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 ارتباط اخالق ورزشي با ميزان موفقيت ورزشي ورزشكاران نخبه استان خراسان جنوبي

  

  4حسين دادي گيو، ، 3طهمورث  ،نورايي،  2اسماعيل  ،شريفيان، ١٭عليرضا  ،حجي پور

 

 شهيد دانشگاه استاديار، مديريت ورزشي، -3و2پرديس البرز -ي، دانشگاه تهران ورزش دانشجوي دكتري مديريت- 1
  ري، شهرورزشي، دانشگاه پيام نوركارشناس ارشد مديريت  -4 كرمان باهنر
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  مقدمه

احترام به  .واقع شده، بحث فرهنگي و اخالقي ورزش استمهري آنچه از همه بيشتر مورد بيدر ورزش 

قوانين، حريفان، داوران و تماشاگران، به همراه گذشت، بردباري، جوانمردي، عدم خشونت و تهاجم، به كار 

-هايي از ارزشو مسائلي از اين قبيل نمونه) دوپينگ(نبردن الفاظ زشت، استفاده نكردن از داروهاي نيروزا 

اي از اصول و مقررات است كه هر ورزشكار براي رسيدن به محدوده اخالق ورزشي). 6(ستندهاي اخالقي ه

ورزشي را براي اولين بار منش 2ولراند و همكارانش .باشدموفقيت در يك ميدان ورزشي به آن پايبند مي

-آن پرداخته ميتعهد به ورزشي كه به ، حريفان و مسئولين، قوانينروابط اجتماعي،  ،هتحت عنوان احترام ب

عبارت است از  3موفقيت ورزشي). 3(اند كردهعدم رويكرد منفي در جهت عملكرد ورزشي، تعريف  و شود

حتي هنگامي . موفقيت در ورزش، چيزي بيش از برد و باخت است. سبقت گرفتن انسان از افراد هم سطح

آميز عمل اي موفقيتاست به گونهبازد يك فرد يا همه تيم ممكن اي را ميكه ورزشكار يا تيمي مسابقه

تأثيرگذار بر رفتار  4هاي روانشناختياي ورزش، شناسايي عاملبراي مديريت علمي و حرفه. )4(كرده باشند

آرامي، افكار مثبت، تن: هاي رواني از جملهمهارت. )1(رود و موفقيت ورزشي ضرورت به شمار مي

رمضان ). 5(آميز تأثيردارد گذاري، بر روي عملكرد موفقيتتصويرسازي ذهني، تمركز، كنترل انرژي و هدف

نتيجه مسابقه با رفتارهاي پرخاشگرانه  ،ند كهبه اين نتيجه رسيد، در تحقيقي )1388(نژاد و همكاران 

بازيكنان مرتبط است بطوري كه هر دو پرخاشگري بدني و كالمي در مسابقات با نتيجه مساوي بيشتر از 

  .)2( رد و باخت بودمسابقات با نتيجه ب

  روش شناسي

نفر از  131جامعه آماري اين پژوهش . پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع كاربردي و به لحاظ روش همبستگي بود

گيري به صورت سرشماري و نمونه آماري برابر با جامعه روش نمونه .بودندورزشكاران نخبه استان خراسان جنوبي 

(MSOS)ورزشي آوري اطالعات از پرسشنامه اخالق جمعجهت . آماري در نظر گرفته شد
و موفقيت ورزشي   5

)SAS(6   احترام و اهميت به، قوانين، :  دارندهكه، در برپرسش  25شامل استفاده شد كه پرسشنامه اخالق ورزشي

 5 قياس ليكرتيم و با باشدميالعمل در برابر اشتباهات، برد به هر قيمت مسئولين، حريفان و تصميم داور و عكس

                                                           

 
2
 . Vallerand et .al 

3
. Sport achievement 

4
 .Psychological  factors  

5
 . Multidimensional sport persons hip orientations scale 

6
 . Sport achievement scale 
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 "دارد ارتباطمن  كامالً با" براي عبارت 5تا امتياز  " ندارد ارتباطيمن  اصالً با " براي  عبارت 1با امتيازات كه اي رتبه

ر داللت ظـوم مورد نـــاالتي كه بر مفهؤس ،)25، 20، 15، 10، 5(هاي پرسشتنها در مورد  .گرددذاري ميــامتيازگ

موفقيت  پرسشنامه. تا با امتياز گذاري ساير مفاهيم هم جهت گردد شد،به طور معكوس امتياز گذاري  ،كندمي

هاي آزمودني از خيلي پاسخكه اي ليكرت اي تشكيل داده كه بر حسب مقياس پنج درجهماده 16ورزشي را ابزاري 

ي كرونباخ آلفا ها باپرسشنامهي و پايايي روايي محتوايي با نظر خبرگان دانشگاه. شدكم تا خيلي زياد محاسبه مي

ها در دو بخش توصيفي و استنباطي تجزيه و يافته. محاسبه گرديد 92/0و موفقيت ورزشي 77/0براي اخالق ورزشي 

كلية عمليات آماري با استفاده از نرم  ودر بخش آمار استنباطي از آزمون ضريب همبستگي پيرسون .  تحليل شدند

 .در نظر گرفته شد  > 05/0pها داري آزموننجام و سطح معنيا  spss20افزار 

  هايافته

  نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون - 1جدول 

 سطح معني داري ضريب تعيين ضريب همبستگي متغير مالك متغير پيش بين

   از سوي ورزشكاران ميزان احترام به قوانين و مقررات

  

  

  

  

 موفقيت ورزشي

09/0 81/0 15/0 

 ميزان احترام به مسئولين از سوي ورزشكاران 
*18/0 24/3 02/0 

 28/0 25/0 05/0 از سوي ورزشكاران ميزان احترام به حريفان

 27/0 25/0 05/0  از سوي ورزشكاران ميزان احترام به تصميم داوران

  العمل ورزشكاران در برابر اشتباهات عكس
*16/0 - 56/2 03/0 

 38/0 9 - 03/0  ورزشكاران از حيث برد به هر قيمت عملكرد

  281/0  57/0  076/0  موفقيت ورزشي  اخالق ورزشي

  بحث و نتيجه گيري

-يش از پيش نمايان ميب آنضرورت توجه بيشتر به كه  متوسط، مورد مطالعهورزشي جامعه وضعيت اخالق

رابطة  "العمل در برابر اشتباهاتعكس"و  "احترام به مسئولين" ورزشي فقطاز شش مولفه اخالق. سازد

ضريب ورزشي نخبگان به ميزان احترام به مسئولين ارتباط داشت كه موفقيت .داشتمعنادار 

ساز ارتباط موثر با آنها تواند زمينهبه مسئولين مياحترام . ارتباط ضعيف بود گر، نشان)18/0(همبستگي

 .آوردمي هايي براي موفقيت آنها فراهممسئولين به ورزشكاران فرصت توسطبا ارائة منابع مورد نياز  وشده 

حريف خارج و براي كسب  - زاي تقابل ورزشكارورزشكار از طريق احترام به حريف، خود را از معادلة آسيب

د از سبك مقابلة اجتنابي سود گذاربه تصميم داور احترام مي ورزشكاري كه. كندموفقيت بهتر استفاده مي

تواند از براي حل مسئله از طريق احترام به داور، بهتر مي ،داوربنابراين به جاي درگيري با  .جويدمي

 عدم ارتباط احتماال. امكانات بالقوة مثبت يعني كمك گرفتن از رفتار داور در جهت موفقيت استفاده كند

العمل در برابر اشتباهات و عكسارتباط بين  علت. ها باشدناداوري و، اشتباهات دليل ضعف علميبه

اين باشد كه چنانچه ورزشكار در طي زمان بحراني مسابقه دچار اشتباهي گردد، تواند مي ورزشيموفقيت

عدم  علت احتماال .خواهد داشتبا موفقيت ورزشكار رابطه اصالح،  برايبا اشتباه العمل ترين عكسمطلوب

كه چنانچه تفكر بردگرايي براي ورزشكار هدف قرار  است ورزشي اينموفقيتقيمت با هر به بين برد  رابطه
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نتواند به نتيجه دلخواه دسترسي پيدا كند و  ...مترقبه و مصدوميت، حوادث غير: گيرد بنا به داليلي اعم از

امل ورزشي با عوموفقيت بنابراين .مانع موفقيت گرددشود و گاه براي هميشه  انگيزهو بي سرخورده

   .اي نداردورزشي به تنهايي نقش تعيين كنندهاخالقو  تواند مرتبطمتعددي مي

احترام به مسئولين، واكنش مناسب در برابر اشتباهات در زمان ورزشكاران از طريق  :علمي پژوهش -پيام اجرايي

- انجام و موفقيتتواند بهترين عملكرد خود را زا، ميبحراني براي اصالح و اجتناب از منابع استرس و معادالت آسيب

      .ورزشي وي را در پي خواهد داشت

 

 

  .اخالق، موفقيت، ورزش، ورزشكاران نخبه، خراسان جنوبي :ان كليديهواژه

  منابع

رابطه سخت كوشي با موفقيت ورزشي و سالمت روانـي دانشـجويان ورزشـكار،    ). 1384(بشارت محمد علي. 1
  . 53 - 66، صص )30پياپي ( 2( 13شماره فصلنامه المپيك، 

بررسـي ميـزان بـروز رفتارهـاي     ). 1388(رمضان نژاد رحيم، رحماني نيا فرهاد، برومند دولق محمـد رضـا   . 2
هاي ليگ حرفه اي فوتبال ايران، نشريه مديريت ورزشي، شماره پرخاشگرانه بازيكنان تيم فوتبال پگاه در رقابت

  .117-102، صص 1
هاي تيمـي و ورزشـكاران   بررسي منش ورزشي ورزشكاران نخبه ورزش). 1387(امير محمد بهروز  عابديني. 3

  .هاي انفرادي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شمال، دانشكده تربيت بدني و علوم انسانيورزش
-فوتباليست ها و كشتيبررسي رابطه بين عزت نفس و موفقيت ورزشي در ). 1380(عباسي كليجي غالم رضا . 4

گيران شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهـران مركـزي، دانشـكده علـوم     
   .اجتماعي و روان شناسي

ارتباط ). 1388(صالح الدين كجباف نژاد هادي، واحدي  حسن، حيدري عليرضا، عسكري پرويز، عنايتي مير. 5
هاي آن با انگيزة موفقيت ورزشي در ورزشكاران مـرد شهرسـتان   ش هيجاني و مؤلفههاي رواني، هوبين مهارت

  .   111شيراز، رسالة دكتري، دانشگاه علوم و تحقيقات واحد خوزستان
پژوهشـي   -نامـه علمـي  اخالق در ورزش با رويكرد بازي منصفانه، فصـل ). 1387(ندايي طاهره، علوي خليل. 6

 .220-188، صص  )2پياپي(10دانشگاه قم، شماره 
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