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هاي ملی  ورزشی از دیدگاه ورزشکاران تیم اخالق ترویج در نقش مربیان ارزیابی

 پایه کشور

 

   1سعید یوسفی

  2اسماعیل شریفیان 

 3کوروش قهرمان تبریزي

 
 ٢٠/٣/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٨/۵/١٣٩٣: تاریخ پذیرش مقالھ

ورزشکاران از نظر شخصیتی  يارتقاهاي رقابتی موجب  ها همگان بر این باور بودند که ورزش طی سال

 بلکه شود، نمی ساخته شرکت در ورزش طریق فقط از خودکار طور به در صورتی که شخصیت شود، می

با  پژوهش حاضر ،بر همین اساس. گیرند را فرا می مثبت هاي ش ارز مربیان هاي آموزش طریق ورزشکاران از

روش تحقیق حاضر از نوع . اجرا شد ورزشکاران در ورزشی اخالق ترویج در مربیان نقش هدف ارزیابی

آماري آن بازیکنان دعوت شده در اردوي تیم ملی نوجوانان فوتبال، هندبال،  که جامعه پیمایشی است

گیري به دلیل کم بودن جامعه آماري از روش  براي نمونه .باشد می بسکتبال، تکواندو، کشتی و جودو

اي که روایی و  گویه 33   از پرسشنامه محقق ساخته ،اطالعات يبراي جمع آور. سرشماري استفاده شد

هاي تحقیق  یافته .تایید شد، استفاده گردید CVI)90/0(و  ICC) 86/0(هاي  پایایی آن از طریق آزمون

تعهد هاي  ولی در حیطه پهلوانی عملکردي مطلوب، نشان داد مربیان در ترویج حیطه رفتارهاي جوانمردانه و

به ها  این اختالف و اند یی عملکردي نامطلوب داشتهبردگرا  تفکر ینفهاي اجتماعی و  ، مسئولیتبه ورزش

چنین تفکري را مربیان باید سعی نمایند در ورزشکاران خود  ،با توجه به نتایج. دار بود لحاظ آماري نیز معنی

هاي همچون تعهد ورزشی  مولفهبرد نیست و در ترویج  فقط ،پرورش دهند که هدف از شرکت در ورزش

  .هاي اجتماعی تالش بیشتري نمایند و مسئولیت

  هاي ملی تیم مربیان، نوجوانان، اخالق ورزشی و :کلیدي واژگان
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  مقدمه

 مسائل اجتماعی، طبقه و سیاست فرهنگ، نژاد، هر از فارغ. است انسان زندگی از جداناپذیري سازه ،1اخالق

 اهمیت خود همانند نیز دیگران براي اینکه یعنی اخالق. کنند می ایفا انسان رفتار در مهمی نقش اخالقی

 اخالق مفهوم هرچند. )2،1994آرنولد( بگذاریم تمایز نیز غلط و درست و بد و خوب بین و ویمش قائل

 خاصی نمود ،اخالق ارزش و اهمیت که اي ویژه هاي زمینه از یکی اما است، شده شناخته مفهومی اغلب

 منش تکامل و رشد منادي ورزش ،سنتی طور به. )3،1387ویلیام جی و همکاران(است  ورزش کند، می پیدا

این عقیده که ورزش موجب  ،همچنین. )1380کاشف،(است  شده عجین اخالق با ذاتاً ،رو همین از و بوده

از دوران باستان وجود داشته و از همان زمان طرفداران بسیاري  ،شود ساختن یک شخصیت اخالق گرا می

 هاظهار داشت نیز  6چون کامو 5یلیستافیلسوف اگزیستانسیبه طوري که  ؛را دارا بوده است 4از جمله افالطون

نیز افراد  در مقابل این ولی  .)1391خیري،( ورزش بود ،اي که او در آن به واقع اخالقیات را آموخت مقوله

 يورزش به خوبی موجب ارتقاکه  دبودن که اکثریت آنها بر این باور ندا وجود داشته منتقدانیمواره ه

و هاي غلط  ارزش تواند هاي ورزشی می با توجه به محیط ها ی این ارزشـــول ،شود میها  ی از ارزشــبرخ

درباره  8جورج اورول ،انگلستاننویسنده و متفکر تواناي  ).2001، 7سیمون(هاي غیر اخالقی نیز باشند  رفتار

فخر  و شود به عداوت، حسادت ورزش مدرن محدود می" :کند درباره ذات ورزش مدرن چنین بیان می

از  9بردارنده نوعی لذت سادیستیدر  ،واقعو در  شود ه نمیهیچ یک از قوانین در نظر گرفتدر که  فروشی

؛ به 1945اورول،(است یک جنگ منهاي تیراندازي با تفنگ  ،ارت دیگرــــــبه عب ؛ است تماشاي خشونت

 با ورزش ،امروزه ند که دار می در پژوهشی اظهار نیز )1389( همکاران و دار کشتی. )1391نقل از خیري،

 رفتن دست از موضوع همان این داده، قرار هدف را اجتماعی و فرهنگی هاي ارزش که روست روبه چالشی

ورزش به  توان گفت همچنین می. است ورزش عظیم جامعه کل میان در ورزشی اخالق و ورزش روح

هاي شناختی افراد باقی  برخصوصیات ثابت شخصیتی و یا عملکرد یخودي خود هیچ اثر منفی یا مثبت

بر افراد، حاصل برنامه ریزي، آموزش و یادگیري  ورزشباید اذعان داشت که هرگونه تأثیر ، بلکه گذارد نمی

                                                           
1 Ethics 
2  Arnold 
3 Villiam & et al 
4 Plato 

  د به فلسفه اگزیستانسیالیسم یا اصل اصالت وجودقمعت -  5

6  Camus 
7 Simon 
8 George Orwell 

9
 .می برد روانی که فرد در آن از زجر کشیدن دیگران لذت ناهنجاري؛ نوعی (Sadism) سادیسم ناهنجاريمربوط به  - 
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چرا که مربیان در  ).1،1384آوویل وندن( باشد مداوم مربیان و شاگردان می ارتباطو  املـــر تعمبتنی ب

 در دیگري کس هر از بیش شاید حتی دارند، خود شاگردان روي را نفوذ قدرت بیشترین میادین ورزشی،

دهند  قرار خود کار رأس در را مسئولیتی چنین که است ورزش انمربی وظیفه این بنابراین،. شخص خانواده

توانند اهمیت رفتارهاي  به طوري که مربیان با رفتار اخالقی مناسب، می ؛)2،1997جمیسون وودن و(

گروهی،  پذیري، احترام، کار تا مسئولیت هند و به ورزشکاران کمک کننداخالقی و معنوي را افزایش د

کنار آمدن با شکست و موفقیت هاي مدیریت زمانی، تشخیص درست از نادرست، نحوه  پاسخگویی، مهارت

 و نحوه انجام کارهاي درست با وجود فشارهاي اجتماعی و تأثیر شرایط دیگر را در خود تقویت نمایند

در  اخالقی بهتر رفتارهاي توسعۀ و اصالح نحوة براي ،همچنین). 2011، 3المپکین و استوکوویسکی(

 تربیت مستلزم اخالقی رفتارهاي در گسترش و تغییر گونه هر شناختی، ایجاد روان ورزش از دیدگاه رویکرد

هر چقدر ما بتوانیم افراد را در  ،یعنی ؛)1382؛ احمدي،1380شعاري نژاد،(است  زندگی اولیۀ دوران از

آن رفتارها  می تواننددوران اولیه زندگی در محیطی مناسب براي فراگیري رفتارهاي اخالقی قرار دهیم، آنها 

  .را بهتر فرا گیرند

توانند در پرورش شخصیت ورزشکاران با  با توجه به رویکرد روانشناختی و تأثیري که مربیان ورزشی می

هدف پژوهش   ورزشکاران داشته باشند، شخصیت و رفتار گیري تأکید بر جنبه اخالق ورزشی در شکل

ملی  هاي تیم اردوي دعوت شده در ورزشکاران در ورزشی اخالقی ترویج در مربیان نقش حاضر ارزیابی

  . نوجوانان فوتبال، هندبال، بسکتبال، تکواندو، کشتی و جودو بود

  پژوهششناسی  روش

به صورت میدانی با آن و اطالعات باشد  و از نظر هدف، کاربردي میپیمایشی  نوعحاضر از پژوهش روش 

شامل نیز پژوهش حاضر  جامعه آماري. است هشد گردآوريورزشکاران نوجوان پسر استفاده از نظرات 

، بسکتبال( تیمیورزشی هاي  رشته هاي ملی نوجوان پسر دعوت شده در اردوي تیم ورزشکارنفر  205

به علت  گیري براي نمونه. بود )تکواندوو  کشتی جودو،(انفرادي  ورزشی هاي رشته و) فوتبالهندبال، 

ابر جامعه آماري در نظر نمونه آماري بر ،یعنی ؛محدود بودن جامعه آماري، از روش سرشماري استفاده شد

پرسشنامه به علت مخدوش  9نفر حاضر به همکاري با تحقیق حاضر شدند و تعداد  195تعداد . گرفته شد

                                                           
1 Venden Avil  
2 Wooden & Jamison 
3 Lumpkin & Stokowski 
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ها ه آوري داد براي جمع. نفر بود 186نمونه تحقیق شامل  ،در نهایت کهبودن از تحقیق کنار گذاشته شدند 

 جامعی هاي خود به پرسشنامۀ ورزشی، محقق در بررسی اخالق ویجتر در مربیان ارزیابی نقش مورددر 

 در اخالق پیرامون خارجی و داخلی منابع در موجود تحقیقات و اطالعات نخست ،رو از این .برخورد نکرد

و ) 2012( 1ورزشی زلکووسکی و همکاران اخالق پرسشنامه از گرفتن با الگو و شد مستندسازي ورزش

 نظرسنجی و براساس. گویه طراحی شد 40اي اولیه در  ، پرسشنامه)1390(حسینی و همکاران  سلطان

از  2اي لیکرت گویه پنج درجه 33روایی،  و سنجش پایایی و خبرگان و صاحبنظران نظرهاي از گیري  بهره

  . ، در ارزیابی نقش مربیان در ترویج اخالق ورزشی تأیید شد5تا  1گذاري  با مقیاس نمره» اصالً تا همیشه«

که  استفاده گردید 4درونی و پایایی 3بازآزمون - آزمون براي سنجش پایایی پرسشنامه از دو روش پایایی

بر اساس مطالعات . آمد به دست) 0ICC/=86(بازآزمون، برابر با  - هاي پایایی آزمون همبستگی بین میانگین

براي سنجش سازگاري  .)1981 ،5فلیز(می باشد  بسیار خوب ،به باالتر ) 74/0(همبستگی  قبلی، ضریب

که  به دست آمده) 87/0(راي کل گویه ها این ضریب ب .درونی نیز از روش آزمون آلفا کرونباخ استفاده شد

، 7؛ نانلی و برنشتاین2003، 6دولیس(بسیار خوب است  )80/0(از  باالتر ي بر اساس مطالعات قبلی محدوده

1994.(  

براي تعیین روایی . مورد ارزیابی قرار گرفتند 8روایی سازه و روایی محتوا ،براي پی بردن به روایی پرسشنامه

که پرسشنامه اولیه با مقیاس قضاوتی لیکرت  طوريبه  ؛، استفاده گردید)1975(از مدل الوشی روایی محتوا

هاي  فرضیه و با اهداف ، همراه4تا  1گذاري  با نمره »ارتباط ندارد تا بسیار مرتبط است«از  اي چهار رتبه

نظرات خود را راجع  از آنان خواسته شدشد و  ارایه اخالق تن از متخصصان تربیت بدنی و 5 پژوهش به

که روایی محتواي  اضافه یا حذف شود لحاظ نمایندهاي که الزم است  رها و گویهها با متغی به ارتباط گویه

  .آمد به دست، 90/0CVI=(9(کل پرسشنامه 

پاسخ به این سؤال است که ساختار پرسشنامه تا چه حد با هدف پرسشنامه  ،هدف از ارزیابی روایی سازه

)  KMO(که کفایت حجم نمونه  تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد براي سنجش آن از روش. انطباق دارد

                                                           
1 Ziolkowski & et al 
2  Likert scale 
3  Test-retest reliability 
4  Internal reliability 
5  Fleiss 
6
 Devellis 

7
 Nunnally & Bernstein 

8Content Validity 
9 Content validity item 
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براي اکثر گویه ها  Bartlett’s Testدر این پژوهش نتایج آزمون . آمد به دست) 79/0(براي این پرسشنامه 

 ،یعنی بود؛) 355/0(مساوي با  Determinantآمده، براي  به دستعدد آمد و  به دست، )001/0(معنی دار 

ها  نیز از  براي دسته بندي حیطه). صفر(و نه از هم دیگر جدا هستند )یک(ه همبستگی کامل دارند ها ن هداد

PAFروش
در این پرسشنامه باالتر را به ما نشان می دهد،  2عددهاي ویژه مقدارکه این روش . استفاده شد 1

. دهد هاي استخراج شده از این پرسشنامه را نشان می برابر با شش عدد بود که تعداد حیطه و  باالتر از یک

استفاده شد و  Direct Obliminاز نوع  Obliqueبراي قابل فهم تر کردن نتایج از روش  ،همچنین

ؤال آن بود، به عنوان س) 4/0(هاي مربوط به خود باالتر از  هایی که ضریب همبستگی آنها با حیطه سؤال

 به دستحیطه نیز به این شکل  هر به مربوط هاي گویه تعداد و پرسشنامه هاي حیطه. بندي شد حیطه دسته

 ، تعهد)5(اجتماعی  هاي ، مسؤولیت)5(پهلوانی  ، رفتار)6(جوانمردانه  ، رفتار)6(منصفانه  رفتار :آمد

 هاي آماري توصیفی و استنباطی  از روش ،ها براي تجزیه و تحلیل داده). 6(بردگرایی تفکر و نفی) 5(ورزشی

تک نمونه، لون  t آماري آزمونو  3اسمیرنوف کالموگراف آزمون از ،متغیرها طبیعی توزیع بررسی برايو 

استفاده  SPSSV20 افزار آماري  نرمها در محیط  براي سنجش فرضیه  آنالیز واریانس مکررمستقل و  tتست، 

  .شد

  هاي پژوهش یافته

  رشته ورزش اساس بر تحقیق هاي نمونه فراوانی توزیع :1 جدول

  آماره

  نوع ورزش
  درصد  فراوانی

 1/15 28  تکواندو

 6/15 29  بسکتبال

 4/20 38  کشتی

 9/19 37  فوتبال

 9/12 24  جودو

 1/16 30  هندبال

 0/100 186  مجموع

هاي تیمی  نفر به ورزش 96هاي انفرادي و  نفر به ورزش 90، تعداد 1با توجه به اطالعات جــدول 

 6/15 نفر معادل 29به ورزش فوتبال،  کل نفرات درصد9/19نفر معادل  37تعداد  ،همچنین. اند پرداخته می

نفر  38به ورزش هندبال،  ل نفراتکدرصد  1/16نفر معادل  30درصد کل نفرات به ورزش بسکتبال، 

                                                           
1- Principal axis factoring 
2- Initial Eigenvalues 
3 - Kolmogorov- Smirnove 
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به ورزش تکواندو و  درصد کل نفرات 1/15نفر معادل  28درصد کل نفرات به ورزش کشتی،  4/20معادل

  .کل نفرات، به ورزش جودو می پرداختند درصد 9/12نفر معادل  24

  هاي آن و حیطهنتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف اخالق ورزشی  :2جدول 

  آماره

  متغیر

 کولموگرف

  )Z(اسمیرنف
df  Sig.  

 082/0 186 101/0  اخالق ورزشی

 115/0  186 111/0  رفتار منصفانه

 131/0  186 095/0  رفتار جوانمردانه

 074/0 186 116/0  رفتار پهلوانی

 103/0  186 103/0  هاي اجتماعی ارزش

 065/0  186 156/0  تعهد ورزشی

 055/0  186 162/0  نفی تفکر بردگرایی

نتیجه  ،بنابراین .است 05/0داري براي متغیرهاي این پژوهش باالتر از  ، سطح معنی2جدولبا توجه به نتایج 

هاي اخالق ورزشی و نمره کل اخالق ورزشی از توزیع  هاي جمع آوري شده براي حیطه دادهکه م یگیر می

هاي پارامتریک  هاي تحقیق از آزمون به همین دلیل براي تجزیه و تحلیل داده و نرمالی برخوردار است

  .استفاده شده است

  هاي اخالق ورزشی تک نمونه عملکرد مربیان در ترویج حیطه  tنتایج آزمون  :3جدول 

  .است اختالف معنی دار  P≥ 05/0سطح  * 

  3= عدد شاخص 

Lower  Upper  عملکرد  Sig. t 
اختالف 

  میانگین
S.d  میانگین  

  آماره

 ها حیطه

  رفتارهاي منصفانه 11/3 014/1  11/0  585/1  115/0  متوسط  -028/0  264/0

001/0* مطلوب  690/0  992/0  98/10  841/0  044/1  84/3   جوانمردانهرفتار  

  پهلوانی رفتار 06/4 827/0  06/1  62/17  001/0*  مطلوب  949/0  18/1

 تعهد به ورزش 48/2 657/0 -52/0 -82/10 001/0* نامطلوب  -616/0  -/426

 50/2 965/0 -5/0 -936/6 001/0* نامطلوب  36/1  54/1
د رتفکرب نفی

 گرایی

 اجتماعی  مسئولیت 18/2 886/0 -18/0 -52/12 001/0* نامطلوب  -942/0  -686/0
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، باالتر از )�x=11/3(منصفانه  عملکرد مربیان در ترویج رفتارهايمشخص است،  3گونه که در جدول  همان

 .دار نیست ولی به لحاظ آماري این اختالف معنی ،آمد به دست، )�x=3(حد مطلوب  يمیانگین مورد ادعا

عملکرد مربیان در دو  ،همچنین. اند توان گفت مربیان در این حیطه داراي عملکرد مطلوبی بوده بنابراین نمی

آمده و به لحاظ آماري نیز این  به دستحیطه فتارهاي جوانمردانه و رفتارهاي پهلوانی باالتر از حد شاخص 

. اند حیطه داراي عملکرد مطلوبی بوده باشد مربیان در این دو دار است که حاکی از این می اختالف معنی

اجتماعی  هاي گرایی و مسئولیت تفکربرد  ورزش، نفی به تعهد  تک نمونه براي سه حیطه tنتایج آزمون 

پس مربیان ورزشی در  .دار است آمده که به لحاظ آماري نیز معنی به دستپایین تر از حد شاخص مطلوب 

  .اند ها داراي عملکرد نامطلوبی بوده این حیطه

ورزشی در  در ترویج حیطه هاي اخالق ورزشیعملکرد مربیان بندي  براي رتبه ،در مرحله بعدي

آمده از این آزمون  به دستکه نتایج  آنالیز واریانس استفاده شد تیم هاي ملی پایه از آزمون ورزشکاران

دار  معنی) 05/0(داري  کمتر از سطح معنی ورزشی اخالق هاي حیطه ترویج در مربیان نشان داد عملکرد

 ورزشکارانورزشی در  هاي اخالق در ترویج حیطه ورزشیتوان گفت بین عملکرد مربیان  می بنابراین. است

هاي موجود در  تفاوت Bonferroniتعقیبی   ونکه با استفاده از آزم هاي ملی پایه تفاوت وجود دارد یمت

  ).4جدول، (مشخص شد   بین حیطه

  هاي اخالق ورزشی  نتایج آزمون تعقیبی عملکرد مربیان در ترویج حیطه  :4جدول 
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 .I-J(  Sig ( اختالف میانگین  )J(هاي اخالق حیطه  )I(هاي اخالق حیطه

  هاي منصفانه رفتار

  001/0*  -724/0*  هاي جوانمردانه رفتار

  001/0* -951/0*  هاي پهلوانی رفتار

  001/0* 932/0*  اجتماعی هاي مسوولیت

  001/0* -640/0*  تعهد ورزشی

  001/0* -609/0*  نفی تفکربردگرایی

  هاي جوانمردانه رفتار

 325/0 -227/0  هاي پهلوانی رفتار

  001/0* 656/1*  اجتماعی هاي مسوولیت

  001/0* 363/1*  تعهد ورزشی

  001/0* 332/1*  نفی تفکربردگرایی

  هاي پهلوانی رفتار

  001/0* 883/1*  اجتماعی هاي مسوولیت

  001/0* 591/1*  تعهد ورزشی

  001/0* 560/1*  نفی تفکربردگرایی

  اجتماعی هاي مسوولیت
  002/0* -293/0*  تعهد ورزشی

  029/0* -323/0*  نفی تفکربردگرایی

 00/1 31/0  نفی تفکربردگرایی  تعهد ورزشی

  .است  تفاوت معنی دار  P≥ 05/0سطح  *           

هاي اخالق ورزشی به غیر از حیطه  ، در بین عملکرد مربیان در ترویج حیطه4به اطالعات جدول   با توجه

 P <05/0داري تفکر بردگرایی در سطح معنی رفتار پهلوانی با رفتار جوانمردانه و حیطه تعهد ورزشی با نفی

.  تفاوت وجود داشت) P ≥ 05/0(داري  هاي دیگر در سطح معنی ولی در بین حیطه ،تفاوت وجود نداشت

جوانمردانه،  هاي هاي رفتارهاي پهلوانی، رفتار با توجه به میانگین مربیان به ترتیب در حیطه ،همچنین

  .اند بیشترین نقش را داشتهاجتماعی  هاي ورزشی و مسئولیت بردگرایی، تعهد تفکر منصفانه، نفی هاي رفتار

  گیري بحث و نتیجه

هاي ورزشی، مربیان به عنوان مغز متفکر و پویا در تعیین سرنوشت و کسب باالترین بازدة ممکن، در تیم

 ورزش در مربیان هاي نقش مهمترین از یکی ،ها بر اساس نتایج پژوهش. نقش و اهمیت انکار ناپذیري دارند

 اهمیت توانند می مناسب، اخالقی رفتار با مربیان. باشد می ورزشکاران تپرورش شخصی به دادن اهمیت

 احترام، پذیري، مسئولیت تا ایندنم کمک ورزشکاران به و دهند افزایش را معنوي و رفتارهاي اخالقی

 اجتماعی فشارهاي وجود با درست کارهاي انجام نحوه و موفقیت و با شکست آمدن کنار نحوه کارگروهی،
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عملکرد  ،توانند به عنوان تاثیرگذارترین فرد بر روي ورزشکاران مربیان ورزشی می. نمایند تقویت خود در را

این پژوهش ارزیابی عملکرد مربیان در ترویج  هدف ،رو این از. مثبتی در ترویج اخالق ورزشی داشته باشند

دوران نوجوانی، آمادگی الزم در طبق نظریه بندورا فرد  که آنجا از هاي آن بود و اخالق ورزشی و حیطه

ملی پایه مورد هاي  مربیان ورزشکاران دعوت شده در اردوي تیم براي پذیرش رفتارهاي اخالقی را دارد،

  .ارزیابی قرار گرفتند

اي باالتر  هاي ملی در ترویج رفتارهاي منصفانه نمره دهد که مربیان ورزشی تیم آمده نشان می به دستنتایج 

 که ستا این در حالی ؛ار نیست د اند، ولی این اختالف به لحاظ آماري معنی آورده ستبه داز عدد شاخص 

؛ 2012گینز، (باشد  می مربیان ورزش به عهد در منصفانه رفتارهاي آموزش هد می نشان پژوهش  نتایج

دربرگیرنده صفاتی مانند حفظ خود از  ،هاي ورزشی هاي منصفانه در محیط رفتار). 2010جوینز و جوینز، 

هاي جسمانی و روانی، احترام به قوانین، تبعیت از مقررات، راستگویی در تبلیغات، اجتناب از گفتار  آسیب

  ). 1382دیلمی و آذربایجانی، (ز مواد نیروزاستو رفتار ناشایست، دوري از تقلب و احتراز ا

اي پایین تر از  نمره ،اجتماعی هاي گرایی و مسئولیت برد کرتف ورزش، نفی به تعهد  حیطهسه در  ،همچنین

پس مربیان ورزشی در این  .دار است آمده است که به لحاظ آماري نیز معنی به دستحد شاخص مطلوب 

  . اند ها داراي عملکرد نامطلوبی بوده حیطه

 افزایش ورزشکاران در را عملکردي الزامات مناسب، رفتارهاي اعمال از طریق باید است که مربیان بدیهی

 افزایش ورزش به را بازیکنان عملکردي که التزام عوامل این از یکیو ) 2009، 1نظردین و همکاران(دهند 

 از فرد آن در که باشد می شخصیت از حالتی تعهد. )2003اسکانالن و همکاران، (است  تعهد دهد، می

 این اقدامات همین انجام به دلیل و می شود مقید و محدود ،دهد می هایی که انجام فعالیت و اقدامات طریق

نتایج  ).1391حسینی، سید نوروزي(بخشد  تداوم را فعالیتی چنین انجام باید که شود ایجاد می وي در باور

زاده  ؛ خسروي1387عابدینی، (هاي  آمده در این پژوهش در رابطه با تعهد ورزشی با نتایج پژوهش به دست

 که کنند تبدیل محیطی به را ورزشی هاي باید محیط  مربیان ،همچنین. باشد همسو می) 1389داد،  و حق

 و شخصی منافع جذابیت، سرگرمی، داشتن، دوست شادي، ورزشی، لذت حس آن در ورزشکاران

  .یابند دست برد نتیجه به ندنتوان اگر حتی آوردند دست به را مشارکت هاي فرصت

                                                           
1  Nazarudin & et al 
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 ؛ قدیري2011؛ المپکین و استوسکی، 2008؛ سزن و یلدیرن، 2008هاي اوستلري، در حالی که در پژوهش

برد اهمیت بیشتري نسبت به آموزش  ،که براي مربیان ورزشی بیان شده است 1391همکاران،  و نوفرست

، این است که در میادین ورزشی مربیان اساسا درگیر آناز دالیل احتمالی . رهاي اخالقی داشته استرفتا

ارزش اصلی در ورزش با عملکرد که همان رکوردها، امتیازات، کیفیت  و باشند طرز نگرش برنده شدن می

در صورتی که باید . )2010ورنیکا، (شود  باشد، مشخص می ها و شناخت ملی و بین المللی می باالي رقابت

تحقیقات متفاوتی نیز . هاي ورزشی باشد، نه برد به هر قیمتی هاي اول آموزش هاي اخالقی اولویت هدف

به طوري که فقط به بردن در ورزش فکر  - برنده شدن باشد ،اگر هدف محض در ورزش که اند نشان داده

 ،در این میان. ممکن است شاهد بروز رفتارهاي غیر ورزشی به خاطر برد در عرصه ورزش باشیم  - کنیم

از آن گروه افرادي هستند که اساساً درگیر  ،مربیان به خاطر فشارهایی که بعد از باخت روي آنها وجود دارد

ه ورزشکاران خود یان بشود مرب این طرز نگرش باعث می. طرز نگرش برنده شدن به هر قیمتی شده اند

آسیب دیدگی بازي کنند، مقررات و  در صورتحتی به طوري که  ؛تا آنها به پیروزي برسند فشار آورند

قوانین را زیر پا بگذارند، امتیازاتی غیرعادالنه از حریف از طریق فریب داور یا به کارگیري راهبردهاي 

  ).2008،  1یلدایرن و سزن(دیگر کسب کنند   کننده گمراه

 به توانند می مربیان که راهی است ،اجتماعی هاي فعالیت در ورزش یک فعالیت اجتماعی است و شرکت 

؛ )2011المپکین و استوسکی، (نمایند  ورزشکاران تقویت در را هاي اجتماعی مسئولیت اهمیت آن کمک

هاي  مسئولیت  توسعه براي مناسبی فرصت ،همین دلیل به دارد و اجتماعی ماهیت ورزش اصل در ،یعنی

 ضعیفی بازي که تیمی هم از حمایت یا دیده آسیب حریف یا رقیب به کردن کمک مثل اقداماتی و اجتماعی

 اي زمینه ورزش بودن، اجتماعی ماهیت همین دلیل به درست و حال عین در .می باشد ،داده ارائه خود از

 در شدن درگیر خالصه طور به و رقیبان به رساندن آسیب و تهدید دروغگویی، تقلب، ظهور براي بالقوه

 هاي دبیرستان انجمن ملی فدراسیون(دارد  همراه به زیانباري و منفی نتایج دیگران براي که شود می رفتاري

 تایجولی ن همسو با این فرضیه برخورد نکردیم،در بررسی ادبیات پیشینه به پژوهشی ). 2008 کشور،

ترین وظایف مربیان در  که یکی از مهم داشتندتمرکز این موضوع هاي متفاوتی در این زمینه بر  پژوهش

؛ 2012، تتزل، 2012؛ گینز، 2011المپکین، (باشد  هاي اجتماعی می مهارت  توسعه ،میادین ورزشی

  ).2013جکوبز،

                                                           
1  Yildiran  
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اي باالتر از حد  دو حیطه رفتارهاي جوانمردانه و پهلوانی نمرهمربیان در  ،بر خالف چهار حیطه قبلی

باشد  دار است که حاکی از این می اند که به لحاظ آماري نیز این اختالف معنی آورده به دستشاخص 

 ورزشی رفتار کامل طور به که رفتارهاي جوانمردانه. اند مربیان در این دو حیطه داراي عملکرد مطلوبی بوده

 اي پیچیده هاي موقعیت تا تماشاچی یا داور حریف، تیم، اعضاي ساده رفتارهاي از و می نمایند منعکس را

. )2010ورنیکا، (شود  می شامل را  غیره وفاداري و اشتباه، قبول زمین، بر افتاده حریف به کمک مثل

ها را مانعی براي پیروزي در بازي دانستن و تقلب به هر نحو ممکن،  عدم اجراي قوانین بازي و آن ،همچنین

ارهاي پهلوانی نیز صفاتی از رفت). 1387طالبیان نیا، (جوانمردانه  هاينه رفتار ،رفتارهاي منصفانه است وجز

صداقت و راستگویی، اخالص در عمل، شکر و یاد خدا، سخاوت و بخشندگی، عشق به میهن، رعایت  قبیل

احترام به پرچم و سرود ملی و دیگر قهرمانان، تفاخر ملی، ایثار مال و جان، شرافت و عزت ملی، شجاعت 

از دالیل ). نیا ، به نقل از طالبیان1374سروستانی، (گیرد  وکل به خدا در برد و باخت را در برمیو اقتدار، ت

 استاین  اند، پهلوانی عملکرد مطلوبی داشتهاحتمالی اینکه مربیان ورزشی در ترویج رفتارهاي جوانمردانه و 

؛ نیاکان ما به ارث گذاشته شده استدر فرهنگ و تاریخ مردم کشورمان دارد و از   که این نوع رفتارها  ریشه

ولی متاسفانه بررسی  به ادبیات انگلیسی راه یافته است،کلمه پهلوان از تاریخ ایران باستان حتی  چنان که

  . بوده استمحدود ، فقط به چند پژوهش در این حیطهادبیات پیشینه داخلی و خارجی 

بین آنها  که دهد ختلف اخالق ورزشی نشان میهاي م مقایسه عملکرد مربیان در ترویج حیطه ،در نهایت

به غیر از حیطه رفتار پهلوانی دهد  همچنین نتایج حاصل نشان می). P≥05/0(تفاوت معناداري وجود دارد 

داري  هاي دیگر تفاوت معنا با رفتار جوانمردانه و حیطه تعهد ورزشی با نفی تفکر بردگرایی در بین حیطه

)05/0≤P( تایج حاکی از آن است مربیان ورزشی در دو حیطه رفتارهاي پهلوانی و این ن. وجود دارد

اند و در دو حیطه تعهد ورزشی و نفی تفکر بردگرایی نیز  جوانمردانه داراي عملکرد یکسان و مطلوبی بوده

 هاي دنبال آن بودیم که آیا مربیان در آموزشه ما دراین آزمون ب. اند ولی نامطلوبی داشته ،عملکرد یکسان

هاي  که یافته شوند مختلف تفاوت قائل می هاي اخالقی رفتار اخالقی به ورزشکاران خود در بین حیطه

  دهد، مربیان به ترتیب اولویت داراي بیشترین نقش در حیطه نشان می آنالیز واریانس مکرراستخراج شده از 

ورزشی و  بردگرایی، تعهد رتفک منصفانه، نفی هاي جوانمردانه، رفتار هاي رفتارهاي پهلوانی، رفتار

رفتار پهلوانی و جوانمردانه در یک سطح و   حیطه ،به لحاظ آماري. باشند اجتماعی می هاي مسئولیت

که  یهای پژوهش بیشتربه طوري که  ؛باشند هاي تعهد ورزشی و نفی تفکربردگرایی در یک سطح می حیطه
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هاي اجتماعی در  اي منصفانه و مسئولیت، حاکی از آن است که رفتارهدر خارج از کشور انجام شده

؛ 2012؛ تتزل،2011؛ المپکین و استوسکی،2011المپکین، (هاي اول آموزشی براي مربیان قرار دارند  اولویت

هاي اخالقی در ورزش را به خصوص رفتارهاي  تمام حیطه نماینددر خاتمه مربیان باید سعی ). 2012گینز،

تواند عامل اصلی براي انجام رفتارهاي غیر اخالقی  شاید در مواردي می منصفانه و نفی تفکر برد گرایی که

رفتارهاي اخالقی به   انب و همراه با توسعهوبا حفظ ج تالش کنند کهمربیان باید . باشد، آموزش دهند

) نتیجه(عملکرد  ،رفتارهاي اخالقی و اولویت دوم  توسعه ،به طوري که اولویت اول ؛ندوسمت برد پیش بر

  .شکار در بازي باشدورز

  هاپیشنهاد

هاي اخالق ورزشی در  اخالقی باشد، آموزش ارزش تواند عامل توسعهاز آنجا که ورزش به تنهایی نمی -1

 ، امرين تربیت بدنیاهاي ورزشی به ورزشکاران توسط مربیان و مدرسها و فنون رشتهکنار آموزش مهارت

  . رسدضروري به نظر می

مربیان ورزشی در ترویج اخالق ورزشی یا اخالق  که نتایج به دست آمده از این تحقیقبا توجه به  -2

هایی به منظور تربیت مربیانی که به رفتارهاي  ها و روش کاراند، یافتن راه داشته یورزشکاري عملکرد ضعیف

   .استاخالقی نیز اهمیت بدهند ضروري 

 شود ، پیشنهاد میرفتارهاي منصفانه عملکرد مطلوبی نداشتندها که مربیان در ترویج  با توجه به این یافته -3

هاي  اول برنامه يها اولویت ی وهاي اخالق ترین حیطه مربیان بر رفتارهاي منصفانه به عنوان یکی از مهم

  .باشند تربیت اخالقی ورزشکاران توجه داشته 

اخالق ورزشی   ان یک عامل در توسعهها که مربیان در ترویج تعهد ورزشی به عنو با توجه به این یافته -4

ایجاد تعهد در ورزشکاران  تالش بیشتري  در جهت مربیان شود ، پیشنهاد میعملکرد مطلوبی نداشتند

  .نمایند

، ضروري هاي اجتماعی عملکرد مطلوبی نداشتند ها که مربیان در ترویج مسئولیت با توجه به این یافته -5

هاي اجتماعی ورزشکاران به  نوان یک محیط اجتماعی، بر مسئولیتمربیان در میادین ورزشی به ع است

هاي ورزشی توجه  هاي اخالق در زندگی ورزشکاران در بیرون از محیط ترین  حیطه عنوان یکی از تاثیرگذار

  .باشند بیشتري داشته 
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مچنین رقابت و ها که مربیان در نفی تفکر بردگرایی عملکرد مطلوبی نداشتند، ه با توجه به این یافته -6

اجتماعی، ضد ورزشی و یا  تأکید بر پیروزي در مسابقات، به عنوان یکی از عوامل ظهور رفتارهاي ضد

بیشتر به  ،باشند و در مقابل برد و باخت کمتر تأکید داشته   برخالف اخالق، ضروري است مربیان بر مقوله

  .ارزش ذاتی مشارکت ورزشی اهمیت داده شود
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For years, every body believed that champions led to promote athletes' personality, 

While personality isn't made automatically through sports, rather than athletes learn 

positive values just through instructions of coaches. Accordingly, current research 

performed with the aim of evaluating coaches' performances in promoting sports 

morality among national team athletes. This is a survey that its population are the 

invited players to the camp of national Football, handball, basketball, tae kwon do, 

wrestle and judo. For sampling, a statistic method was used because the population 

were small. To collect the data, scholarship questionnaire with 33 items was used that 

it's validity and reliability were proved through ICC tests (86%) and CVI (90%).The 

results detected that there is a significant difference between the coaches of individual 

and team sports. Coaches of individual sports had a better performance than the 

coaches of team sports. Moreover, these coaches had a good performance for 

promoting loyal, athletic and fair behaviors as these good performances were 

significant in the field of loyal and athletic behaviors. They didn't have a good 

performance in the fields of committing to sports, social responsibilities and denying 

the winning tendency. According to the results, coaches should try to learn this idea to 

their athletes that they don't involve in sports just for winning, and they should try 

more for promoting aspects like committing to sports and social responsibilities. 

Key words: Coaches, Adolescents, Sports Morality and National Teams 

 
 


