مواد از 

   668/0  4 کنممی دوری مخدر مواد سیگار، استعمال از 

   765/0  5 کنممی دوری الکلی هاینوشیدنی از 

   682/0  
 تیرعا را مجاز پوشش یورزشریغ و یورزش یفضاها در

 .کنمیم
6 

   693/0  7 دهممی قرار زندگی سرلوحه را بیرونی حسنه اخالق 

   513/0  8 دهممی اهمیت درونی نفس سالمت به 

   535/0  9 کنممین استفاده خالکوبی و تاتو از 

   546/0  10 کنممی رعایت را فردی بهداشت 

  515/0  11 بندمپای مبارزه انتهای و ابتدا در حریف با دادن دست به  

  467/0  12 معتقدم حریف مربیان با دادن دست به  

  553/0  13 دارم صبر حریف هواداران تشویق برابر در  

  470/0  14 ام کرده خود سرلوحه را خود مربیان به اعتماد  

  326/0  15 کنممی دوری کردن تمارض از  

  625/0  16  گذارممی احترام حریف پیشرفت و برتری به  

  341/0   
 حریف سالمتی مواظب تمرینی هایحریف با مبارزه در

 هستم
17 

  537/0  18 کنممی را مصدوم حریف رعایت  
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  گیرانکشتی اخالقی ایههمؤلف شناسايی اکتشافی تحلیل -2 جدول ادامة

4 عامل 3 عامل  2 عامل  1 عامل   ردیف گویه 

  506/0   
 رمکشو مصالح به اسرائیل، رژیم مقابل نکردن مبارزه با

 گذارممی احترام
19 

 419/0  20 شناسممی را کشتی قدیمی و مینا پهلوانان   

 767/0  21 گذارممی احترام کشتی ورزش مربیان و پیشکسوتان به   

 761/0    
 کشتی هایمهارت توسعه و بودن بهتر برای تالش

 است من سرلوحه
22 

 822/0  23 میگیرم جدی را کشتی تشک به احترام   

 817/0  24 گیرممی جدی را واقعی برد برای جنگندگی   

 646/0  25 هستم مسلط کشتی قوانین به   

 733/0  26 دانممی اخالقیغیر را کشتی در بندی شرط   

 358/0    
 مشورت کارشناسان به معقول قوانین تصویب جهت

 دهممی
27 

 391/0  28 مندم عالقه خود مالی قراردادهای شفافیت به   

731/0     
 احترام جامعه در حریف و خود هواداران همه به

  گذارممی
29 

611/0     
 را خود...( هایوبالگ و اینستاگرام) مجازی فضای

 کنممی مدیریت
30 

671/0  31 گذارممی میان در هواداران با را مشکالت    

689/0  32 شناسممی را اههرسان در حضور حدود رعایت    

597/0  33  دهممین سرایت جامعه به را بودن برنده و بازنده    

306/0  34 دهممی آموزش جامعه به را کشتی هایمهارت    

334/0  35 دهممی انجام را ورزشکار یک اجتماعی هایمسئولیت    

89/9  96/15  05/16  10/16    واریانس درصد 
 

 عاملی بار با ومد عامل روی سؤال نه ،303/0 از بیشتر عاملی بار با اول عامل روی سؤال ده کلی طور به

 چهارم عامل روی سؤال هفت و 358/0 از بیشتر عاملی بار با سوم عامل روی سؤال نه ،326/0 از بیشتر

 برای شده تهگرف نظر در پیش از عوامل با سؤاالت انطباق. گرفت قرار 306/0 از بیشتر عاملی بار با

 احترام را دوم عامل خود، به احترام توان،می را نخست عامل دهدمی نشان گیرانکشتی اخالقی صفات

 .  ردک گذارینام جامعه به احترام را چهارم عامل و کشتی به احترام را سوم عامل حریف، به

 استفاده نباخکرو آلفای شاخص از عامل هر ابعاد پایایی بررسی برای آن، ییدأت و عوامل تعیین از پس

  (.3 جدول) شد
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 نامهپرسش ابعاد پايايی وضعیت -3 جدول

 ابعاد
 به احترام

 خود

 به احترام

 حريف

 به احترام

 کشتی
 کل جامعه به احترام

 95/0 88/0 91/0 85/0 88/0 کرونباخ آلفای

 قبول قابل قبول قابل قبول قابل قبول قابل قبول قابل پایایی وضعیت

 

 قرار بررسی مورد خود به مربوط عامل با مؤلفه هر ابتدا در ،نامهپرسش اول مرتبه عاملی تحلیل جهت

 صورتی در. شودمی داده نشان شاخص و بعد بعد، و سازه بین روابط میزان استاندارد، مدل در. گرفت

 .است ورداربرخ خوبی تبیین قدرت از نظر مورد سؤاالت گفت توانمی باشد، 3/0 از باالتر رابطه که
 

 اول مرتبه عاملی تحلیل در تی مقدار و عاملی بار -4 جدول

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 سؤاالت

 t 00/6 81/9 62/10 62/10 68/10 95/9 15/11 08/10 56/10 98/9 75/10 27/7مقدار

 بار

 عاملی
43/0 65/0 69/0 69/0 69/0 65/0 71/0 66/0 68/0 65/0 69/0 50/0 

 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 سؤاالت

 t 69/10 38/10 65/8 55/9 62/9 94/10 14/9 48/13 49/12 18/14 37/13 00/13 مقدار

 بار

 عاملی
69/0 67/0 58/0 63/0 63/0 70/0 61/0 80/0 76/0 83/0 80/0 76/0 

  Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 سؤاالت

  t 16/14 96/8 36/9 53/9 91/12 50/14 49/14 40/12 85/9 87/8 73/7 مقدار

 بار

 عاملی
83/0 59/0 61/0 62 78/0 85/0 88/0 76/0 64/0 59/0 53/0  

 

 مقدار تسؤاال همه اول، مرتبه عاملی تحلیل به توجه با و شودمی مشاهده 4 جدول در که طورهمان

t از باالتر االتسؤ همه عاملی بار همچنین. بود مسیر معناداری دهندهنشان که داشتند 96/1 از باالتر 

 مدل از نگیراکشتی اخالقی صفات شناسایی برای سپس. شدند تأیید سؤاالت همه بنابراین. بود 3/0

 .شد استفاده گیریاندازه
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 (دوم مرتبه عاملی تحلیل) گیرانکشتی اخالقی صفات شناسايی -1 کلش
 

 اهدهمش 5 شماره جدول در و شد تعیین گیرانکشتی اخالقی صفات گیری،اندازه مدل به توجه با

 . شودمی
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 دوم مرتبه عاملی تحلیل در  t و عاملی بار مقدار -5جدول

 جامعه به احترام کشتی به احترام حریف به احترام خود به احترام ابعاد

 90/0 89/0 94/0 77/0 عاملی بار

 t 57/5 93/9 73/11 62/11 مقدار

 

 نسبت 6شماره جدول به توجه با .شودمی بررسی هاداده مجموعه تناسب برازش، نیکویی آزمون در

 . است 065/0 با برابر تخمین خطاهای مربعات میانگین ریشه و 46/3 با برابر آزادی، درجه به دو خی
 

  برازش هایشاخص بررسی -6جدول

RMSEA دو خی  
 درجه

 آزدی

 دو خی

 به

 درجه

 آزادی

NFFI IFI NFI AGFI GFI 

065/0 1928.96 556 46/3 92/0 89/0 95/0 86/0 89/0 
 

 مدل برازش دهدمی نشان برازش هایشاخص سایر و تخمین خطاهای مربعات میانگین ریشه مقدار

 مناسب برازش هایشاخص لحاظ به پژوهش گیریاندازه مدل بنابراین .دارد قرار مطلوبی سطح در

 .شوند مجتمع مدل در توانندمی شده مطرح هایعامل تمامی و است

 بندیطبقه زیر ایههمقول به نخبگان و تحقیق تیم توسط بررسی یک در شده تأیید عوامل نهایت در

 ؛روح سالمت بدن، بهداشت دوپینگ، شامل خود به احترام است شده گزارش 7 جدول در چنانچه .شد

 شناسی،مرشد شامل کشتی به احترام ؛گزینیرعایت و سازیتشویق مصافحه، شامل حریف به احترام

 بود محلی هایکمک و شناسیرسانه هواداران، شامل جامعه به احترام و ؛مندیقانون یابیفلسفه
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 گیرانکشتی اخالقی هایشاخص ایههمؤلف بندیمقوله -7 جدول

 اصلی مقوله فرعی مقوله هاشاخص
 کنممی استفاده علمی وزن افزایش یا و کاهش هایروش از

 مخدر مواد و دوپینگ

 
 
 

 خود به احترام

 شناسممی را مجاز غیر و مجاز نیروزای مواد
  کنممین استفاده نیروزا مجاز غیر مواد از
 و سیگار استعمال از
 کنممی دوری مخدر مواد 
 کنممی دوری الکلی هاینوشیدنی از
 رعایت را مجاز پوشش غیرورزشی و ورزشی فضاهای در

 بدن بهداشت .میکنم
 کنممی رعایت را فردی بهداشت

 دهممی اهمیت درونی نفس سالمت به
 کنمنمی استفاده خالکوبی و تاتو از روحی سالمت

 دهممی قرار زندگی سرلوحه را بیرونی حسنه اخالق
 پایبندم مبارزه انتهای و ابتدا در حریف با دادن دست به

 دادن دست

 
 
 
 

 حریف به احترام

 معتقدم حریف مربیان با دادن دست به
 دارم صبر حریف هواداران تشویق برابر در

 گذارممی احترام حریف برتری و پیشرفت به صبوری
 کنممی دوری کردن تمارض از

  کنممی خود سرلوحه را خود مربیان به اعتماد

 مراعات
 هستم حریف سالمتی مواظب تمرینی هایحریف با مبارزه در

 کنممی را مصدوم حریف رعایت
 احترام کشورم مصالح به اسرائیل، رژیم مقابل نکردن مبارزه با

 گذارممی
 شناسممی را کشتی قدیمی و نامی پهلونان

 شناسی مرشد

 
 
 
 

 کشتی به احترام

 گذارممی احترام کشتی ورزش مربیان و پیشکسوتان به
 است کشتی طریق از بودن بهتر من ی فلسفه

 گذارممی احترام کشتی تشک و محیط به محوری فلسفه
 دهممی اهمیت برد برای تالش به
 هستم مسلط کشتی قوانین به

 مندیقانون
 دانممی اخالقی غیر را کشتی در بندی شرط
 دهممی مشورت کارشناسان به معقول قوانین تصویب جهت

 مندم عالقه خود مالی قراردادهای شفافیت به
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 گیرانکشتی اخالقی هایشاخص ایههمؤلف بندیمقوله -7 جدول ادامة

 اصلی مقوله فرعی مقوله ها شاخص
  گذارممی احترام جامعه در حریف و خود هواداران همه به

 هواداران

  جامعه به احترام

  گذارممی میان در هواداران با را مشکالت
 مدیریت را خود...( هایوبالگ و اینستاگرام) مجازی فضای
 رسانه با آشنایی کنممی

 شناسممی را اههرسان در حضور حدود رعایت
  دهممین سرایت جامعه به را بودن برنده و بازنده

 محلی رسانی کمک
 آموزش جامعه به را کشتی با رابطه در مهارتم با کنممی سعی
 دهم

 دهممی انجام را ورزشکار یک اجتماعی هایمسئولیت

 

 اخالقی الگوی عنوان تحت زیر الگوی در را گیرکشتی یک اخالقی هایشاخص توانمی ادامه در

 آنان اهمیت میزان به توجه با شده شناسایی مؤلفه چهار اندازه الگو این در. کرد هئارا ایرانی گیرکشتی

 .است کرده تغییر

 

 

 

 

 

 

 

 ايرانی گیرکشتی اخالقی هایشاخص الگوی -2 شکل

 

های شاخص

اخالقی 

گیر کشتی

 ايرانی

 احترام به حريف

 احترام به جامعه 
احترام به 

 کشتی

احترام به 

 خود 
 دوپینگ

 سالمت روح

بهداشت 

 بدن

 فلسفه یابی

قانون 

 مندی

 مرشد شناسی

 دست

 دادن

 صبوری

 مراعات

 هوادار

کمک 

 محلی

رسانه 

 شناسی



 1399، تابستان 19، شماره 8تی، دوره پژوهش در ورزش تربی                                                                  154

 رد. است شده ترسیم و گزارش خالصه صورت به نتایج گردد،می مشاهده 2 شکل در چنانچه

 شده ارائه شده کسب امتیاز به توجه با و شماتیک صورت به فرعی و اصلی ایههمقول الگو

 به حتراما و بزرگتر امتیاز بیشترین با حریف به احترام دهدمی نشان الگو این همچنین. است

 . ستا داده اختصاص خود به را حجم ترینکوچک خود
 

 گیرینتیجه و بحث
 پیرامونی جامعه و محققان از بسیاری توجه مورد بازردی از ورزش در آن تبع به و جامعه در اخالق مقوله

 داشتند واال یاخالق خصایص دارای پهلوانان باستان ایران در دیرباز از. است بوده تماشاگران مثل آن

 امروزه و انددهدی تعلیم کشتی یورزش رشته در پهلوانان این زمان مرور به .بودند مردم احترام مورد و

 اههرشت دیگر انورزشکار به نسبت پسندیعام و بهتر اخالق دارای ورزشکاران این که دارند انتظار مردم

 منجر آن ایجنت .دوب ایرانی گیرکشتی یک اخالقی الگوی و شناخت پژوهش این از هدف بنابراین. باشند

 . شد جامعه و کشتی حریف، خود، به احترام مقؤله چهار شناسایی به

 مراعات و صبوری ،دادن دست ۀمقول سه شامل که بود حریف به احترام شده شناسایی مؤلفه مهمترین

 آتالی و گورست که است جوانمرانه بازی ،گیرکشتی یک هایشاخص مهمترین از یکی واقع در. بود

 .اندشده اخالقی قانون این به ورزشکاران همه احترام خواستار و کرده اشاره مورد این به نیز( 2011)

 و دارد مختلفی مصادیق گوناگون هایورزش در جوانمردانه بازی داشت توجه باید نیز دیگر طرف از

1متوارکو مانند محققان برخی نظر از
 گرفتن نظر در بدون ورزشی هایبازی تمام قوانین ارائه( 2014) 1

 اخالقی ابعاد از یکی همچنین. است عدالتیبی مظهر خود جنسیت و سن عرف، گوناگون لئمسا

 نظر با که آمد دستهب اشغالگر هایسرزمین از تمرینی هایحریف به مبارزه عدم ایرانی گیرکشتی

2لیویلین و گالوس مانند محققان برخی
 به و گراییملی آنان عقیده به. ندارد همخوانی( 2013) 2

از  را ورزشکاران و است دور به اخالق ارکان از ملیت و مذهب هر با حریفان نشناختن رسمیت

 یک سرزمینی قوانین و عرف به احترام داشت توجه باید. سازدمی تهی ورزش جهانی هایاستاندارد

 است، ایرانی اخالقی و دینی بزرگان از بسیاری سیره چنانچه مظلوم از دفاع فرهنگ مانند ورزشکار،

( 2014) متوارکو چنانچه .است جوانمردانه بازی بارز مصداق و هایاخالقی ارزش از واالیی جلوه خود

 رژیم با ایرانی گیرانکشتی رویارویی عدم .است نداسته اخالقیات را بازی قوانین به احترام صرفا   نیز

 رانهمکاو  ردمامفو نتایج توجه با همچنین. گذاردمی نمایش به را اخالق از نمادی خود صهیونیستی

 که باشد جتماعیا_مذهبی یهادر چارچوب ارزش یدبا یاخالق هایگیریتصمیم تشخیص( 2015)

                                                           
1. Motoarca, I, R 

2. John Gleaves &Matthew Llewellyn 

https://www.tandfonline.com/author/Motoarca%2C+Ioan-Radu
https://www.tandfonline.com/author/Gleaves%2C+John
https://www.tandfonline.com/author/Llewellyn%2C+Matthew
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 یو اجتماع یبا توجه به پشتوانه مذهب یرانیا گیرانکشتی در اشغالگر، کشورهای با مبارزه خصوص در

 در او به کمک و فیحر به توجه داشتند اشاره خود قیتحق در( 2007) 11ریبردما و لدزیشصادق است. 

 استنباط نیچن توانیم نیبنابرااست.  یمسائل در اخالق ورزش نیتریاتیح ۀجمل از ازین مورد مواقع

 فنزیاس قیتحق جینتا نیهمچن و( 2005) ریبردما و لدزیش قیتحق جینتا با حاضر قیتحق جینتا که نمود

2آتانائیلیدی و پروئیودارد.  یهمخوان( 2001)
 ورزش، نوع ورزشی، سِمت" عنوان با تحقیقی در( 2006) 2

 ی،)مرب ورزشی سِمتبا توجه به  هایآزمودن ینب یتفاوت معنادار یچه "اخالقی رشد و ورزشی سابقه

 سال، 14 تا 7 سال، 6 تا 1) ورزشی سابقه(، فوتبال و هندبال)بسکتبال،  ورزش نوع ،(یکنباز یاداور 

 دست قوانین گرددمی پیشنهاد بنابراین. نکردند مشاهده اخالقی منطق رشد زمینه در ،(سال 30 تا 15

 در اجبار چند هر. گردد اعمال سنین تمامی در مسابقه انجام هایپروتکل قالب در حریف با دادن

 محدود قالب در داوری قوانین ایجاد همچنین. بکاهد آن اخالقی عمق و معنویت از شاید مسائلی چنین

 رشته منجر گردد.  ینا یدر دراز مدت به فرهنگ اخالق تواندمی هاتمارض کردن

 هواداران، مقوله سه شامل و شد شناسایی جامعه، به احترام ایرانی گیرکشتی یک اخالقی بعدی مؤلفه

 در مهمی بسیاری تأثیر رسانه امروزه داشت توجه باید. بود محلی رسانیکمک و رسانه با آشنایی

 فضای از ورزشکار خود استفاده از ناشی تأثیر این هیگا که دارد ورزشکار هر ایحرفه و عادی زندگی

 یمجاز یاهاز رسانه یاستفاده افراط یننشان داد ب ینهمچن( 2018) شعبانی چنانچه. است مجازی

وجود  یمعنادار یهمبستگ یو انحرافات جنس یکاریب یاد،شامل طالق، اعت یاجتماع یببا ابعاد آس

ورزشکاران گردند. چنانچه زارع  یدر برخ یباعث کج رفتار توانندمی که هستند هارسانه گاهیدارد. 

 یمنف یهمبستگ یخراف یو رفتارها یجمع یاهنقش رسانه ین( نشان دادند ب2017نژاد ) یدریو ح

 ایگسترده تعامل توانندمی نیز هواداران ورزشکار، دسترس در مختلف هایرسانه وجود با. وجود دارد

 و فردریک. شودمی شخصیت تخریب گاهی و برند ارتقأ باعث امر این گاهی. نمایند برقرار آنان با

3همکاران
 و پرداختند رزمی هنرهای با مرتبط مشهور وبالگ یک کنندگانمصرف بررسی به( 2012) 3

 و وبالگ از انتقاد) ارزیابی شامل که کردند شناسایی را وبالگ به دسترسی برای اصلی دلیل شش

 به) اطالعات آوریجمع ،(تجارب و عالی گذاردن اشتراک به) جامعه ،(ترکیبی رزمی هنرهای سازمان

 فکری سرمایه دادن نشان) دانش سطح نمایش ،(ترکیبی رزمی هنرهای مورد در اخبار آوردن دست

 باید ورزشکار احتماال  رویکرد این با بنابراین. بود( دیگران به ترکیبی رزمی هنرهای مورد در فرد

 توجه با هواداران به بتواند تا باشد داشته رسانه از استفاده حدود و اندازیراه برای را صحیحی مدیریت

 رسانه نخبگان از گرددمی پیشنهاد پس. نماید ارائه متناسب خدمات رسانه به آنان مراجعه اهداف به

                                                           
1. Shields & Bredemeirer 

2. Proios&AthanailidiS 

3. Frederick 
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. شوندمی مختلف هایرسانه جذب گوناگون دالیل به نیز ورزشکاران خود آن بر عالوه. گیرند بهره

1همکاران و همبریک
 که پرداختند موضوع این بررسی به محتوا تحلیل روش از استفاده با( 2010) 1

 هاییافته اساس بر .کنندمی استفاده توئیتر مانند اجتماعی رسانه کانال از ایحرفه ورزشکاران چرا

 رابطه) تعامل برقراری شامل که کردندمی استفاده توئیتر از دلیل شش به ایحرفه ورزشکاران آنها

 به ،(ندارند ورزش با ارتباطی که اطالعاتی ارائه) تفریح ،(تماشاگران و ورزشکاران دیگر با مستقیم

 برقراری ،(ورزش و خود هایتیمی هم مربیان، مورد در هاییدیدگاه ارائه) اطالعات گذاردن اشتراک

 دادن نشان) طرفداری ،(اینترنت فضای در عالقه مورد هایمکان دادن نشان) محتوا با ارتباطی حلقه

 هاییبازی و انتخابی مبارزات از اعم عمومی، روابط) تبلیغات و( هواداران و هاورزش دیگر از طرفداری

 بتواند که یابدمی فرهنگی رویکرد صورتی در موارد این همه. بود( شوند انجام آینده در است قرار که

 گیرکشتی یک برای که اخالقی معیارهای از یکی این بر عالوه. دهد ترویج قالب شش هر در را اخالق

 و افروزه. گردد ارائه اجتماعی هایمسئولیت قالب در تواندمی که است محلی هایکمک شد شناسایی

 گوناگون هایقالب در محلی هایکمک را اجتماعی مسئولیت هایرویکرد از یکی( 2017) همکاران

 نیت حسن و ورزش بقای ضامن را آن توسعه و دانندمی ورزشکاران و هاباشگاه توسط خیریه و آموزش

 در اخالق آید،برمی آن پهلوانی روحیه و کشتی ورزش اسم از چنانچه بنابرین. دانندمی محلی جامعه

2هامرولد و سولبرگ. باشدمی بومی ورزش ایم الزامات از کشتی
 هوادار وجود داشتند اشاره( 2008) 2

 رعایت با نزدیک و ایمن ارتباطی خطوط وجود بنابراین. انجامدمی ورزش آن بیشتر رونق به بیشتر

 این بر عالوه. بیانجامد جامعه بطن در کشتی ورزش بیشتر توسعه به تواندمی اخالقی و ایحرفه اصول

3همکاران و ایلبام نتایج به توجه با
 آحاد کلی ورزش مشارکت رونق به تواندمی هواداری ایجاد( 2012) 3

 به توجه با گیرانکشتی گرددمی پیشنهاد بنابرین. گردد منجر ورزشی مشاغل رونق نیز و جامعه

 نمایند ایفا اجتماعی رونق یا و کشتی ورزش توسعه در را اندکی سهم همواره خود ملی و علمی بضاعت

 ورزش از نیز جامعه عملی صورت به جامعه، بین در کشتی ورزش به نیت حسن ایجاد بر عالوه تا

 . گردد منتفع

رشته  یناحترام به فلسفه ا ازگرفته  نشأتاست که  یبه ورزش کشت احترامشده  شناساییسوم  مؤلفه

 هاارزشاز درک  یناش تواندمیورزش  یک هایارزش به احترام. است یراندر کشور ا یو پهلوان یمیقد

نظران از صاحب یاریبس .جامعه باشد یک یباورها یاعرف، سمبل، نماد و  یک هایارزش به احترام و

ها رفتار یتفعال ینا یقدهند و از طریمها را آموزش ارزش یورزش هاییتمعتقدند فعال یتیمسائل ترب

                                                           
1. Hambrick, M. E 

2. Solberg, H., & Hammervold  

3. Aelbaum, G., Cain, M., Darling, E., & Stanton, S.  
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باورند که ورزش  ینبر ا ین. همچنشودیم، اعتماد به نفس و ... آموخته ط، انضبای، کار گروهیورزش

رشد اخالق  یشوند برایمگرفته فراورزش  یقکه از طر یاست و صفات آلیدهسالم ا یزندگ یبرا

 فساد موارد به هاورزش بیشتر امروزه دیگر طرف از(. 2004 صبوری،شوند )یم یتلق یاساس ،یعموم

 نیز را مالی انگیزفساد موارد که دارند اشاره طیفی به( 2015) همکاران و کلرت چنانچه ،اندشده آالوده

 در نیز هاتمارض و مجاز غیر هایبندیط شر چون مواردی دارند اعتقاد آنان. داندمی دخیل آن در

 فساد نتیجه در و تبانی با بودن مرتبط دلیل به ورزش در بندیشرط. شوندمی گنجانده اخالق طیف

 اخیر هایسال در را جهان ورزش و حقوق علوم دانشمندان ۀویژ توجه ورزشی، هایرقابت در انحراف و

 ،دوپینگ از بعد را «تبانی با مرتبط قمار» المپیک، المللیبین کمیته رئیس. است داشته معطوف خود به

 از باید که است کرده تشبیه «سرطان» یک به را آن و هکرد توصیف ورزش برای تهدید ترینبزرگ

 کشور که آنجا از همچنین. شود نابود حقوقی و ورزشی هایسازمان متحدانه کوشش و تالش طریق

 ویژه به جوامع، عظیم هایدگرگونی و تغییرات با ،است مدرنیته به سنت از گذر حاضر حال در ایران

 ساخت در تحول زندگی، سبک در تغییر فرهنگی، هایدگرگونی شدن، صنعتی شهرنشینی، توسعه

. کندمی پیدا بروز جامعه در متعددی انحرافات نهادها، این فرهنگی کارکردهای و وظایف و اجتماعی

 و است گرفته شکل تاریخ طول در که دارد را خود خاص فرهنگ انسانی، جوامع از یک هر گفت باید

 در اساس، این بر(. 2014 همکاران، و زاده عباس) است جامعه یک دهنده هویت فرهنگ، همین

 از گرانه،سرکوبغیر هایروش اتخاذ کنار در اقتصادی، و سیاسی امور متولیان کشورها، از بسیاری

 بعضا  جزایی قوانین و کرده استفاده بندیشرط پدیده با مبارزه جهت ابزاری عنوان به کیفری حقوق

 مشکالت کلی طور به(. 2010 همکاران، و زاده حبیب) اندکرده بینیپیش آن با مقابله برای شدیدی

 طالق، قمار، به اعتیاد خودکشی، ورشکستگی، افزایش از ندعبارت قمار از ناشی اجتماعی و اقتصادی

 اطالع پایگاه) جنایی جرایم کلی افزایش و خانوادگی خشونت کودکان، علیه خشونت آزاری، کودک

 ایران کشور فرهنگ در تربزرگ به احترام همچنین(. 1394 مجازی، فضای در اقتصادی جرایم رسانی

 پیشکسوتان به حتراما که دارد اشاره( 2008) شوقی. است شده هویدا نیز کشتی قالب در که دارد وجود

 از تعریف رویکرد در قدیم از. شودمی کشور کشتی عزت باعث و کشتی به احترام قهرمانان، و

 گیرانکشتی توسط سینه به سینه فرهنگ این و است بوده مستتر نیز وی به احترام واژه پیشکسوت

 تواندمی ورزش فلسفه به آگاهی همچنین. است شده منتقل ایحرفه کشتی ورزش به پهلوانان و

 اخالقیات و روحیات تمام نظر مورد فلسفه در. دهد نجات نابودی ورطه به شدن کشیده از را ورزشکار

 را خود واقعی قهرمانان توانندمی خوبی به بینندگان و تماشاگران و است شده لحاظ و است جاری نیز

  .کنند متمایز بقیه از کشتی ورزش هایپایه به احترام توسط
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 دوپینگ، از دوری مقوله سه شامل و است خود به احترام ایرانی، گیرکشتی شده شناسایی مؤلفه آخرین

 از یکی دوپینگ( 2006) آروانیتی عقیده به. شودمی روحی سالمت و جسمانی سالمت به توجه

 ایههحوز تمام در اخالقیات از بسیاری مبنای که است جهان روز ورزش در اخالق ابعاد مهمترین

 .است شده تبدیل ایپیچیده معضل به داروها از نادرست استفادۀ امروزه. است ورزش با مرتبط

 اخالقی و اجتماعی فرهنگی، مختلف ایههجنب با بلکه نیست دارویی مواد سوءمصرف تنها دوپینگ،

 شرافتمندانه رقابت با مغایر و غیراخالقی عملی غیرمجاز، هایروش و مواد از استفاده .دارد ارتباط

 اندازد خطر به نیز را ورزشکاران سالمت است ممکن زند،می برهم را هاارزش که حال عین در و است

1موترام)
 نظر به دوپینگ پیرامون ورزشکاران دانش مورد در شده انجام مطالعات طبق( 2003 ،1

 آشنایی خصوص به ،ندارند دوپینگ حوزۀ در کافی دانش معمول طور به ورزشکاران رسدمی

 سوم یک از ترمک که طوری به .است اندک بسیار آنابولیک استروئیدهای جانبی عوارض با ورزشکاران

 گیرانکشتی درصد 40 از بیش و دارند آشنایی داروها این جانبی عوارض ترینشایع با گیرانکشتی

 ورزشکاران آشنایی بیشترین میان، این در .کردند اطالعیبی اظهار داروها این عوارض از کامل طور به

 عینی تظاهرات که است پوستی جوش و عقیمی مردان، در پستان شدن بزرگ مانند جانبی عوارض با

 شوند، ظاهر دیررس صورت به است ممکن که رشد توقف و یرقان مانند عوارضی با و دارند سریع و

 بدن بهداشت به توجه از نوعی پوشش(. 2009 منصورنیا، و استقامتی چی، حلب) هستند آشنا کمتر

 شودمی آنان هویت تشخیص و شدن شناخته موجب که اسـت ابزاری اولین از افراد لباس و است

 از رهایی برای ابـزاری پوشاک( 2000) مکوی و (2005) کریک نظر از .(2009. فرجی و حمیدی)

 توانمی مورد این در. آیدمی بشمار گذشـته قـرن نـیم در اجتماعی کنترل و فرهنگـی هـایمحدودیت

 ساختن بنا برای راهی و فردیت اثبات برای پوشش سبک .کرد اشاره فرهنگی خرده هایسبک ایجاد به

 گیرانکشتی آگاهی سطح أارتق جهت یهایآموزش شودمی پیشنهاد بنابراین. است دیگران با او تمایز

 دیگر موارد از. گردد ارائه هافدراسیون و مربیان توسط جامعه در فردی پوشش تأثیر فهم راستای در

2گراوس که چرا ؛است روح سالمت عنصر برسد فعلیت به ایرانی گیرکشتی اخالق الگوی در تواندمی که
2 

 که نمایدمی ترسیم سالم و مذهبی فرد یک ایههمشخص دارای فردی را اخالق با ورزشکار( 2018)

 خود از ورزشکاران حفاظت بنابراین. نماید گیرهمه ورزش در را هاقداست این از بسیاری تواندمی

 پیله اعتماد، دارای جو ،(2014) گیدنز نظر از چنانچه ؛گرددمی نیز اعتمادی جو نوعی به منجر

 محیط تداوم و حفظ به که است بخشاطمینان پوشش نوعی حقیقت، در که کندمی تولید حفاظتی

 سعی همدیگر به اعتماد حفظ برای افراد باالست، اعتماد وقتی واقع در .کندمی کمک ما پیرامونی

                                                           
1. Mottram  

2. Graves 
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 هزینه ،جامعه در مشارکت هایشبکه .کنند جلب را مقابل طرف اعتماد هنجارها، رعایت با کنندمی

 سوی از و اندازدمی خطر به را فرد منافع خودخواهی، و طلبیفرصت لذا دهد،می افزایش را عهدشکنی

 سرمایه گرفت نتیجه توانمی لذا. کنندمی تقویت را متقابل معامله قوی هنجارهای ا،ههشبک این دیگر،

 و کانو. دهدمی کاهش نیز را کجروی و جرم آن تبع به و داده کاهش را ورزشی هایآنومی ،اجتماعی

1سامز
. دانندمی بازار تبلیغات حاصل و خودنمایی خواهی، خود از اینشانه را خالکوبی و تاتو( 2010) 1

2همکاران و استرین
 نتیجه این به بودند کرده تاتو که آلمانی جوانان بین در خود مطالعه در( 2006) 2

 به دست روحی سالمت کاهش مسایل با آنان بیشتر و دارند کلیسا با کمی رابطه آنان اکثر رسیدند

 به که باشد روحی مالیماتنا از اینشانه گاهی تواندمی تاتو گرفت نتیجه توانمی بنابراین. گریبانند

 یو تخصص عمومی یآموزش هایکالس حال هر به .گرددمی منجر ورزشکار یک اخالقی وجهه کاهش

 توجه مورد باید یروزادر جهت شناخت عوارض مواد ن المللیبینو  یمل ی،در سطوح مختلف استان

 بر روح سالمت و بدن بهداشت رعایت خصوص در دادن آگاهی باتا  گیرد قرار فدراسیون و اههباشگا

 . یدنما یبورزشکار را به توسعه آن ترغ ،یزشیو انگ یتوان جسمان أارتق

 مورد ار هاورزش همه کلی صورت به ورزش در اخالق حوزه با مرتبط هایپژوهش از بسیاری کنونتا

 با ژوهشپ ینا. تاس شده شناسایی و مطرح عام صورت به مسائل از بسیاری و اندداده قرار بررسی

 ردف به منحصر ایههشاخص شناسایی به کشتی ورزش از مردم توده حمایت و قوی پیشنه به توجه

  .شد شناسایی حریف و کشتی ورزشکار، جامعه، منظر چهار نهایت در که پرداخت گیرکشتی یک
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Abstract 
Sport with the ethical approach in society today is a necessity that can guarantee the 

survival and development of it. The aim of this research was to identify the Iranian 

wrestler's morality elements, due to the charisma of wrestling in Iran. This research was 

mixed and its statistical population was in two sections include of expert of this area and 

then the wrestlers selected, the experts were chosen purposefully and wrestlers were 

randomly selected. The research instrument was a Delphi-elite questionnaire, which was 

completed with appropriate reliability and validity by statistical sampling and analyzed by 

SPSS and LISREL software. The results showed that ethics in an Iranian wrestler could 

include four components of self-respect, opponent, wrestle and society. Self-respect 

includes doping, body health, mental health, respect for the opponent, including shuffling, 

patience and observance, respect for the wrestle, including mastership, philosophy, the 

rule of law and respect for the community including supporters, media familiarization and 

help Was local. Therefore, a wide range of ethics over time can be embedded in an athlete, 

which can be examined by the relative or absolute nature of the ethical and normative 

indicators of existence or absence of it over time and place. Iranian wrestlers, based on the 

philosophy of the wrestle in the heart of the history and culture of the country, which is a 

source of paradise, combines a broader range of morals, which is referred to as a sporting 

moral model. Accordingly, it is suggested that base trainers and athletes teach the two 

categories of body and ethics from the beginning to preserve and develop this precious 

heritage. 
 

Keywords: Respect for Society, Respect for the Opponent, Respect for Oneself, Ethics, 

Wrestle 
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