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محمد رحیمي  - 6مریم خاکسار -2الهام عظیم زاده – 3منصور پاشایي

.6دانشجوی دکتری روانشناسي تربیتي ،پردیس بینالملل کیش دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .2دکتری روانشناسي تربیتي
دانشگاه عالمه طباطبایي تهران.3استادیار.دانشکدة تربیت بدني و علوم ورزشي.دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران
.7استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مراغه ،ایران
(تاریخ دریافت  ،6392 /66 / 16 :تاریخ تصویب )6393 / 12 / 14 :

چکیده
با توجه به گسترش ورزش و فعالیتهای ورزشي در میان افراد بشر ،نیاز به بررسي تأثیرات آن بر رفتار و گرایشهای اخالقي افراد درگیر
در آن بسیار اهمیت پیدا کرده است .هدف از تحقیق حاضر ،بررسي و مقایسۀ ابعاد منش ورزشي در ورزشکاران رشتههای تیمي و
انفرادی با توجه به تنوع سطوح تحصیلي و سني این افراد بود .روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفي – میداني بود .جامعۀ
آماری مطالعه ،شامل ورزشکاران تیمهای ملي ردههای جوانان ،بزرگساالن و دانشجویان رشتههای ورزشي تیمي و انفرادی بود .نمونۀ
تحقیق شامل  47نفر از ورزشکاران رشتههای تیمي و  77نفر از ورزشکاران رشتههای انفرادی بود .میزان گرایش این ورزشکاران به
منش ورزشي از طریق پرسشنامۀ مقیاس چندبعدی گرایش به منش ورزشي ) (MSOSبررسي شد .با توجه به عدم تأیید شرایط آمار
پارامتریك توسط آزمون ( ksکراسکال والیس)در بخش آمار توصیفي از آزمونهای یومن ویتني و ضریب همبستگي اسپیرمن استفاده
شد .نتایج آزمون یومن ویتني نشان داد که ورزشکاران رشتههای انفرادی سطح باالتری از منش ورزشي را در مقایسه با ورزشکاران
رشتههای تیمي دارند .همچنین نتایج نشان داد که بین ورزشکاران دارای تحصیالت در رشتۀ تربیت بدني و غیر تربیت بدني تفاوت
معناداری در میزان گرایش به منش ورزشي وجود ندارد .همچنین یافتههای پژوهش بیان کرد که ورزشکاران گروه سني  67-21سال در
مقایسه با گروه سني  66-64سال 26-23 ،سال و  27-47سال سطح باالتری از منش ورزشي را دارا هستند .با توجه به نتایج تحقیق،
پیشنهاد ميشود تا در دورههای تحصیلي تربیت بدني تأکید بیشتری بر مفاهیم اخالقي در ورزش شود و بهویژه در طي واحدهای عملي
استادان و مربیان در آموزشهای خود مسائل و مفاهیم اخالقي در ورزش را بیشتر مدنظر قرار دهند.
واژههای کلیدی
رشتههای ورزشي تیمي ،رشتههای ورزشي انفرادی ،سطح تحصیلي ،منش ورزشي ،ورزشکاران نخبه.

 -نویسنده مسئول  :تلفن19038448142 :

Email : morahimi63@yahoo.com
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و تعامالت موجود در هر ورزش ،در زمینۀ قوتها و

مقدمه
از دوران باستان ،این عقیده که ورزش موجب ساختن

ضعفهای آموزشی و تأثیرات آنها بر روی ورزشکاران

یک شخصیت اخالقگرا میشود ،وجود داشته و از همان

اطالعاتی بهدست خواهد آمد .بررسی منش ورزشی و

زمان طرفداران بسیاری از جمله افالطون را دارا بوده است.

گرایشهای ورزشکاران مختلف به آن ،یکی از راهبردهای

بهعبارت دیگر ،این باور وجود داشت که ورزش موجب

دسترسی به این مقوله است .برای نمونه با بررسی منش

پیشبرد همکاری ،شهامت ،کار گروهی ،انصاف ،مسئولیت و

ورزشی ورزشکاران میتوان به پیشبینی در مورد مصرف

قدرت کنار آمدن با شرایط بحرانی اخالقی میشود (.)00

یا عدم مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران پرداخت .میزان

در همین زمینه محققان بیان کردهاند که شرکت در

گرایش ورزشکاران به منش ورزشی با میزان مصرف مواد

فعالیتهای ورزشی موجب ارتـــقای”منش ورزشی“0می-

نیروزا همبستگی منفی دارد ( .)00ولراند ،دشایی و

شود .منش ورزشی ،تحت عنوان احترام به روابط

کوریه )0991(3در تحقیقات خود دریافتند که در بعد

اجتماعی ،احترام به قوانین و مسئوالن ،تعهد به ورزشی

احترام و اهمیت به حریف از ابعاد منش ورزشی ،انفرادی

که به آن پرداخته میشود ،احترام و توجه به حریف ،و

یا تیمی بودن ورزش تأثیر بسزایی دارد .نتایج تحقیقات

عدم رویکرد منفی در جهت عملکرد ورزشی ،تعریف شده

آنها نشان داد که ورزشکاران ورزشهای انفرادی احترام و

است ( .)01بسیاری از نظریههای منوط به رفتار اخالقی

اهمیت بیشتری برای حریفان قائلاند .هرچند این تحقیق

بیان کردهاند که رفتار اخالقگرایانه و ساختارهای مشابه،

تنها در یکی از ابعاد منش ورزشی انجام گرفت.آنها در

از بسیاری از عوامل فردی و زمینهای موجود در ورزش

مقالۀ خود توصیه کردهاند تا تحقیقات بعدی چهار بعد

متأثر میشوند ( .)01تحقیقات گوناگون ،عوامل مختلف

دیگر از ابعاد منش ورزشی را بیشتر مدنظر قرار دهند

دخیل در این زمینه ،همانند جنسیت ( ،)4 ،01ورزش

( .)04با توجه به مطالب ذکرشده ،محقق در این تحقیق

کردن یا نکردن ( ،)2نوع ورزش ( )2و انگیزش (،04 ،09

به بررسی منش ورزشی ورزشکاران نخبۀ ورزشهای

 )3 ،4 ،01را بررسی و تبیین کردهاند.

انفرادی و تیمی در هر پنج بعد از ابعاد منش ورزشی

یافتن میزان گرایشهای ورزشکاران براساس دسته-

پرداخته است .سؤاالتی که تحقیق حاضر قصد پاسخگویی

بندیهای مختلف بهمنظور دستیابی به راههایی در زمینۀ

به آنها را دارد ،موارد عبارتاند از :آیا ورزشکاران شرکت-

درک و بهبود هرچه بیشتر نگرشهای مختلف به امر

کننده در ورزشهای تیمی یا انفرادی از نظر میزان گرایش

ورزش بسیار کمککننده خواهد بود .دالیل تفاوت و عدم

به منش ورزشی با یکدیگر تفاوتی دارند؟ آیا سابقۀ ورزشی

تفاوت ورزشکاران ورزشهای تیمی و انفرادی ،ورزشکاران

و سن افراد ورزشکار بر میزان گرایش آنها به منش ورزشی

مسن و کمسنوسال ،و زنان و مردان از نظر شخصیتی و

مؤثر است؟ آیا تحصیالت دانشگاهی بر میزان گرایش

گرایشهای مختلف رفتاری و اخالقی ،همگی راهگشایی

ورزشکاران به منش ورزشی تأثیرگذار است؟ نتایج این

است که میتواند زمینهساز تعدیل و تکمیل امر آموزش در

تحقیق با نتایج سایر تحقیقات مشابه مقایسه و دالیلی در

میدانهای ورزشی باشد .با بررسی ورزشکاران از نظر

توجیه آن بیان شده است.

شخصیتی و روحیات ،با توجه به جنسیت ،سن ،نوع ورزش
1. Sportsmanship

2. Vallerand,Deshaies &Cuerrier
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روش کار

میشود ،احترام و توجه به حریف و عدم رویکرد منفی در

روش پژوهش حاضر ،از نوع توصیفی است .جامعۀ

جهت عملکرد ورزشی ،است .برای هر یک از مفاهیم پنج

آماری مطالعه ،شامل ورزشکاران تیمهای ملی ردههای

پرسش مطرح شده است .ولراند و همکاران برای اولین بار

جوانان ،بزرگساالن و دانشجویان رشتههای ورزشی تیمی

منش ورزشی را بهصورت واژهای شامل پنج مفهوم – که

بسکتبال ،والیبال ،هندبال و فوتبال و رشتههای ورزشی

در باال ذکر شد -بیان کردند .این پرسشنامه با مقیاس

انفرادی کشتی ،تکواندو ،کاراته ،وزنهبرداری ،دوومیدانی،

لیکرتی  4رتبهای امتیازگــذاری میشود .سای و فونگ

دوچرخهسواری ،بوکس ،تنیس روی میز ،شنا ،بدمینتون،

ضریب آلفا کرونباخ  1/43را برای این پرسشنامه

ژیمناستیک ،وشو ،بدنسازی و اسکیت بود که تعداد آنها

) (MSOSبهدست آوردند ( .)01شانتال و همکاران نیز

بالغ بر  811نفر است .نمونۀ تحقیق مشتمل بر 013نفر از

طی تحقیقات خود در یک سال (دو بار جمعآوری

این ورزشکاران ،شامل  14نفر از ورزشکاران رشتههای

پرسشنامه) ضرایب آلفا کرونباخ  1/43و  1/48را برای این

تیمی بسکتبال ( ،)n=09والیبال ( ،)n=01هندبال ()n=03

پرسشنامه ) (MSOSبهدست آوردند ( .)4 ،1محقق

و فوتبال ( )n=21و  48نفر از ورزشکاران رشتههای

ضریب آلفای کرونباخ  1/11را برای این پرسشنامه

انفرادی کشتی ( ،)n=30تکواندو ( ،)n=4کاراته (،)n=4

بهدست آورد .با توجه به اینکه مقیاس امتیازگذاری

وزنهبرداری ( ،)n=9دوومیدانی ( ،)n=2دوچرخهسواری

پرسشنامه از نوع ترتیبی است ،در این پژوهش از

( ،)n=0بوکس ( ،)n=8تنیس روی میز ( ،)n=01شنا

روشهای آماری غیرپارامتریک استفاده شد.

( ،)n=4بدمینتون ( ،)n=8ژیمناستیک ( ،)n=4وشو (،)n=8

برای مقایسۀ میزان گرایش به منش ورزشی در بین

بدنسازی ()n=8و اسکیت ( )n=0بود .در انتخاب

ورزشکاران ورزشهای تیمـی و انفرادی و همچنین

ورزشکاران رشتههای تیمی و همچنین انفرادی این نکته

مقایسۀ میزان گرایش به منش ورزشی مابین گروههای

مدنظر بوده است که تا حد امکان ورزشکاران از رشتههای

مشغول به تحصیل در رشتههای تربیت بدنی و غیرتربیت

گوناگون در این طرح شرکت داشته باشند ،تا عامل

بدنی از روش آماری یومن ویتنی 3برای دو نمونۀ مستقل

انفرادی و تیمی بودن تحت تأثیر تعاملهای خاص موجود

استفاده شد .همچنین برای بررسی میزان همبستگی سن

در یک رشته ،مانند تماسی یا غیرتماسی بودن ،قرار

و سابقۀ ورزشکاران با میزان گرایش آنها به منش ورزشی

نگیرد .میزان گرایش این ورزشکاران به منش ورزشی از

از روش همبستگی رتبهای اسپیرمن 2استفاده شد.

طریق پرسشنامۀ مقیاس چندبعدی گرایش به منش

بهمنظور بررسی میزان گرایش به منش ورزشی در

ورزشی ) 0 (MSOSبررسی شد .این پرسشنامه یکی از

ورزشکاران مشغول به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی

مقیاسهای معتبر در زمینۀ بررسی گرایش به منش

از روش غیرپارامتریک کروسکال والیس 8برای  Kنمونۀ

ورزشی در حال حاضر است که توسط ولراند و همکاران

مستقل استفاده شد.

تهیه شده است .این پرسشنامه شامل  34پرسش و
دربردارندۀ پنج مفهوم احترام به روابط اجتماعی ،احترام به
قوانین و مسئوالن ،تعهــد به ورزشی که به آن پرداختــه
1. Multidimensional Sportsmanship Orientation
Scale

2. Mann-Whitney U
3. Spearman
4. Kruskal-Wallis
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در رشتۀ تربیت بدنی و  008نفر ( 11/8درصد) کل نفرات

یافتهها

در رشتههایی غیر از تربیت بدنی به تحصیل پرداخته یا

نتایج آمار توصیفی بیان کرد که  48نفر به ورزشهای

میپرداختند.

انفرادی و  14نفر نیز به ورزشهای تیمی میپرداختند.
همچنین از  013آزمودنی تحقیق حاضر 08 ،نفر  04تا

 88نفر ( 31/3درصد) نیز در مقطع دیپلم یا پایینتر،

 01ساله ( 4/1درصد) 24 ،نفر  04تا  31ساله (30/1

 04نفر در مقطع کاردانی (  9/2درصد) 011 ،نفر در

درصد) 41 ،نفر  30تا  32ساله ( 24درصد) 29 ،نفر  38تا

مقطع کارشناسی ( 10/1درصد) 3 ،نفر در مقطع

 31ساله (29درصد) و  01نفر  34ساله یا باالتر (01/4

کارشناسیارشد ( 0/3درصد) و  4نفر در مقطع دکتری

درصد) بودند.

( /1درصد) تحصیل کرده بودند یا مشغول تحصیل بودند.

سابقۀ ورزشی  21نفر از آزمودنی تحقیق 0 ،تا  2سال

جدول  0بیانگر نتایج آزمون یومان ویتنی برای

( 04/درصد) 14 ،نفر  8تا  1سال ( 83درصد) 21 ،نفر 4

مقایسۀ منش ورزش بین ورزشهای تیمی و انفرادی

تا  01سال ( 24/3درصد) و  28نفر  00سال یا بیشتر

است.

(8/1درصد) بود .همچنین تعداد  84نفر ( 39/1درصد) نیز
جدول  .6نتایج آزمون یومان ویتني ورزشهای تیمي و انفرادی
احترام به

احترام به

روابط

قوانین و

اجتماعي

مسئوالن

احترام و توجه

تعهد به ورزش

به حریف

عدم رویکرد منفي

منش

در جهت عملکرد

ورزشي

ورزشي

یومان ویتنی

3110/4

3824

3124

3494/4

2011

3314

Z

-3/114

-3/43

-8/094

-0/31

-1/221

-2/284

معناداری

)*(1/129

)**(1/114

)**(1/111

1/411

1/121

)**(1/110

با توجه به جدول  ،0مشاهده میشود که بین
ورزشکاران ورزشهای تیمی و انفرادی در میزان گرایش

معناداری بین دو گروه وجود دارد و میانگین رتبههای
ورزشهای انفرادی بهطور معناداری باالتر بود.

به منش ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد (.)  =1/110

بهمنظور بررسی تفاوت در گروههای سنی مختلف در

در مفهوم احترام به روابط اجتماعی در سطح  1/14و در

میزان گرایش به منش ورزشی از آزمون کروسکال والیس

دو مفهوم احترام به قوانین و مسئوالن و تعهد به ورزشی

استفاده شد.

که به آن پرداخته میشود ،در سطح  ،1/10تفاوت

جدول  .3نتایج آزمون کروسکال والیس بهمنظور بررسی گروههای سنی مختلف ورزشکاران و میزان گرایش آنها به منش ورزشی

خیدو
درجۀ آزادی
معناداری

احترام به

احترام به

روابط

قوانین و

اجتماعي

مسئوالن

00/128
8
)*(1/131

03/220
8
)*(1/104

تعهد به ورزش
04/013
8
)**(1/118

احترام و توجه
به حریف
1/980
8
1/029

عدم رویکرد
منفي در جهت

منش ورزشي

عملکرد
3/214
8
1/119

01/944
8
)*(1/131

بررسي ابعاد منش ورزشي در ورزشکاران مرد رشتههای تیمي و انفرادی با توجه به تنوع سطوح تحصیلي و سني ...

19

با توجه به جدول  3مشاهده میشود که در زمینۀ

و نیز در مقایسه با گروه سنی  30-32سال()  =1/113

میزان گرایش به منش ورزشی در گروههای مختلف سنی

بهطور معناداری باالتر بود ،درحالیکه بین میانگین رتبه-

تفاوت معناداری در سطح  1/14وجود دارد .همچنین در

های ورزشکاران گروه سنی  04-31سال در مقایسه با

دو مفهوم احترام به روابط اجتماعی و احترام به قوانین و

گروه سنی  34سال به باال ( )  =1/148اختالف

مسئوالن در سطح  1/14و در مفهوم تعهد به ورزشی در

معناداری وجود نداشت .همچنین بین میانگین رتبههای

سطح  ،1/10تفاوت معناداری بین گروهها وجود دارد.

ورزشکاران گروه سنی  30-32سال در مقایسه با گروههای

در مقایسۀ جفتی بین گروهها با استفاده از آزمون

سنی  38-31سال ( )  =1/211و گروه سنی 34سال به

یومن ویتنی مشاهده شد که میانگین رتبههای ورزشکاران

باال ( ،)  =1/118اختالف معناداری مشاهده نشد .بین

گروه سنی  04-01سال در مقایسه با گروه سنی 04-31

میانگین رتبههای ورزشکاران گروه سنی  38-31سال نیز

سال ،بهطور معناداری پایینتر است (  ،) p  0/02درحالیکه

در مقایسه با گروه سنی  34سال به باال ( ،)  =1/134در

بین میانگین رتبههای ورزشکاران گروه سنی  04-01سال

میزان گرایش به منش ورزشی تفاوت معناداری وجود

در مقایسه با گروه سنی  30-32سال ( ،)  =1/149گروه

نداشت.

سنی  38-31سال ( )  =1/893و گروه سنی  34سال به

بهمنظور بررسی تفاوت در گروههای مختلف تحصیلی

باال ( )  =1/914اختالف معناداری وجود نداشت.

در میزان گرایش به منش ورزشی از آزمون کروسکال

همچنین میانگین رتبههای ورزشکاران گروه سنی 04-31

والیس استفاده شد.

سال در مقایسه با گروه سنی  38-31سال (،)  =1/189

جدول  .3نتایج آزمون کروسکال والیس بهمنظور بررسي وضعیت تحصیلي در مقاطع تحصیلي ورزشکاران و میزان گرایش
آنها به منش ورزشي

خیدو
درجۀ آزادی
معناداری (دودامنه)

احترام به

احترام به

روابط

قوانین و

اجتماعي

مسئوالن

1/441
8
1/014

2/111
8
1/843

تعهد به ورزش
4/921
8
1/112

احترام و توجه

عدم رویکرد

منش

به حریف

منفي

ورزشي

00/394
8
)*(1/132

2/118
8
1/481

1/412
8
1/082

با توجه به جدول  2مشاهده میشود که بین

بهمنظور مقایسۀ گرایش به منش ورزشی بین

ورزشکاران در گروههای مختلف تحصیلی در گرایش به منش

ورزشکاران دارای تحصیالت در رشتۀ تربیت بدنی و

ورزشی تفاوت معناداری وجود ندارد .تنها در مفهوم احترام

غیرتربیت بدنی از آزمون یومن ویتنی استفاده شد.

به حریف ،تفاوت معناداری بین گروههای تحقیق مشاهده
شد (.)  =1/132
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جدول  .7نتایج آزمون یومن ویتني جهت مقایسۀ گرایش به منش ورزشي ورزشکاران دارای تحصیالت در رشتۀ تربیت بدني
و غیرتربیت بدني
احترام برای
روابط اجتماعي
یومن ویتنی
Z
معناداری(دودامنه)

3110
-1/311
1/143

احترام برای

تعهد به

احترام و

عدم رویکرد

قوانین و

ورزش

توجه در

منفي

مسئوالن
3444
-1/441
1/414

مورد حریف
3844
-0/183
1/391

3112/4
-1/321
1/404

3899/4
-1/410
1/248

رتبه کل منش
ورزشي
3411
-1/119
1/483

با توجه به جدول  8نتیجه گرفته میشود که بین

خود را بهسبب منافع سایرین  -در اینجا همتیمیها -

ورزشکاران رشتۀ تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی،

کنار بگذارند و به این ترتیب در سطح منطق اخالقی

در گرایش به منش ورزشی اختالف معناداری وجود ندارد

پایینتری قرار گیرند ( .)0بهطور سادهتر میتوان گفت که

(.)  =1/483

فرد ورزشکار در کنار همتیمیهای خود بیشتر تالش
میکند تا مطابق رفتار مورد قبول تیم و همبازیهای خود
در تیم رفتار کند .بهعنوان عاملی دیگر ،شاید بتوان به این

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان گرایش به منش

موضوع نیز اشاره کرد که در ورزشهای انفرادی ،ورزشکار

ورزشی در ورزشکاران در سطوح مختلف سنی و تحصیلی

و تمامی اعمال او بهطور منحصربهفرد در معرض قضاوت

صورت گرفت .نتایج نشان داد که ورزشکاران رشتههای

قرار میگیرند و این مسئله موجب میشود تا ورزشکار به

انفرادی در مقایسه با ورزشکاران رشتههای تیمی سطح

این درک دست یابد که تبعات تمامی کارها و رفتارش در

باالتری از گرایش به منش ورزشی را نشان دادند

میدان ورزشی مستقیماً به خود او بازمیگردد .پس در

( .)α=1/16این نتایج با نتایج تحقیقات بردمایر و شیلدز

زمینۀ همۀ حرکات خود چه از نظر مهارتهای ورزشی و

( ،)2میلر و جارمن ( )02و مامری( )08همسو هستند .در

چه از نظر رفتاری ،حساسیت بیشتری اعمال میکند.

زمینۀ مفهوم احترام به قوانین و مسئوالن نتایج تحقیق

ولـی در محیط ورزشهای تیمی ،فرد ورزشکار به این

اخیـــر با نتایج تحقیقــات ولراند و همکاران همسوست

درک دست مییابد که تبعات قسمت شایان توجهی از

( .)04در خصوص تفاوت بین ورزشکاران ورزشهای تیمی

کارها و رفتارش در میدان ورزشی به کل تیم بازمیگردد و

و انفرادی در میزان گرایش به منش ورزشی میتوان به

مستقیماً وی را متأثر نمیکند .در نتیجه وی میتواند در

نوع تعامالت موجود در محیط ورزشهای تیمی و انفرادی

پشت نقاب تیم پنهان شود و این موجب میشود تا

اشاره کرد .براساس نظریۀ منطق بازی 0بردمایر 3و

حساسیت کمتری در قبال اعمال خود ،بهویژه در

همکاران ،یک محیط ورزشی میتواند خواستهها و

موقعیتهایی که احساس میکند احتمال گیر افتادن وی

انتظاراتی از ورزشکاران داشته باشد که در تضاد با

کمتر است ،اعمال میکند .شاید ایرادی که به برخی از

پیامدهای اخالقی و اجتماعی آنهاست .در نتیجه ،یک

تحقیقهای گذشته در مورد مقایسۀ میزان گرایش به

محیط ورزشی میتواند سبب شود تا افراد تعهدات اخالقی

منش ورزشی ورزشکاران رشتههای تیمی و انفـرادی

1. Game Reasoning
2. Bredemeirer

میتوان گرفت ،مانند تحقیق بردمایر و شیلدز ( )2که در
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آن به مقایسۀ رشتۀ ورزشی تیمی بسکتبال و رشتۀ

پایینتری از قضاوت اخالقگرایانه را نشان دادند ،که این

ورزشی انفرادی شنا پرداخته شده است ،این مسئله باشد

نتایج نیز با نتایج تحقیق حاضر در تضاد است (.)03

که نمیتوان نتایج آن را بهطور اخص به تفاوت میان

آزمودنیهای تحقیق لی ،وایتهد و انتومانیس در ردۀ سنی

رشتههای تیمی و انفرادی نسبت داد ،جایی که بسکتبال

 00تا  01سال بودند و این مسئله میتواند در این اختالف

یک رشتۀ ورزشی تماسی و شنا یک رشتۀ ورزشی

نتایج حاصل ،مؤثر باشد .همچنین نتایج تحقیق اخیر با

غیرتماسی است و این مسئله میتواند بر نتایج حاصل از

نتایج تحقیق پروئیدو و دوگانی مبنی بر اینکه افراد با سن

مقایسۀ ورزشکاران این دو رشتۀ ورزشی از لحاظ میزان

کمتر سطح باالتری از قضاوت اخالقگرایانه را نشان دادند،

گرایش به منش ورزشی ،اثرگذار باشد.

مغایر است ( .)04در این زمینه نیز میتوان گفت که

نتیجۀ دیگر این تحقیق نشان داد که در زمینۀ میزان

آزمودنیهای پروئیو و دوگاتی مشتمل بر ورزشکاران،

گرایش به منش ورزشی ،در بین گروههای مختلف سنی

مربیان و داوران ورزشی میشدند و تنها از میان رشتههای

تفاوت معناداری وجود دارد .با مقایسۀ دو به دو گروهها

تیمی انتخاب شده بودند که از این لحاظ با آزمودنیهای

این نتیجه بهدست میآید که ورزشکاران گروه سنی -31

تحقیق اخیر که تنها از ورزشکاران و از هر دو نوع ورزش

 04سال در مقایسه با گروه سنی  04-01سال30-32،

تیمی و انفرادی بودند ،متفاوت است .شاید با توجه به

سال و  38-31سال سطح باالتری از منش ورزشی را

نتایج تحقیق اخیر بتوان گفت که حضور در میادین

نشان دادند .ولی در سایر مقایسههای انجامگرفته بین

ورزشی و تأثیرپذیری مستقیم از مربیان و همتیمیها و

گروههای سنی ،در زمینۀ میزان گرایش به منش ورزشی

سایر افرادی که مستقیماً در محیط ورزش با ورزشکاران

تفاوت معناداری بین گروهها مشاهده نشد .نتایج این

در ارتباطاند ،میتواند بر ویژگیهای اخالقی ایشان در

تحقیق با نتایج تحقیق سای و فونگ ( )01مبنی بر اینکه

ورزش نمود پیدا کند ،که این مسئله نشان میدهد صرف

افراد با سن کمتر در مقایسه با افراد با سن باالتر سطح

افزایش سن افراد مالک تغییرات زمینههای اخالقی آنها

باالتری از منش ورزشی را نشان میدهند ،همخوانی ندارد.

در زمینۀ ورزش نیست.

شایانذکر است که آزمودنیهای تحقیق سای و فونگ

نتایج تحقیق نشان داد که بین ورزشکاران با تحصیالت

همگی در گروه سنی  03-04قرار داشتند ،درحالیکه

در مقاطع مختلف تحصیلی در زمینۀ گرایش به منش ورزشی

آزمودنیهای تحقیق حاضر ،در پنج ردۀ سنی 04-01

تفاوت معناداری وجود ندارد .با وجود این ،تنها در مفهوم

سال( 04-31 ،)n=08سال ( 30-32 ،)n=24سال

احترام برای حریف بین گروهها تفاوت معناداری مشاهده

( 38-31 ،)n=41سال ( 34،)n=29سال به باال ()n=01

شد ( .)α=1/16این نتایج با نتایج تحقیق پروئیو و دوگاتی

قرار داشتند .همچنین آزمودنیهای سای و فونگ تنها از

مبنی بر اینکه آزمودنیهای با تحصیالت باالتر سطح

میان ورزشکاران دو رشتۀ ورزشی تیمی بسکتبال و

باالتری از قضاوت اخالقگرایانه را نشان دادند ،مغایر است

والیبال بودند ،درحالیکه در تحقیق حاضر آزمودنیها از

( .)04در این زمینه باید گفت که آزمودنیهای پروئیو و

میان ورزشکاران چهار رشتۀ تیمی و چهارده رشتۀ انفرادی

دوگاتی مشتمل بر ورزشکاران ،مربیان و داوران ورزشی

بودند .همچنین لی ،وایتهد و انتومانیس در تحقیق خــود

میشدند و تنها از میان رشتههای تیمی انتخاب شده

به این نتیجه رسیدند که ورزشکاران با سن باالتر سطح

بودند ،که از این لحاظ با آزمودنیهای تحقیق اخیر که
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تنها از ورزشکاران و از هر دو نوع ورزش تیمی و انفرادی

زمینه بهدست نیامد و نیاز به تحقیقات بیشتری در این

بودند ،متفاوت بود .در سه مفهوم احترام برای روابط

زمینه است تا بتوان در مورد آن اظهار نظر کرد.

اجتماعی ،تعهد به ورزشی که به آن پرداخته میشود و

بهطور کلی با توجه به نتایج این تحقیق میتوان گفت

احترام و توجه برای حریف ،ورزشکاران دارای تحصیالت

که منش ورزشی بیشتر از طریق ادراک و تأثیرپذیری

در مقطع دیپلم یا پایینتر در مقایسه با ورزشکاران دارای

مستقیم افراد از تعامالت موجود در محیط ورزش و عوامل

تحصیالت در مقطع کارشناسی ،سطح باالتری را نشان

و افراد اطراف آن متأثر میشود و آموزشهای غیرمستقیم

دادند ( .)α=1/16شاید در این زمینه بتوان گفت که

و غیرقابل لمس آکادمیک کمتر میتواند در آن نقشی

مقطع تحصیلی تأثیرات خود را تنها در جایی که اختالف

داشته باشد .همانطورکه مارتنز در کتاب راهنمای

سطح دو مقطع زیاد باشد ،نشان میدهد .در اینجا

روانشناسی ورزش مربیان بیان میکند ،ورزشکاران بیشتر

اختالفی از نظر گرایش به منش ورزشی بین ورزشکاران

از آنچه آنگونه رفتار کنند که ایدهآل مربیانشان است،

مقطع کاردانی با ورزشکاران هیچیک از دو مقطع دیپلم و

آنگونه رفتار میکنند که مربیانشان رفتار میکنند.

کارشناسی که تنها از نظر سطح تحصیالت یک سطح

همچنان که نشان داده شد ،لزوماً افزایش سن یا تحصیل

اختالف با مقطع کاردانی دارند (یک سطح پایینتر یا

در مقاطع تحصیلی باالتر یا حتی تحصیل در رشتۀ تربیت

باالتر) دیده نشد ،ولی با افزایش این اختالف به دو سطح

بدنی ،نمیتواند در منش ورزشی افراد مؤثر باشد .در

یعنی مقایسۀ مقطع دیپلم با کارشناسی این اختالف نمود

اینجاست که بهتر میتوان درک کرد که چرا مربیان،

پیدا کرد.

همتیمیها ،تکلیفگرا بودن یا رقابتگرا بودن محیط

آخرین نتیجۀ این تحقیق نشان داد که بین ورزشکاران

ورزشی میتواند عامل تعیینکنندهای در میزان گـرایش

دارای تحصیالت در رشتۀ تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی

به منش ورزشی در میان ورزشکاران باشد (.)01

در گرایش به منش ورزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

همانگونهکه بردمایر و شیلدز بیان میکنند ،ورزش

با توجه به این نتیجه و این مسئله که واحدهای درسی در

میتواند موجب ساختن شخصیت شود ،ولی تنها

رشتۀ تربیت بدنی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به مسئلۀ

درصورتیکه مربیان ،با علم به این موضوع سعیشان در آن

اخالق در ورزش میپردازند ،شاید الزم است تا نگاه

جهت باشد و اطالعات کافی در این زمینه داشته باشند

جدیتری به این زمینه در رشتۀ تربیت بدنی صورت گیرد.

( .)8،3هرچند هنوز تحقیقات بیشتری بهخصوص در

شاید در توجیه آن بتوان دو مسئله را ذکر کرد .اول اینکه

زمینۀ بررسی تأثیرات سابقۀ ورزشی ،سن و تحصیالت

شاید ورزشکاران دارای تحصیالت در رشتۀ تربیت بدنی در

دانشگاهی در مقاطع مختلف و رشتههای مختلف

این تحقیق در ترمهای اولیۀ تحصیالت خود هستند و

تحصیلی ،بر میزان گرایش به منش ورزشی و سایر مفاهیم

هنوز به مراحل باالتر و دروس پیشرفتهتری که دید بهتری

اخالقی موجود در ورزش الزم است تا بتوان به اظهار نظر

در این زمینه (اخالق در ورزش) به ایشان بدهد،

پرداخت .در پایان پیشنهاد میشود تا تحقیقات بیشتری

نرسیدهاند؛ دوم آنکه شاید تفاوت فراوانی گروهها 84 -در

در زمینۀ بررسی تأثیرات سن ،سابقۀ ورزشی ،مقطع

برابر  -008کمی در این مسئله تأثیرگذار بوده است .به هر

تحصیلی و رشتۀ تحصیلی ورزشکاران بر میزان

صورت تحقیق مشابهی تا زمان انجام این تحقیق در این

گرایشهای آنها به منش ورزشی انجام گیرد .همچنین
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Abstract

Given the development of sport and sport activities among human beings, it is crucial
to investigate their effects on behavior and moral orientations of the athletes. The
present study aimed at investigating and comparing sportsmanship dimensions in
athletes of individual and team sports with regard to their academic levels and age
variety. The present study was applied and descriptive-field. The statistical population
consisted of national team athletes (youth, adults and students) of individual and team
sports. The sample consisted of 78 team athletes and 84 individual athletes.
Multidimensional Sportsmanship Orientations Scale (MSOS) measured the tendency
of these athletes towards sportsmanship. As Kruskal–Wallis test did not confirm the
parametric condition, U Mann-Whitney test and Spearman correlation coefficient
were used in the descriptive statistics. The results of U Mann-Whitney test showed
that athletes involved in individual sports had higher levels of sportsmanship than
those involved in team sports. Furthermore, there was no significant differences in
tendency towards sportsmanship between physical education and non-physical
education athletes. The athletes aged between 18 and 20 had higher sportsmanship
level than those aged between 15 and 17, 21 and 23, 24 and 27. According to these
results, it is suggested that more attention should be paid to moral concepts in sport in
physical education courses and especially educators and trainers should focus more on
moral concepts and issues in sport in practical courses.
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