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 فرهنگ ورزش در جیفرهنگسازان در ترو یعامل لیتحل قیتحق نیهدف ا    
ابتدا با روش  ینعیبود.  یاکتشاف یبیاز نوع ترک قیتحق یبود. روش شناس رانیا
 یمدل مفهوم و ییشناسا یورزش یتهایفرهنگسازان و خلق کنندگان فعال یفیک

داقل ح کردیرو یمعادالت ساختار یساخته شد و سپس با استفاده از روش کم
قرار گرفت. ابزار  لیو تحل ی، نقش آنها مورد بررسPLS ای یمربعات جزئ

 ییبود. روا کرتیل یداده ها پرسشنامه محقق ساخته پنج ارزش یگردآور
 یآزمون آلفا جهی. نتدیرس یورزش تیریده تن از خبرگان مد دییپرسشنامه به تا

است.  یسطح قابل قبول درپرسشنامه  ییاینشان داد پا 87010کرونباخ با مقدار 
ش نق رانیدر ا یورزش یتهایبودند که در خلق انواع فعال یافراد یجامعه آمار

(. n=604شده پاسخ داده شد ) عیتوز یمورد از پرسشنامه ها 386داشتند. 
انجام  Smart-PLSو  SPSS22 یاز نرم افزارهاداده ها با استفاده  لیتحل

ها نشان داد؛ در حال  افتهیشد.  فتهدر نظر گر %39 نانیگرفت و سطح اطم
وزارت ورزش و  ،یجامعه پزشک ،یاجتماع یحاضر؛ خانواده، دوستان و نهادها

 رانیمد یدارند ول یفرهنگ ورزش در جامعه نقش معنادار جیدر ترو ؛یرسانه مل
هنرمندان، ورزشکاران نخبه و  ،یمذهب یرهبران و علما استمدارن،یو س یدولت

ا ضرورت ه افتهیفرهنگ ورزش منفعل هستند. با توجه به  جیروافراد مشهور در ت
هت فرهنگسازان مختلف ج لیبه منظور استفاده از پتانس یورزش رانیدارند مد

 .  ندیو اجرا نما ییشناسا ییفرهنگ ورزش؛ راهکارها جیترو

 هاي کليديواژه

 .فرهنگسازان، فرهنگ ورزش ،یعامل لیتحل
 

 
 

 

 
 

 

    The purpose of this research was  factor analysis 

the culture makers in promoting culture of sport in 

Iran. The research methodology was a exploratory 

mixed method. In other words, first, using the 

qualitative method, were identified culture makers 

and physical activities creators, and conceptual 

model was created, and then, using quantitative 

Structural Equation Method, Partial Least Squares 

(PLS) approach, their role was investigated and 

analyzed. Data gathering tool was a researcher-

made five-point Likert questionnaire. The validity 

of the questionnaire was approved by ten sports 

management experts. The results of the Cronbach's 

alpha with a value of 0.878 showed that the 

reliability of the questionnaire was acceptable. The 

statistical population was the people who played a 

role in creating a variety of sports activities in Iran. 

604 questionnaires were answered (n=604). Data 

analysis was performed using SPSS22 and Smart-

PLS software. The confidence level was 95%. The 

findings showed that at present, families, friends 

and social institutions, the medical community, the 

Ministry of Sport and, the national media, have a 

significant role in promoting the culture of sport in 

society. But government executives and politicians, 

religious leaders and scholars, artists, elite athletes 

and celebrities are passive in promoting a culture of 

sports. Regarding the findings, it is necessary for 

sport managers to identify and implement strategies 

to use the potential of different cultures to promote 

sport culture. 
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 مقدمه

شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی از جمله عوامل 
مهمی هستند که در ترویج ورزش های تفریحی و تربیتی 

شعبانی  (.33،39،98) بخصوص در ورزش زنان تاثیر گذار هستند

( فرهنگ، مسئوالن ارشد دولتی و ورزشی و 1939و همکاران )
آموزش و پرورش و مدارس را در ترویج فعالیتهای ورزشی در 
کشور مهم می دانند. فرهنگ، بستر اصلی زندگی انسان و بستر 

 (.  68اصلی حرکت عمومی هر کشور است )

: ( ارائه کردند1939بر اساس تعریفی که کشکر و همکاران )
فرهنگ ورزش مجموعه باورها و مفروضات انسانی مورد انتظار 
جامعه در ورزش و رفتار بر اساس ارزش ها و هنجارهای مطلوب 

جامعه شامل رفتار محترمانه با رعایت اخالق و تکریم فرهنگ 
سایر ملل و اقوام و ایجاد عادت به ورزش از طریق مدیریت منابع 

ردن و نمایش نمودهای برای خلق شرایط و امکانات ورزش ک

ملموس زیبایی شناختی و هنرمندانه به عنوان مصنوعات ورزش 
« ایجاد عادت به ورزش کردن»(. بدون تردید 19در جامعه است )

هسته مرکزی این تعریف است و خلق انواع فعالیتهای ورزشی 

نتیجه فرهنگسازی در این زمینه می باشد. هدایت امور فرهنگی 
ای عالی انقالب فرهنگی است. هم دولت و ایران بر عهده شور

هم مجلس در این شورا حضور دارند. دولت، ائمه جمعه، 
روحانیون، استادان دانشگاهها، معلمان مدارس، مدیران دولتی و 

صدا و سیما از مسئوالنی هستند که رهبری وظیفه فرهنگسازی 
 (.  68در ایران را بر دوش آنها قرار داده است  )

( بی توجهی و نگرش نادرست به 1939مکاران )شعبانی و ه 

ورزش، تغییر روش زندگی مردم )سبک غیرفعال(، و پایین بودن 
آگاهی جامعه نسبت به فواید فعالیتهای بدنی و زیان های کم 
تحرکی را به عنوان بخشی از چالشهای مهم ترویج فعالیتهای 

نتقال ( ا1933(. شهبازی و همکاران )99ورزشی ایران می دانند )
پیام ها از طریق رسانه های مختلف و اطالع رسانی از طریق 
صدا و سیما، از بین بردن باورهای غلط درباره پرداختن بانوان به 
ورزش و تغیر نگرش مدیران و رهبران دینی و مدیران ارشد کشور 

نسبت به ورزش؛ را از الویتهای مهم برای ترویج ورزش همگانی 
( معتقدند یکی 3816) 1. آنشل و اسمیت(96در ایران می دانند )

از گروههایی که می توانند تاثیر خارق العاده ای در تعمیم دادن 

فرهنگ سالمتی در جامعه داشته باشند و کمتر به پتانسیل آنها 
توجه شده است رهبران مذهبی هستند. روحانیون مذهبی می 

                                                                                                                                                    
1 Anshel, M.H., & Smith, M. 

2 Rivera-Hernandez, M.  

3 Stamatakis, K.A.  

4 Brownson, R.  

5 Xia, Y. 

ی اتوانند نقش مهمی در تروج سبک زندگی سالم، انجام فعالیته

( 3819) 3هرناندز-(. ریورا1ورزشی و تغذیه سالم داشته باشند )
بیان می کند روحانیون کلیساها در مکزیک معتقدند سالمت 
روحی با سالمت جسمی در ارتباط است و نقش مهمی در ترویج 

 (.  31فعالیتهای ورزشی بین مکزیکی های مسن دارند )
ر اشتباه ل تغیر تفکدر مدلهای گذشته تغیر فرهنگ مدیران به دنبا

بودند تا رفتار تغیر کند؛ اما در مدلهای جدید توصیه شده ابتدا 
(. بنابراین مدیران 93رفتار را تغیر داد تا تفکر اشتباه تغیر کند )

و همکاران  9نیز نقش مهمی در فرهنگسازی دارند. استاماتاکیس
( معتقدند تالشهای بسیاری برای جامعه پذیری و ترویج 3818)

الیتهای ورزشی شده است اما نقش سیاستمداران ملی، ایالتی فع

و محلی در این بین مغفول مانده است و برای ترویج فرهنگ 
ورزش باید سیاستمدارن نقش فعالتری داشته باشند و در بیانیه 

و همکاران  6(. برآون سون91های سیاسی به آن بپردازند )

مهمی  تواند نقش( بیان می کنند رویکردهای سیاستی می 3880)
در تعمیم دادن و فرهنگسازی انجام فعالیتهای ورزشی در ایاالت 
متحده آمریکا داشته باشند اما تا کنون مسئوالن مربوطه توجه 

( 3813و همکاران ) 9(. ایکسیا9کمی به این موضوع داشته اند )
نیز تایید می کنند که وقتی مدیران با الگوبرداری صحیح با 

اریابی اجتماعی به دنبال ترویج فعالیتهای بدنی بوده استفاده از باز
(. 63اند باعث افزایش مشارکت مردم در این فعالیتها شده اند )

( بیان می کند رویکردها و برنامه های مقامات ملی، 3883) 3هث
ایالتی و محلی در ایاالت متحده آمریکا در ترویج فعالیتهای بدنی 

( نیز بیان می کنند 3818) و همکاران 1(. رییس18نقش دارد )

طرح ها و سیاستهای کالن در کوریتیبا برزیل باعث مشارکت 
بیشتر مردم در فعالیتهای ورزشی بخصوص از نوع تفریحی و 

 (. 33همگانی شده است )

رسانه ها نیز امروزه نقش پر رنگی را در زندگی مردم بازی می 
( و 1938(، قاسمی و کشکر )3816و همکاران ) 0کنند. بحیرایی

( نقش صدا و سیمای ج.ا.ا. را در 1936گودرزی و همکاران )
(. 3،0،3ترویج فرهنگ ورزش در ایران حیاتی و مهم می دانند )

( مهمترین 3883) 3( و بائومن و چائو1939صادقیان و همکاران )
نقش رسانه های جمعی در ترویج فرهنگ ورزش را آگاه سازی 

نگ ورزش به کل جامعه می مردم از فواید ورزش و تعمیم فره

( نیز بیان می کنند 1933)و همکاران  (. خالدیان33،9دانند )
رسانه های جمعی در فرآیند اطالع رسانی، گفتمان سازی، 

6 Heath, G.W. 

7  Reis, R.S. 

8 Baheiraei, A. 

9 Bauman, A. & Chau, J.  

http://journals.humankinetics.com/author/Stamatakis%2C+Katherine+A
http://journals.humankinetics.com/author/Stamatakis%2C+Katherine+A
http://journals.humankinetics.com/author/Reis%2C+Rodrigo+S
http://journals.humankinetics.com/author/Reis%2C+Rodrigo+S


 رانیفرهنگ ورزش در ا جیفرهنگسازان در ترو یعامل لیتحل 46

 

 

 

آموزش، مشارکت اجتماعی و فرهنگسازی ورزش در جامعه و 
اعتالی ورزش کشور و توسعه و فراگیر نمودن آن نقش مهمی 

( و رضوی و همکاران 1931) و همکاران  (. هنری13دارند )

( نیز ضمن اینکه معتقدند رسانه های ورزشی در ترویج 1936)
فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی در ایران موثر هستند؛ توجه 
مسئوالن رسانه ها به ورزش همگانی را ضعیف ارزیابی می کنند 

( و ایرج پور و همکاران 1939(. سیدعامری و جامعی )13،39)

( نقش شبکه های اجتماعی را نیز در فرهنگسازی و 1939)
گرایش مردم به ورزش همگانی و قهرمانی تاثیرگذار شناسایی 

 (. 19،93کردند )

خود یک رسانه یک نفره هستند که میلیون  1امروزه افراد مشهور
 3(. ون38ها دنبال کننده در صفحات اجتماعی خود دارند )

بیان می کند جوانان بسیاری ( 3813و همکاران ) 9( و هو3811)

در سنگاپور تحت تاثیر مدلها و هنرمندان از وضعیت بدنشان 
احساس نارضایتی دارند دختران تحریک به داشتن بدنهای الغر 
و پسرها تشویق به داشتن بدنهای عضالنی شده اند. حتی عده 

ای از این جوانان به جراحی زیبایی روی آورده اند که باعث 
 9( و سان3818) 6(. ختری61،11سیاری شده است )نگرانی های ب

( نیز بیان می کنند هنرمندان چینی از طریق انجام تبلیغات 3819)
تلویزیونی تاثیر زیادی بر ترویج ارزشهای فرهنگی و همچنین 

( نیز بر 3811) 3(. جین11،93فعالیتهای اوقات فراغتی دارند )
در جامعه هند نقش ترویجی مهم ستاره های بالیوود و کریکت 

 (. 16تاکید می کنند ) 98-38مخصوصاً برای سنین 

( بیان می کنند جوانان ورزشکار در ترویج 3813و همکاران ) 1لی
فعالیتهای بدنی برای کودکان و پیشگیری از چاقی اطفال نقش 

( نیز گزارش دادند 3819و همکاران ) 0(. یانگ13مهمی دارند )

متایان، اعضای فامیل و خانوده؛ که در استرالیا؛ افراد ورزشکار، ه
فعالیت ورزشی دارند برای دختران نوجوانان به عنوان یک الگو 
هستند و دخترانی که در اطرافشان افرادی ورزشکار حضور دارد 

(. 69در درازمدت فعالیتهای ورزشی بیشتری انجام می دهند )

 ( بیان می کند بعد از اینکه قطر به عنوان میزبان3813) 3دان
انتخاب شد فشارهای جهانی برای  3838جام جهانی فوتبال 

ورزش کردن زنان قطری زیاد شد. مسئوالن قطری در پاسخ به 

این فشارها، زنان ورزشکاری که در مسابقات کشورهای عربی و 

                                                                                                                                                    
1 Celebrities  

2 Wen, N. 

3 Ho, S.S. 

4 Khatri, P. 

5 Sun, ZH. 

6 Jain, V. 

7 Lee, J.E. 

8 Young, J. 

المپیک مقامی داشتند را بکار گرفتند تا به عنوان یک الگو برای 
ان قیق نشان داد زنزنان قطری ایفای نقش کنند که نتایج تح

قطری از ورزشکار زن هموطن خود الگو برداری بیشتری کرده 

 (.  1اند )
( 3883و همکاران ) 11( و سیفلد3813و همکاران ) 18بائومن

معتقدند محیط اجتماعی؛ خانواده، همتایان، انجمن ها و پزشکان 
نیز به منظور حفظ سالمتی روی ساختن فرهنگ ورزش در جامعه 

( 1939(. شیبانی و رضایی صوفی )6،91ستند )تاثیرگذار ه
معتقدند از با اهمیت ترین فرصت های ورزش همگانی کشور؛ 
تاکید پزشکان بر نقش ورزش در سالمتی جامعه و از مهمترین 

تهدیدهای ورزش همگانی کشور تغییر روش زندگی مردم )سبک 
( بیان 1936(. نیک نژاد و همکاران )99غیر فعال( می باشد )

ند خانواده، دوستان، بستگان درجه اول و دبیران و مشاوران کرد

تحصیلی مهمترین محرک دانشجویان تربیت بدنی در انتخاب 
( نیز بیان 3819و همکاران ) 13(. استنلی36این مسیر بوده اند )

می کنند در استرالیا، خانواده و همتایان از عواملی هستند که 

یر و نوجوانان را تحت تاثانجام فعالیتهای ورزشی توسط کودکان 
( نیز نقش 3813) 19(. داگکاس و کوآرمبای90قرار می دهند )

خانواده در سوق دادن فرزندان به سمت انجام فعالیتهای بدنی در 
( 3811و همکاران ) 16(. کربای3بریتانیا را مهم ارزیابی کردند )

نیز بیان می کنند والدین و همتایان نقش مهمی در ورزش کردن 
( 3819و همکاران ) 19(.  اما روین10ن در اسکاتلند دارند )جوانا

بیان می کنند عوامل فرهنگی مختلفی از جمله عدم آگاهی و 

همچنین وجود جرم و بزهکاری در اکوادور باعث شده است 
 (. 30والدین از ورزش کردن دخترانشان حمایت نکنند )

فرهنگسازی بستر مهمی را برای توسعه و پیشرفت جوامع و افراد 

بشر بوجود می آورد و پرداختن به خلل و فرج آن برای همه 
مدیران مسئول در ایران از جمله مدیران و محققان حوزه ورزش 
همیشه الزم و ضروری می باشد. با توجه به آنچه بیان شد تا 

 ازان ورزش در ایرانکنون تحقیقات کمی در مورد نقش فرهنگس

شده بود؛ به عبارتی به نقش فرهنگسازی در توسعه فعالیتهای 
ورزشی بارها تاکید شده بود ولی به اینکه چه کسانی در این رابطه 
باید ایفای نقش کنند پرداخته نشده بود؛ بنابراین مساله تحقیق 

این بود که فرهنگسازان ورزش در ایران چه کسانی هستند و در 

9 Dun, S.  

10 Bauman, A.E. 

11 Seefeldt 

12 Stanley, R. 

13 Dagkas, S. & Quarmby, Th. 

14 Kirby, J. 

15Royen, K.V.  
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ضر چه تاثیری بر خلق فعالیتهای ورزشی دارند؟ نتایج این حال حا

تحقیق کمک می کند تا با فرهنگسازان ورزش در ایران بیشتر 
آشنا شد و همچنین با مشخص شدن کمی و کاستی های موجود 
بهتر می توان برای آینده؛ برنامه های فرهنگی ورزشی تدوین و 

 اجرا نمود.  

 

 روش تحقیق
ا ز نوع ترکیبی اکتشافی بود یعنی ابتدا بروش شناسی تحقیق ا

تن از  16استفاده از روش کیفی از طریق مصاحبه های عمیق با 
اساتید برجسته دانشگاه ها و مسئوالن ارشد ورزش کشور و 
همچنین بررسی متون مربوطه؛ مدل مفهومی ساخته شد. سپس 

با توجه به یافته های بخش کیفی؛ پرسشنامه ای محقق ساخته 
تن از اساتید خبره  18گویه تهیه گردید و روایی آن به تایید  13با 

مدیریت ورزشی رسید. جامعه آماری این تحقیق تمام افراد، 

سازمان ها و نهادهایی بود که در خلق انواع فعالیتهای ورزشی در 
کشور فعال بودند. به عبارتی برای اینکه نقش فرهنگسازان در 

رد تحلیل قرار گیرد پیمایشی ترویج فرهنگ ورزش در ایران مو

از خود خلق کنندگان انواع فعالیتهای ورزشی در کشور انجام شد 
زیرا خلق کنندگان و مجریان انواع فعالیتها و رویدادهای ورزشی 
در بطن ورزش هستند و نزدیک ترین نظرات به واقعیتهای موجود 

ردید گ پرسشنامه بین این افراد توزیع 1888را در این زمینه دارند. 

(. داده ها وارد نرم n=604پرسشنامه پاسخ داده شد ) 386و 
شد و کار تحلیل آماری  Smart-PLSو  SPSS22افزارهای 

با استفاده از این نرم افزارها انجام گرفت. برای تعیین وزن عاملی 

هر از یک متغیرهای مشاهده پذیر از روش تحلیل عاملی تاییدی 

استفاده شد. دلیل استفاده  BTتور و برای تعیین معناداری از دس
این بود که مدل های اندازه گیری از نوع ترکیبی  PLSاز روش 

 بودند و برای این نوع مدلها نمی توان از روش های کواریانسی

که مخصوص مدل های اندازه گیری  LISREL همچون
انعکاسی و تعمیمی می باشند استفاده کرد. نتیجه آزمون آلفای 

کرونباخ برای کل سواالت پرسشنامه های جمع آوری شده 
شد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه می باشد. در 87010
مدل مفهومی نقش فرهنگسازان در خلق انواع فعالیتهای  1شکل

 ر مرحله کیفی ساخته شد نشان داده شده است. ورزشی که د

 
 
 

 
 
 

 

 

 یافته های تحقیق
یافته های تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی 

در بخش توصیفی؛ ویژگی های و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
این  1جمعیت شناختی نمونه آماری مورد توجه بود. در جدول

 .ویژگیها نشان داده شده است

 
 یمشخصات نمونه آمار .1جدول

 

ورد م یو مدل ساختار یریاندازه گ یمدل ها ،یدر بخش استنباط
 تمیدستور الگور یخروج کیگراف 3قرار گرفتند. شکل یبررس

PLS نهیگز یبرا Factor Weighting Scheme 

شکل وزن  نیباشد. در ا ی( مPLSدر نرم افزار  یعامل لی)تحل
 ریمس بیضر نیو همچن ریمشاهده پذ یرهایمتغ یعامل یها

( نشان Rمکنون وابسته ) ریمتغ نییتع بیمکنون و ضر یرهایمتغ

 حوزه خلق فعالیتهای ورزشی تحصیالت سن جنسیت
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 فرهنگسازان
انواع خلق 

فعالیتهای 
 ورزشی

مدل مفهومی نقش فرهنگسازان در خلق انواع . 1شکل
 فعالیتهای ورزشی



 رانیفرهنگ ورزش در ا جیفرهنگسازان در ترو یعامل لیتحل 63

 

 

 

است که  BTدستور  یخروج کیگراف 9داده شده است. شکل
 یضرور ریمس بیو ضر یعامل یوزن ها یمعنادار نییتع یبرا

 است. 
 

 
 یعامل لیبه منظور تحل PLS تمیالگور یخروج گیگراف .2شکل 
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 (بیضرا ی)معنادار BT یخروج گیگراف. 9شکل 

 

 ریمشاهده پذ یرهایمتغ VIFو  یمعنادار ،یعامل یوزن ها ریمقاد .2جدول
وزن های  متغیرهای مشاهده پذیر 

 عاملی

مقادیر 

 معناداری

VIF نتیجه 

ی
ش

رز
 و

ی
ها

لیت
عا

 ف
ن

گا
ند

کن
ق 

خل
 

 معنادار 1719 6780 8791 . دانشگاهها و مدارس1

 رد 1718 1738 -8791 . وزارت ورزش و ادارات کل استانها و شهرستانها3

 معنادار 1711 9708 8793 . ادارات، کارخانجات و شرکتهای دولتی و وزارتخانها9

 رد 1781 1761 -8719 . فدراسیون ها و هیات های ورزشی استانها و شهرستانها6

 رد 1788 8711 8781 . سازمانها یا معاونتهای ورزش شهرداریهای سراسر کشور9

 معنادار 1719 9793 8799 . کمیته ملی المپیک3

 رد 1783 1798 8739 . انواع تیمها، باشگاهها و آکادمی های ورزشی1

 رد 1788 8719 8780 . مدارس فوتبال، و امثالهم و پایگاههای تابستانی0

 معنادار 1716 9739 8793 . مربیان خصوصی3

 رد 1781 8718 -8781 . سازمانهای ورزش بسیج، ارتش و نیروهای مسلح18

ن
زا

سا
نگ

ره
ف

 

 معنادار 1719 3781 8791 . رسانه ملی11

 معنادار 1716 3799 8793 . وزارت ورزش13

 رد 1781 8719 -8718 . رهبری نظام19

 رد 1783 1739 -8711 . رئوسای قوای سه گانه و مسئوالن عالی رتبه کشوری 16

 رد 1789 1790 8733 . وزرا و مدیران دولتی 19

 رد 1788 8783 8788 . مراجع عظام، علمای مذهبی و ائمه جمعه13

 معنادار 1783 3798 8798 گروههای اجتماعی. خانواده، دوستان و اطرافیان و 11

 رد 1788 8713 -8783 . ورزشکاران نخبه و افراد مشهور10

 معنادار 1711 3713 8793 . جامعه پزشکی13
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 متغیرهای مکنون (CV Red)مقادیر اشتراکی، ضریب مسیر، معناداری ضریب مسیر و اشتراک افزونگی . 9جدول
 خلق فعالیتهای ورزشی فرهنگسازان متغییرهای مکنون

 8733 8791 مقادیر اشتراکی

CV Red 8730 8783 

CV Com 8730 8719 

 *** 87389 ضریب مسیر 

 *** 9731 معنادری ضریب

 *** معنادار نتیجه

 

 و یبررس یمختلف برا یآمار یآزمون ها جینتا ریمقاد 3جدول
 جدول نیدهد. در ا یرا نشان م ریمشاهده پذ یرهایمتغ لیتحل

از  کیهر  یواگرا ییو روا ،یمعنادار ،یعامل یوزن ها ریمقاد
 جینتا ریمقاد 9آورده شده است. در جدل ریمشاهده پذ یرهایمتغ

 آورده شده است.  نمکنو یرهایمتغ یمختلف برا یآزمون ها

 یوزن ها در مدل ها است که از آنجا که در مورد حیبه توض الزم
مشخص نشده است؛ محققان  یمحدوده ا ،یبیترک یریاندازه گ
و در واقع معنادار  ندینما یبسنده م ریمقاد نیا یدار یبه معن

. مقدار دانند یم یبیترک یریمدل اندازه گ ییروا لیبودن آن را دل
 یدر نمونه ها یعنیشود  یم ریستف یهمانند آزمون ت یمعنادار

 نیدر ا د؛ینما ینرمال عمل م عیمانند توز یت عیتوز 138 یباال
؛ در 1736بزرگتر از  % 38 نانیدر سطح اطم دیبا یت ریحالت مقاد

 %33 نانیو در سطح اطم 1733بزرگتر از   %39 نانیسطح اطم
 طحس قیتحق نیدر ا نکهی(. با توجه به ا31باشند ) 3793بزرگتر از 

ها نشان داد؛ در حال حاضر؛  افتهیدر نظر گرفته شد  %39 نانیاطم

خانواده،  ،یوزارت ورزش، جامعه پزشک ،یرسانه مل یفرهنگساز
با خلق  یرابطه معنادار یاجتماع یو گروهها انیدوستان، اطراف

 ییافراد، سازمانها و نهادها ریدر کشور دارد و سا یورزش یتهایفعال

ر د یدارند فعالً نقش سازنده ا تیسئولم یکه در فرهنگساز
( VIF) یصیتشخ ایواگرا  ییفرهنگ ورزش ندارند. روا جیترو

 = VIFبا استفاده از فرمول  زین یبیترک یریاندازه گ یمدل ها

1/(1-R2) که در آن  دیمحاسبه گردR2 هر  یمربع بار عامل
 ری( مقاد3811و همکارانش ) ریمولفه و سازه متناظرش است. ها

که در  VIF ریتوجه به مقاد(. با 31را مناسب دانسته اند ) 9ر یز
 یسواالت سازه ها انیم یمشخص است؛ همخط 9جدول

 مختلف در حد قابل قبول است.

 ،یمکنون درون زا مدل ساختار یرهایمتغ یابیارز یاساس اریمع 
از  دهد چند درصد یشاخص نشان م نیباشد. ا یم نییتع بیضر
ا برون ز یرهایوابسته( توسط متغ ریدروزن زا )متغ راتییتغ

، و 8799، 8731 ری. مقادردیپذ یمستقل( صورت م یرهای)متغ

 ری( در مدل مسهمکنون درون زا )وابست یرهایمتغ یبرا 8713
 فیتوص فیقابل توجه، متوسط و ضع بی( به ترتی)درون یساختار

عداد ت ریمکنون درون زا تحت تاث ریچنانچه متغ یشوند ول یم
 ریا قرار داشته باشد؛ مقادبرون ز ریدو( متغ ای کی) یمعدود

(. همانگونه که در 31قابل توجه است ) زین نییتع بیمتوسط ضر
 یهاتیمقوله خلق فعال نییتع بیشود ضر یمشاهده م 3شکل 
رابر ب نییتع بیشاخص ضر نیاست بنابرا 87939برابر با  یورزش

داده شده نشان دهنده  حاتیشود که با توجه به توض یم 8738با 
مقوله خلق  راتیتغ %38آن است که در حال حاضر حدود 

 باشد.  یفرهنگسازان م ریتحت تاث یورزش یتهایفعال

فرهنگسازان به خلق  ریمس بیضر یتوجه به مقدار معنادار با
توان گفت؛ در حال  یم نانیاطم %33با  ؛یورزش یتهایانواع فعال

 یادارمعن ریتاث یورزش یتهایحاضر؛ فرهنگسازان بر خلق فعال
 دارند. 

 نییرا تع یمدل ساختار تیفی( کCV Red) یافزونگ شاخص
دهند که  یشاخص  نشان م نیصفر ا یباال ریکند. مقاد یم

 شیپ ییشده اند و مدل توانا یمشاهده شده خوب بازساز ریمقاد
آمده است  9که در جدول یری(. با توجه به مقاد31را دارد ) ینیب

 را دارد.  ینیب شیپ ییمشخص است مدل توانا
بر  PLSبه کمک روش  یمعادالت ساختار یمدل ساز در

 یبرا ی( شاخصCB-SEMمحور ) انسیخالف روش کوار
رازش ب ییکویبه نام ن یشاخص یسنجش کل مدل وجود ندارد ول

(GOF( توسط تنهاوس و همکاران )پ3889 )شده است.  شنهادی
را مدنظر قرار  یو ساختار یریشاخص هر دو مدل اندازه گ نیا
ه مدل ب یسنجش عملکرد کل یبرا یاریبه عنوان مع ودهد  یم

و متوسط  R2 نیانگیشاخص به صورت م نیرود. ا یکار م
 ی(؛ و به صورت دستCommunality) یاشتراک ریمقاد

 شود و فرمول آن عبارت است از: یمحاسبه م

      
 نیمقدار به دو شاخص مذکور وابسته است حدود ا نیآنجا که ا از

( سه 3883بوده و وتزلس و همکاران ) کیصفر و  نیشاخص ب

 ف،یضع ریبه عنوان مقاد بیرا بترت 8793و  8739، 8781مقدار 
مدل  GOF(. 31نمودند ) یمعرف GOF یبرا یمتوسط و قو

د که با توجه یمحاسبه گرد 8738برابر  قیتحق نیدر ا یساختار
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ون مستقل مکن ریمتغ کیمکنون وابسته تنها به  ریمتغ نکهیبه ا
 قیقتح نیشود. البته در ا یم یابیارتباط داشت قابل توجه ارز

)فرهنگسازان(  ریمشاهده پذ یرهایمتغ یوزن عامل یهدف بررس

جهت  یباشد و ارائه مدل مفهوم یمدنظر نم یبود و مدل ساز
 باشد.  یم یامالز یدییتا یعامل لیتحل

 

 یریگ جهیو نت بحث
سازان فرهنگ ریتاث یعامل لیو تحل ییشناسا قیتحق نیا هدف

ان داد ها نش افتهیبود.  رانیدر ا یورزش یتهایورزش بر خلق فعال
 ،یوزارت ورزش، جامعه پزشک ،یرسانه مل یتنها فرهنگساز

 یرابطه معنادار یاجتماع یو گروهها انیخانواده، دوستان و اطراف

 افراد، سازمانها و ریو سا دارد رانیدر ا یورزش یتهایبا خلق فعال
 دارند؛ در تیدر کشور مسئول یکه در امر فرهنگساز یینهادها

 فرهنگ ورزش ندارند.  جیدر ترو یحال حاضر؛ نقش سازنده ا
 بر رانیا یامور فرهنگ تیفرموده اند هدا یکه رهبر همانگونه

است. هم دولت و هم مجلس  یانقالب فرهنگ یعال یعهده شورا
استادان  ون،یشورا حضور دارند. دولت، ائمه جمعه، روحان نیدر ا

ه از جمل مایو صدا و س یدولت رانیدانشگاهها، معلمان مدارس، مد

را بر  رانیدر ا یفرهنگساز فهیوظ یهستند که رهبر یمسئوالن
 یافراد و سازمانها نی(. بنابرا68عهده آنها قرار داده است )

 و یدارند. شهباز تیمسئول یفرهنگساز نهیدر زم یاریبس

 را نسبت یمذهب یو علما رانینگرش مد ری( تغ1933همکاران )
 یورزش کردن بخصوص ورزش زنان الزم و ضرور تیبه اهم

 نی( و همچن3816) تیکه آنشل و اسم ههمانگون رایدانند ز یم

 نند نقشتوا یم یکردند رهبران مذهب انی( ب3819هرناندز )-ورایر
 افتهی(. اما 96،1،31فرهنگ ورزش داشته باشند ) جیدر ترو یمهم

 یمذهب یائمه جمعه و علما د،ینشان داد مراجع تقل قیتحق یها
 حظهفرهنگ ورزش در جامعه نقش قابل مال جیدر ترو رانیدر ا

است و  یهدف زندگ نیندارند. اگرچه پرورش روح مهمتر یا
 شتریکه ب یدارند اما در زمانه ا دیموضوع تاک نیا یرو ونیروحان

به ندرت انجام  یدیشده است و کار  یو دفتر یمشاغل خدمات

تن داش یباشد و برا یم ادیز اریورزش کردن بس تیشود  اهم یم
کننده  کمک اریتواند بس یم زیسالم ن یو جسم یروح سالم؛ زندگ

و  یدر معرض افسردگ شتریشک افراد کم تحرک ب یباشد. ب

نسبت به تحرک  ن؛یب نیخواهند بود. در ا یروح یها یماریب
ردن ورزش ک یغفلت شده است و برا شتریو ورزش زنان ب یبدن

که  ییاز گروهها یکیوجود دارد.  یاریبس یآنها معضالت فرهنگ
 معضالت نیدر جهت حل شدن ا یمهم مثبتتوانند اقدامات  یم

 دیبا یمذهب یهستند. علما یمذهب یعلما نیانجام دهند هم
 یکنند وگرنه گروهها جیورزش کردن بانوان را ترو حیصح وهیش

واهند خ جیافراد جامعه ترو نیخود را ب لیباب م یفرهنگ نیضد د

حفظ  یکه برا ردیپذ یراحت م یلیخ یکرد. هر انسان عاقل
 یم یخوب؛ ورزش کردن راهکار خوب هیو داشتن روح یسالمت

شک  یفرهنگ را نسازند ب نیا یمذهب یباشد و اگر علما

 خواهند کرد. جیخود را ترو لیمطابق م یفرهنگ گر؛ید یگروهها
 جیوبه تر رانیدر ا یمذهب یکه علما ستیالزم و ضرور نیبنابرا

 نبدهند و ضم تیاهم ینید یفرهنگ ورزش با حفظ ارزش ها
جامعه  نیآن ب جیخود به ورزش کردن بپردازند در ترو نکهیا

ر د یموارد مهمتر جیترو دیکوشا باشند اگرچه با رانیا یمذهب
 فرهنگ ورزش جیاز ترو دینبا یباشد ول یمذهب یعلما تیاولو

 غافل باشند. 

در گذشته به  رانیکند مد یم انی( ب3818که شوک ) همانگونه
کردند با موعظه کردن رفتار مورد  یم یفرهنگ؛ سع ریمنظور تغ

کنند  یم شنهادیدانشمندان پکنند اما در حال حاضر  جینظر را ترو

 رییتغ زیتا به دنبال آن نگرش و تفکر ن دیده ریابتدا رفتار را تغ
( و 1939و همکاران ) یراستا؛ شعبان نی(. در هم93کند )

و  یدولت رانیکردند مد انی( ب3818و همکاران ) سیاستاماتاک

فرهنگ ورزش در هر  جیدر ترو ینقش مهم دیبا استمدارنیس
همانگونه که  ی(. ول91،99داشته باشند ) یمنطقه، استان و کشور

کرده اند هنوز توجه الزم  انی( ب3880برآون سون و همکاران )
(، هث 3813و همکاران ) ایکسی(. ا9نشده است ) رام نیبه ا

مختلف در نقاط  قاتی( با تحق3818و همکاران ) سی( و ر3883)
 رانیو مد استمدارانیدادند که هر وقت سمختلف جهان نشان 

 آن حیصح قیفرهنگ ورزش از طر جیدر جهت ترو یارشد دولت

 افتهی ا(. ام63،18،33به بار آمده است ) یخوب جهیاقدام کردند نت
 رانیو مد استمدارانینشان داد؛ در حال حاضر؛ س قیتحق نیا یها

فرهنگ ورزش  جیدر ترو ینقش قابل مالحظه ا رانیدر ا یدولت

افراد جامعه ندارند. هر چند وزارت ورزش به واسطه رسالت  نیب
شک جامعه  یباشد. ب یگذار م ریرابطه تاث نیخود در ا یوجود

شده است و تمام تالشها  یمضر یزدگ استیس کیدچار  رانیا
 یاسیصرف امور س رانیدر ا یدولت رانیو مد استمدارانیو وقت س

فرهنگ ورزش  جیترو یاست براباعث شده  نیشود و هم یم
 یدر ظاهر برا استمدارانیقائل نشوند. اگرچه س یتیاهم

 ییایو آس یجهان ک،یالمپ یهایورزشکاران نخبه و قهرمانان باز

د از خو یانتخابات یکنند و در ستادها یم زاربرگ ریمراسم تقد
به  دنیدر جهت رس شتریکارها ب نیبرند اما ا یوجود آنان بهره م

 یفرهنگ ورزش نم جیبه ترو یباشد و کمک یم یاسیاهداف س

ه است بود استمدارانیورزش در خدمت س شتریب یکند. به عبارت
رهنگ ج فیبه دنبال ترو یدولت رانیو مد استمدارانیس نکهیتا ا

 ورزش باشند. 
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و نگرش نادرست به  یتوجه ی( ب1939و همکاران ) یشعبان

 یبدن یهاتیفعال دیفوا جامعه نسبت به یبودن آگاه نییورزش و پا
 مهم یاز چالش ها یبخش یرا به عنوان یکم تحرک یها انیو ز
(. و همانگونه که 99دانند ) یم رانیا یورزش یتهایفعال جیترو

(  و 1933) همکارانو  انی(، خالد1939و همکاران ) انیصادق
 دیمردم از فوا یکردند آگاه ساز انی( ب3883بائومن و چائو )

نقش  نیفرهنگ ورزش به کل جامعه مهمتر میورزش و تعم
(. رسالت رسانه؛ 33،9، 13رابطه است ) نیدر ا یجمع یرسانه ها

 انریکه در ا یرسانه ا نیشک مهمتر یاست و ب یبخش یآگاه
داشته  یعموم مردم نقش مهم  یهتواند در باال بردن آگا یم

انتقال  زی( ن1933و همکاران ) یاست. شهباز یباشد رسانه مل

 قیاز طر یمختلف و اطالع رسان یرسانه ها قیها از طر امیپ
 در یورزش همگان جیترو یمهم برا یتهایرا از الو مایصدا و س

و  ی(، قاسم3816و همکاران ) ییرای(. بح96دانند ) یم رانیا

نقش صدا و  زی( ن1936و همکاران ) ی( و گودرز1938کشکر )
و مهم  یاتیح رانیفرهنگ ورزش در ا جیج.ا.ا. را در ترو یمایس

نشان داد  قیتحق یها افتهیرابطه  نی(. در هم3،0،3دانسته اند )

ورزش در جامعه  یدر فرهنگساز نانیاطم %39با  یرسانه مل
شد رسانه  یانتخاب م %33 نانیاگر درصد اطم ینقش دارد ول

ورزش در جامعه نداشت  یدر فرهنگساز ینقش معنادار زین یمل
زش ور یبه فرهنگساز یتا حدود یدهد رسانه مل ینشان م نیو ا

 افتهی نیو ا ستیاثر مطلوب ن نیا زانیم یکمک کرده است ول
و  ی( و رضو1931و همکاران )  یهنر قیتحق جیها با نتا

انه رس نیتوجه مسئول د( همسو است که معتقدن1936همکاران )

(. البته رسانه 13،39است ) فیفرهنگ ورزش ضع جیها به ترو
 یتسن یهستند که همانند رسانه ها ینوظهور دهیپد نینو یها

از  زیکنند اگرچه ارتباطات را ن یم فایا زیرا ن ینقش آگاه ساز

فرهنگ ورزش  جیخارج کرده اند. در رابطه با ترو کطرفیحالت 
پور و  رجی( و ا1939) یو جامع یدعامریس ن؛یون یدر رسانه ها
در  یاجتماع ی( نشان دادند که نقش شبکه ها1939همکاران )

مردم به ورزش قابل توجه و  شیو گرا یدر فرهنگساز رانیا

از  یبخش یاجتماع ی(. در واقع شبکه ها19،93معنادار است )
فرهنگ ورزش پوشش داده  جیج.ا.ا. را در ترو مایضعف صدا و س

نترل ک یاجتماع یشبکه ها توان بر یتفاوت که نم نیاما با ا اند

که به همراه عادت به ورزش  ییالزم را اعمال نمود و ارزش ها
خواهد شد ممکن است از  جیترو یاجتماع یکردن در شبکه ها

 ج.ا.ا. یمایفرهنگ ورزش خارج شود. لذا صدا و س حیصح ریمس

در  یترشیو نقش ب بپردازد زین نهیزم نیبه رسالت خود در ا دیبا
 فرهنگ ورزش داشته باشد.  جیترو

 ونیلینفره هستند که م کیرسانه  کیافراد مشهور خود  امروزه

(. ون 38خود دارند ) یها دنبال کننده در صفحات اجتماع

( 3819( و سان )3818) ی(، ختر3813(، هو و همکاران )3811)

 یمختلف بر نقش قو قاتیبا انجام تحق زی( ن3811) نیو ج
 نقاط مختلف رد یجیترو یتهایهور در فعالهنرمندان و افراد مش

(. بدون شک هنرمندان و 11،61،93،11،16کردند ) دیجهان تاک

 نقش رانیفرهنگ ورزش در ا جیتوانند در ترو یافراد مشهور م
ها نشان داد در حال حاضر افراد  افتهیداشته باشند اما  یمهم

ند. کن ینم فایا رانیرا در ا ینقش نینچنیمشهور و هنرمندان ا
 جیرا در ترو یدر حال حاضر نقش مهم ورهنرمندان و افراد مشه

کنند و  یم یباز رانیارزش ها، نگرش ها، و رفتارها در جامعه ا
مختلف گذاشته اند اما کمتر به  یها نهیرا در زم یمهم ریتاث

 یها تیآنها اولو یبرا دیفرهنگ ورزش پرداخته اند شا جیترو

 یذارگ ریتاث قیاز طر دیبا یورزش انریمد یوجود دارد ول یگرید
 ند. فرهنگ ورزش استفاده کن جیترو یآنها برا لیبر آنان از پتانس

فرهنگ ورزش  جیدر ترو زیورزشکاران و قهرمانان نخبه ن 

 انگی( و 3813و همکاران ) یهستند و همانگونه که ل رگذاریتاث
( نشان دادند کودکان و دختران در نقاط 3819و همکاران )

 یاز ورزشکاران و قهرمانان اطراف خود الگو بردار ایمختلف دن

 اریفرهنگ ورزش بس جیکنند و تالش ورزشکاران در ترو یم
نشان داد که  زی( ن3813دان ) ی(. از طرف13،69موثر بوده است )

 یریود جامعه پذافراد از ورزشکاران هم محله و هم وطن خ
 یرانیورزشکاران و قهرمانان نخبه ا نی(. بنابرا1دارند ) یشتریب

فرهنگ ورزش دارند.  جیدر ترو یکشور نقش مهم یجا یدر جا
 لیپتانس نیاز ا ق؛یها نشان داد؛ در زمان انجام تحق افتهیاما 

استفاده الزم انجام نشده است. در واقع ورزشکاران نخبه در 

افراد  رگیاز د شیتوانند ب یم یافراد مشهور هستند و حت گاهیجا
نقش کنند. البته وجود  یفایفرهنگ ورزش ا جیمشهور در ترو

فرهنگ ورزش نقش  جیخود در ترو یورزشکاران نخبه به خود

 یقهرمان یدر قالب ورزش ها شتریعادت به ورزش ب نیاما ا اردد
 جیه به تروباشد و الزم است ورزشکاران نخب یم یو حرفه ا

 یسالمت-یحیو تفر یتیترب یفرهنگ ورزش از نوع ورزش ها
 توجه داشته باشند.   زین

راد اف یهستند که رو یاجتماع یها هیال نیو دوستان اول خانواده
و جامعه  گرید یاجتماع یگذارند. در ادامه نهادها یم ریتاث

در  یمهم ریتاث زین ینهاد مرتبط با سالمت کیبه عنوان  یپزشک

توانند داشته باشند. بائومن و همکاران  یفرهنگ ورزش م جیترو
(، 3819و همکاران ) ی(، استنل3883و همکاران ) فلدی(، س3813)

( با 3811و همکاران ) ی(، و کربا3813) یداگکاس و کوآرمبا

د که نشان دادن ایمختلف دن یمختلف در کشورها قاتیانجام تحق
نقش  یو جامعه پزشک یعاجتما یو نهادها انیخانواده، همتا

کودکان، نوجوانان و  شیفرهنگ ورزش و گرا جیدر ترو یمهم

 قیتحق نیا یها افتهی(. 91،6،90،3،10دارند ) زشجوانان به ور
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 یو نهادها انیخانواده، همتا زین رانینشان داد که در ا زین
فرهنگ  جیدر ترو ینقش معنادار یو جامعه پزشک یاجتماع

مکاران نژاد و ه کین قیتحق جیها با نتا افتهی نیورزش دارند که ا

(. 99،36( همسو است )1939) یصوف ییو رضا یبانی( و ش1936)
فرزندان  یبرا ینهاد اجتماع نیخانواده ها که دلسوزتر رانیدر ا

ورزش کردن و سالمت فرزندان  تیبه اهم یخود هستند به خوب
رهنگ ف جیبر ترو یمعنادار ریخود واقف هستند و خوشبختانه تاث

و مانع را در  یورزش دارند. در واقع خانواده ها الاقل نقش منف
( 3819و همکاران ) نیهمانگونه که رو البتهندارند.  نهیزم نیا
معضالت  لیخانواده ها به دل یکردند ممکن است برخ انیب

( که الزم 30نکنند ) تیاز ورزش کردن دخترانشان حما یفرهنگ
 یامن و سالم برا طیاست مسئوالن امر در بوجود آوردن شرا

و  دهیشیالزم را اند داتیتمه یحضور بانوان در اماکن ورزش

 .  ندیقانع کننده به خانواده ارائه نما ینیتضم

 از افراد، یمشخص است بخش قیتحق یها افتهیتوجه به  با
و افراد مشهور در  ینیرهبران د ،یدولت رانیسازمانها و مد

باعث شده است با  نیورزش منفعل هستند و ا یفرهنگساز

در  ینقش مثبت یاجتماع یخانوده ها و گروه ها کهیوجود
عموم مردم جاه  نیورزش دارند فرهنگ ورزش در ب یفرهنگساز

. الزم است هنرمندان و افراد مشهور، ورزشکاران نخبه، فتدین
 یو رهبران مذهب ،یدولت رانیدولت، مد اتیه استمداران،یس

 رانیورزش داشته باشند. مد یدر فرهنگساز ینقش فعال تر
نرمندان ه استمدارن،یبا ارتباط برقرار کردن با س دیبا زین یورزش

فراد، ا نیا لیدر استفاده از پتانس ینقش موثر یمذهب یو علما

 یسالمت شیفرهنگ ورزش و افزا جیترو ینهادها و گروهها برا
 .داشته باشند در کشور
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