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 چکیده
 است . را تسهیل کنند ، بسیار مهم ورزش قهرمانی درفرهنگی  ۀروند توسع هایی که می توانندمالک وامل وعشناخت 

 روش .باشدمیورزش قهرمانی  فرهنگی در ۀدر توسع ثرؤهای ممالک وامل وعشناسایی  از پژوهش حاضر،هدف  رو،ازاین

 دوم ۀمرحل . درگردید ساختی پارسونز طراحی کارکردگرایی ۀنظری براساس آن اول ۀمرحلو  بود ترکیبی، پژوهش

عنوان بدنی بهتربیت فرهنگ و ۀحوز )استاد( پژوهشگر کارشناس و 143 ،گیری هدفمندروش نمونهاستفاده از با  پژوهش

 ترتیب اهمیتبه، متعامد چرخش با عاملی تحلیل روش با استفاده ازها هش انتخاب شدند. بررسی دادهآماری پژو ۀنمون

 فرهنگ ۀاقتصادی، توسع فرهنگ ۀدینی، توسعـ  ملی هویت سیاسی، تقویت فرهنگ ۀتوسع عاملپنج نشان داد که 

از میان سه  همچنین،. دری هستنضرو ورزش قهرمانی فرهنگی در ۀبرای توسع آموزشی و فناوری ۀتوسع اجتماعی و

مالک  ،دینیـ  ملی هویت تقویت عامل بین چهار مالک در ؛ساالریمالک شایسته ،فرهنگ سیاسی ۀتوسععامل مالک 

 ۀتوسع عاملبین چهار مالک  در؛ اقتصادی اقتصادی، مالک اخالق فرهنگ ۀتوسع عاملسه مالک  از ؛سالمت اخالقی

 و مالک آموزش فناوری اطالعات، آموزشی و ۀتوسع عاملاز میان پنج مالک  جتماعی وا ۀاجتماعی، مالک سرمای فرهنگ

 جهتدرگام  اولین ،دینی ـ فرهنگ سیاسی و تقویت هویت ملی ۀبنابراین، توسع ند؛اشتپژوهش در اولویت قرار د

 .باشدمیویژه ورزش قهرمانی به ورزش و فرهنگی در ۀتوسع
 

 فرهنگ سیاسی ۀتوسع دینی،ی ـ فرهنگی، تقویت هویت مل ۀتوسع ورزش قهرمانی، :کلیدی واژگان
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 مقدمه
 اقتصادی، سیاسی، ابعاد تمامی در فرهنگی ۀتوسع نیازمند انسانی ۀجامع هر تکامل و پیشرفت

 عنوانبه ، توسعهایرانی ۀجامع اعتقادات و باورها وجود دلیلبه و باشدمی آموزشی و اجتماعی

 در فرهنگ اهمیت .(145، 1388، )مختاریانپور است شده معرفی میاسالـ  ایرانی پیشرفت

 بستر فرهنگی هر جامعه وابسته به پیشرفت ،زیرا باشد؛می ناپذیرانکار ،مطلوب ۀتوسع گیریشکل

 ۀبر توسع باید ایهر توسعه و است توسعه و فرهنگ تطابق یا همگامی بین دهندۀنشان و بوده

 و هاقابلیت ها،رشد آگاهی ،فرهنگی ۀتوسع از منظور .باشد استوار عهجام ابعاد تمامی فرهنگی در

 افزایش و انسانی و اجتماعی روابط بهبود، معنوی و مادی نیازهای برآوردن جهت جامعه هر امکانات

 است. جامعه افراد تمام برای اخالقی علمی و هایتوانایی
، درحقیقت خورده است.  پیوند سیاست و اقتصاد فرهنگ، با و بوده اجتماعی نظام بازتاب ،ورزش

. این شودخوانده می "ورزش فرهنگ" تسامح به كه است فرهنگییا پاره و خردهیک  ورزش

ورزش است و چون هر  به مربوط و نمادهای هنجارها، رفتارها ها،ارزش باورها، شامل فرهنگخرده

بنابراین،  ؛(12، 1383، مهدوی) باشدمی تعامل ای دردیگر ابعاد فرهنگی و توسعه با فرهنگیپاره

، سالمتنهاد بهداشت،  باكاركرد  لحاظبهاست كه  ، نهادی فرهنگیورزش از نظر ماهوی و ذاتی

های اجتماعی و . این كاركرد در حوزهدر هم آمیخته استاقتصاد  نیز با اخیر ۀتربیت و در چند ده

 فعاالن و تماشاگران مندان،عالقه انبوه وجود ایران یاسالم ۀجامع سیاسی نیز نمود فراوانی دارد. در

 را این كاركرد و رابطه اهمیت ورزشی متعدد، هایبرنامه و هاروزنامه مجالت، انتشار و ورزشی جوان

 آن ورزش قهرمانی دنبالبه ورزش و فرهنگی در ۀو گویای لزوم توجه به توسع دهدمی نشان

 و نمادها باورها، ها،ارزش هنجارها، قهرمانی، گسترش ورزش در فرهنگی ۀتوسع از . منظورباشدمی

 برخالف ،بنابراین ؛است فعلی رایج هایناهنجاری و غیراخالقی مسائل از دور به ،ورزش در غیره

 به بعد بیشتر توجه وهای ورزشی برنامه در افزایش میزان مشاركت افراد برفرهنگ ورزش كه  ۀتوسع

 اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هویتی و تمامی ابعاد ،ورزش فرهنگی در ۀعتوسدارد،  تأكید جسمانی

ورزش  فرهنگی در ۀتوسع از بخشیفرهنگ ورزش ، دیگر. ازسویشودشامل می فرهنگی ورزش را

 باشد. می

دیگر  با در رابطهبیشتر  مطالعات، اقدامات و ورزش قهرمانی، فرهنگی در ۀتوسع اهمیت به توجه با

 فرهنگی در ورزش ۀتوسع هبنسبت توجه كمتری و انجام گرفته  ورزش یا فرهنگ ورزش ۀابعاد توسع

ورزش  ۀهای كلی توسعمدلبه بررسی  طور عمدهبه ،خارجی پژوهشگرانبرخی از  مثال،شده است؛ 

 در .های توسعه را تشکیل داده استكه ورزش قهرمانی نیز بخشی از این مدل اندپرداختهدر جامعه 
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 پیرامیدی یا هرمی مدل و (2001)1و دین شیلبوری سطحی شش هرمی مدل توان ازمی رهبا این

بیشتر بر نحوه و میزان مشاركت افراد در سطوح مختلف ورزش تأكید  یاد كرد كه (2005) 2مول

 .اندكردهورزش قهرمانی ترسیم  مانند باالتر سطوحراه رسیدن به  در را و مسیر حركت افراد داشته

توسعۀ  بر تنها ،های نظریمدل سایر مانند (1383) نیز طرح جامع ورزش كشور كشور داخل در

های این لفهؤم و دنردا كیدتأهمان افزایش مشاركت افراد تا رسیدن به سطح نخبه  یا ازطریق ورزش

 غفرانیمانند  از پژوهشگرانبرخی  .نندكدنبال می همین هدف را آن نیز یهنگحتی بخش فر،  طرح

عوامل  تنها ،(1390) همکاران و پناهیسیف و (1391) همکاران و مظفری ،(1389) ارانهمک و

 های اجتماعی،شاخص ۀارائ با و كرده ورزش قهرمانی را بررسی ۀتوسعبر  ثرؤخارجی م داخلی و

 در هااین شاخص برخی از ،البته اند.دهكرتدوین  راهبرد این نوع توسعه را ،اقتصادی عمدتاً سیاسی و

 3هورتون و بیکر ،(1393)مالیی همچنین ،  .باشندمیثر ؤمورزش قهرمانی  فرهنگی در ۀتوسع

 و 7جیانگ و (2009) 6رابینسون و بولکه ،(2006) همکاران و 5بوسچردی ،(2005) 4گرین ،(2004)

ورزش قهرمانی  ۀتوسع بر ثرؤعوامل كالن مخود به بررسی  هایپژوهشدر نیز  (2007)همکاران 

ل عنوان عوامحتی فرهنگی به و خانوادگی روانی، عوامل اجتماعی، مطالعاتاین  دراگرچه  .داختندپر

كسب  افراد و ورود ورزش قهرمانی مانند كمی ۀتوسع طور ویژه بربه اما ،اندمعرفی شده اثرگذار

ق و نیز بر ارتقای معنویت، اخال كشور ۀتوسع پنجم برنامۀ در .است شدهتوجه  هاآنموفقیت 

 ،این برنامه در .كید شده استأت طریق توسعه و گسترش ورزش های اسالمی در جامعه ازارزش

های مختلف رقابت كسب مدال در ،قهرمانی ورزش جمعیت ۀمانند افزایش سالیان یاهداف ها وشاخص

به های رسیدن راه از ،غیره مشاركت بخش خصوصی و ۀورزشی، تأمین منابع مالی از طریق توسع

و اقتصادی آن  گویای برتری بعد ،این برنامه بررسی بیشتر .این نوع توسعه معرفی شده است

 .باشدمیفرهنگی ورزش  ویژه بعدبه، ابعاد سایرتوجهی به بی توجهی یاكم

؛ اندتوسعه اشاره كرده ابعاد ورزش قهرمانی با ۀتوسع ۀبه بررسی رابط هاپژوهش از برخیراستا، دراین

طریق  از ورزش قهرمانی ۀتوسع ،(2005) 9بیان و (2012) 8وان تویکا و جورسکوک مثال،نعنوابه

 المللیاعزام ورزشکاران به مسابقات بین افزایش امکانات و ایبرگذاری سرمایه ماننداقتصادی  ۀتوسع
                                                           
1. Shilbury & Deane 

2. Mull Pyramid Model 

3. Baker & Horton 

4. Green 

5. De bosscher   

6. Bohlke & Robinson 

7. Jiang 

8. Van Tuyckom & Joreskog 

9. Bian 
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 همکاران جیانگ و و (2003) همکاران و بوسچردی مطالعات درهمچنین،  د.ندانمی ضروری را

 تجهیزات امکانات و فضاها، وجود دلیلبهتوسعۀ ورزش قهرمانی از طریق توسعۀ اجتماعی،  ،(2007)

علم،  استفاده از وورزشی فضاهای  تر به امکانات ودسترسی راحت شهرها، در ورزشی بیشتر

 (2002) و همکاران 1هافمن ،(1388) میرغفوری و آرانی صادقی بیان شده است. رسانه تکنولوژی و

 ی مانندهایشاخص ، برفرهنگی ۀتوسعطریق  ازورزش قهرمانی  ۀتوسع برای نیز (2011) 2فتر و

عوامل  بر، آشکار طوربه ونخبگان ورزش  ستارگان و حمایت از و های ورزشیمیزبانی رقابت تعداد

در  (1383) جوان سیمای ۀسسؤمهمچنین،  .اندكرده تأكیدورزش قهرمانی كمی  ۀتوسع بر گذاراثر

  پرداخته است. فوتبال قهرمانی ورزش فرهنگ ابعاد ضعف و قوت نقاط تنها به بررسی ،پژوهشی

 ضعف ساختاری، (1391) همکاران احمدی و، در برخی پژوهش های نزدیک به موضوعات فرهنگ

ازمسائل  كردن راای عملسلیقه و گراییتخصص و ریزیعدم برنامه ،تفریط افراط و و نگریسطحی

 یهایلفهؤم نیز (1393) همکاران حلبیان و دانند.می فرهنگی ورزش قهرمانی كشور امور م درمه

 هایارزش آموزش مداری،رابطه جایهب مداریقانون مسابقه، میدان در حریف به نکردنتوهینمانند 
 از پرهیز مالی و زدوبندهای و رشوه پرداخت عدم ورزش، آغاز روزهای نخستین از اخالقی

همچنین،  .انددانستهای ورزش حرفه معیارهای اخالقی در از را حد از بیش غرور و دخواهیخو

 ۀروحی قانونمندی، اخالق ورزشی،های مؤلفه ،فرهنگ ورزش كشور ۀبرای توسع (1386) صفابخش

كرده  ورزش را پیشنهاد ۀفلسف و جوییرقابت ،گراییایحرفه ساالری وشایسته تیمی، و جمعی كار

 ناهنجاری به بررسی ،كشور ورزش فرهنگ مورددر هاپژوهشبیشتر  بر این باور است كه. وی است

 رب گذاراثر عواملنیز به بررسی ( 1386) صفابخش .درصد( 5/62) اندها پرداختهورزشگاه در رفتاری

 رمحو چهار در را هاآن و پرداختهنظران صاحب دیدگاه كشور از ورزش فرهنگ ۀتوسع هایچالش

عنوان به پژوهشاین  كرده است. شاید بتوان از بندیطبقه اقتصادی و قانونی اجتماعی، آموزشی،

 ۀتوسع تا حدی به فرهنگ ورزش و ۀهای توسعمالک وعوامل نام برد كه به بررسی  پژوهشیتنها 

 ۀتوسعوامل عبررسی تمامی  كهدهد نشان می مطالعاتمرور این ورزش پرداخته است.  فرهنگی در

فرهنگی  ۀدرراستای توسع شدهاقدامات انجام .استبوده موردتوجه  قهرمانی كمتر ورزش فرهنگی در

 وکرده بررسی ن رافرهنگی  ۀهای توسعمالک ووامل عنیز  های كالن كشورسیاست در ،ورزش در

 راهبردهای تعیین عبارت از اقدامات این از برخی است. نمودهمعرفی  را تعدادی شاخص تنها

 تعداد تعیین و( 1383) فرهنگی انقالب عالی شورای 565 ۀمصوب در بدنیتربیت و ورزش نگیفره

 فرهنگ جامع ۀنامنظام توسعه ؛ و چهارم و سوم هایبرنامه در فرهنگی هدف و شاخص محدودی
                                                           
1. Hoffman 

2. Fetter 



 65                                                                          ....فرهنگی توسعۀ در مؤثر هایمالک و عوامل شناسایی
 

 ۀدربار پژوهش كرد استدالل توانمی، روازاین هستند. ورزش فرهنگی منشور و بدنیتربیت و ورزش

 قیعال كمتر مورد توجه یا ،قهرمانی ویژه ورزشبه و ورزش در فرهنگی ۀتوسع هایمالک ومل عوا

 حاضر، پژوهشاز  هدف ،بنابراین . است گرفته قرار گذاریسیاست و آموزشی نهادهای ، پژوهشگران

 .باشدمیقهرمانی  ورزش در فرهنگی ۀتوسع در ثرؤم هایمالک و عوامل شناسایی

                      

 پژوهش شناسیروش
 ورزش قهرمانی فرهنگی در ۀتوسع در ثرؤم هایمالک وامل وع شناسایی ،پژوهشاین در هدف اصلی 

 )بخش كیفی( اول پژوهش ۀ. مرحلگشتاستفاده  1از روش تركیبیآن برای دستیابی به  و بود

 دانشگاهی، تبك بررسی از طریق و شد طراحی 2پارسونز "ساختی كاركردگرایی" ۀنظری براساس

 هایشاخصراهبردی  سند توسعه، چهارم و سوم هایبرنامه) موجود اسناد و علمی متعدد مقاالت

 فرهنگی منشور بدنی،تربیت و ورزش فرهنگ جامع ۀنامنظام كشور، فرهنگی مهندسی ۀنقش فرهنگی

 این خراجاست از پس .دگردی شناسایی فرهنگی ۀتوسع در ثرؤموامل ع ترینمهم ،(غیره و ورزش

موضوع  به نزدیک پژوهشی كارهایطور عمده به كه فرهنگی و بدنیتربیت اساتید از رنف 30 ،عوامل

 روایی مورددر ،شدهشناسایی املوع ییدضمن تأ شدند و انتخاب هدفمند صورتبه، داشتند نظرمورد

 72 نهایی نامۀپرسش حات،اصال انجام از پس. ندنمود نظراظهار اولیه ۀنامپرسش محتوایی و صوری

ذكر شایان .گردید آماده( یک =اهمیتبی تا پنج =مهم بسیار از) لیکرت ارزشی پنج مقیاس با سؤالی

 .گردید برآورد( =91/0α) كرونباخ آلفای بستگیهم ضریب از استفاده با نامهپرسش پایایی است كه

 اساتید شاملپژوهشگر )كارشناس و كنندهشركت 143 ،(كمی) پژوهش دوم ۀمرحل دربراین، عالوه

 مدیران و بدنیتربیت هایدانشکده مسئوالن ،شناسفرهنگ ،شناسجامعه ورزشی، مدیریت

 پژوهش اول ۀمرحل در شدهطراحی ۀنامپرسش به (دكتری مدرک با منحصراً) هادانشگاه بدنیتربیت

تحلیل  ،ورزش قهرمانی در فرهنگی ۀهای توسعمالک وامل وعبرای شناسایی  ضمنا،.دادند پاسخ

 مورداستفاده قرار گرفت. چرخش متعامد عاملی اكتشافی با
 

 نتایج
 واجتماعی  هاینظام ۀدربار پارسونز نظری رویکرد طبقكه  نشان داد پژوهش كیفی بخش هاییافته

 ای،هكتابخان منابع بررسی و مطالعه ،یغیرورزش و یورزش شناسانجامعه از بسیاری نظراتهمچنین 

 غیره و ساله پنج ۀتوسع اندازچشم سند مانند باالدستی اسناد و مدارک پژوهشی، هایطرح ،مطالعات
                                                           
1. Mixed Method Protocol 

2. Functional Stracturalism 
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 فرن 30 ییدتأ ات وكسب نظر و( 1992) 1شاین سطحی سه الگوی( فرهنگ مظاهر) سوم سطح نیز و

 رهنگف اقتصادی، فرهنگ اجتماعی، فرهنگ ۀتوسع عامل پنج ،فرهنگی و بدنیتربیت اساتید از

 در فرهنگی ۀتوسع برای دینیملی ـ  هویت تقویت و اطالعات فناوری و آموزشی ۀتوسع سیاسی،

  ،بودنددارای بیشترین اهمیت  كه شناسایی شدند قهرمانی ورزش

 اقتصادی، فرهنگ، اجتماعی فرهنگ ۀتوسعامل وع ،پژوهش كیفی ۀمرحل در كهاین به توجه با

 عامل پنج عنوانبه ملیدینی ـ  هویت تقویت و اطالعات فناوری و آموزشی ۀتوسع سیاسی، فرهنگ

 نیز اكتشافی عاملی تحلیل فرایند ؛ ندشد شناسایی قهرمانی ورزش در فرهنگی ۀتوسع بر مؤثر اصلی

 ،چنینهم و پژوهش اول بخش در شدهشناسایی اصلیامل وع از یکهر برای مجزا ۀمرحل پنج طی

 اجتماعی، فرهنگ ۀتوسع عامل در آن اساسبر كه گردید اجرا عامل رهای مربوط به هتعیین مالک

 رفاهی نیازهای مینأورزش، ت در دوستانه ارتباط و همکاری حسهای گویه با اجتماعی مالک نشاط

 از معنوی ـ مادی حمایت ،ورزشی رویدادهای امنیت مینأت ها،ورزشگاه در تماشاگران خدماتی و

 و خیریه امور در ورزش اهالی حضورهای گویه با اجتماعی پذیریمسئولیت مالک و موفق ورزشکاران

 انجام ،(ورزش در قانون و عرف و شرع خالف اعمالانجام  از دوری) دینی پایبندی ،المنفعهعام

 در ورزشکاران شركتو  (غیره و روزه نماز،) ورزشی رویدادهای و هاسازمان دینی در ضیفرا

های گویهنیز  اجتماعی ۀسرمای مالکدر  معرفی شدند. فرهنگی و اجتماعی سیاسی، مهم رویدادهای

 با اجتماعی كنترلمالک ؛ ورزش در اجتماعی هنجارهای رعایت و ورزش ۀجامع به عمومی اعتماد

 منافع ترجیح و ورزشی هایسازمان در هاآن بر نظارت و مقررات و قوانین یکسان اجرای هایگویه

 و پیشکسوتان داشتپاس هایباگویه اجتماعی میراثمالک  و ورزش دی درفر منافع بر سازمانی

  .مطرح شدند ورزش در گردشگری آثار و هاموزه وجود و ورزش بزرگان

 بخش های مشاركتگویه بامردمی  مشاركتمالک  اقتصادی، فرهنگ ۀتوسع عامل دربراین، عالوه

 از پشتیبانی ورزش، در داوطلبانه و 2(NGO) نهادمردم هایسازمان ورزش، وجود در خصوصی

در  شفافیت و بازیکن وانتقالنقل ورزشی هایبنگاه و هاوجود آژانس ورزش و درجمایت مالی 

 اسالمی موازین ترعای ورزشی، توریسم صنعت ۀهای توسعگویه باورزشی  تجارت مالک؛ قراردادها

ورزش  اقتصاد از حمایتی قوانین وجود وورزش  طریق از اشتغال رشد میزان ،ورزشی قراردادهای در

 تولید از حمایت ،(غیره و رشوه) ورزش در مالی فساد با های برخوردگویه بااقتصادی  اخالقمالک  و

 . ندشناسایی شد داخلی ورزشی وسایل و ابزارها كاالها، مصرف و ساختو 
                                                           
1. Shien 

2. Non-Governmental Organization 
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 مراكز با تعامل و ارتباطات هایگویه با گراییجهانمالک ، فرهنگ سیاسی ۀتوسع عاملدر همچنین، 

 و هافعالیت، كشور در مهم ورزشی هایرویداد میزبانی از دولت حمایت ،یالمللبین و داخلی ورزشی

 در كشور نمایندگان از حمایت و كرسی كسب و المللیبین ورزشی رویدادهای در فرهنگی اقدامات

 ورزش از ایمنطقه و استانی سهمهای گویه با گراییواقعیت مالک؛ المللیبین ورزشی هایسازمان

 سوییهم ،ورزش در ناپذیرتحقق و غیرعملی هایوعده ارائۀ از اجتناب، سرزمینی آمایش براساس

 پرهیز و درازمدت و استراتژیک تفکر وجود ،كشور ۀتوسع هایبرنامه و هاسیاست با ورزش كارگزاران

 از ورزش، استفاده در مدیریت های ثباتگویه ساالری باشایستهمالک  و ورزش در روزمرگی از

 در انتصابات و انتخابات در مندی، ضابطه(سازیتصمیم) ورزش مدیریت در متخصصان و نخبگان

 و همکاری، تخصص و تجربه براساس ورزشی هایمسئولیت واگذاری ،(غیره و مربی ،بازیکن) ورزش

 با متناسب یساختارها وجود و كشور رد ورزش با مرتبط و ورزشی مختلف هایسازمان تعامل

  .مطرح گردید( ایحرفه و تربیتی همگانی، قهرمانی،) چهارگانه سطوح

 علمی كتبهای گویه باپژوهش  و آموزشمالک  ،اطالعات فناوری و آموزشی ۀتوسع عاملهمچنین، 

 مراكز وجود ،ورزش در آموزشی و ادواری و تخصصیـ  علمی نشریات وجود ،ورزش در آموزشی و

 و هاسازمان در پژوهشی هاییافته كارگیریهب و كشور مختلف نقاط در ورزش پژوهشیـ  آموزشی

 معلمان و علمی تأهی یاعضا تعداد هایگویه با انسانی نیرویتوانمندی مالک  ؛ورزشی هایبرنامه

 و نگاراننامهروز ، تعدادكشور داوران و مربیان ، تعدادورزشی علوم و بدنیتربیت ۀرشت متخصص

 هایگویه با پذیریجامعهمالک  ؛ورزش ۀجامع اهالی ۀتجرب و تحصیالت میزان ورزشی و مجریان

 حضور ،(غیره مربیان و هواداران، كانون مانند) ورزش در صنفی هایانجمن و رسمی هایكانون

 رسانهک مال ؛ورزشی و رویدادهای اجتماعات در اجتماعی و فرهنگی پیشکسوت و شاخص هایچهره

 و ییرادیو هایشبکه تعداد ورزش، در رسانیاطالع هایپایگاه و هاوبالگ ها،سایت های تعدادگویه با

ورزش،  با رابطه در عکس و دیسی فیلم، ای،رایانه هایبازی تولید ، میزانورزشی تلویزیونی

 در صحیح و درست طالعاتا و اخبار انتشارورزشی و  هایماهنامه و نامههفته مجالت ها،روزنامه

 ی، احیاجامعه معاصر به ورزشی الگوهای معرفی هایگویه با الگوپذیری مالک و ورزشی هایرسانه

 اخالق موضوع به پرداختن در گروهی هایرسانه توجه در ورزش و مذهبی و ملی پهلوانان شخصیت

  .شامل شد را پهلوانی فرهنگ ترویج و ورزش در

 و تکبر عدم هایگویه با محبوبیت و شهرت مالک نیز ملیـ  دینی هویت تقویت عامل در

 از پرهیزورزش،  در مذهبیـ  ملی قهرمانان از پیروی ،ورزشی هایموفقیت از پس خودخواهی

 در مذهبیـ  ملی قهرمانان از و پیروی ورزشی هایرقابت و میادین در فحاشی و بداخالقی خشونت،

 ورزشی فرهنگ به خودباختگی عدم و ملی خودباوری ۀی روحیهاگویه با عزتمندیمالک  ؛ورزش
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سالمت مالک  ؛المللیبین ورزشی رویدادهای در مدال و سهمیه كسب و ورزش ۀجامع در غرب

 زدوبندهای از پرهیز و (ورزش در دوپینگ) نیروزا مواد مصرف از پرهیز هایگویه با اخالقی

 مضامین، از استفادههای گویه با محوریارزش و نیدی فرهنگمالک  ورزش و در تبانی یا غیراخالقی

 در اسالمیـ  ایرانی معماری سبک از استفاده ،ورزشی اماكن و میادین دینی در نمادهای ها وپیام

 ، وجودورزشی میادین در اسالمی جمهوری سرود و پرچم به احترام ،ورزشی اماكن ساخت و طراحی

 اسالمیـ  ایرانی نأش حفظ و ظاهر و پوشش ، رعایتورزش در منکر از نهی و معروف به امر ۀروحی

 مطرح شدند ورزش در جوانمردی و پهلوانی ۀروحی ترویج المللی وبین و ملی ورزشی رویدادهای در

 تحلیل انجام از پیش. بودند قهرمانی در ورزش فرهنگی ۀتوسع در ثرؤمهای گویه ها ومالک كه

 اكلین میر، ـ كایزر معیار از ،هانمونه تعداد بودنكافی زا اطمینان منظوربه و اكتشافی عاملی

(KMO)1 آزمون نتایجكار رفت. به بارتلت آزمون ،متغیرها بین همبستگی تعیین برای و استفاده شد 

 ۀنامپرسش برای اكتشافی عاملی تحلیل از استفاده كه دهدمی نشان( شمارۀ یک جدول) بارتلت

 نیز KMO آزمون نتایج. ندباشمی برخوردار الزم اعتبار از شدهساخته بعادا و بوده مناسب پژوهش

 .كندمی كفایت عاملی تحلیل برای هانمونه تعداد كه حاكی از این است
 

 ۀاصلی توسعهای عاملاکتشافی  عاملی تحلیل در بارتلت و اکلین میر، ـ کایزر آزمون نتایج ـ1 جدول

 ورزش قهرمانی فرهنگی در

 معناداری سطح آزادی درجۀ دوخی میر ـ یزرکا اصلی عامل

 001/0 105 66 788/0 اجتماعی فرهنگ توسعۀ

 001/0 105 528/956 866/0 سیاسی فرهنگ توسعۀ

 001/0 45 724/407 848/0 اقتصادی فرهنگ توسعۀ

 001/0 78 616/721 825/0 ملی ـ دینی هویت تقویت

 001/0 171 087/522 839/0 اطالعات فناوری و آموزشی توسعۀ

 

 ۀتوسع ترتیباصلی به عاملپنج  برای كرونباخ آلفای از استفاده با نیز پایایی یا درونی ثبات میزان

 اقتصادی فرهنگ ۀتوسع (،90/0) با برابر سیاسی فرهنگ ۀتوسع (،83/0ا )ب برابر اجتماعی فرهنگ

 برابر اطالعات فناوری و آموزشی ۀتوسع و( 87/0ا )ب برابر ملیـ  دینی هویت تقویت ،(80/0ا )ب برابر

ورزش قهرمانی  ی درفرهنگ ۀتوسع در ثرؤم ۀشدشناساییهای مالک و املوع .آمد دسته( ب91/0ا )ب

 هر به مربوط عاملی بار ،(استاندارد انحراف و میانگین) دهندگانپاسخ دیدگاه از هاآن اهمیت همراهبه

  .است شده شگزار دو شمارۀ جدول در مربوطه مالک بعد و
                                                           
1. Kaiser- Meyer-Oklin Measure of Sampling Adequacy 
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 میزان قهرمانی و ورزش در فرهنگی ۀتوسع بر مؤثر اصلی مالک 20 و عامل پنج شمارۀ دو، جدول

 نظر به توجه با و اساساینبر. دهدمی نشان استاندارد انحراف و میانگین اساسبر را هاآن اهمیت

 تقویتعامل  و( 0/4±74/35) میانگین با سیاسی فرهنگ ۀتوسع عامل پژوهش، در كنندگانشركت

شده اهمیت بیشتری شناسایی املوع سایر ( نسبت به0/4±73/34) میانگین با ملیـ  دینی هویت

ه مربوط هایمالک استاندارد انحراف و میانگین بررسی. دارندقهرمانی  ورزش در فرهنگی ۀتوسع در

 اجتماعی ۀسرمای ،(0/4±59/66) اخالقی سالمتی هامالکكه  حاكی از آن است نیز

 محبویت و شهرت ،(0/4±69/39) اقتصادی اخالق ،(0/4±67/50) ساالریشایسته ،(66/51±0/4)

عزتمندی  ،(0/4±74/32) اجتماعی كنترل ،(0/4±74/32گرایی )واقعیت ،(67/36±0/4)

 .هستند اهمیت بیشتری برخوردار از (0/4±72/27) پژوهش و آموزش و (81/30±0/4)
 

 قهرمانی ورزش در فرهنگی ۀهای توسعمالک وامل وعهای آماری شاخصـ 2 جدول

 اصلی عامل
 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 بار

 عاملی
 مالک

 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 بار

 عاملی

 فرهنگ توسعۀ

 سیاسی
74/0 35/4 81/0 

79/0 50/4 67/0 ساالریشایسته  

74/0 32/4 74/0 گراییواقعیت  

83/0 23/4 80/0 گراییجهان  

 هویت تقویت

 ملی ـ دینی
73/0 34/4 77/0 

54/0 66/4 59/0 اخالقی سالمت  

68/0 36/4 67/0 و محبویت شهرت  

71/0 30/4 81/0 عزتمندی  

69/0 04/4 85/0 دینی فرهنگ  

 فرهنگ توسعۀ

 اقتصادی
78/0 24/4 76/0 

63/0 39/4 69/0 اقتصادی اخالق  

74/0 20/4 81/0 مشاركت مردمی  

75/0 15/4 83/0 ورزشی تجارت  

 فرهنگ توسعۀ

 اجتماعی
77/0 20/4 87/0 

49/0 51/4 66/0 اجتماعی سرمایۀ  

 45/0 32/4 74/0 اجتماعی كنترل

 67/0 24/4 73/0 اجتماعی نشاط

 66/0 03/4 85/0 اجتماعی میراث

 50/0 87/3 88/0 اجتماعی پذیریمسئولیت

 توسعۀ

 و آموزشی

 فناوری

72/0 12/4 82/0 

 50/0 27/4 72/0 پژوهش و آموزش

 67/0 26/4 77/0 الگوپذیری

 72/0 15/4 77/0 انسانی نیروی توانمندی

 72/0 11/4 75/0 پذیریجامعه

 77/0 95/3 62/0 رسانه
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 گویه هر برای قبولمورد عاملی بار حداقل ،پژوهش ۀنامپرسش اكتشافی عاملی تحلیل درهمچنین، 

 بار داشتن یا و مبنا بار از كمتر عاملی بار داشتن دلیلبه گویه دو و شد گرفته نظر در( 40/0معادل )

 جدول شده درهای شناساییترین گویهمهم شدند. خارج تحلیل فرایند از ،عامل چند یا دو در عاملی

 .ارائه شده است شمارۀ سه

 ازقهرمانی  ورزش در فرهنگی ۀتوسع بر مؤثرهای ترین گویهمهم ۀدهندنشان شمارۀ سه جدول

 ست.پژوهش ا در كنندگانشركت نظر به توجه با هاآن استاندارد انحراف و میانگین طریق بررسی

 ،(0/4±56/79) ورزش مالی در فساد با برخورد هایگویهشود كه براساس این جدول مشاهده می

های ورزشی واگذاری مسئولیت و (0/4±49/75) های ورزشیموفقیت خودخواهی پس از و عدم تکبر

 .هستند بیشتری برخوردار اهمیت از (0/4±52/74)تخصص  براساس تجربه و

 
 ورزش قهرمانی فرهنگی در ۀتوسع در ثرؤهای مگویه ترینمهمـ 3 جدول

 بعد هاگویه
میانگی

 ن

 انحراف

 استاندارد

    بار

 عاملی

 852/0 56/0 79/4 سیاسی فرهنگ (غیره و رشوه) ورزش در مالی فساد با برخورد

 هایموفقیت از پس خودخواهی و تکبر عدم

 ورزشی
 753/0 49/0 75/4 ملی ـ دینی هویت

 و تجربه براساس ورزشی هایولیتمسئ واگذاری

 تخصص
 737/0 52/0 74/4 سیاسی فرهنگ

 700/0 53/0 69/4 سیاسی فرهنگ ورزش در انتصابات و انتخابات در مندیضابطه

 در تبانی یا غیراخالقی زدوبندهای از پرهیز

 ورزش
 837/0 57/0 669/4 ملی ـ دینی هویت

 756/0 62/0 664/4 ملی ـ دینی هویت (ورزش در دوپینگ) نیروزا مواد مصرف از پرهیز

 در اسالمی جمهوری سرود و پرچم به احترام

 ورزشی میادین
 508/0 68/0 63/4 ملی ـ دینی هویت

 از پرهیز و درازمدت و استراتژیک تفکر وجود

 ورزش در روزمرگی
 628/0 66/0 60/4 سیاسی فرهنگ

 

 



 71                                                                          ....فرهنگی توسعۀ در مؤثر هایمالک و عوامل شناسایی
 

 گیرینتیجه بحث و
 فرهنگ ۀتوسع :ورزش قهرمانی شامل فرهنگی در ۀثر در توسعؤاصلی معامل نشان دادكه پنج نتایج 

 ۀتوسع دینی و ـملی  ویته اقتصادی، تقویت فرهنگ ۀسیاسی، توسع فرهنگ ۀاجتماعی، توسع

 بندی رااین طبقهمستقیم  طوربه كه در این ارتباط، پژوهشی. باشدمیاطالعات  فناوری آموزشی و

ورزش فرهنگ ورزش،  ۀتوسع داخلی بیشتر بر مطالعات البته، .مشاهده نگردید باشدكرده ارائه 

 لفه وؤم ۀارائ با تنها العات نیزمط . برخی ازاندهای ورزشی متمركز شدهرهنگ سازمانف قهرمانی و

از  نمونه عنوانبه توانكه می اندمذكور پرداختهمل واع غیرمستقیم به تبیین طوربه ،هاییشاخص

همکاران  مظفری و ،(1390همکاران ) پناهی وسیف ،(1388همکاران ) غفرانی و هایپژوهش

های راستا، پژوهشدراینام برد. ن (1374)رئوفی  و (1388) روزخوش ،(1386صفابخش ) ،(1391)

اند پرداختهورزش قهرمانی  ۀتوسع های ورزشی وفرهنگ سازمانطور عمده به بررسی بهخارجی نیز 

و همکاران  بوسچر دی ،(2010) 1یدوهرت و نتاشیمک مطالعاتتوان به میدر این ارتباط كه 

 اشاره كرد.( 2011و فتر ) (2003)

 ۀتوسععامل  ،ورزش قهرمانی فرهنگی در ۀتوسع درعامل ترین مهمبراساس نتایج مشخص شد كه 

ورزش باید  فرهنگ سیاسی در ۀبرای توسع ،های این پژوهشطبق یافته .است فرهنگ سیاسی

 باتجربه، ثبات متخصص و ها به افرادمسئولیت ورزش و سازی درتصمیم واگذاری امر اقداماتی مانند

 و كرسی كسب در كشور، مهم ورزشی هایرویداد میزبانی از دولت ورزش، حمایت در مدیریت

 ورزشی مراكز با تعامل و المللی، ارتباطاتبین ورزشی هایكشور در سازمان نمایندگان از حمایت

كشور انجام پذیرد.  ۀتوسع هایبرنامه و هاسیاست با ورزش كارگزاران المللی، همسوییبین و داخلی

صفابخش  ،(1388همکاران ) مظفری و ،(1391همکاران ) پناهی وفسی ،(1389همکاران ) غفرانی و

 فعال هایكرسی كسب و المللیبین ورزشی رویدادهای ( نیز از میزبانی1388) روزخوش و (1386)

 با قهرمانی ورزش ایمنطقه و ملی نهادهای بین بخشاثر و یافتهسازمان تعامل گسترشالمللی،بین

نیروهای كارآمد،  استفاده از و كشورهای دیگر المللی بامسابقات بین وپرورش، گسترشآموزش نظام

 اند. نام برده سطوح مختلف ادارات ورزشی مرتبط در متخصص و

دلیل اهمیت  ۀكنندبیان ،خارجی های داخلی وعرصه كنندگی این نوع توسعه درتعیین ثیرگذاری وأت

 و دوستی نتایج آن ایجاد از ،داخلی ۀعرص در ،زیرا ؛باشدمیدهندگان دیدگاه پاسخ آن از بیشتر

 قدرت در ابزار ،خارجی ۀعرص در وبوده نیکبختی  كردن، دستیابی به سعادت وسالم زندگی برادری،

 جوادی ارجمند است. جوامع دیگر اقتصادی بر فکری و برای تسلط ایدئولوژی هادست دولت
                                                           
1. Macintosh & Doherty 
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فرهنگ  ۀتوسع ۀالزم را قدرت نرم و دیپلماسی ،(1392) شکری و همکاران كشاورز و (1392)

ترین ابزارهای دستیابی به این مهم از را باورها و هاانتقال ارزش وری وفنا ،هارسانه و دانستهسیاسی 

 بر كیدتأ نیز و انرژی پرخاشگری افراد و هاتنش، هیجان ۀورزش با تخلی .اندعنوان كردهنوع توسعه 

ثبات  باعث تقویت وحدت ملی و و داشتهنقش پذیری سیاسی در جامعه ،های مثبت اجتماعیارزش

 هافرهنگكردن خردهنزدیک در ثرؤورزش سازوكار مفید و مهمچنین،  گردد.تعادل اجتماعی می و

دنبال به ملی یک كشور پخش سرود پرچم و توان به احتزازمی در این ارتباط است. به یکدیگر

 باشدمی آن كشور ملی دروحدت  بیانگركه  ی اشاره كردمسابقات جهان در آن پیروزی ورزشکاران

 ها ازگیری قدرتورزش، بهره فرهنگ سیاسی در ۀدالیل دیگر برای توسع از (.84، 1388، )ملکوتیان

 .(158، 1391)فاضلی، سیاست است ۀورزشکاران به عرص ورود ورزش و

ورزش  فرهنگی در ۀتوسع در مهمعامل دومین  عنوانبه دینیـ  ملی تقویت هویتبراین، عالوه

 هویت اجتماعی خود .شوداجتماعی تقسیم می بخش فردی و هویت به دو .شناخته شد قهرمانی

 یا یک گروه مذهبی و معنای عضویت درهویت دینی به كه باشدمیهویت ملی  هویت دینی و :شامل

 و تعریف شده است مذهبی هایبه گروه تعهد و های دینیارزش ییدتأ های باوری،پذیرش نظام

یک جامعه  روابط در مناسبات و، هاآرمان، دلبستگی به آمال نوعی احساس تعلق و هویت ملی نیز

طریق  از ،ملی دینی و هویت اعم از ،بنابراین ؛شودمی جامعه به یکدیگر است كه باعث نزدیکی افراد

احترام  پذیری،تعهد، مسئولیت احساس مداری،اخالق نظام اعتقادی، ایجاد ها،ارزش تحکیم باورها،

 كند.می جوامع ایفافرهنگی  ۀتوسع را در نقش خود ،مداریقانون و میراث فرهنگی و هابه سنت

. (77، 1392، امیری صالحی) است دانسته ورزش به هویت را دستیابی هایراه یکی از نیز 1یونسکو

 در ورزش مهم نقش بر كشورها، از برخی در ورزش ۀفلسف و فرهنگی هایسیاست بررسی ،چنینهم

 و طراحی در اسالمیی ـ ایران معماری سبک از استفاده دارد. كیدتأ ملی هویت تقویت و كسب

 ورزشی رویدادهای در اسالمیـ  ایرانی نشأ حفظ و ظاهر و پوشش رعایت ،ورزشی اماكن ساخت

 و بداخالقی خشونت، از پرهیز ،ورزش در جوانمردی و پهلوانی ۀروحی ترویج المللی،بین و ملی

 و (ورزش در دوپینگ) نیروزا مواد مصرف از پرهیز ورزشی، هایرقابت و میادین در فحاشی

 ،المللیبین ورزشی رویدادهای در مدال و سهمیه كسب ورزش و در تبانی یا غیراخالقی زدوبندهای

ورزش  رهنگی درف ۀو توسعملی  ـ های این پژوهش است كه موجب تقویت هویت دینییافته از

(، 1386جوادی یگانه ) ، هاشمی و(1386مختلفی مانند صفابخش ) پژوهشگرانشود. می نیقهرما

 اخوان كاظمی و، (1392اشتریان ) ،(1391كشگر ) قاسمی و، (1391) فاضلی، (1388روزخوش )
                                                           
1. Unesco 
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 ورزش طریق از ملی را هویت تقویت و ایجاد، (1393) و همکاران احمدزاده و (1392) قلعهشاه

 .اندبرشمردهملی ـ  تقویت هویت دینیبرای  را های بسیاریها و شاخصو مالک انددانستهممکن 

 از ملی افزایش غرور ملی و هویت اشاره به كسب نیز (2010) بلژیک و های فرهنگی هلندسیاست

 ورزش قهرمانی دارد. موفقیت در میزبانی و كسب طریق

فرهنگی  ۀتوسع املوعمیان  در سومین اولویت را ،فرهنگ اقتصادی ۀتوسععامل براساس نتایج، 

و بدون توجه به فرهنگ جامعه  دارند یکدیگر برمتقابل  تأثیر اقتصاد فرهنگ و .خود اختصاص دادبه

توجه به  ورزش نیز در ،های این پژوهشطبق یافته داد. خدمت انسان قرار در توان توسعه رانمی

 و (NGO) نهادمردم هایسازمان وجود خصوصی، بخش ورزش، مشاركتطریق  اشتغال از رشد

 در اسالمی موازین رعایت ورزشی، توریسم صنعت ۀاز حامیان مالی، توسع حمایت داوطلبانه،

 و رشوه)ورزش  در مالی فساد با برخورد ،اقتصاد ورزش از حمایتی قوانین وجود ورزشی، قراردادهای

تبانی  و رشوه رواج ایران را های ورزش امروزچالش یکی از (1393) همکاران و احمدزاده)غیره( 

موجب تواند داخلی می ورزشی وسایل و ابزارها كاالها، مصرف و ساخت تولید، از حمایت و (دانندمی

ورزش  اقتصاد مباحث عمده در یکی از. گردد ورزش كشور عدم وابستگی اقتصادی در استقالل و

عنوان ؛ بهاست گرفتهاین زمینه انجام  زیادی در مطالعاتكه  باشدمیازی سخصوصی ، موضوعكشور

طریق  از ورزش كشور تبدیل ساختار بر( 1388) روزخوش و (1390) غفرانی ،(1385)رضوی  مثال،

 همکاران و امیری اند.كرده كیدكشور تأ ورزش در خصوصی بخش گذاریسرمایه سازی وخصوصی

موانع  نیز (1392)همکاران  و قهفرخیدوست علی و (1393)اران و همک زادهخسروی ،(1392)

. انددانستهسازی خصوصی مباحث با كارشناسان و سازی را مخالفت متخصصانخصوصی ۀعمد

 ورزش، سهم اقتصاد از حمایت در قوانین تصویبدر پژوهش خود  (1388) روزخوش ،همچنین

 قوانین تصویب اسپانسرها، از ورزشی مدیران مایتح میزان ورزشی، خدمات و كاالها بازار از ورزش

 از ورزش سهم و هاآن قراردادهای مربیان در و بازیکنان اخالقی تعهدات ،ورزش اقتصاد از حمایت در

 و یمحصوالت ورزش صدور و داتیتول تیفیك بهبود نیز (1384) عیصنا شده است. یادآور را اشتغال

 تخریب از جلوگیری و ایحرفه ورزش در گریواسطه و داللی منظا با مقابله لزوم ،(1386) صفابخش

 .انددانستهفرهنگ اقتصادی  ۀتوسع در ثرؤعوامل م ازا بازیکنان ر انتقاالت و نقل بازار

 ورزش قهرمانی فرهنگی در ۀاصلی شناسایی توسعامل وع از دیگر یکی ،فرهنگ اجتماعی ۀتوسع

یک  غیره در های اجتماعی ونقش ،رفتارها ها،نگرش در دگرگونی بنیادی معنای تحقق وبه كه است

 ،مشاركت اجتماعی و ( بیان كرده است كه اعتماد1391وثوقی ) در این ارتباط، .باشدمیجامعه 

 بیگانگی فرهنگی، خود از ه،مدرنیت تعارض میان سنت و وجودایران ندارد و  وضعیت مطلوبی در

 و تعهد قدرت بر ثروت و ۀغلب و مشکالت اجتماعی و هاآسیب ،ضعف نهادهای مدنی فقدان یا
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 هایبرخی ناهنجاریرسوخ  .دهدمیرا نشان فرهنگ اجتماعی  ۀضرورت توسع ،پذیریمسئولیت

های ورزش ویژه دربه غیرهو دوپینگ  ،راخالقیبندهای غیو، زدپرخاشگری ورزش ماننددر  اجتماعی

، )صفابخش استفرهنگ اجتماعی در ورزش  ۀه توسعه بتوجبیانگر  ،فوتبال مانندای حرفه تیمی و

 ارتباط ،احترام متقابل ،تعاون و همکاری ۀبا توسع ،بنابراین ؛(24، 1393احمدزاده،  ؛6، 1386

 ورزش ۀعمومی به جامع اعتماد خیریه و امور در شركت اجتماعی، هنجارهای رعایت ،دوستانه

 و همکاران فراهانی ،همین رابطه در .ک كردكم در ورزش فرهنگ اجتماعی ۀتوسع به توانمی

 و همدلی ،3همکاری و تعاون ،2مشاركت ،1اعتماد نیز (1389) فردبابایی و (1392) بهروان ،(1393)

 و خیرخواهانه عمل بودن،مذهبی ،6اجتماعی یهاشبکه ،5بستگیهم و انسجام ،4متقابل احترام

 .انددانسته تأثیرگذار فرهنگی ۀتوسع دررا  همدلى و ثارای تعاون، مدارى،قانون صداقت، ،بشردوستانه

 ورزشی، رویدادهای امنیت مینتأ ورزش، كنندگان ازاستفاده خدماتی و رفاهی نیازهای مینتأ

 و عرف و شرع خالف اعمال از دوری) دینی پایبندی موفق، ورزشکاران از معنویـ  مادی حمایت

 آثار و هاموزه وجود و ورزش در فردی منافع بر سازمانی منافع ترجیح ورزش، در( ورزش در قانون

در این ارتباط، . باشدمیفرهنگ اجتماعی  ۀتوسع بعد پژوهش در نتایج دیگر از ،ورزش در گردشگری

(، قاسمی 1389همکاران ) ، غفرانی و(1388(، روزخوش )1386مانند صفابخش ) پژوهشگرانی

فرهنگ اجتماعی و اخالق در  ۀبرای توسع ختلفی راهای مروش ،(1393فرجی )( و 1391وكشگر )

 ،(2009) جمهوری چک ،(2003) ولز های فرهنگی انگلیس وسیاستاند. در ورزش نام برده

 های اجتماعی ازكاهش ناهنجاری بر نیز (2011) فنالند و (2010) بلژیک و هلند ،(2009) لندنیوزی

امنیت  شیوع ناهنجاری، رزش برای مبارزه باو توجه به اخالق در انسجام اجتماعی، طریق ورزش،

 .شده استورزش اشاره  توجه به احترام متقابل در اجتماعی و

 ۀتوسعامل وع ازعامل  آخرین ،فناوری اطالعات و یآموزش ۀعتوسهای پژوهش، براساس یافته

ط جمعی وسایل ارتبا ،تربیتی و آموزشی نهادهایاصلی  ۀوظیف كه استورزش قهرمانی  فرهنگی در

 هایپایگاه تعدادافزایش شامل فناوری  ۀبرای توسع های این پژوهشیافته. باشدمیفناوری  و

 ،ورزشی مجالت ها،روزنامه ،ورزشی تلویزیونی و ییرادیو هایشبکه تعداد ،ورزش در رسانیاطالع

 گروهی هایرسانه توجه ،. ضمنا بود ورزشی هایرسانه در صحیح و درست اطالعات و اخبار انتشار

 هایانجمن و رسمی هایكانون ،پهلوانی فرهنگ ترویج و ورزش در اخالق موضوع به پرداختن در
                                                           
1. Trust  

2. Participation 

3. Cooperation 

4. Empathy and Mutual Respect 

5. Solidarity 

6. Social Networks  
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 .می تواند در این توسعه مفید واقع شوند (غیره و مربیان هواداران، كانون مانند) ورزش در صنفی

 كشاورز و اردكانی ناظمی، (1384)صنایع  .بودآموزش  مربوط به حوزۀ این پژوهش های دیگریافته

 ،(1392آباد )(، منافی شرف1388روزخوش ) ،(1388) افراسیابی، (1386، صفابخش )(1385)

 محصوالت صدوردیگری مانند  هایشاخص ،(1392صالحی امیری ) و (1392رامشگر ) نیستانی و

 به جهایران، تو در ورزشی تخصصی نشریات تعداد ،ورزشی هایمخاطبان رسانه میزان ،ورزشی

برای این نوع  را ورزشی پژوهشی مراكز افزایش و كشور كالن ورزش هایبرنامه و اسناد در پژوهش

 تركیه و (2014) اسپانیا ،(2003) های فرهنگی فنالندسیاست راستا،دراین .اندپیشنهاد دادهتوسعه 

 از پشتیبانی ها،انهكتابخ فعالیت ۀاز توسع حمایت ابتدایی، وپرورشآموزش بودندردسترس ،(2013)

 عمومی، هایكتابخانه كنندگان ازاستفاده تعداد های عمومی،كتابخانه تعداد ،یآموزدانش ورزش

 در ثرؤم هایلفهؤعنوان مبه رامجالت  و هاروزنامه ۀگردش روزان تعداد و و مجالت هاروزنامه تعداد

 .اندفرهنگی برشمرده ۀتوسع

فرهنگی  ۀتوسع جهتدر گام اولین ،دینی ـ اسی و تقویت هویت ملیفرهنگ سی ۀ، توسعكلیطوربه

 یمبنایتواند های پژوهش حاضر میها و شاخصمالکرمانی است و ویژه ورزش قهبه ورزش و در

پژوهش های  آنچه تاكنونباشد.نیل به این هدف  جهتریزی و اقدام اولیه و مقدماتی برای برنامه

ن داده اند این است كه ناهنجاری های اخالقی و رفتاری فراوانی در مرتبط با فرهنگ و ورزش نشا

ورزش قهرمانی وجود دارد؛ در صورتی كه نتایج تحقیق حاضر نشان داد با گسترش فرهنگ سیاسی 

و به ویژه تقویت هویت ملی و دینی ،بهتر می توان به طور غیر مستقیم ناهنجاری های اخالقی و 

 رفتاری را كاهش داد.
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Abstract 
Identification of factors and criterion that facilitate the process of cultural development in 

athletic sport is necessary. Thus, the purpose of this study was to identify cultural 

development factors contributing to athletic sport. The method of the research was a mixed-

method research. During the second stage, 143 experts and researchers participated in 

research. For data analysis, factor analysis with orthogonal rotation was used. Based on 

research findings, five factors were identified to be contributing to cultural development of 

athletic sport. These are, in order of importance, as follows: development of political culture, 

strengthening national-religious identity, development of economic culture, development of 

social culture, and development of education and technology. Also, based on factor analysis, 

of the three criteria of political culture factor, the criterion of meritocracy; of the four criteria 

of strengthening national-religious identity factor, the criterion of moral health; of the three 

criteria for the development of economic culture factor, the economic ethics criterion; of the 

four criteria for development of social culture factor, the criterion of social capital; and 

finally, of the five criteria for the development of education and information technology, the 

criterion of education and research enjoyed the highest priorities. Therefore, the development 

of political culture and the strengthening of national-religious identity is the first step towards 

the cultural development of sports, especially in athletic sport. 

 

Keywords: Athletic Sport, Cultural Development, Development of Political Culture, 

Strengthening of National-Religious Identity. 
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