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 چکیده
 -نوع توصیفیاز پژوهشروش . قداست ورزشی در دانشجویان ورزشکار بود ةساز طراحی ،این پژوهشهدف 

آماری  ة. نمونندهای کشور بودشکار دانشگاهآماری دانشجویان ورز ةستگی و با هدف کاربردی بود. جامعهمب

انتخاب  ای از یازدهمین المپیاد ورزشیتصادفی طبقه ةبه شیو ،نفر( 150سازی )مدل برایکفایت به تعداد قابل

 ةنامنظری و مصاحبه با مربیان و اساتید، پرسش ةنظرخواهی شد. براساس مطالعها از آن وشد 

ی کرونباخ( و )محتوایی(، پایایی )آلفا روایی ،د و با استفاده از نظر متخصصانشای تنظیم ساختهپژوهشگر

حلیل ت برای( پی.ال.اس. افزارسازی معادالت ساختاری )نرماعتبار عاملی )برازش مدل( تأیید شد. از روش مدل

و اخالق  د از تغییرات تعهددرص 44معنویت و نیایش به میزان متغیر ها استفاده شد. نتایج نشان داد که یافته

که متغیر معنویت و نیایش  نشان دادند 456/0و  810/0دو ضریب همچنین، . کردیین طور مستقیم تبرا به

ثیر بر متغیر تعهد و اخالق تأ ،درصد 37طریق متغیر میانجی منش و احساس به میزان طور غیرمستقیم و ازبه

ش رهنگی ورزف ةینکه تعهد و اخالق پیامدهای موردانتظار در توسعشده و ا. با توجه به ساختار تبیینشتدا

های های احساسی نقش فرایندی و جنبهجنبه ،یندیاهای معنوی نقش پیشجنبهکه توان گفت می ،هستند

 د.ناخالقی نقش پیامدی در تقدیس ورزش برای ورزشکاران دار

 .قداست ورزشی، اخالق ورزشی، منش ورزشی، دانشجویان ورزشکار واژگان کلیدی:
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 مقدمه
  دارند اهداف  و هاروش مانند هاییمؤلفه در ورزش و دین هایپدیده که اساسیهای تفاوت باوجود

 کهصورتیبه ؛ترین نهادها در تاریخ هستنداین دو پدیده از ماندگارترین و مقدس ،(1384)نادریان، 

مسابقات هستند. از کردن در قبل و بعد بسیاری از ورزشکاران دارای تقیدهای دینی مانند دعا

های مرتبط با ورزش های خود از استعارهاز رهبران مذهبی، اغلب در موعظه بسیاری راین،بافزون

بندی به گرایی و پایز مظاهر پیوند دین و ورزش، اخالق(. یکی ا2008، 1تنکنند )کویناستفاده می

مانند ق و با مفاهیم مختلفی دین و ورزش، اخال زمینةفراوانی در هایپژوهش ت.اخالق در ورزش اس

وانی و رفتار شهروندی ورزشکاری، سلحشوری، بازی منصفانه یا جوانمردانه، منش ورزشی، پهل ةروحی

توان می قداست ورزشیاست. در تعریف  2یکی از این مفاهیم جدید، قداست ورزشی که اندشدهانجام 

در ورزش است  های دینیبردن از نمادهای خداپرستانه و بهرهز خودگوییگفت که قداست استفاده ا

تقدس به  ،شود ورزشکاران درک بهتری از اعمال و حرکات خود داشته باشند. همچنینکه موجب می

کسب امکان در و دهد میهای زندگی شخصیت الهی شود که ازطریق آن به جنبهمی گفتهروندی 

اند که نظر گرفتهابعاد گوناگونی را برای قداست در ،راستادراینکند. میفرد کمک شایانی به  تعالی

های روحانی و این حالتشناسی، فیزیکی و بدنی است های معنوی اجتماعی، روانشامل پرورش ویژگی

عنوان ها بهاین موضوع را در سازمان. (2005 ،3)پارگامنت و ماهونید نآورمیوجود مایزی بین افراد بهت

راستا فرهنگی و رستگار اند. دراینداشتهثر آن اذعان ؤشناسند و به نتایج ممعنویت سازمانی می

در ( 2000) 4تیتاند. دیان و ههای کاری دانست( نیز معنویت را موجب انگیزش فردی در تیم1385)

عنویت ، سطح سواد را از عوامل مشودعث افزایش اعتماد و رضایت میتحلیل نتایج معنویت که با

با گسترش  ،ورزش ةاما در مقول ؛از دالیل آن نشان دادند ا خدا رااند و درک ارتباط امور دنیوی بدانسته

ضعف و  ةها، مسئلو لذت در ورزش وح بازیرفتن رحاشیهای ورزش و بههای حرفهروزافزون جنبه

، 5اضمحالل اخالق ورزشی و سکوالریسم ورزشی نیز به چالشی بزرگ تبدیل شده است )گاتمن

بی بر زندگی اجتماعی، ارتباطات و رفتارهای بین افراد و های مذه(. باید اذعان کرد که نگرش1978

رساندن فرد به کمال و شکوفایی (. هدف دین و ورزش، 1996، 6)رز ندثیرگذارأهای ورزشی تفعالیت

. پیوند ورزش هستند استعدادهای وجودی است که بخشی از آن استعدادهای جسمانی و مهارتی ةهم

                                                           
1. Quinten  

2. Sacred Sport  

3. Pargament, K. I., & Mahoney 

4. Dillon & Tait 

5. Guttmann 

6. Rose 
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منش و احساس به ورزش است که این نیز تواند شامل اخالق و تعهد، معنویت و نیایش و و دین می

نظر اختصاصی هر نوع فعالیت ورزشی در یکی از اهدافین وام گرفته شده است و مفهوم در ورزش از د

ت البته در این پیوند باید به مفاهیم و ظرفی ؛(1393 و مهرابی، نژادمضانیررزاقی، گرفته شده است )

ممکن است  مانند سکوالریته در ورزش چند در مواردیره ؛کردی اخالق در ورزش نیز توجه کردکار

اخالق ورزشی و اخالق مذهبی  یرزش در یک جهت قرار گیرند و گاهمذهب و اخالق نتوانند با و

 (. 2000، 1افزایی یکدیگر شوند )بورنستالتوانند باعث هممی

گوناگونی را  هاینظر مذهب و ورزش ةرابط بارةدر پژوهشگران کنیم، دین تصور ةمثابا بهاگر مذهب ر

مذهب و ورزش  که ( اشاره کردند2001)3( و کوکلی 1992)2هوفمن  کهطوریبه ؛اندکردهمطرح 

( در 1992)5( و نوواک 1993)4ای در رویدادهای خاص دارند و پربیش جایگاه و ساختارهای ویژه

ند. از دیدگاه اهبر تعامالت و ارتباط بین این دو پدیده تمرکز داشتتوضیح همگرایی ورزش و مذهب 

توانند چیزی بیش از خودشان، ها، ورزش و مذهب هر دو الهة عشق هستند که در آن افراد میآن

به کمال برسند، بیان و تجربه کنند. دهد ها اجازه مییزی که به آنچیزی با مفهوم نمادین عمیق و چ

خنان قبلی از س و هاخواندن آوازهای جنگ، رژه (های ورزشیکند که مراسمان می( بی1992نوواک )

د تا حس ندهکنندگان اجازه مینیایش( به مشارکت و گرفتنعشای ربانی، روزهمثل بازی( و مذهب )

برای هایی ارد که ورزش و مذهب فرصت( نیز عقیده د1993تری را تجربه کنند. پربیش )بهتر و کامل

ثیر دین بر أت رزمینةد .ین انسان و آفرینش را تجربه کنندهایی جالب بد تا واقعیتنکنفراهم میافراد 

 کنند و پیامدیاد می ،ای مهم برای ورزشکارانلفهؤعنوان مشناسان از دینداری بهن نیز روانورزشکارا

  کنند.میآن را رفاه روحی بیشتر ذکر 

 ةع نگاه ورزشکاران دانشگاهی و غیردانشگاهی به مقولنو کهتوان گفت تخصصی می یبسط و تحلیلدر 

ران نخبه در ورزشکا دینداریسطوح باالتر  ،حتی در برخی موارد .تواند متفاوت باشددین و مذهب می

، کولسکی و )استورچ و سرآمد دانشگاهی نسبت به ورزشکاران غیردانشگاهی گزارش شده است

دینداری  ،اینبر(. عالوه2002، 7کاواکس، اوکان، استورچ چ،استور؛ 11002، 6سیلوستر و استورچ

(. از منظر 2002، 8ن، استورچ، ویلش و اوکارا از افسردگی مصون کند )استورچ تواند ورزشکارانمی

                                                           
1. Wiese-Bjornstal 

2. Hoffman 

3. Coakley 

4. Prebish 

5. Novak 

6. Storch, Kolsky, Silvestri, & Storch 

7. Storch, E. A., Storch, J. B., Kovacs, A. H., Okun, A., & Welsh, E 

8. Storch, Storch, Welsh, & Okun 
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مخدر را در ورزشکاران دانشگاهی کاهش دهد )ویلز، تواند احتمال مصرف موادنداری میدیگر، دی

مصرف مواد ان مذهبی را در سوء( نیز قدرت ایم2012) 2همکاران ، سکولیک و کولجاککاوار. 1(2200

 3سر، برکلی و هاوومو توجه دانستند.، قابلشتندکم ورزشی دا ةغیرمجاز در ورزشکاران زنی که تجرب

ر میزان بی توجهثیر قابلأشجویان ورزشکار تبین داناعتقادات مذهبی درکه ( نیز نشان دادند 2013)

 زا دارد.جنسی خطرکاهش رخدادهای  ،مصرف الکل و همچنین

 ةاستفادکاهش مذهب باعث  ،(2017) 4، زنیک، سکولیک، کوبال و لسنیکوانز پژوهشمطابق نتایج  

استفاده از ورزشکاران ممکن است تصور کنند اما برخی از  شود؛میی از ورزشکاران از دوپینگ بسیار

و مظهر قدرت و خیرخواهی خدا است و این امر کند میها در ورزش ایجاد حس الهی توانایی بدنی آن

ش آرام ،نتیجهماالً رضایت بیشتری از ورزش و درد. این ورزشکاران احتشوتواند سبب قدرتی روانی می

های بر جنبه پژوهشگرانبیشتر  با اینکه (.2005و ماهونی،  ت)پارگامن کنندمی کسب بیشتریدرونی 

های دیگر این موضوع نیز بررسی باید جنبه ،اندشده شمردن مشارکت ورزشی متمرکزمثبت مقدس

آن مة اد چیزی را مقدس بدانند و در ادااگر افر ند که( بیان کرد2005) 5ماهونی امنت وشود. پادگ

زمینة ورزش، رسند. درروحی می یپذیربه نتایج معکوسی مانند آسیب ،نقصانی را تجربه کنند

نایی خود برای دادن توادرصورت ازدست ،دانندمقدس می ورزشکارانی که مشارکت خود در ورزش را

 کار ،زمینهشوند. دراینپذیر میبیشتر آسیب ،بازنشستگی یاخستگی  ،مشارکت در ورزش براثر آسیب

عنوان هتیم را مقدس بشمارند و دیگران را ب ( بیان کردند که اگر طرفداران2002) ماهونی و همکاران

های پیروز قرار گیرند. اگر برنده معرض انتقام از تیمکنند، ممکن است در یمشان استنباطت ةکنندنقض

 ،و درمقابل کرده استها حمایت آناز ورزشکاران )یا طرفداران( باور دارند که خدا  ،مقدس باشد

احترامی و قضاوت، بیکند و این عقاید باعث پیشایت میها حمهای دیگر از آنورزشکاران و تیم

 د. نشوبیشتر میسختی رقابت 

( در پژوهشی با عنوان 1391)، فرزان، الماسی و زمانی دادنه عسگردون مانند پژوهشگرانی ،در ایران

کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی های شرکتعنویت بین مربیان و سرپرستان تیمبررسی م»

داری شیوع اطور معنبه ،ه در مربیان و چه در سرپرستانمعنویت چکه  ندنشان داد «دانشجویان دختر

بررسی »در پژوهشی با عنوان ( 1389)و جالل منش قهفرخیی، فراهانی، علی دوست گودرزدارد. 

بندی که وضیعت پای نداظهار کرد «گیر و فوتبالیست شهر تهرانهویت دینی و ملی جوانان کشتی

                                                           
1. Wiese-Bjornstal 

2. Cavar, Sekulic & Culjak 

3. Moore, Berkley-Patton & Hawes 

4. Zvan, Zenic, Sekulic, Cubela & Lesnik 
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، کمتر درصد 99ان جوان شهر تهران در سطح اطمین گیراننظری و عملی به هویت دینی در کشتی

البته  است؛ندی نظری و عملی به هویت ملی، درحد ضعیف بو این میزان برای پایاست از متوسط 

های منش اخالقی را دربین ورزش( 1392) ، رمضان نژاد، طباطبایی، شاهین طبع و عابدینیهمتی

بین ق و معنویت درکه اخالییآنجا، ازحالهرهای گروهی اعالم کردند. بهانفرادی بیشتر از ورزش

های ین آنان و رواج فحش، تاتو و پوششباست و با توجه به رشد اعتیاد درورزشکاران رنگ باخته 

های اخالقی دربین ورزشکاران ( و نیز کاهش ارزش2012، فرزانو  ، دوستیزاده)احمد ،نامناسب

دنبال پژوهشگران باید بهرسد نظر میهب ،(1392)کمانی و اکبری، بال های خاص مانند فوترشته

عمدتًا  اخالق باشند که با توجه به جامعة های متنوع دور ازرویکردی بومی برای کاهش این پدیده

تواند مربیان را در توسعه و استفاده از این ابزار درونی ران، شناسایی تأثیرات این مقوله میمذهبی ای

و در بسیاری از موارد  این قاعده مستثنا نیستدانشجویی نیز از ورزشکاران یاری رساند. طیف ورزش 

ورزش دانشگاهی هنوز که رسد ازآنجایینظر می؛ اما بهشاهد این رویکرد در ورزش دانشگاهی هستیم

تحصیل رزش قهرمانی فاصله دارد و همچنین، همة ورزشکاران در محیطی دانشگاهی درحالبا و

در این پژوهش اخالقی قرابت بیشتری داشته باشند.  با ابعاد قداست مانند معنویت احساسی و ،هستند

مذهب  شمردن ورزش( فراتر از صرف مقولةبررسی قداست و تقدیس ورزش )مقدس سعی خواهد شد

نتایج  هاینقایص و تناقض حدی، تابرایناد اخالقی و احساسی را نیز در برگیرد. عالوهباشد و ابع

تقدس و ورزش دربین دانشجویان ورزشکار  ةدرک رابط یبراارچوبی هو چ شوندپیشین مرتفع  مطالعات

 احساسیبه مربیان این امکان را خواهد داد که بدانند با رویکردهای مذهبی و  پژوهش. این شودترسیم 

و خود ورزشکار نیز بتواند با دید روشنی به این مقوله  کنندر دانشجوی خود چگونه برخورد ورزشکا

 .بنگرد

شدة شده و روابط ترسیمهش ترسیم شده است. ابعاد شناساییمدل مفهومی پژو در شکل شمارة یک

. مبنای اصلی استنظر ای و انجام مصاحبه با تعدادی صاحبکتابخانه ها براساس مطالعةبین آن

صورت ارتباط بین سه ( است. دلیل اینکه مدل به2008تن )کوینهای پژوهشمانند  اساس مطالعاتیبر

این  -1، سه مورد است: مسیر( ترسیم شده و از قالب تحلیل عاملی استفاده نشده استمتغیر )تحلیل 

 ندارند )نظر زیادیپذیری جمع کلی درقالب، یک سازة واحد و یکپارچه،صورتسه مفهوم به

هیت آن با توجه به ابعاد قداست ورزشی بیشتر همانند یک جریان روانی است و ما -2 متخصصان(؛

 -3 ؛یعنی دارای پیشانیدها، فرایندها و پیامدها است تر است؛تحلیل مسیر نزدیک شده بهشناسایی

تاری )مانند قداست( مفهومی یا یک سیستم رف ط علی و معلولی بین اجزای یک سازةتحلیل رواب

 دهد.دست میهتری از موضوع بتر و بینش عمیقدیدگاه جامع
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

صورت نظری و عملیاتی تعریف شده است. مبنای مدل مفهومی پژوهش به یک،در جدول شمارة 
 نظر انجامپژوهش و نظر اساتید صاحب مفهومی براساس مبانی نظری، پیشینةبندی و کدگذاری دسته
 است.  شده

 )تعریف نظری و عملیاتی( شناسی متغیرهای پژوهشمفهوم -1جدول 
 منبع ها(عملیاتی )گویهتعریف  ابعاد نظری تعریف متغیر

ش
یای

و ن
ت 

وی
عن

م
 

 معنایبهمعنوی درمقابل لفظی است و 
و باطنی درمقابل  ،روحانی درمقابل مادی

تواند  رود. معنویت مکار میهبنیز ظاهری 
های اخالقی، قدسی یا غیبی، ارزش یامر

هرنوع  ،دین، عرفان و مواردی از این قبیل
 ؛برگیرد. نیایش معنابخشی به زندگی را در

سبب اصلی  یعنی توجه پیداکردن به
معنای دعا، ها. نیایش در لغت بهپدیده

نیکوآفرین، ستایش، تحسین،  یآفرین، دعا
آفرین و دعا از روی خواهش و زاری، تضرع، 

است مواردی از این قبیل و زاری، عبادت 
 .)فرهنگ لغت دهخدا(

اعتقادات 
معنوی به 

 ورزش

 ةبازتابی از اراد ةمثابمشارکت در ورزش به
 خداوند
 شمردن ورزش و مشارکت در آنمقدس

 عبادت بدن ةثابممشارکت در ورزش به
 های معنوی و اصول انسانیبندی به ارزشپای

متصورشدن جایگاه واالتر برای خود هنگام 
 مشارکت در ورزش

 

دستاورد 
معنوی  

 ورزش

احساس هدایت و حمایت خداوند هنگام 
 ورزش مشارکت در

ایجاد ارتباط معنوی قوی بین فرد و خدا هنگام 
 مشارکت در ورزش

خود  یدر ماورا شدن فرد از قدرت خالقانهآگاه
 هنگام مشارکت در ورزش

شدن به کمال انسانی و اسرار زندگی نزدیک
 هنگام مشارکت در ورزش

رامش و نشاط درونی هنگام مشارکت در آ
 ورزش
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 )تعریف نظری و عملیاتی( شناسی متغیرهای پژوهشمفهوم -1جدول ادامة 
 منبع ها(تعریف عملیاتی )گویه ابعاد نظری تعریف متغیر

ش
یای

و ن
ت 

وی
عن

م
 

 
رفتار 

 معنوی در
 مشارکت

بخشی از بعد معنوی  ةمثابمشارکت در ورزش به
 زندگی ةو  برنام

 هنگام مشارکت در ورزش دینی ةکمک از ائم
 پیروزیشکر خدا  هنگام 

 شکر خدا حتی هنگام شکست
( هنگام مشارکت در غیرهدعا )آیات و  ةزمزم

 ورزش

 

س
سا

اح
 و 

ش
من

 

فطرت، طینت، خصلت،  ،ی خوامعنمنش به
. استعادت و غیره  ،طبیعت ،نهاد، سرشت

هاى منش براى ارزیابى شخصیت با مقیاس
 ؛یعنى خوبى و بدى است ،اخالقى
کیفیات که شخصیت را معرف تمام درحالى
عاطفى و حتى بدنى  ،عقلى ،اخالقى ،روحى

دانند. احساس عبارت است از نخستین مى
های آدمی ازطریق ها و یادگیریتجربه

 ،در این مبحث .های حسی مختلفگیرنده
منظور از احساس ابعاد شناختی و ادراکی 

 .(1394)قره،  ذهنی آن است

احساس به 
 ورزش

احساس خوشبختی و شادی هنگام  ةتجرب
 مشارکت در ورزش

احساس  لمس زندگی هنگام مشارکت در 
 ورزش

 یای زندگیؤترین ربودن بزرگورزشی
 یک معجزه ةمثابمشارکت در ورزش به

 

 عرق تیمی
 تیم هاییماحترام به اعضا و تص

 تیم ةاحترام به فرهنگ و فلسف
 تعهد به تیم و هواداران

 

 ةروحی
 پهلوانی

 ةبازتابی از اراد ةمثابمشارکت در ورزش به
 خداوند

 عبادت بدن ةمثابمشارکت در ورزش به

 های معنوی و اصول انسانیبندی به ارزشپای

 

الق
اخ

 و 
هد

تع
 

تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل 
کسی یا برای چیزی و خود را ملزم به انجام 

روانی کاری دانستن. تعهد، نگرش و حالتی 
است که به منظور توصیف تمایل افراد به 

شود. تعهد رفتارهای مشخص استفاده می
نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به 
رفتار خاص است. اخالق ورزش یکی از 
موضوعات اخالق کاربردی است که برای 
سنجش تصمیمات عملی اخالقی و مواجهه 
با مسائل، رفتارها و سیاست های اخالقی در 

ه ها، تکنولوژی، حکومت و غیره کاربرد حرف
 (.2008)کوینتن،  دارد

بازی 
 جوانمردانه

دادن با حریف و تصدیق تالش او  بعد از دست
 شکست یا پیروزی

 اطاعت از داور و مدیریت رویداد
 رعایت اخالق بازی

 

تعهد 
 ورزشی

 نگرش مثبت به ورزش
های شغلی یا به سایر  فرصت ورزش بودنارجح

 الگوهای فراغتی
اولویت خود ورزش نسبت به مزایایی آن  )مقام، 

 (غیرهشهرت، پول و 
شک و تردید نسبت به مشارکت در  نداشتن
 ورزش

 

 قانونمندی

 پرستیداجتناب از نژا
 بندی به قوانین ورزشی و عرف ورزشیپای

گردان، مواد اعتیادآور )روان نکردنمصرف
 (.و غیره سیگار
 شدهمواد نیروزای منع نکردنمصرف
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 شناسی پژوهشروش

جویان دانشی پژوهش آمار ةهمبستگی و با هدف کاربردی بود. جامع -ازنوع توصیفی پژوهشروش 

آزمایی سازی و فرضیهمدل برایکفایت آماری به تعداد قابل ة. نمونندهای کشور بودورزشکار دانشگاه

نظرخواهی ها آن انتخاب شدند و ازای تصادفی طبقه ةشیو نفر( از یازدهمین المپیاد ورزشی به 150)

 شد. 

بود. مبنای اصلی این  پیشینة پژوهش ساخته براساس مبانی نظری وپژوهشگر ةنامپرسش مطالعهابزار 

بر همگرایی بین مذهب و ورزش و رویکرد آن مبتنی است( 2008) 1الین پژوهشنامه براساس پرسش

 ،تخصصی هایشناختی و سؤالهای جمعیتبخش ویژگیدو  ساخته درپژوهشگر ةناماست. پرسش

معنویت و نیایش، شامل اصلی  ةاین ابزار شامل سه رویآوری، تحلیل و تفسیر شد. تنظیم، توزیع، جمع

ال(. در تدوین ؤس 40مقیاس( بود )خرده سه)هرکدام دارای  2تعهد و اخالقنیز و  منش و احساس

 شد.ارچوب آن شناسایی هدر دانش قبلی و چموجود  ای خألکتابخانه ةمطالعبا دا ابت ،نامهپرسش

د. شتکمیل و تنظیم  نامه، پرسشند با متخصصاناکتشافی ساختارم ةبا استفاده از مصاحب ،سپس

ها و مقاالت اسناد، کتاب ةبا بررسی مبانی و پیشینه ازطریق مطالع ،ولیههای اها، ابعاد و گویهعامل

شناسی دین در شناسی و روانهای مربوط به جامعهداخلی و خارجی متغیرها و شاخص منابعشامل 

 ةشده و اکتشاف بیشتر درزمینند. برای بررسی متغیرهای شناساییورزش شناسایی و انتخاب شد

عتماد و میزان تعیین پایایی )ا برایشده استفاده شد. هدایتهای اکتشافی نیمهاز مصاحبه ،پژوهش

نمونه از جامعه  35روی  مقدماتی )راهنما(  ةاول یک مطالع ةدر مرتب ،ها(نامههمگونی درونی پرسش

=  87/0)شد تأیید ها و متغیرها ، پایایی عاملو با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ شد انجام

نفر( و  12 با خصصان )روایی صوریروایی ابزار ازطریق نظر مت ،نهایتلفای کل مرحله مقدماتی(. درآ

 ة= آلفای کل مرحل 90/0برازش( و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ) ه تحلیل عاملی )روایی ساز

  د.شمطلوب ارزیابی  ،نهایی(

و  4با رویکرد حداقل مربعات جزئی 3سازی معادالت ساختاریاز روش مدل ،هادر قسمت تحلیل داده

مدل مفهومی پژوهش بهره گرفته  ةجانببرای بررسی همه ،5اسمارت پی.ال.اس. سه افزارنرم استفاده از

 شد. 

                                                           
1. Lynn 

2. Spirituality and Benediction, Nature and Feel, Commitment and Ethics 

3. Structural Equation Modeling (SEM) 

4. Partial Least Squares (PLS) 

5. Smart PLS 3 
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 نتایج
 ،جدولاین توصیف شده است. براساس  شمارة دو آماری پژوهش در جدول ةابتدا مشخصات نمون

 تحصیل بودند.درحال کارشناسیمقطع در بدنی و تربیت ةدهندگان در رشتپاسخ غالب
 

 آماری پژوهش ةشناختی نمونمشخصات جمعیت -2جدول 

 جمع لفهؤم متغیر

 سن
 میانگین بیشترین کمترین

انحراف 
 استاندارد

 

384 
 نفر

18 32 16/22 953/0  

 جنسیت
    دختر پسر
207 174    

 تحصیالت
   دکتری ارشدکارشناسی کارشناسی

242 128 14   

 ةرشت
 ورزشی

 راکتی هایورزش های گروهیورزش
های ورزش

 پایه
های ورزش

 رزمی
 سایر

86 71 68 101 58 

 ةرشت
 تحصیلی

 علوم ورزشی
و  علوم انسانی
 اجتماعی

علوم مهندسی 
 و هنر

 علوم پایه
علوم 

 کشاورزی
166 54 52 63 49 

 

 

بعاد )که همان ا ه متغیر پنهان در سطح اول، نُدومسه متغیر پنهان در سطح  ،رضدر پژوهش حا

ای سطح نامه( وجود دارند. متغیرههای پرسشالؤ)س متغیر آشکار 36 متغیرهای سطح دوم هستند( و

 یهایوم متغیرددر رابطه هستند. منظور از متغیرهای سطح  هاالؤطور مستقیم با سبه یا ابعاد مدلاول 

پنهان ای شوند. متغیرهها مربوط میالؤطور غیرمستقیم به سابطه دارند و بههستند که با ابعاد ر

. جدول اندشدهساخته تهیه پژوهشگرصورت به ،خبرگان هایپژوهش و نظر ةنامه براساس پیشینپرسش

 دهد. این متغیرها را نشان می شمارة سه

 ،در این روش .استفاده شده استنامه از روش حداقل مربعات جزئی برای بررسی میزان پایایی پرسش

کرونباخ  ضریب آلفای .1پایایی ترکیبی -2 ؛آلفای کرونباخ -1: شودسنجیده می پایایی با دو معیار

ب ابعاد مربوط به خود است. ضریب پایایی ترکیبی نیز ها در تبیین مناسالؤبیانگر میزان توانایی س

گیری مشخص های اندازهیک بعد را با یکدیگر برای برازش کافی مدلهای الؤمیزان همبستگی س

نشانگر  6/0ایب پایایی ترکیبی باالتر از (. مقدار آلفای کرونباخ و ضر1981 ،2رنل و الکر)ف کندمی

                                                           
1.Composite Reliability 

2. Fornell & Larcker 
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نتایج پایایی مربوط به دو ه، شمارة س(. در جدول 1988، 1)موس و همکاران قبول استپایایی قابل

 .ها برای پژوهش استقبول معیاربلمعیار حاکی از پایایی قا
 

 درمورد متغیرهای پژوهشمعیارهای پایایی  -3جدول 

 بیی ترکییپایا آلفای کرونباخ هاشاخص ابعاد

 معنویت و نیایش

 836/0 766/0 اعتقادات معنوی به ورزش

 841/0 772/0 دستاورد معنوی از ورزش

 838/0 758/0 مشارکت رفتار معنوی در
 900/0 ./891 معنویت و نیایش

 منش و احساس

 824/0 731/0 احساس به ورزش
 777/0 619/0 عرق تیمی

 792/0 671/0 پهلوانی ةروحی
 899/0 853/0 منش و احساس

 تعهد و اخالق

 796/0 659/0 بازی جوانمردانه
 841/0 749/0 تعهد ورزشی
 800/0 686/0 قانونمندی

 872/0 845/0 تعهد و اخالق

 

 سازی معادالت ساختاریمدلروایی همگرا و واگرا که مختص نامه به کمک دو معیار روایی پرسش

 .اشاره دارد های یک بعد در تبیین آن بعد، بررسی شد. روایی همگرا به میزان توانایی شاخصهستند

های خود الؤبیشتری با س همبستگی دهای مدل پژوهشی باییانگر این است که سازهبروایی واگرا 

 (. 1999، 2)هالند های دیگرداشته باشند تا با سازه

 3شدهانگین واریانس استخراجیمای ارزیابی روایی همگرا از معیار طور مشخص بربه ،مرحله در این

 شان داده شده است.شمارة چهار نهای پژوهش در جدول د که نتایج این معیار برای متغیراستفاده ش

 

 

 

 

 

                                                           
1. Moss and et al. 

2. Hulland 

3. Average Variance Extracted(AEV) 
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 های پژوهشبرای سازه شدهانگین واریانس استخراجینتایج مقدار م  -4جدول 

 اول( ة)متغیرهای پنهان مرتبابعاد 
)متغیرهای  هاعامل

 دوم( ةپنهان مرتب

ه 
ی ب

نو
مع

ت 
ادا

تق
اع

ش
رز

و
 

از 
ی 

نو
مع

د 
ور
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د
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و
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ی 
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ار 
رفت

 
ت
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شا

م
 

ش
رز

ه و
س ب

سا
اح

 

ی
یم

ق ت
عر

 

حی
رو

 ة
ی

وان
هل

پ
نه 

ردا
نم

جوا
ی 

باز
 

ی
زش

ور
د 

عه
ت

 

ی
ند

نم
انو

ق
ش 

یای
و ن

ت 
وی

عن
م

 

س
سا

اح
 و 

ش
من

 

الق
اخ

 و 
هد

تع
 

50
0

/0 

51
7

/0 

50
9

/0 

56
4

/0 

55
9

/0 

56
8

/0 

60
3

/0 

57
1

/0 

50/0 

76
8

/0 

74
9

/0 

69
5

/0 

 

، 1است )منگر، ولکر و کمپل 5/0، رقم میانگین واریانس استخراج شدهمقدار مالک برای سطح پذیرش 

  شده استخراج واریانس میانگینمشخص است، تمامی مقادیر  شمارة چهارکه در جدول گونه(. همان1996

قبول برای روایی و این مطلب گویای حد قابل دندهرا نشان می 5/0ا، مقداری بیش از همربوط به سازه

 وهش است.ژپ ةنامهمگرای پرسش

 های مربوط به خود درمقابلهای مدل با شاخصروایی واگرا، میزان همبستگی سازهدر قسمت 

 شده راجاستخ واریانس میانگینطریق جذر این کار از .شودهای دیگر مدل مقایسه میهمبستگی با سازه

های مربوط ها با شاخصچنانچه سازه .آیددست میها بها مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهسازه ب هر

طورکه در شود. همانروایی واگرای مناسب مدل تأیید می ،به خود همبستگی بیشتری داشته باشند

 اریانسو میانگین)جذر ضرایب  اصلی ماتریسشود، مقادیر قطر مشاهده می شمارة پنجماتریس جدول 

یگر( بیشتر است های دایب همبستگی بین هر سازه با سازههر سازه( از مقادیر پایین )ضر  شده استخراج

 دهد.ها را نشان میرای سازهبودن روایی واگقبولکه این مطلب قابل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Magner, Welker& Campbell 
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 واگرا( ی)روای هاضرایب همبستگی سازه شدهمیانگین واریانس استخراج جذر  ةس مقایسیماتر -5جدول 

نه
ردا

نم
جوا

ی 
باز

 

ی
زش
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د 
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 ت
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انو
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ش
رز
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ی
یم
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ش
رز

ه و
ی ب

نو
مع
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تق
 اع

ی
نو
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ار 

رفت
 

 در
ت

رک
شا

م
 

حی
رو

 ة
ی

وان
هل

پ
 

ش
رز

ز و
ی ا

نو
مع

د 
ور

ستا
 د

 فورنل و الرکر

        719/0  
دستاورد معنوی از 

 ورزش

       754/0  451/0  پهلوانی ةروحی 

      713/0  470/0  660/0  
رفتار معنوی 

 درمشارکت

     707/0  599/0  564/0  613/0  
اعتقادات معنوی به 

 ورزش

    748/0  579/0  545/0  620/0  555/0  عرق تیمی 

   751/0  557/0  688/0  558/0  579/0  599/0  احساس به ورزش 

  708/0  570/0  594/0  633/0  568/0  537/0  614/0  قانونمندی 

 756/0  457/0  576/0  635/0  553/0  560/0  505/0  559/0  تعهد ورزشی 

776/0  615/0  501/0  490/0  633/0  566/0  563/0  499/0  580/0  بازی جوانمردانه 

 

های دیگر ههای خود و سازالؤهای پژوهش را با سهمبستگی سازه ةامکان مقایس شمارة پنججدول 

میزان  ورد معنوی از ورزش است،ادست ةدرمورد ستون اول که مربوط به ساز ،دهد. برای نمونهمی

گرفته ( است. این عدد از اعداد قرار719/0) درصد 72حدود های خود درهمبستگی این سازه با سؤال

ها را نشان ورد معنوی از ورزش و سایر سازهاهای دستستون که میزان همبستگی میان سازهدر پایین 

روایی واگرای  ،بنابراین ؛های دیگر نیز صادق استتر است. این توضیح درمورد ستوندهد، بیشمی

 تأیید است.قابلپژوهش حاضر  ةنامپرسش
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نتایج برازش مدل ساختاری پژوهش  -6جدول   

 فرعی و اصلی هایهفرضی
ضریب 

 مسیر

ضریب 

 داریمعنی

96/1 

میزان معیار 

 اثر
 نتایج

معنویت و  <اعتقادات معنوی به ورزش 

 نیایش
850/0  942/30  593/2  تأیید فرضیه 

معنویت و  < دستاورد معنوی از ورزش

 نیایش
870/0  310/34  109/3  تأیید فرضیه 

معنویت و  < رفتار معنوی درمشارکت

 نیایش
864/0  636/28  936/2  تأیید فرضیه 

847/0 منش و احساس < احساس به ورزش  948/27  541/2  تأیید فرضیه 

822/0 منش و احساس < تیمیعرق   908/29  078/2  تأیید فرضیه 

823/0 منش و احساس < پهلوانی ةروحی  843/24  105/2  تأیید فرضیه 

830/0 تعهد و اخالق <بازی جوانمردانه   602/24  214/2  تأیید فرضیه 

854/0 تعهد و اخالق < تعهد ورزشی  237/40  684/2  تأیید فرضیه 

775/0 تعهد و اخالق < قانونمندی  791/17  509/1  تأیید فرضیه 

810/0 منش و احساس <معنویت و نیایش   283/14  910/1  تأیید فرضیه 

447/0 تعهد و اخالق <معنویت و نیایش   002/5  261/0  تأیید فرضیه 

456/0 تعهد و اخالق <منش و احساس  763/5  272/0  تأیید فرضیه 

 آزمون سوبل فرضیة میانجی
شمول شاخص 

 واریانس
 نتیجة آزمون

 تأیید فرضیه 452/0 311/9 تعهد و اخالق <منش و احساس  <معنویت و نیایش 

 

 مدل کلی نتایج برازش  -7 جدول

 اشتراك مقادیر میانگینمقدار واریانس تعیین شدهمعیار  سازه ها

 517/0 757/0 دستاورد معنوی از ورزش  1سازه هر
 568/0 678/0 پهلوانی ةروحی

 509/0 746/0 درمشارکترفتار معنوی 
 500/0 722/0 اعتقادات معنوی به ورزش

 559/0 675/0 عرق تیمی
 564/0 718/0 احساس به ورزش

 500/0 601/0 قانونمندی
 571/0 729/0 تعهد ورزشی

 
 

 
                                                           
1. Communalities 
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 مدل کلی نتایج برازش  -7 جدولادامة 

 اشتراك مقادیر میانگینمقدار واریانس تعیین شدهمعیار  سازه ها 

 603/0 689/0 بازی جوانمردانه  1سازه هر
 749/0 مرتبة دوم منش و احساس
 695/0 مرتبة دوم تعهد و اخالق

 زابرون مرتبة دوم معنویت و نیایش
 575/0 701/0 میانگین

  2نیکویی برازش مدل
√𝐶𝑂𝑀𝑀𝑈𝑁𝐴𝐿𝐼𝑇𝑌 × 𝑅2 = √0/575 × 0/701 = 0/634

=  برازش قوی
 

 تعهد و احساس، و منش نیایش، و معنویت هایعامل بین رابطة چهار، شمارة جدول هایداده براساس

. ابتدا برای تأیید است شده سنجیده. اس.ال.پی اسمارت افزارنرم کمک به ساختاری مد در اخالق و

اسمارت پی.ال.اس.  افزارنرم 3خود راه اندازاز فرمان  ،با ابعاد هاالؤروابط بین س نیزهای پژوهش و فرضیه

(. اگر مقادیر تی دو شمارة )شکل دهدداری را نشان مییاستفاده شد که خروجی حاصل، ضرایب معن

ای هتأیید فرضیه ،آن دنبالبهو  ه+ باشند، بیانگر معناداری متغیر مربوط96/1شتر از ای بیدر بازه

 هستند درصد 95و روابط بین متغیرها در سطح اطمینان  هاالؤپژوهش و معناداربودن تمامی س

بیشتر  96/1از داری یتمامی ضرایب معن،  شمارة دو(. مطابق شکل 2010)وینزی، ترینچرا و آماتو، 

در سطح  های اصلی پژوهش راو روابط بین سازه هاالؤمعناداربودن تمامی س مطلبهستند که این 

با توجه به جدول  اصلی پژوهش هستند. ةدهد که مبین پذیرش فرضیدرصد نشان می 95اطمینان 

 اریبس»مدل در حد  یبرازش کلاست که  634/0 با رابرمدل بنیکویی برازش  اریکه معشمارة پنج 

 شود.می دییتأ «یقو

تعهد و اخالق نیز های منش و احساس و ص شد عامل معنویت و نیایش بر عاملپس از اینکه مشخ

 ،عامل تعهد و اخالق دارداحساس تأثیر معناداری بر  عامل منش و ،تأثیر معناداری دارد و همچنین

خروجی یکدیگر پرداخته شد. طبق ضرایب استاندارد ها بر بعد، به بررسی میزان تأثیر عامل ةدر مرحل

 44معنویت و احساس به میزان  ،نمایان است نیز شمارة دوکه در شکل اسمارت پی.ال.اس.  افزارنرم

و  810/0ضریب  دوبراین، افزونکند. طور مستقیم تبیین میاخالق را بهرات تعهد و یدرصد از تغی

طریق متغیر میانجی منش طور غیرمستقیم و ازدهند که متغیر معنویت و احساس بهنشان می 456/0

                                                           
1. Communalities 

2. Doogness of fit 

3. Bootstrapping 
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بر متغیر تعهد و اخالق تأثیر دارد.( 810/0*456/0)درصد 37و احساس به میزان 

 
ی فرضیه های اصلی پژوهشضرایب معناداری برای بررس -2 شکل

 
 ضرایب استاندارد مدل پژوهش -3 شکل
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 گیریبحث و نتیجه
دانشجویان   مفهومی قداست ورزشی و تقدیس ، شناسایی و تعریف سازةاین پژوهشانجام هدف از 

اما پیوند  ( است؛2008پژوهش کوینتن )خارجی مانند بود. این مفهوم برگرفته از مطالعات ورزشکار 

 هایهای قبلی در کشور به بررسی موضوعگ ایرانی و اسالمی دارد. پژوهشعمیقی با مبانی فرهن

اما قداست ورزشی و  ؛معنویات ورزشکاران پرداخته بودند اخالق ورزشی، منش ورزشی، پهلوانی و

ایش، اخالق و عد معنویت و نی، سه بزیرا تر است؛تر و بین المللیهومی غنیتقدیس ورزشکاران مف

  گیرد.مینیز منش و احساس ورزشی را در برتعهد و 

به ورزش، دستاورد  یلفه )اعتقادات معنوؤهر سه م ،شیایو ن تیمعنو ةنیزمدرکه نتایج نشان داد 

 ؛هستند شیایو ن تیمعنو نییدر تب ینقش معنادار یدرمشارکت( دارا یاز ورزش و رفتار معنو یمعنو

به ورزش  یو اعتقادات معنو رکتمشا در یاز ورزش، رفتار معنو یدستاورد معنو بیترتکه بهیطوربه

 شیایو ن تیمعنو نیینقش را در تب نیشتریب 850/0و  864/0، 870/0ی برابر با هاریمس بیبا ضر

 یمیاحساس به ورزش، عرق ت ةلفؤمنش و احساس مشخص شد که هر سه م ةنیزمدر ،دارند. در ادامه

 بیترتکه بهیطوربه ؛ستندعامل منش و احساس ه نییدر تب یدارنقش معنا یدارا یپهلوان ةیو روح

 بیبا ضر یمیو عرق ت 823/0 بیبا ضر یپهلوان ةیروح، 847/0 بیاحساس به ورزش با ضر ةلفؤم

مشخص شد که  نیچن ،تینهابعد منش و احساس دارند. در نیینقش را در تب نیشتریب 822/0

جوانمردانه با  یباز ، 854/0 بیبا ضر یتعهد ورزش یعنی ؛آنة لفؤتعهد و اخالق هر سه م ةنیزمدر

عامل تعهد  نییدار در تباصورت معننقش را به یشتریب 775/0 بیبا ضر یو قانونمند 830/0 بیضر

 .و اخالق دارند

تعهد و اخالق توسط  ریمتغ راتییدرصد از تغ 45پژوهش نشان داد که  یاصل یهاهیفرض یهاافتهی

طور به ریمتغ نیا ،نیشود و همچنیم نییدار تباو معن میصورت مستقبه تیو معنو شیایعامل ن

 ةلفؤمبراین، افزون .کندیم نییعامل منش و احساس را تب راتییدرصد از تغ 81دار او معن میمستق

 .کندیم نییتعهد و اخالق را تب ریمتغ راتییدرصد از تغ 46دار او معن میطور مستقبه حساسمنش و ا

درصد از  45که یصورتبه ؛دار استاپژوهش معن یانجیم ةیفرضکه اساس آزمون سوبل مشخص شد بر

 یانجیم ریتوسط متغ میمستقریغصورت به بر عامل تعهد و اخالق شیایو ن تیمعنو ریاثر کل متغ

 .شودیم نییمنش و احساس تب

های اجتماعی، اخالقی و تفاوت میان ارزش وجودارزیابی شد. بااالتر از میانگین منش و احساس ب

ثیرگذاری ابعاد معنویت أدلیل تکم بر ورزش، باز هم ورزشکاران بههای حامعنوی زندگی روزمره با ارزش

های اوت میان منش پهلوانی دربین تیمتف ،حالبااین ؛از میانگین را کسب کردند التربا منش و احساسی

جمله فرایندهای آموزشی وانی ازهای اثرگذار بر منش پهلوجود برخی مکانیسم دهندةنشان دانشجویی
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یا افزایش این های مختلف در کاهش تیم ای درو خانوادگی است و اینکه ممکن است فعالیت حرفه

خوان بود. ( هم7200) 1فورد( و 1388گودرزی و همکاران ) هایپژوهشکه با  منش تأثیرگذار باشد

التر از حد ابعاد تقدس و معنویت با ةدر هم ،ابعاد در ورزشکاران دانشجو ةدرصد کلی هم ،چنینهم

 (2004) استورچ و همکاران و (2002) استورچ و استورچ ،(2011) و همکاران استورچ .میانگین بود

گزارش کاران غیردانشجو نیز سطوح باالتری از دینداری را در ورزشکاران دانشگاهی نسبت به ورزش

متغیرهای سالمت روانی  به دانشجویان ورزشکار دینداری دررسد که سطوح باالتر نظر میدادند. به

و ی معنویت و نیایش بر تعهد داراثیرگذار معنأاز عوامل ت ،. همچنینبر تجربه مربوط هستندمبتنی

 ،و همچنین یافته با اعتقادات معنویهای پرورشوجود الگوهای معاصر کهن و شخصیت ،اخالق

. وجود این الگوها در هستندها لوانی الگوها و شخصیترفتارهای په ،نهایتدستاوردهای معنوی و در

های جوانمردانه واند تعهد و اخالق ورزشی با بازیتورزشی دانشگاهی و حتی غیردانشگاهی می ةجامع

فراوانی داشته  ثیرأاخالقی ت بودن ورزش از دیدگاهو بر مقدسدهد و احترم به قوانین بازی را افزایش 

که با احساس مسئولیت  ندکم نیست یورزش ةورزشی و محترم در جامع ةکردباشد. الگوهای تحصیل

با توجه به  ،. همچنینادالگودهی قرار د ةتوان با حضور بیشتر در جامعه اخالق را در عرصآنان می

ابعاد شاخص دستاوردهای  ةهمدر بلکه  ،ویتتنها در بعد معنها نهبار ارزشی گویه یشترینب ،هایافته

دست د که با توجه به آنچه ورزشکار بهتوان درک کراست که با توجه به این موضوع می معنوی

ابد. یکی از یری بر ابعاد دیگر نیز افزایش میثیرگذاأت ،نهایتندی به معنویت و دربپای ،آوردمی

در برد و چه در بی و رضایت از نتایج بازی چه آرامش و احساس خو ،دستاوردهای معنوی ورزشکار

باورهای افراد از دین و مذهب  اعتقادات واست که از  یشهاتالش دادنهادام درشکست و ناامیدنشدن 

 (. 2000 ید )دیان و کاترین،آدست میبه

گی عالئم مؤثر افسرد باها داری ذاتی و نشانهمنفی بین دینای هنشان داد که رابطیک پژوهش نتایج 

مقابل عنوان یک بافر درهتواند بداری ذاتی و درونی میبرای ورزشکاران دانشجو، دینوجود دارد که 

ها دربرابر رفتارها تواند از آنمیداری در ورزشکاران دین ،عالئم مؤثر افسردگی تأثیر بگذارد. همچنین

یا استفاده  ند شامل استعمال موادمخدرنتواآور مینمراقبت کند که این رفتارهای زیاآور و عالئم زیان

ها ای از زندگی آنداری جنبه(. افرادی که تقدس و دین2002د )استورچ و همکاران، نباشاز الکل 

؛ 1997پاراگامنت، کنند )رای مقابله با مشکالت استفاده میعنوان راهی بزیاد از آن بهاحتمالبه ،است

ها مشارکت نفس بیشتری در فعالیتکه ورزشکاران با اعتمادبه شودیباعث م(. معنویت 2007ماهونی، 

اران مشارکت خود . احتماالً این ورزشکشودهد اخالقی بیشتری در ورزش میکنند که خود باعث تع

                                                           
1. Ford 
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. کنندد و اهداف خود را دنبال میکننکه با تعهد بیشتری در آن شرکت میدانند را امری مقدس می

 تواندمی دانشگاهی دهد که تقدس در ورزشنتایج نشان می ،حالهر(. به2005همکاران، )ماهونی و 

 ورزشکارانی که به  رسدنظر میبه ،. همچنینمنجر شودو رفتارهای جوانمردانه  به افزایش اخالق

ع های متنوآور و احتماالً دوپینگدلیل دوری از مواد اعتیادبه ،دهندتقدس در زندگی خود اهمیت می

 پژوهشگرانچنانچه نتایج  ،همچنین کنند.به ه تجرصبیشتری حضوری سالم را در این عر بتوانند مدت

تیم و اطاعت  ری اهدافیپیگ هب یشتریتمایل بنیز  عهد بیشتری و که هر ورزشکارینشان داده است 

واقعیت واقف  مربیان و مشاوران الزم است نسبت به اینکه رسد نظر می. بهدارندها از قوانین بازی

 ،احترام باشد. همچنیناید روحی و مذهبی ورزشکاران قابلباشند و محیطی را ایجاد کنند که برای عق

از صحبت و اشاره به یک سنت مذهبی خاص دوری کنند. مربیان و  بهتر است مربیان و مشاوران

 ص ورزشکاران دانشجوخصوو به توانند محیطی را ایجاد کنند که به سازگاری ورزشکارانمشاوران می

مربیان ممکن  ،برای مثال ؛نمایش بگذارندرا به خود ها این فضا را بدهد که معنویتو به آنمنجر گردد 

مدیران  ،های فردی دهند. همچنینیا ستایشاز رقابت به تیمشان فرصت تفکر  است چند دقیقه قبل

نت و پادگام. نکنندمذهبی خود سرزنش  طر تقید به عقایدخاورزشکار را بهگاه و مربیان باشگاه هیچ

به کاهش سالمت تواند ه تقدسات میدادن باخت ورزشکار بارتباط کردند که( اشاره 2005همکاران )

به تقدس و که باخت و بردهای تیم  شودکید أباید ت ،بنابراین ؛دمنجر شو هاآن روانی و سرخوردگی

و از انگیزش  وندد تا ورزشکاران دچار افت روحی نشنعقاید مذهبی کلی بازیکنان تیم ارتباط داده نشو

 برایارتباط با نهادها یا اشخاص مذهبی  ،بنابراین ؛ددنناشی از تقدس و مذهب محروم نگر و هیجان

ورزشکاران را از  ثر باشد و ارتباط بین مربیان وؤتواند ممی ،تر مدیران و مربیان در باشگاهآموزش بیش

 ،که فردی و درونی باشدرسد تقدس در ورزش تاجایینظر میبه ،حالهربه. کندتر این جنبه منطقی

روز آن در تیم ب هر فرد و میزان بو بهتر است احترام به مذاه منجر شودایج خوشایندی به نتتواند می

ها و سرخوردگی ها دور یو از نتایج منفی درگیرشود تا به نتایج مثبت نزدیک  شودو باشگاه مشخص 

تعهد و و تایید تاثیر ساختار تبیین با توجه به توان گفت میگیری کلی از پژوهش هنتیج در ماند.

 ابتدایی،های معنوی نقش جنبهبه نظر می رسد که  ،فرهنگی ورزش ةتوسع برای در جهتق اخال

 برای ورزشکارانهای اخالقی نقش پیامدی در تقدیس ورزش های احساسی نقش فرایندی و جنبهجنبه

 د.ندار دانشجو

عد معنویت و نیایش، تعهد و دار بین سه ببر وجود ارتباط معنامبنی های کلی پژوهشبراساس یافته

ویژه و به های فرهنگی به ورزشکاراندر آموزه شود کهپیشنهاد می ،منش و احساسنیز اخالق و 

، بر دو بعد دیگر خالف عرف موجود که تنها بر بعد تعهد و اخالق متمرکز استورزشکاران دانشجو بر

 هدایت و پرورش رقالب شیوةلفه در سطوح پایه تا قهرمانی به این مؤمربیان د ،کید شود. همچنیننیز تأ
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مدار، اب و معرفی ورزشکاران اخالقشود در معیارهای انتخپیشنهاد میخود توجه کافی داشته باشند. 

 شود. تقدیس ورزشی نیر شناسایی

 همکاری مناسب مانند ؛دیگری با تعدادی محدودیت مواجه بوده استاین پژوهش مانند هر پژوهش 

بعضی منابع به  نداشتندسترسیها، نامهگویی به پرسشدر توزیع و پاسخمدیریت رویداد  نداشتن

 هایهای تعداد سؤالی کشور و نیز محدودیتبدنی و پیشاهنگتربیت ای درزمینةقدیمی کتابخانه

 آماری.   های نمونةز کیفیت پاسخنامه برای جلوگیری اپرسش

و تقدیس ورزشکاران  قداست ورزش یهاآینده به بررسی سازه هایپژوهششود پیشنهاد می ،انتهادر

ویژه با ط این سازه با سایر متغیرها و بهای، تعیین ارتباآموزی، قهرمانی و حرفهدر ورزش دانش

 های کیفی و تجربی بپردازند.استفاده از روش
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Abstract  
The purpose of this study designing a sports sacred construction in athletic students. The 

sample is sufficient to model and hypothesis testing (150) of the Eleventh Olympiad sports 

were classified random sampling survey. The research instrument was a questionnaire 

made on the basis of theoretical study and interviews (teachers and professors), 

respectively. The validity of the instrument using the experts (content), Cronbach's alpha 

(reliability) and reliability factor (fit) was confirmed. To analyze the findings of structural 

equation modeling (software PLS) was used). The results showed that spirituality and 

prayer as much as 44 percent of change and moral obligation to directly explain. On the 

other hand 0.81 and 0.456 are two factors suggest that spirituality and prayer variable 

indirectly through the mediating variable disposition and sense of commitment and ethics 

affects 37% of the variable. According to identify and explain the structure and the 

commitment and moral consequences are expected in the development of sports culture; 
Athletes can say that the spiritual context of character and a sense of individual and 

institutional commitment and ethics in sport athletic Process factor in them. 

  

Keywords: Sports Sacred, Sports Ethic, Sports Character, Athletic Students. 
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