
تربيت بدنی و ورزش از سه مبنای اساسی 
تاريخی، فلسفی يا تربيتی و علمی تشکيل 
شده اســت که می توان مبانی اجتماعی-
فرهنگی و مبانی ارزشی و اخالقی را هم به 
آن افزود. بر اين اساس، تربيت بدنی و علوم 
ورزشی با اسامی مختلف به مثابة يک دانش 
ميان رشته ای بر پاية مطالعات علوم زيستی 
و انسانی و اجتماعی قرار دارد و نه فقط به 
دنبال تحقق اهداف جسمانی و بهداشتی 
يا نيک زيستی و زندگی خوب است، بلکه 
ضمن تعقيب اهــداف تربيتی و اجتماعی 
می کوشــد کيفيت زندگی و عملکرد فرد 
را در زندگــی و ورزش نيز بهبود بخشــد. 
ورزش در طول تاريخ کارکرد    های مختلف 
نظامی، آموزشی، اجتماعی و سياسی پيدا 
کرده اســت و اکنون نيز کارکرد اقتصادی 
و تجاری آن غلبه يافته است. اگرچه روند 
تجاری شدن ورزش سبب شد که ورزش 
از هويت تربيتی خــود فاصله گيرد، ولی 
کارکرد تربيتی و اخالقی ورزش هميشــه 
مهم و حساس بوده است. ورزش، کارکردی 
تربيتی دارد و ديگر کارکرد    های آن نيز بايد 
در خدمت چنين هدف پايدار و ارزشمندی 
قرار گيرد. تأکيد بر اين کارکرد برای تکامل 
واقعی و انسجام شخصيت آدمی بسيار مهم 
است و بســياری از محققان علوم ورزشی 
نيز نشان داده اند که فقط با تکيه بر چنين 
کارکردی می توان در جهت تحقق اهداف 

غايی و نهايی ورزش گام برداشت.
كتاب مبانی ارزش ها و اخالق در ورزش 
تأليف رحيــم رمضانی نــژاد و حميدرضا 
گوهررستمی، اولين بار به دست انتشارات 
«علم و حرکت» در ســال ١٣٩٦ منتشر 
شده اســت. اين کتاب به بيان بخشی از 
مبانی فلسفی و تربيتی ورزش می پردازد. 
البته در مبانی ارزش هــا به دليل ماهيت 
زيســتی و جســمانی ورزش، بيشــتر بر 

ارزش    های ســالمتی و بهداشت جسمانی 
و روانی ورزش تأکيد شده است. از اين رو، 
تحقق بخشــی از مفهوم «زندگی خوب» 
به عنــوان يک ارزش مادی بر عهدة ورزش 
اســت، هرچند که هدف غايی بايد تحقق 
«زندگی پاک يا حيات طيبه» باشــد. به 
عالوه، ارزش    های اخالقی ورزش در طول 
تاريخ هميشه مهم تر از ارزش    های زيستی 
ورزش و مــورد اتفاق و تأکيد همگان بوده 
است. بدون ترديد، اخالق به ورزش جهت 
تربيتی و انسانی می دهد. به همين دليل 
برای تحقق رشد اخالقی در ورزش بايد به 
اهداف اجتماعی، عاطفی و اخالقی از سطح 
ورزش تربيتــی تــا ورزش حرفه ای توجه 
داشــت و راهبردهای آموزشی خاصی را 
تدوين و اجرا کرد. اگرچه بازی جوانمردانه 
يا منصفانه به عنوان اخالق علمی و کامًال 
کاربردی در ورزش مطرح شــده اســت، 
ولی مفهوم پهلوانی به عنوان راهبرد اخالق 
ورزشــی بايد هميشه در زندگی ورزشی و 

غير ورزشی جاری و برقرار باشد.
ايــن كتــاب در دو بخــش و ده فصل 
ارائه شده اســت. پنج فصل ابتدايی آن به 
ارزش های مادی و زيســتی ورزش و پنج 
فصل بعدی به موضــوع اخالق در ورزش 
پرداخته است. عناوين و موضوعات فصول 

اين كتاب از اين قرارند: 

۱. آشنایی با ارزش ها، شامل تعاريف، 
ديدگاه ها و مفاهيم؛

زندگی،  در  ورزش  ارزش هــای   .۲
شامل ارزش های مادی، زيستی، اخالقی، 
زيباشناختی تربيت بدنی و ورزش و زندگی 

خوب و معنادار؛
۳. ارزش های بیرونی ورزش، شــامل 
ارزش هــای بيرونی آمادگی جســمانی و 
سالمت، شناخت فعاليت بدنی، مهارت های 

حركتی و لذت؛ 
٤. ارزش های درونی ورزش، شــامل 
ارزش هــای درونی آمادگی جســمانی و 
سالمت، شناخت فعاليت بدنی، مهارت های 

حركتی و لذت؛
ارزش های  اولویــت  و  انتخاب   .٥
ورزش، شــامل مالك های انتخاب، نقد و 

بررسی و اولويت های ارزش ها؛
٦. اخالق و ورزش، شامل اخالق نظری 
و رفتارهــای اخالقی، رشــد اخالقی در 
ورزش، اخــالق در ورزش حرفه ای، اخالق 
فردی و مسئوليت سازمانی و تصميم گيری 

اخالقی؛ 
۷. نظریه های اخالق، شامل نظريه های 
رشــد و تكامــل و نظريه های فلســفی و 

اجتماعی اخالق؛
۸. بازبینی و اصالح اخالق ورزشی، 
شــامل ســطوح بازبينی اخالق ورزشی، 
بازبينی اخالق در ســطوح كالن، ميانی، 
فــردی و پهلوانی به مثابــة راهبرد اخالق 
ورزشــی و ويژگی های اخالقی ورزشــكار 

مسلمان؛
۹. بازی منصفانه در ورزش، شــامل 
تعريــف و ابعاد بازی منصفانــه، ضرورت، 
زمان و مكان بازی منصفانه، بازی منصفانه 
برای همه، اجرای بازی و بازی منصفانه در 

رقابت های ورزشی؛
١٠. مسئولیت پذیری در ورزش، شامل 
تعريف و عوامل مؤثر بر مسئوليت پذيری، 
مدل مســئوليت پذيری، ســطوح تكامل، 
تجديد نظر، تعميم و گســترش در مدل 
آموزشی،  راهبردهای  مســئوليت پذيری، 
مفاهيــم، پژوهش و نقد و بررســی مدل 

مسئوليت پذيری. 
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