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Abstract 
The present study was aimed at investigating the effect of 
spiritual health on university athlete students’ sportsmanship 
with the mediation of aggressiveness. The study employed a 
descriptive-correlational research method. The population 
consisted of athletic students of Jahrom universities. 148 
people were selected according to Morgan’s table and via a 
stratified random sampling technique. The Spiritual Health 
Questionnaire (Palutzian & Ellison, 1982), the Multidimensional 
Sportsmanship Orientations Scale (Vallerand, et al., 1997), and 
Aggression Questionnaire (Buss & Perry, 1992) were employed 
to collect data. To test the hypotheses, SEM was used by Smart 
PLS software. The results showed that the spiritual health of 
athlete students can enhance their sportsmanship, while 
reducing their aggression although the mediating role of 
aggression in research model was not confirmed. Therefore, it 
is suggested that religious and spiritual programs should be 
considered as variables of exercise coaching to promote moral 
health in sport and avoid aggression. 

 
Extended Abstract  

Abstract 
Aims  
Health has many dimensions, one of 
which is spiritual health. Spiritual health  
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refers to having a sense of acceptance 
and a positive understanding of the 
two-way relationship with a 
supernatural and superior force that 
creates peace and tranquility in souls 
(Abolghasemi, 2012). Spiritual health 
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can affect many psychological variables 
(Fuselier, 2004), one of the most 
important of which is avoiding 
aggression and violent behaviors 
(Alorani & Alradaydeh, 2017; Karimi 
and Mohammadi, 2017). Violence and 
aggression are the conscious use of 
physical strength or verbal threats that 
can endanger the physical or mental 
health of both parties (Krug, Mercy & 
Dahlberg, 2012). Albouza et al. (2017) 
consider aggressive behaviors as one of 
the most important factors causing 
immoral behaviors and non-compliance 
with sportsmanship. So far, no research 
has been done on the interaction of 
these major variables in sports. The 
present study aimed to investigate the 
effect of spiritual health on 
sportsmanship with the mediating role 
of aggression among the athlete 
students.  

Materials and Methods 
The research population consisted of all 
athlete students of Jahrom universities 
in 2018 who were members of the 
university sports teams. The population 
included 250 students. According to 
Morgan's table, 148 ones were selected 
as participants via a stratified random 
sampling technique according to the 
number of students in each university, 
so that the number of statistical 
samples was selected in proportion to 
the number of athlete students in each 
university.  
The Spiritual Health Questionnaire 
(Palutzian & Ellison, 1982) was used to 
assess spiritual health. The 
questionnaire had two sections: 
religious health (10 items) and 
existential health (10 items). The score 
of spiritual health is the sum of these 

two subgroups, the range of which is 
between 20 and 100. The answers to 
these questions are categorized as 5 
points, from completely disagreeing 
(score 1) to completely agreeing (score 
5). 
The Multidimensional Sportsmanship 
Orientations Scale (Vallerand, et al., 
1997) was used to collect information 
related to sportsmanship, which 
included 25 items with five options. The 
questionnaire had five dimensions: 
sports etiquette (5 items); respect for 
sports rules (5 items); sport 
commitment (5 items); respect for a 
sports opponent (5 items); and a 
negative approach to sports (5 items). 
Of course, the negative approach to 
sports was deleted because the factor 
loading was not approved and in the 
final model, the sportsmanship was 
examined with four dimensions. 
Aggression Questionnaire (Buss & 
Perry, 1992) was also used for 
aggression including 29 items and four 
components of physical aggression (9 
items), verbal aggression (5 items), 
anger (7 items), and hostility (8 items). 
Participants responded to each item in 
a range a 5-point scale ranging from 
strongly disagree to strongly agree. To 
test the hypotheses, SEM was used by 
Smart PLS software.  

Findings  
The results of the descriptive statistics 
show that the highest frequency of sex 
is related to the male group as 68.5%. 
Most athletes have a record of 2-3 years 
(26.2%). Athletes aged 21-30 years 
(76.4%) have the highest percentage. 
Regarding the factor loadings of the 
indicators, the factor loading of the 
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positive approach component (related 
to the sportsmanship variable) was less 
than 0.7. As a result, this component 
was removed from the initial model and 
the model was re-implemented. In the 
final model, the factor loadings of all 
the components of all three variables 
examined was higher than 0.7. So, they 
have acceptable validity. The results of 
measuring the reliability of the model 
showed that all the values of 
Cronbach's alpha and the combined 
reliability of the latent variables have a 
suitable value. Thus, it can be 
confirmed that reliability of the 
measurement model is approved. Also, 
the AVE values of the latent variables 
are more than 0.5. So, they have high 
convergent validity. In other words, 
there is a high correlation between 
each structure and its indicators. As a 
result, the measurement models have 
higher goodness of fit, and the 
suitability of the measurement models 
is confirmed. The data analysis 
algorithm in the PLS method shows that 
after examining the fit of the 
measurement models, the structural 
model and the general model, it is 
possible to examine and test the 
research hypotheses and reach the 
research findings. According to the 
significance coefficients obtained for 
the paths among the variables, the four 
model hypotheses are confirmed. 
Significance coefficient of the first 
hypothesis (the effect of spiritual health 
on sportsmanship) is as 5.934, showing 
that spiritual health has a direct and 
significant effect on sportsmanship. The 
second hypothesis, i.e. the effect of 
spiritual health on aggression is as 

6.461, indicating that spiritual health 
has an adverse and significant effect on 
aggression. Significance coefficient for 
the third hypothesis, i.e. aggression on 
sportsmanship, is 0.999. The content 
indicates the rejection of the third 
hypothesis and shows that aggression 
does not have a significant effect on 
sportsmanship. After a significant study 
of research hypotheses, we must 
examine the severity of the effects. 
Conversely, 32% of the variations 
directly explain the sportsmanship. 
Finally, the obtained standard 
coefficient of indirect path (0.038) and 
the Sobel test indicate that the 
aggression variable does not play a 
significant mediating role in relation to 
the effect of spiritual health on 
sportsmanship. 

Conclusion  
To sum up, the results of this study 
showed that spiritual health can affect 
the sportsmanship and aggression of 
athletic students, although the effect of 
aggression on sportsmanship was not 
confirmed. Therefore, due to the 
results and the need to improve the 
dimensions of spiritual health in athletic 
students, it is recommended that sports 
instructors and coaches, in addition to 
observing religious considerations 
during camps and training programs, 
try to inspire athletes to observe moral 
values and spiritual values such as 
respect, benevolence, chivalry, and 
encourage humility. Moreover, holding 
spiritual and religious courses for 
students and examining sports issues 
from a religious point of view by experts 
can be ways to promote spiritual health 
in athletic students. Due to research 
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limitations and the need to expand 
knowledge in this field, it is 
recommended in future studies to 
control various factors involved in 
sports such as age, gender, sports, etc.  

Keywords: Aggression, 

Sportsmanship, Spiritual Health, 
Athletes Students 
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 پژوهشیمقالة 

با تأکید بر نقش  ورزشکار دانشجویان منش ورزشی بر معنوی سالمت تأثیر

 میانجی پرخاشگری
 

 3محمدعلی رحمانیان کوشکیو  ،2، مهدی بشیری1حمیدرضا صفری جعفرلو

 

 . استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه جهرم 1
  مسئول( ۀنویسند. استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )2
 دانشجوی دکتری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالمی. 3
 

 چکیده 
با توجه به نقش  ورزشیمنش سالمت معنوی بر  اثر تعیین پژوهشهدف از انجام این 

 .بودهمبستگی -تحقیق حاضر توصیفی. بود دانشجویان ورزشکارمیانجی پرخاشگری در 
نفر  148 .بودهای شهرستان جهرم دانشجویان ورزشکار دانشگاه شاملجامعه آماری 

به عنوان نمونه  ایطبقه-گیری تصادفینمونهطبق جدول مورگان و با استفاده از 

سالمت معنوی های نامه¬پرسشاز ها دادهگردآوری جهت  .انتخاب شدند پژوهش
باس  و پرخاشگری( 1997منش ورزشی والراند و همکاران )، (1982) الیسون و پالوتزیان

 ،یساختار یبا استفاده از الگوهاها هیبرازش و آزمون فرضاستفاده شد. ( 1992و هری )
نتایج  .شد انجام اسمارت پی ال اساز نرم افزار  استفادهبا  یاز روش حداقل مربعات جزئ

با منش ورزشی سالمت معنوی مثبت و معنادار بین  همبستگی دهندهنشان حاصل 
پرخاشگری و بین سالمت معنوی  یمنفی و معنادارهمبستگی و در مقابل  انورزشکار

قرار  تأییدمورد  پژوهشنقش میانجی پرخاشگری در مدل  اگر چه .بودورزشکاران 
به و دوری از پرخاشگری، منش ورزشی  ارتقأجهت  شودمی پیشنهادبنابراین  نگرفت.

   ابعاد سالمت معنوی دانشجویان توجه بیشتری شود.

 

 مقدمه
که سالمت معنوی از  دارای ابعاد مختلفی است سالمت

 ، 1کوینگ) شناخته شده است ابعاد آنجمله جدیدترین 
 

                                                           
 

احساس سالمت معنوى به معنای دارا بودن  (.2012
مقبولیت و درک مثبت از ارتباط دوطرفه با یک نیروی 
ماورایی و برتر است که باعث ایجاد آرامش و سکون 

سالمت معنوی به (. 2012ابوالقاسمی، شود )می قلبی
هویت، کمال، رضایت، زیبایی، عشق، احترام،  انسان،

بخشد می نگرش مثبت، هماهنگی درونی، هدف و جهت
به  که در نهایت با ایجاد نشاط درونی و کاهش تنش ها،

 تواند کمک کندمی سالمت و تندرستیهای همه جنبه
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 نوع سالمتاین (. 2014، 1والسکو گونزالس و ریوکس)
سالمت دینی و  که شامل سالمت دارددو بُعد مجزا 

وجودی است که در آن سالمت دینی مربوط به درک 
شخص از ارتباط او با خدا و قدرت برتر است و سالمت 
وجودی به چگونگی سازگاری فرد با جامعه و محیط 

شامل هدف زندگی، تجارب مثبت و  و اطراف اشاره دارد
(. 2014، 2بای و دیکسون) منفی و رضایت از زندگی است

سالمت  محرومیت ازاند دادهبرخی مطالعات نشان 
معنوی باعث عملکرد بد ابعاد بیولوژیکی، اجتماعی و عدم 

 جسمی و روحی توانایی در دستیابی به حداکثر ظرفیت
های ارزش .(2013حسینی، ترکانی و توکلی، ) شودمی

ضعیف، اخالقی مهم ادیان شامل کمک و مراقبت از افراد 
انجام کار نیکو و خودداری از رفتارهای ناپسند اهرم بسیار 
قدرتمندی در اذهان افراد معتقد، از ارتباطشان با دیگران، 

کلیت رفتارهایشان بر اساس این اصول  تاکند می ایجاد
پایه ریزی شود و این اصول مبنایی برای ایجاد دوستی، 

نی و کند )االورامی آرامش و سالمت روانی ایجاد
 (. 2017، 3الریدایدی

 شناختیروانسالمت معنوی بر بسیاری از متغیرهای 
یکی از  .(2004، 4)فوسیلر گذار باشدتأثیرتواند می

دوری از پرخاشگری و رفتارهای ، مهمترین آنها
؛ 2017لریدایدی، )االورانی و ا خشونت آمیز است

( سازمان بهداشت جهانی در 2017محمدی، کریمی و 
یک نگاه کلی، خشونت و پرخاشگری را استفاده آگاهانه 

تواند می داند کهمی از قدرت بدنی و یا تهدید کالمی
 یا روانی طرفین را به خطر اندازدسالمت جسمانی و 

. بسیاری از (2012، 5کروگ، مرسی و دهلبرگ)

                                                           
1. Velasco-Gonzalez & Rioux 

2. Bai & Dixon 

3. Alorani & Alradaydeh 

4. Fuselier 

5. Krug., Mercy & Dahlberg 

6.  Dutkova 

7. Leach, Berman, M. E., & Eubanks, L 

و اعتقاد به باورهای مذهبی را در  معنویاتمطالعات، 
نوربخش دانند )می مؤثرت، کنترل پرخاشگری و خشون

( اعتقاد 2017و همکاران ) 6داتکوا (.2017و مولوی، 
تواند رفتارهای می دارند سالمت معنوی نوجوانان

 لیچ، برمان پرخاشگرانه و قلدرمابانه آنها را کاهش دهد.
( به این نتیجه رسیدند سطح باالتری 2008) 7اوبانکو 

تری از پرخاشگری همراه از معنویت با سطح پایین
ی ر( ارتباط معنادا2011) 8وبر و کورپیوس هرچنداست. 

مطالعاتی که در بین . بین این دو متغیر مشاهده ننمودند
نتایج متفاوتی در  نیز دانشجویان صورت گرفته است

موسوی مقدم، ارجمندی و دهد. می ارائهاین رابطه 
بین  دررا ( سالمت معنوی و پرخاشگری 2015ستاری )

داری اتفاوت معنبررسی و  دانشجویان دختر و پسر
( نیز 2018بلوچی، اباذری و میرزایی ). مشاهده کردند

معنوی و پرخاشگری  هوشارتباط معنادار و منفی بین 
  در بین دانشجویان یافتند.

هایی است که آبستن ورزش یکی از حوزه این میان در
تواند باشد. می بسیاری از رفتارهای پرخاشگرانه

 که دارد اشاره ورزشکار شرایط به پرخاشگری در ورزش
 صدمات برای عمدی صورت به بازی، قواعد از خارج

کند  رفتار حریف، به زدن صدمه یا جسمی یا کالمی
های نظریه .(2017، 9االبوزا، داریپ و کوریون)

 از ایگسترده طیف از گذشتههای دهه طی پرخاشگری
است.  آمده پدید شناختیروان و اجتماعی هایدیدگاه

تواند باعث می برخی از مطالعات اعتقاد دارند ورزش
 روانی از جمله پرخاشگری شودهای کاهش تنش

، 11موتز و بایور؛ 2017، 10هاروورد، البیدور و واسفسکی)

8. Weber & Kurpius 

9. Albouza, d'Arripe-Longueville, & 

Corrion 

10. Harwood, A., Lavidor, M., & 

Rassovsky 

11. Mutz, & Baur 
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ه ب ،العاتولی عکس این قضیه نیز در برخی مط (2009
قرار  تأییدمورد زای آن، استرسخاطر شرایط رقابتی و 

و  2؛ اوبرین2018، 1)ماکسول، ویسک و مورز گرفته است
پرخاشگری در ورزش یکی از عوامل . (2018همکاران، 

شدن ماهیت مثبت ورزش و تحت  دارمهم در خدشه
کریمی و ) الشاع قرار گرفتن فلسفه سالمتی آن است

 . ورزش خصوصاً در سطح رقابتی خود(2017محمدی، 
اخالقی از جمله های تواند عامل بسیاری از چالشمی

(. 2010، 3فیلس، کولین و کومستوک)پرخاشگری شود 
های دغدغه از یکی به ورزش در پرخاشگری موضوع
االبوزا و است ) شده تبدیل ورزش شناسانروان اصلی

های رفتارهای تهاجمی، درگیری. (2017همکاران، 
تماشاگران، ورزشکاران رکیک در بین های لفظی و واژه
ای از پرخاشگری والن ورزشی مثال سادهئو حتی مس

دهد. این رفتارها می ورزشی رخهای است که در صحنه
تواند می صورت مداوم تکرار شوده در طوالنی مدت اگر ب

دیگر زندگی مانند خانواده، شغل های خود را در حوزه تأثیر
واسکی و کیلیمزاک، پودستو دوستان نیز بگذارد )

گزارش ( 2017محمدی )کریمی و  (.2014، 4دوبوسز
ران باعث یگکشتیدر بین  اتکردند سطوح باالی معنوی

 همچنینشود. می کاهش پرخاشگری در بین آنها
تواند سالمت معنوی مید ( اعتقاد دار2012) کویینگ

رزش اصالح و باعث بسیاری از رفتارهای اخالقی را در و
ای که فرهنگ خشونت و جامعهدر کاهش استرس شود. 

پرخاشگری امری رایج باشد، زمینه های آن را در بسیاری 
 شودمیهای اجتماعی، از جمله ورزش، آشکار پدیدهاز 

که باور عمومی بر این با وجود این. (2009)محسنی، 
 افراد اخالق و شخصیت ارتقأ موجب ورزش است که

                                                           
1. Maxwell, Visek, & Moores 

2. O’Brien 

3. Fields, Collins, & Comstock 

4. Klimczak, Podstawski, & Dobosz 

5. Kavussanu, & Roberts 

6. Lemyre, Roberts, & Ommundsen 

ولیکن لیمیر، رابرتز  (2001، 5کاووسانو و رابرتز) گرددمی
برخی مواقع ورزشکاران در  معتقدند (2002)6و اوموندسن

 رفتارهای بروز به منجر کهگیرند می شرایطی قرار
. شودمی تجاوزپرخاشگری، خشونت و  همانند غیراخالقی

 جامعه ورزشی ماننددر میان  این رفتارها بعضاًسفانه أمت
های ورزشکاران، مربیان، داوران، تماشاچیان و رسانه

ست رفتن از د ۀبه نوعی نشانخورد و گروهی به چشم می
(. 1988، 7روحیه و منش ورزشی است )میلر و جارمان

رنگ شدن معنویات و ( نیز کم2012دوستی و فرزان )
مشکالت اخالقی در بین ورزشکاران را یکی از مهمترین 

  گیرند.می ندران در نظرزورزش ماهای چالش
عبارتی است که در حیطه اخالق ورزشی  8منش ورزشی

گیرد و اشاره به رفتارهای اخالقی و اجتماعی می جای
، 9ورزشکاران در ورزش دارد )تریشور، رابرت و استاندیج

هایی دارد که دستورالعمل(. این مفهوم اشاره به 1998
از طرف تا حدودی نانوشته است ولی رعایت آنها 

تواند محیط ورزشی را خوشایندتر و فلسفه می ورزشکار
)یورگینو و  دهدمی واقعی ورزش را به همگان نشان

ها در مورد یکی از مهمترین دیدگاه(. 2020، 10مدینا
والراند، بریر،  است که توسط گانهپنجمنش ورزشی ابعاد 
 این مطابق .معرفی شد( 1997) 11بالنچارد و پرونچر

 پنج در ورزشی منش ،شناختیروان و اجتماعی دیدگاه
اجتماعی در  آداب به احترام( الف: شودمی عملیاتی بعد

 مسابقه، از بعد حریفان دادن با دست مانند ورزش،
 ۀبازند و برنده همچنین و حریفان خوب عملکرد تصدیق

 منعکس که داوران و قوانین به احترام( ب) ؛خوب بودن
 قوانین از پیروی به بازیکن عالقه و همراهی کننده
 داوران، توسط شده اتخاذ تصمیمات از پیروی و ورزشی
 به کامل تعهد( ج) ؛است توافق عدم صورت در حتی

7. Miller & Jarman 

8. Sportmansip  

9. Treasure, Roberts & Standage 

10. Burgueño, & Medina-Casaubón 

11. Vallerand, Brière, Blanchard & 

Provencher 
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 وها ناکامی ییدأت مشارکت بازیکنان، ورزش مانند سطح
 رقیب به احترام( د) ؛خود هایمهارت بهبود برای تالش

( ه) ؛رقیب به نسبت توجه و نگرانی عالقه، مانند بازتاب
 پس بازیکن کننده رفتاربیان ورزش که به منفی رویکرد

با . (1997والراند و همکاران، ) است ات ویاشتباه از
توجه به فلسفه منش ورزشی، به عنوان یک متغیر 

رسد می به نظر شناسی در ورزش،اجتماعی و روان
از . گذار باشدتأثیرتواند بر آن می سالمت معنوی

دانا، توان به می نزدیک به این فرضیه، هایپژوهش
اشاره کرد که ( 2018زاده )رفیعی، سبزی و گوزل

دانند که بر می سالمت معنوی را یکی از متغیرهایی
 پژوهشدر گذار است. تأثیردر ورزش ای حرفهاخالق 
( 2017زاده )سلیمانی، شریفی و یعقوب یریالدیگر

های اخالقی سالمت معنوی را در برطرف کردن نگرانی
( 2010) 1دانند. همچنین فرناندو و چاوهوریمی مؤثر

تواند در تغییر و می کنند سالمت معنویمی نیز بیان
باشد. در راستای این  مؤثراخالقی های اصالح گرایش

های منش ورزشی بر جنبه رعایتباید گفت  هاپژوهش
یکی از  های اخالقی استوار است ویتی و ارزششخص
معنویت افراد است که از  ،ی ساختار شخصیتهاجنبه

لحاظ نظری با شناخت اخالقی و ادارک اشخاص از 
 است های اخالقی که در آن قرار دارند، مرتبطموقعیت

معنوی های برخی از ارزش. (2018)دانا و همکاران، 
احترام، راستی، قدرت پذیرش و خیرخواهی )بومر،  مانند

توانند فصل می (1987، 2گراتو، گراواندر و توتل
مشترکی با ابعاد منش ورزشی باشند که به ایجاد یک 

شوند و می رک از محیط احالقی منجربدرک مشت
 و االبوزا دهند. رقرا تأثیربازی جوانمرانه را تحت 

( رفتارهای پرخاشگرانه را یکی از 2017) همکاران
جاد تواند باعث ایمی دانند کهمی مهمترین فاکتورهایی

                                                           
1. Fernando & Chowdhury 

2. Bommer, Gratto, Gravander & Tuttle 

رفتارهای ضد اخالقی و عدم رعایت بازی جوانمردانه 
در مورد منش ورزشی این دیگر نکته قابل توجه شوند. 

های متغیرکنند می برخی مطالعات بیاناست که 
منش چندانی بر میزان  تأثیرتواند نمیجمعیت شناختی 

 و پرریار) داشته باشد ورزشی در بین ورزشکاران
 این با. (2014 همکاران، و رزاقی ؛2006 اتودولکینز،

 از ورزشکاران اخالقی وجوه از بسیاری در هنوز وجود
 تحت آیا که است باقی مسئله این ورزشی منش جمله
اگر قرار دارد تا  ؟دارد قرار شناختیروان متغیرهای تأثیر

 اخالقی رفتار کهاین یا چه حد؟ یا به کدام متغیرها؟
بر پرخاشگری و خشونت  تواندمی حد چه تا کارانورزش

 ؟گذار باشدتأثیردر ورزش 
 با که هستند ییمتغیرها پرخاشگری و معنوی سالمت 

در ارتباط با  کمتر ،قوی نظریهای چهارچوب وجود
 است بوده ورزشی محققان توجه موردمنش ورزشی 

 محققین تنها تحقیق داخلی که دررغم جستجوی علی
( 2018شده مربوط به دانا و همکاران ) این ارتباط انجام

در ارتباط با منش  مستقیماًهم چند این موضوع  هر .بود
 زمینه این در مطالعاتی خالء وجودورزشی نبود. بنابراین 

 در بیشتر هایپژوهش به نیاز و است مشخص کامالً
له اصلی این أمس .سازدمی ضروری را زمینه این

پژوهش افزایش پرخاشگری به عنوان یک متغیر 
و به تبع آن کاهش منش ورزشی به  شناختیروان

کلیه در بین عنوان یک متغیر اخالقی است که 
تواند بروز می ورزشکاران از جمله دانشجویان ورزشکار

دانشجویان به دلیل سبک زندگی خود با  .3پیدا کند
 دسته و پنجه نرم شناختیروانبسیاری از متغیرهای 

تواند پرخاشگری می کنند که یکی از آنهامی
. در دانشجویان (2008، 4، دوانیمنصور)همدانباشد

کاهش منش تواند به می ورزشکار این پرخاشگری

ای مرهمنظور از منش در این تحقیق کاراکتر نیست بلکه ن. 3
سنجد ای که رفتار اخالقی را مینامهاست که فرد در پرسش

 آورد.دست میهب

4. Hamdan-Mansour & Dawani 
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 تأثیرورزش را تحت پهلوانی منجر شود و روح  ورزشی
آینده  حال و این افراد به عنوان سفیرانقرار دهد. 

 ارتقأنقش بسزایی در  انشگاه و کشور،در دورزش 
 خواهند داشت. جوانمردی و پهلوانی در ورزشهنگ فر

تفاوت بودن به بروز رفتارهای غیراخالقی و بیمطمعناً 
کریه و زشت  پرخاشگرانه در محیط ورزشی، عالوه بر

 تواند تهدیدی بزرگ برایمی چهره ورزش، کردن
سالمت روانی، سالمت اجتماعی و حتی در موارد شدید 

این در نهایت . باشد جوانان ورزشکارسالمت جسمانی 
شدن و دوری افراد از ورزش و در  دلسرد موجب عوامل
های یکی از مهمترین شاخص تر شدنرنگکمنتیجه 

با وجود این شود. میتضمین کننده سالمتی در جامعه 
انجام شده در حیطه  هایش، مرور پژوهمسئلهاهمیت 

دهد که این موضوع در متغیرهای پژوهش نشان می
بنابراین با دانشجویان ورزشکار مغفول مانده است. 

توجه به شکاف تحقیقاتی و ضرورت پرداختن به این 
فرضیه اصلی  چهار به بررسیحاضر  پژوهشموضوع، 

 تحقیق می پردازد که عبارتند از:
 ورزشی دانشجویان   منشرضیه اول: سالمت معنوی با ف

 دارد. ورزشکار ارتباط
 خاشگری دانشجویان  پرفرضیه دوم: سالمت معنوی با 

 دارد.  ورزشکار ارتباط
دانشجویان   منش ورزشیبا  پرخاشگریفرضیه سوم: 

 دارد. ارتباط ورزشکار 

منش ورزشی با  سالمت معنوی فرضیه چهارم:
شگری نقش میانجی پرخاتوجه به با دانشجویان  ورزشکار 

 دارد.ارتباط 

 

 پژوهش روش شناسی
-توصیفی به روش وکاربردی بود از نوع حاضر  پژوهش
سازی معادالت تگی با رویکرد مبتنی بر مدلهمبس

                                                           
 

 با استفاده ازآن های داده. ساختاری انجام شد
 . شد آوریجمعو به صورت میدانی  نامهپرسش

 شرکت کنندگان
دانشجویان جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 

 1397در سال  جهرم ستانشهرهای دانشگاهورزشکار 
ند. داشتها عضویت ورزشی دانشگاههای بود که در تیم

ها تعداد آنها با توجه به آمار اداره تربیت بدنی دانشگاه
 148بر اساس جدول مورگان  و نفر بود 250حدود جمعاً 

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. روش 
گیری با توجه به تعداد دانشجویان در هر دانشگاه نمونه

بدین صورت که به نسبت تعداد  .ای بودطبقه-تصادفی
هر دانشگاه تعداد نمونه آماری در دانشجویان ورزشکار 

 اصول رعایت ضمن هاداده آوریجمع در انتخاب شد.
 از پس وی همکاران و پژوهشگر در پژوهش، اخالق

ها را نامهپرسش ها،دانشگاهاز  الزم کسب مجوزهای

 بررسی و هانامهپرسش آوریاز جمع پس .توزیع نمودند

در  .گذاشته شدند کنار بودند که مخدوش مواردی آنها،
تجزیه و  و ایراد، بدون نقص نامهپرسش 140 نهایت

 تحلیل شدند. 

 ابزار و شیوه جمع آوری داده ها
سالمت معنوی از در پژوهش حاضر، برای سنجش 

 (1982) 1ی الیسون و پالوتزیانسئوال 20 نامهپرسش
نامه دارای دو بعد سالمت مذهبی پرسشاین استفاده شد. 

 نمرهگویه( بود.  10گویه( و سالمت وجودی )10)

 است گروه زیر دو این جمع معنوی، سالمت

 این . پاسخاست 100 تا 20بین آن دامنه که

 کامالً از ایگزینه 5 لیکرت صورته ب تسئواال

( 5 )نمره موافقم کامالً  تا (1 مخالفم )نمره
 االتئوس .است شده بندیدسته

صورت معکوس نمرهه ب 18و1،2،5،6،9،12،13،16
 یبرا یعامل لیپژوهش از تحل نیدر اگذاری گردید. 
سالمت  نامهپرسش یهامؤلفه یعامل یمحاسبه بارها

1. Ellison & Paloutzian 
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 لفهؤمبار عاملی هر دو نشان داد  جینتا .استفاده شدمعنوی 
بود و  7/0باالتر از سالمت مذهبی و سالمت وجودی 

 ییپژوهش روا نیدر ا نی. همچنندهستقابل قبول 
 بربرا AVE اریمذکور توسط مع نامهپرسش یهمگرا
 یآلفا ضریب با روش نامهپرسش ییایو پا 850/0

( CR) یبیترک ییایو با روش پا 826/0کرونباخ برابر 
 مرتبط اطالعات یگردآور جهتمحاسبه شد.  84/0برابر 

والراند و همکاران  استاندارد نامهپرسشمنش ورزشی از  با
ای گزینهال پنج ئوس 25شامل  و ( استفاده شد1997)

که عبارتند از:  بود . این پرسش نامه دارای پنج بعداست
گویه(؛ احترام به قوانین ورزشی  5رعایت آداب ورزشی )

گویه(؛ احترام به حریف ورزشی  5گویه(؛ تعهد ورزشی ) 5)
گویه(. البته  5گویه(؛ و رویکرد منفی به ورزش ) 5)

قرار  تأییدمنفی به دلیل مورد  رویکردبعد  سئواالت
ش نگرفتن بار عاملی حذف شد و در مدل نهایی، من

پژوهش  نیدر اهمچنین  ورزشی با چهار بعد بررسی شد.
 یهامؤلفه یعامل یمحاسبه بارها یبرا یعامل لیاز تحل
بار نشان داد  جینتا .استفاده شدپرخاشگری  نامهپرسش

پرخاشگری بدنی، پرخاشگری  مؤلفهعاملی هر چهار 
بود و قابل قبول  7/0باالتر از کالمی، خشم و خصومت 

 یهمگرا ییپژوهش روا نیدر ا نی. همچنندهست
و  645/0 بربرا AVE اریمذکور توسط مع نامهپرسش

کرونباخ برابر  یآلفا ضریب با روش نامهپرسش ییایپا
 879/0( برابر CR) یبیترک ییایو با روش پا 817/0

نامۀ همچنین برای پرخاشگری از پرسشمحاسبه شد. 
 29( که شامل 26( استفاده شد )1992) 1باس و پری

گویه(، 9) پرخاشگری بدنی ۀمؤلفو چهار  سئوال
 و خصومت گویه(7) خشم گویه(،5) پرخاشگری کالمی

به هر یک از عبارات در یک ها آزمودنیبود.  گویه(8)
 موافقم پاسخ مخالفم تا کامالً کامالً  ای ازدرجه 5طیف 
به صورت معکوس نمره  16و  9. دو عبارت دادندمی

 یبرا یعامل لیپژوهش از تحل نیدر اشوند. می گذاری

                                                           
1. Buss & Perry 

استفاده  نامهپرسش یهامؤلفه یعامل یمحاسبه بارها
عدم رویکرد منفی  مؤلفهبار عاملی نشان داد  جینتا .شد

از مدل  مؤلفهلذا این  .بود 6/0تر از پاییندر مدل اولیه 
 مؤلفهچهار  یعامل یبارهاحذف شد. در مدل اصالح شده 

باقی مانده رعایت آداب، احترام به قوانین، تعهد به ورزش 
. ندهست بود و قابل قبول 7/0باالتر از  و احترام به حریف

 نامهپرسش یهمگرا ییپژوهش روا نیدر ا نیهمچن
 ییایو پا 630/0برابر  AVE اریتوسط مع ورمذک

و  802/0کرونباخ برابر  یآلفاضریب با روش  نامهپرسش
محاسبه شد.  871/0 ( برابرCR)ی بیترک ییایبا روش پا

هر سه  ییو محتوا یصور ییپژوهش روا نیدر ا
 یورزش تیریمد دینفر از اسات هشتتوسط  نامهپرسش
برازش و آزمودن  یقرار گرفت. برا تأیید بررسی و مورد
از روش حداقل  ،یساختار یالگوهابا استفاده از ها هیفرض

 2اسالاسمارت پی از نرم افزار استفادهبا  یمربعات جزئ
 استفاده شد.

 هاروش پردازش داده
ها از آمار توصیفی در برای تجزیه و تحلیل داده

 یبراقالب میانگین و انحراف استاندارد و همچنین 

 یها با استفاده از الگوهاهیبرازش و آزمودن فرض

با  یاز روش حداقل مربعات جزئ ،یساختار

 استفاده شد.اس الاسمارت پیاز نرم افزار  استفاده
 

 هایافته
دهد بیشترین فراوانی نتایج آمار توصیفی نشان می

. استدرصد  29/64با  مردانجنسیت مربوط به گروه 
بیشترین سابقه ورزشی، مربوط به ورزشکاران با سابقه 

. ورزشکاران با طبقه استدرصد  4/26سال و با  3-2
درصد، بیشترین درصد  4/76سال با  21-30سنی 

توزیع . (1)جدول  اندفراوانی را به خود اختصاص داده

2. Smrt PLS 
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های ورزشی شرکت کنندگان در تحقیق فراوانی رشته
 های است. همچنین شاخص اشاره شده 2نیز در جدول 

 ذکر شده است. 3های تحقیق در جدول مؤلفهتوصیفی 

 (n= 140کنندگان)های جمعیت شناختی شرکتویژگی -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی 

 جنسیت
 29/64 90 مرد 
 71/35 50 زن

 سن )سال(
 6/18 26 و کمتر 20

30-21 107 4/76 
40-31 7 5 

 سابقه ورزشی )سال(

 3/14 20 سال و کمتر 1
 9/22 32 سال 2-1
 4/26 37 سال 3-2
 15 21 سال 4-3
 3/4 6 سال 5-4
 1/17 24 سال 5بیشتر از 

 

 (n= 140)کنندگان در تحقیقهای ورزشی شرکتتوزیع فراوانی رشته -2جدول 

 توزیع فراوانی

 رشته های ورزشی
 درصد تعداد

 14/22 31 فوتبال
 43/16 23 والیبال
 10 14 بسکتبال
 43/11 16 هندبال
 5 7 کبدی
 57/3 5 شنا

 71/10 15 دو و میدانی
 86/7 11 کشتی
 86/2 4 بدمینتون
 14/7 10 تنیس
 86/2 4 شطرنج

با  یالگوها در روش معادالت ساختار لیتحل یبرا
ابتدا  ،(PLS-SEM)ی حداقل مربعات جزئ کردیرو
 یهاهیبرازش الگو و سپس آزمودن فرض یبه بررس دیبا

 یررسب(. 2014، یداورو  )رضازاده پژوهش پرداخت
 ،یریگاندازه یالگوها شبرازش الگو در سه بخش براز

صورت  یکل یو برازش الگو یساختار یلگوبرازش ا
 گرفت.
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 های تحقیق مؤلفههای توصیفی شاخص -3جدول 

 میانگین و انحراف معیار های تحقیقمؤلفه

 70/2 ± 49/0 پرخاشگری
 62/2 ±0 /57 پرخاشگری بدنی
 77/2 ±54/0 پرخاشگری کالمی

 72/2 ± 68/0 خشم
 70/2 ± 66/0 خصومت

 35/3 ± 45/0 منش ورزشی
 89/3 ± 70/0 رعایت آداب

 93/3 ± 75/0 احترام به قوانین
 99/2 ± 56/0 تعهد ورزشی

 55/3 ± 93/0 احترام به حریف
 58/3 ± 57/0 سالمت معنوی
 72/3 ± 51/0 سالمت مذهبی
 43/3 ± 73/0 سالمت وجودی

 

  یریگاندازه یبرازش الگو
و  ییایپا اریاز دو مع یریگاندازه یالگو یبررس یبرا
از  الگو ییایسنجش پا یهمگرا استفاده شد. برا ییروا

باخ کرون ی( و آلفاCR)ی بیترک ییایپا ،یعامل یبارها
 زانیاست که م یمقدار عدد یاستفاده شد. بار عامل

 ریمکنون )سازه( و متغ ریمتغ کی انیشدت رابطه م
 ریمس لیتحل ندیفرا یرا ط طهآشکار )شاخص( مربو

در  (.2014و رضازاده،  ی)داور کندیمشخص م
( 4ها )جدول شاخص یعامل یبارها یخصوص بررس

نفی معدم رویکرد  مؤلفه یعامل ینشان داد بارها جینتا
متر )مربوط به متغیر منش ورزشی( دارای بار عاملی ک

شد و  از مدل اولیه حذف مؤلفهلذا این  .بودند 7/0از 
مام نهایی بار عاملی ت در مدل .مدل دوباره اجرا شد

بود  7/0باالتر از  یمورد بررس ریهر سه متغهای مؤلفه
 برخوردار هستند. یو لذا از اعتبار مناسب

ای سنجهو  ییایسنجش پا یبرا یاریکرونباخ مع یآلفا
( یدرون ی)سازگار یدرون یداریپا یابیارز یمناسب برا

 زانینشانگر م یدرون یداریشود. پایمحسوب م

                                                           
1. Barclay 

مربوط به آن های سازه و شاخص کی نیب یهمبستگ
عنوان  به یبیترک ییایپا (.2014، یداورو  )رضازاده است
 PLS لیکرونباخ در تحل یانسبت به آلفتری مدرن اریمع

است  نیکرونباخ در ا یآن نسبت به آلفا یو برتر است
صورت مطلق، بلکه با توجه به ه ها، نه بسازه ییایکه پا

گردد. با یمحاسبه م گریکدیبا  شانیهاسازه یهمبستگ
 یآلفا ریمقاد هیشود کلیمشخص م 5توجه به جدول 

مقدار  یدارا ونمکن یرهایمتغ یبیترک ییایکرونباخ و پا
 ییایپا تیتوان مناسب بودن وضعیاست، پس م یمناسب

  کرد. تأییدرا  یریگمدل اندازه
 ییروا ،یرگیاندازههای برازش مدل یدوم از بررس اریمع

هر سازه با  یهمبستگ زانیم یهمگرا است که به بررس
 AVE اری. معپردازدمی خود( هاشاخصت )سئواال

به اشتراک گذاشته شده  انسیوار نیانگیدهنده منشان
و  1ی)باراکل خود است یهاهر سازه با شاخص نیب

 (.2019؛ به نقل از شیروانی و اسمعیلی، 1995همکاران، 
مکنون  یرهایمتغ AVE ریمقاد 5جدول  بهبا توجه 

 ییباال یهمگرا ییروا یدارا جهیدر نت بود و 5/0از  شتریب
، به نقل از شیخعلیزاده و 1981، 2و الرکر فورنل) هستند

2. Fornell and Larcker 
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 نیب ییباال یهمبستگ گریبه عبارت د .(2020بشیری، 
 مدل جهیخود وجود دارد و در نت یهاهر سازه با شاخص

 مناسببرخوردارند و  یاز برازش باالتر یریگاندازه یها
 شود.یم تأیید یریگاندازه یهابودن برازش مدل

 سنجش پایایی مدل از طریق بارهای عاملی -4جدول 

 بار عاملی هاشاخص متغیرها

 سالمت معنوی
 941/0 سالمت مذهبی
 903/0 سالمت وجودی

 پرخاشگری

 831/0 پرخاشگری بدنی
 781/0 پرخاشگری کالمی

 796/0 خشم
 804/0 خصومت

 منش ورزشی

 814/0 رعایت آداب
 749/0 احترام به قوانین
 734/0 تعهد به ورزش
 870/0 احترام به حریف

 
 سنجش پایایی مدل از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  -5جدول 

متغیرهای 

 پنهان)مکنون(
 ضریب آلفای کرونباخ

(Alpha > 0.7) 

 پایایی ترکیبی
(CR > 0.7) 

میانگین واریانس 

 استخراجی
(AVE > 0.5) 

 850/0 919/0 826/0 سالمت معنوی
 645/0 879/0 817/0 پرخاشگری

 630/0 871/0 802/0 منش ورزشی

 یبرازش مدل ساختار
در  PLSبا روش  یبرازش مدل ساختار یبررس یبرا

 2Q اریو مع 2R ای Square R بیپژوهش از ضرا

متصل  یبراکه است  یاریمع 2Rشود. یاستفاده م
 یو بخش ساختار یریگاندازه یهاکردن بخش

رود و نشان از می به کار یمعادالت ساختار یسازمدل
زا )مالک( وندر ریزا بر متغبرون ریدارد که متغ یتأثیر

مدل  ینیب شیاست که قدرت پ یاریمع 2Q گذارد.یم
(. مطابق 2014، یداورو  رضازادهکند )یرا مشخص م
 یزادرون هایسازه یبرا 2R ریمقاد 6با جدول 

مربوط  2R ریپژوهش محاسبه شده است. هر چه مقاد
باشد، نشان از برازش  شتریمدل ب یزادرونهای به سازه
توان گفت ی، م6جدول نتایج . با توجه به است بهتر الگو
 شود.یم تأییدپژوهش  یمدل ساختار متوسطبرازش 
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   زامتغیرهای درون 2Qو  2R ضرایب -6جدول 

 (2R)ضریب تعیین  زادرونمتغیرهای 
 بینیضریب قدرت پیش

(2Q) 

 198/0 272/0 پرخاشگری

 228/0 325/0 منش ورزشی

 یبرازش مدل کل
و بخش  یریگبرازش بخش اندازه یاز بررس پس

 GOF اریمع قیمدل از طر یمدل، برازش کل یساختار

 نیا (.2004و همکاران،  1)تننهاوسآید دست میهب
 . گرددیمحاسبه م ریرابطه ز قیاز طر اریمع

 

 (، متوسط01/0) فیسه مقدار ضع کهنیتوجه به ا با
 شده است یمعرف GOF ی( برا36/0)ی قو ( و25/0)

رمضانیان، ممبینی ؛ به نقل از 2009و همکاران،  2)وتزلس
 یبرا 252/0حاصل شدن مقدار  ،(2015، و مرادی

GOF  استپژوهش  یمدل کل متوسطنشان از برازش . 

پژوهش در مدل ارائه  یهاهیآزمون فرض 

 شده
دهد ینشان م PLSها در روش داده لیتحل تمیالگور

مدل  ،یریگاندازه یهابرازش مدل یپس از بررس
و آزمون  یتوان به بررسیم ،یو مدل کل یساختار
پژوهش  یهاافتهیپرداخت و به  پژوهش یهاهیفرض
 شتری( در بازه بt) ریمس بیضر ریکه مقاد ی. هنگامدیرس
باشد، نشان دهنده معنادار بودن عامل مربوط  |96/1| از

و همکاران،  3ینزی)و پژوهش است هیفرض تأییدو متعاقباً 
(. با توجه 2020، به نقل از شیخعلیزاده و بشیری، 2010

 یرهایمس یدست آمده برابه یمعنادار بیبه مقدار ضر
شود. مقدار یم تأییدمدل  هیچهار فرض رها،یمتغ نیب

سالمت معنوی بر  تأثیر) اول هیفرض یمعنادار بیضر

                                                           
1. Tenenhaus 

2. Wetzels 

دهد یو نشان م دهدست آمبه 934/5برابر  منش ورزشی(
مستقیم و معناداری  تأثیرسالمت معنوی بر منش ورزشی 

 سالمت معنوی بر پرخاشگری تأثیر)دوم  هیفرضدارد. 
سالمت دهد یو نشان م دهدست آمبه 461/6برابر 
دارد.  یمعنادارمعکوس و  تأثیر شگریاپرخبر  معنوی

)پرخاشگری بر  سوم هیفرض یبرا یمعنادار بیمقدار ضر
مطلب  نی. ا(2)شکل  است 999/0برابر  منش ورزشی(

دهد یسوم است و نشان م هیفرض رداز  یحاک
بعد از معناداری ندارد.  تأثیرمنش ورزشی بر پرخاشگری 

 اتتأثیرشدت  دیبا پژوهش یهاهیفرض یمعنادار یبررس
 سالمت معنوی، تعیین بی. با توجه به ضرامیکن یرا بررس
طور ه ب پرخاشگری ریمتغ راتییدرصد از تغ 27 زانیبه م

منش  ریمتغ راتییدرصد از تغ 32و به اندازه  معکوس
  .(1)شکل  کندیم نییتب میطور مستقه را ب ورزشی

گری متغیر پرخاشگری در رابطه برای تحلیل میانجی
 4منش ورزشی از آزمون سوبل میان سالمت معنوی و

مشخص  6(. با توجه به نتایج جدول 5استفاده شد )جدول 
بر  شود میزان ضریب استاندارد میان سالمت معنویمی

 934/5برابر  tبا میزان آماره  429/0منش ورزشی برابر 
. برای بررسی اثرگذاری سالمت معنوی بر منش است

ا استفاده از ورزشی از طریق متغیر میانجی پرخاشگری ب
دست آمد و ه ب 038/0آزمون سوبل مقدار آماره برابر 

و  989/0میزان ضریب استاندارد مسیر غیرمستقیم برابر 
دست آمده ضریب استاندارد هاست. مقدار ب 467/0اثر کل 

( و میزان آماره سوبل نشان 038/0مسیر غیرمستقیم )

3. Vinzi 

4. Sobel Test 

2RiescommunalitGOF 
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دهنده این موضوع است که متغیر پرخاشگری نقش 
 سالمت معنوی بر  تأثیرمیانجی معناداری را در ارتباط با 

نماید. منش ورزشی، لحاظ نمی

 بررسی نقش متغیر میانجی به روش آزمون سوبل -7جدول 

 جهت مسیر فرضیه
ضریب 

 استاندارد

مقدار 

 تی

آماره 

آزمون 

 سوبل

 تأثیر

 غیرمستقیم
 نتیجه

 سالمت معنوی
بر منش ورزشی 

از طریق 
 پرخاشگری

 سالمت معنوی
بر منش 
 ورزشی

429/0 934/5 
 رد 989/0 038/0

پرخاشگری بر 
 منش ورزشی 

092/0- 999/0 

 

 

 
 ضرایب استاندارد شده مسیرهای مدل اصالح شده -1شکل 

 

 منش ورزشی سالمت معنوی

 
 پرخاشگری
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 اصالح شده مدل T-values. ضرایب معناداری 2شکل 

 

 هانتایج تحلیل حداقل مربعات جزئی و آزمون فرضیه -8جدول 

 های پژوهش فرضیه
ضریب مسیر 

 (βاستاندارد)
 نتیجه  معناداری سطح آماره تی

منش  سالمت معنوی 
 ورزشی

 تأیید 000/0 934/5 429/0

 تأیید 000/0 461/6 -415/0 پرخاشگری  سالمت معنوی

 رد 318/0 999/0 -092/0 منش ورزشی پرخاشگری 

گری پرخاشگری نقش میانجی

 منش ورزشی 
 رد 323/0 989/0 038/0

 گیریبحث و نتیجه 
سالمت معنوی بر  تأثیر تعیینحاضر با هدف  پژوهش

منش ورزشی با نقش میانجی پرخاشگری ورزشی انجام 
 که شد مشاهده پژوهشهای یافته بر اساسشد. 
سالمت معنوی از بار عاملی نسبتاً باالیی های مؤلفه

شاید دلیل این امر به سبک زندگی و فرهنگ  .برخوردارند
 االورانی و الریدایدی .شودمی اسالمی دانشجویان مربوط

کند اعتقاد می اشاره پژوهش( همسو با این یافته 2017)
معنوی های به وجود خدا در شرایط دشوار و توسل به نیرو

های دانشجویان در هنگام مشکالت از مهمترین ویژگی
ه این مهم باعث ایجاد حس معنوی مسلمان هستند ک

پرخاشگری نیز های مؤلفهدر میان شود. می قوی در آنها
ها مؤلفهعاملی را در بین  پرخاشگری بدنی بیشترین بار

که در ورزش، حرکات بدنی و تماس داشت. با توجه به این
فیزیکی زیادی وجود دارد دور از ذهن نیست که امکان 

بیشتر باشد که  ،به قصد یا بدون قصد ،بدنیهای خشونت
جدی به سالمتی و گاهی های موجب آسیبالبته 

شود. البته اگر این می معلولیت یا محدودیت در طول عمر

 سالمت معنوی

 منش ورزشی

 
 پرخاشگری
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حالت خشونت در ورزش بیش از اندازه باشد، امکان دارد 
دیگر زندگی فرد منتقل شود و های این روحیه به حوزه

همچنین در گردد. موجب پرخاشگری فردی دانشجویان 
منش ورزشی نیز احترام به حریف های مؤلفهبین 

دلیل باشد  به این شایداست. بیشترین بار عاملی را داشته 
که به صورت مستقیم ارتباط معنایی با بازی جوانمردانه 
دارد. دست دادن با حریف و کمک به او در شرایط دشوار 

شکار و آسیب دیده از جمله مواردی است که برای ورز
رعایت بازی  ملموس است و غالب آنها سعی به
طور که در همانجوانمردانه در این شرایط را دارند. 

 سهحاضر با طرح  پژوهشهدف اشاره شد، ها یافته
در ادامه به فرضیه اصلی مورد بررسی قرار گرفت که 

بحث در مورد آنها پرداخته  همچنین و آنهامهمترین 
 .خواهد شد

منش  برنتایج نشان داد سالمت معنوی در فرضیه اول 
داری او معن مستقیم تأثیر ،ورزشکار دانشجویان   ورزشی

ی فرضیه اول در هادر واقع با توجه یافتهوجود دارد. 
با افزایش سالمت معنوی در بین  ،(β= 429/0) 8جدول 

 یابد.می آنها افزایش منش ورزشیدانشجویان ورزشکار، 
های مؤلفهتوجه به این نکته ضروری است که یکی از 

مهم در بروز رفتارهای اخالقی، ادراکات و باورهای فرد 
 است که بسته به ادراک او از محیط باعث بروز یک رفتار

( معنویت را یکی از کلیدهای 2003) 1شود. والسکیوزمی
داند و اعتقاد دارد معنویت با می اصلی رفتارهای اخالقی

تواند در جهت می ایجاد حس پذیرش و احترام بیشتر
همسو با این تارهای اخالقی نقش داشته باشد. فبهبود ر
 تأثیربا موضوع  در مدل خود (2012) کویینگ ،پژوهش

که  کرد بیان ،رفتارهای اخالقیسالمت معنوی بر 
مانند روابط اجتماعی،  اخالقیبسیاری از رفتارهای 

تواند از طریق سالمت معنوی افراد می عدالت و احترام
نیز ( 2004) 2بایور و اینگرسولهمچنین تسهیل شود. 

                                                           
1. Velasquez 

2. Ingersoll & Bauer 

سالمت معنوی را در ایجاد رفتارهای اخالقی مثبت  ارتقأ
 3فائورمن داند.می مؤثرو دوری از رفتارهای منفی بسیار 

خود بر روی دانشجویان  پژوهشنیز در ( 2014)
های ارزشبه این نتیجه رسید که سطوح باالی  ،ورزشکار
تواند رفتارهای می و فلسفی در بین دانشجویان معنوی

. بهبود دهداخالقی و سالمت روانی و جسمانی آنها را 
چالش برانگیز غالبًا های افراد در مواجهه با موقعیت

 گیری خود قرارمعنوی را معیار تصمیمهای ارزش
نند خیرخواهی، نوع دوستی، دهند و ارزش هایی مامی

 گیرهای خود دخیلتصمیمصداقت و احترام را در 
 پژوهشهمسو با این یافته ( 2015) 4جیراسک. کنندمی
 ، بهترمذهبی و معتقد به خداکند غالباً ورزشکاران می بیان
توانند چهارچوب رفتاری خود را با قوانین ورزشی می

نسبت به  تطابق دهند و قانون پذیری در بین آنها
ایشان دلیل این امر مذهبی بیشتر است. ورزشکاران غیر

 یک را ادارک عمیق و حس مسئولیت پذیری نسبت به
 داند که غالباً در افراد مذهبی شکلمی ماوراییقدرت 

گیرد و تعهد آنها را نسبت هنجارهای مثبت و می
رسد می نظربه کند. می بیشتر را انسانیهای ارزش

کاری که دارای سطوح باالی معنویت ورزشدانشجویان 
های در رقابتفردی هستند در مواجهه با شرایط دشوار 

و ، درک عمیقتری از رفتارهای غیراخالقی دارند یورزش
خود تنظیمی آگاهانه برای  این باعث ایجاد یک سیستم

. حتی برخی مواقع بعد از بروز شودمی کنترل این رفتارها
شود و می پشیمانی و عذاب وجداناین رفتارها فرد دچار 

حتی در برخی شرایط سعی در جبران این رفتار دارد. در 
توانند با تشویق این رفتارها و می این شرایط مربیان

ارزش قائل شدن برای آنها باعث احتمال تکرار بیشتر 
  د.نآنها در آینده گرد
سالمت معنوی با پرخاشگری و  پژوهشدر دیگر یافته 

داری داشت. این بدان اآن ارتباط منفی و معنهای مؤلفه

3. Feuerman 

4. Jirásek 
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معنی است که با افزایش سالمت معنوی، پرخاشگری در 
این یافته یابد. می بین دانشجویان ورزشکار کاهش

 1و کارلوزی (2008) و همکاران لیچهای با یافته پژوهش
تواند نقش می ان دادند معنویتشکه ن( 2010) و همکاران
همسو  کاهش پرخاشگری نوجوانان داشته باشدمهمی در 

ز به این نتیجه رسیدند نی (2017) . نوربخش و مولویبود
تواند باعث کاهش در می و اعتقادات مذهبی معنویات

کید زیادی که أنظر به ت .میزان خشونت دانشجویان گردد
توان می باورهای مذهبی به کنترل خشم و خشونت دارند

که دانشجویان مذهبی بیشتر بر  گونه استدالل کرداین
تواند برای می کنترل خشم خود ممارست دارند و این

وجود حس معنوی باشد.  مؤثرزندگی شخصی آنها نیز 
شود فرد همیشه احساس کند یک نیروی برتر می باعث

و مصلحت اندیش او در ها یاری دهنده او در پیروزی
تواند بر می هاست که این امر تا حد زیادیشکست

و تعادل رفتاری  بگذارد تأثیررفتارها و کالم پرخاشگرانه 
)لیچ و  دشوار را در فرد نهادینه کندهای در موقعیت
همچنین ورزشکاری که از سطوح . (2008همکاران، 

معنوی باالتری برخوردار است در رویارویی با موقعیت 
پرخاشگرانه، غالباً سطح تحمل بیشتر و سالمت روانی 

شود فرد کمتر می تری دارد که این مهم باعثباال
)االورانی و الریدایدی،  پرخاشگری از خود بروز دهد

 نویکند سالمت معمی ( بیان2002) 2موبرگ. (2017
واقعی ایجاد یک هدف  احتمال فراتر از محیط مادی،

احساس انسجام و ، تکیه بر منابع درونی و برای زندگی
آرامش  این امر کهکند می اط درون شخصی را بیشتربارت

شود نسبت به می و باعث کندمی را در افراد نهادینه
تری در عوامل ایجاد کننده پرخاشگری برخورد مالیم

همچنین ترس از مجازات یکی از افراد ایجاد شود. 
گذار بر ممانعت از رفتارهای تأثیرهای مؤلفهمهمترین 

افرادی که رسد می به نظر .پرخاشگرانه در ورزش است
 معنویات باالیی دارند به نوعی درگیر مجازات درونی

                                                           
1. Carlozzi 

شوند و همین مجازات نوعی کنترل قبل از عمل برای می
کند که آنها را نسبت به رفتار پرخاشگرانه می افراد ایجاد

 (. بنابراین،2017کند )االورانی و الریدایدی، می میلبی
آرامش  که کندمی ترغیب دانشجویان را معنوی سالمت
 بخشش امکان آنها به باشند و همچنین داشته بیشتری

است باعث شود  ممکن این .دهدمی بیشتری دلسوزی و
 کند رها را خصومت و عصبانیت مانند منفی احساسات که
   شود. پرخاشگری سطح کاهش به منجر و

 یپرخاشگری بر منش ورزش تأثیر فرضیه سوم در مورد
ه چند تحقیقی ک هر. قرار نگرفت تأییدکه مورد  بود

کن دقیقاً این موضوع را بررسی کند وجود نداشت ولی
یق با این یافته تحقدر تحقیقات نزدیک به این فرضیه، 

 نها. آهمسو نبود( 2017یافته های البوزا و همکاران 
 ،یپرخاشگری و ناکارآمدی در کنترل شخص ندنشان داد

 ن نخبهورزشکارا اخالقیتواند به بروز رفتارهای غیر می
ر بیشت ،منش ورزشیباید در نظر داشت که . منجر شود

 منشز انجام آنها نشان ا که تأکید به رفتارهایی دارد
-مین شامل جریمهپهلوانی فرد دارد و عدم انجام آنها 

شاید این دلیلی بر این باشد که بنابراین  .شود
 بیش از منش ورزشی ،دانشجویان در زمان پرخاشگری

ساس . همچنین بر ااز خود نشان نمی دهندحد توقع را 
ز درصد از دانشجویان ا 83 حدود یافته های توصیفی

د این سال برخوردارند و شای پنجسابقه ورزشی کمتر از 
ای دلیل دیگری است که هنوز تجربه و آگاهی الزم بر

در ایشان  ،حتی هنگام خشونت،تثبیت منش ورزشی 
ان در نیاز به آموزش از طریق مربی نهادینه نشده است.

تواند در این های مختلف میکنار کسب تجربه در بازی
    دانشجویان باشد. گرموضوع یاری

سالمت معنوی با نتایج نشان داد  در فرضیه چهارم،
این ندارد.  تأثیرمیانجی پرخاشگری بر منش ورزشی 

2. Moberg 
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و همکاران  1لوسیدیهای با یافته پژوهشیافته 
( 2017) 3رود(، 2010و همکاران ) 2ویسک(، 2017)

 پژوهشهمسو نیست. از دالیل ناهمسویی نتایج 
توان به مجزا بودن پرخاشگری در زندگی عادی و می

ورزش اشاره کرد. دانشجویان شاید در زندگی روزمره 
خود احساس پرخاشگری زیادی داشته باشند ولی 

موجه و کم  ،را در ورزشها بسیاری از این پرخاشگری
( 2017این در حالی است که رود )دانند. می اهمیت
ردانه مرعایت منش ورزشی و بازی جوانکند می اشاره

عالوه بر کاهش پرخاشگری در بین خود در ورزش 
 باعث کاهش پرخاشگری در تماشاگران نیز ،کارانشورز
های مؤلفهالبته عالوه بر منش ورزشی برخی  شود.می
گذار باشد تأثیرمیزان پرخاشگری  تواند برمی نیز دیگر
 پژوهشاز دیگر دالیل ناهمسویی یافته ممکن است  که

( 2006همکاران ) و بهارشعبانیطور مثال ه ب. باشد
 میزان های فردی ورزشکاران وویژگی بین نشان دادند
همچنین دارد.  داری وجودامعن رابطه پرخاشگری

( نیز نشان دادند که نوع 2020و همکاران ) 4هودین
ورزش از نظر میزان برخورد می تواند نقش تعیین کننده 

و  )هودینای در پرخاشگری ورزشکاران داشته باشد 
  (.2020همکاران، 

 نشان داد سالمت معنوی پژوهشدر مجموع نتایج این 
تواند بر منش ورزشی و پرخاشگری دانشجویان می

پرخاشگری بر منش  تأثیرچند  هر .باشد مؤثرورزشکار 
 ارتقأ. بنابراین با توجه به نتایج و لزوم نشد تأییدورزشی 

به مربیان  ،ابعاد سالمت معنوی در دانشجویان ورزشکار
شود عالوه بر رعایت مالحظات می ورزشی پیشنهاد

تمرینی، سعی های مذهبی در خالل اردوها و برنامه
یت شئونات اخالقی و ورزشکاران را به رعاکنند 
مانند احترام، خیرخواهی، جوانمردی  معنویهای ارزش

های هور. همچنین برگزاری دتشویق کنند و تواضع
ورزشی از ل ئمسامعرفتی برای دانشجویان و بررسی 

تواند می دیدگاه مذهبی توسط کارشناسان این امر نیز
سالمت معنوی در دانشجویان ورزشکار  ارتقأراهگشای 

محدود در مورد  هایپژوهشبا توجه به باشد. 
 و لزوم گسترش دانش در این زمینه پژوهشمتغیرهای 

شود در مطالعات آینده با کنترل عوامل پیشنهاد می
های سنی، جنسیت، مختلف درگیر در ورزش مانند رده

با متغیرهای مختلف مرتبط  ...ورزشی و های رشته
 مورد بررسی قرار گیرد.  پژوهشموضوع 
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