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The role of in the development of moral and cultural behaviors 
S. Khodaparst1 

V. Bakhshalipour2 

A. Akbarkhah3 

Abstract 

One of the dimensions and angles of sports is ethics, to which it seems 
necessary to pay attention, and clubs as a sports institution can take a big 
step towards institutionalizing ethics in moral and cultural behaviors in 
athletes. Therefore, the purpose of this study was to investigate the role of 
the development of moral and cultural behaviors in the youth of Gilan. Its 
method is descriptive-correlational in terms of practical purpose. The 
statistical population of the study was all powerlifting athletes in different 
age groups in Guilan province that the statistical sample (384 people) was 
selected by simple random sampling. A valid ITCSQ questionnaire used by 
Diodson et al. (2006) was used to measure moral and cultural variables. 
Also, its reliability was calculated using Cronbach's alpha test (0.88) and 
combined reliability. Structural equation modeling with PLS3 and SPSS24 
software has been used to analyze the data and fit the model . The results 
showed that powerlifting had a direct, positive and significant effect on 
athletes' morale (0.817), personal responsibility (0.793), care and 
communication (0.783), social responsibility (0.768). has; Its effect on the 
step stability variable (-0.03) was not significant. Therefore, based on this 
model, it is possible to evaluate the dimensions of moral and cultural 
behaviors among young athletes, as well as scientific information on 
immoral actions that cultural and sports clubs should take to prevent its 
occurrence among Athletes in terms of managerial development do provide. 

Keywords: Athletic spirit, Powerlifting, Personal responsibility, Social 

responsibility. 
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 مقدمه

 تا است کرده پیدا ایويژه جايگاه معجوا همة در مؤثر ایهپديد به منزلة ورزش امروزه

 و 2اجتماعی زندگی نمودهای بارزترين انعنوبه آن از 1شناسیجامعه در حوزة که آنجا

 مؤثر مدرن جوامع توسعة و اجتماعی زندگی عقالنی شدن را در آن و شده ياد 3فرهنگی

 (.2019، 4دانند )سندويکمی

 توسعه و رشد در همواره بايد ماندگاری برای اجتماعی، یهاهعرص ديگر مانند به ورزش

(. 2019، 5شود )اسمیت و لرد تقويت و بیتتث و يابد گسترش آن، زوايای و و ابعاد باشد

رسد می نظر به ضروری و الزم امری آن به توجه که است 6اخالق ورزش، ابعاد از يکی

 است انسان گیزند از جدانشدنی ایه(. اخالق ساز2019، 7و بکهوس رسونپات کسون،يار)

ند کمی ايفا سانان رفتار در نقش مهمی اجتماعی، طبقة و سیاست فرهنگ، نژاد، از فارغ و

 اصول جوانمردی، اخالقی، سجايای با بايد (. ورزش2018 ،8لميو و ریکانستند، واجن)

ورزشکاران،  همة بر اخالقی معیارهای و لاصو باشد و رعايت همراه ايثار و گذشت

 چراکه است؛ واجب ،ایهحرف ورزشکاران بر ويژهبه و ورزشی مديران و انبیمر تماشاگران،

(. 2018، 9میاله) اندهشد کشیده تصوير به نماد همچون جامعه در ایهحرفن ورزشکارا
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 ورزش گیریشکل لثق نقطه و تأکیدند مورد که هستند 1ورزشکاران ورزش، رکن مهمترين

 برخی و ودشمین ورزشکاران اخالقی فضايل ارتقا موجب همیشه ورزش هستند و البته

 يا و هاارزش تضادها، مهمترين از يکی چنانچه و دانهشد زمینه مشاهده اين در نیز تضادها

 و نباشد اخالقی سجیه يک ورزشکاران ديگر در فرهنگ واندتمی که است عرفی اخالقیات

و  یالهالبوساست ) شده تبديل امر پیچیده يک به ورزش در اخالقیات ترتیب، بدين

 (.2020، 2همکاران

 وانتمی ورزش در پديده اخالق یبرا گوناگونی یهاهمؤلف و مقوالت ترتیب بدين

اشد بمیورزش  جامعه بديهیات از که اخالقیات در هاهمؤلف برخی جمله از بود؛ متصور

 ممرد زندگی در ورزش امروزه(. 1920 ،3کیدجوردجنگی است )رفتارهای اخالقی و فره

به  توجه روينا از (.2019 ،4ديودارند ) اشتغال آن به نیز نفر هامیلیون و دارد مهمی نقش دنیا

 (.2018مقدم، است ) اهمیت حائز ایمسئله ورزش متصديان تمام میان در ورزش اخالق

 هر ورزش و داشته تأثیر اجتماعی و فردیرشد  در ورزش معتقدند محققان، از بسیاری

 از جمله و جوامع مختلف در که موضوعی است و جامعه آن فرهنگ ندههدانعکاس جامعه

است  ورزش اخالقی و فرهنگی بحث است پرداخته شده آن به ترکم خودمان جامعه

 اسی،یس یهاهمقول بیشتر در که دارد را ورزش اين قابلیت (.2019 ،یو عباس یخدادادکاش)

 کمتر کنونی جهان در به راستی و نقش کند ايفای علمی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،

 جهانی پديدة اين اما باشد، لیتی برخوردارباق و ويژگی چنین از که يافت وانتمی را ایهپديد
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 قرار هدف را اجتماعی و های فرهنگیارزش که روبروست، آسیبی جدی آسیبی با امروزه

 ورزش روح رفتن تاز دس همان آسیب گذشت و اين آن کنار از وانتمین احتیبه ر و داده

 (.2015، 1و همکاران لدسیشاست ) ورزشی بزرگ جامعة میان در ورزشی اخالق و

 و لباس نوع در حتی ایهعد ود وشمی شمرده ديگران اسوة و الگو جوامع، در ورزشکار

 در (. ورزشکار2016، 2و رابرتس کنند )کلیبرمی تقلید ورزشکاران از حرکات خود

 پای به او غیراخالقی کارهای و ملت است يک فرهنگی سفیر و ندهنماي جهانی، هایمیدان

 اخالق یهاهآموز لزوم رعايت صورت، اين در شود ونوشته می رکشو و ملت آن فرهنگ

 هایانبرای سازم الزم امری ورزشکاران اخالقی نبايدهای و بايدها تبیین و است ضروری

 (.2016 ،3جوباود )رمی شمار به ورزشی

 هستند و اخالقی اصول ترويج و درصدد تبیین مختلف ورزشی هایسازمانامروزه، 

 بسیار ورزش صنعت در هستند که ورزشی سازمان های اين جملة از یزشور هایباشگاه

 اگر د.یرگمیشکل  آنها در ایهحرف ورزش توسعة اصلی هستة و ريشه و دارند اهمیت

 وانندتمی دهند، قرار خود دستور کار رد را بنیادی و اساسی اقدامات ورزشی یهاهباشگا

 باشگاه با مرتبط ديگر اعضای و رزشکارانو در اخالقی فضائل توسعة و رشد در مهمی نقش

کمیته  تشکیل از اعم اقداماتی ورزشی یهاهباشگا از بعضی در باشند و از اين رو، داشته

 نشان شواهد اين حال، ا(. ب9201، 4گیرد )نیکومی انجام اخالقی هاینامهآيین شتنون اخالق،
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 و کند کمک آن به عمل و اخالقی ررفتا پذيرش به نتوانسته به خوبی اين اقدامات دهدمی

 دارد هستیم و ضرورت مختلف هایباشگاه ورزشکاران از رفتارهای غیراخالقی شاهد بعضاً

 همة در اخالقی رفتار فراگیری و پايداری ثبات، باعث گیرد که قرار راک دستور در اقداماتی

 .(2015و همکاران،  لدسیشورزشکاران، گردد ) مخصوصاً ها،باشگاه اعضای

 غیر و اخالقی رفتار بروز برای بستری به امروز دنیای در ورزشی محیط های و ورزش

 در اخالقی غیر و اخالقی رفتار زا مصاديق متنوعی مکرر طوربه و است تبديل شده اخالقی

 مختلف سطوح در جامعه در ایهگسترد اثر و انعکاس رفتارها عنو اين و هددمی رخ ورزش

 و اخالقی کلی کارکردهای طور(. به2016 س،یو دوگان وسيپرورد )دا المللی بین ملی و

داد  قرار حلیلتوتجزيه مورد المللیبین و ملی فردی، سطح سه در وانتمی را ورزش فرهنگی

گیری، شکل به منجر ورزش با مرتبط یاههعرص در حضور و ورزش فردی، سطح در و

 و تالش رقابت، جوانمردانه، رفتار ی،ستتندر چون انضباط، يیهاشارز انتقال و توسعه

 مصاديق و از مملو ورزشی یهاهعرص چراکه رددگمی هدف به نیل پشتکار و کوشش،

کاران، دودان و همند )کمی تقويت و نمايش مرتباً ها راارزش اين که است رخدادهايی

 نگه دور عیهای اجتماآسیب و انحرافات از را جامعه افراد ورزش، ديگر سويی (. از2011

 همبستگی ملی. و انسجام هويت، ايجاد برای است عاملی ورزش ملی، سطح در ارد ودمی

 از بعد جامعه غرور و رضايت هويت، احساس در توانرا می ورزش کارکرد اين مصاديق

 در المللی کهبین رويدادهای و ورزش المللی،بین سطح دانست و در ملی هایپیروزی تیم

 میراث گسترش و انتقال برای است فرصتی ردد،گمی برگزار ز کشورا خارج يا و داخل

 اسايینش و آشنايی و ديگر هایملت جامعه به و انسانی اخالقی یهاشارز و فرهنگی
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کشور  داخل در ارزشها اين سازی و نهادينه کشورها ساير فرهنگی سازنده یهاشارز

 (.2015 ان،ينظر)

نمود؛  اشاره هاآن به توانمی اين متغیرها ررسیب زمینة در که يیهاشپژوه جمله از

 توسعه در ورزشی تجربه اثرات با عنوان خود تحقیق ( در2016رابرتس ) و تحقیق کلیبر

 اخالقی مشکالت پیروزی، بر حد از بیش تأکید که رسیدند نتیجه اين اجتماعی به تشخصی

 د.هدمی کاهش را پذيریجامعه ند وکمی ايجاد برای ورزشکاران

 در میان جوانمردی اخالق دادند نشان ( در تحقیقی2017) پارساجو و عرفانی

 یهاهبرنام بايد آن جايگاه ارتقای و برای ندارد مناسبی جايگاه قهرمانی، بخش ورزشکاران

 فرهنگ رابطة ( با هدف بررسی2015ناظريان ) و سلطانی رحیم، شود. ناظريان، تدوين دقیق

 پژوهش در نتايج محققین که است ورزشی هایباشگاه کارمندان ایحرفه اخالق و سازمانی

آن  یتاهم بر و کرده اشاره ایهحرف اخالق بر سازمانی فرهنگ ثیرگذارنقش تأ به خود

 عملکرد با ایهحرف اخالق رابطة بررسی ( با هدف2015صفری ) و . سالجقهاندهنمود تاکید

 آن و از دانسته مهم بسیار را رد شغلیلکعم بر سازمانی فرهنگ نقش دانشگاه، استادان

 .اندهکرد ياد شغلی عملکرد بر اثرگذار و مهم عامل يک عنوانبه

 ورزشی هایباشگاه در مخصوصاً و ورزش در قاخال فعلی وضعیت اينکه به توجه با

 اخالقی و فرهنگی اهمیت شناخت کارکردهای به پی بردن با همچنین و تاس نامطلوب

 نظر به ضروری کارکردها اين ورزشکاران، بررسی در اخالق نهادينه کردن یبرا هاباشگاه

 رشته اين در درويکردی جدي با را ورزشی اخالق است شده سعی اين تحقیق در .رسدمی
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کنون با توجه به موارد ا .داد مناسبی پاسخ دو نيا اهمیت به و کرد مقايسه و بررسی محبوب

و  یاخالق یورزش در توسعه رفتارها اشد که آيابال اصلی تحقیق اين میذکر شده سؤ

 ثیر دارد؟تأ در جوانان یفرهنگ

 تحقیق روش

که به  باشدمی کاربردی هدف رظن همبستگی و از -توصیفی نوع نظر از حاضر پژوهش

 رشته ورزشکارانآماری اين تحقیق شامل کلیه  جامعهه است. شکل پیمايشی انجام گرفت

 از استفاده با بودند و 1399در سال  گیالن استان در مختلف نیس هایرده در پاورلیفتینگ

 نمونه تعداد ناي. شد گرفته نظر در( نفر 384) آماری ینمونه حداکثر تعداد کوکران فرمول

. پرسشنامه پژوهش حاضر محقق شدند انتحاب دهاس تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با

شناختی های جمعیتويژگیکه در بخش اول د باشبخش می 2باشد که شامل ساخته می

رفتارهای  سنجش برایها مورد سنجش قرار گرفته است. در بخش دوم پرسشنامه آزمودنی

 شده ( نوشته2006همکاران ) و ديودسون توسط که ITCSQ پرسشنامه از یاخالقی و فرهنگ

روحیه د ها )ابعاارزش مقیاس شامل خرده پرسشنامه اين که ،گرديد استفاده است

 ارتباطات )ابعاد تجربه جو مقیاس خرده و قدم( ثبات و شخصی مسئولیت ورزشکاری،

 طیف از االتسؤ طراحی باشد. برایاجتماعی( می مسئولیت و ديگران با و ارتباط مراقبت

 (3) ندارم نظری امتیاز، (2مخالفم ) امتیاز، (1مخالفم ) شدت بهلیکرت ) ایگزينه پنج

در اين پژوهش روايی  .است گرديده استفاده ((5) موافقم کامالً امتیاز، (4امتیاز، موافقم )

نین پايايی آن نیز نفر( تائید شد؛ همچ 12نظران )محتوی و صوری پرسشنامه توسط صاحب

 ، مسئولیت77/0 ورزشکاری روحیه مقیاس خرده برای با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
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به  85/0 اجتماعی مسئولیت و 80/0ارتباط  و مراقبت ه، تجرب79/0قدم  ، ثبات71/0شخصی 

 کل برای هد. در نهايت ضريب پايايیدمی نشان را قبولی قابل پايايی میزان که آمد دست

 همکاری اجازه ابتدا ها،تیم سطتو هانامهپرسش آمد. جهت توزيع به دست 88/0پرسشنامه 

 نامهپرسش و تحقیق موضوع درباره هامیت مربیان با و سپس شد گرفته هاتیم مسئولین توسط

 در هاهنامپرسش قبلی هماهنگی با و تیم مربی اجازه از کسب از پس و آمد عمل به صحبت

 هاسؤال به دادن سخاپ نحوه نیز و از مطالعه پژوهشگر اهداف. گرديد توزيع متی اعضای بین

 همچنین و شد توزيع هایبین آزمودن در نامهپرسش همراه به راهنما برگه يک وسیله به

 را نامهپرسش شد که خواسته هاآزمودنی از. داد ارائه را الزم توضیحات پژوهشگر

 رآما ازنهايت  در باشد. صادقانه و واقعی هانامهپرسش پاسخ تا کنند پر انفرادی صورتبه

)آزمون کلموگراف  استنباطی آمار و (معیار انحراف میانگین و )محاسبه توصیفی

استفاده شد. همچنین  SPSS22افزار نرمبا استفاده از ها تحلیل دادهوجهت تجزيهنف( یراسم

 استفاده شد. PLS3افزار نرمتعیین برازش مدل پژوهش از و  هافرضیه آزمون برای

 های پژوهشیافته

وتحلیل قرار تجزيه و بررسی مورد و استنباطی توصیفی بخش دو در پژوهش یهايافته

های جمعیت شناختی )جنسیت، میزان از ويژگی برخی توصیفی، شبخ در .گرفت

 ورزشی( نمونه آماری تحقیق گزارش تولیدات حوزه در تخصص يا تحصیالت و شغل

 (.1است )جدول  شده

 

 



 

 

 

 

8۴  ۱۴۰۰ان تپاییز و زمس ،هیجدهم، شماره هفتم، سال  ورزش شناسیجامعه 

 

 

 نمونه آماری : توصیف1 جدول

عون متغیر  درصد فراوانی فراوانی 

 سابقه

سال 3تا  1  84 88/21  

سال 6تا  3  98 52/25  

سال 9ا ت 6  112 17/29  

سال 9بیشتر از   90 43/23  

 میزان تحصیالت

ترديپلم و پايین  69 97/17  

56/26 102 کاردانی  

46/36 140 کارشناسی  

01/19 73 کارشناسی ارشد و باالتر  

 سن

سال 30تا  20  051  3/27  

سال 40تا  31  152 6/39  

سال 50تا  41  84 9/21  

سال 60تا  51  32 3/8  

سال به باال 60  11 9/2  

 100 384 مجموع

پژوهش، تمرکز میانگین و همچنین انحراف معیار  توصیفی هایيافته در بخش ديگر

 (.2)جدول  ی آورده شده استبررس موردهای پژوهش سشنامهبرای متغیرهای پر

 : میانگین و انحراف معیار بین متغیرهای پژوهش2جدول 
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 رانحراف معیا میانگین ابعاد

 59/0 45/3 استفاده از پاورلیفتینگ

 78/0 36/3 روحیه ورزشکاری

 69/0 49/3 مسئولیت شخصی

 68/0 51/3 ثبات قدم

 70/0 71/3 مراقبت و ارتباط

 71/0 76/3 مسئولیت اجتماعی

متغیر مسئولیت اجتماعی دارای بیشترين  شود کهمالحظه می، 2با توجه به جدول 

در بخش  باشد.( می36/3زشکاری دارای کمترين میانگین )ور( و روحیه 76/3میانگین )

جهت مناسب بودن برازش مدل ساختاری  GOFو فرمول  2Rديگری از ضريب شاخص 

 .د استاستفاده ش

 مدل یزادرون متغیرهای R Square شاخص ضرایب :3جدول 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ AVE 2R ابعاد تحقیق

 85/0 87/0 زابرون 54/0 استفاده از پاورلیفتینگ

 86/0 87/0 66/0 60/0 روحیه ورزشکاری

 84/0 76/0 62/0 58/0 مسئولیت شخصی

 81/0 76/0 01/0 61/0 ثبات قدم

 85/0 77/0 61/0 59/0 ارتباط بت ومراق

 81/0 75/0 58/0 50/0 مسئولیت اجتماعی

2R  دارد و سه  زادرون یربر يک متغ زابرونیر يک متغیر تأثمعیاری است که نشان از
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در  2Rمقدار مالک برای مقادير ضعیف، متوسط و قوی  عنوانبه 67/0، 33/0، 19/0مقدار 

 متغیرهای پژوهش با توجه به سه 2Rر ، مقدا3نتايج جدول شود. با توجه به یمنظر گرفته 

 منظور به ،PLSکند. در می تأيیدمدل ساختاری را  مقدار مالک، مناسب بودن برازش

 گیری و ساختاری( معیاری کلی تحت عنوانرازش مدل کلی )هر دو بخش مدل اندازهب

مدل محسوب شود. با شاخصی مطمئن برای برازش کل  عنوانبه (GOF) برازش کلی مدل

 باشد.محاسبه می زير قابلاز طريق معادله  مدل برازش کلیها های آنررسیتوجه به ب

در سه سطح ضعیف،  36/0و  25/0 ،1با سه مقدار  دوانتآمده توسط اين می دستمقادير به

 د،باشمی 531/0 برابر نامبرده معیار کهآن به توجه باشوند.  بندییممتوسط و قوی تقس

 آمار بخش در .گیردمی قرار ديیتأ موردی« قو بسیار» حد در مدل کلی برازش بنابراين

 تأيیدی از تحلیل عاملی مربوط متغیرهای با هامؤلفه میان مجدد ارتباط بررسی برای استنباطی

مدل  T value معناداری اثر و آماره ضريب (، میزان1کلیة متغیرها استفاده شد. شکل ) برای

 دهد.پژوهش را نشان می
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 مدل پژوهش T value معناداری آماره : میزان1شکل

 

 

 مرتبط با متغیرهای پژوهش  t: مقادیر ضریب مسیر مستقیم و آماره 4جدول 

 های پژوهش()آزمون فرضیه

 ضریب Tآماره  فرضیه
-سطح معنی

 داری
 نتیجه فرضیه

 تأيید 001/0 817/0 470/25 روحیه ورزشکاری <- ورزش پاورلیفتینگ

 تأيید 001/0 793/0 443/23 مسئولیت شخصی <- ورزش پاورلیفتینگ

 تأيید 001/0 783/0 401/19 مراقبت و ارتباط <- ورزش پاورلیفتینگ

 رد 327/0 -031/0 194/0 ثبات قدم <- ورزش پاورلیفتینگ

 يیدتأ 001/0 768/0 480/20 مسئولیت اجتماعی <- ورزش پاورلیفتینگ
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لیفتینگ بر ثبات بجز اثر ورزش پاور tداری ضرايب معنی اکثر، 4وجه به نتايج جدول با ت

دار بودن تمامی سؤاالت و روابط میان متغیرها نیتر هستند که اين امر معبزرگ 96/1قدم از 

بنابراين برازش مدل پژوهش مورد قبول واقع  سازد؛% تائید می95را در سطح اطمینان 

(، مسئولیت 817/0ورزش پاورلیفتینگ بر روحیه ورزشکاران ) که داد گرديد. نتايج نشان

( اثر مستقیم، 768/0)(، مسئولیت اجتماعی 783/0(، مراقبت و ارتباط )793/0شخصی )

 داری دارد. مثبت و معنی

 گیریبحث و نتیجه

و  یاخالق یدر توسعه رفتارها نگیفتینقش ورزش پاورلپژوهش، شناسايی  اين از هدف

 روحیه بر نگپاورلیفتی نتايج پژوهش نشان داد که ورزشبود.  النیدر جوانان گ یفرهنگ

نتايج اين فرضیه با نتايج تحقیقات  .معنی داری دارد تأثیر گیالن جوانان ورزشکاری

( و شیلدس و بردماير 1398(، مراديان فارسانی و همکاران )1399عابدينی و همکاران )

-توان گفت به احتمال زياد ورزش پاورلیفتینگ میو میراشد، از اينبمی( همسو 2015)

 هایبرنامه گذار باشد وتأثیرمداری افزايش روحیه ورزشکاران و اخالق تواند در جهت

 آشکار و ندکمی بروز افراد ماهیت و شخصیت که دارد شرايطی و امکان بدنی تربیت

 ردد.گمی

 تأثیر گیالن جوانان در شخصی مسئولیت بر پاورلیفتینگ ورزش نتايج نشان داد که

برقی مقدم و  (2019(، ويد )1393فی و همکاران )نتايج اين فرضیه با نتايج يوس .دارد

 و انتقال توان گفتاشد. با توجه به اين يافته میبمی( همسو 2018( و ژوبا )1396همکاران )
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 برای را فرد شده آموخته رفتارهای اين انعکاس و هاشورز اجتماعی یهاهآموخت کاربرد

 گروهی هایفعالیت راه از شده سبک اجتماعی ازد و تجربهسمی ترآماده گروه در زندگی

 منطقی، یهایگیرتصمیم .اشدبمی مفید بسیار جتماعیا مسائل حل در بدنی تربیت

 از تقلید هستند و زندگی به انتقال قابل ورزشی میادين در آنها تجربه و اخالقی هایقضاوت

 ورزشی یهاتیفعال در کنندگانشرکت احترام مورد که کردار و گفتار در رهبران و مربیان

ردد. گمی آموزاندانش و زشکارانور در مطلوب و برجسته ايجاد صفات باعث هستند

 در که هستند عاداتی جمله از جمعی منافع قوانین، رعايت به احساسات، احترام کنترل

 زندگی فلسفه که دارند اذعان ورزشکاران و اغلباست  موجود آنها آموزش امکان ورزش

 در آنان رازي بوده، مؤثر گروه اين اخالقی و اجتماعی زندگی در آنها ررفتا طرز و مربیان

 از ورزشکاران اخالقی طوری که تربیتدارند؛ به قرار الگوبرداری برای بهتری موقعیت

 اصول است الزم خود نقش و رکا به اعتماد با مربیان پس گیردمی نشأت مربیان رفتار

-مهارت انجام که آنجا (. از2016 س،یو دوگان وسيپروکنند ) رعايت را اخالقی و انسانی

 بازی مقررات رعايت و رددگمی اجرا رشته هر خاص مقررات و قوانین بقط ورزشی های

 شآموز برای است موقعیتی ورزش کردن نتیجه، اشد، دربمی الزامی بازيکنان کلیه برای

 به را کاربردی راتاث با جوانان برای اجتماعی، خصوصاً قراردادهای و مقررات رعايت

 (.2011دودان و همکاران، دارد ) همراه

شود که رابطه تعاملی بین ی مشاهده میداریمعنا توجه به مدل تحقیق در حالت ب

خداداکاشی و  نتايج اين فرضیه با نتايجنیست.  داریمعن قدم ثبات با پاورلیفتینگ ورزش

که  است خودتنظیمی نوعی قدم اتثب پژوهشگران، باشد. طبق نظر( همسو می1397عباسی )
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 اهداف به دستیابی برای تالش مداوم و کار و عاليق یریپیگ برای پشتکار ايجاد موجب

 طول تغییرها در و هاشکست ها،ناامیدی مشکالت، وجود فرد علیرغم و شودمی بلندمدت

گذارد، یم سر پشت موفقیت با را هاو چالش موانع هدف، به توجه و پشتکار ظحف با مسیر،

مسیر  و داشته اطمینان خود اهداف به ادافر اين شودباعث می ورزشکاران در بنابراين امید

 کنند. طی خستگی بدون و ايستادگی و ثبات با را موفقیت

که رابطه تعاملی بین  شودی مشاهده میداریمعنبا توجه به مدل تحقیق در حالت 

به طوری که نتايج اين فرضیه با نتايج است  داریمعن ارتباط و مراقبت با پاورلیفتینگ ورزش

به نظر اشد. بمی( همسو 2019( و سواری نیکو و آسفی مقدم )2017مکاران )ولراند و ه

د و شو جوانان در ارتباط و مراقبت تواند باعث ارتقایمی پاورلیفتینگ سد ورزشرمی

رشد خصايل انسانی شده و  های اخالقی و پهلوانی باعثپاورلیفتینگ با تقويت جنبه ورزش

 افراد شود. باعث افزايش مراقبت و ارتباط بین

 دارمعنی اجتماعی مسئولیت با پاورلیفتینگ ورزش بین تعاملی رابطه که نتايج نشان داد

در  .دارد تأثیر جوانان در اجتماعی مسئولیت بر پاورلیفتینگ ورزش ديگر عبارتیبه است،

و طوری که اين يافته با نتايج عابدينی عات قبلی رجوع شد بهجهت تبیین اين يافته به مطالل

( 2015( و شیلدس و بردماير )1398(، مراديان فارسانی و همکاران )1399همکاران، )

-ی حس مسئولیتتواند باعث ارتقاتوان گفت که ورزش میرو می. از ايناشدبمیهمسو 

ه باعث شود که افراد نسبت به های اجتماعی شود و در نتیجپذيری به خصوص در زمینه

هد خود را مسئول بداند و در زمینه مسئولیت اجتماعی اقدام دحواداثی که در جامعه رخ می

 فرهنگ از مهمی بخش ورزشتوان گفت که های فرهنگی نمايند و بنابراين میبه فعالیت
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 یهاهبرنام ،هاهروزنام فصل سر گوناگون، محافل هایبحث است معاصر هانج در ملل

 و ملی مسابقات در موفقیت اعالم. است ساخته روشن را آن جايگاه تلويزيونی و راديوئی

. ازدسمی خشمگین و غمگین را مردم هاهبرنام در شکست و شاد را نفر هامیلیون المللیبین

 مسابقات، خالل و کنار در تجاری ها، تبلیغاتاستاديوم به تماشاچی نفر هامیلیون جلب

 استعدادها بردن باال به کمک در عالقه مورد هایتیم از آنان استقبال و ماشاگرانت حمايت

  (.2016 جوبا،باشد )می مؤثر ورزشی هایفعالیت و هاحرکت موزون و مطلوب یارائه و

 توصیف ساختارمند را عناصر از ایهمجموع تحقیق توان گفت، اينصورت کلی میبه

ارائه شده در اين  مدل کنند ومی تشريح ل اخالقی راکننده اصوعناصر تبیین که کرد

 هایفعالیت از ایمجموعه با آن ارتباط را بر اساس اصول اخالقی از شناختی پژوهش،

اصول  ارزيابی به توانمی مدل، بر پايه اين .کندمی های پاورلیفتینگ تبیینورزش در باشگاه

 اقدامات زمینه در علمی اطالعات و پرداخت اخالقی در میان ورزشکاران پاورلیفتینگ

 از جلوگیری از ايجاد روحیه پهلوانی در میان ورزشکاران برای نسازما بايد که را مناسبی

ساخت. هر چند در پژوهش حاضر، عوامل  فراهم دهد، انجام مديريتی توسعه نظر

احی اصول اخالقی از طريق ورزش پاورلیفتینگ کشور شناسايی و مدل آن طرکننده تببین

بع در ايجاد اصول پهلوانی و شد، اما بايد گفت با توجه به مدل نهايی پژوهش نقش منا

ها در قالب محیط اخالقی پیچیده بوده و تابعی از چگونگی بکارگیری کارا و اثربخش آن

رو، توجه به اين متغیر و فراهم کردن شرايط اينزندگی و خانواده ورزشکاران است. از 

ی در میان تواند در بهبود اصول اخالقهای فرهنگی و ورزشی میفعالیت تامین آن در قالب

 جوانان نقش مهمی داشته باشد. 
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های پژوهش پیشنهادات زير جهت ارتقای اصول اخالقی در میان بر اساس يافته 

-بهره و همچنین محور؛ و اخالق مجرب متخصص، انمربی شود ازورزشکارن پیشنهاد می

ود. ورزشی استفاده ش های بدنسازی ودر باشگاه کرده تحصیل و صصمتخ مربیان گیری از

 برای جذب ایحرفه الزم بودن تخصص دارا لحاظبه های بدنسازیهمچنین بر باشگاه

برای  اخالقی زشیهای آموبرگزاری کالس های بدنسازی و همچنینباشگاه ورزشکاران در

 ند.ورزشکاران پاورلیفتینگ کنترل و نظارت داشته باش
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