
 
 همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی 

تأثیر شرایط محیطی در اخالق ورزشی ورزشکاران بدنساز   

 استان کرمانشاه

 3، شهال حجت2، بهرام قدیمی1آرمان ویسی

 تحقیقات، تهران، ایران         و علوم وزارت انسانی علوم دانشکده ارشد کارشناسی دوره دانشجوی -1

 تحقیقات، تهران، ایران و علوم وزارت انسانی علوم استاد دانشکده -2

 تحقیقات، تهران، ایران و علوم وزارت انسانی علوم استاد دانشکده -3

 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




