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مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عوامل جمعیت شناختی با 
ای و قهرمان صورت گرفت. روش پژوهش منش ورزشکاران حرفه

آوری اطالعات پیمایشی بود. حاضر از نوع همبستگی، از حیث جمع
 کرمان استان   ای و قهرمانیجامعة آماری تحقیق را ورزشکاران حرفه

(451=N )گیری به صورت غیر دادند و شیوه نمونهتشکیل می
نامة استاندارد منش تصادفی بود. ابزار استفاده شده در پژوهش، پرسش

( بود و روایی آن مورد تأیید و پایایی 4332ورزشی ولراند و همکاران )
مناسب ارزیابی شد. جهت تجزیه  27/1آن با استفاده از آلفای کرونباخ 

تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی )جنسیت،  و تحلیل داده ها از
انفرادی یا تیمی، سطح تحصیالت و نوع فعالیت( به عنوان مولفه 

های های منش ورزشی به عنوان مولفه درونزا از مدلبرونزا با مولفه
های چندگانه و علل چندگانه و جهت تعیین وضعیت ساختاری با معرف

های تحقیق بیانگر د. یافتهای استفاده شفعلی از آزمون تی تک نمونه
آن بود که تنها بین ورزش های تیمی و انفرادی و احترام به قوانین و 
مسئولین و در متغیر سطح تحصیالت و نوع فعالیت با تعهد به ورزشی 

شود ارتباط وجود داشت. با توجه به نتایج تحقیق که به آن پرداخته می
یرهای جمعیت شناختی با رسد بین متغو جامعة مورد بررسی به نظر می

 .منش ورزشی ارتباطی چندانی موجود نیست

 هاي کليديواژه
 ،ورزشکاران قهرمان ،یاورزشکاران حرفه ؛یشناخت تیجمع

 یورزشمنش

 
 
 
 
 
 
 

 

The purpose of this study was examining 

the relationship between demographic factors 

and sportmanship in professional and 

champion athletes. Methods of this study was a 

correlation, in terms of data collection was 

survey. The statistical population of this 

research was professional and champions 

athletes in Kerman province (N=150) and was 

non-random sampling method. Instrument of 

this research was standard questionnaire 

Vallerand et all (1997) and validity approved 

and reliability confirmed by Cronbakh alpha 

0.82. Analyze of data used demographic 

variables (gender, individual or team, 

educational level and type of activity) as an 

exogenous component with sportsmanship as 

endogenous component. We analyzed this 

variable by SEM (MIMIC) method and for 

determine the current status was used one 

sample t-test. Finding andicated that there is 

relation between individual or team and 

Respect for the rules and the officials and there 

are relationship between in educational level, 

type of activity and Respect for one's full 

commitment toward sport participation. 

According to the results of the study and type 

of population seems that there is a little 

relation between demographic factor and 

sportsmanship. 
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 مقدمه
هویی تران برخی بر این باورنداک  ار رناف ادراا نا ان عیت   

همودرک تقلب،  غ راخالتیهوی اهاک  ار عر ر بر بررا ندرونعی
خشااید  ر افاار وا  اا اانرهوی غ رع وا یو بر تیونتی د ااوا 

اعو غولیوً براین بورندک  ؛(132: 2002، 1همکونان شیا )لم ر رعی

 شیا ر رناف عیجب به رر شکن شخص   ر اخالق ادراا عی

 رناف  ر تق اک  (. این22: 2001، 2) اورافاااودی ر نربرت 

 ارنان اا شاایاعی گرااخالق شااخصاا   یک فااوخرن عیجب
اادشاامرکادی  اعون همون این ت کر اا ر ااشاارر رجیا بوفاارون
  روب ان بو خیا همرا  فوخرر  ر نا ادالطین جملر اا ب ا ونی
 حر وت ر عیفااا قی هرر ار” : رکعی ب ون خیا جمهینی 
 ینحض ال ل بر در. اف  شک  هکیر بشر بر خکا جودب رناشی اا
 “.هوآن بیان عیارن ال ل بر بلکر هو،ان آن ج م ر نرح تیأعون
 راتع بر آن ان ار  ر ایعقیلر ااشاا ، اظهون  وعی ب ک هوترن

 طی ان .(22: 2001 ،3بیا )فویمین رناف آعیخ  نا اخالت وت

 تعیجیو نتوبری هویرناف  ر بیادک بورن این بر همگون هوفول
 ع الای دیااهم ترن طی .شیاعی شخص   رناشکونان انتقوء
 ر  ااش  رجیا تق ک  این بریرود و هوی آعیاشگو  ر عکانس ان

 طینبر ت می هویرناف بر پرااخرن طی اخالت وت ر تضاالت
 هو آعیاشااگو  ر عکانس این ان لذا. یوبرکعی تیفاا ر همزعون
 هویرناف ان شاار   بر رااان حری ر ترغ ب نا آعیاان اادش
 راجن عخرلف جیاعع ان فرت  بر تق ک  این .دمیادکعی نتوبری
 فوخرن بوتث رناف” انآعک ر درهرگ یک تریانبر ر  را پ کا

 یحر شک. درهرگی شا ون یک بر تیکیل “شایاعی شاخصا  
 اخی هویبردوعر ان تیل غ رناشی هوی ودین اا ب ا ونی اعررا 
 تقیی  عیجب هوهوی آنبردوعر  ار  رراکعی تریان طیناین

 .(2: 2006 ،2)براعویر ر ش لکا شیاعی رناشکونان شاخصا  

عرش رناشی، تح  تریان احررام بر نرابط اجرموتی، احررام بر 
یا، شر ع ئیل ن، ت هک بر رناشی  ر بر آن پرااخرر عی تیاد ن

احررام ر تیجر بر حریف ر تکم نریکرا عر ی ان جه  تملکرا 

(. بو 215: 2006، 2رناشی ت ریف شک  اف  )اردوهی ر همکونان

بو این ت وفااا ر تو بر اعررا فااار ایکگو  د ری ان جه  ان  
یکگو  هرچر بهرر گرایش بر عرش رناشااای رجیا اانا. ارل ن ا

( افااا   ر ب ون 1596) 6اجرموتی برکرنا-د ریا  شاااراوخری

وی ههوی انائر شک  ت   ن  ررکۀ بورنهو ر تشایی  رک، الگیعی

                                                           
1. Lemyre et all 
2. Kavussanu, Roberts 
3 . Simon 
4 . Bredemeier, Shields 
4. Donahue et all 
5. Banduras social- cognitive theory 

6. Hann 

 هویهوی بهر ون ر دوبهر ون ان عح طادراا رناشکون انبونۀ ندرون

( انائر شک  ر 1593) 7رناشای افا . نریکرا ایگر تیفط هون

ریژ  ظرد   شخص ان  فوخرونی بر-عضوع ری اا عکل نشکی
پذیرف تیادقوت بر تمل آعک  بر نری ع ااوئل اخالتی نا انبر 

هوی خشید  آع ز اف . ایکگو  گ را  ر ان تضوا بو برخیناعی
اجرموتی  ر فااایع ن ایکگو  د ری ان انتیوا بو عرش -نرادی

ر  دژااانائر شک  )همری 9رناشی اف  تیفط رالرادک ر همکونان

. رالراداک ر همکاونادش ان ع هیم چرااک (35: 1395همکاونان، 
 ررک  ر ب کی عرش رناشاای فاار ترصاار  ل کی نا ع رح عی

شاوعل، گرایش بر عرش رناشای، تیف   عرش رناشی ر دمیا 
 بوشک. گرایش بر عرشپ کا  ران عرش رناشی ان ندرون درا عی

رناشاای بر ان  ر بورن شااخصاای ادراا اا اب وا عرش رناشاای 
هوی  ری  ر رناشاااکون اا د ر بورنشااایا. باکین ععربیا عی

گذانی بو  کام یک اا ع وه م عرش رناشی شاخصای ر اناف
عیاد  یو عخولف اف  ر شکت آن ان چر ف حی اف . ان ب ک 

شیا  ر طی ارم، تیفا   عرش رناشی بر درایرکی عربیا عی
گ را. این ب ک ان برااندکۀ ا ر وب آن عرش رناشای شکل عی
بوشااک. ب ک فاایم، دمیا ر بر آن عیعرش رناشاای ر تیاعل ع  

عرش رناشی ان ندرون درا اف   ر بر شیاهک ندرونی ان اعون 
شیا. بکین ع هیم  ر رناشکونان ان هرگوم عقرضی عربیا عی

ال ملی اا خیا دشون عیاجر شاکن بو شارایط اخالتی چر تک 
هوی رناشااای چر ادکاا  ندرونشاااون بو اهرک ر یو ان عح طعی

: 1557بوشک )رلرادک ر همکونان اشی هم ی عیع وه م عرش رن
 لزرم بر عحقق ن اا ایوای ت کاا اخ ر فاااول هوی (. ان155

دک ا گذاشاارر صااحر رناشاای عرش اع رر ان تررفاا ع تحق قوت

 تحق قوت صااینت هر بر .(103: 5،2001ر همکونان عینگون)

 نا  ودییک درویج رناشی عرش بر گرایش اع رر ان گردرر اد وم
 ااا، دشون( 1596) شا لکا ر براعویر هوییودرر .اهکدمی دشاون
 ب اااکریول عثل ت می هویرناف ت وعالت ان دیع ال ل بار

 هویرناف بر د ی  رناشای عرش اا تریپوی ن هویشاوخص
( 1552) ع ول ر انیگر براعویر .رجیا اانا شرو، عثل اد ااااراای

پ ران  ر اخرران ب ن دشون ااا، فولر 12 تو 5  یا ون نری بر
 .رجیا دکانا اانیع ری ت ورت گرایاودر اخالق ان گرایشاااوت

 نری هو ی جیان دخیر بر نری (1555) 10اان ر هوی اانیودرر

 ت هک  کب ان فر گرایی رظ  ر گرایش بو بوایکرون یخ دشون ااا،

7. Vallerand et all 

8. Tsai, Fung 
9 . Morgan et al 
10 . Dunn, Dunn 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Lemyre%2C+P%29
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 ر تیاد ن بر شاایا، احررامعی پرااخرر آن بر  ر رناشاای بر
رناشاای  عرش اب وا اجرموتی اا نرابط بر احررام ع اائیل ن،

 بکف  یخیاگرای گرایش بو بوایکرون اعر واات ب شارری د ی 

 تریان تح  پژرهشاای ان (2200) 1همچر ن افااریندز .آرنادک

 رناشی عرش بر گرایش ان شاخصی ر اجرموتی تیاعل تأ  ر”
 ندرون انیود ، “هراکبول دخیار عرا رناشاااکاونان ع اون ان

 ع اائیل ن، بر احررام اع رر ان ریژ  بر اع ن رناشااکونان ان
. اهکعی دشون نا رناشی عرش اا پوی ری ف ح حریف، ر تیاد ن

 بو عقوی ااار ان خیاگرا، هویهکف اانای ندرون ادراا همچر ن
 رناشی عرش اا تری پوی ن ف یح گرا، جمع اهکاف اانای ادراا
 هوی این ع ول ر آعک  افاا ،ان اااعر یودرر. اهکعی دشااون نا

 رب جیان رناشااکونان بر گرایش ا رگذان اصاالی تیاعل عرب ون
 یادکتعی د ز اجرموتی اع رر ر بوشرک ر شرایطعی رناشی عرش
 .هکا تران تأ  ر بر شکت تح  نا رناشی عرش بر ادراا گرایش

 ع رو ت ورت ه چ خیا برنفاای ان( 2006) 2آتودوئ ل کیز ر پررئ یا

م  بر تیجر بو هوآاعیادی ب ن اانی  وی اارن عربی،)رناشی  فام
 رفاااوبق ،(دیتیول ر هرکبول ب اااکریول،)رناف  دیع ،(بوایکن
 اع رر ، ان(فول 30 تو 12 فول، 12 تو 7 فول، 6 تو 1)رناشای 

( 2007) 3فوی ر دیدگ .دکرادک عشاوهک  اخالتی عر   نشاک

ان پژرهشااای بر این درویج افااا  یودررک  ر ادون د ااای  بر 
تر ر همچر ن عراان، ادراا بو فاان  مرر د اای  بر ادراا ع اان

ری اا هو اا ف ح بوالتهو د ای  بر ب اکریول  اا رال یول  ا 
عرش رناشای برخینااندک. ان ااخل  شین د ز تحق قوتی چرک بو 

ذیردرر اف . اا عیضایتوتی عررااف بو عرش رناشای صینت پ
نتوی  اخالق بر  ، انبرنفی خیا( ان 1391خی ری ) آن جملر،
 ابزانگیدر د اایی بیان، هوی تری ر ر اطوت ،عرغ ر طین  لی ر

ر احررام بار تیاد ن اجرماوتی ت ورت  احررام بار تیاد ن ر د م
ع ری اانی عشاااوهک  دکرا ر ترهو ان عرغ ر اخالق بر افاااوس 

ن د ی  بر رناشکونان برتر دشون اصایل جهودی غ ر رناشکونا
 عحین 6 ان تحق   خیا، ان( 1391)  شاااکر ر اتق وء .ااادک

 ر ابزانگیدر ر اطوت ، ترس اخالتی، اصااایل نتوی  اخالتی
 ر عرقوبل تیاد  اجرموتی، تراناااهوی بر احررام بیان، د اایی
 عشاااوهک  اانی ع ری ت ورت اجرموتی د م ر تیاد ن نتوی 
 غ ر ر جهودی اد ااودی اصاایل نتوی  عرغ ر ان ترهو ر دکرادک

ی قیبی  بری .ااشااررک برتر رناشااکونان بر د اای  رناشااکونان
 رونبوایک :افاا  یود  بر درویج ایر خیا ع ول ر د ز ان( 1393)
 دشون خیا اا دوعروفب نداااارون اارنان بر د ی  هوت م 66/6%
 قوبلع ت م بوایکرون بر د ی  هوت م %22/9 بوایکرون -2. ااادک

                                                           
1 . Stornes 
2 . Proios, Athanailidis 
 

 ان افرقران هو،ت م عرب ون -3. ااادک دشون ااخیا دوعروفب ندرون
 ادضاایوطی بی د مک  اانای ر درمیا  نتوی  نا دری عحیطر
( انیودررک  ر ب ن 1352ان پژرهشااای  مودی ر ا یری ) .بیادک

هوی اخالتی اا جویگو  عهمی برخیناان دیجیدون رناشکون اناف
بوتث شااک  خصاایصاا وت  د  اا  ر رجیا همگری ب ن جیادون

ای، فان، فا ح تحصا الت، رضاا    تأهل ر رض    اع رر
هوی اخالتی جیادون تأ  ر دکانا. اترصاااوای بر چگیدگی اناف

( ان پژرهشای بر این درویج اف  1395دژاا ر همکونان )همری
 هوی اد رااییودررک  ر اا د ر عرش رناشای رناشکونان نشرر

هوی ت می انف ح بوالتری تران ان عقوی ر بو رناشکونان نشرر
( ان پژرهشاای بو 1352ااندک. نااتی، فااریا ، ادراف ر نااتی )

پهلیادی ر انفاای اخالتی اا  تونیخی بر  الس تریان فاا ری
  ر بر این در رلی(ا ترولی خیاناعی )پهلیان پینیوییافروا عحم

هوی اخالتی تیج  ریژ  شاایا ر نفاا کدک  ر بویک بر افاا ین 
هوی پهلیادی نا الگیی رناشی خیا چر ن افا ین  جیادون بویک

هوی درهرگی رناف افرون عوادکنان تران اهرک. برنفای چولش
( اد وم گرد  2012 ر تیفاااط احمکااا ، ارفاااری ر دراان )

 -2 م ندگ شااکن ع ریی  ب ن رناشااکونان،  -1دشااون ااا، 
افر وا  اا ش ونهوی  -3عشکالت اخالتی ر اتر وا رناشکونان، 

 -2نراج نشی  ر تیودی،  -2وفب ر نراج دحوشی ان رناف، دوعر
 -6پیشاش ر آنایش دوعروفاب رناشکونان ر نراج خول  یبی، 

ارپ رگ،  م ندگ شکن  -7تکم تیجر بر شاوی ارر فاوالنی، 
هوی درهرگی ترین چاولشع رییا  ب ن رناشاااکاونان اا عهم

گرایشاااوت  ع زان یودرن بوشاااک.رناف افاااراون عوادکان عی
هوی عخرلف ان جه  برکی ن بر افاااوس افااارررناشاااکونا

هویی اناع رر ان  ر بهییا هر چر ب شااارر افااار اوبی بر نا 
 رناف ب ااا ون  مک خیاهک  را. ان حیا هوی عخرلف دگرف

هوی ت می ر االیال ت ورت ر تکم ت ورت رناشاااکونان رناف
اد راای، رناشاکونان ع ن ر  م فن ر فول اا د ر شخص ری 

گشاااویی همگی نا  ،ندرونی ر اخالتی هاوی عخرلفر گرایش
آعیاف ان  تکم ل اعر ر تیادک اع رر فااوا ت کیلافاا   ر عی

د یروً خیبی ان  هویپژرهش ،ان اد و هوی رناشای بوشک.ع کان
جه  برنفی ندرون ر اخالق رناشکونان تح  تروریری همچین 

اد وم شک   6، اخالق رناشی2، بوای جیادمراادر2نرح ر رناشای
 شرری ان اع رر برنفی ب هویپژرهشبو این رجیا هریا  اف .
هوی هاوی اخالتی ر ندراونی رناشاااکاونان اا ایاکگو ریژگی

عخرلف ر ان فااا یح عر ورت الام افااا  تو بریان بر دروی ی 
هو نفاا ک. ان ای  ونآعکتر ان عینا این ریژگیتر ر د ااخرات  

4 Sportsmanship 
5 Fair Play 
6 Sports Ethics 
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ن، ف رحق ق  بو برنفای رناشکونان اا د ر نرح وت، بو تیجر ب
ان اع راار دقااوا  دیع رناف ر ت ااوعالت عیجیا ان هر رناف،

تیت ر ضاا ف آعیاشاای ر تأ  رات آدهو بر نری رناشااکونان 
 ،بو عک د ر گردرن این اطالتوت .وتی بکف  خیاهک آعکاااطالت

هوی عخرلف ای وا آعیاف ان رناف دحی  اصالحوتی ان اع رر
ونان ر گرایشااوت رناشااکخیاهک شااک. برنفاای عرش رناشاای 

عخرلف بر آن، یکی اا ناهیراهوی افاااررفااای بر این عقیلر 
بو برنفای عرش رناشی رناشکونان  تریان دمیدر بر .بوشاکعی
پ ش ب ری ان عینا عصاارف یو تکم عصاارف عیاا  تیان برعی

د رراا ان رناشااکونان پرااخ . ع زان گرایش رناشااکونان بر 
عرش رناشی بو ع زان عصرف عیاا د رراا همی رگی عر ی اانا 

این اعر عحق  نا بر آن ااش  تو  (.1،2002ودرول ر همکونانشا)
، شااروخری اا تی ل جر اا   بر برنفاای ب ن عرغ رهوی جم   

 الت، دیع د ااول اا  ر ت می یااو اد راای بیان ر عرش تحصااا
 رناشی بپراااا.

 پژوهش روش شناسی
آرنی نرف پژرهش حوضااار اا دیع همی ااارگی، اا ح ث جمع

جوع   آعونی تحق   نا رناشکونان اطالتوت پ مویشای افا . 
ااادک ر شاا ی  ای ر تهرعودی افاارون  رعون تشااک ل عیحردر

دوعر پرفااش 120اا ی بیا. گ ری بر صااینت غ ر تصااواددمیدر
آرنی ر عینا ت زیر ر تحل ل تران عینا جمع 120پخش شااک  

دوع  افاارودکانا گرد . ابزان افاار وا  شااک  ان پژرهش، پرفااش
 22( بیا  ر عرشکل اا 1557) 2عرش رناشی رلرادک ر همکونان

، 6، 1هوی )گییر 3گییار ر پرج توعل احررام بر نرابط اجرموتی
، 7، 2هوی )گییر 2احررام بر تیاد ن ر ع ااائیل ن(، 21، 16، 11
 2شااایا(، ت هک بر رناشااای  ر بر آن پرااخرر عی22، 17، 12

 6(، احررام ر تیجاار باار حریف23، 19، 13، 9، 3هااوی )گییاار
( ر تکم نریکرا عر ی ان جه  22، 15، 12، 5، 2هاوی )گییار

( نا شاااوعل 22، 20، 12، 10، 2هوی گییر) 7تملکرا رناشااای
ای ل کرت بیا هو پرج انجرگ ری گییریا. عق وس ادکاا شاااعی

( تو  وعالً بو عن انتیوا اانا 1 ر اا اصاااالً بو عن انتیوا دکانا )
د ر اا  10نرایی صینی ر عحریایی ابزان نا گذانی شک. ( دمر 2)

افاااوت ک عرخصاااص عینا تأی ک تران ااادک. جه  ت   ن  یوت 
(. بر 92/0ر وا  شاااک )آل و  انردی ابزان اا آل وی  رردیوخ افااا

عر ین فااار ش رضااا  اا  عرش رناف اا آاعین تی تااک 
ای ر دقش تیاعل جم    شااروخری ان عرش رناشاای اا دمیدر
 9هوی چرکگودر ر تلل چرکگودرهاوی فاااوخرونی بو ع رفعاکل

 افر وا  شک.

 نامهآزمون الفای کرونباخ برای پایایی پرسش .2جدول 

 ضریب آلفا هاتعداد گویه  مفهوم و عامل ها ردیف

 79/0 2 توعل، احررام بر نرابط اجرموتی 4

 91/0 2 توعل، احررام بر تیاد ن ر ع ئیل ن 2

 75/0 2 شیات هک بر رناشی  ر بر آن پرااخرر عی 9

 92/0 2 توعل، احررام ر تیجر بر حریف 1

 90/0 2 تکم نریکرا عر ی ان جه  تملکرا رناشی 5

 92/0 22 رناشیدوعر عرش ع هیم، پرفش 6
 

 ها و نتایج تحقیقیافته
انصک  2/70رناشااکون عینا برنفاای،  120ان این پژرهش، اا 

 هوی ت میانصک ان رناف 7/32انصک ان بیادک؛  2/25عرا ر 
 2/12هوی اد راای عشون   ااشررک، انصاک ان رناف 3/62ر 

 انصک ان رناف تهرعودی 2/35هوی همگودی، ان رناف انصک

                                                           
1 - Chantal et al 
1.Vallerand etal 
2. Respect for social conventions 

3. Respect for the rules and the officials 

4. Respect for one's full commitment toward sport 
participation 

هوی رناشی ای بر اد وم د ول  انصک ان رناف حردر 5/29ر 
هو ان انصااک آاعیادی 6/12هو، عشااغیل بیادک. برافااوس یودرر

ر  فول 22تو  21انصاک ان ااعر   3/23فاول،  20تو  12ااعر  
فول تران ااشررک. برنفی  26انصاک ان ااعر  فاری بوالی  21

انصااک عکن   6/1هو دشااون ااا یع زان تحصاا الت آاعیاد
انصااک عکن  دیق  6/12انصااک عکن  ایپلم،  23عریفاا ر، 

5. Respect and concern for the opponent 
6. Negative approach toward the pratice of sport 

7.MIMIC 
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انصااک عکن   2/9انصااک عکن   ونشااروفاای ر  6/21ایپلم، 
  ونشروفی انشک ر بوالتر ااشررک.

 ای برای ابعاد منش ورزشیآزمون تی تک نمونه .2جدول شماره 

 9نمره برش =

ف
دی
ر

 

ع ودگ ن  عرغ ر
عشوهک  
 شک 

اخرالف 
 ع ودگ ن

t  انجر
 آااای

ف ح 
 ع رواانی

 01/0 155 62/12 72/0 52/3 احررام بر نرابط اجرموتی 4

 01/0 155 62/22 25/0 12/2 احررام بر تیاد ن ر ع ئیل ن 2

 02/0 159 95/32 25/0 22/2 اشیت هک بر رناشی  ر بر آن پرااخرر عی 9

 01/0 155 36/2 72/0 12/3 تیجر بر حریفاحررام ر  1

 01/0 155 11/7 97/0 23/3 تکم نریکرا عر ی ان جه  تملکرا رناشی 5

 
، دشاااون عی اهک. بو تیجر بر 2هماود ین  ار جکرل شااامون  

، P≤0001ع ااودگ ن عرغ رهااوی احررام باار نرابط اجرمااوتی )
62/12t= احررام بر ،)( 0001تیاد ن ر ع ئیل ن≥P ،22062t= ،)

، P≤0001شااایا )ت هاک بار رناشااای  ار بر آن پرااخرر عی
95/32t=( احررام ر تیجاار باار حریف ،)0001≥P ،36/2t= ر )

، P≤0001تااکم نریکرا عر ی ان جهاا  تملکرا رناشااای )
11/7t=شااایا  ر ع ودگ ن دمرۀ عرش گ ری عی( چر ن در  ر

هوی آن بر عراتب اا توعلرناشااای رناشاااکونان ر همچر ن 

و بو تیجر هبوشک. ان اااعر، یودررع ودگ ن درضی بهرر ر بوالتر عی
هوی برااف عربیا بر عکل تحل ل بر تروفاب ع لیب شوخص

هوی عرش رناشاای، فیال توعلی تأی کی برای فاواۀ شاوخص
تاحاقا ا  عایری بر چگیدگی رجیا ناب اار ع ااون تیاعاال 

آاعین تران گرد . برای  شاروخری ر عرش رناشی عیناجم   
پوفاخ بر این فایال، فاواۀ عرش رناشی بر تریان یک عرغ ر 

اا ر عرغ رهوی جر اا  ، تحصاا الت، نشاارر اد راای یو انرن
ت می، دیع د اول   عیری بر اادشاااگوهی، همگودی، تهرعودی ر 

 اا رانا عکل شک.ای بر تریان عرغ ر بررنحردر
 

 هوی عربیا بر ت   ن ضرایب ع  ری عرغ رهوی جم    شروخری ر اب وا عرش رناشیآعون  .9شماره جدول 

متتتتت تتیتتر 

 زابرون

میزان  زامت یر درون

 رابطه

t- value نتیجه 

ت
سی

جن
 

 نا -70/0 -7/0 احررام بر نرابط اجرموتی

 نا -61/0 -06/0 احررام بر تیاد ن ر ع ئیل ن

 نا 99/1 15/0 شیاآن پرااخرر عی ت هک بر رناشی  ر بر

 نا 23/0 02/0 احررام ر تیجر بر حریف

 نا 22/0 02/0 تکم نریکرا عر ی ان جه  تملکرا رناشی

ی
یم
ا ت
ی ی

راد
انف

 

 نا 02/1 11/0 احررام بر نرابط اجرموتی

 تأی ک 12/2 22/0 احررام بر تیاد ن ر ع ئیل ن

 نا -02/1 -11/0 شیات هک بر رناشی  ر بر آن پرااخرر عی

 نا 57/0 11/0 احررام ر تیجر بر حریف

 نا -00/1 -12/0 تکم نریکرا عر ی ان جه  تملکرا رناشی

ح 
سط

ت
ال
صی

ح
ت

 

 نا -79/0 -09/0 احررام بر نرابط اجرموتی

 نا -37/1 -12/0 احررام بر تیاد ن ر ع ئیل ن

 تأی ک -55/1 -22/0 شیات هک بر رناشی  ر بر آن پرااخرر عی

 نا -55/0 -11/0 احررام ر تیجر بر حریف
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 نا -52/0 -12/0 تکم نریکرا عر ی ان جه  تملکرا رناشی

ت
الی
فع
ع 
نو

 

 نا -27/1 -22/0 احررام بر نرابط اجرموتی

 نا -72/1 -21/0 احررام بر تیاد ن ر ع ئیل ن

 تأی ک -71/2 -37/0 شیات هک بر رناشی  ر بر آن پرااخرر عی

 نا -22/0 -03/0 احررام ر تیجر بر حریف

 نا -20/1 -15/0 تکم نریکرا عر ی ان جه  تملکرا رناشی
 

، ب ودگر آن افا   ر ب ن جر    ر 3هوی جکرل شامون  یودرر
تموعی عرغ رهوی عرش رناشی انتیوا ع رواانی رجیا دکانا. ان 

اد راای ر ت می ترهو ب ن عرغ ر احررام بر عرغ رهوی دیع نشاار  
تیاد ن ر ع ائیل ن بو دیع نشرر انتیوا ع رواانی رجیا ااش  ر 
ایگر عرغ رهو بو آن انتیوا ع رواانی دکاشررک. ان ب ک تحص الت 
ر دیع د اول ا  ترهو ب ن تحصااا الت ر دیع د ول   ر ت هک بر 

 جیا ااش شیا انتیوا ع رواانی ررناشی  ر بر آن پرااخرر عی
ر ایگر عرغ رهاوی عربیطار انتیاوا ع رواانی بو عرغ ر عربیطر 

 دکاشررک.

 گیریبحث و نتیجه
 م ندگ شاکن ع ریی  ب ن رناشاکونان، عشکالت اخالتی ر 
اتر وا رناشکونان، افر وا  اا ش ونهوی دوعروفب ر نراج دحوشی 
ان رناف، نراج نشاای  ر تیودی، پیشااش ر آنایش دوعروفااب 

ر نراج خولکیبی، تکم تیجر بر شااوی رر فوالنی، رناشاکونان 
ارپ رگ،  م ندگ شاااکن ع ریی  ب ن رناشاااکونان فااایب 

: 1351هوی اخالتی ان رناف شک  اف  )ح ی پین، دوهر ونی
(. عیضایتی  ر بر این عر ر تیاد رر اف   مک  رک دگو  72

( ان 1557ر ت کر ادراا بر عرش رناشااای بیا  افااا  رلرادک )
ش رناشی نا شوعل احررام بر نرابط اجرموتی، ت   ر خیاف عر

احررام بر تیاد ن ر ع ئیل ن، ت هک بر رناشی  ر بر آن پرااخرر 
شیا، احررام ر تیجر بر حریف ر تکم نریکرا عر ی ان جه  عی

اادک. پژرهش حوضر ان صکا بیا  ر تالر  تملکرا رناشی عی
بر فار ش رض    د لی عرش رناشی رناشکونان تهرعون ر 

خری شروهوی جم   ای افارون  رعون بر تی  ن رضا   حردر
عودرک جر ااا  ، تحصااا الت ر غ ر  اتکام  رک. درویج تحق   
حوضااار ب ودگر آن بیا  ر رضااا    عرش رناشااای ان همر 
عرغ رهااوی احررام باار نرابط اجرمااوتی، احررام باار تیاد ن ر 

ر م شیا، احرراع ئیل ن، ت هک بر رناشی  ر بر آن پرااخرر عی
تیجر بر حریف ر تکم نریکرا عر ی ان جه  تملکرا رناشاای 

بروبراین  ؛بوشکآن بر عراتب اا ع ودگ ن درضی بهرر ر بوالتر عی
تیان در  ر گرد   ر رضا    گرایش بر عرش رناشی ان عی

                                                           
 
1 . Proios, Athanailidis 

دمیدر عینا برنفای ان رضا    د یرًو عروفیی تران اانا. تل  
و ای ر یتیاعل اع رراین اعر نا شااویک بریان ان دگرف عرییون، 

یدز هوی افرشخص   خیا رناشکونان ج ر ی  را. طی  یودرر
 رب رناشکونان بر گرایش ا رگذان اصلی تیاعل (، عرب ون2001)

 یادکتعی د ز اجرموتی اع رر ر بوشرک ر شرایطعی رناشی عرش
هک. ا تران تأ  ر بر شکت تح  نا رناشی عرش بر ادراا گرایش

ادراای  ر اانای  (1555) اان ر هوی اانهمچر ن، طی  یودرر
گرا ه اررک د ای  بر ادراا خیاگرا اا ف ح شاخصا   رظ  ر

 ر بر برنفاای  عرش رناشاای بوالتری برخینااندک. ان ب ک ارم
انتیوا عرغ رهوی جم    شروخری ر عرش رناشی پرااخرر شک 

 هوی عرشیودرر دشااون ااا، ب ن عرغ ر جر اا   ر ایرفااوخ 
 ر درویج پژرهش حوضاار بو   رواانی رجیا دکانارناف انتیوا ع

هم ااای  (،1552) (، براعویر1352ع اول ا   ماودی ر ا یری )

( هم ی 2007) 1هوی ع ول ر فاوی ر دیدگبوشاک ر بو یودررعی

بوشک. تل  احرمولی انتیوا دکاشرن عرغ ر جر    بر عرش دمی
رناشاااکاونان نا بویک ان رجیا همگری ب ن دمیدر عینا ع ول ر 

رناشااکونان ج اار ی  را چین ع ول ر ان یک افاارون ر دقط 
ای ر تهرعودی  رعون نا شوعل عی شک ر رناشکونان ایگر حردر

عینا  افاارون هوی  شااین ر رناشااکونان آعوتین ان این ع ول ر
هوی ان عینا رنافهوی پژرهش برنفااای تران دگردررک. یودرر

ت می ر اد راای دشاااون ااا ترهااو عرغ ر احررام باار تیاد ن ر 
ع ااائیل ن ان اب وا عرش رناشااای ر ایر فاااوخ  هوی عرش 

 هوی ت میرناشی انتیوا ع رواان رجیا اانا ر ب ن عرغ ر رناف
تیوا ع رواانی هوی عرش رناف انر اد راای ر فویر ایرفوخ 

( 2006)  2آتودوئ ل کیز ر پررئ یا هویرجیا داکانا  ار باو یودرر

 3، فوی ر دیدگ(1596) ش لکا ر براعویر هویهم ای ر بو یودرر

( هرچرک  ر یودرر هوی 1395دژاا ر همکونان )( ر همری2007)
ب شارر پژرهش هوی تیلی دشاون عی اهک ف ح عرش رناشی 

د ااای  بر فااا ح عرش  رناشاااکونان نشااارر هوی اد راای
رناشااکونان نشاارر ت می بوالتر افاا  ر تل  این اعر نا عی 
بوی   ان دیع ت وعالت ان رناف هوی ت می ج ر ی  را رلی 

غ ر عر ان پژرهش حوضاار دقط احررام بر تیاد ن ر ع اائیل ن بو
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دیع رناف )ت می ر اد راای( انتیوا ع رواانی نا دشاااون ااا ر 
وی ت می ر اد راای بو ع ئیل ن ر هدیع برخینا بوایکرون رناف

تیاد ن عرتیط بر این عر رعی بوشک. االیل این غ ر هم ییی بو 
بر ت ورت ان جوع ر ر دمیدر عینا  تیانیاودرار هوی تیلی نا عی

هوی ، ت ورت ان نرفهوی جم    شااروخریر ریژگی برنفاای
ع ول ر فوی ر  تریان عثول،آعونی بر  ون ندرر ج ر ی دمیا. بر

 ر ویرهو ر براعهو ر رال یول  اا یدگ، بر نری ب ااکریول  اا د
بوشک هو عیهوی عثل شرو ر ب کریول   بر نری رناف شا لکا

هوی فاااوخرونی بو آعونی عکل ر ان تحق   حاوضااار اا نرف
هاوی چرکگودر ر تلل چرکگودر برای دشاااون ااان ناب ر ع رف

هوی تحص الت ر دیع  عرغ رهو افار وا  شاک  افا . ان عرغ ر
ای ترهو توعل ت هکی د ول   اتم اا همگودی، تهرعودی ر حردر

 ر بر آن پرااخرر عی شااایا ع رواان بیا  ر بر د ر  بر رناف
نفاک نشک تحص الت ان درا رناشکون ر دیع دگو  د ی  بر عی

رناف )تهرعاودی، حردر ای ر همگودی( بر این ت هک بر رناف 
نافرو درویج پژرهش ش  ع ر همکونان  عی ر بیا  اف . ان این

( ار عرغ ر جم    شااروخری فاان ر تحصاا الت نا بر 1352)

 اادک ر ت رب وتگ ری اخالتی رناشااکونان ا رگذان عیتصاام م
هوی درای ر  کهوی اخالتی نا ار توعل عهم ان گردرن تصم م

 ررک. پژرهش حوضار دشون اخالتی ان عح ط رناشای ک ر عی
ی  ر خیا جزئی اا حیا  گ ااررا  اخالق ااا   ر عرش رناشاا

بوشاک بر ع وئلی عودرک جر   ، ف ح تحص الت، رناشای عی
دیع نشاارر رناشاای، اد راای یو ت می بیان انتیوا دکانا، شااویک 
دقط ان ب ضاای تیاعل عودرک ت هک بر اجرای یک د ول   یو دیع 
د ول   عر ورت بوف. این  ر ب شرر تحق قوت دشون اا  مردگ 

الق ان رناف خصایصاو ان ان ااخل  شاایننا دشون شاکن اخ
اهراک )احماکااا  ر همکاونان، بری ی قیبی( بر احرمول ایوا عی

عرتیط بو دیع دگو  بر رناف ر ایرفااوخ  هو عی بوشک بر طین 
عثول رتری رناشای اا همگودی بر فاام  تهرعودی  ش ک  عی 
 شیا، ت هکهو ان آن پ ررای اف ، در ارفری یو این  ر تیاد ن

شاایدک ایگر برا بر هر ت م  گری ان رناف حو م عیایحردر
شاایا، الیرر تیاعل عر کا ایگری د ز بر رناشااکونان تزنی  عی

 ان این اعر اخ لرک.
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