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 مقاله پژوهشی

 12یاورزشکاران حرفه یرفتگليبر تحل یمدل نقش تنش اخالق
 

 1نيمندج یعيرب محمدرضا

 

 یمرکز تهران حدوا یاسالم ازاد دانشگاه تیریمد دانشکده یدولت تیریمد گروه یعلم اتیعضوه و اریاستاد. 1
  رانی، اتهران،

 

 20/07/1398: پذيرش تاريخ        20/01/1398: دريافت تاريخ

 

 دهیچک
و  یطراح یاورزشکاران حرفه یرفتگليبر تحل یپژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش تنش اخالق

ه استان گلستان بودند ک یاورزشکاران حرفه یپژوهش حاضر شامل تمام یآمار جامعۀ. دياجرا گرد

ر حاضر ب پژوهشبود.  ورزشکار 185شامل تعداد آنان . مختلف بودند یهادر رده یمل یهاميعضو ت

پژوهش حاضر  جياست. نتا دهيگرد ی( طراح2018) صالحالهيو زاال ليشباال پژوهشمدل  یمبنا

 نيدر جهت مثبت دارد. بنابرا یمعنادار ريورزشکاران تاث یرفتگليتحلبر  ینشان داد تنش اخالق

باعث  یاحرفه ورزشکاران یورزش طيمح در مشکالت بروز واسطه به یاخالق تنش ديمشخص گرد

که  تاسمهم  نيدهنده اله نشانمسأ نيا .شوند یرفتگليتحل دچار یاحرفه ورزشکاران تاشود می

 قرار توجه مورد یورزش یهاميت و هاباشگاه در یستيبایمله مهم أمس کيتنش اخالق به عنوان 

ورزشکاران شدت  انيدر م یرفتگليتحلتا  دشویم سبب یاخالق تنش تيريمد عدم که چرا. رديگ

 داشته باشد. یشتريب
 

 .یورزش طيمح ورزشکاران، ،یرفتگليتحل ،یاخالق تنش :یدیکلواژگان
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 مقدمه
 انگیزش هایزیرمجموعه از یکی رفتگی تحلیل

 در ورزشکاران شرکت بر منفی تاثیر و شودمی محسوب
 رفتگیتحلیل. دارد مندیرضایت و ورزشی هایفعالیت

 از عاطفی و جسمانی روانی، کشیدن عقببه معنی 
. افتدمی اتفاق رفتگی تحلیل دلیل به که است فعالیتی

 فعالیتی دیگر و رودمی بین از فرد انگیزه حالت نیا در
 همراه را ورزشکاران رضایت و بوده بخش لذت قبالً که

 گرانز،) یستن ارضاکننده ورزشکار یبرا است، داشته
استاد  2وکلسونی دیوید(. 2019 ،1لیس و ریما اسچنل،

: گویدروانشناسی ورزش دانشگاه پن استیت می
 عنوان تحت آن از غالباً که جسمانی و عاطفی خستگی
 مربیان و ورزشکاران برای کنندمی یاد رفتگی تحلیل
 حساب به مهم مسئله یك جوان و پیرو آماتور،  ایحرفه

افراد موفق تعالی طلب و بلند پرواز از جمله  آیدمی
 معرض در سایرینکسانی هستند که بیش از 

 (.2018 ،3کاوانوق) دارند قرار رفتگیتحلیل
 است یورزش یشناسروان میمفاه از یکی یرفتگلیتحل
 یبرا را یجسمان و یذهن ،یجانیه یواماندگ که

-هدف بر یمنف راتیتأث و دارد همراهبه ورزشکاران

 و یزندگ در فرد ندهیآ یهانگرش و خودپنداره ،ییگرا
 در موجود میمفاه از یاریبس مشابه. دارد ورزش

 یهاحوزه در ز،ین موضوع نیا ،یورزش یشناسروان
. است شده یسازمفهوم یشغل یهاطیمح مانند گرید

بر مشاغل و  شتریب یرفتگلیتحل هیاول یهاپژوهش
 کمتر ورزشکاران یرفتگلیتحلمتمرکز بود و  انیمرب

 سال در(. 2017 ،4)کالرک است گرفته قرار توجه مورد

                                                           
1. Granz, Schnell, Mayer & Thiel 

2. David Yukelson  

3. Cavanaugh 

4. Clark 

5. Gould 

6. Goodger. Gorely, Lavallee & 

Harwood 

 دایپ شیگرا ورزشکاران سمت به هایبررس روند 1990
 ( شکل گرفت1997) 5گولد لیقب از ییهاپژوهش و کرد

(. در 2007،  6هاروود و یالوال ،یگورل ،)گودجر
 و لید و( 1989)7که توسط فندر یمطالعات

 دیکل موضوعات بر و گرفت انجام( 1990)8نبرگیو
مطالعات  یعلم شبردیدر پ دیرسیشد که به نظر م دیتأک

 مطالعات از یتعداد. است مهم پژوهش، از نهیزم نیا
 ورزشکاران که یزمان که دندیرس جهینت نیا به نیشیپ

وجود  نیب یارتباط قو برند،یم رنج یرفتگلیتحل از
 احساس شروع مانند ییهامؤلفه و یرفتگلیتحلعالئم 
 انتظارات به توجه با یدلسرد ،یانرژ فقدان و یواماندگ
 تیجذاب کاهش و یعالقگیب از یادرجه و نشده براورده
 شودیم مشاهده یورزش یهاتیفعال در شرمت

 (.2017 ،9گانی)ماد
 یا خستگی حالت عنوان به را رفتگیتحلیل محققان

 موجبات که ایهرابط یا علت وجود سبب به ناکامی

 تحلیل. کنندمی تعریف آورند،می وجودهب را شکست

 فردی میان هایاسترس به طوالنی پاسخ رفتگی

 واماندگی شامل اصلی بعد سه که است کار ضمن

 حس و کار از گیریکناره و بدبینی احساس کامل،

 و کنتا هاسمن،)گاستافسون،  دارد شکست و ناتوانی
 و یاورزشکاران حرفه شتریب .(10،2008جوهانسون

-تیموقع با خود یورزش دوران طول در یاحرفهمهین
 شوندیم مواجه یروان فشار و زااسترس مختلف یها

( 2008)همکاران و گاستافسون(. 2017 گان،یماد)
 یبعد چند دهیپد كی را ورزشکاران یرفتگلیتحل
 بدون و مکرر نیتمر زا،استرس عوامل که دندینام

 عوامل جمله از را نامناسب یکاوریر و یکاف استراحت

7. Fender 

8. Dale and Weinberg 

9. Madigan 

10. Gustafsson, Hassmen, Kentta & 

Johansson 
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( 2009) 1یتلیو و گلد. دانستند دهیپد نیا بروز در مهم
 یاحرفه ورزشکاران که ینیسنگ ناتیتمر کنندیم انیب

 مدنآ وجودبه در یمهم اریبس عامل دهند،یم انجام
 رقابت، سطح شیافزا با نیهمچن. است یرفتگلیتحل

-لیتحل دهیپد بروز احتمال استرس، و ناتیتمر زانیم
 عالوه. کندیم دایپ شیافزا ورزشکاران نیا در یرفتگ

 نیتمر کاهش سبب یرفتگلیتحل مذکور، یهاامدیپ بر
 نیهمچن .شودیم مسابقه در فرد یاجرا افت و کردن

 به را ورزش یاجتماع طیمح در فرد یستیبهز تواندیم
 (. 2017 کالرک،) ندازدیب خطر
 یو استرس ممکن است در اثر فشار روان یرفتگلیتحل

ترس از شکست و عدم ارتباط مناسب با هم  اد،یز
ورزشکار ممکن  یطیشرا نیشود. در چن جادیها ایمیت

 نکند و احتماالً دایفرار از استرس پ یبرا یاست راه
 لذت او یبرا قبالکه  یتیاز ورزش و فعال یمدت یبرا

 در یریگکناره نیا. کند یریگکناره است، بوده بخش
 شده گزارش شتریب نوجوان و جوان ورزشکاران نیب

 سبب نیهمچن یرفتگلیتحل(. 2017 گان،یماد) است
-یم مسابقه در فرد یاجرا افت و کردن نیتمر کاهش

 یاجتماع طیمح در را فرد یستیبهز تواندیم و شود
که  اندکرده عنوان محققان. ندازدیب خطر به ورزش

 احساس کاهش زش،یانگ کاهش باعث یرفتگلیتحل
 یخستگ شیافزا و اضطراب شیافزا ،یورزش تیموفق
 طوربه(. 2008 ،یاری)بخت شودیم یعاطف و یجسم

 حالت، آن که کندیم انی( ب1997) 2مسلچ ژهیو
 شودیم شامل را یعاطف و یبدن یواماندگ از یعناصر

 و دهدیم کاهش را ورزش با مرتبط یهاشرفتیپ که
 انی. مبتالشودیم یورزش عملکرد در ضعف باعث

 که هستند یژگیو سه یدارا یرفتگلیتحلسندروم 

                                                           
1. Gould & Whitley 

2. Maslach 

3. Maslach & Liter 

4. Goodger, Gorely, Lavallee & 

Harwood 

 ییتوانا کاهش: 2یروان و یجسم یخستگ: 1 از عبارتند
 که یحالت همان ای یبافیمنف: 3 روزانه تیفعال انجام در

 کم را ایقضا و ستین لیقا امور یبرا یچندان ازرش فرد
 در(. 1997 ،3تریل و)مسلچ  ندیبیم شهیهم از ترتیاهم

به طور معمول  یرفتگلیتحل که شدیم تصور گذشته
 دگاهید اما. است ینیتمر شیب و یبدن یخستگ جهیدر نت

 یتریعلم جنبه که یرفتگلیتحل مورد در دیجد یها
 را یشناخت روان عوامل نقش اند،داشته دهیپد نیا به
 یرفتگلیتحل در یقو ۀکنندینیبشیپ عامل كی

 یشناختروان ادیز یهاازین علت به. دانندیم ورزشکاران
 ،یرقابت سطوح به دنیرس و ورزشکاران شرفتیپ یبرا
 که داشتند اشاره گذشته یهاپژوهش از یاریبس

 را یادیز تالش کهنیا لیدل به جوان ۀنخب ورزشکاران
-یم یرقابت یباال سطوح و تیموفق هب دنیرس صرف
)گودگر،  هستند یرفتگلیتحلدر معرض  شتریب کنند،
( 1994) 5 داکیر(. 2007 ،4و هاروود یالوال ،یگورل
 یخستگ از که داندیم یبعد چند دهیپد را یرفتگلیتحل

 یهاو نگرش تیکاهش حس موفق ،یو عاطف یجسم
 ورزش در یارزشیب را آن او که ورزش به نسبت یمنف
 (.2017 گان،یماد) است شده لیتشک د،ینام
 تچل،یم جمله از یمختلف پژوهشگران گرید ییسو از

(، ونگ 2006) 7(، والت و التا2006) 6لدتنیمانفر و بنت
( در پژوهش 2016) 9و شارما شارما( و 2010) 8ائویو 
 و یمعنو یهاشیکه گرا یکه افراد افتندیخود در یها

 درون که یتیوضع به یبهتر یهاپاسخ دارند، یاخالق
 بهتر را فشار ۀدکنندیتول تیموقع دهند،یم هستند آن

و  برخوردارند یبهتر یروان سالمت از و کنندیم اداره
 دارند.  یکمتر یرفتگلیتحل زانیم

5. Raedeke 

6. Mitchell 

7. Walt 

8. Wang & Yau 

9. Sharma & Sharma 



 1398، پاييز 29، شماره 8وره دورزشی ،  شناسیروان مطالعات                                                  140

                                                                        

 

 انیم در یرفتگلیتحل با که یمهم مسائل از یکی
. اخالق را است یاخالق تنش ،است ریدرگ ورزشکاران

 فیانسان تعر یو باطن یاز صفات روح یامجموعه
 اتیکه از خلق یاند که به صورت اعمال و رفتارکرده
و  کندیم دایپ یبروز ظاهر شود،یم یانسان ناش یدرون

که اخالق را از راه آثارش  شودیسبب گفته م نیبد
 لینوع رفتار خاص، دل كیکرد. استمرار  فیتعر توانیم

در  یو باطن یدرون شهیر كیرفتار  نیبر آن است که ا
را خلق و اخالق  شهیکه آن ر داردعمق جان و روح فرد 

 یتلق یفرد یاخالق را در حد رفتارها ۀدامن .نامندیم
 هجامعکه در سطح  یوقت یفرد یاما رفتارها کنند،یم
 وعیو ش کندیم دایپ یتسر یاجتماع ینهادها ای
که در فرهنگ  شودیم لیتبد یبه اخالق جمع ابد،ییم

که  ابدییوجه غالب م یو نوع دواندیم شهیر هجامع
(. امروز 2016 ،1شناخت )برون توانیرا با آن م جامعۀ

 اخالق به پرداختن ها، سازمان رفتار لیتحل و هیدر تجز
 یرونیب نماد. است الزامات از یکی یاخالق یهاارزش و

 که دهدیم لیتشک آنها یاخالق یرفتارها را هاسازمان
 که است یاخالق گوناگون یهاارزش جمع حاصل خود

و  ی)هارو استافتهی بروز و ظهور ها،سازمان آن در
 با ریدرگ مهم یهاجنبه از یکی(. 2019 ،2یناممك

 عنوان به اخالقی تنش. است یاخالق تنش اخالق،

 توصیف روانی تعادل عدم حالت یا ناراحتی احساس

به افراد، طرف از آن صیتشخ وجود با که است شده
 وجود دلیل به اخالقی مناسب اقدام انجام عدم علت

 مقام مخالفت کافی، وقت نداشتن لیقب از موانعی

 و موجود هایتسیاس ها،محدودیت یبرخ مافوق،
 ا،یراد ا،ی)موبل آیدمی وجود به اخالقی مالحظات

 4نسونیلکیو(. 2007 ،3الرسونا و پاتل جبد،یوره

                                                           
1. Brown 

2. Harvet & McNamee 

3. Mobila, Radia, Verhijid, Patel & 

Larsona 

4. Wilkinson 

 و یروان تعادل عدم صورت به را یاخالق ( تنش1987)
 در فرد که یزمان و دهدمی حیتوض یمنف احساس كی

 درست یمیتصم ستین قادر که ردیگمی قرار یتیموقع

 بنابراین. افتدمی اتفاق ،بگیرد مشکل آن حل یبرا

 قرار یروان تعادل عدم تیوضع در را افراد ،یاخالق تنش
 توسط درست تصمیمات و اعمال انجام مانع و دهدمی

 به که دهندمی انجام را یکار راًناچا یا و شودمی آنان

 است ممکن اجبار نیا. دارند اعتقاد آن بودن اشتباه

 و عمل آن انجام یبرا یانرژ و وقت نداشتن از یناش
 جادیا با اخالقی هایتنش. باشد یسازمان نیقوان ای

 ابتالء معرض در را افراد شدید، و طوالنی هایاسترس

 ،یروان مشکالت گناه، احساس ،یعاطف یخستگ به
 شغل ترک و یشغل یفرسودگ ،یشغل تیرضا کاهش

 مداوم اخالقی تنش(. 2011 ،5نی)رادزو دهدیم قرار

 از دلسردی جمله از شغلی مشکالت بروز به منجر

 فرسودگی شغلی، رضایت کاهش ای،حرفه زندگی

 ،6نیبرسل و)بل  شودیم حرفه ترک نهایت در و شغلی
( 1392و آزرم ) یاصغر ،یکاظم ،یمی(. ابراه2008

 یشغل یهاجنبه یبرخ بر یاخالق تنشمشخص نمودند 
-( و ال2004) 7پائولسون و اورال. گذاردمیریتاث افراد

( مشخص نمودند تنش 2018) 8صالحالهیزاال و لیشبا
 افراد یبر مسائل شغل یمنف یرگذاریثأسبب ت یاخالق

مشخص  زی( ن2008و همکاران ) گاستافسونگردد. می
ورزشکاران مسائل مربوط به اخالق از  انینمودند در م

 توجه با. است یرفتگلیتحلبر  رگذاریثأجمله عوامل ت
 فقدان دیگرد مشخص شده انجام یهاپژوهش به

تنش  یرگذاریثأجامع در خصوص ت یهاپژوهش
 رانیخصوص در کشور اورزشکاران به انیدر م یاخالق
است تا امروزه  دهیمساله سبب گرد نیگردد. امی درک

5. Radzvin 

6. Bell & Breslin 

7. Everall & Paulson 

8. Al Shbail & Zalailah Salleh 
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 یرفتگلیتحلدر خصوص  تیشفاف ریدر مس
و مسائل  یتوجه به تنش اخالق عمالً ورزشکاران،

 یمربوط به آن نگردد. پژوهش حاضر با هدف بررس
 ورزشکاران یرفتگلیتحلبر  یمدل نقش تنش اخالق

بر  یتنش اخالق ایسوال دارد که آ نیدر پاسخ به ا یسع
 ؟است گذار ریورزشکاران تاث یرفتگلیتحل

 

  پژوهش یشناسروش
 که است یکاربرد یهاپژوهش جمله از حاضر پژوهش

 به پژوهش روش. دیگرد انجام یدانیم صورت به
 . بود یشیمایپ صورت

 کنندگانشرکت
 ورزشکاران یتمام شامل حاضر پژوهش یآمار جامعۀ 

 یمل یها میت عضو که بودند گلستان استان یاحرفه
 450 شامل آنان تعداد. بودند مختلف یها رده در

 هب توجه با و مورگان جدول حسب بر. بود ورزشکاران
 شپژوه نمونه عنوان به نفر 210 تعداد جامعۀ تعداد

 یآورجمع و پخش از پس که ندشد مشخص
 قرار لیتحل مورد پرسشنامه 185 تعداد هاپرسشنامه

 صورت به حاضر پژوهش در یریگنمونه روش. گرفت
 . بود دسترس در

 یگردآور یهاوهيش و ابزار
 و لیشباال یمفهوم مدل یمبنا بر حاضر پژوهش

 نیا اساس بر شد. یطراح( 2018) صالحالهیزاال
 نیبد. دیگرد یطراح حاضر پژوهش ابزار مدل،

 تنش بخش دو در حاضر پژوهش ابزار بیترت
 در. است دهیگرد یطراح یرفتگلیتحل و یاخالق
 تعداد یاخالق تنش به مربوط التؤاس بخش

 موجود اتفاقات" مثال عنوان به) الؤس 12 االتؤس
 را من یروان طیشرا ،یورزش طیمح در

                                                           
1. SPSS 

 لیتحل به مربوط بخش در و بود( "دهدمیرییتغ
 مثال عنوان به) سوال 21 االتؤس تعداد یرفتگ

-یم خسته ورزش از هفته یهازمان یبرخ در"
 یارزش 5 فیط در ابزار نیا االتؤس. بود( "شوم

 نیا یکل ییایپا زانیم. بود دهیگرد یطراح کرتیل
 ییروا زانیم حاضر پژوهش در. بود 86/0 ابزار
 نظرات یبررس از استفاده با ابزار نیا یصور

 نیهمچن. گرفت قرار دییتا و یبررس مورد خبرگان
-یآلفا ۀمحاسب از پس ابزار نیا ییایپا زانیم

 در و 80/0 زانیم یاخالق تنش بخش در کرونباخ
 یکل صورت به و 88/0 زانیم یرفتگلیتحل بخش

 یگردآور منظوربه. دیگرد مشخص 85/0 زانیم
-موافقت کسب ضمن محقق پژوهش اطالعات

 به ابزار ارائه به مدنظر ورزشکاران با هیاول یها
 و یمجاز یفضا ،یحضور جمله از مختلف طرق

 . پرداخت لیمیا

 هاپردازش داده روش
 از حاضر پژوهش یهاداده لیتحل و هیتجز منظوربه 

 صورت نیبد. دیگرد استفاده یاستنباط و یفیتوص آمار
 انحراف و نیانگیم از یفیتوص آمار بخش در که

 یاستنباط آمار بخش در نیهمچن. دش استفاده استاندارد
 نرمال یبررس جهت رنفیاسم کلوموگراف آزمون از

 جهت یساختار معادالت آزمون از و هاداده عیتوز بودن
 و هیتجز روند ۀیکل. شد استفاده پژوهش مدل یبررس
-اس یافزارهانرم در حاضر پژوهش یهاداده لیتحل

  . دیگرد انجام 2اسالالیپ و 20 نسخه 1اساسپس
 

  هاافتهی
 یسن نیانگیم داد نشان حاضر پژوهش یفیتوص جینتا

 انیم از نیهمچن. بود سال 4/27 پژوهش یهانمونه

2. PLS 
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. بودند مرد نفر 99 و زن نفر 86 پژوهش یهانمونه
 7/52 با یکارشناس یالتیتحص سطح با افراد نیهمچن
 1 شماره جدول. بودند دارا را یفراوان نیشتریب درصد

 تیجنس حسب بر پژوهش یرهایمتغ تیوضع
 .استگذاشته شینما به را پژوهش یهانمونه

 
 تيجنس حسب بر پژوهش یرهايمتغ تيوضع -1 جدول

 استاندارد انحراف نيانگيم هاگروه رهايمتغ

 یشغل یرفتگلیتحل
 568/0 45/3 مردان
 478/0 14/3 زنان

 یاخالق تنش
 478/0 11/3 مردان
 650/0 45/2 زنان

 به مردان دیگرد مشخص 1 جدول جینتا به توجه با
. برخوردارند یباالتر یرفتگ لیتحل از زنان نسبت
 یاخالق تنش از یباالتر ازسطح مردان نیهمچن

 نشان رنفیاسم-کلوموگراف آزمون جینتا. برخوردارند
. از است یعیرطبیحاضر غ پژوهش یهاداده عیتوز داد

 یعیرطبیغپژوهش و  ۀبا توجه به حجم نمون یطرف

 یافزارهانرم از کهشد  مشخص هاداده عیتوز بودن
. دیاستفاده گرد اساسالیپ افزارنرم و محورانسیوار

 نیب ریمس بیضرا به مربوط جینتا ،2جدول شماره 
 شکل نیهمچن. دهدیرا نشان م پژوهش یرهایمتغ

 و ریمس بیراض حالت در پژوهش مدل 2 و 1 شماره
 .دهدیم نشان را یت زانیم

 
 معنادار در مدل ريمس بيضرا -2 جدول

 روابط ريمس بيضر یت مقدار یدارامعن سطح

 یرفتگلیتحل >--------یاخالق تنش 0.946 268.380 0.000
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  ريمس بيپژوهش در حالت ضرا مدل -1 شکل
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 یت زانيم حالت در پژوهش مدل -2 شکل

  
 یاخالق تنش دیگرد مشخص پژوهش جینتا با مطابق
 ر،ی= تاث946/0) ورزشکاران یرفتگلیتحلبر 
جهت مثبت  در یمعنادار ری( تاثی=سطح معنادار001/0
 . دارد

                                                           
1. Second Order Confirmatory Factor 

Analysis 

 شدهیبررس یاحاضر با اعتبار سازه پژوهش مدل اعتبار
 یدییتأ یعامل لیفن تحل قیاعتبار مذکور، از طر .است
 یاعتبار درون یبررس جهت. شودیانجام م 1دوم مرتبه

 انسی( مدل، از شاخص متوسط وار2)همگرا
 یشاخص برا نیشده است. ااستفاده 3شدهاستخراج

2. Convergent Validity 

3. Average Variance Extracted 
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بوده و در حد  4/0 یپژوهش باال یرهایمتغ یتمام
پنهان  یرهایکه متغ یمعن نیاست، به ا یقبولقابل

-مشاهده انسیدرصد وار 40 یاند باالموردنظر توانسته

 یهمگرا ییروا جهیو درنت ندینما نییخود را تب یرهایپذ
 یبرا ن،ی. همچنردیگیقرار م دیمدل حاضر مورد تائ

 سیماتر روش از مدل،( 1واگرا) یصیبرآورد اعتبار تشخ
در پژوهش حاضر  .استفاده شده است 2الرکر و فورنل

جذر  ریفورنل و الرکر، مقاد سیماتر جیبر اساس نتا ز،ین
پنهان  یرهایمتغ یتمام یشده، برااستخراج انسیوار

 سیماتر یاصل قطر در موجود یها)ابعاد( که در خانه
 یهاخانه در که انهآ انیم یهمبستگ مقدار از دارند، قرار

 .است شتریب ،اندقرارگرفته یو راست قطر اصل نیریز
مکنون در  یرهایاذعان نمود که متغ توانیم نیبنابرا

 خود یرهایبا مشاهده پذ یشتریمدل حاضر، تعامل ب
 یاعتبار واگرا ،یبه عبارت گر،ید یهادارند تا با سازه

است. جهت آزمون  دیتائ موردبود و  یمدل در حد مناسب
پژوهش  یانعکاس یریگمدل اندازه تیفیبرازش و ک

 استفاده ،3متقاطع ییحاضر، از شاخص اشتراک با روا
 ریمقاد ها،افتهی مطابق ز،ین پژوهش نیا در. است شده

 ،متقاطع ییشاخص اشتراک با روا یآمده برادستبه
 یریگمدل اندازه تیفیلذا، ک است. مثبت بوده یهمگ

 یهاهیگو 4ییایپا برآورد یاست. برا دیمورد تائ
 پژوهش یانعکاس یریگاندازه مدل پنهان یرهایمتغ

(، نیگلدشتا -نی)دل و 5مرکب ییایپا كیتکن از حاضر،
مرکب  ییایآمده شاخص پادستبه جیاستفاده شد. نتا

پنهان حاضر در مدل، باالتر از  یرهایمتغ یتمام یبرا
 ییایاست و نشان از پا یقبولبود و در حد قابل 7/0

 یبیترک ییایاست. پا یریگمناسب مدل اندازه
است. با توجه  8/0باالتر با  زیسازه ن یآمده برادستبه

که مدل ارائه  دیپژوهش حاضر مشخص گرد جیبه نتا

                                                           
1. Discriminant Validity 

2. Fornell & Larcker 

3. CV-Communality 

 برخوردار یمناسبشده در پژوهش حاضر، از برازش 
 .است

 

 یریگجهینت و بحث
 بروزسبب  یقحاضر نشان داد تنش اخال پژوهش

 مساله نیا. گرددیم ورزشکاران یرفتگلیتحل
به  یکه تنش اخالق است مهم نیا دهندهنشان

ورزشکاران  انیمشکالت در م یبرخ جادیواسطه ا
 آنان انیم در یرفتگلیتحلسبب بروز  یاحرفه

( در 2018) صالحالهیو زاال لیشبا. الگرددیم
سبب  یپژوهش خود مشخص نمودند تنش اخالق

 داشتند ارهاش آنان. گرددیم یرفتگلیتحلبروز 
 در شکارانورز تا گرددیم سبب یاخالق تنش
مساله  نیکه ا رندیگ رارق ینامناسب یطیمح طیشرا

. گرددیم آنان انیم در یرفتگلیتحلسبب بروز 
( مشخص 2008گاستافسون و همکاران ) نیهمچن

اخالق در  نمودند مسائل و مشکالت مربوط به
تا آنان در معرض  گرددیورزشکاران سبب م انیم

 اعالم نیچن توانیم. رندیگ قرار یرفتگلیتحل
-پژوهش جینتا با حاضر پژوهش جینتا که داشت

( و 2018) صالحالهیو زاال لیشباال یها
 . دی دارهمخوان (2008گاستافسون و همکاران )

تا  گرددیم سبب یاخالق تنش رسدیم نظر هب
گردد و به  یراتییورزشکاران دستخوش تغ طیمح

 زشیتا انگ گرددخود سبب  طیمح نیا یعبارت
مساله  نیا یو به عبارت ابدیورزشکاران کاهش 

( 2015) 6فیشر. گردد آنان یرفتگلیتحلمنجر به 
سبب  یمشخص نمود تنش اخالق در پژوهش خود

4. Reliability 

5. Composite Reliability 

6. Sharif 
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 به و گردد رییتغ دستخوش افراد طیمح تا گرددیم
 یبرخ جادیسبب ا یتنش اخالق بروز یعبارت

 گردد افراد انیم در نامناسب و یمنف یهاشاخص
 آنان یبرا یمشکالت بروز به منجر مساله نیا که

 تنش نمودند شخصم زی( ن1984) 1جامتون. گردد
 ایرپویغ افراد یکار طیمح تا گرددیم سبب یاخالق
 ینییپا یشغل زشیانگ از آنان یعبارت به و گردد

( در 1994) داکیر هیمطابق با نظر .شوند برخوردار
 مهم نقش یطیمح طیشرا یرفتگلیخصوص تحل

 مشخص هینظر نیا به توجه با. دارد آن بر یاساس و
 وجود یرفتگ لیتحل بروز علل از یکی که گرددیم

. است افراد طیمح یسو از یمنف یفشارها یبرخ
 نمودنمخدوش واسطه به یاخالق تنش رو نیا از

 یطیشرا در آنان تا گرددیم سبب افراد طیمح
 به خود یاخالق تنش. بپردازند تیفعال به نامناسب

 گرددیم سبب طیمح در یمنف عارضه كی عنوان
 دچار خود امور انجام جهت افراد یذهن تیوضع تا

 هیدر نظر مساله نیا .گردد یاعمده مشکالت
مورد اشاره قرار گرفته بود.  زی( ن1997) تریل و مسلچ

 وجود از یناش یرفتگلیآنان، تحل دگاهیبر اساس د
 به منجر که است طیمح در نامناسب طیشرا یبرخ

 با. گرددیم افراد انیم در یروان و یجسم یخستگ
 سبب یاخالق تنش که است مشخص حیتوض نیا

 آنان و گرددیم ورزشکاران انیم در یمشکالت وزبر
. دینمایم دلسرد خود یورزش طیمح به نسبت را
تا ورزشکاران در مواقع  گرددیم سبب مساله نیا

 زشیاز انگ ینییسطح پا یبرخوردار از تنش اخالق
 شیمساله منجر به افزا نیرا دارا باشند که ا یشغل

                                                           
 

 انیم در یرفتگلیتحل جادیا یفشارها در راستا
 . گرددیم آنان

 در مطرح پردازانهینظر از یکی( 1987) نسونیلکیو
 اشاره خود هینظر در یو. است یاخالق تنش خصوص

 زشیانگ از افراد تا گرددیم سبب یاخالق تنش که دارد
 به. باشند برخوردار طیمح در حضور جهت ینییپا

 زشیانگ در یمنف یکارکردها یاخالق تنش یعبارت
 با مطابق. ستدارا خود یهاتیفعال استمرار جهت افراد
 در مهم عوامل از یکی یاخالق تنش آنان هینظر

 مساله نیا. است یطیمح تیوضع نمودن مخدوش
 طیشرا یاخالق تنش که استمهم  نیا دهندهنشان
 را یکار یهاطیمح و مشاغل در تیفعال ادامه جهت
 .دینمایم دشوار و سخت
 زین( 2011) نوننیک و مائونو المسا، فلت، هوتال،

 تا گرددیم سبب یاخالق تنش ندنمود مشخص
گردد.  جادیافراد ا یدر مسائل شغل یاعمده مشکالت

اخالق در مسائل  تیاز اهم یمساله را ناش نیآنان ا
 عنوان به اخالق رسدیم نظر بهمشخص نمودند.  یشغل

 نگرش و رفتارها در یمهم نقش مهم مسائل از یکی
 تا گرددیم سبب آن گرفتن دهیناد. دارد انورزشکار

 هامیت و انیمرب ورزشکاران، انیم در یاعمده مشکالت
 طیشرا از اسبمن شناخت عدم یعبارت به. گردد جادیا

ورزشکاران و  یو باشگاه از سو هامیت بر حاکم یاخالق
 گرددیم سبب یاخالق یهاتنش یبرخ بروز نیهمچن

 یهامیت ای و هاباشگاه در ورزشکاران یتیفعال طیاشر تا
مساله منجر به  نیا .نداشته باشد یمناسب تیخود وضع
 به. گرددیم ورزشکاران خود یبرا مشکالت یبروز برخ

 سبب اول مرحله در یاخالق تنش بروز یعبارت
 نآنا و گرددیم ورزشکاران یذهن طیشرا بر یگذارریتاث
. با توجه به سازدیم خارج خود نرمال تیوضع از را

 ضربات یالقاخ تنشاخالق در ورزش بروز  تیاهم

1. Jameton 



 471                                          ... ورزشکاران رفتگیتحلیل بر اخالقی تنش نقش مدل: مندجین ربیعی

 
 

 یریگشکل به منجر که زندیم ورزشکاران به یمحکم
 .گرددیم یرفتگلیتحل جادیدر جهت ا طیشرا یبرخ

 نمود مشخص خود هینظر در( 1990) نبرگیو و لید
 زا ورزشکاران تا است ازین یرفتگلیتحل تیریمد جهت
. رندیگ قرار کنکاش و یبررس مورد یطیمح منظر

 یرفتگلیتحل( 1990) نبرگیو و لید هینظر با مطابق
 زا. است رامونیپ طیمح در هاتنش یبرخ بروز دهییزا
 یهاهجنب به توجه ازمندین یرفتگلیتحل تیریمد رو نیا

 لیتحل نمودند مشخص( 1997) گولد. است یطیمح
 راداف ذهن در یمنف یروهاین یبرخ بروز علت به یرفتگ

 هادما جهت زشیانگ عدم آن یخروج که گرددیم جادیا
 تنش یطرف از. باشدمیورزشکاران انیم در ورزش
 دافرا رامونیپ طیمح نمودن مخدوش واسطه به یاخالق
 یذهن یهاتیلفعا بر یمنف یفشارها تا گرددیم سبب
-یم سبب رسدیم نظر به مساله نیا که دشو ردوا افراد
 یخستگ دچار یجسمان و یروح منظر از افراد تا گردد
 (.2018 صالح،الهیزاال و لیشباال) شوند

از مسائل  یکیورزشکاران به عنوان  انیدر م اخالق
. است گرفته قرارمهم همواره مورد توجه محققان 

 تیاهم به تماماً حوزه نیا در گرفته شکل یهاپژوهش
 اشاره ورزشکاران یهاجنبه یتمام بهبود در اخالق
 عنوان به یاخالق تنش بروز نیب نیا در. است داشته

 یورزش یها باشگاه و کارانورزش انیم در عارضه كی
. گردد جادیا آنان انیم در یمنف طیشرا تا گرددیم سبب

 واسطه به یخالقا تنش نمود مشخص حاضر پژوهش
در بروز  یریتا نقش انکارناپذ گرددیم سبب خود تیاهم
 نیاورزشگاران داشته باشد.  انیم در یرفتگلیتحل

 به یاخالق تنش که است مهم نیا دهنده نشان مساله

-میت و هاباشگاه در یستیبایم همم مساله كی عنوان
 تیریمد عدم که. چرا ردیمورد توجه قرار گ یورزش یها

 انیم در یرفتگلیتحلتا  گرددیم سبب یاخالق تنش
 توجه نیا با. باشد تهداش یشتریب شدت ورزشکاران

 یو آگاه هاییتوانا اول مرحله در تا گرددیم شنهادیپ
 در یورزش یها میت و هاباشگاه رانیو مد انیمرب

 ییافزادانش یهادوره واسطه به یاخالق تنش خصوص
 مناسب نظارت با گرددیم شنهادیپ نیهمچن. ابدی بهبود

 تیوضع یابیارز به یورزش یهاو باشگاه هامیت در
 نکهیا به توجه با. شودپرداخته ورزشکاران یاخالقتنش

 ننیهمچ و ورزشکاران یورزش یهاباشگاه طیمح
 وجود امکان نیا دارد ییهاتفاوت یمل یهامیت طیمح
 تجربه واسطه به یمل یهامیت عضو ورزشکاران که دارد
 رقرا یاخالقتنش معرض در شتریب مجزا طیمح دو
 یاخالق یتا استانداردها گرددیم شنهادیپ. رندیگ

 یمل یهامیو ت یورزش یهادر باشگاه یو مدون مناسب
دچار تنش  یمل یهامیگردد تا ورزشکاران عضو ت جادیا

 نگردند.  یاخالق
 شنهادیپ حوزه نیا به مندالقهع محققان به نیهمچن

در خصوص  یاجامع یهاپژوهش تا گرددیم
 در یاخالق مسائل یسازو هماهنگ یاستانداردساز

 جادیا جهت یمل یهامیت و یشورز یهاباشگاه
. هنددانجام نورزشکارا یبرا کپارچهی یهاطیمح

 یبررس به یپژوهشدر  تا گرددیم شنهادیپ نیهمچن
 تیریمد و هاباشگاه ضوابط جمله از رهایمتغ یبرخ نقش

 ورزشکاران انیم در یاخالقتنش بروز بر انیمرب
 .بپردازند
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Abstract 
The present study was conducted to provide a model of the role of moral tension in 

the professional athletes' burnout. The statistical population of the present study 

included a total of 185 professional athletes in Golestan province (Iran) who were 

members of national teams in different categories. The present research was carried 

out based on the research model of Al-Shebil and Zahlahah-Saleh (2018). The results 

of this study showed that, moral tension has a significant positive effect on the athlete's 

burnout. Given this, it can be stated that, the moral tension caused by professional 

problems in the professional sports environment causes professional athletes to be 

burnout, highlighting the importance of considering the moral tension as an important 

issue in the clubs and sports teams. Since, lack of management of moral tension would 

cause more burnout among the athletes. 
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