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 چکیده
 .نجام شداي اجتماعي ها سازي فرهنگ ورزشي از طريق شاخص پیادههدف اين پژوهش با  :زمینه و هدف

ي علوم ورزشي، عوامل مديريتي و اجرايي مرتبط ها و مدرس انادتاسآماري پژوهش شامل  هجامع. تحلیلي بودـ   روش پژوهش از نوع توصیفي :روش

به ( 262)ت ساختاري المدلسازي معاد برايآماري پژوهش به تعداد قابل کفايت  نهنمو. بودندگران حوزه توسعه ورزش  با ورزش و پژوهشگران و تحلیل

و اي تنظیم و بـا اسـتفاده از نظـر متخصصـان     ساخته براساس مطالعه نظري و مصاحبه با متخصصان، پرسشنامه محقق .ش تصادفي انتخاب شدندرو

یل تحل براي( PLSبا استفاده از نرم افزار ) ريت ساختاالسازي معاد از روش مدل. شد تأيید پايايي آلفاي کرونباخاز طريق  وروايي آزمون تحلیل عاملي 

 . شد هاستفاد ها يافته

الملل و روندهاي اجتماعي هر  همچنین قوانین بین. است مؤثرالملل  بر قوانین بین 02/1ي پژوهش تحوالت جهاني به میزان ها براساس يافته :ها يافته

 . هستند مؤثربر فرهنگ ورزش کشور  30/1و  65/1کدام به ترتیب 

 .ل توجهي در ارتقاي فرهنگ ورزش کشور دارندقاب تأثیري اجتماعي ها شاخص :گیری نتیجه
 

  ورزشفرهنگ، هاي اجتماعي سالمت  ترويج بهداشت، شاخص، ريزي اجتماعي برنامه :ها کلیدواژه

 
 مقدمه
بـراي    هاي اخیر به حمايت از ورزش گذاران در دههها و سیاست دولت

از اين  بخشي(. 0)اند  مبارزه با طیف وسیعي از مشكالت اجتماعي پرداخته

تواند رفتارهـاي  در گروه، مي کسب هويت. مشكالت مربوط به هويت است

بنـابراين  . قـرار دهـد   تأثیربین فردي را شكل دهد و سالمت فرد را تحت 

دانند  يابي اجتماعي از طريق ورزش را يک عامل درماني ميمحققان، هويت

. نـد ک گیري روان سالم و رشد ذهني فـرد کمـک مـي   ورزش به شكل(. 5)

هـاي فرهنگـي و جنسـیتي    همچنین اثر قابل توجهي در تخريـب کلیشـه  

ي توسـعه اجتمـاعي ماننـد رفـاه اجتمـاعي،      ها ورزش بر شاخص(. 3)دارد

(. 0)سالمت فردي، سالمت اجتماعي، وحدت و انسجام اجتماعي اثر دارد 

توسعه اجتماعي يكي از ابعاد اصلي فرايند توسعه و بیـانگر کیفیـت نظـام    

هـاي توسـعه و   کوشند تـا زمینـه   ها ميدولت بنابراين(. 2)است  اجتماعي

توسـعه  (. 0)دست آورنـد  هاي ورزشي بهگسترش خود را از طريق فعالیت

ها شود که با ترکیب آن، فرايندها و اقداماتي گفته ميها ورزش به سیاست

وجـود  و تجارب ورزشي براي همه افراد جامعه بـه  ها شود فرصت تالش مي

هـاي توسـعه ورزش   بیشتر ادبیات اخیر، مربوط به رفتار سیاسـت (. 6)آيد 

لـذا توسـعه   . هـا دارد  است که اهمیت زيادي در تجزيه و تحلیل سیاسـت 

(. 5)هاي عمومي را به خود اختصاص دهدورزش بايد جايگاه اصلي سیاست

تقويــت روحیــه ورزش ، (5100)براســاس مطالعــات کريمــي و همكــاران 

توانـد میـزان    مثابه الگوي تعامـل جمعـي، مـي    ش بهمعرفي ورزدوستي و 

بنابراين فرهنگ ورزش، نقـش  . مشارکت ورزشي را در جامعه افزايش دهد

توانـد   مشارکت در ورزش مي. کندبسیار بااليي در توسعه اجتماعي ايفا مي

هاي منفي در  سبک زندگي سالم براي جوانان ايجاد کند و از انجام فعالیت

 تـأمین قـوانین مربـوط بـه لـزوم     (. 8)کندان جلوگیري اوقات فراغت جوان

هـاي   تواند به بهبـود مشـارکت ورزشـي کمـک کنـد و زمینـه       بودجه، مي

هـاي ورزشـي،   سـازمان (. 0)کنـد  تأمینزيرساختي را براي توسعه ورزش 

هـاي گونـاگوني در   داري هستند که در طول زمان به شیوهنهادهاي هدف

 (.01)اندوجوي رشد و توسعه بوده جست

رويكردهايي براي توسعه فردي و اجتماعي از طريق ورزش بیان شده 

هاي سـنتي ماننـد کـار    هاي ورزشدنبال ادغام آرمانرويكرد اول به: است

هاي ورزشي بـه عنـوان ابـزار    رويكرد دوم از فعالیت. تیمي در ورزش است

در حقیقـت،  (. 00)کنـد  کننـدگان اسـتفاده مـي   ايجاد انگیزه براي شرکت
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 تماعيهاي اج محور از طريق شاخص سازي فرهنگ ورزشي سالمت پیاده

 203/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي چهارم، شماره 0011 زمستاندوره پنجم، 

يابي بـه اهـداف توسـعه پايـدار نقـش      هاي مختلفي در دسترزش از راهو

تواند به عنوان ابزاري واقعي براي ترويج صـل  پايـدار   ورزش مي(. 05)دارد

در نتیجه، ورزش محرک اساسي براي توسعه (. 03)مورد استفاده قرار گیرد

 (.00)شود  پايدار در نظر گرفته مي

سـعه ورزش را راهبـردي بـراي    پژوهشگران در تحقیقات گذشـته، تو 

 بايد ،(5151)زارعیان و همكاران  يها يافته براساس. دانندتوسعه پايدار مي

 در پروري پهلوان توسعه بر آموزش و سازي خود سازي، فرهنگ راهبردهاي

 ايـن  بـه  ،(5100)همكـاران  و میمند قشمي (.02)شود بسته کار به ورزش

هـاي عـام اخالقـي،     ارزش دهنـده  مضـامین سـازمان   کـه  رسـیدند  نتیجه

هاي ملي  هاي مادي و جسمي ورزش، ارزش هاي ذاتي ورزش، ارزش ارزش

هاي مذهبي، الگـوي فرهنـگ ورزش در ايـران را تعريـف      و تاريخي، ارزش

، به اين نتیجـه رسـیدند   (5151)سرانو و همكاران گونزالس .(06)کنند مي

صــنعت ورزش  کــارآفريني و نــوآوري پايــدار در ورزش، بــراي آينــده کــه

نشـان دادنـد    ،(5100)و همكاران (Kruszy) کروزي(. 5)امیدوارکننده است

تـرين عامـل   هاي اجتماعي بـراي شـهروندان، مهـم   سازي زيرساخت آماده

هاي توسعه از ديدگاه اپستويل و ترين شاخص مهم(. 3)توسعه ورزش است 

رکت؛ ، اخالق کاري؛ مسئولیت؛ رهبـري؛ مشـا  (5100) (Opstoel) همكاران

 (. 6)باشنديابي، ارتباطات و رفتار اجتماعي ميدوست

ات قابل توجهي بر فرهنگ ورزشي تأثیرتواند هاي اجتماعي ميشاخص

هـاي  اين پژوهش سعي دارد زمینـه  بنابراين. محور به جاي بگذارد سالمت

توانـد مشـارکت فعـال ورزشـي را در پـي داشـته باشـد        اجتماعي که مـي 

صلي انجام اين پژوهش از آن جا حاصل شد که نقش ايده ا. شناسايي کند

متغیرهاي کالن اجتماعي در ارتقاي فرهنگ ورزش کمتر مورد بررسي قرار 

سازي بستر مهمي را براي توسعه و پیشرفت جوامع و فرهنگ. گرفته است

آورد و پرداختن به خلل و فرج آن براي همه مديران وجود مي هافراد بشر ب

و  آور جمله مديران و محققان حوزه ورزش همیشه الزام مسئول در ايران از

 ،پذيري افراد را بـاال مـي بـرد    ورزش نه تنها جامعه .(05)باشدضروري مي

تواند به واسطه مورد توجه قرار گرفتن منبع بسـیار مهمـي بـراي     بلكه مي

ده شاين امر سبب . ايجاد انگیزه و سالمت روح و روان افراد در جامعه باشد

ش به عنوان ابزاري براي ترويج فرهنگ در سط  جامعـه نگريسـته   به ورز

ي اساسي اجتماعي ها بنابراين در اين پژوهش سعي مي شود به مقوله. شود

توانـد ديـد   نتايج ايـن پـژوهش مـي   . در توسعه فرهنگ ورزش توجه شود

هـاي  مردان دهد تا از طريـق توجـه بیشـتر بـه شـاخص     مناسبي به دولت

 .رهنگ ورزش، به اهداف توسعه اجتماعي دست يابندبر ف مؤثراجتماعي 

 

 روش
تحلیلي بـود کـه بـه شـكل میـداني انجـام       -روش پژوهش از نوع توصیفي

ي علـوم ورزشـي،   هـا  و مـدرس  اسـتادان جامعه آماري پژوهش شـامل  . گرفت

گـران حـوزه    عوامل مديريتي و اجرايي مرتبط با ورزش و پژوهشگران و تحلیـل 

نمونـه آمـاري پـژوهش بـه تعـداد قابـل کفايـت جهـت         . ي بودندتوسعه ورزش

 نفـر  02الـي   2به تعداد  PLSافزار  سازي معادالت ساختاري در محیط نرم مدل

. نفر به عنوان نمونه انتخـاب شـدند   262بنابراين . بود سؤالبه ازاي هر گويه يا 

حقق ابزار پژوهش شامل پرسشنامه م. به صورت تصادفي بود گیري روش نمونه

اسـتخراج  . ساخته در دو بخش مشخصات توصیفي و سـؤاالت تخصصـي بـود   

هاي اولیه با بررسي مباني و پیشـینه از طريـق مطالعـه    ها و گويهها، مؤلفهعامل

ي نیمـه سـاختار يافتـه شـامل     ها و مقاالت و همچنین مصاحبه ها اسناد، کتاب

ي هـا  هـاي مربـوط بـه شـاخص     منابع داخلي و خـارجي متغیرهـا و شـاخص   

براي بررسـي  . بر توسعه فرهنگ ورزشي شناسايي و انتخاب شد مؤثراجتماعي 

متغیرهاي شناسايي شده و اکتشاف بیشتر در زمینه پژوهش از مصاحبه نیمـه  

گويـه کـه بـا     61نامه نهايي در پرسش. هدايت شده از متخصصان استفاده شد

يـي صـوري و   روا. اي تهیـه گرديـد  گذاري پـنج گزينـه   روش لیكرت و با ارزش

ن بررسـي و پايـايي پرسشـنامه نیـز بـا      انفر از متخصص 05محتوايي آن توسط 

عالوه بر اين، پرسشنامه بـا اسـتفاده از تحلیـل    . شد تأيیدروش آلفاي کرونباخ 

ابعاد اين پرسشنامه شـامل  . شد تأيیدي مرتبه اول و دوم بررسي و تأيیدعاملي 

، رونـدهاي  سـؤال  05ن الملل بـا  قوانین ورزش بی ،سؤال 08تحوالت جهاني با 

در قسـمت  . اسـت  سـؤال  08فرهنگ ورزش کشور بـا   و سؤال 05اجتماعي با 

سازي معادالت ساختاري با رويكرد حداقل مربعـات   ها از روش مدلتحلیل داده

، براي بررسـي همـه جانبـه مـدل مفهـومي      PLSافزار  جزئي و با استفاده از نرم

 .پژوهش بهره گرفته شد

 

 ها يافته
شـناختي  هـاي جمعیـت   به اطالعات مربـوط بـه ويژگـي    0در جدول 

نتايج تحلیل عاملي نشـان داد بارهـاي   . ها اشاره شده است مصاحبه شونده

اعتبـار مناسـبي    نيو بنـابرا  باشـند  يم 5/1از  شتریب ها هيگوعاملي تمامي 

بزرگتر از  ریمتغ اينکه پايايي مرکب براي همچنین نتايج نشان داد . دارند

نتايج حاصل از روايي و . باشد يم 2/1بزرگتر از آن  انسيوار نیانگیو م 8/1

 3هاي مدل نهايي پژوهش در جدول و بررسي شاخص 5پايايي در جدول 

در نتیجه با توجه به تأيید مدل به گزارش . نشان از اعتبار باالي مدل دارد

 .پردازيمنتايج تحلیل مسیر در قالب مدل تحقیق مي

 

 شناختی نمونه پژوهش طالعات جمعیتا -1جدول 

 درصد فراوانی ها ويژگی متغیر

 کارشناسي تحصیالت

 کارشناسي ارشد

 دکتري تخصصي

030 

305 

000 

50 

26 

51 

 ناو مدرس استادان ورزش با ارتباط نوع

 مديريتي و اجرايي

 پژوهشگران

031 

500 

000 

53 

25 

52 

 زن جنسیت

 مرد

530 

330 

00 

20 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               2 / 6

http://ijhp.ir/article-1-457-en.html


 و همكاران همايون عباسي

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /200

 های روايی و پايايی نهايی تحقیق یلتحلبوط به نتايج مر -2جدول 

 آلفای کرونباخ Rho پايايی مرکب واريانس میانگین تعداد سؤال مؤلفه

 056/1 056/1 058/1 500/1 08 تحوالت جهاني

 062/1 062/1 060/1 551/1 05 الملل قوانین ورزش بین

 080/1 080/1 085/1 522/1 08 فرهنگ ورزش کشور

 086/1 085/1 085/1 525/1 05 عيروندهاي اجتما
 

 های برازش برای متغیرهای تحقیق مقادير شاخص -3جدول 

 Q2 R2 SRMR متغیر

 583/1 256/1 الملل ورزش قوانین بین
161/1 

 808/1 630/1 فرهنگ ورزش کشور
 

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد - 1شکل 

 

 های مرتبط با مسیرهای مدل تحقیق فرضیه tمقادير ضريب مسیر و آماره  - 4جدول 

 tآماره  ضريب مسیر رابطه

 110/1 506/55 023/1 الملل قوانین ورزش بین  يتحوالت جهان

 110/1 605/05 655/1 فرهنگ ورزش کشور  الملل قوانین ورزش بین

 110/1 660/0 306/1 فرهنگ ورزش کشور  روندهاي اجتماعي

 

بـر قـوانین    88/1، تحوالت جهاني به میزان 0ل هاي جدو براساس يافته

الملـل و رونـدهاي اجتمـاعي هـر     همچنین قوانین بین. الملل مؤثر است بین

 . بر فرهنگ ورزش کشور مؤثر هستند 30/1و  65/1کدام به ترتیب 

 

 گیری بحث و نتیجه
از محـور   سـالمت  يفرهنـگ ورزشـ   يسـاز ادهیپاين پژوهش با عنوان 

هـاي پـژوهش نشـان داد    يافتـه . انجـام شـد   يماعاجت يها شاخص قيطر

الملل و روندهاي اجتمـاعي بـه    تحوالت جهاني از طريق قوانین ورزش بین

. داشته باشند تأثیرتوانند بر فرهنگ ورزشي کشور عنوان متغیر مستقل مي

 . پردازيم ي پژوهش ميها در ادامه به بحث در مورد يافته

 سیبرتـر انگلـ   گیـ لتوان به  ميشدن  يجهان در مبحث :تحوالت جهانی

در خـارج از کشـور   ي منظم خـود  ها اشاره کرد که به دنبال برگزاري بازي
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 تماعيهاي اج محور از طريق شاخص سازي فرهنگ ورزشي سالمت پیاده

 202/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي چهارم، شماره 0011 زمستاندوره پنجم، 

بلكه بر تمام  ،تغییرات و تحوالت جهاني نه تنها در بحث ورزش(. 08)است

هاي جديد پیدايش فناوري. گذار باشدتأثیرتواند  مباحث موجود در دنیا مي

مهـم و ضـروري شـده کـه بـر روي      سبب دسترسي به منبعي از اطالعات 

اي منـابع  شـک در هـر جامعـه    بـي . مثبتي داشـته اسـت   تأثیرورزش هم 

تغییرات . شود که وظیفه انتقال اطالعات را دارد اي يافت مي اي عمده رسانه

ي اخیر نشان داده که در حوزه اطالعات و رسانه انقالبي رخ داده که ها سال

وسیعي از اطالعات ورزشي دسـت   توان به خیل با وجود آن به سرعت مي

ترين  يعني در کوتاه. اين امر باعث فشردگي زمان و مكان شده است. يافت

توان به منبـع قابـل تـوجهي از     زمان ممكن و بدون هیچ رفت و آمدي مي

توانـد بـه درک    يساختار جامعه مـ  ييشناسا. اطالعات دسترسي پیدا کرد

ـ   .(00)کمک کنداي  عملكرد شبكه گـاهي  آه تنهـا ارتباطـات و   بنـابراين ن

توسعه پیدا کرده است؛ بلكه يكپارچگي فرهنگـي نیـز بـر مبنـاي تبـادل      

ي جسماني به وجود ها ي ورزشي و فعالیتها فرهنگ و اطالعات در عرصه

ي دارند و اين مؤثردر جامعه جهاني کنوني زنان حضور فعال و . آمده است

همچنین . هي بهبود يابدتوج امر باعث شده مشارکت اجتماعي به نحو قابل

ي مختلف بر ايجـاد فرهنـگ   ها نهادهاي اجتماعي متنوع و فعال در بخش

هستند که ورزش نیز به عنوان شاه کلید زنـدگي سـالم    مؤثرزندگي سالم 

ي جوامـع مختلـف   ها تواند جزيي از آنان باشد و در دستور کار سیاست مي

نقـاط مثبـت متمرکـز     در بخش تحوالت جهاني نه تنها بايد به. قرار گیرد

ات قابل توجهي بـر رونـدهاي   تأثیرهاي جهاني که بلكه بايد به چالش ؛شد

ي ها موضوعاتي مانند نابرابري اجتماعي و فاصله. اجتماعي داشته اشاره کرد

طبقاتي باعث شده که برخي افراد توانايي اسـتفاده از تمـامي امكانـات در    

 . براي توسعه ورزش استزندگي را نداشته باشند و اين امر مانعي 

المللي ورزش، به عنوان  رويدادهاي بین :الملل قوانین اخالقی ورزش بین

ات چشمگیري بر توسعه فرهنگ ورزشي داشـته  تأثیرتواند عاملي مهم مي

الملل اسـت و بهبـود    ها به مسائل ورزشي بینزيرا نگاه ورزش دولت. باشد

ترين  يكي از مهم. بگذارد تأثیریز تواند بر کشورها نقوانین اخالقي در آن مي

زماني کـه  . الملل، اخالق در ورزش است هاي اجتماعي ورزش بینشاخص

جوانمردي و مروت در مرحله ي باالتري از کسب مقـام و قهرمـاني ديـده    

توان به جامعـه   شود، معیارهاي اخالقي براي توسعه، رعايت شده و ميمي

گاهي براي انتقال مفاهیم اخالقـي  ورزش بايد جاي. مدار امید داشت اخالق

. يابدخواهي تحقق مي دوستي و ورزش باشد که از اين طريق فرهنگ ورزش

الملل فضايي را بـراي ايجـاد تبـادل فرهنـگ در ورزش فـراهم       ورزش بین

توان به مزاياي ورزش در بین جوامـع مختلـف   کند که از طريق آن مي مي

شي بـومي کـه داراي نشـان و    ي ورزها بسیاري از فرهنگ. دست پیدا کرد

توانند فرهنگ خود  اصالت هستند، از طريق شرکت در مجامع ورزشي، مي

مرتبط  يها المللي ورزش با اتخاذ سیاستقوانین بین. را به نمايش بگذارند

، فضـاي  شـهروندان  يآزاد ي واز حقـوق ورزشـ   يـت امحو  کنترل فسادبا 

 گذاري در قانون. کند مي امنیتي مناسبي براي پیشبرد اهداف ورزش ايجاد

دهندگان ورزش  ، ورزشكاران و سازمانانیمربحقوق  از تيحما يورزش برا

از  يحـال، برخـ   نيبـاا . شـود  نقشي داشتند، اجرا مـي  ورزشعت که در صن

که ممكن است از رند ، ورزشكاران و برگزارکنندگان ورزش وجود داانیمرب

از طريق حكمراني  (.06)دنداشته باشن يخود آگاه يحقوق و تعهدات قانون

در بخش  ييحق اظهارنظر و پاسخگويي مانند ها لفهؤاجتماعي که داراي م

 جامعه يورزش يازهایرفع نو  ها انسان يمعنو يتوجه به برخوردار، رزشو

 . توان جايگاه مناسب ورزش را در جامعه بهبود بخشید است مي

شناخته شده  فه مهممول کيبه عنوان  يسبک زندگ :روندهای اجتماعی

 يزنـدگ  تیـ فیو ک يمختلـف سـالمت  ي هـا  وضـعیت  است که بـه بررسـي  

، حفـ  و ارتقـا   نیسـالمت فـرد را تضـم    ،سـالم  يسبک زندگ. پردازد مي

ترين مفـاهیم در سـبک زنـدگي فعـال و پـر      يكي از مهم(. 51) بخشد يم

اين امـر در جامعـه ايرانـي بـه کمـک      . نشاط، میزان فعالیت ورزشي است

 يهمراهـ و  هـا  در دانشـگاه  يورزشـ  تيهدا، ورزش مدارس بودن ياجبار

همچنـین سـبک زنـدگي بـه تعهـد      . بهبود يافته است انیخانواده و اطراف

 يشناخت روان تیوضع کي انگریب يتعهد ورزش. باشد ورزشي نیز مرتبط مي

ادامـه مشـارکت    يورزشـكار بـرا   کيـ و عزم  ليدهنده تما است که نشان

است که جوانـان را   ياجتماع نهیزم کيش اگرچه ورز ،(00)ستا يورزش

اغلب  يا برجسته يايمزا نیاما چن ؛کند يم آمادهاحساس تعلق  جاديا يبرا

در قبـال   يريپـذ  تیمسئولافرادي که داراي روحیه  .شود يگرفته م دهيناد

 روزانـه  يجسـم  تیـ فعالخود هستند و خود را متعهد بـه انجـام    سالمت

ي هستند از تعهد و تعلـق بیشـتري   ن ورزشبا دوستادانند و در ارتباط  مي

. کنـد  برخوردارند و اين امر به بهبود و توسعه فرهنـگ ورزش کمـک مـي   

. نبـوده اسـت   تـأثیر  تحوالت فرهنگي و تاريخي نیز بر فرهنگ ورزشي بـي 

ي فرهنگي موجـود در جامعـه باعـث شـده کـه ورزش بیشـتر از       ها زمینه

ي در عصـر  شدن و کـم تحرکـ   ينیماشبه عنوان مثال  .گذشته درک شود

ها به ورزش به عنوان عاملي براي از بین حاضر، باعث شده که توجه دولت

و  ينیرونـد شهرنشـ  . دشـو بردن کم تحرکي و ايجاد جامعه پويا معطـوف  

 يمرتبط با آن در جامعه، سبک زندگ راتییو تغ يكيتكنولوژ يها شرفتیپ

اين موضوع  ،(50)ست شده ا يبدن يها تیو فرهنگ، منجر به کاهش فعال

همچنین ظهور خـرده   (.55)کندرا بیشتر مي يبحران سالمت ياديتا حد ز

ها در جامعه، مانند فرهنگ جامعه پويا، فرهنگ حفاظت از محیط فرهنگ

زيست و مواردي اين چنـین، زمینـه فرهنگـي مناسـبي بـراي توجـه بـه        

متون  تأکیدمداري و فرهنگ اسطوره. هاي ورزشي ايجاد کرده استفعالیت

تاريخي ايراني بر داشتن روح و جسمي سالم از طريـق ورزش و همچنـین   

سبب شده که پرداختن به ورزش و ورزش و اخالق پهلواني در درک منش 

 ،هـا  اسـطوره  يو انسـان  ينامه ورزشزندگي. ي بدني تسهیل شودها فعالیت

را  يشـ ينما میمفـاه ، هـا اعمـال آن  کهدهد  ميرا نشان  يصفات مثال زدن

 (.53)دهديشكل م

هـاي مهـم ايـران در امـر فرهنـگ      يكي از برنامـه  :فرهنگ ورزش ايران
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 و همكاران همايون عباسي

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /206

سـاختارمند در   يادار سـتم یسبرقـراري  . ي اسـت ورزش يبروکراسورزش، 

، باعث شده است که محـیط مناسـبي بـراي    قابل انعطاف نیقوانو  ورزش

 کيـ حاضـر،   درحـال . بهبود فرهنگ ورزش در جامعه ايراني حـاکم شـود  

سـالم بـا مـداخالت     يها طیمح جاديا ي،ارتقا سالمت يجامع برا ياستراتژ

توانند بـا   يم يورزش يهاسازمان(. 50) است يو بهداشت يمختلف اجتماع

در ايـن زمینـه    راهبـردي نقـش   ي،سالمت يارتقا يها اتخاذ اصول و روش

وزارت  تیـ فعالهـاي ورزشـي ماننـد    فعالیـت سـازمان   (.52)داشته باشند 

تـر از  ي و مهمورزش يها ونیفدراسهاي و اقدامات و برنامه جوانان ورزش و

ي باعث شده کـه گـرايش   ورزش يهاسازمانبین  يهمكارهمه اين موارد 

اي مورد توجـه  طور ويژهبه ورزش بیشتر شود و فرهنگ مطلوب ورزشي به

توانند با وضع قوانین در جهت گـرايش   هاي دولتي مي سازمان. قرار بگیرد

هاي ورزشي در امـر اعـتالي فرهنـگ ورزش و     ان سازمان به فعالیتکارکن

و  بهبـود ارتباطـات بـین فرهنگـي    (. 0)مشارکت در ورزش گـام بردارنـد   

. ي، موجب تعامالت سازنده ورزشي شده اسـت دوست فرهنگ ورزش يارتقا

شود و اين امـر   تعامالت اجتماعي حاصل از ورزش باعث پويايي جامعه مي

بهبود فرهنگ ورزش نـه  . لي بهبود فرهنگ ورزشي استيكي از اهداف اص

شـود ورزش   بلكـه باعـث مـي    و دهد تنها تعامالت اجتماعي را افزايش مي

اپسـتويل و  . طـور همگـاني مـورد پـذيرش جامعـه قـرار گیـرد        به  ميعمو

شود  ميارتباطات  و مشارکت، نیز معتقدند ورزش سبب (5100)همكاران 

دهـد و   را شكل مـي  پیوندهاي اجتماعيمشارکت عمومي در ورزش، (. 6)

استفاده تواند از طريق  يادگیري مي. آورد يادگیري اجتماعي را به وجود مي

-فرهنگ ورزش زمـاني مـي  . ي به وجود آيدورزش يالگوها هايتیاز ظرف

تواند موجب افزايش مشارکت ورزشي شـود کـه داراي سـاختار و برنامـه     

عـالوه بـر    در راستاي توسعه، ارهکشواز  يبرخهمانطور که . مناسب باشد

 ينــدهايو فرآ يمــال حمايــت قيــ، از طريهمگــان يهــااز ورزش تيــحما

 ياتوسعه ورزش حرفـه  ي، تمرکز خود را بر روژهيو ياستعدادها ييشناسا

 (.56) گذارنديم

توان نتیجـه  هاي پژوهش ميگیري کلي و براساس يافتهدر يک نتیجه

نـگ ورزشـي پايـدار سـالمت محـور      گرفت در راستاي تحقق توسـعه فره 

توانـد  لـذا ورزش مـي  . توجـه کـرد   هاي اجتمـاعي بـه  توان به شاخص مي

هاي الزم براي اجتماعي شدن و درک کارکردهاي مثبت اجتماعي را  زمینه

در جامعه امروزي ، تغییرات و تحوالت عظیم جهـاني رخ داده  . فراهم آورد

هاي بدني در جامعه فعالیتکه برخي باعث توجه بیشتر به ورزش و توسعه 

المللي در ورزش، نـوعي   اين امر به همراه قوانین و مقررات بین. شده است

البته بايـد بـه   . همراستايي را به وجود آورده که فرهنگ ورزشي بهبود يابد

 .روندهاي اجتماعي نیز به عنوان شاخصي اثرگذار اشاره کرد
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Abstract 
Background: This study was conducted with the aim of implementing sports culture through social indicators. 

Methods: The research method was descriptive-analytical. The statistical population of the study included professors 

and lecturers of sports sciences, managerial and executive factors related to sports, as well as researchers and analysts 

in the field of sports development. A sufficient number of research samples were randomly selected to model 

structural equations (565). Based on the theoretical study and interviews with experts, a researcher-made 

questionnaire was prepared and its reliability was confirmed using expert opinions and validity factor analysis test 

and Cronbach's alpha. Structural equation modeling method (using PLS software) was used to analyze the findings. 

Results: According to the research findings, global developments are significantly effective on international law. 

Also, international laws and social trends each affect the country's sports culture by 0.62 and 0.34, respectively. 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that social indicators have a significant 

impact on the promotion of sports culture in the country. 
 
Keywords: Culture, Health Promotion, Social Planning, Sports, Social Determinats of Health 
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