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 چکیده:

 یک به تواند نمی ورزشی قانون هیچ. هست هم خود با حتی و تیمی هم با رابطه ورزش در اخالق موضوع

 ورزشی ای رابطه در را شخصی بغضهای و حب چگونه و کند رفتار خودی یار با چگونه بگوید ورزشکار

 می کوشش روابط این تنظیم در که است اخالق وظیفه این. ندهد دخالت دارد اش تیمی هم با که انسانی و

 ورزشی اخالق در محیطی شرایط تأثیر بررسی پژوهش این از هدف موضوع، اهمیت به توجه با کند.

 جامعه و باشد می ای مقایسه -علی و توصیفی حاضر پژوهش .است کرمانشاه استان بدنساز ورزشکاران

 باشد نفرمی 263 نمونه وحجم کرمانشاه استان بدنسازی باشگاههای مرد ورزشکاران نفر 4237تحقیق آماری

 اساس بر و ای نمونه تک t های آزمون از استفاده با نیز ها داده. شدند آنالیز پرسشنامه از استفاده با که

 این در شده قید عوامل تمامی ،one sample T Testآزمون  نتایج اساس شدند. بر آنالیز فریدمن آزمون

 مؤثر آنان ورزشی اخالق و شخصی های ویژگی در معناداری بطور بدنساز ورزشکاران دیدگاه از پژوهش

 گیری تصمیم مستقیماً محیطی های وضعیت در تغییر تحقیق، این های یافته ی پایه بر. (p≤53/5)باشند  می

 اقتصادی محیط بهبود برای تالش میان، این در. دهد می قرار تأثیر تحت را ورزشکاران اخالقی های

 بخشی تفویض ایران، بدنسازی در درگیر ذینفعان تمامی نظر با ها نامه آیین و قوانین اصالح ایران، بدنسازان

 طریق از مداران سیاست دخالت کاهش بدنسازی، مشاغل ای حرفه های اتحادیه به فدراسیون اختیارات از

 .شوند می محسوب ارائه قابل کلی پیشنهادات جمله از ها آگاهی افزایش

 بدنساز ورزشکاران محیطی، شرایط ورزشی، اخالق :کلیدی های واژه

Abstract: 

Ethics in sport and even his relationship with his teammates as well. No sports law can not be an athlete to say 

how the man's own personal behavior and how love and hatred in relation to sport and his team-mates are 
people who are not involved. The task of ethics that seeks to regulate this. Given the importance of the aim of 

this study was to investigate the effects of environmental conditions on sports ethics bodybuilders province of 

Kermanshah. This research is descriptive and causal-comparative study population of 7324 people, 365 of us 

male athletes bodybuilding Kermanshah Province, which is the volume of the sample were analyzed using a 

questionnaire. Data using one-sample t test and the Friedman test were analyzed. Based on the results of one 

sample T Test, all the factors mentioned in this article from the perspective of bodybuilders significantly 

improved their exercise are the personal qualities and ethics(p 50/5≥ ). Based on the findings, changes in 

environmental conditions directly affect the athletes' moral decisions. In the meantime, efforts to improve the 

economic environment bodybuilders Iran, reform of laws and regulations with a view of all stakeholders 

involved in the exercise, delegation of authority to the union federation Career Gym, reducing the interference 

of politicians by raising awareness of the among the proposals are generally available. 



 
 همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی 

Key words: ethics, sport, the environment, bodybuilders 

 

بازی و ورزش از تمایالت و نیازهای اساسی انسان است. برای بشر داشتن یک زندگی سرشار از توانایی، 

اختن به فعالیتهای طراوت و نیرومندی توأم با زیبایی جسمی و روحی مطلوب و برای دستیابی به آن پرد

ورزشی ضروری است. بسیاری از صاحبنظران مسائل ترتیبی معتقد هستند فعالیتهای ورزشی ارزشها را 

آموزش می دهد. و از طریق آن کار گروهی، رفتار ورزشی، همکاری، انضباط و اعتماد به نفس آموخته می 

. حقیقت، فضیلت، کیفیت چگونگی (4,3)شود و بدین ترتیب از نتایج مطلوب ورزش بهره گیری می شود

عملکرد افراد و اینکه چه باید باشد از جمله مباحث مقوله ارزش شناسی است. به عنوان بخشی از ارزش 

شناسی اخالقیات این امکان را می دهد تا بدانیم که رفتارمان و چگونگی تأثیر ما بر کنش های دیگران 

طه بین دوطرف است و رابطه، صرفاً رابطه با رقیب اهمیت بسیاری دارد. موضوع اخالق در ورزش راب

. موضوع اخالق در ورزش رابطه با هم تیمی و حتی با خود هم هست. هیچ قانون (7)محسوب نمی شود

ورزشی نمی تواند به یک ورزشکار بگوید چگونه با یار خودی رفتار کند و چگونه حب و بغضهای 

هم تیمی اش دارد دخالت ندهد. این وظیفه اخالق است که  شخصی را در رابطه ای ورزشی و انسانی که با

تأثیر هدف از این پژوهش بررسی موضوع،  اهمیت به توجه . با(2،3)در تنظیم این روابط کوشش می کند

 .استورزشکاران بدنساز استان کرمانشاه  ورزشی اخالق در محیطی شرایط

باشگاههای  مرد انورزشکار باشد و جامعه آماری تحقیق،مقایسه ای می  -توصیفی و علی پژوهش حاضر

نفر می باشند. برای حجم نمونه نیز بر اساس حداقل  4237بدنسازی استان کرمانشاه بوده که بنابر استعالم 

 755طبقاتی  -بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی  267تعداد نمونه قابل قبول از طریق جدول مورگان 

 263نکه به تمامی پرسشنامه ها پاسخ درست داده نشود و یا برگردانده نشود، توزیع و پرسشنامه بدلیل ای

پرسشنامه تحویل گرفته و آنالیز شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده 

 6ی)سؤال(، محیط سیاس 6گویه شرایط محیطی مشتمل بر چهار خرده مقیاس محیط قانونی) 34شد که 

سؤال( که براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت ارزش  3سؤال( و محیط اقتصادی) 25سؤال(، محیط فردی)

گذاری شده است. روایی محتوایی ابزارهای فوق الذکر توسط اساتید مجرب در حوزه های تربیت بدنی، 

مورد تأیید قرار گرفت.  %53جامعه شناسی و روانشناسی مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن با آلفای کرونباخ 

 آنالیز شدند. (p≤53/5)تک نمونه ای با سطح معنی داری  tداده ها نیز با استفاده از آزمون های 
 یافته ها: 

 تک نمونه ای t(: نتایج آزمون 1جدول )

-T Sig. (2 مؤلفه ها
tailed) 

 0/000 226.32 محیط سیاسی
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 0/000 036118 محیط قانونی

 0/000 69.047 محیط اقتصادی

 0/000 5..566 محیط فردی

 بحث و نتیجه گیری:

شرایط محیطی وبه طور دقیق تر شرایط ورزشکاران، از تأثیرپذیری اخالق از محیط فردی)خانوادگی( خود 

و نیز محیط های سیاسی، اقتصادی و قانونی بدنسازی ایران متغیرهای اصلی پژوهش حاضر محسوب می 

 از پژوهش این در شده قید عوامل تمامی ،(2)جدول در one sample T Test آزمون نتایج اساس شود. بر

 می مؤثر آنان ویژگی های شخصی و اخالق ورزشی در (p≤53/5)معناداری بدنساز بطور ورزشکاران دیدگاه

 بر پایه ی یافته های این تحقیق، تغییر در وضعیت های محیطی مستقیماً تصمیم گیری های اخالقی. باشند

ورزشکاران را تحت تأثیر قرار می دهد و عالوه بر آنها عامل های تأثیرگذار دیگری هم وجود دارند که باید 

شناسایی و مورد آزمون قرار گیرند. در این میان، تالش برای بهبود وضعیت محیط اقتصادی بدنسازان ایران، 

باشگاه ها و استاندارسازی آن ها،  توسعه و افزایش اقتدار نهادهای نظارتی، تعیین شاخص های مدیریتی

اصالح قوانین و آیین نامه ها با نظر تمامی ذینفعان درگیر در بدنسازی ایران، تفویض بخشی از اختیارات 

فدراسیون به اتحادیه های حرفه ای مشاغل بدنسازی، کاهش دخالت سیاست مداران از طریق افزایش 

بدنسازی از جمله پیشنهادات کلی قابل ارائه محسوب می  آگاهی ها، تعالی حرفه ای و قانونی فدراسیون

شوند که البته هر گونه اقدام احتمالی بدون تعهد به نگرش بلند مدت، بدون مشارکت و اعتقاد تمامی ارکان 

 ورزش کشور و نیز بدون توجه به رویکرد اجرایی باال به پایین هرگز عملیاتی و نتیجه بخش نخواهد شد.
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الزم است مسئولین با بازنگری بر قوانین ورزشی و تالش جهت آماده سازی شرایط محیطی ورزشکاران به 

یکی از مهمترین اهدافشان که همان توسعه ورزش است دست یافته تا ورزشکارانی با اخالق و فعال داشته 
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