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Abstract 
The aim of this study was to Investigating the relationship 
between apology and forgiveness culture with athletes' 
behavioral tendencies. The method of the present study was 
correlation. The statistical population of the study included all 
athletes who used the sports services of indoor clubs in Tehran, 
who regularly participated in sports activities in these spaces, 
the exact number of these people was unknown. According to 
the formula of Cochran's sample size in the uncertain 
conditions of the statistical population and also the high 
distribution of the statistical population in urban areas of 
Tehran, 450 people were selected as the research sample. In 
order to analyze the research data, structural equation test was 
used in SPSS and PLS software. The results of the present study 
showed that there is a significant relationship between the 
culture of apology and behavioral tendencies of athletes. The 
results also showed that there is a significant relationship 
between forgiveness culture and athletes' behavioral 
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tendencies. Therefore, in order to develop and improve the 
behavioral tendencies of athletes, it is necessary to properly 
improve the culture of apology and forgiveness.  

 

Extended Abstract  

Objective  
Researchers have paid attention to 

issues related to athletes' behaviors (1). 

On the other hand, in the researchers 

conducted in this field, the use of some 

issues such as apology and forgiveness 

has not been considered 

comprehensively (2). A culture of 

apology and forgiveness can also affect 

athletes' behaviors by improving sports 

ethics (3). However, comprehensive 

research has not been conducted to 

prove this issue, especially in Iran. With 

this in mind, a research vacuum on the 

effect of the culture of apology and 

forgiveness on the behavioral 

tendencies of athletes has led to the 

lack of scientific evidence on the 

functions of the culture of apology and 

forgiveness in the field of behavior of 

athletes. This has led to a culture of 

apology and forgiveness not being 

seriously considered in sports. Thus, the 

capacities of the culture of apology and 

forgiveness in sports environments 

have not been used regularly. 

Ambiguity in the role of apology and 

forgiveness culture on athletes' 

behavioral tendencies has caused the 

concern to spread and promote the 

culture of apology and forgiveness in 

sports not to be seriously raised, which 

has affected the formation of a culture 

of apology and forgiveness among 

athletes. On the other hand, the 

importance of athletes' behavioral 

tendencies has led to efforts in the 

sports environment to improve this 

issue. However, failure to study the 

variables affecting the behavioral 

tendencies of athletes has led to not 

using the capacities of the culture of 

apology and forgiveness in the process 

of improving the behavioral tendencies 

of athletes. This issue has caused the 

present study to be designed and 

implemented with the aim of 

investigating the relationship between 

the culture of apology and forgiveness 

with the behavioral tendencies of 

athletes. Therefore, the main question 

of the present study is that what is the 

relationship between the culture of 

apology and forgiveness with the 

behavioral tendencies of athletes? 
Material and Methods    
The method of the present study is 

correlation, which examines the 

relationship between the culture of 

apology and forgiveness on the 

behavioral tendencies of athletes. Also, 

the present study is one of the applied 

researches that was conducted in the 

field. The statistical population of the 

study included all athletes using the 

sports services of indoor clubs in Tehran 

in 1398 who regularly participated in 

sports activities in these spaces, the 

exact number of these people was 

unknown. These included athletes in 
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bodybuilding, martial arts, and team 

sports. Thus, 30% of the samples were 

active in bodybuilding, 34% in martial 

arts and 36% in group sports. Among 

the research samples, athletes who 

were active in some disciplines such as 

wrestling and zurkhaneh were not 

included due to the homogenization of 

the samples. According to the Cochran 

sample size formula in the conditions of 

uncertainty of the statistical population 

and also the high dispersion of the 

statistical population in urban areas of 

Tehran, 450 people were selected as 

the research sample. The sampling 

method in the present study was 

random clustering. In this way, 

researchers selected sports clubs 

according to the geographical areas of 

Tehran according to the frequency of 

these clubs in each region. After 

selecting the clubs, the research 

samples were selected from the 

selected clubs. Finally, after distributing 

and collecting research questionnaires, 

410 questionnaires were analyzed. Lack 

of cooperation of some samples due to 

lack of interest in the general nature of 

research and lack of interest in the 

subject of research and also the busy 

work of some research samples caused 

the loss of research samples in the 

process of data collection. The data 

collection tool was a researcher-made 

questionnaire that was designed 

according to the theoretical 

foundations and the opinion of experts 

(11 people). The data collection tool 

was a researcher-made questionnaire 

that was designed according to the 

theoretical foundations and opinions of 

experts. For this purpose, the 

researcher reviewed the standard tools 

available in this field and also the 

theoretical foundations related to the 

research variables to the initial design 

of the tool and then this tool was 

completed and finalized according to 

the opinions of experts. The 

questionnaire had 17 questions, of 

which 6 questions examined the culture 

of forgiveness, 6 questions examined 

the culture of apology and 5 questions 

examined the behavioral tendencies of 

athletes. The questions of this 

questionnaire were designed in 5 Likert 

scale. In the present study, the validity 

of these questionnaires was reviewed 

and confirmed using the opinions of 

eight sports experts. Also, the construct 

validity of this questionnaire was 

examined using factor analysis. The 

reliability of this questionnaire after 

calculating Cronbach's alpha was 0.81 

in the apology culture section, 0.79 in 

the forgiveness culture section and 0.80 

in the behavioral tendencies section. 
Descriptive and inferential statistics 

were used to analyze the data of the 

present study. In the descriptive 

statistics section, the mean and 

standard deviation were used. In the 

inferential test section, the structural 

equation test was used to evaluate the 

research objectives. 
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Results  
The descriptive results of the study 

showed that 50% of the research 

samples are male and 50% of the 

research samples are female. 

Descriptive results also showed that 

among the research samples, people in 

the age group of less than 21 years with 

37.8% had the highest frequency. 

Descriptive results also showed that 

among the research samples, people in 

the associate and bachelor degrees had 

the highest frequency with 37.1%. 

According to the descriptive results 

regarding the research variables, it was 

found that the average variable of 

apology culture was 3.41, forgiveness 

culture was 3.37 and behavioral 

tendencies were 3.01. The results of 

Klomograph-Smirnov test showed that 

the distribution of data in the present 

study is abnormal. According to the 

results of the research model, it was 

found that there was a significant 

relationship between apology culture 

and behavioral tendencies of athletes. 

According to the structural equation 

test, the effect of apology culture on 

athletes' behavioral tendencies was 

0.462. Considering the T-level of this 

relationship which was 6.019, it was 

found that there is a significant 

relationship between the culture of 

apology and the behavioral tendencies 

of athletes. According to the results of 

the research model, it was found that 

there was a significant relationship 

between the culture of forgiveness and 

the behavioral tendencies of athletes. 

According to the structural equation 

test, the effect of forgiveness culture on 

athletes' behavioral tendencies was 

0.423. According to the T-level of this 

relationship, which was 4.836, it was 

found that there is a significant 

relationship between the culture of 

forgiveness and the behavioral 

tendencies of athletes. 

 Conclusion  
The results showed that there was a 

significant relationship between 

apology culture and behavioral 

tendencies of athletes. This shows that 

sports professionals can invest in 

promoting a culture of apology. Have 

positive potentials in absorbing, 

maintaining, and controlling athletes' 

behaviors and habits. The research 

findings are consistent with the findings 

of Li et al. (2019) as well as Haigh & 

Dardis (2012). The use of an apology 

culture in behavioral changes is severe 

in some situations (4,5). 

It seems that the functions of apology 

culture in creating and improving 

individual and social interactions can 

lead to better social relations as well as 

promote the level of interpersonal and 

group intimacy in sports. This can also 

improve the sporting environment in 

sports settings. Therefore, this culture, 

by using its capacities, causes changes 

in the attitudes and behaviors of 

athletes and their behavioral 

tendencies in the field of sports due to 

changes, and makes them try harder to 
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participate more in sports fields. 

Encourage more success. 

 The culture of apology promotes the 

restoration of interpersonal 

relationships in athletes by promoting 

interpersonal respect, and this makes 

the sports environment more attractive 

to athletes. This has led to a culture of 

apology having a positive effect on 

athletes' behavioral tendencies. 

Undoubtedly, the culture of apology 

can affect the attitudes and behaviors 

of athletes and cause them to undergo 

fundamental changes from a 

psychological point of view. These 

changes can have a positive effect on 

their behaviors. Rainey (2008) points 

out that in order to improve behaviors, 

it is necessary to consider people's 

attitudes and feelings (6). Thus, the 

culture of apology improves the level of 

athletes' behavioral tendencies by 

influencing the attitudes and feelings of 

athletes. 
Keywords: A culture of apology, a 

culture of forgiveness, a tendency to 

behave, Athletes. 
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 مقالة پژوهشی

 ورزشکاران یرفتار التیتما باو بخشش  یفرهنگ عذرخواه بررسی رابطه بین
 
 

 4برق چهره احمدی سیاوشو ، 3زابلی اله روح، 2درزادهیح زیکامب، 1علی سلطانیحسین

 

و اقتصاد واحد علوم  تیریدانشکده مد تیریگروه مد ،یابیبازار شیگرا-یبازرگان تیریرشته مد یدکتر یدانشجو. 1
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قاتیتحق

دانشگاه  قاتیلوم و تحقو اقتصاد، واحد ع تیریدانشکده مد ،یبازرگان تیریگروه مد ،یعلم ئتیعضو ه ار،یدانش. 2
 مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم

شکده بهداشت، سالمت دان تیریمد قاتیمرکز تحق ،یخدمات بهداشت تیریگروه مد ،یعلم ئتیعضو ه اریدانش .3
 رانیتهران، ا اله،هیبق یدانشگاه علوم پزشک

 اسالمی، آزاد دانشگاه الشم تهران واحد پایه،علوم دانشکده ریاضی، و آمار گروه علمی، هیئت عضو استادیار،. 4
 ایران تهران،

 

 چکیده
 التیو بخشش با تما یفرهنگ عذرخواه نیرابطه ب یپژوهش حاضر با هدف بررس

 جامعةروش پژوهش حاضر همبستگی بود. . دیو اجرا گرد یورزشکاران طراح یرفتار
های از خدمات ورزشی باشگاه کنندهاستفادهشامل تمامی ورزشکاران  پژوهش آماری
های ورزشی این فضاها منظم در فعالیت صورتبه شهر تهران بودند که  دهیسرپوش

تعداد دقیق این افراد نامشخص بود. با توجه به فرمول حجم نمونة  .حضور داشته اند
کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعة آماری و همچنین پراکندگی باالی جامعة 

نمونة پژوهش انتخاب  عنوان بهنفر  450آماری در مناطق شهری شهر تهران، تعداد 
مون معادالت ساختاری در های پژوهش از آزداده لیتحل و هیتجز منظور به شدند.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین  و پی ال اس استفاده شد. اساسپیی اسافزارهانرم
فرهنگ عذرخواهی و تمایالت رفتاری ورزشکاران رابطه معناداری وجود دارد. نتایج 
همچنین نشان داد بین فرهنگ بخشش و تمایالت رفتاری ورزشکاران رابطه معناداری 

دارد. با این توجه جهت توسعه و بهبود تمایالت رفتاری ورزشکاران نیاز است تا وجود 
  فرهنگ عذرخواهی و بخشش به صورت مناسبی بهبود یابد.

 

 

 مقدمه
 به عنوان یکی از مسائل مهم در  1امروزه جوانمردی

                                                           
1. Chivalry 

 
ها و اخالقیات مشخص شده است. به ارزش ةحوز

جوانمردی به بهبود وضعیت اخالقی  ءصورتی که ارتقا
. (2020، 2و ارزشی در جوامع منجر گردیده است )کین

صورت کلی افزایش ارتباطات فردی و گروهی سبب به 
ها رزشگردیده است تا رعایت برخی مسائل از جمله ا

یانگ و متقابل بیش از پیش درک گردد ) حترامو ا

2. Keen 
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بدین منظور برخی مسائل از جمله  (.2017، 1بنتلی
ای از رفتارهای عذرخواهی و بخشش به عنوان نمونه

قی توانسته است تا انسانی، جوانمردانه و همچنین اخال
بسیاری از مشکالت فردی را کاهش دهد و به بهبود 

، دیفونزووضعیت نگرشی و رفتاری افراد منجر گردد )
  .(2020، 2الونگی و ویله

عذرخواهی به مفهوم قبول اشتباهات از سوی افراد و 
که در آن وضعیت فرد یا گروه  استاعالم کردن آن 

ضمن تقبل مشکل و اشتباه انجام شده سعی در جبران 
مشکالت پیش آمده به صورت مادی و معنوی دارند 

انسان به عنوان موجودی (. 2018، 3)تانگ و گرای
اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی فردی و اجتماعی 

ست. نوعان خود اخود نیازمند ارتباط و تعامل با سایر هم
های زندگی انسان مؤلفهترین وابط بین فردی از مهمر

از آغاز تولد تا هنگام مرگ است که اساس و شالوده 
هویت و کمال انسان است و مبنای اولیه پیوند وی با 

های شکیل می دهد. هیچ یک از توانمندیدیگران را ت
روابط بین فردی رشد نمی  ةبالقوه انسان، جز در سای

کند. فراگیری روابط بین فردی صحیح، اهمیت بسزا در 
، شخصیت، هویت یابی، ایجاد سالمت روانی، رشد

وری شغل، افزایش کیفیت زندگی، افزایش افزایش بهره
سازگاری و خودشکوفایی دارد. افرادی که از مهارت 
های ارتباطی ضعیف تری برخوردارند کمتر از سوی 

فیان خود پذیرفته می شوند و با مشکالت کوتاه اطرا
، )رجبی پور مدت و بلندمدت زیادی روبه رو هستند

(. فرهنگ 2019، جورو و صلححسینی، سبک
ردی عذرخواهی به عنوان یک رفتار مهم در تعامالت ف

های فردی و گروهی سبب می گردد تا میزان درگیری
  (.2018، 4را کاهش دهد )راسل

                                                           
1.Yang & Bentley 

2. DiFonzo, Alongi & Wiele 

3. Tang & Gray 

4. Russell 

5. Rhodes & Bhawuk 

تواند ضمن بهبود از فرهنگ عذرخواهی میبهره گیری 
روابط اجتماعی به پایدار سازی ارتباطات بین فردی 

 (. استفاده از2018، 5منجر گردد )رهودس و بهاووک
تواند به ارتقا های ورزشی میاین فرهنگ در محیط

تی محیط درگیر سطح رفتاری افراد منجر گردد. به عبار
ظرفیت های فرهنگ تواند از و پرهیجان ورزش می

عذرخواهی در جهت کاهش تضادهای فردی و گروهی 
، 6لیتچفیلدبه خصوص در شرایط مسابقه استفاده کند )

( مشخص نمودند که استفاده از 2016) 7(. برون2018
فرهنگ عذرخواهی می تواند رفتارهای افراد را تحت 

های فرهنگ عذرخواهی در قرار دهد. ظرفیت تأثیر
سبب گردیده است تا از آن در جهت  های ورزشیمحیط

تکامل عملکرد ورزشی ورزشکاران و باشگاه ها استفاده 
 (.2007، 8گردد )فراندسن و جوهانسن

بخشودن . است 9دیگر متغیر مهم در این حوزه بخشش
یک فضیلت اخالقی است که در برابر خطای  و بخشش

 هر .شود و قابل آموزش دادن استدیگران انجام می
چند انتقام گرفتن پاسخ طبیعی انسان در برابر خطاهای 

. اما بخشش شاهراه سالمت روانی است دیگران است
بخشش یک ویژگی سودمند در روابط انسانی است 

-عنوان یک موضوع پژوهشی بهطور گسترده بهبه که

وسیله متخصصان علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته 
اند تا شناسان عالقمند بودهرواناست. در دو دهه اخیر 

عنوان  این موضوع را مورد آزمون قرار داده و از آن به
 )ایمانی فر یک عامل مهم و مؤثر در روابط بهره جویند

( الگویی 1996) 10نرایتافریدمن و  (.2012، همکارانو 
را ارائه داده اند که مبتنی بر تعریف آنها از بخشش 

فرایند رفتاری و  20است. الگوی فرایند بخشش شامل 
روان شناختی است که در هنگام بخشیده شدن یک 

6. Litchfield 

7. Brown 

8. Frandsen & Johansen 

9. Forgiveness 

10. Freedman & Enright 
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فرد خاطی توسط فرد آسیب دیده روی می دهند. آنها، 
-رفتاری میبخشش را یکپارچگی عاطفی، شناختی و 

نبه ها با هم باعث بروز یک پاسخ دانند که این ج
اخالقی یعنی بخشش می شوند. این فرایند می تواند 

شود: اکتشاف، تصمیم، کار در مراحل زیر دسته بندی 
گیری ذهنی و بخشش به عنوان یک تصمیم .و تعمق

گردد تا اتفاقات که سبب می استرفتاری مشخص 
گذشته از ذهن فرد کنار گذاشته شود. به عبارتی 

که  استبخشش حالتی از وضعیت روانی و ذهنی افراد 
 های افراد تغییر می نمایددر آن احساسات و نگرش

 .(2012زاهد، قاسم پور، حسن زاده و اکبری، )
بخشش به عنوان یک پدیده اجتماعی زمانی امکان 

ابتدا ارتباطی در عرصه اجتماعی  وقوع پیدا می کند که
قرار شده و احساسی  و دست کم بین دو کنشگر بر

. در (2008، 1)رینی ناخوش آیند بین آنها مبادله شود
یک تعریف، عفو و بخشش یک فرآیندی )و یا در نتیجه 
یک فرایندی( است که شامل تغییر در احساسات و 

کاهش شود. نتایج این فرآیندها موجب می افرادنگرش 
انگیزه برای مقابله به مثل و یا دوری از شخص مجرم 
على رغم اقدامات آنها، و نیاز به رهایی از احساسات 

انرایت، فریدمن و ) شودمیمنفی نسبت به مجرم 
1996) . 

-نظریه پردازان در میزان بخشش افراد تفاوت قائل می

ش با شناخت کامل قربانی شوند. در هر صورت، بخش
معتقد به یک نوع ی افتد، به طوری که قرباناتفاق می

ه رفتار بهتری است، یکی از اعتقادات مهاتما گاندی ب
عنوان یکی از سردمداران جنبش صلح طلبی و بخشش 

تواند ضعیف هرگز نمی"خشونت این بود که و ترک 
 "ببخشد. عفو و بخشش ویژگی یک فرد قوی است

-محققان در حوزه روان (.2012، همکارانو زاهد )

های مهم یکی از ویژگیشناسی اعتقاد دارند بخشش 

                                                           
1. Rainey 

2.Austin, Bies, Brady & Okimoto 

که در حالت نگرشی افراد تغییرات اساسی  استرفتاری 
 (.2008کند )رینی، ایجاد می

رها کردن خشم و افکار  یبرا میبخشش تصم
است و باعث روابط سالم تر، کاهش  ییجوانتقام

و  یو سالمت روان یاسترس و اضطراب و افسردگ
، 2اوستین، بیز، برادی و اوکیموتو) شود یم یمعنو

 ءهای بخشش در جهت ارتقاامروزه از ظرفیت .(2019
سطح تعامالت فردی و همچنین کاهش درگیری ها و 
تضادها استفاده می شود. به عبارتی بخشش توانسته 
است تا ضمن کاهش کینه های فردی به تقویت سطح 

ی و صمیمت افراد منجر گردد )لی، اسکات، دوست
ورزش بخشش  ة(. در حوز2017، 3زو و ناراینیشارپی، 

به عنوان راهکاری عملیاتی در جهت تالش بیشتر 
های گذشته اران و جلوگیری از خطاها و کاستیورزشک

مروزه فرهنگ بخشش به عنوان یک . ااستمشخص 
عملکرد نسته است تا ورزش توا ةله کلیدی در حوزمسئ

هد. به قرار د تأثیرهای ورزشی را تحت ورزشی باشگاه
های بخشش در یک طوری که استفاده از ظرفیت

رقابت توانسته است ضمن کاهش جرایم فردی در زمان 
مسابقه به موفقیت تیمی منجر گردد و از طرفی دیگر 
عدم بهره گیری از ظرفیت های بخشش و نادیده 

ردی سبب شکست یک گرفتن آن ضمن ایجاد جرایم ف
 (.2016برون، تیم ورزشی در میادین ورزشی شده باشد )

زشکاران، تمایالت ارتباط با ور یکی از مسائل مهم در
تمایالت رفتاری به واسطه . استرفتاری آنان 

سبب  گذاری بر نگرش های ذهنی و ارزشی افرادتأثیر
نان را تحت گیری های آمی گردد تا بسیاری از تصمیم

(. 2011، 4شعاع قرار دهد )سکو، یاگی، موتگی و موتو
امروزه از تمایالت رفتاری استفاده مناسبی در حوزه 
های جذب و نگهداشت ورزشکاران می گردد. به 
صورتی که ظرفیت های تمایالت رفتاری توانسته است 

3. Li, Scott, Sharpe, Xu & Naraine 

4. Seko, Yagi, Motegi & Muto 
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تا ورزشکاران را در محیط های ورزشی نگه دارد 
لفی به این در پژوهش های مخت (.1978، 1کرون)

( 2019) 2، کیم، کیم و انرایتلیاشاره شده است.  مسئله
در پژوهش خود نشان دادند توجه به جنبه های رفتاری 
در ورزشکاران از جمله عذرخواهی می توانند عملکرد 

( 2012) 3. هایق و داردیسهدقرار د تأثیرآنان را تحت 
نیز مشخص نمود توجه به فرهنگ عذرخواهی می تواند 

اوستین، برخی رفتارهای افراد را تحت شعاع قرار دارد. 
 نشان خود پژوهش در( 2019) 4بیس، برادی و اوکیموتو

 از بسیاری تواند می بخشش فرهنگ به توجه با دادند
 اجتماعی محیط و دهد قرار تأثیر تحت را افراد روابط

، جوینت، کروست، هوک و کوودن .دهند بهبود را آن
 بود مشخص در پژوهش در( 2018) 5ورسینگتون

 های گیری تصمیم برخی توانندمی بخشش فرهنگ
 . دهد قرار تأثیر تحت را افراد

توجه به مسائل رفتاری ورزشکاران به عنوان یک هدف 
مهم همواره مدنظر بوده است. این در حالی است که 

ت. پایدارسازی این رفتار ضرورت بیشتری پیدا کرده اس
رسد در جهت پایدارسازی رفتارهای به نظر می

ها است تا برخی مسائل مربوط به ارزشورزشکاران نیاز 
و هنجارهای ورزشکاران مدنظر قرار گیرد. پی بردن به 

تمایالت  بافرهنگ عذرخواهی و بخشش  رابطه بین
سازی تمایالت هد در نهادینرفتاری ورزشکاران می توان

رفتاری ورزشکاران به واسطه درگیر نمودن ارزش ها و 
اشد. به گذار بتأثیربرخی مسائل اخالقی و نگرشی 

های فرهنگ عذرخواهی و عبارتی استفاده از ظرفیت
بخشش می تواند در برنامه ریزی های موجود در حوزه 
رفتاری ورزشکاران مورد استفاده قرار گیرد. از این رو 
نتایج احتمالی پژوهش حاضر می تواند در جهت بهبود 
شواهد موجود در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد 

                                                           
1. Carron 

2. Lee, Kim, Kim & Enright 

3. Haigh & Dardis 

ا به و ابعاد مربوط به تمایالت رفتاری ورزشکاران ر
 صورت شفاف تر مدنظر قرار دهد.

توجه به مسائل مربوط به رفتارهای ورزشکاران، مورد 
-پژوهشتوجه محققان قرار گرفته است. از طرفی در 

انجام شده در این حوزه، استفاده از برخی مسائل  های
از جمله عذرخواهی و بخشش به صورت جامع مدنظر 

ش به قرار نگرفته است. فرهنگ عذرخواهی و بخش
واسطه بهبود اخالق در ورزش می تواند بر رفتارهای 

گذار باشد. این در حالی است که تأثیرورزشکاران نیز 
پژوهش های جامع به خصوص  مسئلهجهت اثبات این 

در کشور ایران به انجام نرسیده است. با این توجه خال 
و  یاثر فرهنگ عذرخواه یبررسپژوهشی در خصوص 

سبب گردیده  ورزشکاران یرفتار التیبخشش بر تما
است تا شواهد علمی در خصوص کارکردهای فرهنگ 
عذرخواهی و بخشش در حوزه رفتاری ورزشکاران 

سبب گردیده است تا توجه به  مسئلهایجاد نگردد. این 
فرهنگ عذرخواهی و بخشش به صورت جدی در 

ار نگیرد. بدین صورت که از ورزش مورد توجه قر
-در محیطعذرخواهی و بخشش  های فرهنگظرفیت

های ورزشی به صورت منظم استفاده نگردیده است. 
ابهام در نقش فرهنگ عذرخواهی و بخشش بر 
تمایالت رفتاری ورزشکاران سبب گردیده است تا 
دغدغه گسترش و ترویج فرهنگ عذرخواهی و بخشش 

 مسئلهجاد نگردد که این به صورت جدی در ورزش ای
عذرخواهی و بخشش در میان  گیری فرهنگروند شکل

قرار داده است. از طرفی  تأثیرورزشکاران را تحت 
رزشکاران سبب گردیده است اهمیت تمایالت رفتاری و

هایی در محیط ورزشی در خصوص بهبود این تا تالش
انجام گردد. این در حالی است که عدم بررسی  مسئله

بر تمایالت رفتاری ورزشکاران منجر به  مؤثرمتغیرهای 
عدم استفاده از ظرفیت های فرهنگ عذرخواهی و 

4. Austin, Bies, Brady & Okimoto, 

5. Cowden, Joynt, Crust, Hook & 

Worthington 
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بخشش در روند بهبود تمایالت رفتاری ورزشکاران 
سبب گردیده است تا پژوهش  مسئلهشده است. این 
و  یفرهنگ عذرخواه نیرابطه ب یبررسحاضر با هدف 
 طراحی و اجرا ورزشکاران یرفتار التیبخشش با تما

 نیبکه  استاصلی پژوهش حاضر این  سئواللذا گردد. 
 یرفتار التیو بخشش با تما یفرهنگ عذرخواه

  ؟چه ارتباطی وجود دارد ورزشکاران

 

  سی پژوهششناروش
 یبررسکه به  استحاضر همبستگی  پژوهشروش 

 التیو بخشش بر تما یفرهنگ عذرخواه ارتباط بین
 پژوهشپرداخته است. همچنین  ورزشکاران یرفتار

به صورت  و استکاربردی  هایپژوهشحاضر از جمله 
شامل  پژوهش آماری ةجامع میدانی انجام گردید.

از خدمات ورزشی تمامی ورزشکاران استفاده کننده 
بودند  1398در سال شهر تهران  دهیسرپوشهای باشگاه

که به صورت منظم در فعالیت های ورزشی این فضاها 
 .تعداد دقیق این افراد نامشخص بود .حضور داشته اند

این افراد شامل ورزشکاران حاضر در ورزش بدنسازی، 
های گروهی بود. بدین های رزمی و ورزشورزش

 34ها در ورزش بدنسازی، درصد نمونه 30صورت که 
های درصد در ورزش 36های رزمی و درصد در ورزش

 پژوهشهای نمونهدر میان  گروهی فعالیت داشتند.
ورزشکارانی که در برخی رشته های مثل کشتی و 

سازی ورزش زورخانه ای فعالیت داشتند، به علت همگن
با توجه به فرمول حجم ها شرکت داده نشدند. نمونه

نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعه آماری 
آماری در مناطق  ةو همچنین پراکندگی باالی جام

نفر به عنوان نمونه  450ن، تعداد شهری شهر تهرا
گیری در پژوهش روش نمونهشدند.  انتخاب پژوهش

بدین صورت ای تصادفی بود. حاضر به صورت خوشه
که محققین بر حسب مناطق جغرافیایی شهر تهران به 

های ورزشی بر حسب فراوانی این انتخاب باشگاه
ها در هر منطقه پرداختند. پس از انتخاب باشگاه
های ها پژوهش از باشگاهها به انتخاب نمونهباشگاه

نهایت پس از پخش و جمع  .انتخاب شده پرداخته شد
 نامهپرسش 410های پژوهش، تعداد نامهپرسشوری آ

عدم همکاری برخی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ها به علت عدم عالقه به ماهیت کلی پژوهش و نمونه

-مشغله کاری برخی نمونهینن چموضوع پژوهش و هم

های پژوهش در روند ریزش نمونه باعثهای پژوهش 
نتایج مربوط به  1جدول . دشجمع آوری اطالعات 

 دهد.را نشان می پژوهشآماری  ةنمون

 

 ورد نمونهآبر -1جدول 

 منطقه

 نفر بر اساسسهم منطقه  باشگاه 40 بر اساسسهم منطقه  درصد فراوانیفراوانی و 

 سهم تراز شده سهم واقعی درصد تعداد باشگاه
سهم نفر 

 هر منطقه

نمونه نهایی هر 

 منطقه

 50 47 5 4.677138 11.69284 67 جنوب شرق

 30 30 3 3.001745 7.504363 43 جنوب غرب

 130 125 12 12.49564 31.23909 179 شمال شرق

 200 198 20 19.82548 49.5637 284 شمال غرب

 410 400 40 40 100 573 جمع
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 های گردآوریابزار و شیوه
محقق ساخته  نامهپرسشابزار گردآوری اطالعات 

ای بود که با توجه به مبانی نظری و نظر خبرگان 
بدین منظور محقق ضمن نفر( طراحی گردید.  11)

بررسی ابزار استاندارد موجود در این حوزه و همچنین 
مبانی نظری مربوط به متغیرهای پژوهش به طراحی 
اولیه ابزار پرداخت و سپس این ابزار با توجه به 

پرسشاین نظرات خبرگان تکمیل و نهایی گردید. 
به بررسی  سئوال 6. بود سئوال 17دارای  نامه

به بررسی فرهنگ  سئوال 6فرهنگ بخشش، 
به بررسی تمایالت رفتاری  سئوال 5عذرخواهی و 

در  نامهپرسشت این سئواالورزشکاران پرداخته بود. 
 پژوهشدر ارزشی لیکرت طراحی شده بود.  5طیف 

ها با استفاده از بررسی  نامهپرسشحاضر روایی این 
خبرگان ورزش مورد بررسی و  هشت نفر ازنظرات 

همچنین میزان روایی سازه این  قرار گرفت. تأیید
با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد  نامهپرسش

پس  نامهپرسشمیزان پایایی این بررسی قرار گرفت. 

در بخش  81/0از محاسبه آلفای کرونباخ میزان 
در بخش فرهنگ  79/0فرهنگ عذرخواهی، میزان 

در بخش تمایالت رفتاری  80/0ن بخشش و میزا
 مشخص گردید.

 هادادهروش پردازش 
های پژوهش حاضر از به منظور تجزیه و تحلیل داده

آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش 
آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده 
گردید. در بخش آزمون استنباطی از آزمون معادالت 

جهت بررسی اهداف پژوهش استفاده ساختاری 
های پژوهش گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده

و پی ال اس  اساسپیحاضر در نرم افزارهای اس
 انجام گردید.

 

  هاافتهی
نتایج توصیفی مربوط به نمونه های  2جدول 
 را نشان می دهد.  پژوهش

 
 پژوهشنتایج توصیفی  -2جدول 

 درصد تعداد رگروهیز ویژگی فردی و اجتماعی

تیجنس  
 50.0 205 زن

 50.0 205 مرد

 گروه سنی

 37.8 155 سال 21کمتر از 

 21.7 89 سال 30تا  21بین 

 21.0 86 سال 40تا  31بین 

 19.5 80 سال 40بیش از 

 تحصیالتسطح 
 35.4 145 ترنییدیپلم و پا

 37.1 152 کاردانی و کارشناسی

 27.6 113 کارشناسی ارشد و باالتر

درصد نمونه های  50نشان داد  پژوهشنتایج توصیفی 
. استزن  پژوهشدرصد نمونه های  50مرد و  پژوهش

در میان نمونه های نشان داد نتایج توصیفی همچنین 
سال با  21افراد حاضر در گروه سنی کمتر از  پژوهش

درصد بیشترین فراوانی را دارا بودند. نتایج  8/37
در میان نمونه های نشان داد توصیفی همچنین 

افراد حاضر در گروه تحصیلی کاردانی و  پژوهش
درصد بیشترین فراوانی را دارا بودند.  1/37کارشناسی با 
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مطبق با نتایج توصیفی در خصوص متغیرهای پژوهش 
گ عذرخواهی متغیر فرهن مشخص گردید میانگین

 01/3و تمایالت رفتاری  37/3، فرهنگ بخشش 41/3
توزیع نشان داد اسمیرنف -نتایج آزمون کلوموگرافبود. 

با توجه به  .استحاضر غیرطبیعی  پژوهشداده های 
ها مشخص گردید از نرم غیرطبیعی بودن توزیع داده

اس استفاده اسالپیافزار محور و نرمافزارهای واریانس
عوامل از روش معادالت  نیا یبه منظور بررس گردید.
مدل نقش  جینتا 2و  1. شکل دیاستفاده گرد یساختار

 یرفتار التیو بخشش بر تما یفرهنگ عذرخواه
.دهدیورزشکاران را نشان م

 
 در حالت ضرایب مسیر  پژوهشمدل  -1شکل 

 
 در حالت میزان تی پژوهشمدل  -2شکل 
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 های پژوهش را نشان می دهد. مؤلفهمربوط به  ، نتایج مربوط به بار عاملی گویه های 3جدول شماره 

 های پژوهش مؤلفهبارهای عاملی گویه مربوط به  -3جدول 

 تمایالت رفتاری بخششفرهنگ  فرهنگ عذرخواهی گویه ها

   755/0 1 سئوال
   611/0 2 سئوال
   616/0 3 سئوال
   844/0 4 سئوال
   814/0 5 سئوال
   763/0 6 سئوال
  660/0  7 سئوال
  812/0  8 سئوال
  850/0  9 سئوال
  870/0  10 سئوال
  425/0  11 سئوال
  453/0  12 سئوال
 880/0   13 سئوال
 833/0   14 سئوال
 861/0   15 سئوال
 829/0   16 سئوال
 710/0   17 سئوال

 
 پژوهشخالصه مدل  -4جدول 

 متغیر مستقل متغیر وابسته تی تأثیر

462/0  019/6  فرهنگ عذرخواهی تمایالت رفتاری ورزشکاران 

423/0  836/4  فرهنگ بخشش تمایالت رفتاری ورزشکاران 

بین مشخص گردید مدل پژوهش  جیمطابق با نتا
ورزشکاران  یرفتار التیتما و فرهنگ عذرخواهی

رابطه معناداری وجود داشت. به صورتی که مطابق با 
گذاری فرهنگ تأثیرآزمون معادالت ساختاری میزان 

عذرخواهی بر تمایالت رفتاری ورزشکاران میزان 
 019/6بود. با توجه به میزان تی این رابطه که  462/0
بین فرهنگ عذرخواهی و تمایالت مشخص گردید بود، 

مطابق رفتاری ورزشکاران رابطه معناداری وجود دارد. 

بین فرهنگ مشخص گردید مدل پژوهش  جیبا نتا
رابطه معناداری ورزشکاران  یرفتار التیتما و بخشش

وجود داشت. به صورتی که مطابق با آزمون معادالت 
گذاری فرهنگ بخشش بر تأثیرساختاری میزان 

بود. با توجه  423/0تمایالت رفتاری ورزشکاران میزان 
مشخص گردید بود،  836/4به میزان تی این رابطه که 

 بین فرهنگ بخشش و تمایالت رفتاری ورزشکاران
رابطه معناداری وجود دارد.
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 های تعهد به نسل آینده در ورزش حرفه ای مؤلفهشاخص های برازش مدل  -5جدول 

 فرهنگ عذرخواهی 
فرهنگ 

 بخشش

تمایالت 

 رفتاری
 معیار

 7/0باالتر از  80/0 79/0 81/0 آلفای کرونباخ

 7/0باالتر از  84/0 82/0 85/0 پایایی ترکیبی

 4/0باالتر از  52/0 51/0 62/0 روایی همگرا

MSV 32/0 34/0 37/0 کمتر از روایی همگرا 

ASV 27/0 21/0 25/0 کمتر از روایی همگرا 

SRMR 056/0 067/0 047/0  1/0کمتر از 

نشان داد  پژوهشبرازش  یامربوط به شاخص ه جینتا
 .استبرخوردار  یاز برازش مناسب پژوهشمدل 

 

 بحث و نتیجه گیری
 و بین فرهنگ عذرخواهینشان داد  پژوهش جینتا
 رابطه معناداری وجودورزشکاران  یرفتار التیتما

 یگذار هیدهد که سرما یمسئله نشان م نیاداشت. 
فرهنگ  یش در جهت ارتقااندرکاران ورزدست

در جذب  یمثبت یها لیتواند پتانس یم یعذرخواه
شته نگهداشت و کنترل رفتارها و عادات ورزشکاران دا

ران یافته های پژوهش با یافته های لی و همکا. دباش
( همسو 2012یس )رد( و همچنین هایق و دا2019)

 یاررفت راتییدر تغ یاستفاده از فرهنگ عذرخواه .است
 گردد.  یمانجام  ها به شدت تیموقع یدر برخ

در  یفرهنگ عذرخواه یرسد کارکردها یبه نظر م
 توانندیم یو اجتماع یو بهبود تعامالت فرد جادیا

سطح  ءارتقا نیبهتر و همچن یروابط اجتماع موجب
 نیدر ورزش گردد. ا یو گروه یفرد نیب تیمیصم

تواند به یم نیهمچن یورزش یهاطیدر مح وضوعم
 نیمنجر گردد. از ا زیورزش ن یطیمح تیبهبود وضع

خود سبب  یهاتیفرهنگ با استفاده از ظرف نیرو ا
 یها و رفتارهادر نگرش راتییگردد به واسطه تغیم

                                                           
 

ورزش  طهیآنان را در ح یرفتار التیورزشکاران و تما
در  شتریتحت شعاع قرار داد و آنان را جهت حضور ب

 شتریب تیو کسب موفق شتریتالش ب یورزش نیادیم
 .دیماراغب ن

ی ارتقا احترام بین فردرخواهی به واسطه گ عذفرهن
های روابط ورزشکاران در محیطگردد تا سبب می

به جذاب نمودن  مسئلهورزشی بازسازی شود و این 
محیط ورزش برای ورزشکاران منجر می گردد. این 
موضوع سبب گردیده است تا فرهنگ عذرخواهی بر 

ه شتات مثبتی را داتأثیرتمایالت رفتاری ورزشکاران 
تواند ضمن بدون شک فرهنگ عذرخواهی می باشد.

اران ها و رفتارهای ورزشکقرار دادن نگرش تأثیرتحت 
ساسی اسبب گردد تا از منظر روانی آنان دچار تغییرات 

ات تأثیر تواند بر رفتارهای آنانیابند. این تغییرات می
در  ( اشاره دارد که2008) رینیمطلوبی داشته باشد. 

ت جهت بهبود رفتارها، نیاز است تا نگرش و احساسا
افراد را مدنظر قرار داد. بدین صورت فرهنگ 

 قرار دادن نگرش و تأثیرعذرخواهی به واسطه تحت 
ت گردد تا میزان تمایالاحساسات ورزشکاران سبب می

 رفتاری ورزشکاران را بهبود دهد.
 بین فرهنگ بخششنشان داد  نیحاضر همچن پژوهش

رابطه معناداری وجود ورزشکاران  یرفتار التیتما و
و  1این نتایج با نتایج پژوهش های اوستینداشت. 

1. HaigOstin 
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 2(، فهر و گلفاند2019) 1(، سالوادور2019همکاران )
به  .است( همسو 2018( و کوودن و همکاران )2012)

 تیفرهنگ بخشش بر وضع یگذارتأثیررسد  ینظر م
گسترده در  راتییتغ جادیافراد و ا یو رفتار یذهن

 یرا برا یو اخالق یارزش طیشرا تواندینگرش آن م
جهت  طیصورت شرا نی، که در اوردآورزشکاران فراهم 

از ابعاد بخشش  .گرددیفراهم م یرفتار التیبهبود تما
گردد تا سبب می باشد که این مقولهمی شناختیروان

به . تمامی افراد را کاهش دهدها ها و اضطراباسترس
عبارتی بهره گیری از فرهنگ بخشش می تواند مسیر 

فراهم آورد. این بهبود شرایط اجتماعی ورزشکاران را 
موضوع به طبع ضمن درگیر نمودن رفتارهای 
ورزشکاران سبب می گردد تا تمایالت رفتاری 

فرهنگ  از طرفیورزشکاران را تحت شعاع قرار دهد. 
در میان  بخشش به واسطه ارتقا نگاه نوع دوستانه

ورزشکاران سبب می گردد تا کنش بین فردی بین آنان 
ایجاد گردد و این کنش تمایالت رفتاری آنان را بهبود 

 دهد.
چه فرهنگ بخشش و عذرخواهی نقش مهمی در  اگر

رهنگ فتمایالت رفتاری ورزشکاران دارد اما بهبود این 
که نیازمند یک تالش جمعی در این  تاسامری مهم 

. به عبارتی جهت توسعه فرهنگ بخشش و استحوزه 
، عذرخواهی می بایستی از تمامی ظرفیت های فرهنگی

را  آموزشی و اجتماعی موجود در ورزش نهایت استفاده
ز اسبب گردیده است تا بهره گیری  مسئلهداشت. این 

ک فرهنگ بخشش و عذرخواهی در ورزش نیازمند ی
 دغدغه جدی در تمامی ارکان ورزش باشد.

حاضر آگاهی اولیه در خصوص  پژوهشبا این توجه 
نقش و ظرفیت های این فرهنگ در حوزه ورزش را 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد مشخص نمود. 

مدیران باشگاه های ورزشی با بخشش  می گردد تا
جرائم فردی و گروهی ورزشکاران بر حسب شرایط و 
موقعیت های مناسب، ضمن ارتقا فرهنگ بخشش به 

تمایالت رفتاری ورزشکاران اقدام نمایند. و ارتقا بهبود 
همچنین با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد تا 

دوره  آموزش فرهنگ بخشش و عذرخواهی در قالب
های آموزشی، به ارتقا فرهنگ بخشش و عذرخواهی 

با توجه به نتایج همچنین  ورزشکاران اقدام نمود.
حاضر پیشنهاد می گردد تا باشگاه های ورزشی  پژوهش

در فعالیت های خود برنامه های آموزشی و فرهنگی در 
جهت تقویت فرهنگ بخشش و عذرخواهی در 

ین با توجه به نتایج ورزشکاران خود داشته باشند. همچن
گردد تا مدیران و مربیان پژوهش حاضر پیشنهاد می

های ورزشی ضمن استفاده از رفتارهای حاوی باشگاه
این  ةفرهنگ عذرخواهی و بخشش سعی در اشاع

رفتارها و فرهنگ در باشگاه های ورزشی خود و در 
انجام پژوهش حاضر در  میان ورزشکاران داشته باشند.

عدم امکان بررسی محدودیت هایی وجود داشت. 
ورزشکاران سایر شهرهای ایران از جمله این محدودیت 

عدم امکان در این پژوهش  دیگر ها بود. محدودیت
جمعیت  یگری برخی متغیرهامیانجیمطالعه نقش 

شناختی بر رابطه بین فرهنگ عذرخواهی و بخشش با 
. با توجه به استاران تمایالت رفتاری ورزشک

محدودیت های پژوهش پیشنهاد می گردد تا پژوهش 
هایی با هدف مقایسه میزان فرهنگ عذرخواهی و 
بخشش ورزشکاران بر حسب مناطق جغرافیایی و 
فرهنگی و همچنین بررسی نقش میانجی گری 
متغیرهای جمعیت شناختی بر رابطه بین فرهنگ 

ی ورزشکاران عذرخواهی و بخشش با تمایالت رفتار
  انجام گردد.

 

                                                           
1. Salvador 
 

 

2. Fehr& Gelfand 
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