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  مقدمه - 1- 1

 يهادغدغهاست، مشکالت روانی یکی از  یافتهیشافزادر جوامع پیشرفتۀ امروزي که رفاه و آسایش مادي    

ذیربط را بر آن داشته تا مطالعات  يهاموسسهو  هاسازمان، تا جایی که شودیمفکري بشر محسوب 

حرکتی به این را در این خصوص انجام دهند. این در حالی است که زندگی ماشینی و فقر  ياگسترده

روانی  هايیماريببر تعداد مبتالیان به  روزروزبهآمار بهداشت جهانی  بر اساسمشکالت دامن زده است. 

  ).1373(برآندون،  شودیمافزوده 

روانی است  -روحی هاييناهنجارمحدود روزمره یکی از عوامل مؤثر در ایجاد  هايیتفعالعدم تحرك و    

 هايیماريبنیز مؤید این موضوع است که افراد مبتال به  گرفتهانجامکه مطالعات  ياگونهبه). 1370(برد، 

تحقیقات و  حالینباا). 1373جستجو کرد (برآندون،  یرگگوشهو  تحركکمروانی را باید در بین افراد 

از  بدنی یکی هايیتفعالکه ورزش و  دهدیمدر حیطه روانشناسی و ورزش، نشان  گرفتهانجاممطالعات 

معتقد است افرادي که از آمادگی بدنی  1زومان روانی است. هايیماريبمؤثر در بهبود جلوگیري از  يهاراه

، انگیزیجانهجسمانی و رویارویی با حوادث مضطرب کننده و  هايیتفعالمطلوبی برخوردارند، به هنگام 

روانی در بین افراد ورزیده و ورزشکار در  هايیماريبعالوه بر این، میزان ابتال به . کنندینمچندان تغییر 

آدمی و ورزشکار به فعل درآید، استفاده از  بالقوهکمتر است. براي آنکه نیروهاي  ورزشکار یرغمقایسه با افراد 

علمی و عملی در این زمینه نیاز است. براي تحقق این امر ابتدا باید انسان و خصوصیات  يهاروشامکانات و 

 را در نظر گرفت. ییهاراهرا شناخت و سپس با توجه به این شناخت  جسمی و روانی وي

 

                                                             
1 - Zohman 
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 مسئلهبیان  -2- 1

 الشـعاع تحتعصر جدید با توسعه علم و تکنولوژي پیشرفته خود، روش زندگی بسیاري از جوامع بشري را    

فیزیکـی افـراد بـه وجـود آورده اسـت.اگر بـه        هايیتفعالدر  يامالحظهخود قرار داده است. و کاهش قابل 

خود  جانبههمهفطري براي رشد و تکامل  طوربهکه انسان  شویمیمساخت فیزیکی انسان توجه کنیم متوجه 

بماننـد روان   جـواب یببیعی طو نیازهاي  هاخواستهجسمانی نیاز دارد.اگر این  هايیتفعالانواع گوناگونی از 

دو عامـل جـدا از هـم     تـوان ینمـ جسم و روان فـرد را   .آورندیمو مشکالتی را به بار فرد را نیز متأثر ساخته 

الزم براي رشد و شکوفایی هر دو جنبـه را   هايینهزمتوأم توجه نمود و  طوربههاآن يهردودانست و باید به 

  فراهم کرد، زیرا یک انسان کامل، انسانی است که تمامی ابعاد وجودش رشد یابد.

شرایط بدنی و جسمانی اوسـت و   تأثیرتحت  یماًمستقکه روان انسان  دانندیم یخوببهروانشناسان اکنون    

  ).1376است (خیابانچیان، فضاي روانی و ذهنی  تأثیر، تحت هاانداممتقابأل جسم انسان و اعمال 

علمی و عملی در  يهاروشت و آدمی و ورزشکار به فعل درآید، استفاده از امکانا بالقوهبراي آنکه نیروهاي    

این زمینه نیاز است.براي تحقق این امر ابتدا باید انسان و خصوصیات جسمی و روانی وي را شناخت و سپس 

  را در نظر گرفت. ییهاراهبه این شناخت  با توجه

ورزشـکاران صـورت    شـناختی روان هـاي یژگیوکه مطالعات کمتري در حیطه  رسدیمبه نظر  حالینا با   

 هـا آناست.که براي یافتن پاسخ بعضی از  ماندهیباقدر پرده ابهام  سؤاالتپاسخ خیلی از  کهيطوربهگرفته، 

با استفاده  2اسلوشر 1964در سال  است. آغازشدهمختلف،  يهاپرسشبا استفاده از  1960تحقیقاتی از سال 

بـه   شخصیتی ازنظر مختلف يهارشتهدر میان ورزشکاران  داريیمعننتیجه گرفت که تفاوت M.M.P.I از 

  ).1374(هاشمی، .خوردیمچشم 

وجود دارد کـه ورزشـکاران را از غیـر ورزشـکاران      ايیتیشخصنیمرخ  برخی محققان معتقدند، سویکاز    

، 3یشـرفت به آن توجه کرد انگیـزه پ  توانیمکه  شناختیروانشخصیتی و هاییژگیو ازجمله .سازدیممتمایز 

                                                             
2.Slusher 
3.achievement motivation 
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  مختلف و افراد غیر ورزشکار است. يهارشتهدر بین ورزشکاران  5و شایستگی اخالقی 4اجتماعی هايمهارت

، هماننـد  شـناختی روانشخصـیتی و متغیرهـاي    هايیژگیوبسیاري از ورزشکاران و مربیان، معتقدند که    

جسـمی افـراد برابـر     هايیژگیوجسمانی نقش بسیار مهمی در موفقیت ورزشکاران دارند. وقتی  هايیژگیو

 معمـوالً که کنترل ذهنی و روانی خوبی دارند  ییهاآن، باشندیماست و افراد خواهان برنده شدن در مسابقه 

، اما در یک رقابت کندینم، فقدان مهارت را جبران هایژگیو. هرچند داشتن این آورندیمپیروزي را به دست 

  ).2002شود (کوکریل، بردوباختباعث تفاوت بین  تواندیمتنگاتنگ 

تحقیقات متعددي نشان داده است که ورزش و تمرینات بدنی آثار مثبتی بـر سـالمت جسـمانی و روانـی        

مانی و دارد. زومان معتقد است افرادي که از آمـادگی بـدنی مطلـوبی برخوردارنـد بـه هنگـام فعالیـت جسـ        

 هايیماريبمیزان ابتال به  عالوهبه. کنندینم، چندان تغییر انگیزیجانهرویارویی با حوادث مضطرب کننده و 

بهداشت  المللیینبروانی در بین افراد ورزیده و ورزشکار در مقایسه با افراد غیر ورزشکار کمتر است. موسسه 

مثبت  تأثیرشناسان اعالم کرد که تمرینات بدنی داراي ، پس از بررسی نظریات گروه کار1987روانی در سال 

مثبتی بر کاهش  تأثیرتمرین بدنی  افزون بر این، .باشدیمسالم بودن  بااحساسبر ویژگی روانی است و توأم 

کـه ورزشـکاران    دهنـد یمنشان  شدهانجاممطالعات همچنین  اضطراب و افسردگی دارد. ازجملهفشار روانی 

 ییخـود پـا  و نیز داراي سـالمت روانـی بیشـتر و     تریاجتماع، عینی گرا، ترمستقل، ورزشکاران یرغنسبت به 

و چـاقی، اضـطراب و    گرددیمیروممرگ.فعالیت ورزشی منظم باعث پیشگیري از بیماري و باشندیم ترمثبت

. عـادي اسـت  افـراد ورزشـکار بهتـر از افـراد      افسردگی در ورزشکاران کمتر است و همچنین وضعیت روانـی 

کمتـر بـه سـیگار معتـاد      معمـوالً  ورزشـکاران  یرغکه ورزشکاران نسبت به  دهدیمهمچنین مطالعات نشان 

ولـی   داننـد یمعقیده و نظرات، دیگران را مهم  هاگیريیمتصمو در  کنندیم، کمتر از دارو استفاده شوندیم

از طرفـی مشـاهدات    ).1999(مرکـز کنتـرل و پیشـگیري از بیمـاري ،      گیرندیمتصمیم نهایی را خودشان 

در تمام سنین و در  کنندهیشگیريپیک شیوه درمانی و   عنوانبهکلینیکی نشان داده است که تمرین بدنی 

                                                                                                                                                                                              
2-social skills 
3-moral competency  
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  .شودیمبین زنان و مردان محسوب 

نگیزه قرار گیرد، ا موردتوجه ورزشکار یرغدر افراد ورزشکار و  تواندیمکه  شناختیروان هايیژگیوازجمله    

انسان را هدایت  يهاتیفعالاین خصیصه  .عنصر شخصیت انسان است نیتریاصلانگیزش پیشرفت است. 

و  هاییتوانابدون وجود میل براي موفقیت، دیگر  .فعال باشد شیب و کمکه فرد  شودیمو سبب  کندیم

 ).2013روي عملکرد موفق افراد ندارند (سینگ و ساینی، یچنانآنتأثیر شناختیروان يهاصهیخص

نیاز به پیشرفت یعنی نیاز بر غلبه بر موانع، نیاز به برتري  :کندیمموري، انگیزه پیشرفت را چنین تعریف    

). افرادي که نیاز به پیشرفت باالیی دارند، 558، 1388و حفظ معیارهاي سطح باال (شولتز، ترجمه فارسی، 

که در برابر مشکالت  اندراغبو بیشتر  برندیمرقابتی بیشتر لذت  هايموقعیتبوده و از  طلباهجبیشتر 

مشاغلی را که در  ،اندداشتهگروهی که نیاز به پیشرفت باالیی  .پیدا کنند یحلراههاآنمقاومت کرده و براي 

رفت گروه با نیاز پیش کهیدرحال. کنندیمانتخاب  موقعیت،اعتبار و احترام باالیی برخوردار است،جامعه از 

  ).1382راس ،( پایین، چنین تمایالتی ندارند

از نیاز به  يترنییپاافرادي که از سطح . دهندیمرا به خود نسبت  هاکوششو  هامهارت این افراد،   

داراي نیاز به  افزون بر این، افراد. دانندیمخود  هايموفقیتلرخوردارند، عوامل بیرونی را مسئوپیشرفت ب

 پشتکاردرنتیجه، ، نه فقدان توانایی. دهندیمشش نسبت پیشرفت زیاد شکست اولیه خود را به فقدان کو

به موفقیت خواهد  تیدرنها، زیرا معتقدند که کوشش بیشتر ابدییمبراي ادامه فعالیت افزایش  هاآن

، شکست اولیه خود را به فقدان کوشش هستند، افرادي که داراي نیازي به پیشرفت کم در مقابلانجامید.

کرد  ینیبشیپ شیهاافتهیمک کلند برمبناي . )1380(سیف، مانندیم بازو لذا از کوشش  دهندینمنسبت 

هستند که  ییهاتیموقعروزمره خود در جستجوي  يهاتیفعالپیشرفت قوي، در  به ازیناشخاص داراي 

را براي خود در  ياژهیومعیارهاي پیشرفت  هاآن. امکان برآورده ساختن این نیاز به پیشرفت را فراهم کنند

  ).1388 (شولتز، کنندیمتالش   شدتبهو سپس براي دستیابی به آن معیارها  رندیگیمنظر 

 مؤثر با. براي موفقیت و پیشرفت در این دنیا و مقابله میکنیمما در دنیاي پیچیده و دشواري زندگی    

 هايمهارتاست.  ازیموردن هااز مهارت، مجموعه ویژه رندیگیمکه رودرروي ما قرار  یاز مشکالتبسیاري 
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الزم براي تطبیق با نیازهاي اجتماعی و نیز حفظ روابط بین فردي  هايمهارت عنوانبهتواندیماجتماعی 

نیازهاي اجتماعی متغیرند و وابسته به زمینه اجتماعی خاص خود  کهییازآنجاتعریف شود.  بخشتیرضا

ایجاد کنند، تا بتوانند خود را  در خودپاسخ اجتماعی منعطفی  سازوکار، بنابراین ضروري است افراد باشندیم

 ). 1393متناسب با نیازهاي موقعیتی و وضعیتی تغییر دهند (قرمزي، 

 متقابل روابط افراد با سازدیم قادر  که فرد را  فراگرفتهمهارت اجتماعی، عبارت است از رفتارهاي انطباقی    

، 6شلیو مرندی( ورزد اجتناب دارد منفی پیامد که رفتارهایی از و دهد بروز مثبت يهاواکنش باشد، داشته

اجتماعی، رفتارهایی هستند که فرد را قادر  هايمهارتگریدعبارتبه). یا 1392، پور مختار؛ به نقل از 2008

افراد  8و سالمت اجتماعی 7نامطلوب نموده و بیانگر سالمت رفتاري يهاپاسخو اجتناب از  مؤثربه تعامل 

هستند  زیآمتیموفقروابطبین فردي  يبرقرارمهمی براي  يهامؤلفهاجتماعی  هايمهارتهمچنین هستند. 

 هايمهارتاهداف آموزشی، توسعه  نیترمهماز . شوندیمهیجان و رفتارهاي انسانی مشخص  لهیوسبهکه 

 بر سالمت فردي و اجتماعی و نیز موفقیت اثرگذار است هامهارتاجتماعی بوده و میزان برخورداري از این 

  ).1990، 10و الیوت 9(گرشام

و شخصی که داراي  باشدیم هافرهنگاجتماعی یکی از عناصر اجتماعی شدن در کلیه  هايمهارتکسب    

به انتخاب و ارائه رفتار مناسب در زمان و موقعیت معین دست بزند  تواندیماجتماعی است  هايمهارت

  ).2004(زابکویچ، کوبال و گروم، 

مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت  طوربهاجتماعی  هايمهارتمیزان توانایی فرد در    

اجتماعی الزم را  هايمهارت. فردي که شودیمدهد، مربوط رفتارهاي اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می

از طریق برقرار  تواندیمبا محیطش سازش کند و یا اینکه  یخوببهتواندیمکسب کرده است، فردي است که 

افراد، رفتارهایی از  گونهنیاکالمی و فیزیکی اجتناب کند.  زیآمتعارض هايموقعیت کردن ارتباط با دیگران از

اجتماعی، نظیر پذیرش توسط همساالن و رابطه  - که منجر به پیامدهاي مثبت روانی دهندیمخود نشان 

                                                             
6.Randy & mishell 
7.behavioral health 
8.social health 
9 .Gresham 
10 .Elliot 
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، اغلب به اندنکردهاجتماعی الزم را کسب  هايمهارت. از سوي دیگر، کسانی که شودیممؤثر با دیگران 

، در میان همساالن و بزرگساالن شوندینم، از طرف همساالن پذیرفته شوندیمرفتاري مبتال  يهااختالل

  ).2008(ماتسون و بویسجولی،  ندیآینمکنار  یخوببه ياحرفهمحبوب نیستند و با سایر افراد 

اجتماعی مانع بزرگ زندگی مستقل و مرتبط  هايمهارت)، فقدان 2008طبق نظر ماتسون و بویسجولی (   

 هايمهارتکمبود  ژهیوبهرشدي دارند.  يهاییناتواناکه  باشدیمذهنی است و ویژگی افرادي  يهاییناتوانابا 

  .باشدیمضروري  قرار دارندذهنی  يهاییناتوانااجتماعی براي تشخیص افرادي که در دامنه مرزي 

مقاوم و مرتبط با عملکرد ضعیف است که اغلب منجر به  نسبتاًبنابراین نقص مهارت اجتماعی مشکلی    

که افراد داراي هوش اخالقی پایینی  شودیمو باعث  شودیم11مشکالت سازگاري آتی یا اختالالت روانی

 ). 1987، 16و آشر 15؛ پارکر1973و همکاران،  14؛ کوئن1983، 13و داج 12باشند (کول

اجتماعی مناسب را کسب ننموده و این امر منجر به توسعه مشکالت  هايمهارت،ري از افرادبسیا

جانبی و انزوا، طرد شدن  يهاتیفعالنظیر برقراري ارتباطات ناموفق با همتایان، عدم شرکت در  شناختیروان

 ).2000، 21و فلورا 20(سرگین خواهد بود 19و عصبانیت 18، افسردگی17توسط همتایان، اضطراب

 شمولجهاناخالقی عبارت است از توانایی ایجاد تمایز بین درست و غلط بر اساس اصول  شایستگی

، بلکه کندیمفراهم  هاانسانچارچوبی قوي و قابل دفاع براي فعالیت  تنهانهاخالقی، شایستگی . شدهفیتعر

  کاربردهاي فراوانی در دنیاي حقیقی دارد.

مثبتی بر  تأثیرکه تمرینات بدنی  دهندیمنشان  گرفتهانجام، تحقیقات شودیمکه مالحظه  طورهمان   

  وجود دارد. نظراختالفروانی شخص دارد. هرچند در خصوص نوع ورزش و میزان تأثیرگذاري آن  يهایژگیو

                                                             
11. Psychopathy 
12 .Col 
13 .Dodge 
14 .Cowen 
15 .Parker 
16 .Asher 
17 .Anxiety 
18 .Depression 
19 .Anger 
20.Segrin 
21 .Flora 
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اجتماعی و  هايمهارت(انگیزه پیشرفت،  شناختیروان يهایژگیواین مطالعه بر آن است ضمن مقایسه بین 

(انگیزه  شناختیروان يهایژگیو، دریابد که آیا بین یرزم ریغرزمی و  يهارشتهدر  شایستگی اخالقی)

ارتباط وجود  یرزم ریغرزمی و  يهارشتهاجتماعی و شایستگی اخالقی) و گرایش به  هايمهارتپیشرفت، 

  دارد؟
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  ضرورت و اهمیت تحقیق -3- 1

ورزشی متفاوت  هايمهارتارتقاء عملکرد قهرمانان ورزشی و دسترسی آنان به ثبات در اجراي  منظوربه   

. در بین عوامل اندکردهتوجه  شناختیرواندر دو دهه اخیر، مربیان و پژوهشگران ورزشی به عوامل  یژهوبه

اختصاص داده و بخش وسیعی از مطالعات را به خود  شناختیروانمتغیرهاي مؤثر در ورزش قهرمانی، 

 هايمهارت ورزشکاران (انگیزه پیشرفت، شناختیروانشخصیتی و هايیژگیو يینهدرزممطالعات زیادي 

  اخالقی) صورت گرفته است. ، شایستگیاجتماعی

 تأثیرو مطالعات  هابررسیروي نتایج این  تواندمینوع ورزش، نوع تمرین، جنسیت و عوامل متعدد دیگري    

  نتایج یکسانی در مطالعات خود به دست نیاوردند. تالش زیاد محققان، رغمعلیین دلیل به هم بگذارد.

رزمی و مشارکت در آن مطالعات اندکی صورت گرفته است. با توجه به  هايورزش يدرزمینههمچنین    

اجتماعی و  هايمهارت انگیزه پیشرفت، شناختیروان هايویژگی يدرزمینه ايشده ثبتاینکه تحقیق 

رزمی و غیر رزمی در داخل کشور صورت نگرفته است.به نظر  هايرشتهاخالقی در افراد ورزشکار  ایستگیش

  .شودمیباعث رشد و شکوفایی دانش روانشناسی ورزش  دست این از ی، مطالعاترسدمی

مؤثري  طوربه تواندمیات در بحث کاربردي نیز مربیان و روانشناسان ورزش با استفاده از نتایج این تحقیق   

 رقابتی و عملکردي، هايموقعیتورزشکاران براي شرکت در مسابقات ورزشی بپردازند و در  به تربیت

یکی از اهداف  کنند. آمادهتمرینی مناسب، براي شرکت در مسابقات  هايروشورزشکاران خود را با دادن 

به ورزش  هاآنورزشکاران و هدایت کردن  شناختیروانشخصیتی و این تحقیق شناسایی خصوصیات 

  است. هاآن هايویژگیمناسب با 

در جهت درمان بیماران و مراجعان استفاده  توانندمی این است که کاربردي دیگر این تحقیق هايبحثاز    

  کنند.
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  اهداف تحقیق -4- 1

  هدف کلی

  اخالقی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار زن و مرد شایستگیاجتماعی و  هايمهارتمقایسه انگیزه پیشرفت، 

  خاصاهداف 

  انگیزه پیشرفت افراد ورزشکار و غیر ورزشکار مقایسه - 1

  اجتماعی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار هايمهارت مقایسه - 2

  شایستگی  اخالقی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار مقایسه - 3

  انگیزه پیشرفت ورزشکاران رزمی و غیر رزمی مقایسه - 4

  غیر رزمیي رزمی و هارشتهاجتماعی  هايمهارت مقایسه - 5

  غیر رزمیشایستگی اخالقی ورزشکاران رزمی و  مقایسه - 6

اجتماعی و  هايمهارت ورزشکار و غیر ورزشکار توسط انگیزه پیشرفت، هايگروهتعیین قدرت تشخیص  - 7

  شایستگی اخالقی

  انگیزه پیشرفت ورزشکاران دختر و پسر مقایسه - 8

  اجتماعی ورزشکاران دختر و پسر هايمهارت مقایسه - 9

  شایستگی اخالقی ورزشکاران دختر و پسر مقایسه -10

اجتماعی و  هايمهارت توسط انگیزه پیشرفت، (انفرادي یا گروهی) تعیین قدرت تشخیص نوع ورزش -11

  اخالقی. شایستگی
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  پژوهشی هايفرضیه -5- 1

 است. غیر ورزشکارفراد ورزشکار بیشتر از افراد انگیزه پیشرفت ا - 1

  است. غیر ورزشکاراجتماعی افراد ورزشکار بیشتر از افراد  هايمهارت - 2

  است. غیر ورزشکارفراد ورزشکار بیشتر از افراد شایستگی اخالقی ا - 3

  ي غیر رزمی است.هارشتهانگیزه پیشرفت ورزشکاران رزمی بیشتر از  - 4

  ي غیر رزمی است.هارشتهاجتماعی ورزشکاران رزمی بیشتر از  هايمهارت- 5

  ي غیر رزمی است.هارشتهشایستگی اخالقی ورزشکاران رزمی بیشتر از  - 6

  انگیزه پیشرفت  ورزشکاران پسر بیشتر از ورزشکاران دختر است. - 7

  از ورزشکاران پسر است. اجتماعی ورزشکاران دختر بیشتر هايمهارت- 8

  شایستگی اخالقی ورزشکاران دختر بیشتر از ورزشکاران پسر است. - 9

بودن  غیر ورزشکارورزشکار یا  توانمیاجتماعی و شایستگی اخالقی  هايمهارتاز روي انگیزه پیشرفت، -10

  افراد را تشخیص داد.

 پژوهشی سؤاالت- 6- 1

  تحقیق: سؤال

اجتماعی و  هايمهارتافراد توسط انگیزه پیشرفت، (انفرادي یا گروهی)  قدرت تشخیص نوع ورزش

  شایستگی اخالقی چقدر است؟

  متغیرها بنديطبقه - 7- 1

  انغیر ورزشکار، غیر رزمیورزش هاي رزمی،  هاي متغیر مستقل: ورزش

  اجتماعی، شایستگی اخالقی هايمهارتمتغیر وابسته: انگیزه پیشرفت، 
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  ورزشی، میزان تحصیالت، سن، وضعیت تأهل متغیر کنترل: سابقه

  انگیزه پیشرفت

  تعریف مفهومی:

میل، اشتیاق و تالشی است که فرد براي دستیابی به یک هدف یا تسلط به اشیاء و امور و انگیزه پیشرفت    

  ).1376(پارسا،  کندمیخود ابراز و رسیدن به یک معیار متعالی از  هااندیشهیا افراد و 

  عملیاتی:تعریف 

) به دسـت  1970است که آزمودنی در پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ( اينمرهانگیزه پیشرفت میزان    

  است. ايفاصله. مقیاس انگیزه پیشرفت آوردمی

  اجتماعی هايمهارت

  تعریف مفهومی:

از رفتارهاي اجتماعی مناسب معطوف به هدف و داراي ارتباط درونی بـا   ايمجموعهاجتماعی  هايمهارت   

  ).1994(هارجی، باشدمیموقعیت هستند که قابل یادگیري بوده و هرکدام تحت کنترل شخص 

  تعریف عملیاتی:

) بـه  2003اجتماعی ریگو و کانـاري (  هايمهارتاست که فرد از پرسشنامه  اينمرهاجتماعی  هايمهارت   

  است. ايفاصلهاجتماعی  هايمهارت. مقیاس آوردمیدست 

  

  اخالقی شایستگی

  تعریف مفهومی:

که اخالقی هستند (بر اساس اصول درونی) و عمل کردن مطابق با  هاییقضاوتو  گیريتصمیمتوانایی    

  .هاییقضاوتچنین 
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  تعریف عملیاتی:

) به 2010که فرد در پرسشنامه شایستگی اخالقی مارتین و آستین ( است اينمرهشایستگی اخالقی    

  است. ايفاصلهشایستگی اخالقی، . مقیاس آوردمیدست 

  ورزش

قوانین مورد  رشتهیککه بر پایه  شودمیگفته » ورزش« یجسمان هايمهارتو  هافعالیتبه مجموعه    

توافق همگان و با اهداف تفریحی یا براي مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت جویی یا 

 پیداکرده المللیبین. امروزه ورزش زنان نیز جایگاه خاصی در مجامع گیردمیاز این اهداف انجام  ايآمیزه

  ).1380است (اقبالی، 

  تقسیم کرد. غیر رزمی هايورزشرزمی و  هايورزش دودستهبه  توانمیرا  هاورزش

  رزمی هايورزشالف) 

تقویت روح و جسم، سعی در پرورش هر چه بیشتر استعدادهاي  باهدف است کهشامل یک سري حرکات    

به دو قسمت نرم و سخت تقسیم نمود. هنرهاي سخت به یک سري  توانمیانسان دارد. هنرهاي رزمی را 

، که باعث آمادگی بدن و تقویت شودمیخاص که در هر ورزش وجود دارد گفته  هاينشستحرکات و 

نرم که با نیروي ذهن  هايورزشمانند: کاراته، جودو، تکواندو، ووشو و نین جیتسو.  شودمینیروي درون 

  جی. مانند یوگا و تاي کنندمیبیشتر کار 

  غیر رزمی هايورزشب) 

یک ورزش گروهی و با کمک یک توپ است. هدف هر تیم از انجام بازي کسب امتیاز از طریق : بسکتبال

 هايمهارتفراوانی بر تمرینات بدنی و تقویت  تأکید. لذا باشدمیانداختن توپ در داخل حلقه تیم مقابل 

ز براي تیم . هر توپی که از حلقه حریف عبور کند و داخل آن برود باعث کسب امتیاگیردمیعملی صورت 
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در فصل زمستان بود  ايسربسته. هدف اصلی از ابداع چنین ورزشی ایجاد فعالیت در محیط شودمیمربوطه 

 دنی و وضعیت جسمانی خود را در حدنیز فعالیت داشته و با ورزش، فرم ب فضاکه افراد بتوانند در این 

زمان،  باگذشتشد که  آمیزرقابتزشی مطلوب حفظ نمایند. بعد از جنگ جهانی اول، بسکتبال تبدیل به ور

  واقع شد. مؤثرمربیان بسکتبال وضعیت مناسبی پیدا کردند و فعالیتشان 

سنی  هايگروهپیشرفت شایانی نموده است زیرا براي تمام  هاباشگاهاین ورزش در مدارس و : والیبال

گران نیستند. در  باشدمیشامل توپ و تور  کهآنمناسب است و احتیاج به فضاي کمی داشته و وسایل 

یکی از را براي بازیکنان فراهم نموده و در نوع خود جزء  ياالعادهخارقهنگام بازي، پرورش فیزیکی 

. والیبال احتیاج به پرش، چابکی، سرعت، واکنش و تنظیم حرکات در شودمیمحسوب  هابازي ترینمهیج

  دارد. شدهتعیینوقت 

و اغلب آن را  کنندمی بازي همدر مقابل  نفرهیازدهورزشی است گروهی که در آن دو گروه فوتبال: 

. این ورزش در زمینی مستطیل شکل با پوشش چمن یا چمن مصنوعی دانندمیپرطرفدارترین ورزش جهان 

توپ به  واردکردناست. هدف،  شدهدادهکه در انتهاي عرضی دو ضلع آن دو دروازه قرار  گیردمیانجام 

و بازوهاي خود براي  هادستتنها کسی است که در این بازي حق دارد از  باندروازهدروازه حریف است. 

پا و ضربه زدن به آن، به گرفتن و مهار توپ استفاده کند. دیگر اعضاي تیم، توپ را اغلب با استفاده از 

کنند. هر تیمی که بیشترین گل را به استفاده  سرخود. گاه نیز ممکن است از سینه یا آورنددرمیگردش 

برابر پایان پذیرد، نتیجه بازي را مساوي اعالم  هايگلبازي است. اگر بازي در پایان با  يبرندهحریف بزند 

بازي  کنندهتعیینو سپس ممکن است ضربات پنالتی  شودمیاضافه کشیده  وقتبهیا اینکه بازي  کنندمی

  باشد.
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  دوم: فصل

  نظري پژوهشمبانی 
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  مقدمه

  ))نظري مربوط به آن هايیدگاهدتاریخچه مختصري از روانشناسی ورزش و ((

با خود روانشناسی مطرح بوده است، اولین پژوهش به ثبت رسیده  زمانهمدر قالب ورزش،  شناسیروان   

منابع موجود،  بر اساس) 1898( 1. نورمن و تریپلتشودمیدر روانشناسی ورزش به اوایل قرن نوزدهم مربوط 

آن در روانشناسی ورزش انجام داده است. تریپلت  موازاتبهاولین آزمایش خود را در روانشناسی اجتماعی و 

رقیب در  عنوانبهاجتماعی را مورد مطالعه قرار داد. وي ثابت کرد که حضور افراد دیگر  کنندهتسهیلعوامل 

  .شودمیسرعت عملکرد آنان  ، موجب افزایشسواراندوچرخهکنار 

که رشته روانشناسی ورزش  1920تریپلت بعدها تحقیقات خود را درباره ورزش دنبال نکرد و تا سال    

  رسمی شکل گرفت، تحقیق در این خصوص انجام نشد. صورتبه

. گریفت تأسیس کرد 3 آزمایشگاه تحقیقات ورزشی را در دانشگاه ایلینویز 2کولمان گریفت 1925در سال    

یک درس دانشگاهی معرفی و تثبیت کند. او دو  عنوانبهطراح روانشناسی ورزشی، توانست آن را  عنوانبه

هم عمل  ايحرفهورزشی  هايتیممشاور  عنوانبهکتاب مرجع مهم در این زمینه منتشر کرد و عالوه بر این، 

 شناسیروان. در اوایل، فرایند پیشرفت دنامنمیکرد که به همین دلیل اغلب او را پدر روانشناسی ورزش 

آزمایشگاه تحقیقات ورزشی نیز به دلیل فقدان سرمایه  1932در سال  چنینهمنبود،  توجهقابلورزش 

  تعطیل شد.

روانشناسی ورزش ي درزمینهي ناچیزي هافعالیتحداقل در جهان غرب) ( 1960تا  1930 هايسالبین    

 رشـته یـک  عنـوان بـه ورزش  شناسـی روانانجام گرفت. بالفاصله بعد از جنگ جهانی دوم در اتحاد شـوروي،  

و عملیـات   هایافتهقرار گرفت. هرچند که در طول دوره جنگ سرد، اطالعات دقیقی از  موردتوجهدانشگاهی 

اروپـاي   هايتیم)  1960اورند که در المپیک (براین ب عموماً حالبااینبود.  منتشرنشدهشوروي  شناسیروان
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 آنچه). اما 1384؛ به نقل از غفاري، 1994ورزش را به خدمت گرفتند (کریمر واسکالی ، شناسیروانشرقی، 

ورزش  شناسیرواناز  معمول طور بهآلمان شرق و روسیه،  هايتیم 1970مسلم است این است که در اوایل 

در کشور انگلستان و بعد چند سال دیگر در سراسر اروپا حیـات دوبـاره    ازآنسپو  1960در آمریکا در سال 

رشـد و توسـعه پیـدا کـرد.      سـرعت بـه رشـته دانشـگاهی جدیـد     عنـوان بهیافت، و بعد از مدتی در کل دنیا 

مورد مطالعه  شناسیروانورزش در حیطه علوم ورزشی، در مقابل  شناسیرواناینکه، تا این اواخر  توجهجالب

 ايشاخه عنوانبهورزش را  شناسیروانآمریکا،  شناسیروانانجمن  1986. اما در سال گرفتمیو توجه قرار 

را تحت  ايمجموعهانگلستان، زیر شناسیروانانجمن  1993از روانشناسی مورد شناسایی قرار داد. و در سال 

 شناسـی روانرا براي تغییـر موقعیـت    ايزمینهات مذکور اقدام بنا نهاد. ))روانشناسی تمرین و ورزش((عنوان 

  ایجاد کرد. شناسیروانورزش و ارتباط آن را با 

ورزشکاران وجود دارد. از جمله  شناختیروانشخصیتی و  هايویژگینظري مختلفی در مورد  هايدیدگاه   

 دهـد نمـی ، فرد ورزشکار، پرخاشگري خود را که یک انرژي غریـزي اسـت و جامعـه اجـازه     1در نظریه فروید

، ورزشـی کـه   گـردد مـی ورزش معطـوف   طرفبهپرخاشگري خود را بروز دهد، در این موقع پرخاشگري فرد 

 ودشـ مـی ، تا جایی که فرد قهرمان براي دیگران الگـو  کندمیبلکه ستایش هم  پذیردمیآن را  تنهانهجامعه 

  ).1380(محمدي، 

یم رفتـار را  تـوان می، هاخصلتدیدگاه نظري دوم ، تئوري خصلت است و فرض براین است که با شناسایی    

ها  هاخصلترفتار اعتقاد دارند. و با شناسایی این  پذیريتعمیمبه پایداري و  هاآنچنینهمنماییم و  بینیپیش

  ).1990، 2هدایت کرد (میشل خصلتشانمتناسب با  ي ورزشیهافعالیتورزشکاران را به  توانمی

. امـروزه  اندآوردهیادگیري اجتماعی روي  هايتئوريافراطی خصلت به  هايتئوريروان شناسان جدید، از    

و  شـناختی روانتعاملی عوامل  هاينقشکه بر  دهندمیاکثر روان شناسان ورزشی، رویکرد تعاملی را ترجیح 

 دارد.  تأکیدرفتار  هايکنندهتعیین عنوانبهعوامل موقعیتی 
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، هاموقعیتدر تمامی  تنهانه. کندمی بینیپیش، رفتار را در موقعیت معین شناختیروانخصوصیات معین    

 کـه وقتییک بازیکن تنیس ممکن است از زمانی که با یک رقابت روبرو است همواره دچار اضطراب شود، اما 

آکادمیک یا توضیحات شفایی روبروست، چنین مشکلی را نداشـته باشـد    هايآزموندیگر مثل  هايچالشبا 

  ).1384؛ به نقل از غفاري، 1383(خواجوند، 

سالمت عمومی تأثیرگذار بر رفتـار و   شناختیروانورزش، شناسایی عوامل  ايحرفهبراي مدیریت علمی و    

مهمی در روانشناسی ورزش وجود دارد که با عملکـرد ورزشـکاران    يهامؤلفهموفقیت ورزشی ضروري است. 

اجتماعی و شایستگی اخالقی  هايمهارتبه انگیزه پیشرفت،  توانمیدر ارتباط هستند. از جمله این متغیرها 

  اشاره کرد.
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  مبانی نظري انگیزه پیشرفت -2-1

  مقدمه

است (مک کلنـد،   قرارگرفتهمورد مطالعه  تفصیلبهاست که  هاییانگیزهنیاز به پیشرفت یکی از نخستین    

به  جانبههمه). باتل معتقد است که انگیزش تحصیلی عبارت است از گرایش 1953اتکینسون، کالرك، الول، 

معیارها، تالش براي موفقیت در عملکرد و برخورداري از لذتی که  ترینعالیارزیابی عملکرد خود با توجه به 

نیاز به پیشرفت در سطح باالیی قرار دارند نسـبت بـه    ازنظرد همراه است. اشخاصی که با موفقیت در عملکر

بـاالتر و   هاينمرهدارند بیشتر متمایل به تحصیالت دانشگاهی، کسب  تريضعیفافرادي که نیاز به پیشرفت 

  ). 1980هستند (اتکینسون،  برنامهفوقي هافعالیت

  22انگیزش - 2-1-1

به معنی حرکت دادن مشتق شده اسـت. مفهـوم کلـی جنـبش      Moverاصطالح انگیزش از فعل التین    

این تصور است که انگیزش چیزي است که ما را به جنبش و تحـرك وادار و کمـک    کنندهمنعکس(تحرك) 

  ).1386، شهرآرايتا تکلیف خود را کامل کنیم ( کندمی

و راهنمـایی بـراي گـزینش،     کندمیانگیزش، عاملی درونی است که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت    

) سـاختار الزم بـراي   1366( 23). تیـوان و اسـمیت  1379ارادي اسـت (زکـی،    هايکوششکوششی از میان 

ز انگیـزش فـرد   تعریـف ا  هرگونهقبل از  گویدمی) 1367. مزلو (نامندمیفعالیت یک موجود زنده را انگیزش 

نیاز بخشی از  يکنندهبرطرفیک کل و سازمان در نظر گرفته شود، بدین معنی که انگیزش  عنوانبهبایستی 

  .انگیزدبرمیموجود نیست، بلکه یک موجود را 

. انگیـزش  کنـد مـی انگیزش مجموعه نیروهایی است که افراد را به درگیر شدن در یک رفتار معـین وادار     

تـا رفتـار    کننـد مـی و این عوامل فرد را وادار  کندمیه با عوامل درونی، بیرونی ارتباط  پیدا مفهومی است ک

 هايموقعیتدر برخی  کهدرحالی، شودمی تأکید، روي عوامل درونی هاموقعیتخاصی اتخاذ کند. در برخی 
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Abstract:  

   The aim of present research is comparing achievement motivation, social skillsand moral 
competency in athletes and non athletes of female and male. Research method was the 
correlation and the causal-comparative. The statistical collection consists of epic and non epic 
athletics and non- athletics mals and females, in age range of 20 to 40, in Ardabil cities. The 
study sample included 200 peaple males and females that was selectedbase on cluster random 
sampling. Instrument used in present research consist of Hermens achievement motivation 
questionnare; Riggio and Canary social skills questionnare; Martin and Ashtin moral 
competency questionnare. To analisis the data descriptive statistics, multi-variance analyzers 
and discriminative analysis were used, te results show that achievement motivation, social 
skillsand moral competency were more in athletes than non- athletes. There was also 
significant difference between epic and non epic athletes achievement motivation, social 
skillsand moral competency, in other word, the amount of epic athletes achievement 
motivation, social skillsand moral competency are higher than non-epic athletes. And there 
was also significant difference between athletes of female and male achievement motivation, 
social skillsand moral competency. So, according to result, can said exercise and physical 
activaties are factors to make welfare and discharge peaple exitement and this factors are the 
way for release from life stress. 

Keywords: Achievement Motivation, Social Skills, Moral Competency, Athletes. 
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