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چکیده
يکی از ابعاد و زوايای ورزش ،اخالق است که توجه به آن امری ضروری به نظر
میرسد و باشگاهها بهعنوان يک نهاد ورزشی میتوانند به سمت نهادينه کردن اخالق در
رفتارهای اخالقی و فرهنگی در ورزشکاران گام بزرگی بردارند .از اينرو ،هدف اين
پژوهش بررسی نقش ورزش در توسعه رفتارهای اخالقی و فرهنگی بود .روش از نظر هدف
کاربردی ،از نظر ماهیت توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش کلیه ورزشکاران
رشته پاورلیفتینگ در ردههای سنی مختلف در استان گیالن بودند که نمونه آماری ( 384نفر)
بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .برای سنجش متغیرهای اخالقی و فرهنگی از پرسشنامه
معتبر  ITCSQکه توسط ديودسون و همکاران ( )2006استفاده شد .همچنین پايايی آن با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( )0/88و پايايی ترکیبی محاسبه شد .جهت تجزيه و تحلیل
دادهها و برازش مدل از مدلسازی معادالت ساختاری و با نرمافزار  PLS3و SPSS24
 .1استاديار ،گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ايران
 .2مدرس دانشگاه ،گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی ،آموزشکده فنیوحرفهای سما سیاهکل ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،الهیجان ،ايران (نويسنده مسئول)
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استفاده شده است .نتايج نشان داد که ورزش بر روحیه ورزشکاران ( ،)0/817مسئولیت
شخصی ( ،)0/793مراقبت و ارتباط ( ،)0/783مسئولیت اجتماعی ( )0/768اثر مستقیم ،مثبت و
معنیداری دارد؛ اثر آن بر متغیر ثبات قدم ( )-0/03معنیدار نبود .بنابراين بر پايه اين مدل،
میتوان به ارزيابی ابعاد رفتارهای اخالقی و فرهنگی در میان جوانان ورزشکار پرداخت و
همچنین اطالعات علمی در زمینه اقدامات ضد اخالقی را که بايد باشگاهای فرهنگی و
ورزشی برای جلوگیری از ايجاد آن در میان ورزشکاران از نظر توسعه مديريتی انجام دهد،
فراهم سازد.

کلیدواژهها :رفتار فرهنگی ،مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت شخصی.
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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.
1. Department of Physical Education and Sport Science, Lahijan Branch, Islamic Azad University,
Guilan, Lahijan, Iran
2 . Sama technical and vocational training college, Islamic Azad university, Lahijan Branch,
Siyahkal, Iran (Responsible author) vahidbakhshalipour@yahoo.com
3. Master of Sports Management, MehrAstan University
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مقدمه
امروزه ورزش به منزلة پديدهای مؤثر در همة جوامع جايگاه ويژهای پیدا کرده
است تا آنجا که در حوزة جامعهشناسی 1از آن بهعنوان بارزترين نمودهای زندگی
اجتماعی 2و فرهنگی 3ياد شده و آن را در عقالنی شدن زندگی اجتماعی و توسعة
جوامع مدرن مؤثر میدانند (سندويک.)2019 ،4
ورزش به مانند ديگر عرصههای اجتماعی ،برای ماندگاری بايد همواره در رشد و
توسعه باشد و ابعاد و زوايای آن ،گسترش يابد و تثبیت و تقويت شود (اسمیت و لرد،5
 .)2019يکی از ابعاد ورزش ،اخالق 6است که توجه به آن امری الزم و ضروری به
نظر میرسد (اريکسون ،پاترسون و بکهوس .)2019 ،7اخالق سازهای جدانشدنی از
زندگی انسان است و فارغ از نژاد ،فرهنگ ،سیاست و طبقة اجتماعی ،نقش مهمی در
رفتار انسان ايفا میکند (کانستند ،واجنیر و ويلم .)2018 ،8ورزش بايد با سجايای
اخالقی ،اصول جوانمردی ،گذشت و ايثار همراه باشد و رعايت اصول و معیارهای
اخالقی بر همة ورزشکاران ،تماشاگران ،مربیان و مديران ورزشی و بهويژه بر
ورزشکاران حرفهای ،واجب است؛ چراکه ورزشکاران حرفهای در جامعه همچون
نماد به تصوير کشیده شدهاند (الهیم .)2018 ،9مهمترين رکن ورزش ،ورزشکاران

10
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هستند که مورد تأکیدند و نقطه ثقل شکلگیری ورزش هستند و البته ورزش همیشه
موجب ارتقا فضايل اخالقی ورزشکاران نمیشود و برخی تضادها نیز در اين زمینه
مشاهده شدهاند و چنانچه يکی از مهمترين تضادها ،ارزشها و يا اخالقیات عرفی
است که میتواند در فرهنگ ديگر ورزشکاران يک سجیه اخالقی نباشد و بدين
ترتیب ،اخالقیات در ورزش به يک امر پیچیده تبديل شده است (الهالبوسی و
همکاران.)2020 ،1
بدين ترتیب مقوالت و مؤلفههای گوناگونی برای پديده اخالق در ورزش
میتوان متصور بود؛ از جمله برخی مؤلفهها در اخالقیات که از بديهیات جامعه
ورزش میباشد رفتارهای اخالقی و فرهنگی است (دجوردجیک .)2019 ،2امروزه
ورزش در زندگی مردم دنیا نقش مهمی دارد و میلیونها نفر نیز به آن اشتغال دارند
(ويد .)2019 ،3از اينرو توجه به اخالق ورزش در میان تمام متصديان ورزش مسئلهای
حائز اهمیت است (مقدم .)2018 ،بسیاری از محققان ،معتقدند ورزش در رشد فردی و
اجتماعی تأثیر داشته و ورزش هر جامعه انعکاسدهنده فرهنگ آن جامعه است و
موضوعی که در جوامع مختلف و از جمله جامعه خودمان کمتر به آن پرداخته شده
است بحث فرهنگی و اخالقی ورزش است (خدادادکاشی و عباسی .)2019 ،ورزش
اين قابلیت را دارد که در بیشتر مقولههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
علمی ايفای نقش کند و به راستی در جهان کنونی کمتر پديدهای را میتوان يافت که
از چنین ويژگی و قابلیتی برخوردار باشد ،اما اين پديدة جهانی امروزه با آسیبی جدی
1. AlHalbusi
2. Djordjic
3. Wade
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روبروست ،آسیبی که ارزشهای فرهنگی و اجتماعی را هدف قرار داده و به راحتی
نمیتوان از کنار آن گذشت و اين آسیب همان از دست رفتن روح ورزش و اخالق
ورزشی در میان جامعة بزرگ ورزشی است (شیلدس و همکاران.)2015 ،1
ورزشکار در جوامع ،الگو و اسوة ديگران شمرده میشود و عدهای حتی در نوع
لباس و حرکات خود از ورزشکاران تقلید میکنند (کلیبر و رابرتس.)2016 ،2
ورزشکار در میدانهای جهانی ،نماينده و سفیر فرهنگی يک ملت است و کارهای
غیراخالقی او به پای فرهنگ آن ملت و کشور نوشته میشود و در اين صورت ،لزوم
رعايت آموزههای اخالق ضروری است و تبیین بايدها و نبايدهای اخالقی
ورزشکاران امری الزم برای سازمانهای ورزشی به شمار میرود (جوبا.)2016 ،3
امروزه ،سازمانهای ورزشی مختلف درصدد تبیین و ترويج اصول اخالقی هستند
و باشگاههای ورزشی از جملة اين سازمان های ورزشی هستند که در صنعت ورزش
بسیار اهمیت دارند و ريشه و هستة اصلی توسعة ورزش حرفهای در آنها شکل
میگیرد .اگر باشگاههای ورزشی اقدامات اساسی و بنیادی را در دستور کار خود قرار
دهند ،میتوانند نقش مهمی در رشد و توسعة فضائل اخالقی در ورزشکاران و ديگر
اعضای مرتبط با باشگاه داشته باشند و از اين رو ،در بعضی از باشگاههای ورزشی
اقداماتی اعم از تشکیل کمیته اخالق ،نوشتن آيیننامههای اخالقی انجام میگیرد
(نیکو .)2019 ،4با اين حال ،شواهد نشان میدهد اين اقدامات به خوبی نتوانسته به
1. Shields
2. Kleiber & Roberts
3. Juba
4. Nikou
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پذيرش رفتار اخالقی و عمل به آن کمک کند و بعضاً شاهد رفتارهای غیراخالقی از
ورزشکاران باشگاههای مختلف هستیم و ضرورت دارد اقداماتی در دستور کار قرار
گیرد که باعث ثبات ،پايداری و فراگیری رفتار اخالقی در همة اعضای باشگاهها،
مخصوصاً ورزشکاران ،گردد (شیلدس و همکاران.)2015 ،
ورزش و محیط های ورزشی در دنیای امروز به بستری برای بروز رفتار اخالقی و
غیر اخالقی تبديل شده است و بهطور مکرر مصاديق متنوعی از رفتار اخالقی و غیر
اخالقی در ورزش رخ میدهد و اين نوع رفتارها انعکاس و اثر گستردهای در جامعه
در سطوح مختلف ملی و بین المللی دارد (پرويوس و دوگانیس .)2016 ،بهطور کلی
کارکردهای اخالقی و فرهنگی ورزش را میتوان در سه سطح فردی ،ملی و بین-
المللی مورد تجزيهوتحلیل قرار داد و در سطح فردی ،ورزش و حضور در عرصههای
مرتبط با ورزش منجر به شکلگیری ،توسعه و انتقال ارزشهايی چون انضباط،
تندرستی ،رفتار جوانمردانه ،رقابت ،تالش و کوشش ،پشتکار و نیل به هدف میگردد
چراکه عرصههای ورزشی مملو از مصاديق و رخدادهايی است که اين ارزشها را
مرتباً نمايش و تقويت میکند (دودان و همکاران .)2011 ،از سويی ديگر ورزش،
افراد جامعه را از انحرافات و آسیبهای اجتماعی دور نگه میدارد و در سطح ملی،
ورزش عاملی است برای ايجاد هويت ،انسجام و همبستگی ملی .مصاديق اين کارکرد
ورزش را میتوان در احساس هويت ،رضايت و غرور جامعه بعد از پیروزی تیمهای
ملی دانست و در سطح بینالمللی ،ورزش و رويدادهای بینالمللی که در داخل و يا
خارج از کشور برگزار میگردد ،فرصتی است برای انتقال و گسترش میراث فرهنگی
و ارزشهای اخالقی و انسانی جامعه به ملتهای ديگر و آشنايی و شناسايی
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ارزشهای سازنده فرهنگی ساير کشورها و نهادينه سازی اين ارزشها در داخل کشور
(نظريان.)2015 ،
از جمله پژوهشهايی که در زمینة بررسی اين متغیرها میتوان به آنها اشاره نمود؛
تحقیق کلیبر و رابرتس ( )2016در تحقیق خود با عنوان اثرات تجربه ورزشی در
توسعه شخصیت اجتماعی به اين نتیجه رسیدند که تأکید بیش از حد بر پیروزی،
مشکالت اخالقی برای ورزشکاران ايجاد میکند و جامعهپذيری را کاهش میدهد.
عرفانی و پارساجو ( )2017در تحقیقی نشان دادند اخالق جوانمردی در میان
ورزشکاران بخش قهرمانی ،جايگاه مناسبی ندارد و برای ارتقای جايگاه آن بايد
برنامههای دقیق تدوين شود .ناظريان ،رحیم ،سلطانی و ناظريان ( )2015با هدف
بررسی رابطة فرهنگ سازمانی و اخالق حرفهای کارمندان باشگاههای ورزشی است
که محققین در نتايج پژوهش خود به نقش تأثیرگذار فرهنگ سازمانی بر اخالق
حرفهای اشاره کرده و بر اهمیت آن تاکید نمودهاند .سالجقه و صفری ( )2015با
هدف بررسی رابطة اخالق حرفهای با عملکرد استادان دانشگاه ،نقش فرهنگ
سازمانی بر عملکرد شغلی را بسیار مهم دانسته و از آن بهعنوان يک عامل مهم و
اثرگذار بر عملکرد شغلی ياد کردهاند.
با توجه به اينکه وضعیت فعلی اخالق در ورزش و مخصوصاً در باشگاههای
ورزشی نامطلوب است و همچنین با پی بردن به اهمیت شناخت کارکردهای اخالقی
و فرهنگی باشگاهها برای نهادينه کردن اخالق در ورزشکاران ،بررسی اين کارکردها
ضروری به نظر میرسد .در اين تحقیق سعی شده است اخالق ورزشی را با رويکردی
جديد در اين رشته محبوب بررسی و مقايسه کرد و به اهمیت اين دو پاسخ مناسبی

نقش ورزش در توسعه رفتارهای اخالقی و فرهنگی

83 

داد .اکنون با توجه به موارد ذکر شده سؤال اصلی تحقیق اين میباشد که آيا ورزش
در توسعه رفتارهای اخالقی و فرهنگی در جوانان تأثیر دارد؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر نوع توصیفی -همبستگی و از نظر هدف کاربردی میباشد
که به شکل پیمايشی انجام گرفته است .جامعه آماری اين تحقیق شامل کلیه
ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ در ردههای سنی مختلف در استان گیالن در سال 1399
بودند و با استفاده از فرمول کوکران تعداد حداکثر نمونهی آماری ( 384نفر) در نظر
گرفته شد .اين تعداد نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتحاب شدند.
پرسشنامه پژوهش حاضر محقق ساخته میباشد که شامل  2بخش میباشد که در بخش
اول ويژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها مورد سنجش قرار گرفته است .در بخش
دوم پرسشنامه برای سنجش رفتارهای اخالقی و فرهنگی از پرسشنامه  ITCSQکه
توسط ديودسون و همکاران ( )2006نوشته شده است استفاده گرديد ،که اين
پرسشنامه شامل خرده مقیاس ارزشها (ابعاد روحیه ورزشکاری ،مسئولیت شخصی و
ثبات قدم) و خرده مقیاس جو ارتباطات (ابعاد تجربه مراقبت و ارتباط با ديگران و
مسئولیت اجتماعی) میباشد .برای طراحی سؤاالت از طیف پنج گزينهای لیکرت (به
شدت مخالفم ( )1امتیاز ،مخالفم ( )2امتیاز ،نظری ندارم ( )3امتیاز ،موافقم ( )4امتیاز،
کامالً موافقم ( ))5استفاده گرديده است .در اين پژوهش روايی محتوی و صوری
پرسشنامه توسط صاحبنظران ( 12نفر) تائید شد؛ همچنین پايايی آن نیز با استفاده از
آزمون آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس روحیه ورزشکاری  ،0/77مسئولیت شخصی
 ،0/71ثبات قدم  ،0/79تجربه مراقبت و ارتباط  0/80و مسئولیت اجتماعی  0/85به
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دست آمد که میزان پايايی قابل قبولی را نشان میدهد .در نهايت ضريب پايايی برای
کل پرسشنامه  0/88به دست آمد .جهت توزيع پرسشنامهها توسط تیمها ،ابتدا اجازه
همکاری توسط مسئولین تیمها گرفته شد و سپس با مربیان تیمها درباره موضوع
تحقیق و پرسشنامه صحبت به عمل آمد و پس از کسب اجازه از مربی تیم و با
هماهنگی قبلی پرسشنامهها در بین اعضای تیم توزيع گرديد .اهداف پژوهشگر از
مطالعه و نیز نحوه پاسخ دادن به سؤالها به وسیله يک برگه راهنما به همراه پرسشنامه
در بین آزمودنیها توزيع شد و همچنین پژوهشگر توضیحات الزم را ارائه داد .از
آزمودنیها خواسته شد که پرسشنامه را بهصورت انفرادی پر کنند تا پاسخ
پرسشنامهها واقعی و صادقانه باشد .در نهايت از آمار توصیفی (محاسبه میانگین و
انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کلموگراف اسمیرنف) جهت تجزيهوتحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS22استفاده شد .همچنین برای آزمون فرضیهها و
تعیین برازش مدل پژوهش از نرمافزار  PLS3استفاده شد.
یافتههای پژوهش
يافتههای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزيهوتحلیل
قرار گرفت .در بخش توصیفی ،برخی از ويژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت ،میزان
تحصیالت و شغل يا تخصص در حوزه تولیدات ورزشی) نمونه آماری تحقیق گزارش
شده است (جدول .)1
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جدول  :1توصیف آماری نمونه

نوع

فراوانی

درصد فراوانی

متغیر

 1تا  3سال

84

21/88

 3تا  6سال

98

25/52

 6تا  9سال

112

29/17

بیشتر از  9سال

90

23/43

ديپلم و پايینتر

69

17/97

کاردانی

102

26/56

کارشناسی

140

36/46

کارشناسی ارشد و باالتر

73

19/01

 20تا  30سال

105

27/3

 31تا  40سال

152

39/6

 41تا  50سال

84

21/9

 51تا  60سال

32

8/3

 60سال به باال

11

2/9

384

100

سابقه

میزان تحصیالت

سن

مجموع

در بخش ديگر يافتههای توصیفی پژوهش ،تمرکز میانگین و همچنین انحراف
معیار برای متغیرهای پرسشنامههای پژوهش مورد بررسی آورده شده است (جدول .)2
جدول  :2میانگین و انحراف معیار بین متغیرهای پژوهش

ابعاد
استفاده از پاورلیفتینگ
روحیه ورزشکاری
مسئولیت شخصی

میانگین
3/45
3/36
3/49

انحراف معیار
0/59
0/78
0/69
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ابعاد
ثبات قدم
مراقبت و ارتباط
مسئولیت اجتماعی

میانگین
3/51
3/71
3/76

انحراف معیار
0/68
0/70
0/71

با توجه به جدول  ،2مالحظه میشود که متغیر مسئولیت اجتماعی دارای بیشترين
میانگین ( )3/76و روحیه ورزشکاری دارای کمترين میانگین ( )3/36میباشد .در
بخش ديگری از ضريب شاخص  R2و فرمول  GOFجهت مناسب بودن برازش مدل
ساختاری استفاده شد است.
جدول  :3ضرایب شاخص  R Squareمتغیرهای درونزای مدل

ابعاد تحقیق
استفاده از پاورلیفتینگ
روحیه ورزشکاری
مسئولیت شخصی
ثبات قدم
مراقبت و ارتباط
مسئولیت اجتماعی

AVE
0/54
0/60
0/58
0/61
0/59
0/50

R2
برونزا
0/66
0/62
0/01
0/61
0/58

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

0/87
0/87
0/76
0/76
0/77
0/75

0/85
0/86
0/84
0/81
0/85
0/81

 R2معیاری است که نشان از تأثیر يک متغیر برونزا بر يک متغیر درونزا دارد و
سه مقدار  0/67 ،0/33 ،0/19بهعنوان مقدار مالک برای مقادير ضعیف ،متوسط و
قوی  R2در نظر گرفته میشود .با توجه به نتايج جدول  ،3مقدار  R2متغیرهای پژوهش
با توجه به سه مقدار مالک ،مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأيید میکند .در
 ،PLSبه منظور برازش مدل کلی (هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری) معیاری
کلی تحت عنوان برازش کلی مدل ) (GOFبهعنوان شاخصی مطمئن برای برازش کل
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مدل محسوب شود .با توجه به بررسیهای آنها برازش کلی مدل از طريق معادله زير
قابل محاسبه میباشد .مقادير بهدست آمده توسط اين میتواند با سه مقدار  0/25 ،1و
 0/36در سه سطح ضعیف ،متوسط و قوی تقسیمبندی شوند .با توجه به آنکه معیار
نامبرده برابر  0/531میباشد ،بنابراين برازش کلی مدل در حد «بسیار قوی» مورد تأيید
قرار میگیرد .در بخش آمار استنباطی برای بررسی مجدد ارتباط میان مؤلفهها با
متغیرهای مربوط از تحلیل عاملی تأيیدی برای کلیة متغیرها استفاده شد .شکل (،)1
میزان ضريب اثر و آماره معناداری  T valueمدل پژوهش را نشان میدهد.

شکل :1میزان آماره معناداری  T valueمدل پژوهش
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جدول  :4مقادیر ضریب مسیر مستقیم و آماره  tمرتبط با متغیرهای پژوهش
(آزمون فرضیههای پژوهش)
فرضیه

ورزش پاورلیفتینگ  >-روحیه

آماره T

ضریب

سطح معنی-
داری

نتیجه فرضیه

25/470

0/817

0/001

تأيید

23/443

0/793

0/001

تأيید

ورزش پاورلیفتینگ  >-مراقبت و ارتباط

19/401

0/783

0/001

تأيید

ورزش پاورلیفتینگ  >-ثبات قدم

0/194

-0/031

0/327

رد

20/480

0/768

0/001

تأيید

ورزشکاری
ورزش پاورلیفتینگ  >-مسئولیت
شخصی

ورزش پاورلیفتینگ  >-مسئولیت
اجتماعی

با توجه به نتايج جدول  ،4اکثر ضرايب معنیداری  tبجز اثر ورزش پاورلیفتینگ بر
ثبات قدم از  1/96بزرگتر هستند که اين امر معنیدار بودن تمامی سؤاالت و روابط
میان متغیرها را در سطح اطمینان  %95تائید میسازد؛ بنابراين برازش مدل پژوهش
مورد قبول واقع گرديد .نتايج نشان داد که ورزش پاورلیفتینگ بر روحیه ورزشکاران
( ،)0/817مسئولیت شخصی ( ،)0/793مراقبت و ارتباط ( ،)0/783مسئولیت اجتماعی
( )0/768اثر مستقیم ،مثبت و معنیداری دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از اين پژوهش ،شناسايی نقش ورزش پاورلیفتینگ در توسعه رفتارهای
اخالقی و فرهنگی در جوانان گیالن بود .نتايج پژوهش نشان داد که ورزش
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پاورلیفتینگ بر روحیه ورزشکاری جوانان گیالن تأثیر معنی داری دارد .نتايج اين
فرضیه با نتايج تحقیقات عابدينی و همکاران ( ،)1399مراديان فارسانی و همکاران
( )1398و شیلدس و بردماير ( )2015همسو میباشد ،از اينرو میتوان گفت به احتمال
زياد ورزش پاورلیفتینگ میتواند در جهت افزايش روحیه ورزشکاران و اخالق-
مداری تأثیرگذار باشد و برنامههای تربیت بدنی امکان و شرايطی دارد که شخصیت و
ماهیت افراد بروز میکند و آشکار میگردد.
نتايج نشان داد که ورزش پاورلیفتینگ بر مسئولیت شخصی در جوانان گیالن تأثیر
دارد .نتايج اين فرضیه با نتايج يوسفی و همکاران ( ،)1393ويد ( )2019برقی مقدم و
همکاران ( )1396و ژوبا ( )2018همسو میباشد .با توجه به اين يافته میتوان گفت
انتقال و کاربرد آموختههای اجتماعی ورزشها و انعکاس اين رفتارهای آموخته شده
فرد را برای زندگی در گروه آمادهتر میسازد و تجربه اجتماعی کسب شده از راه
فعالیتهای گروهی تربیت بدنی در حل مسائل اجتماعی بسیار مفید میباشد .تصمیم-
گیریهای منطقی ،قضاوتهای اخالقی و تجربه آنها در میادين ورزشی قابل انتقال به
زندگی هستند و تقلید از مربیان و رهبران در گفتار و کردار که مورد احترام شرکت-
کنندگان در فعالیتهای ورزشی هستند باعث ايجاد صفات برجسته و مطلوب در
ورزشکاران و دانشآموزان میگردد .کنترل احساسات ،احترام به قوانین ،رعايت منافع
جمعی از جمله عاداتی هستند که در ورزش امکان آموزش آنها موجود است و اغلب
ورزشکاران اذعان دارند که فلسفه زندگی مربیان و طرز رفتار آنها در زندگی
اجتماعی و اخالقی اين گروه مؤثر بوده ،زيرا آنان در موقعیت بهتری برای الگوبرداری
قرار دارند؛ بهطوری که تربیت اخالقی ورزشکاران از رفتار مربیان نشأت میگیرد پس
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مربیان با اعتماد به کار و نقش خود الزم است اصول انسانی و اخالقی را رعايت کنند
(پرويوس و دوگانیس .)2016 ،از آنجا که انجام مهارتهای ورزشی طبق قوانین و
مقررات خاص هر رشته اجرا میگردد و رعايت مقررات بازی برای کلیه بازيکنان
الزامی میباشد ،در نتیجه ،ورزش کردن موقعیتی است برای آموزش رعايت مقررات و
قراردادهای اجتماعی ،خصوصاً برای جوانان با اثرات کاربردی را به همراه دارد
(دودان و همکاران.)2011 ،
با توجه به مدل تحقیق در حالت معنیداری مشاهده میشود که رابطه تعاملی بین
ورزش پاورلیفتینگ با ثبات قدم معنیدار نیست .نتايج اين فرضیه با نتايج خداداکاشی
و عباسی ( )1397همسو میباشد .طبق نظر پژوهشگران ،ثبات قدم نوعی خودتنظیمی
است که موجب ايجاد پشتکار برای پیگیری عاليق و کار و تالش مداوم برای دستیابی
به اهداف بلندمدت میشود و فرد علیرغم وجود مشکالت ،ناامیدیها ،شکستها و
تغییرها در طول مسیر ،با حفظ پشتکار و توجه به هدف ،موانع و چالشها را با موفقیت
پشت سر میگذارد ،بنابراين امید در ورزشکاران باعث میشود اين افراد به اهداف
خود اطمینان داشته و مسیر موفقیت را با ثبات و ايستادگی و بدون خستگی طی کنند.
با توجه به مدل تحقیق در حالت معنیداری مشاهده میشود که رابطه تعاملی بین
ورزش پاورلیفتینگ با مراقبت و ارتباط معنیدار است به طوری که نتايج اين فرضیه با
نتايج ولراند و همکاران ( )2017و سواری نیکو و آسفی مقدم ( )2019همسو میباشد.
به نظر میرسد ورزش پاورلیفتینگ میتواند باعث ارتقای مراقبت و ارتباط در جوانان
شود و ورزش پاورلیفتینگ با تقويت جنبههای اخالقی و پهلوانی باعث رشد خصايل
انسانی شده و باعث افزايش مراقبت و ارتباط بین افراد شود.
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نتايج نشان داد که رابطه تعاملی بین ورزش پاورلیفتینگ با مسئولیت اجتماعی
معنیدار است ،بهعبارتی ديگر ورزش پاورلیفتینگ بر مسئولیت اجتماعی در جوانان
تأثیر دارد .در جهت تبیین اين يافته به مطاللعات قبلی رجوع شد بهطوری که اين يافته
با نتايج عابدينی و همکاران ،)1399( ،مراديان فارسانی و همکاران ( )1398و شیلدس
و بردماير ( )2015همسو میباشد .از اينرو میتوان گفت که ورزش میتواند باعث
ارتقای حس مسئولیتپذيری به خصوص در زمینههای اجتماعی شود و در نتیجه باعث
شود که افراد نسبت به حواداثی که در جامعه رخ میدهد خود را مسئول بداند و در
زمینه مسئولیت اجتماعی اقدام به فعالیتهای فرهنگی نمايند و بنابراين میتوان گفت
که ورزش بخش مهمی از فرهنگ ملل در جهان معاصر است بحثهای محافل
گوناگون ،سر فصل روزنامهها ،برنامههای راديوئی و تلويزيونی جايگاه آن را روشن
ساخته است .اعالم موفقیت در مسابقات ملی و بینالمللی میلیونها نفر را شاد و
شکست در برنامهها مردم را غمگین و خشمگین میسازد .جلب میلیونها نفر تماشاچی
به استاديومها ،تبلیغات تجاری در کنار و خالل مسابقات ،حمايت تماشاگران و استقبال
آنان از تیمهای مورد عالقه در کمک به باال بردن استعدادها و ارائهی مطلوب و
موزون حرکتها و فعالیتهای ورزشی مؤثر میباشد (جوبا.)2016 ،
بهصورت کلی میتوان گفت ،اين تحقیق مجموعهای از عناصر ساختارمند را
توصیف کرد که عناصر تبیینکننده اصول اخالقی را تشريح میکنند و مدل ارائه شده
در اين پژوهش ،شناختی از اصول اخالقی را بر اساس ارتباط آن با مجموعهای از
فعالیتهای ورزش در باشگاههای پاورلیفتینگ تبیین میکند .بر پايه اين مدل ،میتوان
به ارزيابی اصول اخالقی در میان ورزشکاران پاورلیفتینگ پرداخت و اطالعات علمی
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در زمینه اقدامات مناسبی را که بايد سازمان برای جلوگیری از ايجاد روحیه پهلوانی در
میان ورزشکاران از نظر توسعه مديريتی انجام دهد ،فراهم ساخت .هر چند در پژوهش
حاضر ،عوامل تببین کننده اصول اخالقی از طريق ورزش پاورلیفتینگ کشور شناسايی
و مدل آن طراحی شد ،اما بايد گفت با توجه به مدل نهايی پژوهش نقش منابع در
ايجاد اصول پهلوانی و اخالقی پیچیده بوده و تابعی از چگونگی بکارگیری کارا و
اثربخش آنها در قالب محیط زندگی و خانواده ورزشکاران است .از اينرو ،توجه به
اين متغیر و فراهم کردن شرايط تامین آن در قالب فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
میتواند در بهبود اصول اخالقی در میان جوانان نقش مهمی داشته باشد.
بر اساس يافتههای پژوهش پیشنهادات زير جهت ارتقای اصول اخالقی در میان
ورزشکارن پیشنهاد میشود از مربیان متخصص ،مجرب و اخالق محور؛ و همچنین
بهرهگیری از مربیان متخصص و تحصیل کرده در باشگاههای بدنسازی و ورزشی
استفاده شود .همچنین بر باشگاههای بدنسازی بهلحاظ دارا بودن تخصص الزم
حرفهای برای جذب ورزشکاران در باشگاههای بدنسازی و همچنین برگزاری
کالسهای آموزشی اخالقی برای ورزشکاران پاورلیفتینگ کنترل و نظارت داشته
باشند.
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