
 

 

 

 

 

 ورزشهای فیزیولوژی و مدیریت در  پژوهش

 0317 تابستان، 2شمارة ، 01دورة 
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گیران حاضر در مسابقات  ی آن با موفقیت ورزشی کشتیها مؤلفهارتباط بین هوش اخالقی و 

 جام تختیی الملل نیب
 
 

 2حامد فرزی - 0شیرین زردشتیان
  3سجاد غالمی ترکسلویه   –

. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، 2 .استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران0

دانشکدةعلوم ورزشی، . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، 3 دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 (0318/  15/  27  : ، تاریخ تصویب0318/  10 /05)تاریخ دریافت :  

 
 

 چکیده

ی جام تختی الملل نیبگیران حاضر در مسابقات  ی آن با موفقیت کشتیها مؤلفههدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین هوش اخالقی و 

نفر بود.نمونۀ  257ی جام تختی به تعداد الملل نیبدر مسابقات  کننده شرکتگیران ایرانی و خارجی  بود. جامعۀآماری تحقیق، کلیۀکشتی

ه، پرسشنامۀ استاندارد هوش اخالقی کیل و مورداستفادتصادفی تعیین شد. ابزار  صورت بهنفر،  055آماری نیز براساس جدول مورگان، 

/. گزارش شده است. برای 41/. و 10ترتیب بهآنها( بود که پایایی 0114( و پرسشنامۀموفقیت ورزشی رابرتز و همکاران)2115) لنیک

ها، از آمار توصیفی و استنباطی)ضریب همبستگی پیرسون،تحلیل واریانس یکراهه و رگرسیون چندگانه( استفاده وتحلیل داده تجزیه

گیران نشان داد. نتایج  ی آن با موفقیت ورزشی کشتیها مؤلفهو معناداری را بین هوش اخالقی و  شد. نتایج تحقیق، ارتباط مثبت

از آنجا گیرانرا دارد.  از تغییرات موفقیت ورزشی کشتی 532/1ی و تبیین نیب شیپرگرسیون چندگانه نیز نشان داد که هوش اخالقی توان 

مورد توجه قرار  آنهاروری است برای موفقیت بیشتر ورزشکاران، هوش اخالقی، ضاستکه هوش اخالقی عاملی مهم در موفقیت ورزشی 

 هموار شود. آنهاگیرد و با آموزش مداوم به ورزشکاران، زمینه برای عملکرد هرچه بهتر 

 

 یدیکل یهاواژه  
 گیران،موفقیت ورزشی،هوش اخالقی. کشتی
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 مقدمه

کسب موفقیت و عملکرد مطلوب ورزشکاران در 

مسابقات ورزشی از موضوعاتی است که بیشترین توجه 

ی متولی ورزش در کشورهای مختلف را به خود ها ناسازم

(. امروزه در دنیای ورزش، تمرین و 1معطوف کرده است)

تنها عامل کلیدی و  عنوان بهممارست جسمانی مکرر 

اجرا، هدف از پیش اصلی موفقیت و رسیدن به اوج 

بر  عالوهرسد یمنظر  و بهشود ینممحسوب  شده نییتع

ی تخصصی، ها مهارتی جسمانی و تاکتیکی و ها ییتوانا

 مؤثرتردید از عوامل  ی شخصیتی بیها یژگیوتوانمندی و 

همچنین از آنجا که  .استبر پیشرفت و موفقیت ورزشی 

د، رقابت کنن زا استرسورزشکاران مجبورند در شرایط 

 رو هجهروبیدرنت.شود یمامکان بروز استرس و خشم رایج 

ی ها واکنششدن ورزشکار با این شرایط ممکن است فرد 

(. 2هیجانات خود شود) دستخوشرا از خود نشان دهد و 

مسابقه،  انیجرمانند داوری بد در  از طرفی شیوع عواملی

وجود شرایط بد محیطی، واکنش تماشاگران در جریان 

تقلب رقیب،  مسابقه، تمایل برد به هر قیمت، مشاهدۀ

وجود  (، شرایطی را به3ی و ...)مرب توسط ورزشکار خیتوب

 منظور بهرا  مؤثر یها حل راهکه ضرورت ایجاد  آورد یم

حفظ سالمت ورزشکاران و دستیابی به موفقیت 

ناتوانی در برابر  چراکه،؛سازد یم ریناپذ اجتناب ورزشکاران

 بخش انیزمقابله با این شرایط برای موفقیت ورزشکاران 

گفت فاکتورهای مهمی  توان یم(. با این تفاسیر 4)است

و مزاحم موفقیت ورزشکاران را در  زا تنشعوامل  تواند یم

از:میزان  اند عبارتکنترل خود درآورد. برخی از این عوامل 

، میزان آنهاگیزۀ ورزشکاران، خصوصیات خلقی ان

 ، میزان هوش ورزشکارانآنها یسختکوشیی و گرا کمال

عوامل، هوش  نیتر مهم(. در این بین شاید یکی از 5،6)

 .استورزشکاران 

تعریف واحدی که مورد توافق  تاکنوناز هوش 

نیامده است، زیرا تعریف و  دست بهباشد،  نظران صاحبهمۀ

ی نیست، بنابراین آن را در یک ا سادهی آن کار ریگ اندازه

 آنو برای  کنند یممفهوم جامع به نام چندهوشی تعریف 

 اند عبارتکه  دهند یم ارائه ای ۀ اولیهگان هفت یبند طبقه

ی، هوش منطقی و ریاضی، هوش باشناختیزاز: هوش 

فردی و  موسیقی، هوش فضایی، هوش فیزیکی، هوش میان

تعریف واحدی  توان ینمبه این دلیل  (.7فردی) هوش درون

داد. با این حال برخی عناصر هوش مورد  ارائهاز هوش 

. توانایی 1توافق اکثریت قرار گرفته است که به سه دستۀ 

. 3. توانایی حل کردن مسائل و 2پرداختن به امور انتزاعی، 

(. با توجه به این عناصر 8)شود یمتوانایی یادگیری تقسیم 

توان گفت که هوش مجموعه  می شهو در تعریف

، میکن یمشناخت پیدا  آنهااستعدادهایی است که با 

 ۀدهند لیتشکو عناصر  میسپار یمرا به یاد  ها شناخت

تا مسائل زندگی روزانه را حل  میبر یکارم بهفرهنگ را 

تغییر سازگار  درحالکنیم و با محیط ثابت و محیط 

(. خود هوش انواعی دارد که یکی از جدیدترین 9شویم)

بار توسط  . این اصطالح نخستیناستهوش اخالقی  آنها

شناسی مطرح شد. وی هوش اخالقی را  بوربا در روان

توانایی درک درست از نادرست، داشتن اعتقادات اخالقی 

و رفتار در جهت صحیح و درست  آنهاقوی و عمل به 

(. افراد با هوش اخالقی باال کار درست 11)کند یم تعریف

و  ها ارزشپیوسته با  آنها، اعمال دهند یمرا درست انجام 

هماهنگ است، عملکرد باالیی دارند و همیشه  دشانیعقا

(.به نظر لنینک 11)زنند یمکارها را با اصول اخالقی پیوند 

 زیر است: هوش اخالقی دارای چهار بعد1و کیل

 آنها به آنچه نیب یهماهنگ جادیا: یدرستکار .1

 .میکن یم عمل آن به آنچه و میدار باور

                                                           

1. Kie, Lennick 
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 با که یا وهیش به دارد، ییباال یاخالق هوش که یکس

 ؛کند یم عمل باشد، سازگار دشیعقا و اصول

ی: کسی که هوش اخالقی باالیی ریپذ تیمسئول .2

دارد، مسئولیت اعمال و پیامدهای آن اعمال، همچنین 

 ؛ردیپذ یمی خود را نیز ها شکستاشتباهات و 

متقابل  ریتأثدلسوزی: توجه به دیگران که دارای  .3

است. اگر نسبت به دیگران مهربان و دلسوز باشیم، آنان 

و مهربان خواهند  کنند یمنیز در زمان نیاز با ما همدردی 

 بود؛

بخشش: آگاهی از عیوب خود و تحمل  .4

 (.12اشتباهات دیگران)

ی مشاهده ا اندازهاین ابعاد را تا  توان یمدر ورزش نیز 

کرد. هر اندازه ورزش از سمت همگانی و تفریحی به سمت 

قهرمانی و مسابقات حرکت کند، از رعایت روح جوانمردی 

و به سمت التزام به پیروزی  شود یمو اخالق کاسته 

در برخی  شود یم که این امر موجب کند یمحرکت 

(. 13شرایط ورزشکار اصول بازی منصفانه را زیر پا بگذارد)

با این حال اگر از بعد اخالقی به ورزش همگانی و ورزش 

که آنچه بین  میرس یمقهرمانی توجه کنیم، به این نتیجه 

این دو نوع ورزش مشترک است و ورزشکاران و مربیان 

رابری و باید به آن توجه داشته باشند، گذشت و بخشش، ب

درستکاری است. وقتی ورزش به سمت قهرمانی و رقابتی 

، تمرینات سخت بدنی، اطاعت از قانون، کند یممیل 

پیروی از مربی، شناخت از خود و حریف و توجه به 

تفریحی میل  طرف بهموفقیت ضروری است. وقتی ورزش 

، تفریح، برابری، درستکاری و دوستی اهمیت کند یم

گفت برای دستیابی  توان یم. بنابراین دکن یمبیشتری پیدا 

و رسیدن موفقیت، ورزش چه قهرمانی باشد چه تفریحی، 

در هر شرایطی درستکاری و برابری که به معنای رعایت 

 (.14اخالق است، باید رعایت شود)

اخص  طور بهاعم و هوش اخالقی  طور بهفاکتور هوش 

ورزش و بر موفقیت چه در زمینۀ  اثرگذارشک از موارد  بی

. گویای این نکته نتایج تحقیقات هاست نهیزمچه در سایر 

( 1394. حاجلو و همکاران)استدر این زمینه هگرفت انجام

ی آن موجب ها مؤلفهگزارش کردند هوش اخالقی و 

ی ها مؤلفه. همچنین شود یمافزایش عملکرد و موفقیت 

ی نیب شیپی توانایی ریپذ تیمسئولدرستکاری، بخشش و 

( در 1391نژاد و همکاران ) (.کجباف16را دارند)موفقیت 

ی و برخی ریپذ تیمسئولپژوهشی عنوان کردند که 

مثبتی  ریآنهاتأثی روانی ورزشکاران بر موفقیت ها یژگیو

( معتقدند انواع 1391) (. شمعونیان و همکاران15) دارد

عامل مهمی در بین  تواند یممختلف هوش 

  (.8موفق تیم ملی ایران باشد) سواران وچرخهد

( معتقدند هوش اخالقی باالدر 2114)1بیگی و طبایان

 با مربیان خود و آنهاتکواندوکاران موجب کاهش درگیری 

و دستیابی به موفقیت  آنهاموجب بهبود عملکرد  تینها در

( در پژوهشی 2113و همکاران) 2(. استوپار17)گردد یم

ی عملکرد ریگ میتصمینۀعنوان کردند مدیرانی که در زم

موفقی نداشتند،در بعد هوش اخالقی نمرۀ پایینی 

( معتقد است هوش اخالقی و 2113)3(.رانی18داشتند)

آموزش اخالقیات موجب بهبود عملکرد شغلی 

( 2112و همکاران) 4(. از دیدگاه موراتیدو19)شود یم

ی اخالقی روی موفقیت ورزشکاران اثر مثبتی ها یژگیو

( نیز ارتباط مثبت و 2112)6رونالد و هامبرگ(. 21دارد)

ی ها یآزمودنمعناداری را بین هوش اخالقی با موفقیت 

( برای رسیدن به 2111)5(. به نظر ورونیکا21خود یافتند)

سطح باالی ورزش و موفقیت در آن توجه به اخالق و 

                                                           

1. Beigi, Tabaeian 

2. Stupar  

3. Rani 

4. Mouratidou 

5 .Ronald , Hambert 

6. Veronica 
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 1داونپورت (.22ی اخالقی بسیار مهم است )ها آموزش

رشتۀ کیک  ورزشکارانوی ( در تحقیق خود ر2115)

ی ها صهیخصی روانی و ها مهارتبوکسینگ نشان داد 

ی، توانایی پذیرش ریپذ تیمسئولشخصیتی مانند 

اشتباهات و باور داشتن خود با موفقیت ورزشکاران در 

( معتقدند برای 2116(. کیل و لنینک )23)استارتباط 

(. 24است) ریانکارناپذ موفقیت هوش اخالقی ضرورتی

( نیز در پژوهشی به بررسی 2112و همکاران) 2گولد

ی روانی قهرمانان المپیک پرداختند ها یژگیوخصوصیات و 

ی مانند ها ییتواناو نتیجه گرفتند ورزشکارانی که دارای 

ی باال، ریپذ تیمسئولسازگاری با اضطراب و کنترل آن، 

یی هستند، موفقیت بسیاریرا گرا کمالی و نیب خوش

 (.6)اند آوردهدست  به

هوش اخالقی  عامل ،دهد یمکه نتایج نشان  گونه همان

در بهبود عملکرد و موفقیت بسیار مهم و  تواند یم

باشد. از طرفی با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات  رگذاریتأث

ۀ هوش و موفقیت ورزشی، با نیدرزمگرفته در کشور  انجام

 طور بهبر هوش هیجانی بوده است و تحقیقی که  دیتأک

ق بسنجد که آیا هوش اخالقی نیز بر روی موفقیت و دقی

است.  هگرفتن  انجامدارد؟،  ریتأثعملکرد ورزشکاران 

بنابراین الزم است در این زمینه تحقیقی صورت گیرد، 

هدف از تحقیق حاضر، بیان ارتباط بین هوش  رو نیازا

گیران حاضر در  کشتی ی آن با موفقیتها مؤلفهاخالقی و 

 .استی جام تختی لمللا نیبمسابقات 

 

 یشناس روش

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش 

 گیران ی آن با موفقیت ورزشی کشتیها مؤلفهاخالقی و 

که  است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است

                                                           

1. Devonport 

2. Gould 

است. جامعۀآماری پژوهش  هگرفت انجامبه روش میدانی 

در  کننده شرکتگیران ایرانی و خارجی  کشتی کلیۀ

 1393ی جام تختی بودند که در سال الملل نیبمسابقات 

بود. نمونۀ  267نفر  آنهادر کرمانشاه برگزار شد که تعداد 

 صورت بهنفر،  166آماری براساس جدول مورگان، تعداد 

از دو  اطالعاتیآور جمعتصادفی تعیین شد. برای 

کیل و  .پرسشنامۀ هوش اخالقی1پرسشنامه استفاده شد:

درستکاری،  ۀمؤلفچهار  در سؤال 41(که از 2116لنیک )

و دارای  شده  لیتشکی و دلسوزی ریپذ تیمسئولبخشش، 

(. بر این اساس هر 24)استارزشی لیکرت  مقیاس پنج

. کند یمکسب  41– 211در کل امتیازی بین  دهنده پاسخ

به حداکثر  آنهاتبدیل  منظور بهپس از محاسبۀ امتیازها، 

و نیز امتیاز کل پرسشنامۀ  مؤلفهامتیاز، امتیاز هر  111

 تینها درکه  شود یمتقسیم  2هوش اخالقی بر عدد 

در کل پرسشنامه، معادل عالی و  91-111امتیاز 

و کمتر از آن، معادل  59و  79 – 79، 81-89یها نمره

(. همسانی 26)شود یمخیلی خوب، خوب و ضعیف ارزیابی 

( 1394سشنامه در تحقیق حاجلو و همکاران)درونی پر

مطلوب گزارش شده است. پایایی آن از نیز طریق آلفای 

(. در پژوهش حاضر نیز 16آمد) دست به 95/1کرونباخ 

برآورد شد.  91/1پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 

( 1998و همکاران) 3موفقیت ورزشی رابرتز .پرسشنامۀ2

ۀ احساس موفقیت در آن پرسشنام سؤاالتکه مبنای 

بار برای تعیین انگیزۀپیشرفت در  که نخستین استورزش 

ی طراحی شده که ا گونه بهورزش طراحی شده بود و 

که آیا ورزشکار به  شود یمکار گرفته  معیاری به عنوان به

موفقیت رسیده است یا خیر. نسخۀنهایی این پرسشنامه 

 که براساس مقیاس لیکرت سؤاالست 12مشتمل بر 

است. رابرتز و همکاران همسانی  شده میتنظارزشی  پنج

کردند و با  ارائهبرای این پرسشنامه  82/1درونی باالی 

                                                           

3.Raberts 
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(. 21گزارش کردند) 8/1روش آزمون مجدد پایایی آن را 

در این پژوهش نیز پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 

 یآور جمع منظور به آمد. در این پژوهش دست به 89/1

، پس از تنظیم به سه زبان فارسی، انگلیسی و ها پرسشنامه

گیران گرجستانی، اوکراینی  آشنایی کشتی لیدل بهروسی )

و ارمنستانی به زبان روسی( به محل برگزاری مسابقات و 

گیران مراجعه شد و از ورزشکاران  هتل محل اسکان کشتی

 137درخواست شد پرسشنامه را پر کنند که در نهایت 

ی پر و عودت داده شد. شایان ذکر است درست بهنامه پرسش

مسلط  ها نازباز  کی چیهبرخی کشورها به  گیران کشتی

پرسشنامه خودداری  سؤاالتنبودند و از پاسخگویی به 

 سؤاالتکشور به  12گیران  کردند. در نهایت کشتی

 وتحلیل تجزیه منظور به پرسشنامه پاسخ داده بودند.

در سطح آمار توصیفی از  شده  یآور جمع یها داده

معیار استفاده شد و در سطح آمار  میانگین و انحراف

استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل 

 راهه و رگرسیون استفاده شد. واریانس یک

 

 نتایج

 

 میانگین و انحراف معیار ۀمتغیرهای پژوهش با محاسبی توصیفی ها شاخص.0جدول 

 انحراف معیار میانگین ها شاخص ردیف

 17/4 55/85 هوش اخالقی 1

 18/4 82/35 درستکاری 2

 92/2 29/15 بخشش 3

 84/3 35/27 پذیری مسئولیت 4

 53/2 19/5 دلسوزی 6

 62/3 54/38 موفقیت ورزشی 5

 

ضریب  درمجموع، 2ی جدول ها افتهبراساس ی

ی بین هوش اخالقی با موفقیت ورزشی همبستگ

. است 681/1برابر با  111/1گیران در سطح  کشتی

بنابراین بین هوش اخالقی با موفقیت ورزشی رابطۀ 

 یها مؤلفهمستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین بین 

معنادار هوش اخالقی با موفقیت ورزشی رابطۀ مستقیم و 

 مشاهده شد.

 

 گیران کشتیهای آن با موفقیت ورزشی  ضریب همبستگی و میزان معناداری هوش اخالقی و مؤلفه .2جدول 

 معناداری ضریب همبستگی ها شاخص ردیف

 هوش اخالقی 1

 موفقیت ورزشی

618/1 111/1 

 111/1 398/1 درستکاری 2

 111/1 318/1 بخشش 3

 111/1 431/1 پذیری مسئولیت 4

 111/1 37/1 دلسوزی 6
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ضریب همبستگی بین ابعاد هوش  3با توجه به جدول

 241/1اخالقی با موفقیت ورزشی، معادل ضریب تعیین

کلی طور  بهابعاد هوش اخالقی  دهد یماست که نشان 

از تغییرات موفقیت ورزشی  241/1 ،اند توانسته

 گیران را تبیین کنند. کشتی

 
 هوش اخالقی های خالصه الگوی رگرسیون برای مؤلفه .3جدول

Std. error R
2

 r مدل 

 موفقیت ورزشی -هوش اخالقی 632/1 283/1 667/1

 

ۀ درستکاری مؤلفدو  دهد یم، نشان 4اطالعات جدول 

ی معناداری موفقیت نیب شیپی توان ریپذ تیمسئولو 

 ورزشی را دارند. 

 موفقیت ورزشی از طریق متغیرهای هوش اخالقی بینی نتایج تحلیل واریانس چندگانه برای پیش .8جدول 

 گام به الگوی گام
ضرایب غیراستاندارد 

 بتا

ضرایب غیراستاندارد 

 خطای معیار

ضرایب 

 استاندارد بتا
 tمقدار 

سطح 

 معناداری

 111/1 773/4 - 78/1 252/1 مقدار ثابت

 116/1 848/3 235/1 195/1 274/1 درستکاری

 111/1 487/3 288/1 182/1. 284/1 پذیری مسئولیت

 

گیران  بین دیدگاه کشتی 6با توجه به نتایج جدول 

آن  یها مؤلفهکشورهای مختلف در زمینۀهوش اخالقی و 

 تفاوت معناداری وجود ندارد.

 ی آنها مؤلفههوش اخالقی و  گیران در زمینۀ دیدگاه کشتی مقایسۀ .5جدول

 ها مؤلفه
جمع مجموع 

 مجذورات
 درجۀآزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات
 سطح معناداری Fمقدار 

 116/8 هوش اخالقی

11 728 513/1 16/1 

126 278 
  

135  

 943/2 درستکاری

11 258/1 845/1 316/1 

126 315/1 
  

135  

 163/6 بخشش

11 469/1 159/1 694/1 

126 393 
  

135  

 212/7 پذیری مسئولیت

11 566/1 511/1 115/1 

126 415/1 
  

135  
 117/1 698/1 655/1 11 229/5 دلسوزی



 085         ی جام تختیالملل نیبگیران حاضر در مسابقات  ی آن با موفقیت ورزشی کشتیها مؤلفهارتباط بین هوش اخالقی و 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

نتایج تحقیق حاضر نتایج نشان داد بین موفقیت 

 پهلوان جهاندر جام  کننده شرکتگیران ورزشی کشتی

( و P=111/1و  r=47/1تختی با هوش اخالقی )

و  r=47/1مقیاس درستکاری هوش اخالقی ) خرده

111/1=P47/1مقیاس بخشش هوش اخالقی ) (، خرده=r 

 ی هوشریپذ تیمسئولمقیاس  (، خردهP=111/1و 

مقیاس دلسوزی  ( و خردهP=111/1و  r=47/1اخالقی)

( رابطۀ مثبت و P=111/1و  r=47/1هوش اخالقی)

معناداری وجود دارد.در این زمینه یافتۀحاجلو و 

ی آن ها مؤلفه( نشان داد هوش اخالقی و 1394همکاران)

(. شمعونیان 15)شود یمموجب افزایش عملکرد و موفقیت 

تند انواع مختلف هوش ( نتیجه گرف1391و همکاران)

موفق تیم ملی فاکتور مهمی  سواران دوچرخهدر  تواند یم

( نیز به این نتیجه دست 2114(. بیگی و طبایان)8باشد)

یافتند که هوش اخالقی باال در تکواندوکاران موجب 

به  تینها در و دشو یمبا مربیان خود  آنهاکاهش درگیری 

و دستیابی به موفقیت ورزشی  آنهابهبود عملکرد 

( نیز دریافتند 2113(. استوپار و همکاران)17)دانجام یم

کسانی که از هوش اخالقی پایینی برخوردارند، میزان 

( معتقد است 2113(. رانی)18)استکمتر  آنهاموفقیت 

هوش اخالقی و آموزش اخالقیات موجب بهبود عملکرد 

( نیز ارتباط 2112(. رونالد و هامبرگ)19)شود یمشغلی 

مثبت و معناداری را بین هوش اخالقی با موفقیت 

( نیز معتقدند موفقیت 2116(.لنینک و کول)21یافتند)

 یطورکل به (.24) است ریانکارناپذ هوش اخالقی ضرورتی

زیادی مانند سطح انگیزش، اضطراب،  گفت عوامل توان یم

 بر تواند یمطلبی، هوش ورزشکاران و ...  میزان موفقیت

دارد که  گذارد. هوش انواع مختلفی ریتأث آنهاموفقیت 

. یکی از شود یمنحوی موجب موفقیت افراد   به هرکدام

موجب  تواند یمانواع آن، هوش اخالقی است که در ورزش 

 بابهبود روابط، جو تفاهم و کاهش تعارضات بین ورزشکار 

 که اخالق رعایت زیرا زمانی و مربی خود شود، ها یمیت هم

 شود یمشود، بهبود روابط بین ورزشکاران و مربیان ایجاد 

 وجود  به که این خود جو تفاهم را در تیم و ورزشکاران

که این جو حاکم شد، تعارضات کاهش  ؛ زمانیآورد یم

کلی این  طور به. شود یمو بهبود عملکرد حاصل  ابدی یم

ی است که به ورزشکاران ا ژهیونوع هوش توانایی و مهارت 

تا در سطوح  دهد یمگیران این امکان را  خصوص کشتی به

ی خود به بهترین نحو ها ییتوانامختلف مسابقات بتوانند از 

 استفاده کنند.

یکی دیگر از نتایج تحقیق نشان داد که، بین 

ی هوش اخالقی شامل درستکاری، بخشش، ها مؤلفههمۀ

ارتباط  گیران ی، دلسوزی با موفقیت کشتیریپذ تیمسئول

بیشترین  آنهات و معناداری وجود دارد که البته از بین مثب

ی و درستکاری با ریپذ تیمسئول مؤلفهارتباط بین دو 

گیران وجود داشته است. این یافته با نتایج  موفقیت کشتی

( که نتیجه گرفتند بین 1394و همکاران) حاجلوتحقیقات 

ی هوش اخالقی با عملکرد و موفقیت شغلی رابطه ها مؤلفه

( و گولد و 1391نژاد و همکاران ) (.کجباف16) ود داردوج

مهمی در  ی را عاملریپذ تیمسئول( که 2112همکاران)

( که 2115(، داونپورت )15،6)داند یمموفقیت ورزشی 

 ی، توانایی پذیرش اشتباهاتریپذ تیمسئولنتیجه گرفت 

)بخشش( و باور داشتن خود با موفقیت ورزشکاران در 

ی ها مؤلفه(. ارتباط معنادار 23، همخوان است)استارتباط 

گیران حاکی از  هوش اخالقی با موفقیت ورزشی کشتی

، زیرا استگیران به اصول اخالقی  توجه و اهمیت کشتی

کشتی ورزشی است که نام آن همیشه با رعایت اخالقی، 

فتوت، جوانمردی همراه بوده است. همچنین نتایج 

موفقیت ورزشی نشان  ینیب شیپبرای  چندگانهرگرسیون 

کلی بین هوش اخالقی با موفقیت ورزشی  طور بهداد که، 

 ۀمؤلفوجود دارد که در این بین دو  632/1ضریب تعیین 
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ی موفقیت نیب شیپتوانایی  ی و درستکاریریپذ تیمسئول

 گیران گفت کشتی توان یم گیران را دارد. ورزشی کشتی

ای اعمال و ، مسئولیت اعمال و پیامدهریپذ تیمسئول

ی خود را ها شکستکارهای خود، همچنین اشتباهات و 

 کنند یمجو و و عامل شکست را در خود جست رندیپذ یم

، بنابراین در دهند ینمو آن را به عوامل خارجی ربط 

و در  دانند ینمصورت پیروزی آن را ناشی از شانس 

جوی علل و و به جست رندیپذ یمصورت شکست آن را 

اً همان نیاز قیدق. این موضوع پردازند یمشکست در خود 

 .است کلند مکانگیزشی  به موفقیت در نظریۀ

درستکاری و موفقیت ورزشی نیز  ۀمؤلفدر خصوص 

نتیجه گرفت درستکاری یعنی توانایی درک  توان یم

درست از اشتباه، داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به 

ی با این رانیگ یکشتخاص  طور به. ورزشکاران و آنها

؛ اعمال، رفتار دهند یمویژگی، کار درست را درست انجام 

و عقایدشان هماهنگ  ها ارزش باپیوسته آنهاو کارهای 

است؛ عملکرد باالیی در انجام فنون و حرکات خود دارند و 

. آخرین دنزن یمهمیشه کارها را با اصول اخالقی پیوند 

گیران  کشتی یها دگاهیدتحقیق تفاوتی را بین  یافتۀ

ی آن ها مؤلفهکشورهای مختلف دربارۀ هوش اخالقی و 

نشان نداد. شاید دلیل عدم تفاوت این باشد که ورزش 

، شود یمکشتی با روح پهلوانی و جوانمردی شناخته 

،به کنند یمشک ورزشکارانی که در این رشته فعالیت  بی

 .َورزند یمرعایت اصول اخالقی مبادرت 

 

 

 

 یریگ جهینت

گفت  توان یمی پژوهش ها افتهی کلی براساس ورط به

مانند هوش شناختی  ها هوشکه هوش اخالقی مانند سایر 

بر موفقیت ورزشی  رگذاریتأثو هوش هیجانی از عوامل 

، زیرا بین شخصیت ورزشکاران و موفقیت استورزشکاران 

ی موفقیت نیب شیپبرای  تواند یمو  کند یمپلی ایجاد  آنها

ورزشی ورزشکاران مفید واقع شود. در نتیجه هوش 

حس  که یطور بهاخالقی پیامدهای مطلوبی دارد، 

 .بخشد یممسئولیت و درستکاری را در ورزشکاران بهبود 

شناسان ورزشی  از آنجا که بیشتر ورزشکاران به روان

در ارتباط با  آنها دسترسی ندارند و اولین تجربۀ

، در نتیجه ردیگ یمیق مربی صورت شناسی از طر روان

مربیان ورزشی باید به این آگاهی دست یابند که 

ورزشکاران برای موفقیت و پیروزی بر حریفان خود باید 

های داشته باشند. برای دستیابی به این آگاهی چه ویژگی

موفقیت بیشتر ورزشکاران  و شناخت که در نهایت موجب

ی گروهی و ها آموزشبا  گردد یم،پیشنهاد شود یم

همچنین استفاده از افراد متخصص در زمان تمرین و 

کلی  طور بهدر افزایش هوش اخالقی و  ها میتاردوهای 

 ی اخالقی تالش شود.ها مؤلفه

 تقدیر و تشکر

از مسئوالن محترم  دانند یممحققان بر خود الزم 

فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران و تمامی 

المللی تختی که ما در  گیران حاضر در جام بین کشتی

انجام این پژوهش یاری کردند، کمال تشکر و قدردانی را 

 داشته باشند.
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