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  اخالقی مربیان و تمایالت پرخاشگري ورزشی در ورزشکاران  معیارهايارتباط بین 

  هاي ملی پایه کشورتیم

  4، پرستو زرکی3کوروش قهرمان تبریزيدکتر ،2ل شریفیاناسماعیدکتر ، 1سعید یوسفی

  چکیده

 بین ارتباط پژوهش حاضر، تعیین هدفبا توجه به اینکه رفتارهاي پرخاشگري در میادین ورزشی بیشتر شده است،  هدف:مقدمه و 

   .کشور بود پایه ملی هايتیم ورزشکاران در ورزشی پرخاشگري تمایالت و مربیان اخالقی معیارهاي

بازیکنان دعوت شده این پژوهش جامعه آماري . باشدروش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردي می شناسی:روش

گیري نیز به دلیل کم بودن جامعه براي نمونهکه  بودکشتی و تکواندو  ،هاي ورزشی فوتبال، بسکتبالدر اردوي تیم ملی نوجوانان رشته

  تارهاي اخالقی ورزشکاران نوجوانقضاوت در مورد رفاي استفاده شد. براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامهآماري از روش سرشماري 

، پایاي درونی، ICC، ضریب CVIکه با استفاده از روش استفاده شد، معیارهاي رفتارهاي اخالقی مربیان اي محقق ساختهي و پرسشنامه

   گردید.تایید  هاافی روایی و پایایی پرسشنامهضریب آلفا کرونباخ و تحلیل عاملی اکتش

احترام در میادین ورزشی، ( اخالقی مربیان انتظارات )  بینP>05/0( و معناداري مثبت همبستگی که داد نشان تحقیق هايیافته نتایج:

 مطرح شده اخالقی هايز معضلیک ا هر پرخاشگري در ورزشکاران براي به احتمال زا، خطاي عمدي و تقلب) بااستفاده از مواد نیرو

نسبت  ورزشکاران انفرادي تمایالت پرخاشگرانه در براي بهتري بینپیش پرخاشگري و تقلب براي مربی معیارهايهمچنین  .دارد وجود

   .بود به ورزشکاران تیمی

هاي نظریه یادگیري ارزش ،اهاي یادگیري اجتماعی باندوربا توجه به نتایج این پژوهش و نظریهنتیجه  در :گیرينتیجه و بحث

د در میادین ورزشی را هاي موجوند که خود در اولویت اول ارزشباید مربیان سعی در آن داشته باشنظریه ناکامی و اخالقی گلبرگ 

در جهت هاي مثبت در مورد رفتارهاي مناسب از تقویتنیز آنها شود و چون که توسط ورزشکاران رفتارهاي آنها تقلید میرعایت کرده، 

توسعه شخصیت ورزشکاران و بعد برنده شدن باشد  مربیان هدفبا توجه به نظریه ناکامی نیز  .تثبیت آنها در ورزشکاران استفاده کنند

هاي زیاد براي برد باعث فشار روي ورزشکاران و در پی آن انجام رفتارهاي پرخاشگرانه توسط ورزشکاران در صورت چون که درخواست

  شد.باناکامی می

  

  رفتارهاي اخالقی پرخاشگري ورزشی،مربیان، نوجوانان،  کلید واژگان:

  

  

  

  

  ،  ایرانکرمان باهنر دانشگاه ورزشی مدیریت گروه ارشد کارشناسی دانشجوي. 1

  ، ایران کرمان هنر با دانشگاه ورزشی مدیریتگروه  استادیار. 2

  ، ایرانکرمان هنر با دانشگاه ورزشی مدیریتگروه  استادیار. 3

 ، ایرانکرمان باهنر دانشگاه ورزشی مدیریتگروه  ارشد کارشناسی دانشجوي. 4
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  مقدمه

 مسائل اجتماعی، طبقه و سیاست فرهنگ، نژاد، هر از فارغ. است انسان زندگی از جداناپذیري سازه ،1اخالق

 قائل اهمیت خود ندهمان نیز دیگران براي اینکه یعنی اخالق. کنند می ایفا انسان رفتار در مهمی نقش اخالقی

 شده شناخته مفهومی اغلب اخالق مفهوم . هرچند)1شویم ( قائل تمایز نیز غلط و درست و بد و خوب بین و شده

 طور به. )2است ( ورزش کند،می پیدا خاصی نمود اخالق ارزش و اهمیت که ايویژه هاي زمینه از یکی اما است،

این همچنین . )3است ( شده عجین اخالق با ذاتاً رو همین زا و بوده منش تکامل و رشد منادي ورزش سنتی

شود از دوران باستان وجود داشته است و از همان  عقیده که ورزش موجب ساختن یک شخصیت اخالق گرا می

اظهار داشت   4چون کامو 3لیستافیلسوف اگزیستانسی. را دارا بوده است 2زمان طرفداران بسیاري از جمله افالطون

افراد همواره  ها ودر مقابل این گروهولی  .)4( که او در آن به واقع اخالقیات را آموخت ورزش بود ايمقوله

ها ی از ارزشــورزش به خوبی موجب ارتقاء برخ که اکثریت آنها بر این باورند؛ ندانیز وجود داشته منتقدانی

هاي غیر اخالقی نیز باشند و رفتارهاي غلط ارزش تواند، با توجه به محیط ورزش می های این ارزشـــشود ولمی

کند؛ درباره ذات ورزش مدرن چنین بیان می 5در این میان نویسنده و متفکر تواناي انگلستان جورج اورول). که 5(

شود به نویسد: ورزش مدرن محدود میمی  ندارد وو منصفانه  از بازي جوانمردانه که ورزش مدرن هیچ نشانی

از  6خر فروشی، بدون در نظر گرفتن هیچ یک از قوانین و در بردارنده نوعی لذت سادیستیعداوت، حسادت، ف

 آمیز)(پرخاشگري و رفتارهاي خشونت ارت دیگر یک جنگ منهاي تیراندازي با تفنگببه عتماشاي خشونت؛ 

باعث گسترش  تواندمیهم شرکت کردن در ورزش توان نتیجه گرفت پس می. )4، ؛ به نقل از1945 (اورول،است 

  شود.ورزشکار در  )آمیزپرخاشگرایانه و خشونتضد اخالقی (رفتارهاي یا  رفتارهاي اخالقی و

 یورزش يهادوسویه است؛ از یک سو، مکان یهایدیدگاه، در ورزشنیز  يمربوط به پرخاشگر يدیدگاه ها     

شود. از یرفتار پرخاشگرانه تشویق نیز مبلکه ، شودیجایز شمرده م آن نه تنها در ياست که پرخاشگر یتنها جای

ي شود که ورزشکاران را به علت رفتارهایبه دلیل تخلف از قوانین تشکیل م يمتعدد هايدادگاه ،طرف دیگر

از جمله مهمترین نظریات ارائه شده ).  6( کنندیو صدمه زدن به ورزشکاران دیگر محاکمه م يعمد پرخاشگرانۀ

اجتماعی،  نظریه تخلیه و نظریه  -توان به  نظریه غرایز، نظریه یادگیريمیزمینه در این توسط روانشناسان 

داند، مانند نظریه فروید که رفتار به عنوان یک رفتار غریزي میرا ناکامی اشاره کرد. نظریه غرایز پرخاشگري 

 -یادگیري ). در نظریه7( داندهاي مداوم بین آندو میانسان را نتیجه تعامل پیچیده غرایز زندگی و مرگ و تنش

اجتماعی، پرخاشگري نوعی رفتار اجتماعی آموخته شده تلقی می گردد، رفتاري که تقریبا همانند سایر رفتارها 

). طرفدار اصلی نظریه یادگیري اجتماعی باندورا در این باره 8گردد (هاي دیگر، کسب شده و حفظ میفعالیت و

شود و در حقیقت مانند سایر رفتارهاي اجتماعی با تقلید و تقویت آموخته میهاي بشر، هگوید: تمام پرخاشگريمی

هاي مشابه بروز گیرد و در موقعیتاي است که در طول زمان شکل میهاي آموختههاي پرخاشگرانه رفتارپاسخ

اشگرانه به ). طرفداران نظریه تخلیه معتقدند که از طریق شرکت در فعالیت هاي ورزشی تمایالت پرخ9کند (می

  

1. Ethics 
2. Plato 

  معتقد به فلسفه اگزیستانسیالیسم یا اصل اصالت وجود .  3

4.Camus 

5.George Orwell 

 ؛ نوعی ناهنجاري روانی که فرد در آن از زجر کشیدن دیگران لذت می برد. (Sadism)مربوط به ناهنجاري سادیسم  .  6
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یابد و در واقع این فرضیه با در نظر گرفتن تئوري انرژي اضافی و کاهش میزان قابل مالحظه اي کاهش می

هاي ورزشی و بازي مطرح هیجانات زائد در هنگام فعالیت هاي پرخاشگرانه از طریق تخلیه انرژي اضافی ورفتار

). نظریه 11ح هیجانات از اهمیت زیادي برخوردار است ()، البته باید توجه داشت که تخلیه صحی10گردیده است (

میالدي توسط دوالد و میلر مطرح گردید وبر این باور است 1939ناکامی ـ پرخاشگري براي نخستین بار در سال 

بینی ). این نظریه تحت هر شرایطی پیش8گردد (می  ها و اکثرا از عوامل اجتماعی ناشیکه پرخاشگري از ناکامی

  که ناکامی شدید، پرخاشگري را به دنبال خواهد داشت.  کندمی

 تشویق کلبرگ، نظر باشد. ازهاي اخالقی نظریه گلبرگ میارزش هاي یادگیريترین نظریههمچنین از مهم     

 مشارکت و مطالب بندي جمع در آنها به کمک آنها، نظر به توجه مختلف، مسائل باره در بحث به آموزان دانش

 آموزان دانش اخالقی هاي قضاوت رشد به کمک در معلمان ابزارهاي مهمترین از اخالقی، مسائل در نهاآ فعاالنه

 تنبیه و مقتدرانه صورت به کالس اداره آموزان، دانش نظرات به توجهی بی موعظه، و نصیحت برعکس،. است

که با  ).12( آیدمی حساب به آنها اخالقی رشد براي نامناسب شرایط جمله از اخالقی، موارد رعایت دلیل به آنها

توان گفت که رفتارهاي پرخاشگري ذاتی بوده و فرد از طریق تقلید و تقویت هاي مطرح شده میتوجه به نظریه

به خاطر رقابتی بودن و فشار بیش از حد بر توانند میادین ورزشی میدر این میان که  .تواند آنها را یاد بگیردنیز می

این موارد نشان از حساس بودن میادین ورزشی در بروز و تخلیه  تخلیه این هیجانات باشند کهطی براي محیبرد 

باشد که باید توجه خاصی به آن شود چرا که امروزه اکثر مسابقات ورزشی به صورت زنده توسط میهیجانات 

تواند اثرات آمیز میگیرد که در صورت بروز رفتارهاي پرخاشگرانه و خشونتعموم مردم مورد تماشا قرار می

رسانی در تمامی ابعاد پرخاشگري از شکل ضعیف آن مثل آسیبهمچنین  تربیتی منفی را در پی داشته باشد.

به خود را ها در حد گسترده، پرسشی نیست که ذهن هیچ یک از افراد در جامعه اجتماعی تا نابود سازي انسان

  مشغول نداشته باشد. 

شگري که چه چیزي را باید رفتار پرخاشگرانه نامید  توافق کامل وجود ندارد، شاید بهترین در مورد رفتار پرخا     

پرخاشگري عملی است که هدفش اعمال صدمه و رنج «: کندبیان می ،)2012( 1تعریف عبارتی باشد که ارونسون

به  يسیب رساندن عمدآ قصد که به ينوع رفتارهر «)، نیز پرخاشگري را 1993(2بردمایر و شیلدز. )13( »باشد

. آنچه مهم است چاره اندیشی )14( کنند، بیان می»باشد ییا فیزیک یشخص دیگر انجام شود و ممکن است روان

در مورد پیشگیري از گسترش روزافزون رفتارهاي پرخاشگرانه درجامعه بخصوص در امر ورزش است، چرا که 

وه ، موجبات هر چه بدتر شدن جلهاشد. که متاسفانه این رفتاراي کامالً اثر گذار در سطح جامعه می باورزش پدیده

هاي  این نکته  که ورزش  داراي کارکردشده است.  همچنین علی رغم پذیرش  ورزش در نزد افکار عمومی

بررسی آن و  باشد، که مطالعه وهاي ورزش میتباشد، پرخاشگري نیز جزئی از واقعیراوان میاجتماعی مثبت ف

  ).15ها امر مهم و ضروري است (نسبت به عوامل به وجود آورنده این نوع رفتارکسب  آگاهی 

 را که در ورزش توانند اعمال خصمانهمی به راحتی هاي انظباطیمسئولین کمیتهاگر چه پژوهشگران و      

و مدیران و  و همچنین حمایت مربیان ممنوع کنند اما با وجود تشویق تماشاچیان دانندخطرناك و غیراخالقی می

مبارزه اي  براي کاستن پرخاشگري در ورزش که تالش شگفت آور نیست ،صاحبان تیم از چنین اعمال خالفی

). همچنین از دیدگاه فالکسنسه منبع عمده پرخاشگري در عرصه ورزش مربیان، تماشاگران 16( دشوار خواهد بود
  

1 . Aronson 

2 . Bredemeier & Shields 
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ورزشکاران در تأثیر متقابل با کند، در پژوهشی بیان می )، نیز2002(1و دودا   ).  گورینا17باشند (بازیکنان می و

تصمیمات و ، هابه نگرش  باورها و رفتارهایشان وابسته، که ارزش ها هستند هایمثل مربیان و هم تیم یاشخاص

شاید به طور یقین . )18( سازندیفراهم م تیم یاعمال اخالق يبرا ی رازمینۀ کل و در واقع یک اعمال آنهاست

هاي برخصوصیات ثابت شخصیتی و یا عملکرد ین گفت که ورزش به خودي خود هیچ اثر منفی یا مثبتبتوا

بر افراد، حاصل برنامه ریزي، آموزش  ورزشباید اذعان داشت که هرگونه تأثیر ، بلکه گذاردشناختی افراد باقی نمی

 قدرت بیشترین مربیان ورزش، ).19( شدمداوم مربیان و شاگردان می با ارتباطو  املـــو یادگیري مبتنی بر تع

 وظیفه این بنابراین،. شخص خانواده در دیگري کس هر از بیش شاید حتی دارد، خود شاگردان روي را نفوذ

مربیان با رفتار اخالقی مناسب،  ).20(دهند  قرار خود کار رأس در را مسئولیتی چنین که است ورزش انمربی

ی و معنوي را افزایش داده و نیز به ورزشکاران کمک نموده تا مسئولیت پذیري، توانند اهمیت رفتارهاي اخالق می

هاي مدیریت زمانی، تشخیص درست از نادرست، نحوه کنار آمدن با گروهی، پاسخگویی، مهارت  احترام، کار

تقویت  شکست و موفقیت و نحوه انجام کارهاي درست با وجود فشارهاي اجتماعی و تأثیر شرایط دیگر را در خود

رفتارهاي اخالقی  معیارهايآیا بین گیرد: ). با توجه به مسائل مطرح شده، پرسشی در ذهن شکل می21نمایند (

هاي انجام شده در این زمینه دارد؟ از پژوهش وجود يارتباط معنادارورزشکاران پرخاشگرانه  تمایالت با مربیان

یافت پیش بین هاي اصلی تمایالت پرخاشگرانۀ بازیکنان دراشاره نمود که )، 2001( استفنزتوان به پژوهش می

پرخاشگرانۀ هم تیمی هایشان در موقعیت مشابه و نیز تمایالت آنها به آسیب  ادراك آنها از رفتار ،نوجوان بسکتبال

قی اخال ) نیز دریافتند که بارزترین مؤلفۀ جو2003گوئی ورنا و دودا ( .)22( است که مربی بخواهد زمانی ،دیگران

 يهاورزشکاران جوان را از ارزش فراگیري ،معیارهاي تیم است. همچنین به این نتیجه رسیدند که مربیان ،تیم

. )18( دهند یتحت تأثیر قرار م يدر باز پرخاشگري منصفانه و احترام به قوانین یا تقلب و يخاص مثل باز

نشان دادند،  بسکتبالیست انه در نوجوانانعوامل مؤثر در بروز تمایالت پرخاشگر)، 2009همکاران ( ضامنی و

ولی در  ،استتمایالت پرخاشگرانه در دختران براي  پرخاشگري پیش بین مهمی معیارهاي مربی براي تقلب و

هم  ي پرخاشگريمعیارها، ورزشکاران را يمؤثر بر پرخاشگر یبارزترین مؤلفۀ جو اخالقو  پسران این گونه نبود

   .)16( بیان کردندهایشان  یتیم

هاي تیمی و آماتور را مد نظر هاي ورزشکاران ورزشهاي قبلی اکثر پژوهشبا توجه به این که در پژوهش     

هاي ملی پایه کشور مد نظر قرار گرفته است. از قرار داداند. در این پژوهش ورزشکاران دعوت شده در اردوي تیم

کنند و کمترین کشورمان در مسابقات فراملی شرکت میهاي ملی به عنوان نمایند یک طرف چون ورزشکاران تیم

مهم بودن نتایج حساس و باشد و از طرف دیگر به دلیل انتظارات از آنها عدم بروز رفتارهاي پرخاشگري می

که آنها مربیان و روي ورزشکاران (نظریه ناکامی) و فشارهاي روانی بعد از مسابقه  مسابقات براي ورزشکاران ملی

اند خت وجود دارد از آن گروه افرادي هستند که اساساً درگیر طرز نگرش برنده شدن به هر قیمتی شدهبعد از با

آورند حتی موقع آسیب دیدگی بازي کنند، مقررات و به بازیکنان جوان خود فشار می نیز مربیاندر مواردي . )23(

فریب داور یا به کارگیري راهبردهاي  قوانین را زیر پا بگذارند، امتیازاتی غیرعادالنه از حریف از طریق

با . همچنین کندي دیگر کسب کنند و اگر به اندازه کافی خوب نباشند از ادامه بازي آنها جلوگیري میکنندهگمراه

هاي ورزشی کشتی، تکواندو، جودو، فوتبال و بسکتبال از یک طرف به عنوان توجه به اینکه در بین رشته

باشند و به عنوان محبوب ترین و ها در کشور میطرف به عنوان پرمدال آورترین رشتههاي المپیکی  و از رشته
  

1 . Guiverna & Duda 
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اند و عالقه مندان بسیاري را به خود اختصاص داده است که بروز ها در کشور شناخته شدهدارترین ورزشپرطراف

باید باشد. بر همین اساس  تواند  اثرات منفی فراوانی در جامعه داشتهرفتارهاي پرخاشگرانه در این میادین  می

شود تا نتایج این  یتعیین و شناسای یو تقلیل رفتار پرخاشگرانه در محیط ورزش يجلوگیر يبرا یراهکارهای

ی و تقلیل رفتار پرخاشگرانه در محیط ورزش يجلوگیر يبرا یراهکارهای قرار گیرد و مسئوالن اختیار ها درپژوهش

  شود. ارائه

  روش شناسی پژوهش

و اطالعات به صورت میدانی با استفاده و از نظر هدف، کاربردي بود پیمایشی است شاخه حاضر از وهش پژروش 

جامعه آماري این پژوهش شد.  گردآوريهاي ملی ورزشکاران نوجوان پسر دعوت شده به اردوي تیماز نظرات 

و  فوتبال و بسکتبال تیمیهاي ورزشی هاي ملی رشتهوجوان پسر دعوت شده در اردوي تیمشامل ورزشکاران ن

اري، از روش در این پژوهش به علت محدود بودن جامعه آم بود. تکواندوو  رشته هاي ورزشی انفرادي کشتی

نفر  132 آنها برابر با که تعداد د،شیعنی نمونه آماري برابر جامعه آماري در نظر گرفته گردید،  سرشماري استفاده

سشنامه سه بخشی جمعیت شناسی، پرسشنامه قضاوت در مورد رفتارهاي براي جمع آوري اطالعات از پربود. 

اول دروغ  يدر سناریو(شامل سه سنارویه  1JAMBYSQاخالقی (تمایالت پرخاشگري) در ورزش نوجوانان 

) و پرسشنامه محقق ساخته در کردن تقلبسوم  يسناریو و دوم آسیب زدن به حریف يسناریو، گفتن به داور

، استفاده کندمی ارزیابی را مربی و پرخاشگري تقلب که گویه 19 بارفتارهاي اخالقی مربی براي معیارهاي مورد 

  شد.

 ICC(3( و ضریب 2بازآزمون - آزمون براي سنجش پایایی پرسشنامه تمایالت پرخاشگري از روش پایایی     

 10حله متفاوت با فاصله زمانی نفر از جامعه آماري در دو مر 12بدین صورت که پرسشنامه در بین  استفاده شد.

ها )، همبستگی بین میانگینICCمحاسبه و با استفاده از آزمون (ها و جمع آوري گردید، میانگین داده روز توزیع

) بدست آمد. بر اساس 81/0) و سناریوي سوم (87/0)، سناریوي دوم (89/0محاسبه شد، که براي سناریوي اول (

سنجش روایی و پایایی . براي )24(باشد می بسیار خوب ،) به باالتر74/0(همبستگی  مطالعات قبلی، ضریب

روایی محتواي استفاده از ی در مرحله اول اخالق يرفتارهابراي  یمربمعیارهاي پرسشنامه محقق ساخته در مورد 

از متخصصان تن  5 پژوهش به با اهداف گردید، به این ترتیب که پرسشنامه اولیه با مقیاس قضاوتی لیکرت همراه

گزارش شده  ،84/0CVI=(4(متخصص باالتر از  5روایی محتواي توسط هر . )25( شد ارایه اخالق تربیت بدنی و

در نهایت روایی محتواي کل پرسشنامه و  باشداست که نشان دهنده روایی محتواي خوب پرسشنامه می

)90/0CVI= ،(به روایی  بتوان تا باشد بزرگتر % 78 از بدست آمد. معموالً در پرسشنامه ها روایی محتوا باید

). همچنین براي روایی صوري از متخصصان خواسته شد، نظرات خود را 26(کرد  اطمینان پرسشنامه محتواي

راجع به  ساختار پرسشنامه، غلط امالیی، نگارشی و ادبی نیز لحاظ نمایند. بعد از اعمال تغییرات درخواست شده 

 بازآزمون و پایایی - آزمون عدي براي سنجش پایایی پرسشنامه از دو روش پایاییتوسط متخصصان در مرحله ب

نفر از جامعه آماري در دو مرحله متفاوت با فاصله  15بدین صورت که پرسشنامه در بین  استفاده گردید. 5درونی
  

1 . Judgment About Moral Behavior in Youth Sport Questionnaire 

2 . Test-retest reliability 

3 . Intraclass correlation cofficient 

4 . Content validity item 

5 . Internal reliability 
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) 81/0برابر با ( ICCها با استفاده از ضریب همبستگی بین میانگینجمع آوري گردید، که روز توزیع و  10زمانی 

با  1بدست آمد. براي سنجش سازگاري درونی پرسشنامه نیز از سه طریق تعیین ماتریس همبستگی گویه ها

ها براي سنجش بار منفی و مثبت گویهکه آزمون آلفا کرونباخ استفاده شد.  و 2هر گویه با کل پرسشنامه، یکدیگر

. در شدندو حذف  مشخصهایی داري بیشترین بار منفی یهگو استفاده شد واز ماتریس همبستگی (همبستگی)، 

گویه را به دلیل داشتن بیشترین بار منفی، حذف کرده   6گویه طراحی شده در این مرحله  30این پرسشنامه از بین 

گویه داراي کمترین بار منفی باقی ماند. همچنین ضریب همبستگی تک تک گویه ها با کل پرسشنامه  24و 

ها با کل پرسشنامه باید باالتر از بود، که براساس مطالعات قبلی ضریب همبستگی تک تک گویه 2/0بیشتر از 

بدست  87/0). ضریب آلفا کرونباخ براي کل گویه ها نیز 27باشد، تا بتوان به پایایی آن گویه اطمینان کرد ( 2/0

. همچنین میزان آلفا در )29، 28است (بسیار خوب  )80/0باالتر از ( يآمده، که بر اساس مطالعات قبلی محدوده

براي روایی سازه از ) بدست آمد. 8/0را محاسبه کردیم، که براي تمام گویه ها باالتر از ( 3صورت حذف گویه

آزمون ،  80/0برابر با  KMO 4 شاخص تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و باتوجه به اینکه مقدار

تأیید روایی که حاکی از  ) بدست آمد355/0مساوي با ( Determinantو  بودادار نیز معن) 001/0( 5کرویت بارتلت

  باشد.میسازة ابزار سنجش 

استفاده شد. در این  6در مرحله بعد براي قابل فهم تر کردن نتایج حاصل از استخراج عوامل از روش گردش     

هایی که ضریب ده گردید. سؤالاستفا Direct Obliminاز نوع  Oblique قسمت تحلیل عاملی از روش

البته شایان ذکر است که پرسشنامۀ . شداستفاده  پرسشنامه) بود، به عنوان سؤال آن 4/0همبستگی آنها باالتر از (

حذف شد.  کمتر 7علت بار عاملی آن به گویۀ پنجارزشی لیکرت بود که  سؤال با مقیاس پنج 24اولیه شامل 

از سنجش روایی و  ) شد. نتایج حاصل89/0ی، ضریب آلفا کرونباخ برابر با (همچنین براي محاسبه پایایی نهای

 هايدهد پرسشنامه از روایی و پایایی بسیار خوب برخوردار است.  براي تجزیه و تحلیل دادهپایایی نشان می

ر استنباطی بعد از و از  آما درصدهاو  ها  فراونی معیار، انحراف میانگین، تعیین آمار توصیفی براي از ابتدا تحقیق

و تک متغیره رگرسیون  آماري آزموناز  ،8اسمیرنوف کالموگراف آزمون با استفاده از متغیرها طبیعی توزیع بررسی

  شد.ستفاده ا  V20 SPSS افزار آمارينرم تحلیل عاملی اکتشافی در محیط

  

  

  

  

  

  

1 . Inter-Item Correlation Matrix 

2 . Item-Total Statistics 

3 .Cronbach's Alpha if Item Deleted 

4 . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

5 . Bartlett's Test of Sphericity 

6 .Rotation 

7 . Factor loading 

8 . Kolmogorov- Smirnove 
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 هاي تحقیقیافته

  رشته ورزش اساس بر تحقیق هاي نمونه فراوانی توزیع -)1( جدول

  آماره

  ي ورزشیرشته
  درصد  فراوانی

 17 21  تکواندو

 33 41  کشتی

 30 38  فوتبال

 20 25  بسکتبال

 0/100 125  مجموع

فوتبال،  از ) کل نفرات%30نفر معادل ( 38مشخص است که تعداد  )1(با توجه به اطالعات حاصل از جــدول      

) کل %17نفر معادل ( 21 و کشتی از کل نفرات )%33(نفر معادل  41بسکتبال،  از کل نفرات )%20نفر معادل ( 25

  انتخاب شده بودند.تکواندو  ازنفرات، 

  توزیع فراوانی ورزشکاران بر اساس سابقه ورزشی -)2(جدول 

  آماره

  سابقه ورزشی
  تراکمی درصد  درصد  فراوانی

 15 15 19 سال و پایین تر 3

 81 66 83 سال 7تا  4

 94 13 15 سال 11تا  8

 100 6 8 سال و باالتر 12

 - 100 125 مجموع

سال  3نفر با سابقه ورزشی  125نفر از  19مشخص است که تعداد  )2(با توجه به اطالعات حاصل از  جدول      

 15کل نفرات ، تعداد  )%66( سال معادل 7تا  4نفر با سابقه ورزشی  83) کل نفرات، تعداد %15معادل ( و پایین تر

) کل %6(سال و یا باالتر  11بقه ورزشی نفر با سا 7) کل نفرات و تعداد  %13سال ( 11تا  8با سابقه ورزشی  نفر

 نفرات در این تحقیـــق را تشکیل می دادند.

  ملی تیم در عضویت سابقه اساس بر ورزشکاران فراوانی توزیع -)3( جدول

  آماره

  سابقه تیم ملی
  تراکمی درصد  درصد  فراوانی

 30  30 37 ل و پایین ترسا 2

 77 47 59 سال 4تا  3

 100 23 29 و باالتر سال 5

 - 100 186 مجموع
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 سال 2 عضویت سابقه با نفر 125 از نفر 37 تعداد که است مشخص) 3( جدول  از حاصل اطالعات به توجه با     

معادل  ملی تیم در سال 4 تا 3  عضویت سابقه با نفر 59 تعداد نفرات، کل) %30( معادل ملی تیم در پایین و

 شرکت نفرات کل) %23( معادل ملی تیم در باالتر یا و سال 5 عضویت سابقه با نفر 29 تعداد و نفرات کل)47%(

  .دادند می تشکیل را تحقیـــق این در کننده

  به تفکیک سناریوها براي توانایی تبیین مدل تحلیل واریانسنتایج  -)4(جدول 

  آماره

  هاسناریوي

  کل نفرات  ورزشکاران انفرادي ورزشکاران تیمی

f ارزشP f  ارزشP f  ارزشP  

(دروغ گفتن به  سناریوي اول

  داور)
34/16  001/0  43/26  001/0  28/23  **001/0  

سناریوي دوم (صدمه زدن به 

  حریف)
79/7  007/0  45/40  001/0  39/15  **001/0  

سناریوي سوم (عمل غیر 

  قانونی)
74/4  033/0  18/28  001/0  08/8  **001/0  

 توانمی به دست آمده، fمقدار  بر تأکید با دهد،، نشان می)4(جدول همانگونه که اطالعات بدست آمده از       

در سطح  رفتارهاي اخالقی مربیان سناریوهاي (تمایالت پرخاشگري) و بین معناداري ارتباط که گفت

)005/0<Pاز روي گفت توانایی تبین تمایالت پرخاشگري ورزشی  توانمی دیگر به عبارتی دارد، ) وجود

  دارد.وجود رفتارهاي اخالقی مربیان 

رابطه انتطارات مربی و تمایالت پرخاشگرانه  متغیره تکنتایج تحلیل رگرسیون  -)5(جدول 

  انفرادي در ورزشکاران

  2R  β  t  ρ  مالك    پیش بین

هاي مربی معیار

براي رفتارهاي 

  اخالقی

ت 
ال

تمای

پرخاش
ي

گر
  

 001/0** 14/5 55/0  30/0  به داور گفتندروغ

 001/0** 36/6 63/0  40/0  حریفزدن بهصدمه

 001/0** 30/5 57/0  36/0  عمل غیر قانونی

اول نشان  سناریوي براي 2Rدهد، مقدار از رگرسیون تک متغیره نشان می، )5(جدول  بدست آمده درنتایج      

شود. مایالت دروغ گفتن ورزشکاران به وسیله معیارهاي اخالقی مربیان تبین میدرصد ورایانس ت 30/0دهد، می

درصد ورایانس تمایالت پرخاشگري (صدمه زدن به حریف)  40/0سوم حاکی از آن است،  سناریوي براي 2Rمقدار 

حاکی از آن سوم  سناریوي براي 2Rشود. همچنین مقدار ورزشکاران به وسیله معیارهاي اخالقی مربیان تبین می

درصد ورایانس تمایالت پرخاشگري (عمل غیر قانونی) ورزشکاران به وسیله معیارهاي اخالقی  36/0است، 

  شود.  مربیان تبین می
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رابطه انتطارات مربی و تمایالت پرخاشگرانه تک متغیره نتایج تحلیل رگرسیون  -)6(جدول 

  تیمیدر ورزشکاران 

  2R  β  t  ρ  مالك    پیش بین

اي مربی همعیار

براي رفتارهاي 

  اخالقی

ت 
ال

تمای

ي
پرخاشگر

 001/0** 04/4 45/0  20/0  به داور گفتندروغ  

 007/0** 79/2 33/0  11/0  حریفزدن بهصدمه

 033/0* 17/2 26/0  07/0  عمل غیر قانونی

اول نشان  ریويسنا براي 2Rدهد، مقدار ، از رگرسیون تک متغیره نشان می)6(نتایج بدست آمده در جدول      

شود. درصد ورایانس تمایالت دروغ گفتن ورزشکاران به وسیله معیارهاي اخالقی مربیان تبین می 20/0دهد، می

درصد ورایانس تمایالت پرخاشگري (صدمه زدن به حریف)  11/0سوم حاکی از آن است،  سناریوي براي 2Rمقدار 

سوم حاکی از آن  سناریوي براي 2Rشود. همچنین مقدار میورزشکاران به وسیله معیارهاي اخالقی مربیان تبین 

درصد ورایانس تمایالت پرخاشگري (عمل غیر قانونی) ورزشکاران به وسیله معیارهاي اخالقی  07/0است، 

 شود.  مربیان تبین می

رابطه انتطارات مربی و تمایالت پرخاشگرانه  تک متغیرهنتایج تحلیل رگرسیون  -)7(جدول 

  و تیمی) انفرادي(ران در ورزشکا

  2R  β  t  ρ  مالك    پیش بین

هاي مربی براي معیار

  رفتارهاي اخالقی

ت 
ال

تمای

ي
پرخاشگر

  

 001/0** 82/4 37/0  16/0  به داور گفتندروغ

 001/0** 67/5 43/0  22/0  حریفزدن بهصدمه

 001/0** 99/4 35/0  12/0  عمل غیر قانونی

اول نشان  سناریوي براي 2Rدهد، مقدار رگرسیون تک متغیره نشان می، از )7(نتایج بدست آمده در جدول 

شود. درصد ورایانس تمایالت دروغ گفتن ورزشکاران به وسیله معیارهاي اخالقی مربیان تبین می 12/0دهد، می

 درصد ورایانس تمایالت پرخاشگري (صدمه زدن به حریف) 22/0سوم حاکی از آن است،  سناریوي براي 2Rمقدار 

سوم حاکی از آن  سناریوي براي 2Rشود. همچنین مقدار ورزشکاران به وسیله معیارهاي اخالقی مربیان تبین می

درصد ورایانس تمایالت پرخاشگري (عمل غیر قانونی) ورزشکاران به وسیله معیارهاي اخالقی  16/0است، 

  شود.  مربیان تبین می

  گیريبحث و نتیجه

 ورزشکاران در ورزشی پرخاشگري تمایالت و مربیان اخالقی معیارهاي بین رتباطا تعیین، تحقیق این از هدف

 درصد) ورزشکاران شرکت کننده در این 75، بیشتر (داد نشان پژوهش هايیافته. بودکشور  پایه ملی هايتیم

 باطوالنی باشد این ورزشکاران مدت زمان سال داشتند که حاکی از این می 4ي ورزشی بیشتر از پژوهش سابقه

بوده است.  مربیان ورزشی بودند و احتمال اینکه تاثیر گذاري مربیان بر آنها بیشتر از ورزشکاران کم سابقه 

هاي ملی کشور را یا باالتر از آن سابقه عضویت در تیمسال  3درصد ورزشکاران در این پژوهش  70همچنین 

در ردهاي ملی  هاي سنی پایه نیز عضو تیمران از ردهدارند که این نتایج نیز حاکی از آن است که این ورزشکا
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 و معناداري مثبت همبستگی که داد نشاندر بخش آمار استنباطی  تحقیق هايیافتههمچنین اند. بودهدیگر نیز 

 احتمال بازا، خطاي عمدي و تقلب) احترام در میادین ورزشی، استفاده از مواد نیرو( انمربیاخالقی  معیارهاي بین

 نشان تحقیق نتیجۀ واقع در. دارد وجود مطرح شده اخالقی معضل هر براي ،انفرادي ورزشکاراندر پرخاشگري  به

 پرخاشگري به احتمالدر ورزشکاران انفرادي در  پیشگوي بهترینمربیان براي رفتارهاي اخالقی  معیارهاي که داد

مربیان براي رفتارهاي  معیارهاي 2Rمقدار  و با توجه به است ورزشکاران کشتی و تکواندو در شده توصیف خود

براي ورزشکاران  و دروغ گفتن به داور بدست آمد. یاخالقی به ترتیب عمل صدمه زدن به حریف، عمل غیر قانون

 معضل هر براي پرخاشگري، به احتمال با اخالقی مربیان معیارهاي بین و معناداري مثبت تیمی نیز همبستگی

مربیان براي  توان از روي معیارهايدر بین ورزشکاران تیمی نیز می واقع در. اشتد وجود مطرح شده اخالقی

ورزشکاران فوتبال و بسکتبال را تبین کرد ولی با  در شده توصیف خود پرخاشگري به رفتارهاي اخالقی احتمال

 2Rوجه به مقدار احتمال آن در ورزشکاران انفرادي بیشتر از ورزشکاران تیمی بود. و با ت 2Rتوجه به مقدار 

مربیان براي رفتارهاي اخالقی به ترتیب دروغ گفتن به داور، عمل صدمه زدن به حریف و عمل غیر  معیارهاي

 مربیان براي رفتارهاي اخالقی احتمال توان از روي معیارهايمیقانونی بدست آمد. در مجموعه ورزشکاران نیز 

براي مربیان براي رفتارهاي اخالقی  معیارهاينیز   2Rه به مقدار با توجتبین کرد. ورزشکاران را  در پرخاشگري به

عمل غیر قانونی   )، و16/0)، دروغ گفتن به داور (22/0به ترتیب عمل صدمه زدن به حریف (کل ورزشکاران 

 نیز در پژوهشی)، 2002دودا ( و ورنا گوئی همخوانی دارد. )،31، 30(هاي با نتایج پژوهش که ) بدست آمد.12/0(

 خاص هاي ارزش از را جوان ، مربیان، فراگیري ورزشکارانهاي جوان انجام داد نشان دادکه بر روي فوتبالیست

گابریال  .)18( دهند می قرار تأثیر تحت بازي در و پرخاشگري تقلب یا قوانین به احترام و منصفانه بازي مثل

که در بین مربیان و  رخاشگرايرفتارهاي پ)، در پژوهش خود بر روي اسکیت بازان نشان داد 2011زیلکوا (

معیارهاي مربیان در  .)31( ورزشکاران رخ داده به خاطره روش خاصی آموزشی که مربیان به کار بردن بوده است

هاي پرخاشگري در بین ورزشکاران باشد. ولی تواند به عنوان یک عامل مهم در بروز رفتارهاي ورزشی میمیدان

 که بعد از مسابقات روي مربیان وجود دارد اساسا درگیر طرز تفکر برندن شدن به هر شارهايمتاسفانه به خاطره ف

آورند و شاید از آنها بخواهند که براي برد دست به هرکاري و به خاطره برده روي آنها فشار میاند قیمتی شده

خاطره برآوردن انتظارات مربیان بیان کرد ورزشکاران به )، در پژوهشی 2006اسمیت ( به طوري که )،23( بزننده

واند عاملی در خشم و تمیوارد آورد است که این خود  ورزشکارانبراي کسب عملکرد باال، فشارهاي زیادي به 

   .)32( شودآنها  پرخاشگري 

اي را مورد پژوهشی هر دو عامل موثر بر پرخاشگري یعنی حیطه عوامل فردي و زمینهبرخی همچنین در      

 ايزمینه که عوامل اذعان داشتندنیز  )، اینان1992، هاستون و دودا، 1996اند (استفنز و بردمایر، رار دادهبررسی ق

 همکاران ضامنی وبا نتایج پژوهش همچنین  ).16(به نقل از،  هستند فردي عوامل از مؤثرتر پرخاشگري بروز در

خاشگري در پسران بسکتبالیست ارتباط وجود هاي مربی و تمایالت پرنشان دادند، بین درخواستکه  )،1388(

سطح و سابقه ورزشی  ،ورزشی رشتهتوان به باشد که از دالیل احتمالی ناهمسو بودن میناهمسو می )،16( ندارد

(کشتی، تکواندو، بسکتبال و  ورزشکاران اشاره کرد که شرکت کنندگان در این پژوهش ورزشکاران تیم ملی

هاي دسته یک، دو باشگاه بسکتبالیست بیشتر بودند ولی در پژوهش ذکر شده ورزشکارانبا سابقه ورزشی فوتبال) 

 بین پرخاشگري و سابقه ورزشکاران رابطه وجود دارد شده است نشان داد هايدر پژوهش چرا که و سه بودند.
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 معنی زشی، رابطۀور رشتۀ نوع با ورزشکاران پرخاشگري میزان بین که کندمی بیاننیز )، 2004ماکسول (. )33(

 به نسبت بیشتري پرخاشگرانۀ رفتار موفق، نشان دادند که ورزشکاراننیز )، 1996ویدمیر (. )34( دارد وجود داري

ورزشکاران با سابقه ورزشی زیاد، موفق و از سعی شده بود در این پژوهش که  .)35( دارند ناموفق ورزشکاران

هاي ورزشی تیمی و انفرادي نیز باید اذان داشته که در ورد رشتهدر م هاي انفرادي و تیمی انتخاب شود.رشته

اند که ورزشکاران انفرادي داراي موازین بیشتر در رعایت اصول نشان داده)، 36 ،35(هاي متفاوتی پژوهش

هاي به طوري که پژوهشگران احساس کردند تعامل ورزشکاران رشته بودند. اخالقی نسبت به ورزشکاران تیمی

ها و مربیان براي عمل مطابق خواست آنها ي فشار اجتماعی از سوي هم تیمیبا میل به پیروزي به اضافهتیمی 

هاي تیمی نشان دادند که خصوص رشته همچنین کارهاي انجام شده در. شودباعث ایجاد تغییراتی در آنها می

کند تنها آن چیزي ي تیم را وادار میشود، که اعضافشار اجتماعی که از طرف گروه کثیري از ذینفعان اعمال می

). که نتایج بدست آمده از این پژوهش نیز نشان داد که 35کند انجام دهند (که تیم را قادر به پیروز شدن می

باشد ولی براي ورزشکاران تیمی معیارهاي مربیان بهترین پیش بین براي تمایالت پرخاشگري ورزشکاران می

عوامل متعدد دیگري نیز در عالوه بر معیارهاي اخالقی مربیان باشد که از آن می واریانس آن کم بوده که حاکی

   تواند دخیل باشد.میتیمی تمایالت پرخاشگري ورزشکاران 

پرخاشگري یکی از پیچیده ترین هیجانات انسانی است و واکنش طبیعی به ناکامی و به اینکه با توجه      

ابط بین فردي ما و بهم ریختگی ساختار روتواند منجر به اختالل در یم یطرفاز  و شودبدرفتاري محسوب می

 آنها تشویق به منجر که دهدمی قرار هایی موقعیت در را افراد از آنجایی که ورزشدرونی و روانشناختی ما شده و 

، )36( شودیم مجاز یرغ داروهاي از استفاده و خشونت تقلب، همانند اخالقی غیر هاي رفتار دادن نشان جهت در

 به طوري که شیلدز .شدبامی همبسته ورزشی مسابقات در ورزشکاران پرخاشگرانه رفتارهاي بروز بامیادین ورزشی 

 خود تقلب به درصد 10 به نزدیک ورزشکار، جوان 803 مجموع از نشان دادن، پژوهشی در )2005، (1همکاران و

 و مقامات با که کردند تصدیق درصد 31 برسانند، آسیب خود حریف به تا کرده اند تالش درصد 13 کردند، اعتراف

 27 و کرده اند مسخره را خود ماهر کمتر تیمی هم که کردند اذعان درصد 13 کرده اند، مشاجره رسمی مسئولین

 توجه انمربی نقش به همه از بیش که در این میان باید .)38( گذاشتند صحه خود غیرورزشی رفتار بر هم درصد

 به نسبت مربی اغماض گاهی). 40، 39گذارد(می اثر ورزشکاران رفتار بر مستقیم به طور مربی رفتار ازیر کرد

. شودمی وي پرخاشگرانه عمل تقویت موجب و شده محسوب مثبت بازخورد نوعی ورزشکار پرخاشگرانه عمل

  گینز .)30( کنند تحریک پرخاشگرانه عمل به را خود ورزشکاران مربیان است ممکن موارد برخی همچنین

 مثبت شخصیت صفات ورزش طریق از توانهاي بیان کردند، میپژوهشی در )،2013، جکوبز و همکاران ()2012(

 از که آیدمی وجود به زمان مثبت شخصیت. افتد نمی اتفاق شانسی توسعه این اما داد، توسعه ورزشکاران در را

 مثبت، شخصیت توسعه از استفاده با. بشناسند را غلط و ستدر بین تفاوت ورزشکاران یادگیري و پرورش طریق

 گسترش مثبت هايفرهنگ بیشتر نتیجه در و یابند تغییر است ممکن ورزش محیط اطراف در منفی هايفرهنگ

  .)42، 41( یابند

 در شگاهبا مدیران و مربیان  جایگاه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی رويحتی در برخی از کشورها سازمان     

اند که در بین ورزشکاران هاي اخالقی براي مربیان خود طراحی کردهدارند و برنامه تأکید مربیان از الگوبرداري

. شود می ساخته ورزش در حضور با خودکار طور به شخصیت که بپندارند نباید نیز باید گسترش دهند. مربیان
  

1 - Shields & et al 
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 در جوانمردي ابراز و اصول هدفمند آموزش جوانمردي، ردمو در بحث مثل سخت، هاي تالش با تنها امر این بلکه

   آید. می دست به عمل

هاي هاي یادگیري اجتماعی باندورا و نظریه یادگیري ارزشبا توجه به نتایج این پژوهش و نظریهدر نهایت 

هاي ارزش اخالقی گلبرگ همچنین نظریه ناکامی باید مربیان سعی در آن داشته باشتند که خود در اولویت اول

هاي شود و از تقویتموجود در میادین ورزشی را رعایت کرده چون که توسط ورزشکاران رفتارهاي آنها تقلید می

مثبت در مورد رفتارهاي مناسب در جهت تثبیت آنها در ورزشکاران استفاده کنند و گامی بعدي هدف آنها توسعه 

برد باعث فشار روي ورزشکاران و هاي زیاد براي واستچون که درخشخصیت ورزشکاران و بعد برنده شدن باشد 

 باشد.در پی آن انجام رفتارهاي پرخاشگرانه توسط ورزشکاران در صورت ناکامی می

  
References: 
1. Arnold, P. J.(1994). “Sport and moral education”. Journal of Moral Education, 23, 

P:75-89. 
2. William J. Morgan, Klause V. Mayr Snyder, Angela J. (2008). "Ethics in Sports". 

Translation: Razavi, Seyed Mohammad Hossein; Bolourian, M, Publisher: Tehran 
Publications: National Olympic Committee. 

3. Kashif, Majid. (2001). "Ethics, and compare them with the sport in the ancient Olympic 
Games." Olympic, 20, pp: 3-68. 

4. Kheiri, Amer, et al (2012). "Analysis of sports ethics, character and athletic students  
5. Goal orientation in country: to provide causal model." MS Thesis, School of Physical 

Education Tehran University. 
6. Simon, R.L.(2001);"Sports, Relativismand, and Moral Education." Sport and 

Education. pp: 15-27. 
7. Jarviss (1999). “Sport psychology, London. Rutledge Publication. 
8. Fromm, Eric (2012). Anatomy of the human devastation, Translation: A. patience, 

culture, Third Edition. 
9. Pour afkari, Nasr allah. (1999). Aggression and Culture, University Research Journal, 

Volume I, Number 1 and 2. 
10. Jarvis, Matt (2010). Sports Psychology, Translator: Noor Ali Khavajvnd, Tehran, 

Kawthar Publications, Third Edition. 
11. Esmaeili, Mohammad reza. (2003). General principles of physical activities, Tehran, 

publisher of Firebug, printing. 
12. Mansoorzade, Ali reza. (2008) investigate the factors influencing the incidence of 

aggression among fans, players and coaches football teams Sepahan and Zob Ahan 
Isfahan University, The Faculty, Master's thesis. 

13. Kadivar, Parvin. (2004). "Moral psychology." Published in Tehran Publications: Aware 
Edition II. 

14. Aronson, Elliot (2012). Social psychology, translation: H Sugar, published growth, 
Eighth Edition. 

15. Bredemeier , B.S Shields, D. (1993). “Moral psychology in the context of sport”, 

handbook research in sport psychology, PP: 587-599, New York  : Macmillan. 

16. Nour ali vand, Ali. (2007). Study of sociological factors Brvndalysm and football 
hooliganism, Thesis, Danshgahasfhan, Department of Social Sciences. 



 37... ارتباط بین معیارهاي اخالقی مربیان و تمایالت پرخاشگري ورزشی در ورزشکاران 

17. Zameni, Leyla; Faroukhi, Ahmad.; Jabery Moghaddam, Ali akbar (2009). The 
relationship between ethical climate and athletic aggressive tendencies in adolescent 
basketball players, move magazine, No. 39, pp :92-79. 

18. Folkesson, P.,NY berg, C. Archer, T. & Norlander, T. (2002). “Soccer referess 
experience of threat and aggression: effects of age, experience, and life orientation on 
outcome of copying strategy. Aggressive behavior, 28 (4), PP:317-327. 

19. Guiverna . M & Duda.L.J. (2002). “Moral atmosphere and athleticaggressive 
tendencies in young soccer players”. Journal of moral education, Vol.31, No.1. 

20. Vandan Avil, Ives (2005). "Psychology for physical education teachers." Translation: 
M. Yamini and MR HAMEDI Nia. Publication: University of Imam Reza . 

21. Wooden, J., and S. Jamison.(1997);"Wooden: A lifetime of observations and 
reflections on and off the court." Lincolnwood, IL: Contemporary Books. 

22. Lumpkin .A & Stokowski .S (2011); "Interscholastic Sports: A Character-Building 

Privilege." Kappa Delta Pi Record, 47:3,pp: 124-128. 
23. Stephens. D. (2001). “predictors of aggressive tendencies in girls ’basketball”, RQES, 

PP:257-266. 

24. Dulaney, Sue.(2001); "Ethic in Coaching?.  " The sport journal .4(3). 

http://www.thesportjournal. org/article/ethic-coaching. 
25. Fleiss, J.L. (1981) Statistical Methods for Rates and Proportions, 2 nd .Edition. New 

York: 
26. Lawshe CH.(1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 

(28), PP: 563-575. 
27. Polit DF, Beck CT, Owen SV.(2007).” Is the CVI an acceptable indicator of content 

validity? Appraisal and recommendations.” Res Nurs Health, 30(4), P: 459-67. 
28. Streiner DL & Norman GR (1992): Health Measurement Scales: A Practical Guide to 

Their Development and Use. Oxford: Oxford University Press. 
29. Nunnally, Jum& Bernstein, Ira. (1994) Psychometric Theory New York: McGraw Hill, 

3rd ed. 
30. Devellis ,RF.(2003). Scale development: Theory and applications. 2. Newbury Park, 

CA: Sage. 
31. S. M. Vaez Mousavi, & M. Shojaei. (2005). Association between Coaches Behaviors 

and Players Aggressive and Assertive Actions. International Journal of Applied of 
Sport Sciences. vol. 17(2): 35-43. 

32. Gabreil Z.K (2011).Research of aggression in the relationship among athletes in figure 
skating and their coaches. 6th INSHS International Christmas Sport Scientific 
Conference, 11-14 December 2011. International Network of Sport and Health Science. 
Szombathely, Hungary.. 

33. Grange, P., & Kerr, J. H. (2010). Physical aggression in Australian football: 
Aqualitative study of elite athletes. Psychology of Sport and Exercise, 11, 36-43. 

34. Grange, P., & Kerr, J. H. (2010). Physical aggression in Australian football: 
Aqualitative study of elite athletes. Psychology of Sport and Exercise, 11, 36-43. 

35. Widmeyer, N.W. (1996). “Aggreesion performance relationship in sport”, in Silva .J. 
(ed). Psychological Foundation of Sport. Champaign IL, Human Kinetics Publication. 

36. Lata, J.(2006). “An Analysis of Goal Achievement Orientation and Sport Morality 
Levels of Division I-A Non-Revenue Collegiate Athletes”. Sport Management, 
Recreation Management & Physical Education. 



38   95تار حرکتی/ سال دوازدهم/ شماره بیست و چهارم/ پاییز و زمستان نامۀ مدیریت ورزشی و رفپژوهش 

37. Hemmatee nezhad, Mehr Ali, Ramazani Nezhad, Rahim., Tabatabai, Hamid., Shahin 
tabe, Mehran, Abedini, Amir Mohammad Behrooz. (2010). "Character man team sports 
and individual sports and elite athletes." Olympic Magazine, Year 18, 4 (52), 39 -29. 

38. Lemyre, P.-N., Roberts, G.C. & Ommundsen, Y.(2002);"Achievement goal 

orientations,perceived ability, and sportspersonship in youth soccer". Journal of 
Applied Sport Psychology n. 14, pp: 120-36. 

39. Shields, D., & Bredemeier, B. (2005). Can sports build character? In D. Lapsley & F.C. 
Power (Eds.),Character psychology and education (pp. 121-139). Notre Dame, IN: 

University of Notre Dame Press. 
40. Peterson, D, Nix, C.L, (2010). “The Effect of the coaches use humor on female 

volleyball players evaluation of their coaches”. Journal Of Sport Behavior,18(2): 
PP:14-20. 

41. Grant M.H, Pluschke, M, (2005). “Criteria for Evaluating High School Coaches”. IAA, 
32(1): PP:14-15. 

42. Gaines S, A. (2012). Theory into Practice: Developing Individual and Team Character 

in Sport, Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators, 25:8, P: 30-33. 
43. Jacobs Frank, Knoppers Annelies & Webb Louisa. (2013). Making sense of teaching 

social and moral skills in physical education, Physical Education and Sport Pedagogy, 
18:1,P: 1-14. 

  


