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  مقدمه

تربيت  ياز ارزش ها يبخش مهم. كرد يهر فرد بررس يزندگ يه عمومتوان با شناخت فلسف يو ورزش را م يتربيت بدن يارزش ها

از  گريد يبرخ. است يجسمان يو آمادگ يآن، سالمت يعين جهيكه نت ديآ يبه دست م يورزش يتهاياز طريق شركت در انواع فعال يبدن

و  ريالبته مس. شوند يمربوط م يو اجتماع يفرد يزندگ ياساس يهستند، چون به ارزش ها يتو ذا يدرون يبدن تيترب يارزش ها

 يخوب را م يارزش زندگ ينيدرتفكر د. وابسته است "خوب يزندگ"به نام  يبه هردو نوع ارزش ها به ارزش واالتر يابيمقصد دست

به  رند،يگ يشركت در ورزش درنظر م يكه افراد برا ييهاارزش . گره زد "بهيط اتيح" يعني تيوترب ميتعل يتوان به ارزش اساس

 افتيدر ديابتدا با يوقضاوت درست گفتار وعملكرد جامعه ورزش ليتحل يبرا نيبنابرا. آنها وابسته است يباورها اي يفرد يفلسفه زندگ

 يريشود جهت گ ياست كه سبب م يندگنوع تفكر و اعتقاد به ز نيرسد كه ا ينگرند؟ به نظر م يم يبه زندگ يكرديكه آنها با چه رو

و  تيبر اهم يافراد به زندگ دگاهيد ،يو چه از جنبه شغل يرو چه ازجنبه نظر نياز ا. افراد در ورزش متفاوت باشد يو اخالق يارزش يها

 شود؟ يم يدر عملكرد و رفتار ورزش يراخالقيغ اي ياخالق يارزش ها اثرگذار است وسبب بروز رفتارها نيا تياولو

  يشناس روش

 .مطالعات استفاده شده است ليحلو ت يا از مطالعات كتابخانه قيتحق نيدر ا

   ها افتهي

نشان داد كه  نهيزم نيدر ا قاتيتحق جينتا. است شده يبررسدر ورزش  تيو رابطه آن با فعال يبه زندگ ياصل كرديمقاله سه رو نيدر ا

 يمتفاوت يها تياولوافراد  شود يمسبب  ييگرا عقلو  يفردمحور ،ييگرا اتيح كرديسه رو ريتأثحاكم در ورزش تحت  ياصل يها ارزش

و گسترش دانش  يرشد اخالق ،ياجتماع –يرشد عاطف ،يهمگان يا حرفهرشد ورزش  ،يجسمان يو آمادگ يمتسال يها ارزش يرا برا

ت، بر هر ارزش چندان مهم نيس ديتأكتوجه داشت كه انتخاب و  ديبا رو نيازا. بر اساس آن رفتار كنند تاًيشوند و نها قائلورزش  معرفت

و  ها ارزشفقط . ، متفكرانه عمل كردها ارزشبايد ضمن تعهد به كليه  يبدن تيترب يها ارزشبلكه مهم اين است كه در انتخاب 

  .شايسته حمايت و انتخاب است يتصميمات خوب در هر فرهنگ

  يريگ جهينتبحث و 

خطرزا و  يها ورزش ،يورزش افراط ،ينژادپرست. يد كرددر ورزش را نبايد كوركورانه تقل يترجيح يا ارزش فرهنگ هرگونهخالصه  طور به

  .دارد ازين يفراوان يو لذت به بحث و بررس يآمادگ ،يارزش سالمت ازنظرمختلف هنوز  يها فرهنگموارد ديگر در 

  يورزش يريگ جهت ،يورزش يها ارزشاخالق در ورزش، : هاي كليديواژه
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