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چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی ارتباط بین هوش اخالقی و مؤلفههای آن با موفقیت کشتیگیران حاضر در مسابقات بینالمللی جام تختی
بود .جامعۀآماری تحقیق ،کلیۀکشتیگیران ایرانی و خارجی شرکتکننده در مسابقات بینالمللی جام تختی به تعداد  257نفر بود.نمونۀ
آماری نیز براساس جدول مورگان 055 ،نفر ،بهصورت تصادفی تعیین شد .ابزار مورداستفاده ،پرسشنامۀ استاندارد هوش اخالقی کیل و
لنیک ( )2115و پرسشنامۀموفقیت ورزشی رابرتز و همکاران( )0114بود که پایایی آنهابهترتیب ./10و  ./41گزارش شده است .برای
تجزیهوتحلیل دادهها ،از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون،تحلیل واریانس یکراهه و رگرسیون چندگانه) استفاده
شد .نتایج تحقیق ،ارتباط مثبت و معناداری را بین هوش اخالقی و مؤلفههای آن با موفقیت ورزشی کشتیگیران نشان داد .نتایج
رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که هوش اخالقی توان پیشبینی و تبیین  1/532از تغییرات موفقیت ورزشی کشتیگیرانرا دارد .از آنجا
که هوش اخالقی عاملی مهم در موفقیت ورزشی است ،ضروری است برای موفقیت بیشتر ورزشکاران ،هوش اخالقیآنها مورد توجه قرار
گیرد و با آموزش مداوم به ورزشکاران ،زمینه برای عملکرد هرچه بهتر آنها هموار شود.
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مقدمه

از هوش تاکنون تعریف واحدی که مورد توافق

کسب موفقیت و عملکرد مطلوب ورزشکاران در

همۀصاحبنظران باشد ،بهدست نیامده است ،زیرا تعریف و

مسابقات ورزشی از موضوعاتی است که بیشترین توجه

اندازهگیری آن کار سادهای نیست ،بنابراین آن را در یک

سازمانهای متولی ورزش در کشورهای مختلف را به خود

مفهوم جامع به نام چندهوشی تعریف میکنند و برای آن

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

طبقهبندی هفتگانۀ اولیهای ارائه میدهند که عبارتاند

ممارست جسمانی مکرر بهعنوان تنها عامل کلیدی و

از :هوش زیباشناختی ،هوش منطقی و ریاضی ،هوش

اصلی موفقیت و رسیدن به اوج اجرا ،هدف از پیش

موسیقی ،هوش فضایی ،هوش فیزیکی ،هوش میانفردی و

تعیینشده محسوب نمیشودو بهنظر میرسدعالوهبر

هوش درونفردی( .)7به این دلیل نمیتوان تعریف واحدی

تواناییهای جسمانی و تاکتیکی و مهارتهای تخصصی،

از هوش ارائه داد .با این حال برخی عناصر هوش مورد

توانمندی و ویژگیهای شخصیتی بیتردید از عوامل مؤثر

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

بر پیشرفت و موفقیت ورزشی است .همچنین از آنجا که

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

ورزشکاران مجبورند در شرایط استرسزا رقابت کنند،

توانایی یادگیری تقسیم میشود( .)8با توجه به این عناصر

امکان بروز استرس و خشم رایج میشود.درنتیجهروبهرو

در تعریف هوش میتوان گفت که هوش مجموعه

شدن ورزشکار با این شرایط ممکن است فرد واکنشهای

استعدادهایی است که با آنها شناخت پیدا میکنیم،

را از خود نشان دهد و دستخوش هیجانات خود شود(.)2

شناختها را به یاد میسپاریم و عناصر تشکیلدهندۀ

از طرفی شیوع عواملی مانند داوری بد در جریان مسابقه،

فرهنگ را بهکارمیبریم تا مسائل زندگی روزانه را حل

وجود شرایط بد محیطی ،واکنش تماشاگران در جریان

کنیم و با محیط ثابت و محیط درحال تغییر سازگار

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

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

توبیخ ورزشکار توسط مربی و  ،)3(...شرایطی را بهوجود

آنها هوش اخالقی است .این اصطالح نخستینبار توسط

میآورد که ضرورت ایجاد راهحلهای مؤثر را بهمنظور

بوربا در روانشناسی مطرح شد .وی هوش اخالقی را

حفظ سالمت ورزشکاران و دستیابی به موفقیت

توانایی درک درست از نادرست ،داشتن اعتقادات اخالقی

ورزشکاران اجتنابناپذیر میسازد،؛چراکه ناتوانی در برابر

قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست

مقابله با این شرایط برای موفقیت ورزشکاران زیانبخش

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

است( .)4با این تفاسیر میتوان گفت فاکتورهای مهمی

را درست انجام میدهند ،اعمال آنها پیوسته با ارزشها و

میتواند عوامل تنشزا و مزاحم موفقیت ورزشکاران را در

عقایدشان هماهنگ است ،عملکرد باالیی دارند و همیشه

کنترل خود درآورد .برخی از این عوامل عبارتاند از:میزان

کارها را با اصول اخالقی پیوند میزنند(.)11به نظر لنینک

انگیزۀ ورزشکاران ،خصوصیات خلقی آنها ،میزان

و کیل1هوش اخالقی دارای چهار بعد زیر است:

کمالگرایی و سختکوشی آنها ،میزان هوش ورزشکاران
( .)5،6در این بین شاید یکی از مهمترین عوامل ،هوش

.1

درستکاری :ایجاد هماهنگی بین آنچه به آنها

باور داریم و آنچه به آن عمل میکنیم.

ورزشکاران است.
1. Kie, Lennick
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فاکتور هوش بهطور اعم و هوش اخالقی بهطور اخص
بیشک از موارد اثرگذار بر موفقیت چه در زمینۀ ورزش و

مسئولیتپذیری :کسی که هوش اخالقی باالیی

چه در سایر زمینههاست .گویای این نکته نتایج تحقیقات

دارد ،مسئولیت اعمال و پیامدهای آن اعمال ،همچنین

انجامگرفتهدر این زمینه است .حاجلو و همکاران()1394

اشتباهات و شکستهای خود را نیز میپذیرد؛

گزارش کردند هوش اخالقی و مؤلفههای آن موجب

دلسوزی :توجه به دیگران که دارای تأثیر متقابل

افزایش عملکرد و موفقیت میشود .همچنین مؤلفههای

.3

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

درستکاری ،بخشش و مسئولیتپذیری توانایی پیشبینی

نیز در زمان نیاز با ما همدردی میکنند و مهربان خواهند

موفقیت را دارند(.)16کجبافنژاد و همکاران ( )1391در

بود؛

پژوهشی عنوان کردند که مسئولیتپذیری و برخی
.4

بخشش :آگاهی از عیوب خود و تحمل

اشتباهات دیگران(.)12
در ورزش نیز میتوان این ابعاد را تا اندازهای مشاهده
کرد .هر اندازه ورزش از سمت همگانی و تفریحی به سمت

ویژگیهای روانی ورزشکاران بر موفقیت آنهاتأثیر مثبتی
دارد ( .)15شمعونیان و همکاران ( )1391معتقدند انواع
مختلف

هوش

میتواند

عامل

مهمی

در

بین

دوچرخهسواران موفق تیم ملی ایران باشد(.)8

قهرمانی و مسابقات حرکت کند ،از رعایت روح جوانمردی

بیگی و طبایان )2114(1معتقدند هوش اخالقی باالدر

و اخالق کاسته میشود و به سمت التزام به پیروزی

تکواندوکاران موجب کاهش درگیری آنها با مربیان خود و

حرکت میکند که این امر موجب میشود در برخی

در نهایت موجب بهبود عملکرد آنها و دستیابی به موفقیت

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

میگردد( .)17استوپار 2و همکاران( )2113در پژوهشی

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

عنوان کردند مدیرانی که در زمینۀتصمیمگیری عملکرد

قهرمانی توجه کنیم ،به این نتیجه میرسیم که آنچه بین

موفقی نداشتند،در بعد هوش اخالقی نمرۀ پایینی

این دو نوع ورزش مشترک است و ورزشکاران و مربیان

داشتند(.)18رانی )2113(3معتقد است هوش اخالقی و

باید به آن توجه داشته باشند ،گذشت و بخشش ،برابری و

آموزش اخالقیات

شغلی

درستکاری است .وقتی ورزش به سمت قهرمانی و رقابتی

میشود( .)19از دیدگاه موراتیدو 4و همکاران()2112

میل میکند ،تمرینات سخت بدنی ،اطاعت از قانون،

ویژگیهای اخالقی روی موفقیت ورزشکاران اثر مثبتی

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

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

موفقیت ضروری است .وقتی ورزش بهطرف تفریحی میل

معناداری را بین هوش اخالقی با موفقیت آزمودنیهای

میکند ،تفریح ،برابری ،درستکاری و دوستی اهمیت

خود یافتند( .)21به نظر ورونیکا )2111(5برای رسیدن به

بیشتری پیدا میکند .بنابراین میتوان گفت برای دستیابی

سطح باالی ورزش و موفقیت در آن توجه به اخالق و

موجب بهبود عملکرد

و رسیدن موفقیت ،ورزش چه قهرمانی باشد چه تفریحی،
در هر شرایطی درستکاری و برابری که به معنای رعایت
اخالق است ،باید رعایت شود(.)14

1. Beigi, Tabaeian
2. Stupar
3. Rani
4. Mouratidou
5 .Ronald , Hambert
6. Veronica
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به روش میدانی انجام گرفته است .جامعۀآماری پژوهش

( )2115در تحقیق خود روی ورزشکاران رشتۀ کیک

کلیۀ کشتیگیران ایرانی و خارجی شرکتکننده در

بوکسینگ نشان داد مهارتهای روانی و خصیصههای

مسابقات بینالمللی جام تختی بودند که در سال 1393

شخصیتی مانند مسئولیتپذیری ،توانایی پذیرش

در کرمانشاه برگزار شد که تعداد آنها نفر  267بود .نمونۀ

اشتباهات و باور داشتن خود با موفقیت ورزشکاران در

آماری براساس جدول مورگان ،تعداد  166نفر ،بهصورت

ارتباط است( .)23کیل و لنینک ( )2116معتقدند برای

تصادفی تعیین شد .برای جمعآوریاطالعات از دو

موفقیت هوش اخالقی ضرورتی انکارناپذیر است(.)24

پرسشنامه استفاده شد.1:پرسشنامۀ هوش اخالقی کیل و

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

لنیک ()2116که از  41سؤال در چهار مؤلفۀ درستکاری،

خصوصیات و ویژگیهای روانی قهرمانان المپیک پرداختند

بخشش ،مسئولیتپذیری و دلسوزی تشکیل شده و دارای

و نتیجه گرفتند ورزشکارانی که دارای تواناییهای مانند

مقیاس پنجارزشی لیکرت است( .)24بر این اساس هر

سازگاری با اضطراب و کنترل آن ،مسئولیتپذیری باال،

پاسخدهنده در کل امتیازی بین  41– 211کسب میکند.

خوشبینی و کمالگرایی هستند ،موفقیت بسیاریرا

پس از محاسبۀ امتیازها ،بهمنظور تبدیل آنها به حداکثر

بهدست آوردهاند(.)6

 111امتیاز ،امتیاز هر مؤلفه و نیز امتیاز کل پرسشنامۀ

آموزشهای اخالقی بسیار مهم است ( .)22داونپورت

همانگونهکه نتایج نشان میدهد ،عامل هوش اخالقی

هوش اخالقی بر عدد  2تقسیم میشود که در نهایت

میتواند در بهبود عملکرد و موفقیت بسیار مهم و

امتیاز  91-111در کل پرسشنامه ،معادل عالی و

تأثیرگذار باشد .از طرفی با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات

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

انجامگرفته در کشور درزمینۀ هوش و موفقیت ورزشی ،با

خیلی خوب ،خوب و ضعیف ارزیابی میشود( .)26همسانی

تأکید بر هوش هیجانی بوده است و تحقیقی که بهطور

درونی پرسشنامه در تحقیق حاجلو و همکاران()1394

دقیق بسنجد که آیا هوش اخالقی نیز بر روی موفقیت و

مطلوب گزارش شده است .پایایی آن از نیز طریق آلفای

عملکرد ورزشکاران تأثیر دارد؟ ،انجام نگرفته است.

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

بنابراین الزم است در این زمینه تحقیقی صورت گیرد،

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

ازاینرو هدف از تحقیق حاضر ،بیان ارتباط بین هوش

.2پرسشنامۀ موفقیت ورزشی رابرتز 3و همکاران()1998

اخالقی و مؤلفههای آن با موفقیت کشتیگیران حاضر در

که مبنای سؤاالت آن پرسشنامۀ احساس موفقیت در

مسابقات بینالمللی جام تختی است.

ورزش است که نخستینبار برای تعیین انگیزۀپیشرفت در
ورزش طراحی شده بود و بهگونهای طراحی شده که
بهعنوان معیاری بهکار گرفته میشود که آیا ورزشکار به

روششناسی
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش

موفقیت رسیده است یا خیر .نسخۀنهایی این پرسشنامه

اخالقی و مؤلفههای آن با موفقیت ورزشی کشتیگیران

مشتمل بر  12سؤاالست که براساس مقیاس لیکرت

است .روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که

پنجارزشی تنظیمشده است .رابرتز و همکاران همسانی
درونی باالی  1/82برای این پرسشنامه ارائه کردند و با

1. Devonport
2. Gould

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

نبودند و از پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه خودداری

در این پژوهش نیز پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ

کردند .در نهایت کشتیگیران  12کشور به سؤاالت

 1/89بهدست آمد .در این پژوهش بهمنظور جمعآوری

پرسشنامه پاسخ داده بودند .بهمنظور تجزیهوتحلیل

پرسشنامهها ،پس از تنظیم به سه زبان فارسی ،انگلیسی و

دادههای جمعآوری شده در سطح آمار توصیفی از

روسی (بهدلیل آشنایی کشتیگیران گرجستانی ،اوکراینی

میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در سطح آمار

و ارمنستانی به زبان روسی) به محل برگزاری مسابقات و

استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل

هتل محل اسکان کشتیگیران مراجعه شد و از ورزشکاران

واریانس یکراهه و رگرسیون استفاده شد.

درخواست شد پرسشنامه را پر کنند که در نهایت 137
پرسشنامه بهدرستی پر و عودت داده شد .شایان ذکر است

نتایج

کشتیگیران برخی کشورها به هیچیک از زبانها مسلط

جدول .0شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش با محاسبۀ میانگین و انحراف معیار
ردیف

شاخصها

میانگین

انحراف معیار

1

هوش اخالقی

85/55

4/17

2

درستکاری

35/82

4/18

3

بخشش

15/29

2/92

4

مسئولیتپذیری

27/35

3/84

6

دلسوزی

5/19

2/53

5

موفقیت ورزشی

38/54

3/62

براساس یافتههای جدول  ،2درمجموع ضریب

مستقیم و معنادار وجود دارد .همچنین بین مؤلفههای

همبستگی بین هوش اخالقی با موفقیت ورزشی

هوش اخالقی با موفقیت ورزشی رابطۀ مستقیم و معنادار

کشتیگیران در سطح  1/111برابر با  1/681است.

مشاهده شد.

بنابراین بین هوش اخالقی با موفقیت ورزشی رابطۀ
جدول  .2ضریب همبستگی و میزان معناداری هوش اخالقی و مؤلفههای آن با موفقیت ورزشی کشتیگیران
ضریب همبستگی

معناداری

شاخصها

ردیف
1

هوش اخالقی

1/618

1/111

2

درستکاری

1/398

1/111

3

بخشش

1/318

1/111

4

مسئولیتپذیری

1/431

1/111

6

دلسوزی

1/37

1/111

موفقیت ورزشی
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توانستهاند 1/241 ،از تغییرات موفقیت ورزشی

با توجه به جدول 3ضریب همبستگی بین ابعاد هوش

کشتیگیران را تبیین کنند.

اخالقی با موفقیت ورزشی ،معادل ضریب تعیین1/241
است که نشان میدهد ابعاد هوش اخالقی به طورکلی

جدول .3خالصه الگوی رگرسیون برای مؤلفههای هوش اخالقی
مدل

r

R2

Std. error

هوش اخالقی -موفقیت ورزشی

1/632

1/283

1/667

اطالعات جدول  ،4نشان میدهد دو مؤلفۀ درستکاری
و مسئولیتپذیری توان پیشبینی معناداری موفقیت
ورزشی را دارند.
جدول  .8نتایج تحلیل واریانس چندگانه برای پیشبینی موفقیت ورزشی از طریق متغیرهای هوش اخالقی
الگوی گامبهگام
مقدار ثابت
درستکاری
مسئولیتپذیری

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب

بتا

خطای معیار

استاندارد بتا

1/252
1/274
1/284

1/78
1/195
1/182.

1/235
1/288

مقدار t
4/773
3/848
3/487

سطح
معناداری
1/111
1/116
1/111

با توجه به نتایج جدول  6بین دیدگاه کشتیگیران
کشورهای مختلف در زمینۀهوش اخالقی و مؤلفههای آن
تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول .5مقایسۀ دیدگاه کشتیگیران در زمینۀ هوش اخالقی و مؤلفههای آن
مؤلفهها

جمع مجموع
مجذورات

هوش اخالقی

8/116

درستکاری

2/943

بخشش

6/163

درجۀآزادی

میانگین مجموع
مجذورات

11

728

126

278

مقدار F

سطح معناداری

1/513

1/16

135
11

1/258

126

1/315

1/845

1/316

135
11

1/469

126

393

1/159

1/694

135
11

1/566

مسئولیتپذیری

7/212

126

1/415

دلسوزی

5/229

135
11

1/655

1/511

1/698

1/115

1/117
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بهبود روابط ،جو تفاهم و کاهش تعارضات بین ورزشکار با

نتایج تحقیق حاضر نتایج نشان داد بین موفقیت

همتیمیها و مربی خود شود ،زیرا زمانیکه اخالق رعایت

ورزشی کشتیگیرانشرکتکننده در جام جهانپهلوان

شود ،بهبود روابط بین ورزشکاران و مربیان ایجاد میشود

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

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

خردهمقیاس درستکاری هوش اخالقی ( r=1/47و

میآورد؛ زمانیکه این جو حاکم شد ،تعارضات کاهش

 ،)P=1/111خردهمقیاس بخشش هوش اخالقی (r=1/47

مییابد و بهبود عملکرد حاصل میشود .بهطور کلی این

و  ،)P=1/111خردهمقیاس مسئولیتپذیری هوش

نوع هوش توانایی و مهارت ویژهای است که به ورزشکاران

اخالقی( r=1/47و  )P=1/111و خردهمقیاس دلسوزی

بهخصوص کشتیگیران این امکان را میدهد تا در سطوح

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

مختلف مسابقات بتوانند از تواناییهای خود به بهترین نحو

معناداری وجود دارد.در این زمینه یافتۀحاجلو و

استفاده کنند.

همکاران( )1394نشان داد هوش اخالقی و مؤلفههای آن

یکی دیگر از نتایج تحقیق نشان داد که ،بین

موجب افزایش عملکرد و موفقیت میشود( .)15شمعونیان

همۀمؤلفههای هوش اخالقی شامل درستکاری ،بخشش،

و همکاران( )1391نتیجه گرفتند انواع مختلف هوش

مسئولیتپذیری ،دلسوزی با موفقیت کشتیگیران ارتباط

میتواند در دوچرخهسواران موفق تیم ملی فاکتور مهمی

مثبت و معناداری وجود دارد که البته از بین آنها بیشترین

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

ارتباط بین دو مؤلفه مسئولیتپذیری و درستکاری با

یافتند که هوش اخالقی باال در تکواندوکاران موجب

موفقیت کشتیگیران وجود داشته است .این یافته با نتایج

کاهش درگیری آنها با مربیان خود میشود و در نهایت به

تحقیقات حاجلو و همکاران( )1394که نتیجه گرفتند بین

بهبود عملکرد آنها و دستیابی به موفقیت ورزشی

مؤلفههای هوش اخالقی با عملکرد و موفقیت شغلی رابطه

میانجامد( .)17استوپار و همکاران( )2113نیز دریافتند

وجود دارد (.)16کجبافنژاد و همکاران ( )1391و گولد و

کسانی که از هوش اخالقی پایینی برخوردارند ،میزان

همکاران( )2112که مسئولیتپذیری را عامل مهمی در

موفقیت آنها کمتر است( .)18رانی( )2113معتقد است

موفقیت ورزشی میداند( ،)15،6داونپورت ( )2115که

هوش اخالقی و آموزش اخالقیات موجب بهبود عملکرد

نتیجه گرفت مسئولیتپذیری ،توانایی پذیرش اشتباهات

شغلی میشود( .)19رونالد و هامبرگ( )2112نیز ارتباط

(بخشش) و باور داشتن خود با موفقیت ورزشکاران در

مثبت و معناداری را بین هوش اخالقی با موفقیت

ارتباط است ،همخوان است( .)23ارتباط معنادار مؤلفههای

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

هوش اخالقی با موفقیت ورزشی کشتیگیران حاکی از

هوش اخالقی ضرورتی انکارناپذیر است ( .)24بهطورکلی

توجه و اهمیت کشتیگیران به اصول اخالقی است ،زیرا

میتوان گفت عوامل زیادی مانند سطح انگیزش ،اضطراب،

کشتی ورزشی است که نام آن همیشه با رعایت اخالقی،

میزان موفقیتطلبی ،هوش ورزشکاران و  ...میتواند بر

فتوت ،جوانمردی همراه بوده است .همچنین نتایج

موفقیت آنها تأثیر گذارد .هوش انواع مختلفی دارد که

رگرسیون چندگانه برای پیشبینی موفقیت ورزشی نشان

هرکدام به نحوی موجب موفقیت افراد میشود .یکی از

داد که ،بهطور کلی بین هوش اخالقی با موفقیت ورزشی

انواع آن ،هوش اخالقی است که در ورزش میتواند موجب

ضریب تعیین  1/632وجود دارد که در این بین دو مؤلفۀ
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مسئولیتپذیری و درستکاری توانایی پیشبینی موفقیت

نتیجهگیری

ورزشی کشتیگیران را دارد .میتوان گفت کشتیگیران

بهطور کلی براساس یافتههای پژوهش میتوان گفت

مسئولیتپذیر ،مسئولیت اعمال و پیامدهای اعمال و

که هوش اخالقی مانند سایر هوشها مانند هوش شناختی

کارهای خود ،همچنین اشتباهات و شکستهای خود را

و هوش هیجانی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت ورزشی

میپذیرند و عامل شکست را در خود جستوجو میکنند

ورزشکاران است ،زیرا بین شخصیت ورزشکاران و موفقیت

و آن را به عوامل خارجی ربط نمیدهند ،بنابراین در

آنها پلی ایجاد میکند و میتواند برای پیشبینی موفقیت

صورت پیروزی آن را ناشی از شانس نمیدانند و در

ورزشی ورزشکاران مفید واقع شود .در نتیجه هوش

صورت شکست آن را میپذیرند و به جستوجوی علل

اخالقی پیامدهای مطلوبی دارد ،بهطوریکه حس

شکست در خود میپردازند .این موضوع دقیقاً همان نیاز

مسئولیت و درستکاری را در ورزشکاران بهبود میبخشد.

به موفقیت در نظریۀ انگیزشی مک کلند است.

از آنجا که بیشتر ورزشکاران به روانشناسان ورزشی

در خصوص مؤلفۀ درستکاری و موفقیت ورزشی نیز

دسترسی ندارند و اولین تجربۀ آنها در ارتباط با

میتوان نتیجه گرفت درستکاری یعنی توانایی درک

روانشناسی از طریق مربی صورت میگیرد ،در نتیجه

درست از اشتباه ،داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به

مربیان ورزشی باید به این آگاهی دست یابند که

آنها .ورزشکاران و بهطور خاص کشتیگیرانی با این

ورزشکاران برای موفقیت و پیروزی بر حریفان خود باید

ویژگی ،کار درست را درست انجام میدهند؛ اعمال ،رفتار

چه ویژگیهای داشته باشند .برای دستیابی به این آگاهی

و کارهای آنهاپیوسته با ارزشها و عقایدشان هماهنگ

و شناخت که در نهایت موجب موفقیت بیشتر ورزشکاران

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

میشود،پیشنهاد میگردد با آموزشهای گروهی و

همیشه کارها را با اصول اخالقی پیوند میزنند .آخرین

همچنین استفاده از افراد متخصص در زمان تمرین و

یافتۀ تحقیق تفاوتی را بین دیدگاههای کشتیگیران

اردوهای تیمها در افزایش هوش اخالقی و بهطور کلی

کشورهای مختلف دربارۀ هوش اخالقی و مؤلفههای آن

مؤلفههای اخالقی تالش شود.

نشان نداد .شاید دلیل عدم تفاوت این باشد که ورزش

تقدیر و تشکر

کشتی با روح پهلوانی و جوانمردی شناخته میشود،

محققان بر خود الزم میدانند از مسئوالن محترم

بیشک ورزشکارانی که در این رشته فعالیت میکنند،به

فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران و تمامی

رعایت اصول اخالقی مبادرت میورزندَ.

کشتیگیران حاضر در جام بینالمللی تختی که ما در
انجام این پژوهش یاری کردند ،کمال تشکر و قدردانی را
داشته باشند.
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