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 های تیمي و انفرادی با توجه به تنوع سطوحبررسي ابعاد منش ورزشي در ورزشکاران مرد رشته

 این افرادتحصیلي و سني 

 

 7منصور پاشایي  – 3الهام عظیم زاده  -2مریم خاکسار  - 6محمد رحیمي
 

شناسي تربیتي  .دکتری روان2الملل کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران  شناسي تربیتي، پردیس بین .دانشجوی دکتری روان6

ورزشي.دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ایران .استادیار.دانشکدة تربیت بدني و علوم 3دانشگاه عالمه طباطبایي تهران

 ، ایرانمراغه، اسالمي آزاد استادیار، دانشگاه.7
 (6393/  12/  14 : ، تاریخ تصویب6392/ 66 /  16)تاریخ دریافت : 

 
 

 چکیده

های اخالقي افراد درگیر  های ورزشي در میان افراد بشر، نیاز به بررسي تأثیرات آن بر رفتار و گرایش با توجه به گسترش ورزش و فعالیت

های تیمي و  در آن بسیار اهمیت پیدا کرده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسي و مقایسۀ ابعاد منش ورزشي در ورزشکاران رشته

میداني بود. جامعۀ  –تنوع سطوح تحصیلي و سني این افراد بود. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفي انفرادی با توجه به 

های ورزشي تیمي و انفرادی بود. نمونۀ های جوانان، بزرگساالن و دانشجویان رشته های ملي رده آماری مطالعه، شامل ورزشکاران تیم

های انفرادی بود. میزان گرایش این ورزشکاران به  نفر از ورزشکاران رشته 77های تیمي و  نفر از ورزشکاران رشته 47تحقیق شامل 

ط آمار بررسي شد. با توجه به عدم تأیید شرای (MSOS)منش ورزشي از طریق پرسشنامۀ مقیاس چندبعدی گرایش به منش ورزشي 

های یومن ویتني و ضریب همبستگي اسپیرمن استفاده  )کراسکال والیس(در بخش آمار توصیفي از آزمون ksپارامتریك توسط آزمون 

های انفرادی سطح باالتری از منش ورزشي را در مقایسه با ورزشکاران آزمون یومن ویتني نشان داد که ورزشکاران رشته شد. نتایج

. همچنین نتایج نشان داد که بین ورزشکاران دارای تحصیالت در رشتۀ تربیت بدني و غیر تربیت بدني تفاوت های تیمي دارندرشته

سال در  67-21گروه سني ورزشکاران های پژوهش بیان کرد که  داری در میزان گرایش به منش ورزشي وجود ندارد. همچنین یافته معنا

سال سطح باالتری از منش ورزشي را دارا هستند. با توجه به نتایج تحقیق،  27-47سال و  26-23سال،  66-64مقایسه با گروه سني 

ویژه در طي واحدهای عملي  های تحصیلي تربیت بدني تأکید بیشتری بر مفاهیم اخالقي در ورزش شود و به شود تا در دوره پیشنهاد مي

 را بیشتر مدنظر قرار دهند. های خود مسائل و مفاهیم اخالقي در ورزش استادان و مربیان در آموزش
 

 یدیکل یهاواژه

 .های ورزشي انفرادی، سطح تحصیلي، منش ورزشي، ورزشکاران نخبه های ورزشي تیمي، رشته رشته

 

 

                                                           

-  : 19038448142: تلفننویسنده مسئولEmail : morahimi63@yahoo.com                                                                        
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 مقدمه

این عقیده که ورزش موجب ساختن  ،از دوران باستان

وجود داشته و از همان  ،شودگرا مییک شخصیت اخالق

. را دارا بوده است زمان طرفداران بسیاری از جمله افالطون

 موجبورزش  عبارت دیگر، این باور وجود داشت که به

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

(. 00) شودقدرت کنار آمدن با شرایط بحرانی اخالقی می

که شرکت در اند زمینه محققان بیان کردهدر همین 

-می0“منش ورزشی”یقاـــهای ورزشی موجب ارتفعالیت

 روابط همنش ورزشی، تحت عنوان احترام ب شود.

تعهد به ورزشی ، نقوانین و مسئوال هاحترام ب اجتماعی،

و  ،حریف بهشود، احترام و توجه که به آن پرداخته می

عدم رویکرد منفی در جهت عملکرد ورزشی، تعریف شده 

رفتار اخالقی منوط به  هایبسیاری از نظریه(. 01) است

گرایانه و ساختارهای مشابه، اند که رفتار اخالقبیان کرده

ای موجود در ورزش زمینه از بسیاری از عوامل فردی و

 تحقیقات گوناگون، عوامل مختلف(. 01) شوندمتأثر می

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

، 04، 09) انگیزش( و 2) نوع ورزش (،2دن )نکرکردن یا 

 اند.را بررسی و تبیین کرده( 3، 4، 01

-های ورزشکاران براساس دسته گرایش میزان یافتن

 ۀزمین هایی دردستیابی به راه منظور بههای مختلف بندی

های مختلف به امر درک و بهبود هرچه بیشتر نگرش

یل تفاوت و عدم دال .کننده خواهد بودورزش بسیار کمک

های تیمی و انفرادی، ورزشکاران تفاوت ورزشکاران ورزش

از نظر شخصیتی و  ، و زنان و مردانوسال سن مسن و کم

همگی راهگشایی  ،های مختلف رفتاری و اخالقیگرایش

آموزش در ر ام لیو تکم ساز تعدیلتواند زمینهاست که می

از نظر با بررسی ورزشکاران  های ورزشی باشد.میدان

سن، نوع ورزش  ،شخصیتی و روحیات، با توجه به جنسیت

                                                           

1. Sportsmanship 

و  ها قوت ۀدر زمین و تعامالت موجود در هر ورزش،

آموزشی و تأثیرات آنها بر روی ورزشکاران  های ضعف

بررسی منش ورزشی و . دست خواهد آمد هاطالعاتی ب

های ورزشکاران مختلف به آن، یکی از راهبردهای  گرایش

با بررسی منش  نمونه رایب است.مقوله  دسترسی به این

بینی در مورد مصرف پیش توان بهورزشی ورزشکاران می

یا عدم مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران پرداخت. میزان 

گرایش ورزشکاران به منش ورزشی با میزان مصرف مواد 

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

ود دریافتند که در بعد ( در تحقیقات خ0991)3کوریه

حریف از ابعاد منش ورزشی، انفرادی  احترام و اهمیت به

تحقیقات نتایج  بودن ورزش تأثیر بسزایی دارد. یا تیمی

های انفرادی احترام و آنها نشان داد که ورزشکاران ورزش

هرچند این تحقیق  اند.اهمیت بیشتری برای حریفان قائل

شی انجام گرفت.آنها در تنها در یکی از ابعاد منش ورز

بعد  چهار اند تا تحقیقات بعدیخود توصیه کرده ۀمقال

ند دیگر از ابعاد منش ورزشی را بیشتر مدنظر قرار ده

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

های ورزش نخبۀ به بررسی منش ورزشی ورزشکاران

بعد از ابعاد منش ورزشی  پنجانفرادی و تیمی در هر 

سؤاالتی که تحقیق حاضر قصد پاسخگویی  پرداخته است.

-آیا ورزشکاران شرکتاند از:  به آنها را دارد، موارد عبارت

های تیمی یا انفرادی از نظر میزان گرایش کننده در ورزش

ورزشی  ۀدارند؟ آیا سابق به منش ورزشی با یکدیگر تفاوتی

منش ورزشی  بهمیزان گرایش آنها  برو سن افراد ورزشکار 

بر میزان گرایش  دانشگاهی التیتحص ایآ ؟است ثرؤم

این ورزشکاران به منش ورزشی تأثیرگذار است؟ نتایج 

مقایسه و دالیلی در مشابه تحقیقات سایر با نتایج تحقیق 

 .شده استتوجیه آن بیان 

 

                                                           

2. Vallerand,Deshaies &Cuerrier 
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 روش کار

 ۀجامع است. از نوع توصیفیروش پژوهش حاضر، 

های  رده های ملی تیم شامل ورزشکارانمطالعه،  آماری

تیمی ورزشی های رشتهجوانان، بزرگساالن و دانشجویان 

 ورزشی هایرشته و بسکتبال، والیبال، هندبال و فوتبال

میدانی، و، دویبردار انفرادی کشتی، تکواندو، کاراته، وزنه

بوکس، تنیس روی میز، شنا، بدمینتون،  سواری، دوچرخه

بود که تعداد آنها  یک، وشو، بدنسازی و اسکیتژیمناست

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

های  نفر از ورزشکاران رشته 14این ورزشکاران، شامل 

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

های  نفر از ورزشکاران رشته 48و ( n=21) و فوتبال

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

 سواری ، دوچرخه(n=2) میدانیو، دو(n=9ی )بردار وزنه

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

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

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

انفرادی این نکته های تیمی و همچنین  ورزشکاران رشته

های مدنظر بوده است که تا حد امکان ورزشکاران از رشته

گوناگون در این طرح شرکت داشته باشند، تا عامل 

های خاص موجود انفرادی و تیمی بودن تحت تأثیر تعامل

در یک رشته، مانند تماسی یا غیرتماسی بودن، قرار 

از  میزان گرایش این ورزشکاران به منش ورزشینگیرد. 

گرایش به منش  یمقیاس چندبعد ۀطریق پرسشنام

(MSOS)ورزشی 
. این پرسشنامه یکی از شدبررسی  0 

بررسی گرایش به منش  ۀهای معتبر در زمینمقیاس

ورزشی در حال حاضر است که توسط ولراند و همکاران 

و پرسش  34این پرسشنامه شامل  تهیه شده است.

 هروابط اجتماعی، احترام ب همفهوم احترام ب پنج ۀدربردارند

ه ــد به ورزشی که به آن پرداختــن، تعهقوانین و مسئوال
                                                           

1. Multidimensional Sportsmanship Orientation 

Scale 

حریف و عدم رویکرد منفی در  ه، احترام و توجه بشود یم

 پنج. برای هر یک از مفاهیم استجهت عملکرد ورزشی، 

پرسش مطرح شده است. ولراند و همکاران برای اولین بار 

که  –مفهوم  پنجی شامل ا صورت واژه منش ورزشی را به

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

سای و فونگ  د.شو ذاری میــامتیازگی ا رتبه 4 لیکرتی

 را برای این پرسشنامه 43/1ضریب آلفا کرونباخ 

(MSOS) نیز شانتال و همکاران  .(01) دست آوردند هب

 یآور )دو بار جمع طی تحقیقات خود در یک سال

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

. محقق (4، 1) دست آوردند به (MSOS) پرسشنامه

را برای این پرسشنامه  11/1ضریب آلفای کرونباخ 

با توجه به اینکه مقیاس امتیازگذاری  دست آورد. به

پرسشنامه از نوع ترتیبی است، در این پژوهش از 

 تریک استفاده شد. ی آماری غیرپارامها روش

برای مقایسۀ میزان گرایش به منش ورزشی در بین 

ی تیمـی و انفرادی و همچنین ها ورزشورزشکاران 

های مقایسۀ میزان گرایش به منش ورزشی مابین گروه

های تربیت بدنی و غیرتربیت مشغول به تحصیل در رشته

برای دو نمونۀ مستقل  3آماری یومن ویتنی از روشبدنی 

اده شد. همچنین برای بررسی میزان همبستگی سن استف

و سابقۀ ورزشکاران با میزان گرایش آنها به منش ورزشی 

 استفاده شد. 2ی اسپیرمنا رتبهاز روش همبستگی 

منظور بررسی میزان گرایش به منش ورزشی در  به

ورزشکاران مشغول به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی 

نمونۀ  Kبرای  8والیسکروسکال  کیپارامتراز روش غیر

 مستقل استفاده شد.

  

                                                           

2. Mann-Whitney U 

3. Spearman 

4. Kruskal-Wallis  



 6391 پاییز، 3، شمارة 9های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                                    17

 

 

 هایافته

ی ها ورزشنفر به  48نتایج آمار توصیفی بیان کرد که  

 .پرداختند یمی تیمی ها ورزشنفر نیز به  14انفرادی و 

تا  04نفر  08آزمودنی تحقیق حاضر،  013از همچنین 

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

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

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

 درصد( بودند.

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

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

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

درصد( نیز  1/39نفر ) 84رصد( بود. همچنین تعداد د1/8)

درصد( کل نفرات  8/11نفر ) 008در رشتۀ تربیت بدنی و 

هایی غیر از تربیت بدنی به تحصیل پرداخته یا در رشته

 پرداختند.می

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

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

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

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

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

بیانگر نتایج آزمون یومان ویتنی برای  0جدول 

های تیمی و انفرادی مقایسۀ منش ورزش بین ورزش

 .است

 

 های تیمي و انفرادییومان ویتني ورزش . نتایج آزمون6جدول 

منش 

 ورزشي

عدم رویکرد منفي 

در جهت عملکرد 

 ورزشي

احترام و توجه 

 به حریف
 تعهد به ورزش

احترام به 

قوانین و 

 مسئوالن

احترام به 

روابط 

 اجتماعي

 

 یومان ویتنی 4/3110 3824 3124 4/3494 2011 3314

284/2- 221/1- 31/0- 094/8- 43/3- 114/3- Z 

 داری معنا )*(129/1 )**(114/1 )**(111/1 411/1 121/1 )**(110/1

 

شود که بین ، مشاهده می0با توجه به جدول 

های تیمی و انفرادی در میزان گرایش ورزشکاران ورزش

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

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

دو مفهوم احترام به قوانین و مسئوالن و تعهد به ورزشی 

 ، تفاوت10/1شود، در سطح  که به آن پرداخته می

های بین دو گروه وجود دارد و میانگین رتبه داریمعنا 

 طور معناداری باالتر بود. های انفرادی به ورزش

های سنی مختلف در  منظور بررسی تفاوت در گروه به

میزان گرایش به منش ورزشی از آزمون کروسکال والیس 

 استفاده شد.

 

 های سنی مختلف ورزشکاران و میزان گرایش آنها به منش ورزشیمنظور بررسی گروه . نتایج آزمون کروسکال والیس به3جدول 

 منش ورزشي

عدم رویکرد 

منفي در جهت 

 عملکرد 

احترام و توجه 

 به حریف
 تعهد به ورزش

احترام به 

قوانین و 

 مسئوالن

احترام به 

روابط 

 اجتماعي

 

 دو خی 128/00 220/03 013/04 980/1 214/3 944/01

 آزادی ۀدرج 8 8 8 8 8 8

 داری معنا )*(131/1 )*(104/1 )**(118/1 029/1 119/1 )*(131/1
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که در زمینۀ  شود یممشاهده  3با توجه به جدول 

ی مختلف سنی ها گروهمیزان گرایش به منش ورزشی در 

وجود دارد. همچنین در  14/1در سطح  داریتفاوت معنا

احترام به روابط اجتماعی و احترام به قوانین و  دو مفهوم

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

 ها وجود دارد. داری بین گروه، تفاوت معنا10/1سطح 

با استفاده از آزمون  ها گروهدر مقایسۀ جفتی بین 

های ورزشکاران یومن ویتنی مشاهده شد که میانگین رتبه

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

0/02p)تر است پایینمعناداری  طور بهسال،  ) ،که یدرحال 

سال  04-01های ورزشکاران گروه سنی میانگین رتبهبین 

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

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

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

 04-31های ورزشکاران گروه سنی همچنین میانگین رتبه

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

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

-میانگین رتبهبین  که یدرحال، باالتر بودمعناداری  طور به

سال در مقایسه با  04-31های ورزشکاران گروه سنی 

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

های میانگین رتبهبین معناداری وجود نداشت. همچنین 

های سال در مقایسه با گروه 30-32ورزشکاران گروه سنی 

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

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

سال نیز  38-31ورزشکاران گروه سنی های میانگین رتبه

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

وجود  داریگرایش به منش ورزشی تفاوت معنا زانیم

 اشت.دن

ی مختلف تحصیلی ها گروهبررسی تفاوت در  منظور به

در میزان گرایش به منش ورزشی از آزمون کروسکال 

 والیس استفاده شد.

 

منظور بررسي وضعیت تحصیلي در مقاطع تحصیلي ورزشکاران و میزان گرایش  . نتایج آزمون کروسکال والیس به3جدول 

 آنها به منش ورزشي

منش 

 ورزشي

عدم رویکرد 

 منفي

احترام و توجه 

 به حریف
 تعهد به ورزش

احترام به 

قوانین و 

 مسئوالن

احترام به 

روابط 

  اجتماعي

 دو خی 441/1 111/2 921/4 394/00 118/2 412/1

 آزادی ۀدرج 8 8 8 8 8 8

 )دودامنه(داری  معنا 014/1 843/1 112/1 )*(132/1 481/1 082/1

 

بین  شود کهمشاهده می 2با توجه به جدول 

مختلف تحصیلی در گرایش به منش  هایدر گروهورزشکاران 

تنها در مفهوم احترام  .داری وجود نداردورزشی تفاوت معنا

های تحقیق مشاهده داری بین گروهبه حریف، تفاوت معنا

  .(=132/1) شد

مقایسۀ گرایش به منش ورزشی بین  منظور به

ورزشکاران دارای تحصیالت در رشتۀ تربیت بدنی و 

 غیرتربیت بدنی از آزمون یومن ویتنی استفاده شد. 
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. نتایج آزمون یومن ویتني جهت مقایسۀ گرایش به منش ورزشي ورزشکاران دارای تحصیالت در رشتۀ تربیت بدني 7جدول 

 و غیرتربیت بدني

رتبه کل منش 

 ورزشي

عدم رویکرد 

 منفي

 

احترام و 

توجه در 

 مورد حریف

تعهد به 

 ورزش

 

احترام برای 

قوانین و 

 مسئوالن

برای احترام 

 روابط اجتماعي
 

 یومن ویتنی 3110 3444 3844 4/3112 4/3899 3411

119/1- 410/1- 321/1- 183/0- 441/1- 311/1- Z 

 داری)دودامنه( معنا 143/1 414/1 391/1 404/1 248/1 483/1

 

که بین  شود یمنتیجه گرفته  8با توجه به جدول 

 ورزشکاران رشتۀ تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی، 

در گرایش به منش ورزشی اختالف معناداری وجود ندارد 

(483/1=.) 

 

 گیریبحث و نتیجه

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان گرایش به منش 

ورزشی در ورزشکاران در سطوح مختلف سنی و تحصیلی 

 های رشتهورزشکاران صورت گرفت. نتایج نشان داد که 

های تیمی سطح  رشته ورزشکاران در مقایسه با انفرادی

را نشان دادند گرایش به منش ورزشی باالتری از 

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

. در ندهمسو هست( 08)و مامری (02)، میلر و جارمن (2)

زمینۀ مفهوم احترام به قوانین و مسئوالن نتایج تحقیق 

اخیـــر با نتایج تحقیقــات ولراند و همکاران همسوست 

تیمی  یها بین ورزشکاران ورزش تفاوت در خصوص. (04)

توان به نش ورزشی میگرایش به م زانیدر م و انفرادی

های تیمی و انفرادی نوع تعامالت موجود در محیط ورزش

و  3بردمایر 0اشاره کرد. براساس نظریۀ منطق بازی

و  ها خواستهتواند همکاران، یک محیط ورزشی می

انتظاراتی از ورزشکاران داشته باشد که در تضاد با 

، یک جهینت درپیامدهای اخالقی و اجتماعی آنهاست. 

تواند سبب شود تا افراد تعهدات اخالقی محیط ورزشی می

                                                           

1. Game Reasoning 

2. Bredemeirer  

 - ها یمیت همدر اینجا  -سبب منافع سایرین  خود را به

کنار بگذارند و به این ترتیب در سطح منطق اخالقی 

توان گفت که تر میساده طور به (.0)تری قرار گیرند پایین

های خود بیشتر تالش تیمیفرد ورزشکار در کنار هم

ی خود ها یباز همقبول تیم و  رفتار موردند تا مطابق ک می

عنوان عاملی دیگر، شاید بتوان به این  در تیم رفتار کند. به

های انفرادی، ورزشکار موضوع نیز اشاره کرد که در ورزش

در معرض قضاوت  فرد منحصربه طور بهو تمامی اعمال او 

تا ورزشکار به  شود یمگیرند و این مسئله موجب قرار می

این درک دست یابد که تبعات تمامی کارها و رفتارش در 

. پس در گردد یبازممیدان ورزشی مستقیماً به خود او 

ی ورزشی و ها مهارتزمینۀ همۀ حرکات خود چه از نظر 

کند. چه از نظر رفتاری، حساسیت بیشتری اعمال می

ی تیمی، فرد ورزشکار به این ها ورزشولـی در محیط 

که تبعات قسمت شایان توجهی از  ابدی یمرک دست د

و  گردد یبازمکارها و رفتارش در میدان ورزشی به کل تیم 

تواند در کند. در نتیجه وی میمستقیماً وی را متأثر نمی

شود تا پشت نقاب تیم پنهان شود و این موجب می

در  ژهیو بهاعمال خود،  در قبالحساسیت کمتری 

کند احتمال گیر افتادن وی اس میهایی که احسموقعیت

کند. شاید ایرادی که به برخی از کمتر است، اعمال می

ی گذشته در مورد مقایسۀ میزان گرایش به ها قیتحق

های تیمی و انفـرادی  منش ورزشی ورزشکاران رشته

که در  (2)گرفت، مانند تحقیق بردمایر و شیلدز  توان یم
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تبال و رشتۀ آن به مقایسۀ رشتۀ ورزشی تیمی بسک

ورزشی انفرادی شنا پرداخته شده است، این مسئله باشد 

اخص به تفاوت میان  طور بهتوان نتایج آن را که نمی

های تیمی و انفرادی نسبت داد، جایی که بسکتبال  رشته

یک رشتۀ ورزشی تماسی و شنا یک رشتۀ ورزشی 

بر نتایج حاصل از  تواند یممسئله  نیو اغیرتماسی است 

سۀ ورزشکاران این دو رشتۀ ورزشی از لحاظ میزان مقای

 گرایش به منش ورزشی، اثرگذار باشد. 

میزان  ر زمینۀدنتیجۀ دیگر این تحقیق نشان داد که 

ی مختلف سنی ها گروه نیدر بگرایش به منش ورزشی، 

 ها گروهداری وجود دارد. با مقایسۀ دو به دو تفاوت معنا

-31گروه سنی ورزشکاران که  دیآ یم دست بهاین نتیجه 

 30-32سال، 04-01سال در مقایسه با گروه سنی  04

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

گرفته بین  ی انجامها سهیمقانشان دادند. ولی در سایر 

های سنی، در زمینۀ میزان گرایش به منش ورزشی  گروه

این مشاهده نشد. نتایج  ها گروهداری بین  تفاوت معنا

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

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

 دهند، همخوانی ندارد.باالتری از منش ورزشی را نشان می

های تحقیق سای و فونگ است که آزمودنی ذکر انیشا

 که یدرحالقرار داشتند،  03-04سنی  در گروههمگی 

 04-01های تحقیق حاضر، در پنج ردۀ سنی ودنیآزم

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

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

از های سای و فونگ تنها قرار داشتند. همچنین آزمودنی

ورزشکاران دو رشتۀ ورزشی تیمی بسکتبال و  انیم

ها از حاضر آزمودنی که در تحقیقوالیبال بودند، درحالی

رشتۀ انفرادی  چهارده و تیمیرشتۀ میان ورزشکاران چهار 

بودند. همچنین لی، وایتهد و انتومانیس در تحقیق خــود 

به این نتیجه رسیدند که ورزشکاران با سن باالتر سطح 

گرایانه را نشان دادند، که این  تری از قضاوت اخالقپایین

. (03)ضر در تضاد است نتایج نیز با نتایج تحقیق حا

های تحقیق لی، وایتهد و انتومانیس در ردۀ سنی  آزمودنی

تواند در این اختالف سال بودند و این مسئله می 01تا  00

نتایج حاصل، مؤثر باشد. همچنین نتایج تحقیق اخیر با 

نتایج تحقیق پروئیدو و دوگانی مبنی بر اینکه افراد با سن 

گرایانه را نشان دادند،  ت اخالقکمتر سطح باالتری از قضاو

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

های پروئیو و دوگاتی مشتمل بر ورزشکاران، آزمودنی

های شدند و تنها از میان رشتهمربیان و داوران ورزشی می

ی ها یآزمودنتیمی انتخاب شده بودند که از این لحاظ با 

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

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

نتایج تحقیق اخیر بتوان گفت که حضور در میادین 

ها و تیمیورزشی و تأثیرپذیری مستقیم از مربیان و هم

ی که مستقیماً در محیط ورزش با ورزشکاران افراد ریسا

ی اخالقی ایشان در ها یگژیبر وتواند ند، میا در ارتباط

دهد صرف  ورزش نمود پیدا کند، که این مسئله نشان می

ی اخالقی آنها ها نهیزمافزایش سن افراد مالک تغییرات 

 . ستیندر زمینۀ ورزش 

بین ورزشکاران با تحصیالت نتایج تحقیق نشان داد که 

گرایش به منش ورزشی زمینۀ در مقاطع مختلف تحصیلی در 

با وجود این، تنها در مفهوم  .ری وجود ندارددا تفاوت معنا

داری مشاهده ها تفاوت معنااحترام برای حریف بین گروه

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

ی با تحصیالت باالتر سطح ها یآزمودنمبنی بر اینکه 

گرایانه را نشان دادند، مغایر است  باالتری از قضاوت اخالق

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

دوگاتی مشتمل بر ورزشکاران، مربیان و داوران ورزشی 

های تیمی انتخاب شده شدند و تنها از میان رشتهمی

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

متفاوت بود. در سه مفهوم احترام برای روابط بودند، 

و  شودتعهد به ورزشی که به آن پرداخته میاجتماعی، 

ورزشکاران دارای تحصیالت  احترام و توجه برای حریف،

دارای در مقایسه با ورزشکاران تر در مقطع دیپلم یا پایین

، سطح باالتری را نشان تحصیالت در مقطع کارشناسی

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

یی که اختالف جا درمقطع تحصیلی تأثیرات خود را تنها 

. در اینجا دهد یمسطح دو مقطع زیاد باشد، نشان 

اختالفی از نظر گرایش به منش ورزشی بین ورزشکاران 

از دو مقطع دیپلم و  کی چیهمقطع کاردانی با ورزشکاران 

حصیالت یک سطح کارشناسی که تنها از نظر سطح ت

یا  تر نییپااختالف با مقطع کاردانی دارند )یک سطح 

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

یعنی مقایسۀ مقطع دیپلم با کارشناسی این اختالف نمود 

 پیدا کرد.

بین ورزشکاران آخرین نتیجۀ این تحقیق نشان داد که 

بدنی و غیرتربیت بدنی دارای تحصیالت در رشتۀ تربیت 

. داری وجود ندارددر گرایش به منش ورزشی تفاوت معنا

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

به مسئلۀ  میرمستقیغمستقیم یا  طور بهرشتۀ تربیت بدنی 

پردازند، شاید الزم است تا نگاه اخالق در ورزش می

ت بدنی صورت گیرد. تری به این زمینه در رشتۀ تربیجدی

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

شاید ورزشکاران دارای تحصیالت در رشتۀ تربیت بدنی در 

و  ندی اولیۀ تحصیالت خود هستها ترماین تحقیق در 

ی که دید بهتری تر شرفتهیپدروس  باالتر وهنوز به مراحل 

یشان بدهد، در این زمینه )اخالق در ورزش( به ا

در  84 -ها؛ دوم آنکه شاید تفاوت فراوانی گروهاند دهینرس

بوده است. به هر  رگذاریتأثکمی در این مسئله  -008برابر 

صورت تحقیق مشابهی تا زمان انجام این تحقیق در این 

نیامد و نیاز به تحقیقات بیشتری در این  دست بهزمینه 

 نظر کرد.آن اظهار  در موردزمینه است تا بتوان 

توان گفت کلی با توجه به نتایج این تحقیق می طور به

که منش ورزشی بیشتر از طریق ادراک و تأثیرپذیری 

مستقیم افراد از تعامالت موجود در محیط ورزش و عوامل 

 میرمستقیغی ها آموزشو  شود یمآن متأثر  افراد اطرافو 

تواند در آن نقشی لمس آکادمیک کمتر می رقابلیو غ

که مارتنز در کتاب راهنمای طور هماناشته باشد. د

، ورزشکاران بیشتر کند یمشناسی ورزش مربیان بیان  روان

آل مربیانشان است،  رفتار کنند که ایده گونه آن آنچهاز 

کنند. کنند که مربیانشان رفتار میرفتار می گونه آن

همچنان که نشان داده شد، لزوماً افزایش سن یا تحصیل 

مقاطع تحصیلی باالتر یا حتی تحصیل در رشتۀ تربیت در 

. در مؤثر باشدتواند در منش ورزشی افراد بدنی، نمی

درک کرد که چرا مربیان،  توان یمکه بهتر  نجاستیا

بودن محیط  گرا رقابتگرا بودن یا  ، تکلیفها یمیت هم

ی در میزان گـرایش ا کننده نییتععامل  تواند یمورزشی 

. (01)در میان ورزشکاران باشد  به منش ورزشی

ورزش ، کنند یمبیان  بردمایر و شیلدزکه  گونه همان

موجب ساختن شخصیت شود، ولی تنها  تواند یم

در آن  شان یمربیان، با علم به این موضوع سع که یدرصورت

 جهت باشد و اطالعات کافی در این زمینه داشته باشند

در  خصوص به. هرچند هنوز تحقیقات بیشتری (8،3)

زمینۀ بررسی تأثیرات سابقۀ ورزشی، سن و تحصیالت 

های مختلف  دانشگاهی در مقاطع مختلف و رشته

تحصیلی، بر میزان گرایش به منش ورزشی و سایر مفاهیم 

اخالقی موجود در ورزش الزم است تا بتوان به اظهار نظر 

تا تحقیقات بیشتری  شود یمپرداخت. در پایان پیشنهاد 

در زمینۀ بررسی تأثیرات سن، سابقۀ ورزشی، مقطع 

تحصیلی و رشتۀ تحصیلی ورزشکاران بر میزان 

های آنها به منش ورزشی انجام گیرد. همچنین  گرایش
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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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