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 چکیده
، پژوهش ود. روشبایران  با اخالق ورزشی ورزشکاران نخبۀ خودتعیینیای مدل رابطهتدوین  ،حاضر پژوهش هدف

ن کشور در دگاآزاهای لیگ تمام فوتبالیستپژوهش  این آماری. جامعۀ بود کاربردی ،هدف همبستگی و ازلحاظ
 آوریجمع صورت تصادفی انتخاب شدند. برایهکه ببودند بازیکن  223آماری  . نمونۀندبود1395-1396فصل

 تن از اساتید 10ها توسط استفاده شد که روایی آن ورزشی انگیزۀورزشی و  اخالق هاینامهپرسش از اطالعات
برای تحلیل دست آمد. هب 79/0و  88/0ترتیب برابر با کرونباخ به یآلفا ها ازطریقو پایایی آن مدیریت ورزشی تعیین

نشان داد ها . یافتهفاده شدشده استهای مشاهدهبررسی روابط علّی بین متغیرساختاری برای  ها از روش معادالتداده
ییدی مسیر تأ ون تحلیلآزمنتایج . ارتباط مثبت و معناداری وجود داشتورزشی  و اخالق خودتعیینی انگیزۀبین که 

ها و عوامل در سطح فهتمامی بارهای عاملی بین مؤلورزشی بود.  اخالق و خودتعیینیحاکی از برازش ارتباط بین 
، بنابراینتأیید شد؛  شپژوهمفهومی  مدل درنهایت، بود کهو مدل از برازش مناسبی برخوردار  ندمعقولی قرار داشت

 یا برانگیزاند را شیاخالق ورز های بروزتواند زمینهمی اخالقی و عملکردی خاص اهداف تعیین ها،اساس یافتهبر

 شناختی هایزمینه به نسبت واقعی عملکرد و عینی هایزمینه اخالقی، رفتار گیریبرای شکل ،کند. همچنین هدایت

 گزینش مانند عینی رهایرفتا اعمال با شودپیشنهاد می باشند؛ بنابراین، داشته تریعمیق تواند اثرهایمی ذهنی و

 خوب ایرفتاره کردن نتایجعینی و ورزشی شناسروان استخدام و منطقی و خوب رفتارهای دارای مربیان

 شود.اقدام  ورزشکاران اخالقی رفتارهای کردننهادینهبرای  ورزشکاران،

 فوتبال.، ورزشکاران نخبه، لیگ خودتعیینی انگیزۀاخالق ورزشی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
شناسی با رویکرد اخالق ورزشی، در کاربردهای روان

است و با اخالق معرفی شده عنوان ریشۀها بهارزش
تأکید بر مسئلۀ روح ورزشی، به اخالق ورزشی توجه 

الزمۀ  اخالقی رفتار شناختی،روان دیدگاه ازاست.  شده
 صابونچی و پاک پور،)فروغی است فرد شخصیت تربیت
-حالت و رفتار علم را شناسیروان اگر .(2011 ،طینت

 و بدانیم زنده موجودات سایر و روانی انسان های
 ابعاد دارای طبیعتاً و است رفتار ورزش یك که بپذیریم

 شناسیروان توانیممی ، بنابرایناست شناختیروان

 و رفتارها توسعۀ و مطالعه، شناخت دانش را ورزش
هستند  درگیرو  ورزشکاران روانی و اخالقی هایحالت

 پیشینۀ(. 2012 عرفانی، حکمتی، ،اربه)شعبانی

این  مبین پژوهش موضوع با مرتبط متغیرهای پژوهشی
اخالق  که ورزشکارانی به رسیدن برای که است

خودتعیینی  انگیزۀ عوامل به باید ،نهندمی ارج را ورزشی
 توجه شوندمی آنان اخالق ورزشی ارتقای باعث که

 بررسی را عوامل برانگیزاننده از یكهر و کرد خاصی

 که عواملی و هاانگیزه نیازها، شناختبراین، کرد. افزون

 در گذارد،می اثر هاآن انگیزش و رضایت بر میزان

عامری، دارد )سید ورزشی بسیار اهمیت اخالق بهبود
 که است 1«اتیکس»واژۀ  «اخالق» واژۀ معادل (.2014

ی معنبه و است شده مشتق 2«اتوس» یونانی ریشۀ از
به نقل از  ،2013وردی، )محمدی و گل است «منش»

منش ورزشی را  ،اساساینبر (؛2003، 3رنسچر وود و
پور، ن مترادف اخالق ورزشی دانست )حجیتوامی

این است که  ۀدربردارند (. اخالق ورزشی2012
هایی در زمینهار تمایل دارد چگونه و با چه پیشورزشک

                                                                                                                         

1. Ethics 

2. Ethos 

3. Wood & Rentscher 
4.Vallerand & Losier 

5. Bendora 

6. Hun    

7. Self-Determination Theory  

، 4لوزیر)والراند و  ورزشی شرکت کند هایدانمی
اه نظری برای درک سه دیدگ ،امروز(. تابه1994
اولین  د:نشی وجود داربهتر گرایش به منش ورزهرچه

( است 1986) 5اجتماعی بندورا  -شناختی دیدگاه نظریۀ
-شده تعیینهای ارائهالگوها و تشویق کندکه بیان می

رفتارهای بهنجار  ورهای افراد ورزشکار دربارۀکنندۀ با
( 1983) 6هان ؛های ورزشی هستندو نابهنجار در محیط

 -مضامینی از مدل رشدی را ارائه کرد کهرویکرد دیگر 
های شخص در پذیرش توافقه ظرفیت ویژبه  ساختاری

دیدگاه  گیرد.میر بردالقی را شده روی مسائل اخانجام
که سومین دیدگاه نظری در ارتباط را اجتماعی  -روانی

. اند، والراند و همکاران ارائه کردهورزشی است با اخالق
ند از: اعوامل مؤثر در اخالق ورزشی عبارت ،همچنین

ن، احترام وانین و مقررات، احترام به مسئوالاحترام به ق
العمل تصمیم داوران، عکسبه حریفان، احترام به 

شریفیان،  پور،و تفکربردگرایی )حجی دربرابر اشتباهات
 نیروی توانمی را انگیزش، طورکلیبه (.2012 نورایی،

 هاآن دهندۀجهت عامل و انسانی هایفعالیت محرک

(. 2014 شهبازی و باقرزاده،پور، کرد )عباسقلی تعریف
 های اخیرسال در که انگیزشی هایرویکرد از یکی

 نظریۀ ،است کرده جلب خود به را زیادی توجه

 مطرح( آن را 2011) 8و ریان دسی که است 7خودتعیینی
 و فکر ها،فعالیت تغییر برای فرد که تالشی . هرکردند

 تمرکز. خودتعیینی است ،دهدانجام می خود احساس

 و 10، انگیزۀ بیرونی9درونینظریه بر انگیزۀ این عمدۀ
 ،12خودمختاری به )نیاز 11بنیادین سه نیاز به پرداختن
است که در  انسان ( در14ارتباط و 13شایستگی احساس

از:  اندعوامل انگیزۀ خودتعیینی عبارتاین پژوهش 

8. Deci& Ryan 

9. Intrinsic Motivation  

10. Extrinsic Motivation 

11. Basic Need 
12. Autonomy 
13. Competence 
14. Relatedness  
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 ندن ورساانجامدرونی )برای دانستن، برای به انگیزۀ
بیرونی )شناسایی،  انگیزۀ -2 ؛برای تحریك تجربه(

 نظریۀانگیزگی. بی -3 ؛مقررات خارجی( فکنی ودرون

 یا دالیل براساس انگیزه از نوع دو خودتعیینی بین

-می قائل تفکیك ،شوندمیمنجر عمل  به که اهدافی

خود  خاطربه فعالیت انجام به که درونی شود: انگیزۀ
-می لذت کار فرایند از شخص ،زیرا اشاره دارد؛ فعالیت

 خاطربه انجام فعالیت به که بیرونی انگیزۀ و برد

 مانند اشاره دارد؛ فعالیت خود از مجزا پیامدهای

 مجازات )ریان و دسی،  اجتناب از  و پاداش به دستیابی
به گروهی  ،ترین مفهوم آنکلی درنخبه (. الف 2000

ای مواضع در هر جامعهشود که از اشخاص گفته می
تر، نخبه مشتمل بر جزئیبیانرفیع را دراختیار دارند. به

. ای خاص برتری دارنداز افراد است که در رشتهگروهی 
ورزشکارانی تمام  ۀدربرگیرند نخبگان ورزشیمعموالً 
فرد ی و منحصربهیکه دارای خصوصیات استثنا هستند
زمینه هایی عالی دردارای استعداد و قابلیتو  هستند

با توجه به اینکه  (.1993 )اقدسی،هستند رشتۀ ورزشی 
-روانخودتعیینی را نیازهای بنیادین  اساس نظریۀ

عنوان انرژی الزم برای دهند که بهشناختی تشکیل می
ها و ط، پرورش مهارتکمك به درگیری فعال با محی

(، 2011د )دسی و ریان، نشونظر گرفته میرشد سالم در
های ورزشکاران کنندۀ پیشرفتیکی از عوامل توجیه

بین دیگر، درارتعب، انگیزش است. بههانخبه در مهارت
شوند که عالقه و انگیزش ورزشکاران افرادی یافت می

 دهند. این عالقه و انگیزهشان میبیشتری از خود ن
 کندحدودی توجیه میها را تای آنپیشرفت ورزش

زا نظیر داوری شیوع عوامل استرس (.2008زاده، )سرای
بد در جریان مسابقه، وجود شرایط بد محیطی، واکنش 

مت اشاگران در جریان مسابقه، تمایل به برد به قیتم
دیدگی، تقلب آسیب شدن از اخالق ورزشی، تجربۀدور

رقیب، احتمال تقلب با هدف بردن، توبیخ بازیکن توسط 
انتقاد مربی در جریان مسابقه، ضرورت وجود  مربی و

                                                                                                                         

 

حفظ سالمت روانی  ای مؤثر را برایهای مقابلهمهارت
ناپذیر ه موفقیت ورزشی اجتنابورزشکار و دستیابی ب

زا برای ناتوانی در مقابله با عوامل استرس کند؛ زیرا،می
بخش خواهد بود آمیز ورزشکاران زیانعملکرد موفقیت

 درونی انگیزۀ اینکه به توجه با(. 2007)بشارت، 
 به تفصیلبه باید خودتعیینی است، از حد باالترین

-میمنجر آن  آسیب یا ایجاد به که نیروهایی و عوامل

 که کندبیان می خودتعیینی نظریۀ. شود پرداخته شوند،
 یا ادراک بر اثرگذاری ازطریق محیطی عوامل

 و شایستگی نیازهای خودمختاری، از رضایتمندی
 شکل بهترین عنوانبه درونی انگیزۀ بر ارتباط،

در (. 2005، 1دسی و گذارند )گانیهمی خودتعیینی تأثیر
شناختی برای استقالل روان خودتعیینی، نیازهاینظریۀ 

عمل )احساس خودتعیینی در انجام فعالیت(، صالحیت 
)احساس صالحیت فرد در رفتار با اطرافیانش( و ارتباط 

-)احساس داشتن روابط اجتماعی حمایتی و رضایت

صورت درونی که افراد بهبخش( وجود دارد. وقتی
دهند که ا انجام میرفتارهایی ر ،شوندبرانگیخته می

ونی از انجام آن ها کسب لذت و رضایت درهدف آن
لحاظ بیرونی برانگیخته که افراد ازرفتار است. وقتی

کسب نتایج شاخص یا  ، رفتارهایی را با هدفشوندمی
میرزایی و  ،بخشدهند )نیكپاداش بیرونی انجام می

 تواندمی بیرونی انگیزش ،همچنین (.2015 سا،جهان

 که ایزمینه در. باشد خودناخواسته یا خودخواسته

 شخص وسیلۀفعالیت به انجام برای بیرونی دالیل
 خودخواسته بیرونی انگیزش ،شودمی درونی و پذیرفته

 کامالً  در فعالیت مشارکت شرایط، این درگردد. می

 خود وسیلۀبه کامالً  بیرونی انگیزش و است ارادی

بدین و درونی، علل بیرونی یعنی شود؛می تأیید شخص
 انگیزش انواع ،درمقابل .شوندمی خودخواسته ،ترتیب

 که اشاره دارند رفتارهایی به ناخواستهخود بیرونی

 پیوستار وسط در بنابراین، ؛کنند تحمیل فرد به دیگران

 که دندار بیرونی قرار انگیزش نوع چهار ،خودتعیینی

1. Gagne & Deci 
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 یکدیگر از خودمختاری درجۀ براساس را هاآن توانمی

 کامالً : انگیزش بیرونی1آمیخته تنظیم -1 کرد: متمایز

-ارزش سایر با موافق رفتار کنترل که است خودخواسته

است )دسی و ریان،  شخص نیازهای و اهداف ها،
 بیرونی : انگیزش2خودپذیر تنظیم -2 (؛2000

 اهمیت دلیلبه رفتار کنترل ،آن در که خودخواسته

 محاسن ارادی صورتبه فرد و گیردمی انجام شخصی

 و تفکر نوع این و پذیردمی را خاصی رفتار یا عقیده
: 3شدهفکنیدرون تنظیم -3 ؛داندمی را سودمند رفتار

 ،آن در که خودخواسته ایتااندازه بیرونی انگیزش
 شرمساری یا اشتباه از جلوگیری برای کنترل رفتار

 بیرونی : انگیزش4بیرونی تنظیم -4 ؛گیردمی صورت

 پاداش، قدرت وسیلۀبه رفتار ،آن در که ناخواستهخود

 انگیزگیشود. بیمی کنترل مجازات از ترس یا اجبار،

 عمل انجام به ایعالقه فرد که افتدمی اتفاق زمانی

 یا گیـشایستنبود تجربۀ  دلیلبه ممکن است که ندارد

، دسی )ریان وروی دهد  فعالیت و کار آن بودنارزشبی
همبه ،ریان و دسی خودمختارینظریۀ  ب(. در2000

 انگیزش در را مراتبیسلسله هاموضوع پیوستگی

 در کلی سطح در را آن توانمی که دهدپیشنهاد می

لوزیر  و برد. والرند کاربه زمینه یك در و موقعیت یك
 را زیر مراحل ترتیببه آن کلی سطح ( برای1999)

 دهند: می پیشنهاد

 

بنیادین  نیازهای را خودتعیینینظریۀ  اساس
 الزم انرژی عنوانبه که دهندمی تشکیل شناختیروان
-مهارت پرورش محیط، با فعال درگیری به کمك برای

دسی و ریان، ) شودمی گرفته درنظر سالم رشد و ها

                                                                                                                         

1. Integrated Regulation 

2. Indentified Regulation 

3. Introjected Regulation 

4. External Regulation 

5. Self-regulation 

6. Competence  

7. Relate  

 تمامی در فطری صورتبه نیازها این (.17 .، ص2011
 زیستیبه و 5خودتنظیمی برای و دارند وجود هاانسان
 به نیاز :از نداعبارت نیازها این. هستند ضروری افراد

 2000ریان و دسی، ) 7تعلق و 6شایستگی خودپیروی،
 در انتخاب احساس داشتن شامل به خودپیروی نیاز (.ب

 خودپیروی. است هافعالیت تنظیم و نگهداری شروع،
 علت کنند احساس افراد که افتدمی اتفاق هنگامی

 (.2003، 8فیالک و شیلدون)هستند  رفتارشان
 با تعامل در ثربودنمؤ به نیاز از است عبارت شایستگی

 و استعدادها کاربردنبه برای میل بیانگر که محیط
 و بهینه هایچالش کردندنبال کار، انجام در هامهارت
 انگیزشی ساختار ،تعلق .است هاآن بر یافتنتسلط
 نیاز از فردیمیان روابط که زمانی ،زیرا است؛ مهمی
 بهتر راخود  وظایف ند، افرادنکمی حمایت تعلق به افراد

شوند می پذیرترانعطاف استرس دربرابر دهند،می انجام
 (.2005، 9ریو) دارند کمتری شناختیروان مشکالت و

 که خودتعیینی این است نظریۀ بنیادی اصول از یکی
 را بیرونی و درونی انگیزش از مراتبیسلسله یك الگوی

 کامل تحلیل که کندمی ادعا الگو . اینکندمی ارائه
نگیزش یعنی ا ؛مهم سازۀ سه باید فرایند انگیزش

توجه قرار انگیزگی را مورددرونی، انگیزش بیرونی و بی
 (.2015 کیامنش، اخوان تفتی، ،موسویدهد )

 را افراد که دارد اشاره ایانگیزه به «درونیانگیزش»
 به خاص تکلیفی انجام به درونی و خودجوش صورتبه

 انجام بیرونی هایپاداش از جدای و داردوامی حرکت
 است. بخشرضایت و ارزشمند فرد برای تکلیف، خود

 که کارهایی به اشتغال از ستا عبارت انگیزش بیرونی
دیگر هستند  اهداف به دستیابی برای ایوسیله خود

 (.2010، 10و اسچروز کالرک؛ 1994، لوزیروالراند و )

8. Filak & Sheldon 

9. Rio 
 

10. Clark & Schroth 
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 مفهوم درماندگی به شبیه تاحدودی انگیزگیبی مفهوم
 که هستند حالتی در افراد است. وقتیشده آموخته

 از مهار خارج دهندمی انجام که عملی کنندمی احساس
 درونی صورتبه است، بیرونی نیروهای مهاردر  و آنان

-می انتخاب را اجتناب و شوندبرانگیخته نمی بیرونی یا

کالرک و اسچروز، ؛ ب 2000ریان و دسی، کنند )
وجه به نقش با تکند که بیان می (1992آمیس ) (.2010

 نظریۀ برمبنای خودتعیینی و محوری انگیزه در نظریۀ

و  کسب موفقیت برای افراد ،گراییتوفیق انگیزش
 معیارهای متفاوتی و استانداردها شایستگی احساس

و  کسب مهارت ورزشکاران برخی هکدرحالی .دارند
 دانند، گروهمی موفقیت تفسیر معیار را اجرا در تسلط

عامل  را دیگران دادنشکستو  شدنبرنده دیگری
 کنند.می محسوب خود موفقیت احساس و شایستگی

ویژگی  با دوم گروه و مداریتکلیف ویژگی با اول گروه
 طلبیتوفیق نظریۀ . درشوندمی شناسایی خودتعیینی

 محیطی در عوامل از ،فردی هایویژگی برعالوه نیز

 است که شده یاد رفتارها تفسیر و اهداف گیریشکل

براین د؛نشومی شناسایی انگیزشی فضای عنوانبه
از  ورزشی هایمحیط در انگیزشی فضای دو ،اساس

 است ممکن ،سوازیكهستند.  شدنیتفکیك هم
تحت آن در که کنند تـیـفعال محیطی در کارانـورزش

 مانند ورزشکار برای مهم افراد نظرهای و ثیر دیدگاهتأ

 شدنبرنده در هاـتن ،موفقیت و شایستگی مربیان، معیار

 شده محدود دیگران دادنشکست ،دیگرعبارتو به

 شایستگی کسب در آن که محیطی ،یگردسویاز .باشد

است.  خوب اجرای و تالش شخصی، به پیشرفت منوط
 فضای را دوم فضای و بردمحور فضای اول، فضای

 نظریۀ. (1992، 1)آمیس نامندمی انگیزشی اجرامحور

 در تفسیر تفاوت که این موضوع بیان با طلبیتوفیق

 ازسوی قبولرفتارهای قابلدامنۀ  و رویدادها

                                                                                                                         

1. Ames 
2. Nicholls 

 یك از معیارهایهر حاکمیت ثیرتأتحت ،ورزشکاران

 ارچوب مناسبیهچ است، و شایستگی موفقیت احساس

 ورزشی فراهم کرده اخالق زمینۀدر مطالعه برایرا 
ورزش  ،همچنین .(330 .، ص1984، 2)نیکوالس است

از  ،شودگرا میکه موجب ساختن یك شخصیت اخالق
از همان زمان دوران باستان وجود داشته است و 

است.  طرفداران بسیاری ازجمله افالطون را داشته
نیز اظهار  3فیلسوف اگزیستانسیالیست چون کاموس

یات را آموخت، واقع اخالقای که او در آن بهمقوله کرد
 (.2013 شریفیان، قهرمان تبریزی، ،ورزش بود )یوسفی

این نتیجه  ( در پژوهش خود1994) و همکاران والراند
خودتعیینی و  انگیزۀ ،طی زماندست آوردند که درا بهر

د و نرتباط متقابل مثبتی دارالق ورزشی اگرایش اخ
 خودتعیینی تأثیر بیشتری بر اخالق ورزشی دارد. انگیزۀ
( 2012) ، لقمان، خان و شاببیرشهزادپژوهش  نتایج
 و هنجارها و باشند متعهد کارکنان اگر که داد نشان
 توانندمی باشند، داشته سازمانی های مشابهارزش

 کلی اهداف به دستیابی درجهت را شانعملکرد
 (.2012شهزاد و همکاران، دهند ) افزایش سازمان،

استرادا، سیناترا، تانوکسی و  ،پژوهش موناسیس نتایج
( نشان داد که اثرهای اصلی جنس و نوع 2013) 4پالو

 غیرمستقیم گرایش ورزش بر گرایش ورزشی و اثرهای
ای عنوان نقش واسطهاخالق ورزشی، بهورزشی بر 

اساس نظر کانت، بر خودتعیینی ورزشی هستند. انگیزۀ
کسی است که از شخصیت خوبی  ویژۀ رفتار اخالقی

اساس ای بربا چنین ویژگی ردفیك رفتار  مند باشد.بهره
 نه با توجه به نتیجۀ ؛اب و پاک استای ناحساس وظیفه

جورج اورول (. به عقیدۀ 2015امری، سیدععمل )
متفکر  (2013، کارانبه نقل از یوسفی و هم، (1984)

کند که ذات ورزش مدرن بیان می ،توانای انگلستان
ازی جوانمردانه و منصفانه هیچ نشانی از ب نوینورزش 

3. Camus 
4. Monacis, Estrada, Sinatra, Tanucci  

& Palo   
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شود به محدود می نویننویسد: ورزش می ندارد. وی
ن هیچ گرفتعداوت، حسادت، فخرفروشی، بدون درنظر

نوعی لذت سادیستی از  بردارندۀین و دریك از قوان
یك  نوینورزش  ،دیگرعبارتاست. به تماشای خشونت

حسینی و عباسی منهای تیراندازی با تفنگ است.  جنگ
 نیروی کارگیری( به این نتیجه رسیدند که به2012)

 ها،سازمان در قانون و رعایت اخالقیات به مقید انسانی

 به پایبند و مقید کارکنان توسط اخالق عملی آموزش

 منشور تدوین درنهایت، و قانون اخالقیات و رعایت

-نهادینه راهکارهای ازجمله ها،سازمان برای اخالقی

و حسینی ) هستند هاسازمان در ایاخالق حرفه کردن
و همکاران  شجیعپژوهش های یافته(. 2012عباسی، 

 هایو آگاهی شناخت نشان داد که بهبود (2012)

 را مسئلۀ اخالق است بتواند ممکن بازیکنان اخالقی

 طریقاز نه و درون از همیشه برای ،ایران فوتبال در

 و مربیان بین نقشکند که دراین حل قانونی اجبارهای
 ممکن رقابت. دارد اهمیت بسیار هامدیریت باشگاه

 تقویت را اجتماعیو ضد غیراخالقی رفتارهای است

 رقیب به و توهین پرخاشگری مانند مواردی کند. چنین

 شوند؛مشاهده می نیز هارسانه در مکرر طورهب داور و
 بهتر ارتباط درک برای که رسدمی نظربه ،بنابراین

طـحیـم در اخالقی ارهایـرفت توسعۀ با رقابتی ورزش
 .است الزم بیشتری هایپژوهشانجام  ،ورزشی های

 در که اندداشته کیدتأ پژوهشگران از برخی ،همچنین

 و ورزشکاری اخالق به مربوطهای بررسی
 هایورزش در فرد اخالقی، انگیزش عملکردهای

، 1روبرتز و اماندسون )میلر مالحظه شود باید رقابتی
 ورزش مقدس هایمیدانکه  بینیممی هامروز (.2004

 ضداخالقی ماهیت بیشتر که اندشده هاییآفت به آلوده

 بارزهـم داعیۀ ورزش که هاییآفت همان یعنی دارند؛

 غیرسالم، رقابت چونهم هاییآفتدارد.  را هاآن با

. شدهوضع مقررات و قوانین برخالف و غیرجوانمردانه
، است ورزشی محافل شعار امروز که جوانمردانه بازی

                                                                                                                         

 

 و مربیان ورزشکاران، از بعضی ازسوی باید کهچنانآن
 شود ونمی رعایت اندرکاراندست و مدیران حتی

 نیروزا و کنندهتسهیل محرک، مواد و داروها از استفاده

ر مض روان و تن سالمتی برای هاآن از بسیاری که
درحال ورزشی و سنی مختلف سطوح در ،هستند

، اسدی، فراهانی و گودرزی است )خیری، گسترش
 در مؤثر هایپدیده از یکی عنوانبه ورزش(. 2012

 کارساز نقشیتواند می جامعه اخالق و فرهنگ ساخت

 کند ایفا ملی تفاخر و الگوسازی جوانان، بالندگی در
 ورزشی اخالق ۀمسئل(. 2010پور و همکاران، )فروغی

عنوان یك امر به ورزش ۀمیان جامعدر ورزش کشور در
شماری از  و مشکالت اخالقی استمطرح  ضروری

یکی از  درنزد مدیران ورزش کشور به ،ورزشکاران
 اساس مطالعۀبر. اندشدهمعضالت فرهنگی تبدیل 

 پژوهشی ، در این حوزه انجام داد پژوهشگرجامعی که 
به موضوع حاضر باشد مشاهده یا نزدیك با که مشابه 

هشی در این حوزه کامالً روشن خأل پژو نکرد؛ بنابراین،
دلیل محکمی بر ضرورت و اهمیت امر که این  است

هایی از این قبیل در اجرای این پژوهش و پژوهش
ی اخالقی و در کشورمان، رشد سجایاایران است. 

و از اهمیت  رعایت موازین آن موردتأکید مسئوالن است
پرداختن به این سؤال  ،بنابراین ای برخوردار است؛ویژه

نظر رعایت موازین اخالقی در چه ها ازکه فوتبالیست
در چه سطحی  خودتعیینی انگیزۀنظر ت و ازموقعی

طی چند  (.2002)خبیری،  ستند، بسیار اهمیت دارده
که درزمینۀ اخالق ورزشی  هاییپژوهش ، دراخیر دهۀ

حال اند، نتایج بسیار جالب توجه و درعینانجام شده
دست آمده است. احترام به قوانین، ای بهمنتظرهغیر

اه گذشت، همرن و تماشاگران، بهحریفان، داورا
خشونت و تهاجم،  بردباری، جوانمردی، فقدان

نکردن از داروهای کارنبردن الفاظ زشت، استفادهبه
از آن جمله  ،نیروزا )دوپینگ( و مسائلی از این قبیل

آمده دست(؛ البته نتایج به2008هستند )ندایی و علوی، 

1. Miller, Roberts & Ommundsen  
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مختلف همگی یکسان نیستند؛ های پژوهش از
 از ،شد انجام اخیراً  که پژوهشی در مثال،عنوانبه

 به درصد 10 به نزدیك جوان ورزشکار، 803 مجموع

 تا اندکرده تالش درصد 13 کردند؛ اعتراف خود تقلب

 کردند تصدیق درصد 31 برسانند؛ خود آسیب حریف به

 13 اند؛کرده مشاجره رسمی نمسئوال و مقامات با که

 را خود کمترماهر تیمیهم که کردند درصد اذعان

غیرورزشی  رفتار بر نیز درصد 27 و اندکرده مسخره
، 1گذاشتند )شیلدز و بردمایر صحه اخالقی( خود)غیر

و فساد  هاحاشیه کهدرحالی ،امروزه .(3 .ص ،2006
گیر در سراسر همه اخالقی موجود در فوتبال به چالشی

نوجوانان و  دنیا تبدیل شده است، بسیاری از کودکان،
الگوهای  جوانان شاهد رسوایی و رفتارهای غیراخالقی

 هایتواند ضربهاین امر می که هستنداجتماعی خود 

باشد.  داشته همراهبه هـامعـج برای ریـذیـاپـنرانـجب
 و دارد پیامدهایی رفتار هر ن،نظر متخصصا برپایۀ

 شوند؛می بزرگ هارسانه از متأثر در فرهنگی جوانان
 و زشت رفتارهای حرمتی،بی بینند دروغ،می کهجایی

 در درگیر افراد سایر و ورزشکاران، مربیان ناپسند

به اخالق و شودمی عادی شان،عالقۀمورد ورزش
 ای محسوبحرفه هایمحیط در پیشرفت مانع عنوان

 نیز ایران فوتبال .(2014 ،و همکاران شود )شجیعمی

 آن و پیامدهای اخالقیپدیدۀ بی با ایگسترده طوربه

یکدیگر  با بازیکنان زنندۀ برخوردهای ست. ازا روهروب
تا  گرفته تلویزیونی دوربین هاده و مردم چشم درمقابل

 یکدیگر، علیه سرشناس مربیان زنندۀ هایبیانیه

 و ورزشکاران داوران، به ناراضی فحاشی تماشاچیان
 از که است وضعیتی دهندۀنشانوهمه همه مربیان،

 بحران«ایران  کارشناسان فوتبال از برخی دیدگاه

 ایتجاری و سازپدیدۀ پول هر درشود. می نامیده»

 افراد و از بسیاری منافع کنندۀتأمین که فوتبال مانند

 پیـچیدۀ و ساده ائلـمس بروز و ایجاد باشد، قدرت ابزار

 نحوۀ اما است؛ بینیپیشقابل و بیعیـط آن در اخالقی
                                                                                                                         

 

 چالشی به که است امری هاکنترل آن و رویارویی

عبارتاست. به تبدیل شده کنونی وضعیت در فراگیر
 زمینۀ تواندغیراخالقی می یا اشتباه تصمیم یك دیگر،

ای چرخه ،درنهایت و جدید مسئلۀ چندین ایجاد
کند  فراهم را گوناگون اخالقی مسائل از تصاعدی

ویژه در فوتبال (. رقابت به2014 )شجیع و همکاران،
 را اجتماعیضد و غیراخالقی رفتارهای است ممکن

 و توهین پرخاشگری مانند مواردی کند. چنین تقویت

 نیز هارسانه در مکرر طورهب ،داور و رقیب به

 برایکه  رسدمی نظربه ،بنابراین هستند؛ مشاهدهقابل

 ارهایـرفت توسعۀ با رقابتی ورزش درک بهتر ارتباط

 هایپژوهشانجام ورزشی،  هایطـمحی در القیـاخ

 حاکمیت (.2004است )میلر و همکاران،  الزم بیشتری

 قراردادهای عقد گرایی،نتیجه با رویکرد هاییدیدگاه

 شاخص بازیکنان جذب در هاباشگاه رقابت کالن،

 ها،آن های اخالقیقابلیت به توجه بدون و فنی ازنظر

 تبلیغات و صنعت یك عنوانبه ورزش از برداریبهره

 از قهرمانان و شاخص بازیکنان دورشدن و تجاری

 از جدیدی نوع گیریشکل به ،و معنویت اخالق

اینکه  .اندهشدمنجر  اخالق به توجهبی ورزشکاران
و اخالق خودتعیینی مدیران ورزشی آینده باید دربارۀ  

امری قطعی است و این علم،  ،ورزشی مطالعه کنند
عمل بسیار ارزش، نامربوط یا درعی کمدیگر موضو

نسبتاً خوبی های پژوهشدشوار نخواهد بود. در دنیا 
و اخالق ورزشکاران  انگیزشبررسی رفتار،  درراستای

ورزشی، بازی جوانمردانه،  چون روحیۀعناوینی هم با
اند؛ شی و اخالق در ورزش انجام شدهاخالق ورز

شتری بسیار بیهای پژوهشانجام هنوز  این،وجودبا
 خودتعیینی انگیزۀهای اخالقی، ژگیبررسی وی درزمینۀ

های مختلف و در سطوح و رفتاری ورزشکاران از دیدگاه
-تر و نسخهمتفاوت الزم است تا بتوان به نتایجی دقیق

با  ،بنابراین ها رسید؛مورد این ویژگیای کارآمدتر در
که  زمینههای موجود درایننظری اجمالی بر پژوهش

1. Shields & Bredemier   
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 شایستهاستناد و قابل ها نتایجی مفید ویك از آنهر
، اما «چه آسان»گفتن از اخالق ، سخناندکسب کرده

به آن مشکل است و موضوعی نیست  «کردنعمل»
سادگی بتوان آن را کسب کرد یا آن را تجربه که به

د در نتوانهایی از این قبیل میپژوهش کرد؛ بنابراین،
نگرش یك ورزشکار یا هر کسی که با ورزش سروکار 

حمیدی، سجادی و  پور،حجید )نتغییر ایجاد کن ،دارد
در فوتبال اعمال اخالقی و غیراخالقی  .(2017 خبیری،

ند افتاوقات اتفاق میویژه در کشور ما گاهیها و بهملت
ران، مربیان، وو این اعمال ازسوی بازیکنان، دا

صرفاً نوعی متفاوت هستند. تماشاگران و غیره به
صورت به خودتعیینی انگیزۀاخالق ورزشی و  نۀزمیدر

و  اندبسیاری انجام شدههای پژوهشجداگانه 
-اما با بررسی اند؛به نتایجی نیز دست یافته پژوهشگران

 باخودتعیینی  یامدل رابطه شده، دربارۀهای انجام
 ،ویژه در فوتبالبه رانیا ۀورزشکاران نخب یاخالق ورزش

با  ،رودست نیافت؛ ازاین مشابه یپژوهشبه  پژوهشگر

ای دارد و از توجه به اینکه کشور ما فوتبال حرفه
های نخبه برخوردار است، ضرورت الگو و فوتبالیست
ورزشکاران  یبا اخالق ورزشخودتعیینی  یامدل رابطه

در ورزش  خودتعیینی -عنوان برند اخالقیبه رانیا ۀنخب
نظر تا در کشور استفاده شود. به و فوتبال مبرهن است

خصوص بتواند به کشور و به پژوهشاین که رسد می
این انجام هدف از  ،روازاین فوتبال ما کمك کند؛

با اخالق  ینییخودتع ۀزیانگ ۀرابط سازیمدل ،پژوهش
 گی: لیمورد ۀ)مطالع رانیا ۀورزشکاران نخب یورزش

   است. (رانیفوتبال ا كی

 پژوهشمدل مفهومی 
یر عنوان متغبه خودتعیینیمتغیر  ،در این پژوهش

عنوان متغیر وابسته مستقل و متغیر اخالق ورزشی به
های . با تکنیك تحلیل مسیر )مدلندنظر گرفته شددر

ساختاری( ارتباط متغیرها بررسی شد و با تکنیك تحلیل 
گیری به متغیر مکنون تبدیل های اندازهعاملی، مدل

 شدند.

 

 . مدل مفهومی پژوهش1 شکل

  پژوهش شناسیروش
لحاظ لحاظ هدف، ازنوع کاربردی و بهحاضر به پژوهش

صورت که به همبستگی است -، ازنوع توصیفیروش
-پهنانگری، نمونه کهانجام شده است. ازآنجاییمیدانی 

آماری  ۀو انتخاب تعدادی از اعضای جامع یگیر
 نامه درعنوان نمونه و استفاده از تکنیك پرسشبه

از روش پیمایشی  ند،موردتوجه بودآوری اطالعات جمع
  .نیز استفاده شده است

 کنندگانشرکت
ان فوتبال لیگ یك )آزادگان( کشور در تمام بازیکن

جامعۀ  ،فوتبالیست 432به تعداد  1395-1396فصل 
بیشتر جامعه تشکیل دادند.  آماری پژوهش را

 39د و نفر( مجر 136درصد ) 61؛ یعنی مطالعهمورد
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های سنی، فر( متأهل بودند. درمیان گروهن 87درصد )
ترین فراوانی را داشتند. ازنظر بیشسال  25-30افراد 

ای مدرک ورزشکاران داراز درصد  تحصیالت، چهار
 6/38درصد دیپلم،   9/48 تحصیلی متوسطه به پایین،

درصد دارای مدرک تحصیلی  5/8درصد کاردانی و 
درصد دانشجو،  7/6 ،لحاظ شغلیکارشناسی بودند. به

درصد ورزشکار و  6/42شغل آزاد،  دارای درصد 8/31
نفر  223میان در بودند.دارای سایر مشاغل درصد  8/18

درصد( زیر پنج  6/3از افراد نمونه، هشت نفر )معادل
سال  10 تا درصد( بین پنج 43نفر )معادل  96ل، سا

سال  15تا  10( بین درصد 43نفر )معادل  96سابقه، 
سال  20تا  15( بین درصد 9/9نفر )معادل  22سابقه، 

سال  25تا  20درصد( بین  4/0سابقه و یك نفر )معادل 
غیر  ، بهمطالعهاز افراد نمونۀ مورد بازی داشتند. سابقۀ

درصد( در رشتۀ والیبال،  3/28نفر )معادل  63، وتبالاز ف
درصد( در رشتۀ تنیس، دو نفر  9/9نفر )معادل  22

 3/1درصد( در رشتۀ کشتی، سه نفر )معادل  9/0 )معادل
درصد(  9/9نفر )معادل  22بسکتبال،  درصد( در رشتۀ

درصد( در رشتۀ شنا  4در رشتۀ هندبال، نُه نفر )معادل 
سازی بدن درصد( در رشتۀ 7/45 نفر )معادل 102و 

باشگاهی های با توجه به تعداد تیم .کردندفعالیت می
 1395-1396فصل ر لیگ آزادگان )یك( ایران حاضر د

، داشت بازیکن 24تیم بود و هر تیم  18که تعدادشان 
 جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل دادند. فوتبالیست  432
 تعیین 203با آماری برابر نمونۀ  ،جدول مورگان طبق
 های، تعداد سؤالپژوهشبا توجه به روش آماری  وشد 

( و برای اطمینان اساس روایی سازهبر سؤال 40دو ابزار )
 400، تعداد نامهاز بازگشت تعداد مناسب پرسش

-پرسش 10ازای هر سؤال نامه از هر دو ابزار )بهپرسش

ر لیگ یك های حاضر دنامه(، میان بازیکنان باشگاه
 ساده تصادفیصورت به 1395-1396فصل کشور، 
نامه پرسش 223 ،نهایتکه در زیع شدندتو )اتفاقی(

                                                                                                                         

1. Multidimensional Sportmanship 

Orientations Scale  

با توجه به  .وتحلیل شدندبررسی بودند و تجزیهقابل
، برای اینکه ایموجود در فوتبال حرفه هایمحدودیت

برای  یها شانس مساوی و مستقلفوتبالیست همۀ
به همۀ  نداشتندسترسیعلت بهانتخاب داشته باشند و 

-از نمونه ،هاآن احتمالی نکردن و همکاریورزشکاران 

   د.گیری تصادفی ساده استفاده ش

 هاابزار و شیوة گردآوری داده
 العاتطآوری اجمع برای، با توجه به جدول شمارۀ یك

 ۀنامپرسش از پژوهشدر این  ،مرتبط با اخالق ورزشی
استفاده  1ورزشیاخالق گرایش به بعدی مقیاس چندُ

که  استپرسش  25نامه شامل این پرسش .شد
روابط اجتماعی،  همفهوم احترام ب شش ۀدارنددربر

ن، تعهد به ورزشی که به آن قوانین و مسئوال هاحترام ب
فقدان حریف و  هشود، احترام و توجه بپرداخته می

ولراند و  .است رویکرد منفی درجهت عملکرد ورزشی
برای اولین بار منش ورزشی را ( 1994) همکارانش

این  بیان کردند. مفاهیم یادشدهای شامل صورت واژهبه
با  کهارزشی پنج نامه با مقیاس لیکرتیسشپر

 ارتباطیمن  اصالً با» عبارت برای یك هایامتیاز
 ارتباطمن  کامالً با» برای عبارت پنجتیاز تا ام «ندارد
 20، 15، 10، 5های پرسشتنها  .شد گذاریامتیاز «دارد

 ،ندنکر داللت میظنمورد مفهومکه بر  هاییالؤس ،25و 
د تا با امتیازگذاری دنطور معکوس امتیازگذاری شبه

 گیری انگیزۀ. برای اندازهشوندجهت هم ،سایر مفاهیم
سؤالی  18نامۀ پرسشاز مطالعه، عیینی نمونۀ موردخودت

، هادج، هارگریوس، االین و 3لونسدال 2ورزشی انگیزۀ
های که شامل مؤلفه استفاده شد (2014)جوهان، 
خودپذیر(، شناسایی، درونی، انسجام )آمیختهانگیزۀ 

انگیزگی بود که بیرونی و بی فکنی، انگیزۀدرون
برای ای لیکرت از نمرۀ یك گزینهبراساس مقیاس هفت

عبارت برای  تا نمرۀ هفت«  درست نیستاصالً»عبارت 
در این  ،. همچنینگذاری شدنمره« کامالً درست است»

2. Sport Motivation Scale 

3. Lonsdale et al 
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و  16، 14، 12، 10، 8، 6، 3، 1های نامه سؤالپرسش
 گذاری تا با نمره ندگذاری شدطور معکوس نمره، به18

 . سایر مفاهیم همسو شوند

 

 هانامهپرسشهای مؤلفههای مربوط به زیرسنجه .1جدول 

 نامهپرسش
 تعداد

 گویه
 هامؤلفههای زیرسؤال

 ورزشی  اخالق

 
 
25 

      

احترام به 
 قوانین

احترام به 
 نمسئوال

احترام به 
 حریف

احترام به 
 داور

برخورد با 
 اتاشتباه

 تفکربردگرایی

12-7 22-10 

1-4-5-
6-9-14-
16-19-
21-24 

17-2 25-20-15-8 
23-18-13-

5-3 

 18 ورزشی  انگیزۀ

 انگیزۀ
 درونی

 انگیزگیبی بیرونی انگیزۀ فکنیدرون شناسایی انسجام

13-7-2 15- 5-4 17-11-9 
14- 12-

3  
16- 6-1 18- 8-10 

شده در کاربردهنامۀ بهپرسش دوسنجش روایی  برای
اعضای اساتید و  تن از  10 از دانش و تجربیات ،پژوهش

مرتبط با  گرایش مدیریت ورزشی دانشگاهعلمی هیئت
برای تعیین روایی سازه د. حوزۀ موردمطالعه استفاده ش

ی استفاده شد که با توجه به شکل شمارۀ از تحلیل عامل
تمامی بارهای عاملی  ،ورزشی انگیزۀ نامۀ، در پرسشدو

دهندۀ این که نشان ندبود 5/0باالی  هامربوط به گویه
و است مدل مربوطه از روایی سازه برخوردار که است 

-های نیکویی برازش تناسب کامل الگو با دادهشاخص

ند. براساس شکل کنشده را تأیید میهای مشاهده
تمامی  ،اخالق ورزشی نامۀدر پرسششمارۀ سه، 

جز ند؛ بهدبو 5/0ها باالی بارهای عاملی مربوط به گویه
ها که این سؤال 25و  20، 19، 15، 10، 9 هایسؤال

 هادلیل داشتن بار عاملی ضعیف از مجموعۀ سؤالبه
آزمون آلفای  وسیلۀها بهنامهشدند. پایایی پرسش حذف

 انگیزۀو برای  88/0ورزشی  کرونباخ برای اخالق
 د.محاسبه ش 79/0ورزشی 
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 ورزشی نامۀ انگیزۀ. تحلیل عاملی پرسش2شکل 

 

اخالق ورزشی نامۀ. تحلیل عاملی پرسش3شکل 

 هاهای پردازش دادهروش
ها از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل دادهوبرای تجزیه

یار، انحراف مع اده شد. از آمار توصیفی )میانگین،استف
( برای توصیف متغیرهای غیره فراوانی، درصد فراوانی و

                                                                                                                         

 

از آمار استنباطی شامل آزمون  و پژوهشاصلی 
بودن برای بررسی طبیعی 1اسمیرنوف -وگروفمکل

ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای توزیع داده

1. Kolmogorov–Smirnov Test 
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ای برای بررسی نمونهو آزمون تی تكتعیین ارتباط 
 برایاستفاده شد. وضعیت متغیرهای اصلی پژوهش 

شده )مستقل( های مشاهدهوابط علّی بین متغیربررسی ر
، از روش معادالت ساختاری و و مکنون )وابسته(

 تحلیل استفاده شد. ازطریق 8.8نسخۀ  1افزار لیزرلنرم

از ها، ی میان آنعلّ رابطۀ بررسی برای مسیر،
و لیزرل استفاده شد.  2.اسافزارهای اس.پی.اس.نرم

تکنیك تحلیل یابی معادالت ساختاری یك مدل
ی بسیار کلی و نیرومند از خانوادۀ رگرسیون چندمتغیر

بسط مدل خطی کلی  ،تردقیقبیانچندمتغیری و به
ای از دهد مجموعهاست که به پژوهشگر امکان می

آزمون قرار زمان موردهم ۀمعادالت رگرسیون را به گون
یابی معادالت ساختاری یك رویکرد آماری دهد. مدل

روابط بین  هایی دربارۀآزمون فرضیهجامع برای 
تحلیل  یشده و مکنون است که گاهمتغیرهای مشاهده

 همۀ شود.یابی علی نامیده میساختاری کواریانس، مدل
اس و س.ااس.پی.افزارهای ها با استفاده از نرمداده

 تحلیل شدند. لیزرل
 

 هایافته
اسمیرنوف را برای  -دو نتایج آزمون کلموگروف جدول
 این اساسدهد. برها نشان میت توزیع دادهوضعی
مقدار پی کمتر از  پژوهشدر تمامی متغیرهای  ،جدول

معنی است که فرض است. این بدین 05/0
ها دهدا شود؛ بنابراین،ها رد مینبودن توزیع دادهطبیعی

 برخوردارند. از توزیع طبیعی
 

اسمیرنوف -لموگروفآزمون ک . نتیجة2جدول 

 مقدار پی اسمیرنوف -کلموگروف Z لفهمؤ

 13/0 07/1 احترام به قوانین
 17/0 95/0 ناحترام به مسئوال
 11/0 19/1 احترام به حریف
 35/0 68/0 احترام به داور

 09/0 22/1 برخورد با اشتباهات

 14/0 18/1 بردگراییتفکر 

 24/0 05/1 درونی انگیزۀ

 07/0 16/1 انسجام

 22/0 97/0 شناسایی

 12/0 06/1 فکنیدرون

 14/0 01/1 بیرونی انگیزۀ

 20/0 06/0 انگیزگیبی

ورزشی ورزشکاران نخبه،  برای بررسی وضعیت اخالق
 جدول ای استفاده شد. مطالعۀنمونهی تكاز آزمون ت

ی هالفهکند که بین میانگین تمامی مؤص میمشخ سه
اوت معناداری تف اخالق ورزشی و میانگین فرضی )سه(،

تر از که میانگین اخالق ورزشی باالطوریوجود دارد؛ به
                                                                                                                         

1. Linear Structural Relations (Lisrel) 

معنی است که وضعیت میانگین فرضی است. این بدین
بی قرار بتاً خوب و مطلواخالق ورزشی در شرایط نس

، بین میانگین شمارۀ سهجدول دارد. براساس اطالعات 
خودتعیینی و میانگین فرضی )صفر( تفاوت انگیزۀ 

2. Statistical Package for Social Science 

(SPSS) 



 13                                                                                    ... ورزشی اخالق با خودتعیینی انگیزة ایرابطه مدل

 
 

 ۀکه میانگین انگیزطوریمعناداری وجود دارد؛ به
 ین خودتعیینی باالتر از میانگین فرضی است. ا

خودتعیینی در  معنی است که وضعیت انگیزۀبدین
 بی قرار دارد.نسبتاً خوب و مطلوشرایط 

 بینای در سنجش متغیر مالک و پیشنمونه. نتایج آزمون تی تک3جدول 

 میانگین لفهمؤ 
انحراف 

 معیار
 تی

درجه 

 آزادای

تفاوت 

 میانگین
 حدپایین

 حد

 باال
 معناداری

متغیر 

 مالک

احترام به 
 قوانین

26/4 76/0 78/24 222 26/1 16/1 36/1 001/0 

احترام به 
 نمسئوال

41/3 90/0 91/6 222 41/0 29/0 53/0 001/0 

احترام به 
 حریف

87/3 69/0 77/18 222 87/0 78/0 96/0 001/0 

احترام به 
 داور

04/4 88/0 80/17 222 04/1 93/0 16/1 001/0 

برخورد با 
 اشتباهات

50/3 76/0 86/9 222 50/0 40/0 60/0 001/0 

تفکر 
 بردگرایی

12/4 68/0 42/24 222 12/1 03/1 21/1 001/0 

اخالق 
ورزشی 
 )مجموع(

84/3 55/0 72/22 222 84/0 77/0 92/0 001/0 

متغیر 

 بینپیش

انگیزۀ 

 خودتعیینی
54/23 86/32 700/10 222 54/23 21/19 88/27 001/0 

خودتعیینی و های انگیزۀلفهبرای تعیین ارتباط بین مؤ
ب همبستگی پیرسون از آزمون ضریاخالق ورزشی، 
 شمارۀ چهار، بین مؤلفۀاساس جدول استفاده شد. بر

، احترام به های احترام به قوانیندرونی با مؤلفه انگیزۀ
ن، احترام به حریف، احترام به داور، برخورد با مسئوال

ارتباط ، و اخالق ورزشی بردگرایی تفکر ،اشتباهات
بین مؤلفۀ انسجام با  مستقیم و معناداری وجود دارد.

ن، احترام ترام به قوانین، احترام به مسئوالهای احلفهمؤ
 تفکر ،د با اشتباهات، برخوربه حریف، احترام به داور

قیم و معناداری ، ارتباط مستو اخالق ورزشی بردگرایی
ترام به های احوجود دارد. بین مؤلفۀ شناسایی با مؤلفه

ن، احترام به حریف، احترام به قوانین، احترام به مسئوال

و اخالق  رخورد با اشتباهات، تفکربردگراییداور، ب
د. بین قیم و معناداری وجود دار، ارتباط مستورزشی

ترام به قوانین، احترام های احفکنی با مؤلفهمؤلفۀ درون
 ن، احترام به حریف، برخورد با اشتباهات،به مسئوال

ارتباط مستقیم و  ،تفکر بردگرایی، و اخالق ورزشی
احترام  فکنی و مؤلفۀاما بین درون جود دارد؛معناداری و

تباط معناداری مشاهده نشد. بین مؤلفۀ ار به داور
، ارتباط منفی انگیزش بیرونی با مؤلفۀ احترام به قوانین

ترام به های احمعنادار، بین انگیزش بیرونی با مؤلفهو 
 نادار، ارتباط مثبت و معو برخورد با اشتباهات نمسئوال

 های احترام به حریفلفهو بین انگیزش بیرونی با مؤ
ارتباط  ،بردگرایی و اخالق ورزشی احترام به داور، تفکر
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-لفهانگیزگی با مؤبین مؤلفۀ بیمعناداری مشاهده نشد. 

احترام به حریف، احترام به  ،ناحترام به مسئوالهای 
و اخالق ورزشی، ارتباط  ورد با اشتباهاتبرخ داور،

-بی لفۀبین مؤ اما ناداری وجود دارد؛مستقیم و مع

 بردگرایی و تفکر های احترام به قوانینمؤلفهانگیزگی با 

-بین مؤلفۀ انگیزۀ  ارتباط معناداری مشاهده نشد.

های احترام به ها( با مؤلفهخودتعیینی )مجموع مؤلفه
احترام به حریف، احترام به ، نمسئوال، احترام به قوانین

- بردگرایی و اخالق اشتباهات، تفکر ، برخورد باداور
 ، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.ورزشی

 خودتعیینی و اخالق ورزشیهای زمون ضریب همبستگی در سنجش مؤلفهنتایج آ .4جدول 

 مؤلفه

احترام 

به 

 قوانین

احترام 

به 

 نمسئوال

احترام 

به 

 حریف

احترام 

 به داور

برخورد با 

 اشتباهات

تفکر 

 بردگرایی

اخالق 

 ورزشی

 درونی انگیزۀ

همبستگی 
 پیرسون

29/0 19/0 33/0 26/0 18/0 43/0 39/0 

 *001/0 *001/0 *008/0 *001/0 *001/0 *005/0 *001/0 معناداری

 انسجام
همبستگی 

 پیرسون
27/0 28/0 33/0 18/0 18/0 41/0 39/0 

 *001/0 *001/0 *008/0 *008/0 *001/0 *005/0 *001/0 معناداری

 شناسایی
همبستگی 

 پیرسون
38/0 16/0 33/0 26/0 24/0 15/0 41/0 

 *001/0 *02/0 *001/0 *001/0 *01/0 *005/0 *001/0 معناداری

 فکنیدرون
همبستگی 

 پیرسون
16/0 18/0 18/0 08/0 14/0 18/0 21/0 

 *001/0 *008/0 *03/0 24/0 *007/0 *007/0 *01/0 معناداری

 انگیزۀ بیرونی
همبستگی 

 پیرسون
18/0- 28/0 01/0- 04/0 28/0 005/0 09/0 

 15/0 94/0 *001/0 47/0 81/0 *001/0 *008/0 معناداری

 انگیزگیبی
همبستگی 

 پیرسون
07/0 29/0 13/0 13/0 28/0 12/0 22/0 

 *001/0 07/0 *001/0 *04/0 *04/0 *001/0 27/0 معناداری

 خودتعیینی
همبستگی 

 پیرسون
19/0 35/0 28/0 22/0 31/0 35/0 39/0 

 *001/0 *001/0 *008/0 *001/0 *001/0 *001/0 *003/0 معناداری

اخالق  باخودتعیینی  ای انگیزۀبرازش رابطهبرای 
ییدی ایران، از تحلیل مسیر تأ ران نخبۀورزشی ورزشکا

 جدول ،اساس)مدل ساختاری( استفاده شد؛ براین
دهد. را نشان می شمارۀپنج نتایج برازش ارتباط یادشده

خوبی های مدل بهشاخص ، همۀبا توجه به جدول

                                                                                                                         

1. Root Mean Aquare Error of 

Approximation (RMSEA) 

 مجذورات نمیانگی خطای ریشۀ مقداراند. برازش شده

 آزادی رجۀد هر انحراف آزمون همان واقعدر که 1تقریب
 برازندگی .قبول استقابل 08/0کمتر از  در دامنۀ ،است

مدل را ازحیث مقایسۀ بین مقادیر  2شدهنرم نرم
شده اسکوئر مدل اشباعاسکوئر مدل مستقل و کایکای

2. Non-Normed Fit Index (NNFI)  
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باالی یرش این مدل مقادیر پذ کند. دامنۀارزیابی می

شاخص برازش  1یافتهتعدیل برازندگی .است 90/0
شود که یکی از پرکاربردترین ای بتلر نامیده میمقایسه

یید های تفسیری پیرامون تأترین شاخصو مناسب
برازش خوب یا ضعیف مدل است. این شاخص برازش 

کند و یکی از مدل موجود را با مدل مستقل مقایسه می

نداشتن آن به میزان حساسیت، های شاخصمزیت
 90/0بین پذیرش این شاخص  . دامنۀحجم نمونه است

نیز  2شدهشاخص نیکویی برازش اصالح. است 1تا 
ك برآورد مقدار شده را به کمنسبت واریانس بازتولید

کند. میزان شده محاسبه میکوواریانس مشاهده
 .است 8/0ل برای این شاخص باالتر از قبوقابل

 

 مدل  شدةهای برازشمقادیر شاخص  .5 جدول

 هاشاخص
 خطای ریشة مقدار

 میانگین مجذورات
 تقریب

 برازندگی
 نرم

 شدهنرم

-تعدیل برازندگی

 یافته

نیکویی 
برازش 

 شدهاصالح

 نهایی نتیجة

 08/0کمتر از  قبولمیزان قابل
بیشتر از 

90/0 
 90/0بیشتر از 

بیشتر از 
8/0 

 

 ییدتأ 89/0 91/0 92/0 06/0 پژوهشمدل نهایی 

 
نتایج تحلیل مسیر مدل نهایی  شمارۀ چهار،در شکل 

اندارد نمایش داده قالب مدل تخمین استدر پژوهش

تمامی  ،خص استکه در شکل مشطورشده است. همان

ی ها و عوامل در سطح معقوللفهبارهای عاملی بین مؤ

شمارۀ چهار، اساس شکل ( قرار دارند. بر4/0)بیشتر از 

بارهای عاملی  ،(Xگیری در بخش ورودی )مدل اندازه

(، λ=78/0درونی ) ۀخودتعیینی با انگیز بین انگیزۀ

فکنی (، درونλ=75/0(، شناسایی )λ=80/0انسجام )

(50/0=λانگیز ،)ۀ ( 36/0بیرونی=λ) انگیزگی و بی

                                                                                                                         

1. Comparitive Fit Index (CFI) 

(40/0=λ)، در بخش خروجی )مدل اندازهباشندمی .-

رزشی با ( نیز بارهای عاملی بین اخالق وYگیری 

ن (، احترام به مسئوالΛ=78/0احترام به قوانین )

(40/0=Λ( احترام به حریف ،)88/0=Λ احترام به ،)

( و Λ=53/0(، برخورد با اشتباهات )Λ=70/0داور )

وجه با ت ،بنابراین ؛باشندمی( Λ =85/0بردگرایی )تفکر

-تحلیل مسیر، می به جدول و شکل مربوط به نتیجۀ

و  دل از برازش مناسبی برخوردار استتوان گفت که م

 . شودیید میتأ پژوهشمدل 

2. Adjusmed Goodness of Fit Index 

(AGFI)  
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 شدهرداستاندااخالق ورزشی براساس مدل ضرایب  بین خودتعیینی و. مدل نهایی ارتباط 4شکل 

 

 اساس مدل اعداد معناداریاخالق ورزشی بر بین خودتعیینی ومدل نهایی ارتباط . 5 شکل
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 گیریبحث و نتیجه
 ونی خودتعیی انگیزۀ ارتباطبررسی  ،پژوهش این هدف

خروجی  .ایران بود اخالق ورزشی ورزشکاران نخبۀ

ینی با خودتعی انگیزۀ بین که داد نشان افزار لیزرلنرم
ن با اخالق ورزشی ورزشکارا ،51/0ضریب استاندارد 

 وضعیت ،حاضر پژوهش نخبه ارتباط وجود دارد. در
 نمونۀ خودتعیینی بازیکنان فوتبال لیگ یك در کل

ایج نت شده است. گزارش میانگین از بررسی باالترمورد
ر بیانگ ،پژوهشحاصل از مدل ارتباطی بین متغیرهای 

و  (80/0انسجام )ترین ضریب استاندارد برای مؤلفۀ باال
دتعیینی های متغیر خولفهبین مؤ( از78/0درونی ) انگیزۀ

 حتماالً طرفی با اخالق ورزشی ارتباط دارد که ااست و از
طبیعی و  صورتبه بازیکنان حاکی از این است که اگر

-رهبه درراستای صورت خالقبه ،شوند انگیخته درونی

ران بیشتر باشگاه و رضایت هواداران و مدیهرچه وری
شمردن قراردادهای اجتماعی و شاهد تعهد و محترم

ا این نتیجه ب .هستندبروز رفتار اخالقی  ،نتیجهدر

 ،زیرا راستا است؛( هم1984پژوهش نیکوالس )
 بیان با طلبیتوفیق که نظریۀ نیکوالس معتقد است

 دامنۀ و رویدادها تفسیر در تفاوت که این موضوع
 ثیرتأتحت ورزشکاران ازسوی قبولرفتارهای قابل

و  موفقیت احساس یك از معیارهایهر حاکمیت
 مطالعه برایرا  ارچوب مناسبیهچ است، شایستگی

  فراهم نموده است. ورزشی  اخالق زمینۀدر
خودتعیینی و  انگیزۀنتایج پژوهش نشان داد که بین 

(. شمارۀ چهاراخالق ورزشی ارتباط وجود دارد )شکل 
مقیاس اندار باالی زیراست این ارتباط با توجه به ضریب

های خودتعیینی و ( از مؤلفه78/0درونی ) انگیزۀ
های اخالق مؤلفه( از 88/0مقیاس تفکربردگرایی )زیر

خاطر عالقه به . علت آن احتماالًورزشی مؤید آن است

                                                                                                                         
 
 

1. Pelletier 

 

-شدن در رقابتذاتی بازیکنان فوتبال برای برندهو میل 

اللت خودتعیینی د باالترین سطح نظریۀبر که است ها 
شدن ، ذات و هویت فوتبال بر برندهدیگرازطرف دارد.

و حس بُردن و ارزشمندی در  است بنا نهاده شده
ه فکنی شدصورت خودکار درونای بهفوتبالیست حرفه

شناختی مثبت در است و باعث بروز پیامدهای روان
 ،1پلیتر پژوهش. این موضوع با شودها میفوتبالیست

د کنکه بیان می( 2013) روسچی، والراند، دسی و ریان،
است مثبت عواطف مثبت  کنندۀبینیدرونی پیش انگیزۀ

که بیان  (2009) 2و استندیجنتومانیس پژوهش و 
کنندۀ اخالق ورزشی بینیدرونی پیش انگیزۀ دکنمی

شهزاد  ،(1994) لوزیروالراند و های و نیز پژوهش است
 (2014)و حریری، اباذری و رودان، ( 2012)و همکاران 

حریری و همکاران در پژوهش خود  ،زیرا سو است؛هم
تنگاتنگی با ۀ رابطخالق ابه این نتیجه رسیدند که 

بیشتری  ۀمدارتر دارای انگیزاخالق افرادانگیزش دارد و 
پژوهش والراند و  نتایج ،همچنین .خدمت هستند برای

اخالق ورزشی  تباط خودتعیینی وهمکاران حاکی از ار
بر ( مبنی2012پور )حجی پژوهشبا نتایج . است

بردگرایی با موفقیت ورزشی  تفکر نداشتنارتباط
رابطه انگیزه خودتعیینی با  بودناست. ناهمسوناهمسو 

دلیل به احتماالًپور با پژوهش حجی اخالق ورزشی،
با توجه به  .شدبا پژوهشو قلمرو  آماری تفاوت نمونۀ

 ارتباط انگیزۀدهندۀ ، نتایج نشانل شمارۀ ششجدو
های خودتعیینی با تفکربردگرایی از مؤلفه بیرونی از

تیجه با . این ن( است94/0)های اخالق ورزشی مؤلفه
بر ( مبنی1992طلبی آمیس )توفیق توجه به نظریۀ

چون های محرک خارجی هممحور و عاملفضای برد
نوعی تقویت  که پاداش، تماشاگران، مربیان و غیره

مضاعفی را بر بازیکنان فوتبال  مثبت هستند و انگیزۀ

2. Ntoumanis & Standage 
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با  ودارد بیرونی داللت  بر انگیزۀ ،دنکنتزریق می
شجیع و  و (2013)پژوهش یوسفی و همکاران 

، در فوتبال دیگرازطرف. سو استهم (2014همکاران )
منطقی  قیمتهر  ، بردن بهعنوان ورزش رقابتیبه
 درکه شجیع و همکاران معتقدند  رسد؛ زیرا،نظر میبه
 که فوتبال مانند ایتجاری و سازپدیدۀ پول هر

 ،است قدرت ابزار افراد و از بسیاری منافع کنندۀتأمین
 آن اخالقی در پیچیدۀ و ساده مسائل بروز و ایجاد

 نتیجه با پژوهشاین  .است بینییشپقابل و طبیعی
 احتماالً که سو نیست هم (2012پور و همکاران )حجی
 .استبودن  ناهمسو آماری از دالیل بودن جامعۀتمتفاو

گی درونی در انگیختاینکه نظربهبا توجه به نتایج، 
شود؛ میمنتج اخالقی  رفتارهای به بروزورزشکاران 

مناسبی را برای اخالق ورزشی  طلبی زمینۀتوفیق نظریۀ
شدن بنا ؛ ذات و هویت فوتبال بر برندهکندمهیا می

حس بُردن و ارزشمندی در فوتبالیست  است؛نهاده شده 
بر باالترین سطح نظریۀ خودتعیینی داللت ای حرفه
مندان عالقهعنوان یك ورزش محبوب و فوتبال به دارد
شود، ضمن ها تماشا میشماری دارد و توسط آنبی

 ،(2013) 1گایو و جفری به عقیدهبودن خودتعیینی، مؤثر
-مفاهیمی چون احترام به قوانین و حقوق دیگران، نوع

و بازی  ی که همان قانون طالیی اخالق استدوست
آورده شده  های اخالقیعنوان ارزشوانمردانه بهج

طور طریق تماشای رویدادهای ورزشی بهاز ،است
توجه ابلق نکتۀ یکسان به تماشاچیان قابل انتقال است.

درونی و عالقه که در تعریف  در نقش مؤثر انگیزۀ ،دیگر
آفرینی آن نقش و همچنین، وجود دارداخالق ورزشی 

 شده ، نمایانابزار خودتعیینیدر پاسخ به سؤال اساسی 
  است.

                                                                                                                         

 

 

 

 یصورت فطرافراد به ،یینیتعخود ۀیبراساس نظر
اعمال خود در  یو خودآغازگر یدهمستعد خودسازمان

اما  هستند؛خود  یهاو ارزش قیتطابق با عال
کارکرد  نیتوانند مانع چنیم یاجتماع یهاطیمح

 پژوهش نیمهم ا ۀافتید. شوندر افراد  یمیتنظخود
در  یو اخالق ورزش ینییتعخود ۀزیانگ نیب ۀوجود رابط

-سبب اما ؛آزادگان است گیورزشکاران فوتبال در ل نیب

در  یخشونت و پرخاشگر ۀشده دربارانجام یهایشناس
که  ننداز آ یکشور حاک یاو حرفه یورزش قهرمان

 هایدانیو پرخاشگرانه در م زیآمخشونت یرفتارها
 ۀی)نظر هستندو تجربه  یریادگیمحصول  ،یورزش

 یابیاگر ورزشکار در ارز ؛باندورا( یادهمشاه یریادگی
اخالق  تیخود متوجه شود که پاداش حاصل از رعا

 ،است زتریگرفتن اخالق در ورزش ناچدهیاز ناد یورزش
 ۀمبادل نظریۀدست خواهد زد ) یاخالقریغ یبه رفتارها

اگر با  یو سرخوردگ یاحساس ناکام ؛هوفنر( یاجتماع
 یرفتارهاانجام احتمال  شود؛ساس اجحاف همراه اح

احساس اجحاف  ۀی)نظر ابدییم شیافزا زیآمخشونت
د نشویم تیدر جمع تقو زیآمخشونت یرفتارها ؛موزر(

لوبون( و باالخره  یاجتماع یریواگ ایانبوه خلق  نظریۀ)
مرجع  یهاورزشکاران از الگوها و گروه ۀدیناسنج دیتقل

-ارزش برخاسته از متن یاز فقدان الگوها یناش گانهیب

گروه  ۀی)نظر استکشور  یو فرهنگ یاجتماع یها
-در سببکه رسد ینظر مبه ،رونیااز ؛مرجع مرتون(

 یاو حرفه یدر ورزش قهرمان یاخالقرواج بد یشناس
کنار در دیبا ،مقابله با آن یراهکارها ۀکشور و ارائ
به ابعاد  زین ینگاهمین ،یشناختروان کردیاستفاده از رو

در ورزش  افتهیرواج یهایبداخالق یو فرهنگ یاجتماع
 یچراوچونیب تیکه حاکمآن ژهیوبه ؛کشور داشت

شدن هنجارها و در ورزش به سست ییبردگرا ۀفلسف

1. Gau & Jeffrey 
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عادالنه  یو توجه به باز شودمیمنجر  یفضائل اخالق
به هر  ردبُو  یروزیپ یو تالش برا کندمی فیرا تضع

 یاو حرفه یغالب در ورزش قهرمان کردیرو مت،یق
   رود.یشمار مهفوتبال ب یورزش ۀدر رشت ژهیوکشور به

های مدیران باشگاه به حاضر، پژوهش نتایجبه  توجه با
 خویش کار سرلوحۀ را خالقا شودمی پیشنهاد فوتبال

 زندگی در راورزشی  اخالق ،قرار دهند. مدیران

 درصدد و کنند رعایت سازمانی خویش و شخصی

 بقا، زیرا، ؛باشند سازمان پودوتار در اخالق کردننهادینه

 پیوندی با اخالق سازمانی تعالی و سودآوری

 در ایجاد اعتماد باعث اخالق دارد. رعایت نشدنیانکار

 داران، مشتریان،سهام کارکنان، شامل برخورداران

 .دشویم غیره و مالی هایمؤسسه کنندگان،تأمین
 بیشتر تالش و باالتر انگیزش ،ورزشکاران نخبه اعتماد

 اخالقی و عملکردی اهداف تعیین. همراه داردبه را آنان
 را رزشیواخالق  های بروززمینه تواندمی خاص

 ورزشکاران شودمی و باعث کند هدایت یا برانگیخته
. دهند انجام را خویش هایفعالیت تراثربخش نخبه

 و هافعالیت قوی احتمالبه باوجدان افرادبراین، افزون
-می صرف خاص هدف یك را برای خود هایاقدام

 از خود هایبرنامه اجرای و انجام برای کنند؛

 خود را هایمسئولیت و کنندمی استفاده خودمختاری

 ،نتیجه یك عنوانبه آنها کامل رسیدننتیجهبه تا
 ازلحاظ که ایرزشکاران نخبهو. کنندپیگیری می

 که دارند گرایش ،باشند سطح باالیی در وجدانی صفت

 وظایفشان غرق شوند؛ اهداف به مرتبط رفتارهای در

 انجام وظایف به نسبت دهند؛ انجام دقت درنهایت را

 برای را تالش حداکثر و دارند اشتیاق احساس خود

 که استفادهازآنجایی دارند. ورزشی محیط در بودنعالی

 هایشیوه تنوع ورزشی هایتیم درکنار شناسروان از

 روند تواندمی و کندمی را میسر ورزشکاران با برخورد

کند و  تسهیل را ارزشمند رفتارهای توسعۀ و موفقیت
 که است اینبر  انتظار ورزش قهرمانی در همچنین،

 ممکن موضوع این ،آورد دستهب پیروزی ورزشکار

 اهمیتبی را ورزشکار از بخشرضایت رفتار انتظار است

 یندفرا در فوتبال کشور متولیان شودمی . پیشنهادکند

  .کنند اقدام عاقالنه و صحیح نگرش با بازیکنان جذب
-برای شکلکه  رسدمی نظربهاساس نتایج بر ،همچنین

 عیواق عملکرد و عینی هایزمینه اخالقی، رفتار گیری

عمیق اثرهای ذهنی و شناختی هایزمینه به نسبت
 اعمال با است بهتر بنابراین، ؛باشند داشته تری

 یرفتارها دارای مربیان گزینش مانند عینی رفتارهای
ینیـع و ورزشی شناسروان استخدام و منطقی و خوب

هنهادین برای ورزشکاران، خوب رفتارهای کردن نتایج
در  .شوداقدام  ورزشکاران اخالقی رفتارهای کردن
 در رفوتبال کشو اندرکاراندست شودمی پیشنهاد ،پایان

 عوامل و اخالق ورزشی در فوتبال کدهای شناسایی

 ریقط این از و تالش کنند بازیکنان انگیختگی در مؤثر

 برآیند. گوییپاسخ برای بازیکنان توانمندسازی به

 اخالق شودمی پیشنهاد رانگپژوهش به ،چنینهم

 هایدر رشته و ورزشی دیگر متغیرهای با ورزشی را

 .کنند مطالعه نیز دیگر
 گویی ضعیف برخیپاسخ ،های این پژوهشاز محدویت

دیران متوجهی برخی از مربیان و ها و بیاز فوتبالیست
ا رتمامی مجوزهای قانونی  پژوهشگر ها بود.باشگاه

ع از مراجها حضور در اماکن ورزشی و ورزشگاه برای
دیران م برخی از مربیان و اما ؛کرده بود ربط دریافتذی

بی امتیازبندی وضعیت مناس هایی که در جدولباشگاه
ی و ارهمک ،بردندسر مینداشتند و در شرایط بحرانی به

 و با توجه به نقش اساسی .مساعدت الزم را نکردند
 تحلیلشود درزمینۀ فراپیشنهاد می ،بنیادی فرهنگ

 ر اخالق ورزشینقش فرهنگ سازمانی و خودتعیینی د
ق خودتعیینی بر عملکرد و اخال انگیزۀتأثیر و نیز 

-ای و حرفهورزشی در سطوح متفاوت ورزش غیرحرفه

 .ی انجام شوندیهاپژوهش ،لیگ برتر( ملی وای )
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Abstract 
The purpose of the present study was to set a relational model of self-determind with 

sport ethics of elite athletes in Iran. In terms of its objective the research was applied 

using correlation method. The statistical population of the research consisted of all the 

football players of the Azadegan league in the season, 2016-2017. The statistical 

sample consisted of 223 players who were selected randomly. To collect data, the 

researcher used a questionnaire of sports ethics and sport motivation. Its validity was 

obtained by ten professors and its reliability by Cronbach's alpha, being 0/88 and 0/79 

respectively. To analyze the data, the structural equation method was used to study 

the causal relationships between the observed variables. Findings show that there is a 

positive and significant relationship between self- determind and sports ethics. The 

results of the confirmatory path analysis test indicated the fitting of relationship 

between self-determind and sports ethics. All factor loadings between components 

and agents were at a reasonable level and the model had a proper fitting which finally 

confirmed the conceptual model of the research. Therefore, on the basis of these 

findings, determined, ethical goals and specific performance can excite or direct the 

fields of the appearance of sports ethics. Also for the formation of ethical behavior, 

objective backgrounds and real performance over cognitive and mental contexts can 

have deeper effects. So it's better with applying objective behaviors such as the 

selection of coaches with good and logical behaviors and employment a sports 

psychologist and objectivizing the results of good athletic behaviors, action to 

institutionalize the ethical behaviors of athletes. 
 

Keywords: Sports Ethics, Self-Determination Motive, Elite Athletes, Football 

League 
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