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  مقاله پژوهشی
داری، جنسیت و نوع رشته تحلیل گرایشات اخالقی دانشجویان ورزشکار: نقش دین

 12ورزشی
 

 3یدؤ، ندا م2احمد نظری ترشیزی، 1علی بنسبردی

 

 )نویسنده مسئول( استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری. 1
 دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهدمدیریت ورزشی دانشجوی دکتری . 2
 دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری. کارشناسی ارشد، 3

 

 71/60/7931تاريخ پذيرش:                                  60/61/7937تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
ای است. هدف اين ورزشکاران در میادين ورزشی يکی از موضوعات مهم در هر جامعهگرايی  اخالق

داری، جنسیت و نوع رشته پژوهش، تحلیل گرايشات اخالقی دانشجويان ورزشکار و تعیین نقش دين
جامعۀ ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت پیمايشی انجام گرفت. 

بود که در  7937سال ورزشکاران پسر و دختر چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجويان کشور در آماری 
نفر بود. طبق فرمول تعیین حجم نمونه در تحقیقات  0766حدود جامعۀ آماری شیراز برگزار شد. حجم 

کامل نامه  پرسش 730اطالعات تعداد آوری  جمعنفر تخمین زده شد و پس از  730تحلیلی، حجم نمونه 
به صورت در گیری  نمونهروش  انتخاب شدند.نمونۀ تحقیق برگردانده شد و همین تعداد به عنوان 

( بود روايی صوری و محتوايی آن به 0679استاندارد الرنس )نامه  پرسشدسترس بود. ابزار پژوهش 
و  79/6گرايش اخالقی نامه  پرسشده نفر از اساتید مديريت ورزشی رسید. ضريب آلفای کرونباخ تأيید 

و در قسمت شناختی  جمعیتهای صیف ويژگیبود. از آمار توصیفی برای تو 70/6داری ديننامه  پرسش
آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی مستقل و مدل يابی معادالت ساختاری 
استفاده شد. نتايج نشان داد گرايش اخالقی ورزشکاران بر اساس جنسیت و نوع رشته ورزشی تفاوت 

نوع رشته ورزشی وجود داشت. همچنین در صداقت تفاوت بر اساس جنسیت و مؤلفه ندارد، اما در 
بر داری  دينعدالت تفاوت بر اساس نوع رشته ورزشی وجود داشت. نتايج مدل تحقیق نشان داد مؤلفه 

توان دارد. بر اساس نتايج مدل تحقیق میتأثیر های گرايش اخالقی دانشجويان ورزشکار تمام مولفه
تربیتی تکمیلی برای ايجاد گرايشات اخالقی در  داری يک عامل اثرگذار ودينگیری کرد  نتیجه

 ورزشکاران است.

 

  داری، گرايش اخالقی، ورزشجنسیت، دانشجو، دين واژگان کلیدی:

                                                           
1. Email: a.benesbordi@hsu.ac.ir 

2. Email: ahmad.nazari.torshizi@gmail.com  

3. Email: n.moayed71@gmail.com  
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 مقدمه
 داشته وجود شود،می گرااخالق شخصیت یک ساختن موجب ورزش که عقیده این باستان، دوران از

 وجود باور این دیگر، عبارت به .است اشتهد را افالطون جمله از بسیاری طرفداران زمان همان از و

 کنار قدرتو  مسئولیت انصاف، گروهی، کار شهامت، همکاری، موجب پیشبرد ورزش که داشت

 اگلیو(. اما محققانی همچون 11، 2001، 1شود )کاووسانو و رابرتزمی اخالقی بحرانی شرایط با آمدن

2تاتکو و
 را درست خود اخالق خواهیدمی اگر"عنوان  با ایمقاله پیش، دهه چهار حدود در( 1791) 

 و نوجوانان اخالقى رشد آنان، زعم به کردند. منتشر "بروید از ورزش غیر دیگری چیز دنبال به کنید

 شوخى یک تنها تربیتى مربیان، هاىآموزه لطف به هم آن ى،احرفه ورزش هاى محیط جوانان در

دلیل تحقیقات بیشتر در حوزه  ،دو پژوهش این نتایج متناقض ۀمقایسبا (. 9، 2003، 3است )برند

 شود و به گستردگی و پیچیدگی این حوزه اشاره دارد.اخالقیات در زمینه ورزش آشکار می

 سرشت، خوی، و خلق خصلت، عادت، معنی به 1اتیکوس یونانی واژة از اخالق کلمۀ انگلیسی زبان در

 آن لغوی مفهوم که 5 اثیس واژه معتقدند شناسان زبان است. برخی شده گرفته آن نظایر و روش

 رفتار کهشود  می  اطالق میآد منش مرتبط باهای  دیدگاه و باورها از ای مجموعه به است، 6شخصیت

 و غلط از درست تشخیص توانایی اخالقکند.  می  هدایت راها  ملت و نهادها ها، گروه افراد،

خالق، سازة (. ا116، 2016 ،9دفتاست ) درست و خوب عمل انجام تالش برای دربردارندة

فارغ از هر نژاد، فرهنگ، سیاست و طبقۀ اجتماعی، مسائل  جداناپذیری از زندگی انسان است.

که برای دیگران نیز همانند خود  اخالق یعنی این .کنندانسان ایفا میاخالقی نقش مهمی در رفتار 

 اخالق مفهوم چند هردرست و غلط نیز تمایز قائل شویم. اهمیت قائل شده و بین خوب و بد و 

 نمود اخالق ارزش و اهمیت که ایویژه هایزمینه از یکی اما است، شناخته شده مفهومی اغلب

 رو همین از و بوده منش تکامل و رشد منادی ورزش سنتی طوربه است. ورزش کندمی پیدا خاصی

 هایمحیط در ایزننده رفتارهای امروزه اعتقادی، چنین وجود با شده است. عجین اخالق با ذاتاً

بر این باورند که بسیاری از محققان  (.6، 1337دار و همکاران،  )کشتی خوردمی چشم به ورزشی

مانند اولویت دادن به  .تواند مثبت یا منفی در نظر گرفته شودهای موجود در عرصه ورزش میارزش

                                                           
1. Kavussanu & Roberts 

2. Oglivie & Tutko 

3. Brand 

4. Etikos 

5. Ethics 

6. Character 

7. Daft 
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 هایورزشنه در  های سودآورتأکید بر جنبهجوانان و یا  همگانی، بازی عادالنه در مسابقات ورزش

 از یکی به منفی و مثبت رفتاری بعد دو این در زمینۀ تحقیق (.231، 2010، 1یموناای )سحرفه

است )کشتی دار و همکاران،  شده ورزشی تبدیل روانشناسی در تحقیقی رویکردهای ترینبرجسته

سال گذشته بیشتر به نگرانی در مورد مسائل  50(. عالقه به تحقیق در اخالق ورزشی در 6، 1337

(، بازی عادالنه 27، 1761، 2مانند نوع ورزش )کیتینگ ؛استپرداخته مختلف اخالقی در ورزش 

عمدی  به طور نقض قوانین(، 15، 1777، 1دیکسون(، برنده شدن )19، 1773، 3بوچلر و اشنایدر)

، 9فرانسیسجنسیت و برابری جنسیتی )(، 10، 1775، 6هوبرمن(، دوپینگ )163، 2003، 5)فرولی

ورزشکاران و حقوق ( 210، 2010 ،سایمون(، خشونت )103، 1777، 3(، نژاد )ولنتاین36، 1775

 ها، محققان درباره مسائل اخالقیدر هر یک از این دسته(. 3، 1773 ، 7سیلور و واسرمنمعلول )

. محققان دیگر معتقدند اندبری و سازمانی وجود دارند، نوشتهمختلفی که در سطوح مشارکتی، ره

، جایی که تری الزم استبه صورت گسترده های فیزیکی و درگیرانهورزشکه مسائل اخالقی در 

و بنابراین باید شود  می ضربات عمدی و قانونی به سر در بوکس منجر به آسیب مغزی در دراز مدت 

تمام مسائل اخالقی در ورزش که  فرد را از آسیب مصون نگه داشت. تقریباً ،اخالقیقوانین بر اساس 

یعنی سطوح مبتنی  نوشته شده، اخالق را از یک موضع تثبیت کننده یا غیرمتعارف میدر ادبیات عل

آنچه که در نزد میم را بر مبنای اخالقی بودن یک رفتار یا تص، اًاساس .بررسی کرده اند کار ۀبر نتیج

، اخالق را بر مبنای این که آیا دیگر تحقیقاتدر حالی که  .دنکن می، قضاوت تر استقابل قبول عوام

و به تفکر عوام در مورد کار خود  کندیا نه ارزیابی میکند  می یک فرد یا گروه از وظایف خود اطاعت 

 .شود میساده از تفاوت بین این دو در زمینه ورزشی دیده  ۀبنابراین، یک نموندهد. اهمیت نمی

کند تا بهترین نتایج را برای تیم ایجاد جایی که یک مربی بر خالف وظیفه اخالقی شخصی عمل می

گیری اخالقی یا گرایشات اخالقی در  اینجاست که مفهوم  تصمیم(. 19، 2013، 10)الرنسکند 

 منظور به اخالقى، تأمل یافته سازمان شکل عنوان به اخالقىگیری  تصمیمشود. ورزش مطرح می

                                                           
1. Simon 
2. Keating 

3. Butcher & Schneider 

4. Dixon 

5. Fraleigh  

6. Hoberman 

7. Francis 

8. Valentine 

9. Silvers & Wasserman 

10. Lawrence 
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ود )شجیع و همکاران، ش می محسوب ورزش حوزه در عناصر ضرورى از و است اخالقى تعارضات حل

 افراد، در قضاوت اخالقی یا وگیری  تصمیم قابلیت ارزیابی( 2003) 1بارتلس به نظر. (21، 1371

 اند، شده طراحی یا واقعی و فرضی صورت به که اخالقی دشوار های توضعی درها آن دادن قرار بدون

 طبیعی تالش و طرف یک ازها  وضعیت همین طراحی در دشواری واقع، باشد. در نمی پذیر امکان

 انجام که است چالشی دیگر، طرف از خویشتن از مثبت اخالقی ای چهره دادن نشان برای افراد

به همین  (.603، 2003، 2است )مور ساخته رو روبه مشکل با را ورزشی اخالق حوزة درها  پژوهش

نوشته شده در مسابقات ورزشی  های اخالقیدلیل در این تحقیق سناریوهایی بر مبنای موقعیت

های شناسایی گرایشات اخالقی ورزشکاران با ویژگی کشد.و انتخاب فرد را به چالش می است

ورزشکاران در میدان عمل کمک کند و به عالوه در بینی رفتار اخالقی  تواند به پیشمختلف می

 دهی به رفتارهای اخالقی آنان موثر باشد. جهت

 ورزش متأثر در موجود ایزمینه و فردی عوامل از بسیاری از مشابه ساختارهای و گرایانهاخالق رفتار

 یا کردن ورزش جنسیت، همانند زمینه، این در مختلف دخیل عوامل گوناگون، شوند. تحقیقاتمی

(. دین و 69، 1376و همکاران،  می.)رحیاندکرده تبیین و بررسی را انگیزش و ورزش نوع نکردن،

تأثیر های اخالقی  های شخصی دارند که بر استدالل در توسعه ارزش مینقش مه هم معنویت

بودن به دهد که مذهبی  نشان میها  (. برخی یافته263، 2013و همکاران،  3گذارند )بائومستیگر می

گذارد. در مقایسه با افراد غیر مذهبی، افراد مذهبی  میتأثیر های اخالقی عوامل خاصی در استدالل

، اعتقادات فرهنگی مند هستندعالقهپذیری، سنت و انطباق  بینی بیشتر به نظم، ساختار، پیش

انتظارات افراد مهم و ه کنند و تصمیمات مهم زندگی را بر پایکارانه و اقتدارگرا را حفظ می ظهمحاف

یندهای رآداری شامل ف(. روانشناسان دیگر معتقدند که دین32، 2003، 1دوریزگذارند )مذهبی می

طور که همان .(263، 2013)بائومستیگر و همکاران،  گذاردمیتأثیر شناختی است که بر اخالق 

های مربوط به تفاوتیات مضمون اصلی ادبدارد. تأثیر اشاره شد جنسیت در استدالل اخالقی 

در دوران معاصر این است که زندگی روحی درونی زنان در شکل کلی  هویت جنسیتی(( جنسیتی

های ارزشی و منافع بنیادی و شیوة داوریها  زنان از نظر ارزش آن با حیات روحی مردان تفاوت دارد.

برخی تحقیقات در ادامه   (.93، 1371بینش برداشتی متفاوت از مردان دارند )توسلی و همکاران، 

 شود:میدراین حوزه معرفی 

                                                           
1. Bartels 

2. Moore 

3. Baumsteiger 

4. Duriez 
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 در ورزشی منش ابعاد ۀسیمقا و بررسی( در تحقیق خود با هدف 1376و همکاران ) می رحی

به این  افراد نیا سنی و لییتحص سطوح تنوع به توجه با یانفراد و مییت یها رشته ورزشکاران

 با سهیمقا در را ورزشی منش از یباالتر سطح یانفراد یهارشته ورزشکاراننتیجه رسیدند 

( در تحقیق خود به این نتیجه 1379قاسمی، بادسار و فتحی ) .دارند مییت یهاورزشکاران رشته

( در 2013بائومستیگر و همکاران )دارد. تأثیر پذیری در دانشجویان  رسیدند دینداری بر مسئولیت

به این نتیجه رسیدند بین با هدف نقش دینداری و معنویت در استدالل اخالقی  پژوهش خود

 معنویت و همچنین زنان داردمثبتی وجود  همبستگی اخالقی آلیسم ایده با معنویتدینداری و 

 در اخالقی نظر از زن ورزشکاران داد ( در رساله خود نشان2013الرنس ) دادند. گزارش را باالتری

 در اخالقی لحاظ از فردی هایرشته ورزشکاران و هستند مرد ورزشکاران به سبتن باالتری سطح

 ورزش، نوع و یتجنس شد مشخص همچنین،. هستند می های تیرشته ورزشکاران از باالتری سطح

 بین شد مشخص حال، این با .کند می تعدیل را اخالقی های استدالل و شخصی دینداری بین رابطه

 .دارد وجود منفی همبستگی ورزشکاران از نمونه این برای اخالقی استدالل و شخصی دینداری

های استدالل اخالقی شامل عدالت، مسئولیت پذیری و صداقت همچنین دینداری با تمام مولفه

: اخالقی توسعه و ورزشی ( در تحقیق خود در مورد هویت2019) 1گراهام همبستگی منفی دارد.

کید بیشتری از أت عمل متقابل عادالنه و مراقبت و بازی آسیب دیدن، بر زن بیان کرد ورزشکاران

 ۀتوسع به پرداختند ممکن استکه به ورزش دانشگاهی می زمان آن در و ورزشکاران مرد داشتند

 از باالتری های درجه حفظ داد نشان تحقیقشان نتایج. کند کمک ورزشکاران اخالقی های گرایش

( در تحقیق خود 2011) 2راوندران کند. ایفا اخالقی های پایه در می مه نقش تواند می ورزشی هویت

 اخالقی شجاعت دادن شکل در ورزشی ورشکستگی کد یک نقش که به صورت کیفی به بررسی

 قادر را آنها که عواملی ترینمهم از یکی انجام داده بود به این نتیجه رسید که دانشجویی ورزشکاران

 شخصی های ارزش که  میهنگا. آنهاست شخصیهای  ارزش کنند عمل اخالقی شجاعت با سازدمی

همچنین  .شود درست کارهای انجام به که منجر است طبیعی د،اشب ورزشی رفتار قوانین با مطابق

  .بودند اخالقی استدالل از تری پیچیده دیدگاه دارای جوان ورزشکاران با مقایسه در دانشجویان

بینی  ای برای پیش به عنوان وسیله ورزشکاران تحلیل استدالل اخالقیبر اساس مطالب بیان شده 

اخالقی در آینده ضروری است، زیرا روند فکر و انگیزه ورزشکاران از طریق طراحی  غیر هایرفتار

همچنین با توجه به انتظار باالتر جامعه از ورزشکاران تحصیلکرده در شود.  میتحقیق دقیق روشن 

                                                           
1. Graham 

2. Raveendran 



 7931 زمستان و پايیز ،77 شماره ،7 دوره تربیتی، ورزش در پژوهش                                           700

دهی رفتار اخالقی  به جهتتواند گرایشات اخالقی دانشجویان ورزشکار می رعایت اخالق، بررسی

همچنین در حال حاضر تحقیقات در مورد رابطه بین معنویت )دینداری( و آنان کمک شایانی نماید. 

دهد مذهبی بودن به عوامل  میاخالق فاقد پیشینه قوی است. در حالی که تحقیقات پیشین نشان 

اخالقی  گرایشاتی و داردینبین آیا  شودمهم است که بررسی  .القی مربوط استموثر بر استدالل اخ

در گرایش  دینداری اصلی پژوهش بررسی نقشله أبنابراین مس. یا خیر رابطه مستقیم وجود دارد

دانشجویان ورزشکار است تا مشخص گردد آیا میزان دینداری و توجه به های آن در و مولفهاخالقی 

تواند های سراسر کشور میکننده در المپیاد ورزشی دانشگاه دانشجویان ورزشکار شرکتمذهب در 

بررسی نقش دینداری و ؟ بگذاردتأثیر آنان در میدان ورزش گرایی  اخالقدر تحلیل اخالقی و 

که آیا یک  دانشجویان ورزشکار ممکن است شواهدی در مورد این معنویت در استدالل اخالقی و

گذارد، ارائه  میتأثیر از دینداری و معنویت وجود دارد که بر استدالل های اخالقی  ساختار اساسی

موضوع دوم مورد بررسی در این پژوهش تحلیل نقش جنسیت در گرایشات اخالقی دانشجویان دهد. 

در  ؟یا خیر تفاوت دارندگرایی  اخالقکه آیا مردان و زنان در گرایشات اخالقی و  ورزشکار است و این

ایت نیز نقش نوع رشته ورزشی در گرایشات اخالقی دانشجویان ورزشکار بررسی شد تا مشخص نه

تفاوت  میهای ورزشی تیرشته باانفرادی  ورزشی هایرشته گرایش اخالقی دانشجویان ورزشکارشود 

بسیار با اهمیت است و برای جامعه بدون شک رعایت اخالق از سوی ورزشکاران  دارند یا خیر؟

گذاران ورزش کشور کمک کند تا  تواند به مدیران و سیاستعوامل اثرگذار بر آن میتحلیل 

   داشته باشند. ی ترویج بیشتر اخالق در میادین ورزشیراستا ریزی بهتری در برنامه
 

 شناسی روش
این با توجه به هدف  اجرا شد.پیمایشی  که به صورت همبستگی بود – روش تحقیق توصیفی

ردمین ااین پژوهش، ورزشکاران پسر و دختر چهجامعۀ آماری ای است.  تحقیقات توسعهجزء تحقیق 

اداره   میبر اساس گزارش روابط عمو .المپیاد ورزشی دانشجویان کشور بود که در شیراز برگزار شد

 نفر دانشجوی پسر و دختر در این المپیاد حضور داشتند 1100وزارت علوم، تعداد  کل تربیت بدنی

آماری از فرمول  ۀ. برای تعیین حجم نموندانشجوی پسر( 2100دانشجوی دختر و  1900 )حدود

 :(62، 1333)حق دوست،  استفاده شدتعیین حجم نمونه در تحقیقات تحلیلی 

   
( 

  
 
 
     )

 

    
    

       حدود اعتماد ضریب همبستگی
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مربوط است به ارتباط متغیرهای تحقیق که در این تحقیق  در فرمول ذکر شده، میزان همبستگی

پیشین  بر اساس مقادیر تحقیقات میزان همبستگی بین دینداری با استدالل اخالقی مدنظر بود.

حجم  ،درصد توان آزمون 70درصد اطمینان و  75با  درنظر گرفته شد و 23/0میزان همبستگی 

به نامه  پرسش 220آماری تعداد  ۀسیدن به این حجم از نموننفر بود. برای ر 171ای الزم برابر نمونه

صورت حضوری و الکترونیک در اختیار دانشجویان حاضر در المپیاد ورزشی قرار گرفت. در مجموع 

آماری تحقیق  ۀهمین میزان به عنوان نمون .کامل دادند تحقیق پاسخنامه  پرسشنفر به  176تعداد 

ها و دسترسی به نامه های موجود در توزیع پرسشحدودیتدر نظر گرفته شد. با توجه به م

نامه  پرسشابزار مورد استفاده در تحقیق  در دسترس استفاده شد. گیری  نمونهدانشجویان، از روش 

بعد از تغییرات الزم در برخی از سواالت و  .استخراج شد( 2013نامه از پژوهش الرنس ) پرسشبود. 

سؤال  9بود : بخش اول شامل  بخش سه شاملنامه  پرسش قرار گرفت. مورد استفادهسازی آنها  میبو

در مورد مسائل و کوتاه بود. این سناریوها سناریو  15بخش دوم شامل در مورد اطالعات شخصی، 

خواننده را به چالش گرایی  اخالقو  ممکن است رخ دهدهایی که در مسابقات ورزشی مختلف  اتفاق

پاسخ از دیدگاه حوادثی بود که میزان اخالقی بودن آن  ةسناریوها دربرگیرند در واقع کشد.می

  =1نظری ندارم،   = 3مخالفم،   = 2کامال مخالفم،    = 1ارزشی لیکرت )  5دهنده در سیستم 

گرایش اخالقی به سه نامه  پرسشبخش یا همان این  شد.باید تعیین میکامال موافقم (   =5موافقم، 

-شد. بخش سوم تقسیم می ،سناریو داشتند 5پذیری و عدالت که هر کدام  قت، مسئولیتصدامؤلفه 

روایی شد. مختلف تشکیل میسؤال  9داری و مذهبی بودن افراد بود که از در مورد میزان دین

نفر از متخصصین و اساتید مدیریت ورزشی  10قبل از پخش  توسط نامه  پرسشصوری و محتوایی 

مورد جامعۀ آماری ها در به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامهشد. تأیید مورد بررسی قرار گرفت و 

با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده نامه  پرسشهای نظر اقدام به تعیین پایایی بخش

دست آمد که به 91/0داری دیننامه  پرسشو  93/0گرایش اخالقی نامه  پرسش. آلفای کرونباخ شد

های . از آمار توصیفی برای توصیف ویژگیبودنامه  پرسشپایایی مورد قبول برای  ةنشان دهند

مون زو ارائه دیدگاه پاسخ دهندگان استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی از آشناختی  جمعیت

تی مستقل برای مقایسه گرایش ها، آزمون دادهتوزیع  چگونگیبررسی گروف اسمیرنوف برای وکلم

یابی  مدل روشاز همچنین  استفاده شد. اخالقی ورزشکاران بر اساس جنسیت و نوع رشته ورزشی

 گرایش اخالقی ورزشکارانهای مولفهمیزان دینداری بر تأثیر برای ارائه مدل  1معادالت ساختاری

                                                           
1. Structural Equation Modeling 
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بخش دوم یا همان  و 1ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اسبخش اول تحلیل استفاده شد.

 انجام شد. 2با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مدلسازی

 

 نتایج
 مدل تحقیق تشریح و تبیین گردد. ،یفیتوص یهاآماره ۀمطالع ضمن است شده یسع بخش نیا در

همچون شناختی  جمعیتهای های توصیفی براساس ویژگی، آماره1 رو در جدول شمارهاین از

ای بودن مورد نوع رشته ورزشی، سابقه ورزشی و میزان حرفه  هل، سن، مقطع تحصیلی،أجنسیت، ت

 گیرد.بررسی قرار می
 دهندگان و فردی پاسخشناختی  جمعیتهای ويژگی -7جدول

                                                           
2. SPSS 

3. Smart PLS 

 افراد تعداد بندی طبقه ويژگی

 جنسیت
 مرد

 زن

116 

30 

 هلأت
 متاهل

 مجرد

26 

190 

 سن

13-21 

22-25 

26-30 

31-35 

 35باالتر از 

16 

100 

62 

11 

1 

 مقطع تحصیلی

 کاردانی

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

5 

111 

37 

3 

 نوع رشته ورزشی
 تیمی

 انفرادی

76 

100 

 سابقه ورزشی

 سال 1-3

 سال 3-5

 سال 1-6

13 

51 

52 
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 2در جدول  وآماری پژوهش محاسبه شد  ۀمیانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق در نمون

 گزارش شده است.
 میانگین و انحرف معیار متغیرهای تحقیق -0جدول 

 متغیر

 تیمی ۀرشت انفرادی ۀرشت زنان مردان مجموع افراد

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

ح
ان

 

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

ح
ان

 

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

ح
ان

 

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

ح
ان

 

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

ح
ان

 

 91/0 19/3 97/0 16/3 65/0 56/3 31/0 10/3 95/0 16/3 داریدین

 96/0 03/3 35/0 12/3 11/0 03/3 69/0 11/3 57/0 10/3 گرایش اخالقی
 97/0 27/3 15/0 75/2 56/0 03/3 92/0 13/3 66/0 12/3 عدالت

 32/0 11/3 19/0 31/3 15/0 12/3 93/0 3/3 69/0 23/3 پذیری مسئولیت
 77/0 30/2 60/0 03/3 90/0 10/3 71/0 31/2 31/0 75/2 صداقت

 

داری و کمترین میانگین مربوط به بیشترین میانگین مربوط به دین 2های جدول بر اساس یافته

ها از آزمون کلموگروف توزیع داده چگونگیبرای بررسی  .استصداقت در بعد گرایش اخالقی مؤلفه 

نتایج آزمون ها از آزمون لون استفاده شد. اسمیرنوف و برای بررسی تجانس واریانس در گروه

ها در هر نشان داد توزیع داده ،دلیل رعایت اختصار گزارش نشده است هکلموگروف اسمیرنوف که ب

 .نتایج آزمون لون هم نشان داد تجانس واریانس وجود دارد های آن نرمال است ودو متغیر و مولفه

گرایش اخالقی  ۀبرای مقایس (.<05/0Pهای پارامتریک استفاده کرد )توان از آزمونبنابراین می

ورزشکاران بر اساس نوع رشته ورزشی و جنسیت پاسخ دهندگان آزمون تی مستقل گرفته شد. 

 گزارش شده است. 2در جدول  به هر گروه به تفکیک های توصیفی مربوطیافتههمچنین 
 

 جنسیت بر اساسهای آن نتايج آزمون تی مستقل برای مقايسه گرايش اخالقی و مولفه -9جدول 

 داریامقدار معن ۀدرج تیداری آزمون امقدار معن آماره آزمون لون متغیر

 92 سال 6باالی 

 بودنای حرفه

 بله

 تاحدودی

 خیر

116 

61 

16 
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 آزادی لون

 91/0 171 32/0 16/0 73/1 گرایش اخالقی
 11/0 171 59/1 11/0 33/2 عدالت

 06/0 171 31/1 19/0 37/1 پذیری مسئولیت
 03/0 171 16/2 10/0 51/2 صداقت

داری نداشت. در بین ا، گرایش اخالقی دانشجویان پسر و دختر تفاوت معن3بر اساس نتایج جدول 

تفاوت های گرایش اخالقی، عدالت و مسئولیت پذیری دانشجویان پسر و دختر از لحاظ آماری مولفه

ار بود. میانگین صداقت در دختران دانشجو ادصداقت تفاوت معنمؤلفه داری نداشت اما در امعن

 ( بود.31/2( باالتر از میانگین پسران دانشجو )10/3)
 

 نوع ورزش بر اساسهای آن نتايج آزمون تی مستقل برای مقايسه گرايش اخالقی و مولفه -0دول ج

 متغیر
آماره آزمون 

 لون
 تی داری آزمون لونامعنمقدار 

 ۀدرج

 آزادی
 داریامقدار معن

 69/0 171 -12/0 13/0 21/2 گرایش اخالقی
 001/0 171 65/3 07/0 36/2 عدالت

 09/0 171 -96/1 03/0 75/2 پذیری مسئولیت
 02/0 171 -32/2 03/0 72/2 صداقت

 

تفاوت  میانفرادی و تیهای ، گرایش اخالقی دانشجویان در رشته1نتایج در جدول اساس  بر

با میانگین   میهای تیبود. ورزشکاران رشتهمعنادار عدالت تفاوت مؤلفه نداشت. اما در معناداری 

مؤلفه در  داشتند. 75/2های انفرادی با میانگین عدالت باالتری نسبت به ورزشکاران رشته 27/3

صداقت تفاوت بین مؤلفه در  نهایتاًاز لحاظ آماری وجود نداشت. معناداری پذیری تفاوت  مسئولیت

های انفرادی بود. در اینجا صداقت ورزشکاران رشتهمعنادار  میهای انفرادی و تیورزشکاران رشته

 پژوهش ارائه شد.  میدر ادامه مدل مفهو باالتر بود.
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 پژوهش میمدل مفهو -7شکل 

 ساختاری -ارزيابی مدل مسیری

 مدلی روش، این. است شده استفاده ساختاری -مسیری سازی مدل از تحقیق، مدل آزمون برای

 دیگر عبارت به. استنامه  پرسش سؤاالت و تحقیق متغیرهای بین خطی روابط بررسی برای آماری

 مدل وگیری  اندازه مدل که است قدرتمندی آماری تکنیک ساختاری -مسیری سازی مدل

 -مسیری مدل مطلوبیت بررسی منظور به کند.  می  ترکیب همزمان آماری آزمون یک با را ساختاری

. وجود دارد مدل ارزیابی برای معیارهای متفاوتی( PLS) جزئی مربعات حداقل روش در ساختاری

 گیرد و بعد مدل ساختاری.مورد بررسی قرار میگیری  اندازهابتدا مدل 

 گیری ارزيابی مدل اندازه

آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی ارزیابی شد. سپس در این بخش پایایی مدل با سه شاخص ضریب 

تحلیل شد و روایی واگرا نیز به روش  1روایی همگرا با استفاده از متوسط واریانس استخراج شده

 الرکر بررسی شد.  –فورنل 
 

 سازه تحقیقو برازش پايايی  بررسی شاخص های روايی، -5جدول 

 سازه
آلفای 

 کرونباخ

پايايی 

 ترکیبی

واريانس متوسط 

 استخراجی

شاخص 

 اشتراکی

شاخص 

 افزونگی

  63/0 63/0 93/0 3/0 داریدین

                                                           
1. Average Variance Extract (AVE) 
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 16/0 59/0 59/0 93/0 96/0 عدالت

-مسئولیت

 پذیری
31/0 99/0 56/0 56/0 93/0 

 21/0 52/0 52/0 93/0 97/0 صداقت

 

است که ثبات درونی باالی  9/0میزان آلفای کرونباخ باالتر از  5بر اساس نتایج آزمون در جدول 

 درونی سازگاری شاخص) ترکیبی پایایی یا اشتاین گلد -دیلون دهد. ضریبرا نشان مینامه  پرسش

 مدل پایایی ارزیابی برای PLS که است تری مدرن معیار مالک، این. استها  سازه( گیری اندازه مدل

 باها  سازه همبستگی به توجه با بلکه مطلق صورت به نه سازه پایایی آن طی و دهد می گزارش

 نیز ها شاخص این برای آمده دست هب مقادیر. باشد 9/0 از بیشتر باید که گرددمی محاسبه یکدیگر

همچنین برای بررسی روایی همگرا از شاخص  .است حاضر تحقیق مدلقبول  قابل پایایی از حاکی

است. قبول  قابلدر این بخش  5/0مقادیر باالی  ( استفاده شد.AVEشده ) متوسط واریانس استخراج

 بود.قبول  قابلگیری  ، روایی همگرای مدل اندازه5طبق نتایج آزمون مدل در جدول 

تر  دهد و با توجه به بزرگرا نشان می 1الرکر –نیز نتایج روایی واگرا بر اساس روش فورنل  6جدول 

بودن جذر متوسط واریانس استخراج شده متغیرها از همبستگی آن متغیر با متغیرهای دیگر، روایی 

 شود.میتأیید گیری  اندازهواگرای مدل 
 

 الرکر -نتايج آزمون فورنل  -0جدول 

 پذيریمسئولیت داریدين عدالت صداقت متغیر

    92/0 صداقت

   95/0 26/0 عدالت

  32/0 12/0 31/0 داریدین

 95/0 53/0 53/0 15/0 پذیریمسئولیت

 

 ارزيابی مدل ساختاری

 به توانمی جمله از، دارد وجود متعددی هایشاخص ساختاری، مدل یا درونی مدل ارزیابی برای

R) تعیین ضریب
 ارزیابی برای اساسی معیار یک تعیین ضریب. کرد اشاره مسیر ضرایب و( 2

Rمقادیر  .است درونزا مکنون متغیرهای
به ترتیب  PLSدر مدل های مسیری  52/0و  13/0برابر   2

، ضریب تعیین برای تمام متغیرهای 9بر اساس نتایج در جدول  شود.ضعیف و قابل توجه توصیف می

 دهد.کیفیت مدل ساختاری را نشان می و استقبول  قابلدرونزا مقدار 

                                                           
1. Fornell & Larcker 
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 ضريب تعیین متغیرهای درونزای تحقیق -7جدول 

 صداقت پذيریمسئولیت عدالت متغیرهای درونزا

 31/0 53/0 12/0 ضریب تعیین

 

ضعیف،  3/0در مورد ضریب مسیر که معادل بتای استاندارد شده در رگرسیون است، مقادیر کمتر از 

و  BTضریب مسیر به روش معناداری شود.  میبه باال خوب تفسیر  6/0متوسط و از  6/0تا  3/0بین 

در نظر گرفته معنادار  76/1باالتر از  tکه مقادیر شود، به طوری میمشخص  tبوسیله بررسی شاخص 

 شود.می

 

 
 و اثر کل متغیرها ضرايب مسیر مدل ساختاری -1جدول 

 t-value ضريب اثر استاندارد مسیر

 33/6 13/0 داری به عدالتدین

 11/13 53/0 پذیری داری به مسئولیتدین

 33/2 31/0 داری به صداقتدین

 

ند و ضرایب همه متوسط به هستشود تمام مسیرها معنادار استنباط می 3طور که از جدول  همان

 دارد.تأثیر های گرایش اخالقی دانشجویان ورزشکار و دینداری بر مولفه باال هستند

 برازش کلی مدل

مدل ساختاری با شاخص افزونگی  گیری با شاخص اشتراکی، برازشدر این بخش برازش مدل اندازه

شود. شاخص افزونگی فقط برای متغیرها گیری می( اندازهGOFو برازش کلی با نیکویی برازش )

 گردد و مانند شاخص اشتراکی باید مقدار آن مثبت باشد.درونزا )متغیر مالک( محاسبه می

در  مشخص است، تمام مقادیر شاخص اشتراکی و افزونگی مثبت هستند. 5طور که در جدول  همان

را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  36/0و  25/0، 01/0های آماری سه مقدار کتاب

GOF هاست.برازش قوی مدل با داده ةدهند که نتیجه تحقیق حاضر نشان اندمعرفی نموده  

 

 5.044.0*58.0* 2  RiesCommunalitGOF
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 مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد -0شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه
هدف تحقیق حاضر تحلیل گرایشات اخالقی دانشجویان با در نظر گرفتن نقش نوع رشته ورزشی، 

ورزشکاران پیشنهاد  برایتا یک تحلیل عمیق را در فرآیند استدالل اخالقی  بودداری جنسیت و دین

ها دارای میانگین باالتری داری از سایر مولفهدینمؤلفه های توصیفی تحقیق نشان داد کند. یافته

ها  و اعتقادات آن باالیی دارتدگرایش مذهبی  دهندگانپاسخاین است که  ةاین نشان دهند .بود

پذیری و عدالت، مسئولیت های)در این تحقیق منظور مولفهکه در ابعاد اخالقی  صرف نظر این

 ها به مسائل مذهبی و دینی خود پایبند هستند.  گیرد یا خیر، آنصداقت( جای می

 .تحقیق برای این مطالعه در مورد استدالل اخالقی ورزشکاران بر اساس جنسیت بودسؤال اولین 

ن نتیجه با تحقیق ایداری وجود ندارد. انتایج آزمون نشان داد بین ورزشکاران مرد و زن تفاوت معن

 عۀدر مطال وداشت ن( از نظر اختالف گرایش اخالقی بین مردان و زنان مطابقت 2013الرنس )

. همچنین در تحقیق بائومستیگر و داشتند مردان الرنس زنان گرایش اخالقی بیشتری نسبت به

عقاید شخصی و توان میزنان معنویت باالتری نسبت به مردان داشتند.  2013همکارانش در سال 

های آماری را در این نتیجه موثر دانست. رفتار اخالق فردی، باید در زندگی فرهنگی متفاوت جامعه

ای، در فضای خالی قرار ندارد و همچنین افراد بررسی شود. ظهور اخالق فردی و توسعه اخالق حرفه
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(. بنابراین چنین 111، 2010، 1)دی سنسی و رزنبرگاز دو اعتقاد متفاوت پدید نیامده است 

در ای منطقی استوار شود. ای باید بر اساس منطق انجام شود و بر اساس درک شخصی وحرفهمطالعه

پذیری و صداقت( با  های گرایش اخالقی )عدالت، مسئولیتاول تحقیق بین مولفهسؤال ادامه 

این یافته  ندارد.وجود معناداری ری با جنسیت تفاوت پذیبین مسئولیت نتایج نشان داد ،جنسیت

ان با توجه به باال بودن میانگین آن ورزشکار پذیری در هر گروه ازدهد که حس مسئولیتنشان می

است که درباره  میپذیری به معنای تعهد و ضمانت است و از جمله مفاهیاست. مسئولیت امری مهم

شود این مفهوم نیز برجسته  میکه از انسان و رفتارش سخن گفته  ه محض اینبشود، انسان گفته می

پذیری در رفتار و کردار شخص است. ای متضمن مسئولیتبه طور کلی اخالق حرفه .گردد می

درصد ورزشکاران  60پذیری داشته باشد و در این تحقیق نزدیک ای باید مسئولیتورزشکار حرفه

عدالت با جنسیت ارتباط  ای قرار دادند. نتایج نشان داد بینورزشکاران حرفه ةخود را در زمر

کید بیشتری أت( ورزشکاران زن به بازی عادالنه 2019اما در تحقیق گراهام ) معناداری وجود نداشت

 عدالت به هر شکلی خواسته هر انسانیو جنسیت  فارغ از رنگ، نژاد، مذهب .ن داشتندمردانسبت به 

داری دارای باالترین میانگین از دینمؤلفه طور که بیان شد در این تحفیق همان است.با وجدان 

که دین و مذهب  هستند هاییانساننمونۀ تحقیق دیدگاه ورزشکاران داشت. پس بر این اساس اکثر 

به همین خاطر نقش پررنگی در زندگی آنها دارد و در دین به مسئله عدالت تاکید زیادی شده است. 

در  .نتیجه از این لحاظ قابل توجیه استو این  بین عدالت و جنسیت تفاوت معناداری وجود نداشت

صداقت مؤلفه زنان در و وجود دارد معناداری بین صداقت با جنسیت تفاوت نهایت نتایج نشان داد 

این یافته به این معناست که زنان در ورزش به مسئله صداقت تاکید زیادی  .میانگین باالتری داشتند

  داند. موفقیت را در گروی صداقت میدارند و 

ال پژوهش در مورد استدالل اخالقی ورزشکاران بر اساس نوع رشته ورزشی بود که نتایج ؤدومین س

معناداری فرادی( تفاوت و ان  میان با نوع رشته ورزشی )تینشان داد بین گرایش اخالقی ورزشکار

( 1776)ولراند، دشایی و کوریه ( و 1376و همکاران )  میق رحیاین نتایج با تحقی وجود ندارد.

توان به تفاوت سنجش میزان اخالقی بودن یک دلیل برای توجیه این نتیجه می مطابقت نداشت.

طور که در مقدمه و روش شناسی نیز بیان شد در این  ورزشکاران با تحقیقات دیگر پرداخت. همان

در  قاًتحقیق میزان اخالقی بودن ورزشکاران بر اساس سناریوهایی سنجیده شد که ورزشکار را دقی

که در آن  با در نظر گرفتن اینیا انفرادی(  میداد و ورزشکاران دو گروه )تیشرایط واقعی قرار می

                                                           
1. Desensi & Rosenberg 
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تاکید  ةدهندمیانگین باالتر از متوسط هر دو گروه نشان .پاسخ دادندنامه  پرسششرایط هستند به 

بین دو گروه به وجود اری ادو به همین علت تفاوت معن ها بر مسائل اخالقی در جریان بازی است آن

عدالت با نوع رشته ورزشی تفاوت مؤلفه بین  ادامه در نیامد و با تحقیقات قبلی همسو نبود.

-به میهای تیمیانگین باالتری داشتند. در ورزش میهای تیداری وجود داشت و ورزشکاران رشتهامعن

هایی که موقعیت )مانند پنالتی گرفتن به اشتباه در دقایق پایانی( علت امکان اشتباهات بیشتر داور

زنی و در  های گوناگون گل)مانند خراب کردن موقعیت شودبه شانس تیم یا بازیکن ربط داده می

ها مسئله های بازیکنان کلیدی در یک تیم و از این قبیل اتفاقمصدومیت، کردن بازی( نهایت واگذار

هایی مثل رسد که در رشتهشود. این قضیه به جایی میتر میتر و برجستهپررنگعدالت به مراتب 

تا بتوانند  کننداستفاده می 1والیبال از ویدئوچک و در فوتبال از تکنولوژی خط دروازه و وی ای آر

در معناداری صداقت با نوع رشته ورزشی تفاوت مؤلفه در  مسئله عدالت را به درستی برقرار کنند.

های انفرادی میانگین باالتری را نیز ان اخالقی بودن ورزشکاران وجود داشت و ورزشکاران رشتهمیز

ها و تواند خواستهو همکاران، یک محیط ورزشی می 2منطق بازی بردمایر ۀاساس نظری داشتند. بر

)مانند  استها  انتظاراتی از ورزشکاران داشته باشد که در تضاد با پیامدهای اخالقی و اجتماعی آن

تواند سبب شود تا افراد تعهدات خود را به سبب منافع . در نتیجه یک محیط ورزشی میصداقت(

تر  . به طور سادهتری قرار بگیرندسایرین کنار بگذارند و به این ترتیب در سطح منطق اخالقی پایین

های ت به حرکتهای خود ممکن است دس میتی گروه و همتأثیر توان بیان کرد ورزشکار تحت  می

خاطر منافع تیم توجیح کند. از این موضوع هم نیز نباید غافل شد  هغیر اخالقی بزند و این کار را ب

افراد مختلف ممکن است به طور مستقیم در معرض دید نباشند اما در   میهای تی که در رشته

های ان رشتههای انفرادی نوک پیمان متوجه شخص است و این باعث خواهد شد ورزشکاررشته

مسئله صداقت و مسائل اخالقی در گردد تا تر قضاوت شوند. همین امر موجب می انفرادی راحت

-( هم به این نکته تاکید می1773. میلر و جرمن )های انفرادی بیشتر به چشم آیدورزشکاران رشته

های بازی و  در جنبهمتفاوتی های ورزشی، هویت های اخالقی  کنند که رشته های انفرادی و تیم

ای مثل فوتبال گاهی بازیکنان از خطاهایی که روی رقابتی دارا هستند. به عنوان مثال در رشته

در رشته انفرادی   هک آیند؛ درصورتی میشود، خشمگین و درصدد جبران بر میهایشان انجام  میتی هم

 مثل تنیس روی میز همچنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. 

های گرایش اخالقی معنادار و مثبت بود. داری به تمام مولفهنشان داد مسیر دیننتایج مدل تحقیق 

شود و های رفتارهای غیر اخالقی در ورزش و دیگر امور به عوامل بسیاری نسبت داده میعلت

                                                           
1. VAR 

2. Bredemeier 
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نظریه » گوید:  می( 1772اند. به عنوان مثال زیگلر ) آن بحث کرده ةمتفکران اخالق ورزشی دربار

بند به علم اخالق شده است، سزاوار نکوهش  دولت، از آنجا که موجب رویکردی سامان جدایی دین و

کوشد تا به برترین عملکرد معنوی و اخالقی دست یابد و در می میبر اساس اصول مذهب، آد .«است

کوشد که به برترین عملکرد جسمانی و حرکتی برسد. هر دو در جهت به ورزش نیز ورزشکار می

احتیاج به تالش و دریافت در باطن هر دو فعالیت وجود  .قرار گرفته است میصفات آد تحقق برترین

رسد که در درون هر ورزشکاری یک گرایش مذهبی وجود دارد که دارد، از این رو به نظر می

پذیری بیشترین اثر را در مقایسه با داری به مسئولیتکند. مسیر دینرا هدایت میناخودآگاه او 

مهمترین فاکتورهای یک ورزشکار ء پذیری در ورزش جز(. مسئولیت535/0صداقت داشت )عدالت و 

اگر ورزشکاری در سطح باالیی از مهارت قرار داشته باشد اما به تیم و نتایج خود ای است؛ زیرا حرفه

آید. این اتفاق تا جایی پیش  میپذیر نباشد، ارزش آن به مراتب پایین  توجه باشد و مسئولیت بی

شود که بازیکنانی به اسطوره فوتبال مشاهده می ای ورزش مخصوصاًرود که در دنیای حرفه می

-شوند که عالوه بر مهارت فنی نسبت به تیم و وظایف خود مسئولیتباشگاه و هواداران تبدیل می

با پذیری باید همین دلیل از منظر اخالقی هم از نظر ورزشکاران مسئولیتپذیری داشته باشند. به

داری به بعد از مسیر دینکند.  می تأیید را ها  داری رابطه داشته باشد که نتیجه مدل این بحثدین

معنادار است. مفهوم عدالت  13/0داری به عدالت با ضریب اثر استاندارد پذیری، مسیر دین مسئولیت

مربوط به دیون  هایی است کهفلسفه اجتماعی است و بیشتر درباره موضوع ۀبه طور معمول در حیط

در شود. فرض کنید های مختلفی نمایان مییا حق است. اما در ورزش گاهی مسئله عدالت به شکل

دهد. خورد اما داور تشخیص نمی Bبه انگشت بازیکن  میاسپک بزند و توپ ک Aبازی والیبال بازیکن 

 ءافتد. چون اشتباه را جزنمی یچنین اتفاق باید به داور بگوید اما عمالً Bاز نظر اخالقی بازیکن 

که  شاید معترض داور و حتی تیم حریف شوند Bدانند اما در شرایط برعکس تیم مسائل بازی می

. این مثال پیچیدگی عدالت در ورزش و اخالقی بودن مسائل چرا این اشتباه داور را گزارش نکردند

دینی یا به تعبیر بهتر  غیر  میمفهوبه تعبیر خیلی از مفسران دینی عدالت دهد. ورزشی را نشان می

یعنی این دین است که باید عادالنه باشد. به همین دلیل جای تعجب نیست که  ؛فرادینی است

در ادامه مسیر دینداری به صداقت با خواه ناخواه بین دین و عدالت به وجود آید. معناداری ارتباط 

ترین مسائل اخالقی  تگویی بدون شک از مهممعنادار بود. صداقت و راس 311/0ضریب اثر استاندارد 

یک مربی را در نظر بگیرید که در کنفرانس ای است. در ورزش نیز این امر وجود دارد. در هر جامعه

ود وارد خمطبوعاتی تعداد بازیکنان مصدوم خود را بیشتر اعالم کند و در روز مسابقه با تمام یاران 

این کار وی به  که درصورتی .از افراد قرار خواهد گرفت یمورد نکوهش بسیار زمین شود. مطمئناً
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مسئله صداقت در  .است بهتر تیم خود باشد اما مسائل اخالقی را نیز زیر پا گذاشته ۀمنزله نتیج

دهد و افراد شود و افراد دروغگو را مورد سرزنش و نصیحت قرار میبیشتر متون دینی مشاهده می

به عنوان یک مسئله مهم در بطن  دین جا که گیرد و از آنم قرار میراستگو مورد اعتماد و امین مرد

شود که بین دینداری و ایران جای افتاده است، این نتیجه با دالیل منطقی توجیح می زندگی مردم

 وجود داشته باشد.  میصداقت باید رابطه معنادار و مستقی

دین بر سه محور خدا، انسان و عالم قرار توان بیان داشت که مذهب و  می کلیگیری  نتیجهعنوان هب

گرفته است و ورزش نیز بر محور انسان قرار گرفته است. بنابراین مخاطب هر دو انسان است که باید 

کند. از طریق این دو رشد یابد و حتی ورزشکار در اوج تالش خود، خدا را در باطن خویش درک می

ای اهداف و پیامدهای دین را بگیرد. بهتر است که تواند ج میبدیهی است که ورزش به طور کامل ن

ورزش تربیتی قرار داد. بازیکنان اثرگذار و تربیتی تکمیلی در کنار داری را یک عامل مذهب و دین

-برند و از خدای خود کمک میخود را به باال می هایها، دستورزشی در لحظات حساس بازی

عنوان کمک و ارتقای عملکرد ورزشی عمل  هداری بناین است که مذهب و دی ةنشان دهند ،خواهند

های گرایش اخالقی دانشجویان ورزشکار پیشنهاد دینداری بر مولفهتأثیر در پایان بر اساس  کند.می

ترویج مسائل دینی و مذهبی محور  های فرهنگی باها برنامهشود که مدیران تربیت بدنی دانشگاهمی

های ورزشی عالوه بر در انتخاب مربیان و سرپرستان تیمهای ورزشی درنظر بگیرند. را برای تیم

چرا که مربی الگوی هر . و مذهبی بودن هم مورد توجه قرار گیردگرایی  اخالق، های فنیتوانایی

یش را در تیم افزاگرایی  اخالقتواند گذار است و می تأثیرورزشکار است و رفتار او در رفتار ورزشکاران 

 دهد.
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Abstract 
Athletes' moralism in sports fields is one of the important issues in every society. The 
aim of this research was analyzing the ethical attitudes of athlete students: The role of 
religiosity, gender and type of sport. The research method was descriptive and 
correlation kind that was conducted as survey. The statistical population of research was 
Male and Female Athletes of the 14th National Student Sport Olympiad that held in 
Shiraz in 2018. Statistical population size was 4100 members. According to the sample 
size determination formula in analytical research, the sample size was estimated at 194 
people and after collecting data, 196 full questionnaires were returned and the same 
number was selected as the statistical sample of the study. Sampling method was 
available. The research tool was the Lawrence Questionnaire (2013) which after 
translation and localization, formal and content validity of its was approved by ten sports 
management professors. Cronbach's alpha coefficient of ethical attitude questionnaire 
was 0.73 and Religiosity questionnaire was 0.74 which indicates the reliability of the 
questionnaire. Descriptive statistics was used for describing demographic features and in 
section of inferential statistics; Kolmogorov-Smirnov test, independent sample t-test and 
structural equation modeling were used. The results showed that athletes' ethical 
attitudes were not significantly different based on gender and type of sport, but in the 
component of honesty, there was a significant difference based on gender and type of 
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sport. In the justice component there was also a significant difference based on type of 
sport. Also, the results showed that religiosity has a significant effect on all components 
of ethical attitude of athlete students. Based on the results of the research model, it can 
be concluded that religiosity is an effective and educative factor for creating ethical 
attitudes in athletes.  
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