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چكيده
. عامل اشتیاق و غرور است،و عملکرد ورزشی

 از جمله عوامل مهم در بروز رفتارهای مختلف ورزشکاران در دستیابی به اهداف:زمينه

 آزمون مدل اشتیاق در بروز رفتارهای اخالقی و غیراخالقی ورزشکاران در میادین ورزشی با توجه به نقش میانجی، هدف از تحقیو:هدف
 با توجه به تعداد. واترپلو است، بسکتبال، والیبال، جامعه آماری در این مطالعه ورزشکاران حاضر در لیگ های فوتسال: روش.غرور بود
 آزمون پیرسون برای ت یید رابطه، تک نمونهای در خصوص اختالف میانگینهاt  از آزمون. نفر است211 متغیرهای مورد بررسی حجم نمونه
 پرسشنامهها شامل اطالعات فردی و پرسشنامه اشتیاق. استفادهشده استpls متغیرها و از آزمون مدل معادیت ساختاری از نرمافزار
 بررسی مدل نشان: يافتهها.) است2113 ،) و پرسشنامه رفتار (کاووسانو و بوردلی2112 ، پرسشنامه غرور (تریسی و رابینز،)2119،(والراند
 تقلب و خطا نسبت به سایر بازیکنان حریف در بازی، ورزشکاران حرفهای تمایل بیشتری به ابراز رفتارهای غیراخالقی همچون خشونت،داد
داشته و برد و باخت در مسابقات بیشتر جنبه اشتیاق افراطی داشته است و ابزار غرور در آنها جنبه مثبت در جهت پیشرفت مهارتها و عملکرد
 اشتیاق با توجه به رفتار اخالقی اهمیت یافته و پیوند آن با رفتارهای اخالقی و غیراخالقی به ترتیب به واسطه: نتيجهگيری.بهتر داشته است
 غرور واقعی به رفتار اخالقی انجامیده اما غرور کاذب موجب سلطهجویی و بروز رفتارهای غیراخالقی.غرور واقعی و کاذب تعدیل میگردد
 رفتار غیراخالقی، رفتار اخالقی، غرور واقعی، غرور کاذب، اشتیاق هماهنگ، اشتیاق افراطی: واژه كليدها.میگردد
Background: Of the main elements influencing different behaviors of athletes in attaining their objectives and
athletic performance, are motivation, passion and pride. Aims: The objective of this research is to review the role
of passion model in expressing ethical and unethical behavior of athletes in regard to the mediating role of pride.
Method: Statistical population of this study is athletes who have participated in Futsal, Volleyball, Basketball and
Water polo. Considering the number of variables under study, sample volume was 200 athletes. one sample run
test was utilized for studying difference of averages, Pearson test for confirming relations of variables, and in order
to test structural equation model PLS software was used. Questionnaires included individual information, passion
(Vallerand, 2003), pride questionnaire(Tracy&Rabins, 2007) and behavior questionnaire (Kavussanu & Boardley,
2009). Results: Study of two models indicated that professional athletes show higher tendency to express unethical
behavior such as violence, cheating and fault compared to other players of the rival team and being the winner or
loser of the competitions is mostly based on extreme passion and pride is a tool with positive aspect in order to
increase one’s skills and better performance.Conclusions: engagement gains importance considering ethical
behavior and its relation with ethical and unethical behavior is respectively moderated by authentic and hubristic
pride. Authentic pride leads to ethical behavior but hubristic pride will inevitably lead to expression of unethical
behavior and authoritarianism. Key words: Obsessive passion, Harmonious passion, Authentic Pride and Hubristic
pride, Ethical and Immoral behavior
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بروز انواع رفتار در ورزشکاران با میانجیگری غرور :بر...

در بسیاری از تحقیوها ،اشتیاق از جنبه فلسفی آن بررسیشده

مقدمه
در ورطه روانشناسی و جامعهشناسی ،فاکتورها و عوامل مختلفی

است (رنی .)0331 ،بهطور خاص ،اشتیاق آوار مثبت و منفی بر زندگی

به چشم میخورد که هریک بهنوعی رفتار یک ورزشکار را تحت

افراد دارد؛ تعداد زیادی از تحقیوهای پیشین به آوار منفی اشتیاق در

الشعاع قرار میدهد .استرس ،التهاب ،بهتزدگی ،0غرور ،2جو

عملکرد ورزشی اشاره دارند و بسیاری دیگر از آنها از جنبههای مثبت

گرفتگی یا ترس از تماشاگر ،درصد افت یا افزایش انرژی روانی،

به آن نگریستهاند .در سال  2119برای اولین بار والراند و همکاران

نحوه انتقالیافتههای تمرین و بروز آن در عملکرد بهموقع ،خستگی

یک مدل دوگانه از اشتیاق 0و فعالیت ورزشی را توصیف کردند-0 :

کاذب و ترس از باخت و اشتیاق و اعتمادبهنفس کاذب از بُرد و...

اشتیاق هماهنگ 2یعنی تمایل زیاد به انجام یک فعالیت در حد معمول

ازجمله عواملی هستند که میتواند نحوه رفتار یک ورزشکار را از

 -2اشتیاق افراطی 2یعنی تمایل به انجام یک فعالیت تا جایی که وقت

محدوده طبیعی خویش خارج کرده و او را در راه رسیدن به هدف،

و انرژی خود را برای آن صرف کنند (والراند 0و همکاران.)2119 ،

دستخوي تغییرات فراوان کند (ندایی و علوی ،0902 ،زارعی،

جدا از داشتن اشتیاق برای پرداختن به یک فعالیت ،عامل دیگری

غرایاق زندی ،نظری طبا و محبی.)0932 ،

نیز بر عملکرد و بروز رفتارهای مختلف اجتماعی یک ورزشکار

ازجمله عوامل مهم که میتوان آن را مهمترین عامل درونی و یا

ت ویرگذار است؛ عاملی چون اخالق؛ بنابراین ،بسیاری از متفکران

بیرونی یک ورزشکار در دستیابی به هدف و بروز رفتارهای

اخالق معاصر ،معتقد هستند که ورزي در رشد فردی و اجتماعی،

مختلف دانست ،عامل انگیزه و اشتیاق است .این عوامل ،نقش

ت ویر داشته و ورزي هر جامعه ،چون آیینهای انعکاس دهنده

بهسزایی در توانایی و نداشتن توانایی ،شکوفایی یا شکوفا نشدن و در

فرهنگ آن جامعه است (سوان سون و کنت .)2016 ،3البته ورزي

نهایت ،عملکرد کلی یک ورزشکار دارد .ورزشکاران برای پیدا

ضمن ت ویرگذاری ،میتواند از ارزيهای جامعه نیز ،ت ویر بپذیرد؛

کردن شور و اشتیاق خود ،نیاز دارند که روی یک فعالیت زمان به

بنابراین ،ورزي مقولهای است که در یک جامعه میتواند مسائل

گذارند و متمرکز شوند .شور و اشتیاق وقتی در اشخاص پدیدار

فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...را تحتالشعاع خود قرار

می شود که شروع به انجام کاری کنند و کشف کنند که این کار را

دهد .در میان تمام موارد گفته شده ،آنچه از همه بیشتر مورد

دوست دارند و سپس ،بر روی بیشتر شدن اشتیاق خود تالي کنند.

بیمهری واقعشده ،بحث اشتیاق و نمایش رفتارهای اخالقی در

در واقع ،شور و اشتیاق تا قبل از انجام کاری پدیدار نمیشود و فقط

ورزي است .در یک رویداد ورزشی ،خواه کوچک یا بزرگ،

بعد از انجام کار است که یا پدیدار میشود و یا نمیشود (بوکسیل،9

آنچه به آن زیبایی میبخشد ،نمایش ارزيهای اخالقی است.

.)2119

احترام به قوانین ،به حریفان ،به داوران و تماشاگران ،به همراه

بنابراین ،برای ورزشکاران ،رسیدن به اوج در ورزي و نمایش

گذشت ،بردباری ،جوانمردی ،نداشتن خشونت و تهاجم ،به کار

رفتارهای هنجاری و اخالقی در محیطهای ورزشی ،تنها داشتن

نبردن الفاظ زشت و مسائلی از این دست ،از آن جمله هستند

استعداد و امکانات یزم ،نشانه موفقیت در ورزي نیست؛ اگرچه

(کاووسانو و بوردلی .)2100 ،01یکی از ویژگیهایی که مانع انجام

استعداد ،یکی از مؤلفههای مهم موفقیت در ورزي است ،اما داشتن

رفتارهای غیراخالقی 00در ورزشکاران میشود ،تواضع و فروتنی و

اشتیاق 1بهعنوان یک عامل ت ویرگذار در بروز موفقیت ،ضروری

پرهیز از غروراست است .غرور یک احساس خودآگاه است که

است .یکی از ابعاد موفقیت در زندگی یک ورزشکار ،انگیزه یا

بسیاری از دستاوردهای هدفمند انسان را که میتوانند عادی و

پشتکار است که در پس عامل دیگری به نام اشتیاق نهفته است.

تغییردهنده زندگی باشند ،تغذیه میکند (تریسی .)2101 ،02غرور،
1.

7.

2.

8.

Stunned
Pride
3. Boxill
4. Passion
5. Dualistic Model of passion
6. Harmonious Passion

Obsessive Passion
Vallerand & et al
9. Swansona & Kent
10. Kavussanu & Boardley
11. Immoral behavior
12. Tracy
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آفت پیروزی و توانایی است .ورزشکار باید بداند که همه قدرتها

حاضر به آزمون مدل اشتیاق و رفتار به توجه به نقش میانجیگری

از آنِ خداوند است .در قرآن آمده است :همه نیروها ،بدون استثنال از

غرور در ورزشکاران حرفهای پرداخته است.

خداوند است .قدرت و نیرو از جانب خدا است و وسیله آزمایش

* بر اساس آنچه گفته شد ،هدف از انجام این تحقیو این است

انسان به شمار میرود .اگر انسان به قدرت ،مغرور شود و دشمن را

که آیا نوع اشتیاق بر دستیابی به موفقیت و بروز رفتارهای مختلف

کوچک بشمارد ،حتماً در مراحل بعد شکست خواهد خورد .امروزه

یکسان است؟ آیا رفتارهای مختلف ورزشکاران (اخالقی ،غیراخالقی

ورزي و فعالیتهای مربوط به آن ،زمان و انرژی فراوانی از افراد

و یا هنجار و ضد هنجاری و )...مت ور از میزان اشتیاق آنها برای

جامعه را گرفته و به خود اختصاص داده و جایگاه مهمی در فرهنگ

دستیابی به موفقیت است؟ آیا عواملی چون غرور بهعنوان یک

جوامع پیدا کرده است .رقابتهای ورزشی ،ورزشکاران و تماشاگران

عامل میانجی نقشی در بروز این رفتارها دارد؟ لذا تحقیو حاضر

را در وضعیتهایی قرار میدهد که ممکن است قواعد ،هنجارها و

بهمنظور پر کردن خألهای پژوهشی به مطالعه همزمان این متغیرها

تقسیم کارهای رایج را در هم بریزد و بهآسانی ،آنها را نقض و به

براساس مدل اصلی اشتیاق (والراند ،2119 ،شکل  )0و مشخص کردن

رویاروییهای پرخاشجویانِ منجر شود (مرادیپور و بابایی)0930 ،؛

اورات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر رفتارهای اخالقی و غیراخالقی

بنابراین ،اگر ورزي را بهعنوان یک پیشه و حرفه در نظر بگیریم ،باید

در ورزشکاران پرداخته است.

گفت که اخالق ورزشی ،گونهای از اخالق حرفهای است .لذا
همانطور که ما در پزشکی ،مهندسی ،تجارت و اقتصاد ،نیاز به پیروی
از هنجارهایی داریم ،ضرورت پیروی رفتارهای اخالقی و اجتماعی
در اینجا همحس میشود .عدهای شعار ورزي قهرمانی را برترین،
بهترین ،سریعترین و چابکترین و ...میدانند ،اما از الزامات پرداختن
به ورزي و ورزشکار بودن ،تنها آوردن حداکثر فشار و انرژی برای

شکل .0مدل مفهومی اشتیاق ،غرور و رفتار (والراند)2119 ،

وبت استاندارها و معیارهای بهتر نیست ،بلکه داشتن اشتیاق یزم ،بروز

روش

رفتار اخالقی و اجتماعی و پرهیز از هرگونه غرور کاذب 0است که
به آن معنا میبخشد (طباطبایی 0931 ،و ندایی و علوی.)0902 ،
با توجه به مسائل مطرحشده ،اشتیاق و غرور از جمله موضوعات
بینرشتهای در روانشناسی و مدیریت و جامعهشناسی محسوب
میشود و از دییل مهم ت ویرگذار در ورزي و بهویژه ورزي
قهرمانی شناخته میشود .در این راستا ،شناخت میزان اشتیاق و
شناسایی مهمترین ابعاد آن از اهمیت خاصی برخوردار است که در
این بین ،شناسایی جایگاه ورزي در بین سایر عواملی که موجب
اشتیاق در ورزشکاران میشود ،موضوع پژوهش حاضر است که
در راستای دستیابی به این مهم ،وجود پرسشنامه مناسب ضروری
است.
* ازآنجا که مدلی مناسب برای سنجش اشتیاق و غرور و
مشخص کردن رفتارهای مختلف ورزشکاران در میادین ورزشی
نبود پژوهشهای کافی در سطو کشور در مورد این موضوع ،تحقیو

Ethical behavior

1.

جامعه آماری ،نمونه و روي نمونهگیری :جامعه آماری در این
مطالعه شامل ورزشکاران حاضر در لیگهای فوتسال ،والیبال،
بسکتبال ،واترپلو است .نمونه پژوهش حاضر شامل  111نفر متشکل
از  211نفر از ورزشکارانی ( 011زن و  011مرد) است که در یکی از
لیگهای حاضر فوتسال ،والیبال ،بسکتبال ،واترپلو مشغول به فعالیت
بودند .حجم نمونه در الگوی ساده زیر  ،011در الگوهای کمی
پیچیده بین  011تا  211و در الگوهای پیچیده بایی  211نفر است و
با توجه به تعداد متغیرهای مورد بررسی ،این پژوهش از نوع کمی
پیچیده است و حجم نمونه  211نفر برآورد شد (کالین.)2110 ،2
روي جمعآوری اطالعات :در تحقیو حاضر ،به دلیل تعداد زیاد
رشتههای تیمی از بین همه ورزيهای تیمی ،بهتصادف  1رشته
ورزشی انتخاب و سپس با مراجعه به محل تمرین تیمها و یا در محل
مسابقات پرسشنامهها میان ورزشکاران توزیع شد .بدین ترتیب
اطالعات مربوط به اشتیاق ،غرور و رفتار ،توسط ورزشکاران
Kline

2.
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جمعآوری شد .یزم به ذکر است که پژوهشگر بهصورت تصادفی

اعتبارسنجی پرسشنامه نشان داد ،سه سؤال (یک سؤال از اشتیاق

تمام مراحل را انتخاب کرده است .از مجموع  201پرسشنامه توزیع

هماهنگ و دو سؤال از معیار اشتیاق) حذف شد و در نتیجه چهارده

شده  211پرسشنامه که بهطور صحیو پر شده بود ،برگشت داده شد.

سؤال باقی ماند (جعفری سیاوشانی ،فاطمه ،نیکبخش ،رضا و صفانیا ،علی

روي آماری :از رويهای آمار توصیفی (فراوانی ،انحراف

محمد.)0932 ،

استاندارد ،میانگین) در دستهبندی و خالصه کردن دادهها ،تدوین

پرسشنامه رفتار اجتماعی (اخالقی) و ضداجتماعی (غیراخالقی)

جداول فراوانی استفادهشده است .در راستای تحلیلهای استنباطی و

(کاووسانو و بوردلی ،2113 ،مطالعه  )2این پرسشنامه شامل  21سؤال

آزمون فرضیههای پژوهش با بهرهگیری از آزمون  tتک نمونهای در

است که با مقیاس پنج گزینهای لیکرت (هرگز تا اغلب اوقات)

خصوص اختالف میانگینها ،آزمون پیرسون برای ت یید رابطه

ارزيگذاری شده است؛ چهار سؤال مربوط به رفتار اخالقی

متغیرها ،بهمنظور آزمون مدل از معادیت ساختاری و نرمسازی

(اجتماعی) نسبت به همتیمی ( ،)00-02 -0-0سه سؤال مربوط به

پرسشنامهها از روي تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است.

رفتار اخالقی (اجتماعی) نسبت به حریف ( ،)01-2-1پنج سؤال

ابزار

مربوط به رفتار غیراخالقی (ضداجتماعی) نسبت به همتیمی (-2 -9

پرسشنامه اشتیاق (والراند و همکاران )2119 ،برای سنجش سطو

 )03-00-00و هشت سؤال مربوط به رفتار غیراخالقی (ضداجتماعی)

اشتیاق ورزشکاران مورد استفاده قرار گرفته است .این پرسشنامه

نسبت به حریف ( )21-02 -02-01-09-3 -0-2است.

شامل  02سؤال است که از سه عامل اشتیاق افراطی ،اشتیاق هماهنگ

جدول .2نتایج ارزیابی قابلیت اعتماد مؤلفهها و پرسشنامه رفتار بعد از

و معیار اشتیاق تشکیل شده است .مقیاس اشتیاق در واقع دارای

اعتبارسنجی

ساختار چندعاملی است و تعلو کافی به فعالیت و ارتباط منطقی
درونی بین فعالیت ورزشی و یک دسته از احساسات فرد را نشان
میدهد .برای ارزیابی سؤایت پرسشنامه از مقیاس هفت ارزشی

متغیرها

ردیف

رفتار غیراخالقی به

0

حریف
رفتار غیراخالقی به

آلفای

وضعیت

کرونباخ

قابلیت اعتماد

1/00

قابلقبول

1/20

قابلقبول

1/29

قابلقبول
قابلقبول
قابلقبول

لیکرت ( 0اصالً موافو نیستم) تا ( 2کامالً موافقم) استفاده شده است.

2

سؤایت  02-00-3-2-1-2در پرسشنامه والراند ،مربوط به اشتیاق

9

رفتار اخالقی به همتیمی

افراطی و سؤایت  01-0-2-0-9-0مربوط به اشتیاق سازگار و

1

رفتار اخالقی به حریف

1/21

سؤایت  02-02-00-01-09معیار اشتیاق را ارزیابی میکند (والراند

2

رفتار

1/31

و همکاران  ،2119مطالعه 0؛ رسئو ،بنویل ،والراند و هالفورت2109 0
و والراند 2110؛ والراند و همکاران  ،2112مطالعه  .)0والراند ،پایایی
اشتیاق هماهنگ را  ،1/02اشتیاق افراطی را  1/29و معیار اشتیاق را
 1/00اعالم کرد (والراند و همکاران.)2112-2119 ،

مؤلفهها

همتیمی

کل

اعتبارسنجی پرسشنامه نشان داد ،هیچ سؤالی حذف نشد.
پرسشنامه  01سؤالی غرور (تریسی و رابینز ،2112 ،مطالعه )2
شامل دو عامل است که هرکدام از  2سؤال تشکیل شده است ،برای
ارزیابی سؤایت پرسشنامه از مقیاس پنج ارزشی لیکرت (ابداً ،نسبتاً،

جدول .0نتایج ارزیابی قابلیت اعتماد مؤلفهها و پرسشنامه اشتیاق بعد از

متوسط ،خیلی خوب و بیش از حد) استفاده شده است .سؤالهای -0

اعتبارسنجی
ردیف

متغیرها

آلفای کرونباخ

وضعیت قابلیت اعتماد

 2-2-0-1-9-2در پرسشنامه مربوط به غرور اصلی و سؤالهای -0

0

افراطی

1/02

قابلقبول

 01-09-02-00-01-3مربوط به غرور کاذب است (تریسی و رابینز،

هماهنگ

1/20

قابلقبول

معیار

1/29

قابلقبول

 .)2112برای ارزیابی سؤایت پرسشنامه از مقیاس پنج ارزشی لیکرت

مقیاس اشتیاق

1/03

قابلقبول

2

مؤلفهها

9
1

کل

(ابداً ،نسبتاً ،متوسط ،خیلی خوب و بیشازحد) استفادهشده است.
تریسی و رابینز ،ضریب آلفای کرونباخ ،غرور واقعی را  1/00و غرور
کاذب را  1/31اعالم کرند.

Rousseau & Bonneville & Vallerand& Houlfort

1.
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بر اسععععاس جدول  ،2بین اشعععت یاق ه ماه نگ با غرور واقعی

جدول .9نتایج ارزیابی قابلیت اعتماد مؤلفهها و پرسشنامه غرور بعد از

( )r=1/203 ،P>1/10رابطه مثبت و معنادار ،است و اشتیاق افراطی با

اعتبارسنجی
ردیف
0

متغیرها

آلفای کرونباخ

وضعیت قابلیت اعتماد

واقعی

1/39

قابلقبول

کاذب

1/02

قابلقبول

مقیاس غرور

1/39

قابلقبول

مؤلفهها

2

کل

9

اعتبارسنجی پرسشنامه نشان داد 2 ،سؤال از غرور کاذب حذف

غرور واقعی ( )r=1/902 ،P>1/10مثبت و معنادار و اشععتیاق افراطی
با غرور کاذب ( )r=1/020 ،P>1/10رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
جدول .2بررسی مدل عملیاتی نقش میانجیگری غرور واقعی و کاذب در رابطه
علی اشتیاق هماهنگ و افراطی با رفتارهای اخالقی و غیراخالقی

شد و در نتیجه  02سؤال باقی ماند.
بررسی یافتههای توصیفی نشان داد که تعداد مردان و زنان نمونه

مستقل

برابر با  01درصد است و درصدهای مربوط به مدارک تحصیلی زیر
دیپلم ،دیپلم ،فوقدیپلم ،لیسانس ،فوقلیسانس ،دکتری و دانشجو به
ترتیب برابر با  9/0 ،01/0 ،02/0 ،02/0 ،01/0 ،2و  1/0است01 .
درصد و  21درصد از نمونه تحقیو را افراد مجرد و مت هل بودند.
انحراف استاندارد سن  ،21/00±1/19سابقه قهرمانی  9/01±2/02و
سابقه ورزشی  3/20±1/30گزاري شد.

میانجی
مستقل
میانجی
مستقل

جدول .1رابطه بین اشتیاق افراطی و هماهنگ با رفتارهای اخالقی و
میانجی

غیراخالقی
ردیف

رفتار اخالقی

رفتار غیراخالقی

R

1/221

1/020

Sig

1/110

1/100

R

1/029

-

Sig

1/110

-

اشتیاق افراطی و هماهنگ

0

اشتیاق افراطی

2

اشتیاق هماهنگ

واقعی

کاذب

اخالقی

غیراخالقی

اشتیاق

ß

1/920

-

-

-

هماهنگ

T-Value

2/030

-

-

-

غرور

ß

-

-

1/011

-

واقعی

T-Value

-

-

02/300

-

اشتیاق

ß

-

1/221

-

-

افراطی

T-Value

-

1/021

-

-

غرور

ß

-

-

-

1/202

کاذب

T-Value

-

-

-

3/921

اشتیاق

ß

1/001

-

-

-

افراطی

T-Value

2/092

-

-

-

غرور

ß

-

-

-1/900

-

کاذب

T-Value

-

-

2/001

-

متغیرها

دادهها و يافتهها

رفتارهای اخالقی و غیراخالقی

غرور

غرور

رفتار

رفتار

مالک معناداری  ±0/32است .بر اساس دادههای جدول فوق،
رابطه علی بین غرور کاذب و رفتار اخالقی ( T-Value=2/001و
 )ß =-1/900منفی و معنادار است.

بر اسععععاس جدول  ،0بین اشعععت یاق ه ماه نگ با رف تار اخالقی
( )r=1/209 ،P>1/10رابطه مثبت و معنادار دارد و اشععتیاق افراطی با
رفتار اخالقی ( )r=1/029 ،P<1/10مثبت و غیر معنادار و اشعععتیاق
افراطی بععا رفتععار غیراخالقی ( )r=1/202 ،P>1/10رابطععه مثبععت و
معناداری وجود دارد.
جدول .0رابطه بین اشتیاقهای افراطی و هماهنگ با غرورهای واقعی و
کاذب
ردیف

غرورهای واقعی و کاذب

غرور واقعی

غرور کاذب

R

1/900

1/220

Sig

1/110

1/110

R

1/110

-

Sig

1/110

-

اشتیاق افراطی و هماهنگ

0

اشتیاق افراطی

2

اشتیاق هماهنگ

شکل .2رابطه علی متغیرها در حالت استاندارد
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بروز انواع رفتار در ورزشکاران با میانجیگری غرور :بر...

جدول .0آزمون ت ویر متغیر میانجی غرور کاذب در رابطه علی اشتیاق افراطی با
رفتار غیراخالقی
مفروضات فرمول:
 :aمقدار ضریب استاندارد میان متغیر برونزا یا مستقل (اشتیاق افراطی) و متغیر میانجی
(غرور کاذب)
 :bمقدار ضریب استاندارد میان متغیر میانجی (غرور کاذب) و متغیر درونزا یا وابسته (رفتار
غیراخالقی)
 :saخطای استاندارد مربوط به مسیر متغیر برونزا (اشتیاق افراطی) و متغیر میانجی (غرور
کاذب)
 :Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر متغیر میانجی (غرور کاذب) و متغیر درونزا (رفتار

شکل .9رابطه علی متغیرها در حالت معناداری

غیراخالقی)

جدول .2آزمون ت ویر متغیر میانجی غرور واقعی در رابطه علی اشتیاق

𝑒𝑢𝑙𝑎𝑉 𝑍 −
0.274 ∗ 0.652

هماهنگ با رفتار اخالقی

) + (0.2742 ∗ 0.0562 ) + (0.0702 ∗ 0.0562

) 0.0702

∗

√(0.6522

= 0.37

برای آزمون ت ویر متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده میشود.
𝑏∗𝑎
)𝑏 ∗ 𝑠 2 𝑏) + (𝑠 2 𝑎 ∗ 𝑠 2

(𝑎2

𝑠 2 𝑎) +

∗

√(𝑏 2

=

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑉 𝑍 −

بر اساس جدول  ،0چون عدد  1/92در دامنه  ±0/32قرار
میگیرد ،بنابراین ت ویر متغیر میانجی غرور کاذب در رابطه علی متغیر
اشتیاق افراطی با رفتار غیراخالقی غیر معنادار است.

مفروضات فرمول:
 :aمقدار ضریب استاندارد میان متغیر برونزا یا مستقل (اشتیاق هماهنگ) و متغیر میانجی

جدول .3برازي مدل ساختاری ) (GOFمرتبط با رفتار اخالقی
GOF

(غرور واقعی)
 :bمقدار ضریب استاندارد میان متغیر میانجی (غرور واقعی) و متغیر درونزا یا وابسته

1/022

(رفتار اخالقی)
 :saخطای استاندارد مربوط به مسیر متغیر برونزا (اشتیاق هماهنگ) و متغیر میانجی
(غرور واقعی)

اخالقی)

1/10

ضعیف

1/20

متوسط

1/92

قوی

برازي مدل ساختاری بهصورت قوی
(مناسب) است

جدول .01برازي مدل ساختاری) (GOFمرتبط با رفتار غیراخالقی
GOF

 : Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر متغیر میانجی (غرور واقعی) و متغیر درونزا (رفتار

مالک

وضعیت

نتیجه

1/019

مالک

وضعیت

1/10

ضعیف

1/20

متوسط

1/92

قوی

نتیجه
برازي مدل ساختاری بهصورت قوی
(مناسب) است

𝑒𝑢𝑙𝑎𝑉 𝑍 −
0.378 ∗ 0.540

=

) √(0.5402 ∗ 0.0422 ) + (0.3782 ∗ 0.0502 ) + (0.0422 ∗ 0.0502
= 0.68

بحث و نتيجهگيری
در تبیین نتایج این تحقیو با مرور و تحلیل ادبیات پژوهشی
مشاهدهشده است که اشتیاق در بروز رفتارهای مختلف اخالقی و

بر اساس جدول  ،2چون عدد  1/20در دامنه  ±0/32قرار

غیراخالقی رابطه دارد و غرور با توجه به نوع اشتیاق میتواند پیشبینی

میگیرد ،بنابراین ت ویر متغیر میانجی غرور واقعی در رابطه علی متغیر

کننده بروز اینگونه رفتارها باشد .برای توجیه یافتههای پژوهش

اشتیاق هماهنگ با رفتار اخالقی غیر معنادار است.

فرضیه حاضر در مورد ارتباط بین اشتیاق افراطی و هماهنگ با رفتار
اخالقی و غیراخالقی در ورزشکاران نشان داد ،ورزشکارانی که
اشتیاق هماهنگ دارند نسبت به ورزشکارانی که اشتیاق افراطی
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داشتند دارای رفتارهای قابل پیشبینی و میزان برخورد و نزاع کمتر

هماهنگ تعلوپذیری بیشتر را تسهیل نموده و آن نیز به نوبه خود

بشوند درحالیکه در ورزشکاران با اشتیاق افراطی رفتارهای منفی و

موجب بروز هیجانات مثبت و رفتارهای اجتماعی و اخالقی بیشتر

خشونتآمیز و غیراخالقی جهت دستیابی به موفقیت بیشتر دیده

میگردد .بلعکس ،اشتیاق افراطی عواطف مثبت کمتری را ایجاد کند

شده است که با نتایج تحقیقات (بردلی ،یونگ ،گارت ،جونگ و

زیرا برداشت تعلوپذیری را تضعیف میکند .بدان جهت که اشتیاق

نیکوی 0و همکاران 2100 ،و اسماعیلی حیدرآباد و شیخ ،حسنی و

افراطی از درونیسازی کنترلشده با اقتضالهای وابسته به آن ناشی

اسماعیلی )0932 ،همخوانی داشت .تا جایی که عوامل تعیینکننده

میگردد .این اقتضالها از نیاز به اوبات فردی نش ت گرفته و بنابراین

مانند اشتیاق هماهنگ در بروز رفتار اخالقی ارتباط مییابد ،انگیزه

اشتیاق افراطی پروريدهنده عملکرد بسیار خود درگیر شونده است.

خود تعیین (مشارکت در فعالیتهای فارغ از لذتجویی و  /یا

این خود درگیرشدگی موجب بروز رفتارهای دفاعی ،پرخاشگرانه و

انتخاب) اور مثبت بر روحیه ورزشکاری (بهعبارتدیگر ،رویکردها و

مشکوک از نظر اخالقی ،بهخصوص تحت شرایط تهدید هویت،

رفتارهای مثبت نسبت به ورزي ،همتیمیها و مخالفین) و ت ویر منفی

میگردد .درنتیجه ،اشتیاق افراطی احتمایً برداشت تعلوپذیری را

بر رویکردهای ضداجتماعی ورزي را نشان میدهد .تحقیقات

تضعیف نموده و در نتیجه مانع از هیجانات مثبت ورزشکار میگردد

دوهانو ،میکالون ،گولتو والراند )2112( 2نشان داد که انگیزه درونی،

که رابطه مثبت و معنادار بین اشتیاق افراطی و رفتار غیراخالقی را نشان

بهواسطه استفاده از امکانات ارتقال دهنده عملکرد ،با رفتارهای

میدهد (.)r=1/020 ،P>1/10

غیراخالقی تقلب رابطه منفی دارد ،بدین معنا تبیین میشود که

نکته بسیار مهم آن که به نظر میرسد اشتیاق افراطی زمانی از

هرچقدر رفتارهایی که از خود در میادین ورزشی نشان میدهند بیشتر

اهمیت زیاد برخوردار میگردد که فرد بخواهد رفتار غیراخالقی را

باشد ،رفتارهای غیراخالقی کمتر میشود در واقع نشان دهنده رابطه

پیشبینی کند درحالیکه اشتیاق هماهنگ برای رفتار اخالقی مهمتر

معنادار در بین آنها است .چانتال ،رابین ،ورنات و برناي  -آسوینت9

خواهد بود (والراند .)2110 ،در تبین این تحلیل در مورد مفهوم اشتیاق

( )2110مدل مشابه مرتبط با رفتار خشونتآمیز را در میادین ورزشی

به ورزي ،اعتیاد به دویدن و دویدن اجباری صدق میکند زیرا آنها

ارائه دادهاند.

نوعی از وابستگی اخالقی به فعالیتی را نشان میدهند که میتواند برای

درحالیکه تحقیو فوق نشان میدهد ،در ورزشکاران اشتیاق

آنها اورات مثبتی به همراه داشته باشد (مانند نافع بودن برای سالمت

هماهنگ با رفتار اخالقی دارای رابطه مثبت و معنادار است (،P>1/10

فرد) ،اما گاه می تواند نتایج منفی نیز به دنبال داشته باشد که بیشتر

 )r=1/029که نشاندهنده آن است بین اشتیاق هماهنگ و بروز

شامل مواردی میگردد که در آن فرد از پرداختن به آن فعالیت باز

رفتارهای اخالقی و هنجاری از سوی ورزشکاران ارتباط و همسویی

داشته میشود .درکل ،به نظر میرسد علیرغم پیشرفت صورت گرفته

وجود دارد در حالیکه فردی که دارای اشتیاق هماهنگ است کمتر

در زمینه درک اعتیاد به ورزي یا اشتیاق افراطی و مؤلفههای مرتبط

تمایل به بروز رفتارهای غیراخالقی همانند خشونت ،تقلب و ...دارد

با آن در سالیان اخیر ،فقدان چارچوب مفهومی رضایتبخش هم

که نشان از رابطه منفی و معنادار بین اشتیاق هماهنگ و رفتار

چنان متداول است؛ که عالوه بر درگیری سنگین و غیرسالم با ورزي

غیراخالقی دارد (.)r=-1/029 ،P>1/10

(مانند اعتیاد) میتوان شاهد مشارکت بایی ورزشکاران در یک نوع

از سوی دیگر ورزشکارانی که دارای اشتیاق افراطی و وسواس
گونه هستند ( )r=1/221 ،P>1/10در صورتیکه برای دستیابی به

خاص از ورزي به سالمترین شیوه و بدون اعتیاد نیز بود (والراند و
همکاران.)2112 ،

هدف و عملکرد بهتر تحت فشار قرار نگیرند تمایلی برای بروز

همچنین در تبیین یافتههای حاصل از ت یید این فرضیه میتوان

رفتارهای غیراخالقی ندارند و بیشتر رفتارهای اخالقی از خود نشان

چنین گفت ،نتایج تحقیو با نتایج تحقیو مارک 1و همکاران ()2100

میدهند ولی در شرایط سخت رفتارهای هنجار اجتماعی را زیر پا
گذاشته و دست به رفتارهای خشونتآمیز میزنند؛ بنابراین ،اشتیاق
Bradley&Young & Garrett & de Jong & Nikola
Donahue & Miquelon &Goulet. & Vallerand

1.
2.

Chantal& Robin& Vernat& Bernache&Asollant
Marc & Lafrenière & Jocelyn & Bélange & Vallerand

3.
4.
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و کاووسانو و استنجر )2102( 0و توسان و یژوئن )2113( 2که نشان

 )r=-1/003ندارد در حالیکه اشتیاق افراطی با غرور واقعی

دادند ورزشکاران با اشتیاق افراطی که فعالیت حرفهای داشتند دارای

( )r=1/900 ،P>1/10و کاذب ( )r=1/220 ،P>1/10رابطه مثبت و

خشونت بیشتری در طول بازی هستند ،همسو بود و با نتایج مطالعه

معناداری دارد یعنی هرچه از سمت اشتیاق هماهنگ به سمت اشتیاق

دوم همان تحقیو که نشان داد ورزشکارانی که بهطور تصادفی فعالیت

افراطی پیشرویم بروز رفتارهای غرورآمیز کاذب و منفی در

دارند ،اشتیاق افراطی و هماهنگ در آنها و خویشتنداری و خود

ورزشکاران بیشتر میشود .این افراد به خاطر وجود اشتیاق افراطی به

درگیری میزان کمتری است ،نیز همسو بود .داشتن اشتیاق افراطی با

ورزي ،معیارهای خیلی باییی را برای موفقیت در نظر میگیرند و

رفتارهای تهاجمی و خطر از دست دادن هویت عادی فرد همراه

اگر به آن اهداف بلندپروازانِ نرسند ،خود را شکست خورده

است؛ بنابراین ،عشو به ورزي ممکن است باعث بروز رفتارهای

میدانند .آنها دنیا را با قانون همهیاهیچ میشناسند و هر نتیجهای را یا

ناسازگار فردی شود همسو است.

شکست کامل میدانند ،یا موفقیت کامل (سیاه و سفید) .در ورزي،

نتایج تحقیو با نتایج تحقیو (کاووسانو و بوردلی،2113 ،

این پدیده بهوضوح در نظر ورزشکاران بعد از انجام مسابقه نمود پیدا

کاووسانو و استنجر )2102 ،که نشان دادند هر دو شکل اشتیاق به

میکند .آنهایی که مساوی گرفتن را یک شکست بد میدانند و اصالً

تمرین عامدانه مرتبط میگردند؛ بنابراین به نظر میرسد اینکه فرد

به عوامل دیگری که در نتیجهگیری دخیل هستند ،توجهی ندارند؛

دارای اشتیاق افراطی یا هماهنگ نسبت به فعالیت خود است یا نه

احتمایً افرادی مغرور هستند .اگر قبل از مسابقه نیز سراغ ورزشکاران

ت ویری بر تمایل وی به تمرین به شیوه بسیار مؤور و عامدانه ندارد،

با غرور کاذب بروید ،میبینید که بیش از هر چیز دیگری ،ترس از

همسو نبود و با هر دو شکل اشتیاق همبستگی معناداری دارند که نشان

شکست ذهنشان را مشغول کرده .مفهوم غرور را کسانی که غرورشان

میدهد حتی افراد دارای اشتیاق هماهنگ نسبت به فعالیت خودآگاه

بهنجار یا سازگارانه است ،بنابراین ،ورزشکارانی که با اشتیاق

از مرز روي مسئوینه و سالم تمرین گذشته و به رفتارهای خطرناک

هماهنگ بهسوی ورزي میروند ،معیارهایی را برای خود در نظر

یا مخاطرهآمیز میپردازد ،همخوانی نداشت.

میگیرند اما بهجای اینکه آن معیارها برایشان مهم باشد ،خود تالي
یونگ ،گرات و نیکوی1

کردن برای رسیدن به هدف در نظرشان اهمیت دارد (طباطبایی،

دوناهیو 9و همکاران ( )2113و بوردلی،

( )2100در تحقیو خود نشان دادند که افراد دارای اشتیاق افراطی

 .)0931در تبیین علل احتمالی نتایج فوق مبنی بر اینکه بین متغیرهای

(وسواس گونه) ،به خصوص در صورت اهمیت برد یا باخت ،احتمایً

ذکرشده رابطه وجود دارد ،میتوان چنین برداشت کرد که در مورد

رفتاری خشونتآمیز دارند و همچنین با تحقیقات فیلیپ ،والراند،

نقش غرور اصیل و واقعی و غرور کاذب در رفتار اخالقی و

آنددریانو و برونل )2113( 0که در طی پژوهشی دریافتند که در

غیراخالقی ،تحقیقات پیشین نشان دادهاند که غرور اصیل و واقعی به

صورت تهدید شدن اهداف راننده رالی توسط راننده دیگر ،اشتیاق

رفتار انطباقی مانند تعامالت اجتماعی بهتر و رفتار موافو اجتماع

افراطی میتواند رفتار خشونتآمیز و جنون جاده را به دنبال داشته

انجامیده درحالیکه غرور ناشی از نخوت رفتار غیر انطباقی مانند

باشد که با نتایج تحقیو حاضر همسو بود.

خشونت و رفتار ضداجتماعی را به دنبال دارد .تحقیو حاضر این

برای توجیه دیگر یافته پژوهش ،فرضیه حاضر در مورد اشتیاق

یافتهها را بسط داده و نشان میدهد که آنها نیز به رفتارهای اخالقی و

افراطی و هماهنگ با غرورهای واقعی و کاذب ،نتایج نشان داد ،در

غیراخالقی اطالق میشوند که شکل رفتار ورزشکارانه ،تقلبآمیز و

ورزشکاران اشتیاق هماهنگ با غرور واقعی ناشی از عملکرد در

ضداجتماعی را به خود میگیرند .بهمنظور بررسی فرآیندهای

میدانها ورزشی و دستیابی به هدف رابطه مثبت و معناداری

مشارکتکننده در این روابط تحقیقات بیشتر ضرورت مییابد.

( )r=1/110 ،P>1/10وجود دارد ولی همین اشتیاق با غرور کاذب

همانگونه که تحقیقات تریسی ،چنگ و شریف )2101( 2خاطرنشان

که ناشی از صفات کاذب و اکتسابی است رابطه معناداری (،P>1/10

میسازد ،غرور واقعی و اصیل از طریو جستجوی پرستیژ به رفتار

1.

.Bradley & Young& Garrett & Nikola
5. Philippe &Vallerand & Andrianarisoa & Brunel
6. Tracy &Cheng & Shariff

Kavussanu & Stanger
.Tosun. & Lajunen
3. Donahue & et al
2

4
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اخالقی انجامیده اما غرور کاذب موجب سلطهجویی و بروز رفتارهای
غیراخالقی میگردد که با نتایج این تحقیو همسو بود.

یافتههای حاضر از موضع تریسی و رابینز )2112( 0در مورد نقش
غرور واقعی و غرور کاذب در رفتار انطباقی و نهچندان انطباقی

تحلیل مدل :با توجه به یافتههای بهدستآمده از آمار توصیفی و تفسیر
فرضیههای تحقیو ،نتایج بهدستآمده از مدل به شرح ذیل ارائه میشود:

پشتیبانی میکنند .تحقیقات پیشین نشان دادهاند که غرور واقعی به
رفتارهای اخالقی مانند تعامالت اجتماعی بهتر و رفتار موافو اجتماع

شکلهای ( 2و  )9نمایانگر روابط بین سؤایت با عاملها و

انجامیده درحالیکه غرور ناشی از نخوت رفتار غیراخالقی مانند

عاملها با نقش میانجیگری غرور واقعی و کاذب در رابطه علی

خشونت و رفتار ضد اجتماع را به دنبال دارد .بهمنظور بررسی

اشتیاق هماهنگ و افراطی با رفتار اخالقی و غیراخالقی است و از

فرآیندهای مشارکتکننده در این روابط تحقیقات بیشتر ضرورت

حالت استاندارد و معناداری برخوردار است .نتایج حاکی از آن هستند

مییابد که با یافتههای از تریسی و رابینز ( )2112در مورد نقش غرور

که یافتههای حاضر از مدل پشتیبانی میکنند .همانگونه که انتظار

واقعی و غرور ناشی کاذب در رفتار اخالقی و غیراخالقی ،همسو بود.

میرفت ،اشتیاق هماهنگ و اشتیاق افراطی هر دو ،غرور اصیل و

همانگونه که تحقیقات سوان سون وکنت ) )2016خاطرنشان

واقعی را مثبت و آن نیز به نوبه خود رفتار اخالقی را مثبت برآورد

میسازند ،غرور واقعی به رفتار اخالقی انجامیده اما غرور ناشی کاذب

نمودند .از سوی دیگر ،اشتیاق افراطی رابطه مثبتی با غرور کاذب

موجب سلطهجویی و بروز رفتارهای غیراخالقی میگردد .تحقیو

داشت که آن نیز به نوبه خود رفتار غیراخالقی را مثبت و رفتار اخالقی

حاضر این یافتهها را بسط داده و نشان میدهد که آنها نیز به رفتارهای

را منفی برآورد نمودند.

اخالقی و غیراخالقی اطالق میشوند که شکل رفتار ورزشکارانه،

همچنین به نظر میرسد که اشتیاق افراطی ،افراد را به احساس

خشونتآمیز و ضداجتماعی را به خود میگیرند .بهمنظور بررسی

برتری نسبت به مخالفین خود رهنمون ساخته و سبب سلطهجویی آنها

فرآیندهای مشارکتکننده در این روابط تحقیقات بیشتر ضرورت

از طریو وسواس برنده شدن میگردد بهطوریکه آنها را از تجربه

مییابد.

همدردی باز داشته و سبب میشود آنها رفتارهای غیراخالقی مانند

بررسی هردو مدل نشان داد که ورزشکاران حرفهای به دلیل

رفتار ضداجتماعی و خشونت را اتخاذ نمایند؛ بنابراین ،اشتیاق

داشتن آگاهی و حضور در محیط آکادمیک تمایل کمتری به ابراز

هماهنگ از طریو ارتباط با غرور واقعی به رفتار اخالقی میانجامد.

رفتارهای غیراخالقی همچون خشونت ،تقلب و خطا نسبت به سایر

در مورد اشتیاق افراطی ،مسیر غیرمستقیم به رفتار اخالقی توسط غرور

بازیکنان حریف در بازی داشته و بردوباخت در مسابقات بیشتر جنبه

واقعی به شیوهای مثبت و توسط غرور کاذب به شیوه منفی تعدیل

انگیزشی مثبت و درونی داشته است و ابزار غرور در آنها جنبه مثبت

میگردد .عالوه بر آن ،تحقیقات بیشتر برای تشخیص شرایطی که در

در جهت پیشرفت مهارتها و عملکرد بهتر داشته است.

آن یکی از مسیرهای اشتیاق افراطی -غرور به قیمت دیگری تحریک

نتایج نشان داد که رابطه بین اشتیاق و رفتار اخالقی و غیراخالقی

میشود و پیامدهای متعاقب آن برای رفتار اخالقی /غیراخالقی

در نتیجه غرور تعدیل میشوند .به نظر میرسد که اشتیاق افراطی افراد

ضرورت دارد.

را به احساس برتری نسبت به مخالفین خود رهنمون ساخته و سبب

تحقیقات پیشین نشان دادهاند که غرور واقعی به رفتار اخالقی

سلطهجویی آنها از طریو وسواس به برنده شدن گردد .آنها را از

مانند تعامالت اجتماعی بهتر و رفتار موافو اجتماع انجامیده

تجربه همدردی باز داشته و سبب میشود آنها رفتارهای غیراخالقی

درحالیکه غرور ناشی از نخوت رفتار غیراخالقی مانند خشونت و

مانند رفتار ضداجتماعی و تقلب را اتخاذ نمایند .با توجه به نقش

رفتار ضداجتماعی را به دنبال دارد .تحقیو حاضر این یافتهها را بسط

میانجی غرور واقعی بین اشتیاق و رفتار اخالقی ،نتایج پژوهش حاضر

داده و نشان میدهد که آنها نیز به رفتارهای اخالقی و غیراخالقی

حاکی از آن هستند که افراد سازگار مشتاق و نیز دارای اشتیاق

اطالق میشوند که شکل رفتار ورزشکارانه ،خشونتآمیز و

افراطی ،واقعی را تجربه میکنند .هرچند ،به نظر نمیرسد غرور واقعی

ضداجتماعی را به خود میگیرند.

نقشی در رفتار غیراخالقی داشته باشد ،اما رفتار اخالقی را پیشبینی

Tracy & Robins

1.
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میکند؛ بنابراین ،اشتیاق از طریو ارتباط با غرور واقعی به رفتار

ندایی ،طاهره و علوی ،خلیل ( .)0902اخالق در ورزي با رویکرد بازی

اخالقی میانجامد .در مورد اشتیاق افراطی مسیر غیرمستقیم به رفتار

منصفانه .فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه قم (پژوهشهای

اخالقی توسط غرور واقعی به شیوهای مثبت و توسط غرور ناشی

فلسفی -کالمی).221- 002 ،)2(01 ،

کاذب به شیوه منفی تعدیل میگردد .این دو فرآیند تعدیلکننده از
نظر روانی و آماری یکدیگر را خنثی میکنند .با این وجود ،بررسی
نحوه عملکرد رفتار اخالقی وقتی نتیجه دو نوع متناقض غرور است
(مانند مورد اشتیاق افراطی) در قیاس با زمانی که نتیجه غرور واقعی
باشد (مانند مورد اشتیاق هماهنگ) جالبتوجه خواهد بود.
در کل ،یافتههای بررسی حاضر با توجه به نتایج پیشین حاکی از
آن ا ست که ا شتیاق با توجه به رفتار اخالقی اهمیت یافته و پیوند آن
با رفتارهای اخالقی و غیراخالقی به ترتیب بهواسععطه غرور اصععیل و
واقعی و غرور کاذب تعدیل میگردد .بهمنظور برگشعععتن به سعععؤال
مطرحشععده در بخش مقدمه ،به نظر میرسععد افراد مشععارکتکننده
می توان ند رف تار اخالقی یا غیراخالقی را به عنوان تابع نوع غا لب
اشتیاقی اتخاذ نمود که ترسیمکننده رابطه آن با فعالیت مشتاقانه باشد.
تحقیقات آتی در مورد نقش اشعععتیاق در رفتار اخالقی در صعععورتی
دن بال خوا هد شععععد که اطال عات و بینش ارزشعععم ندی در مورد
فرآیندهای روانشعععناختی مؤور در رفتار اخالقی و غیراخالقی افراد
شرکتکننده ارائه کند.
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