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Abstract
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 researchermade 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 SmartPLS 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.

Accepted: (2017/04/18)
چکيده

هدف این تحقیق تحلیل عاملی فرهنگسازان در ترویج فرهنگ ورزش در
 یعنی ابتدا با روش. روش شناسی تحقیق از نوع ترکیبی اکتشافی بود.ایران بود
کیفی فرهنگسازان و خلق کنندگان فعالیتهای ورزشی شناسایی و مدل مفهومی
ساخته شد و سپس با استفاده از روش کمی معادالت ساختاری رویکرد حداقل
 ابزار. نقش آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت،PLS مربعات جزئی یا
 روایی.گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته پنج ارزشی لیکرت بود
 نتیجه آزمون آلفای.پرسشنامه به تایید ده تن از خبرگان مدیریت ورزشی رسید
. نشان داد پایایی پرسشنامه در سطح قابل قبولی است87010 کرونباخ با مقدار
جامعه آماری افرادی بودند که در خلق انواع فعالیتهای ورزشی در ایران نقش
.)n=604(  مورد از پرسشنامه های توزیع شده پاسخ داده شد386 .داشتند
 انجامSmart-PLS  وSPSS22 تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای
 یافته ها نشان داد؛ در حال. در نظر گرفته شد%39 گرفت و سطح اطمینان
 وزارت ورزش و، جامعه پزشکی، دوستان و نهادهای اجتماعی،حاضر؛ خانواده
رسانه ملی؛ در ترویج فرهنگ ورزش در جامعه نقش معناداری دارند ولی مدیران
 ورزشکاران نخبه و، هنرمندان، رهبران و علمای مذهبی،دولتی و سیاستمدارن
 با توجه به یافته ها ضرورت.افراد مشهور در ترویج فرهنگ ورزش منفعل هستند
دارند مدیران ورزشی به منظور استفاده از پتانسیل فرهنگسازان مختلف جهت
.ترویج فرهنگ ورزش؛ راهکارهایی شناسایی و اجرا نمایند
واژه هاي کليدي
. فرهنگ ورزش، فرهنگسازان،تحلیل عاملی
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شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و مدیریتی از جمله عوامل
مهمی هستند که در ترویج ورزش های تفریحی و تربیتی
بخصوص در ورزش زنان تاثیر گذار هستند ( .)33،39،98شعبانی
و همکاران ( ) 1939فرهنگ ،مسئوالن ارشد دولتی و ورزشی و
آموزش و پرورش و مدارس را در ترویج فعالیتهای ورزشی در
کشور مهم می دانند .فرهنگ ،بستر اصلی زندگی انسان و بستر
اصلی حرکت عمومی هر کشور است (.) 68
بر اساس تعریفی که کشکر و همکاران ( ) 1939ارائه کردند:
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
برای خلق شرایط و امکانات ورزش کردن و نمایش نمودهای
ملموس زیبایی شناختی و هنرمندانه به عنوان مصنوعات ورزش
در جامعه است ( .) 19بدون تردید «ایجاد عادت به ورزش کردن»
هسته مرکزی این تعریف است و خلق انواع فعالیتهای ورزشی
نتیجه فرهنگسازی در این زمینه می باشد .هدایت امور فرهنگی
ایران بر عهده شورای عالی انقالب فرهنگی است .هم دولت و
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
در ایران را بر دوش آنها قرار داده است (.) 68
شعبانی و همکاران ( ) 1939بی توجهی و نگرش نادرست به
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
ورزشی ایران می دانند ( .) 99شهبازی و همکاران ( )1933انتقال
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
در ایران می دانند ( . )96آنشل و اسمیت  ) 3816( 1معتقدند یکی
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

توانند نقش مهمی در تروج سبک زندگی سالم ،انجام فعالیتهای
ورزشی و تغذیه سالم داشته باشند ( .)1ریورا-هرناندز )3819( 3
بیان می کند روحانیون کلیساها در مکزیک معتقدند سالمت
روحی با سالمت جسمی در ارتباط است و نقش مهمی در ترویج
فعالیتهای ورزشی بین مکزیکی های مسن دارند (.) 31
در مدلهای گذشته تغیر فرهنگ مدیران به دنبال تغیر تفکر اشتباه
بودند تا رفتار تغیر کند؛ اما در مدلهای جدید توصیه شده ابتدا
رفتار را تغیر داد تا تفکر اشتباه تغیر کند ( .) 93بنابراین مدیران
نیز نقش مهمی در فرهنگسازی دارند .استاماتاکیس  9و همکاران
( ) 3818معتقدند تالشهای بسیاری برای جامعه پذیری و ترویج
فعالیتهای ورزشی شده است اما نقش سیاستمداران ملی ،ایالتی
و محلی در این بین مغفول مانده است و برای ترویج فرهنگ
ورزش باید سیاستمدارن نقش فعالتری داشته باشند و در بیانیه
های سیاسی به آن بپردازند ( .) 91برآون سون  6و همکاران
( ) 3880بیان می کنند رویکردهای سیاستی می تواند نقش مهمی
در تعمیم دادن و فرهنگسازی انجام فعالیتهای ورزشی در ایاالت
متحده آمریکا داشته باشند اما تا کنون مسئوالن مربوطه توجه
کمی به این موضوع داشته اند ( .) 9ایکسیا  9و همکاران ()3813
نیز تایید می کنند که وقتی مدیران با الگوبرداری صحیح با
استفاده از بازاریابی اجتماعی به دنبال ترویج فعالیتهای بدنی بوده
اند باعث افزایش مشارکت مردم در این فعالیتها شده اند (.) 63
هث  ) 3883( 3بیان می کند رویکردها و برنامه های مقامات ملی،
ایالتی و محلی در ایاالت متحده آمریکا در ترویج فعالیتهای بدنی
نقش دارد ( .) 18رییس  1و همکاران ( ) 3818نیز بیان می کنند
طرح ها و سیاستهای کالن در کوریتیبا برزیل باعث مشارکت
بیشتر مردم در فعالیتهای ورزشی بخصوص از نوع تفریحی و
همگانی شده است (.)33
رسانه ها نیز امروزه نقش پر رنگی را در زندگی مردم بازی می
کنند .بحیرایی  0و همکاران ( ،) 3816قاسمی و کشکر ( ) 1938و
گودرزی و همکاران ( ) 1936نقش صدا و سیمای ج.ا.ا .را در
ترویج فرهنگ ورزش در ایران حیاتی و مهم می دانند (.) 3،0،3
صادقیان و همکاران ( ) 1939و بائومن و چائو  ) 3883( 3مهمترین
نقش رسانه های جمعی در ترویج فرهنگ ورزش را آگاه سازی
مردم از فواید ورزش و تعمیم فره نگ ورزش به کل جامعه می
دانند ( .) 33،9خالدیان و همکاران ( ) 1933نیز بیان می کنند
رسانه های جمعی در فرآیند اطالع رسانی ،گفتمان سازی،
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آموزش ،مشارکت اجتماعی و فرهنگسازی ورزش در جامعه و
اعتالی ورزش کشور و توسعه و فراگیر نمودن آن نقش مهمی
دارند ( .) 13هنری و همکاران ( ) 1931و رضوی و همکاران
( ) 1936نیز ضمن اینکه معتقدند رسانه های ورزشی در ترویج
فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی در ایران موثر هستند؛ توجه
مسئوالن رسانه ها به ورزش همگانی را ضعیف ارزیابی می کنند
( .) 13،39سیدعامری و جامعی ( ) 1939و ایرج پور و همکاران
( ) 1939نقش شبکه های اجتماعی را نیز در فرهنگسازی و
گرایش مردم به ورزش همگانی و قهرمانی تاثیرگذار شناسایی
کردند (.) 19،93
1
امروزه افراد مشهور خود یک رسانه یک نفره هستند که میلیون
ها دنبال کننده در صفحات اجتماعی خود دارند ( .) 38ون 3
( ) 3811و هو  9و همکاران ( ) 3813بیان می کند جوانان بسیاری
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
نگرانی های بسیاری شده است ( .) 61،11ختری  ) 3818( 6و سان 9
( ) 3819نیز بیان می کنند هنرمندان چینی از طریق انجام تبلیغات
تلویزیونی تاثیر زیادی بر ترویج ارزشهای فرهنگی و همچنین
فعالیتهای اوقات فراغتی دارند ( .) 11،93جین  ) 3811( 3نیز بر
نقش ترویجی مهم ستاره های بالیوود و کریکت در جامعه هند
مخصوصاً برای سنین  98-38تاکید می کنند (.) 16
لی  1و همکاران ( ) 3813بیان می کنند جوانان ورزشکار در ترویج
فعالیتهای بدنی برای کودکان و پیشگیری از چاقی اطفال نقش
مهمی دارند ( .) 13یانگ  0و همکاران ( ) 3819نیز گزارش دادند
در استرالیا؛ افراد ورزشکار ،همتایان ،اعضای فامیل و خانوده؛ که
فعالیت ورزشی دارند برای دختران نوجوانان به عنوان یک الگو
هستند و دخترانی که در اطرافشان افرادی ورزشکار حضور دارد
در درازمدت فعالیتهای ورزشی بیشتری انجام می دهند (.) 69
دان  ) 3813( 3بیان می کند بعد از اینکه قطر به عنوان میزبان
جام جهانی فوتبال  3838انتخاب شد فشارهای جهانی برای
ورزش کردن زنان قطری زیاد شد .مسئوالن قطری در پاسخ به
این فشارها ،زنان ورزشکاری که در مسابقات کشورهای عربی و

المپیک مقامی داشتند را بکار گرفتند تا به عنوان یک الگو برای
زنان قطری ایفای نقش کنند که نتایج تح قیق نشان داد زنان
قطری از ورزشکار زن هموطن خود الگو برداری بیشتری کرده
اند (.) 1
11
18
بائومن و همکاران ( ) 3813و سیفلد و همکاران () 3883
معتقدند محیط اجتماعی؛ خانواده ،همتایان ،انجمن ها و پزشکان
نیز به منظور حفظ سالمتی روی ساختن فرهنگ ورزش در جامعه
تاثیرگذار هستند ( .) 6،91شیبانی و رضایی صوفی () 1939
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
غیر فعال) می باشد ( .) 99نیک نژاد و همکاران ( ) 1936بیان
کرد ند خانواده ،دوستان ،بستگان درجه اول و دبیران و مشاوران
تحصیلی مهمترین محرک دانشجویان تربیت بدنی در انتخاب
این مسیر بوده اند ( .) 36استنلی  13و همکاران ( ) 3819نیز بیان
می کنند در استرالیا ،خانواده و همتایان از عواملی هستند که
انجام فعالیتهای ورزشی توسط کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر
قرار می دهند ( .) 90داگکاس و کوآرمبای  ) 3813( 19نیز نقش
خانواده در سوق دادن فرزندان به سمت انجام فعالیتهای بدنی در
بریتانیا را مهم ارزیابی کردند ( .) 3کربای  16و همکاران () 3811
نیز بیان می کنند والدین و همتایان نقش مهمی در ورزش کردن
جوانان در اسکاتلند دارند ( .) 10اما روین  19و همکاران () 3819
بیان می کنند عوامل فرهنگی مختلفی از جمله عدم آگاهی و
همچنین وجود جرم و بزهکاری در اکوادور باعث شده است
والدین از ورزش کردن دخترانشان حمایت نکنند (.)30
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
کنون تحقیقات کمی در مورد نقش فرهنگسازان ورزش در ایران
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
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هر از یک متغیرهای مشاهده پذیر از روش تحلیل عاملی تاییدی
و برای تعیین معناداری از دستور  BTاستفاده شد .دلیل استفاده
از روش  PLSاین بود که مدل های اندازه گیری از نوع ترکیبی
بودند و برای این نوع مدلها نمی توان از روش های کواریانسی
همچون  LISRELکه مخصوص مدل های اندازه گیری
انعکاسی و تعمیمی می باشند استفاده کرد .نتیجه آزمون آلفای
کرونباخ برای کل سواالت پرسشنامه های جمع آوری شده
87010شد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه می باشد .در
شکل 1مدل مفهومی نقش فرهنگسازان در خلق انواع فعالیتهای
ورزشی که در مرحله کیفی ساخته شد نشان داده شده است.

حال حاضر چه تاثیری بر خلق فعالیتهای ورزشی دارند؟ نتایج این
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
روش شناسی تحقیق از نوع ترکیبی اکتشافی بود یعنی ابتدا با
استفاده از روش کیفی از طریق مصاحبه های عمیق با  16تن از
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
با  13گویه تهیه گردید و روایی آن به تایید  18تن از اساتید خبره
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
ترویج فرهنگ ورزش در ایران مورد تحلیل قرار گیرد پیمایشی
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
را در این زمینه دارند 1888 .پرسشنامه بین این افراد توزیع گردید
و  386پرسشنامه پاسخ داده شد ( .) n=604داده ها وارد نرم
افزارهای  SPSS22و  Smart-PLSشد و کار تحلیل آماری
با استفاده از این نرم افزارها انجام گرفت .برای تعیین وزن عاملی

خلق انواع
فعالیتهای
ورزشی

فرهنگسازان

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

یافته های تحقیق
یافته های تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی
و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش توصیفی؛ ویژگی های
جمعیت شناختی نمونه آماری مورد توجه بود .در جدول 1این
ویژگیها نشان داده شده است.

جدول .1مشخصات نمونه آمار ی
سن

جنسیت

حوزه خلق فعالیتهای ورزشی

تحصیالت

مرد

زن

98-38

68-91

98-61

 91به باال

دیپلیم و زیر دیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

603

139

933

130

69

181

36

38

398

133

60

130

مدارس

دانشگاه ها
133

93

33

63

فدراسیون ها و هیاتهای
استانی و ادارات کل
وزارت ورزش

مربیان خصوصی

مدارس فوتبال ،و امثالهم
38

90

139

1

9

3

باشگاه های بدنسازی
فیتنس...
های ورزشی
آکادمی

انواع تیمهای ورزشی

شرکتها و ادارات دولتی

نهادهای نظامی

شهرداریها
91

در بخش استنباطی ،مدل های اندازه گیری و مدل ساختاری مورد
بررسی قرار گرفتند .شکل 3گرافیک خروجی دستور الگوریتم
 PLSبرای گزینه Factor Weighting Scheme

(تحلیل عاملی در نرم افزار  )PLSمی باشد .در این شکل وزن
های عاملی متغیرهای مشاهده پذیر و همچنین ضریب مسیر
متغیرهای مکنون و ضریب تعیین متغیر مکنون وابسته ( ) Rنشان

تحلیل عاملی فرهنگسازان در ترویج فرهنگ ورزش در ایران

داده شده است .شکل 9گرافیک خروجی دستور  BTاست که
برای تعیین معناداری وزن های عاملی و ضریب مسیر ضروری
است.

شکل  .2گرافی گ خروج ی الگوریتم  PLSبه منظور تحلیل عامل ی
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شکل  . 9گرافی گ خروج ی ( BTمعنادار ی ضرایب)

جدول .2مقادیر وزن های عاملی ،معناداری و  VIFمتغیرهای مشاهده پذیر
متغیرهای مشاهده پذیر

وزن های

مقادیر

عاملی

معناداری

VIF

نتیجه

خلق کنندگان فعالیتهای ورزشی

فرهنگسازان

 .1دانشگاهها و مدارس
 .3وزارت ورزش و ادارات کل استانها و شهرستانها
 .9ادارات ،کارخانجات و شرکتهای دولتی و وزارتخانها
 .6فدراسیون ها و هیات های ورزشی استانها و شهرستانها

8791
- 8791
8793
- 8719

6780
1738
9708
1761

1719
1718
1711
1781

معنادار
رد
معنادار
رد

سازمانها یا معاونتهای ورزش شهرداریهای سراسر کشور
کمیته ملی المپیک
انواع تیمها ،باشگاهها و آکادمی های ورزشی
مدارس فوتبال ،و امثالهم و پایگاههای تابستانی

8781
8799
8739
8780

8711
9793
1798
8719

1788
1719
1783
1788

رد
معنادار
رد
رد

 .3مربیان خصوصی
 .18سازمانهای ورزش بسیج ،ارتش و نیروهای مسلح
 .11رسانه ملی
 .13وزارت ورزش

8793
- 8781
8791
8793

9739
8718
3781
3799

1716
1781
1719
1716

معنادار
رد
معنادار
معنادار

 .19رهبری نظام
 .16رئوسای قوای سه گانه و مسئوالن عالی رتبه کشوری
 .19وزرا و مدیران دولتی
 .13مراجع عظام ،علمای مذهبی و ائمه جمعه

- 8718
- 8711
8733
8788

8719
1739
1790
8783

1781
1783
1789
1788

رد
رد
رد
رد

 .11خانواده ،دوستان و اطرافیان و گروههای اجتماعی
 .10ورزشکاران نخبه و افراد مشهور
 .13جامعه پزشکی

8798
- 8783
8793

3798
8713
3713

1783
1788
1711

معنادار
رد
معنادار

.9
.3
.1
.0
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جدول  .9مقادیر اشتراکی ،ضریب مسیر ،معناداری ضریب مسیر و اشتراک افزونگی ) (CV Redمتغیرهای مکنون
متغییرهای مکنون

فرهنگسازان

خلق فعالیتهای ورزشی

مقادیر اشتراکی

8791

8733

8730
8730

8783
8719

ضریب مسیر

87389

***

معنادری ضریب

9731

***

نتیجه

معنادار

***

CV Red
CV Com

جدول 3مقادیر نتایج آزمون های آماری مختلف برای بررسی و
تحلیل متغیرهای مشاهده پذیر را نشان می دهد .در این جدول
مقادیر وزن های عاملی ،معناداری ،و روایی واگرای هر یک از
متغیرهای مشاهده پذیر آورده شده است .در جدل 9مقادیر نتایج
آزمون های مختلف برای متغیرهای مکنون آورده شده است.
الزم به توضیح است که از آنجا که در مورد وزن ها در مدل های
اندازه گیری ترکیبی ،محدوده ای مشخص نشده است؛ محققان
به معنی داری این مقادیر بسنده می نمایند و در واقع معنادار
بودن آن را دلیل روایی مدل اندازه گیری ترکیبی می دانند .مقدار
معناداری همانند آزمون تی تفسیر می شود ی عنی در نمونه های
باالی  138توزیع تی مانند توزیع نرمال عمل می نماید؛ در این
حالت مقادیر تی باید در سطح اطمینان  % 38بزرگتر از 1736؛ در
سطح اطمینان  %39بزرگتر از  1733و در سطح اطمینان %33
بزرگتر از  3793باشند ( .) 31با توجه به اینکه در این تحقیق سطح
اطمینان  %39در نظر گرفته شد یافته ها نشان داد؛ در حال حاضر؛
فرهنگسازی رسانه ملی ،وزارت ورزش ،جامعه پزشکی ،خانواده،
دوستان ،اطرافیان و گروههای اجتماعی رابطه معناداری با خلق
فعالیتهای ورزشی در کشور دارد و سایر افراد ،سازمانها و نهادهایی
که در فرهنگسازی مسئولیت دارند فعالً نقش سازنده ای در
ترویج فرهنگ ورزش ندارند .روایی واگرا یا تشخیصی ()VIF
مدل های اندازه گیری ترکیبی نیز با استفاده از فرمول = VIF
) 1/(1-R2محاسبه گردید که در آن  R2مربع بار عاملی هر
مولفه و سازه متناظرش است .هایر و همکارانش ( ) 3811مقادیر
زیر  9را مناسب دانسته اند ( .) 31با توجه به مقادیر  VIFکه در
جدول 9مشخص است؛ همخطی میان سواالت سازه های
مختلف در حد قابل قبول است.
معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درون زا مدل ساختاری،
ضریب تعیین می باشد .این شاخص نشان می دهد چند درصد از
تغییرات دروزن زا (متغیر وابسته) توسط متغیرهای برون زا
(متغیرهای مستقل) صورت می پذیرد .مقادیر  ،8799 ،8731و
 8713برای متغیرهای مکنون درون زا (وابسته ) در مدل مسیر
ساختاری (درونی ) به ترتیب قابل توجه ،متوسط و ضعیف توصیف

می شوند ولی چنانچه متغیر مکنون درون زا تحت تاثیر ت عداد
معدودی (یک یا دو) متغیر برون زا قرار داشته باشد؛ مقادیر
متوسط ضریب تعیین نیز قابل توجه است ( .) 31همانگونه که در
شکل  3مشاهده می شود ضریب تعیین مقوله خلق فعالیتهای
ورزشی برابر با  87939است بنابراین شاخص ضریب تعیین برابر
با  8738می شود که با توجه به توضیحات داده شده نشان دهنده
آن است که در حال حاضر حدود  %38تغیرات مقوله خلق
فعالیتهای ورزشی تحت تاثیر فرهنگسازان می باشد.
با توجه به مقدار معناداری ضریب مسیر فرهنگسازان به خلق
انواع فعالیتهای ورزشی؛ با  %33اطمینان می توان گفت؛ در حال
حاضر؛ فرهنگسازان بر خلق فعالیتهای ورزشی تاثیر معناداری
دارند.
شاخص افزونگی ( ) CV Redکیفیت مدل ساختاری را تعیین
می کند .مقادیر باالی صفر این شاخص نشان می دهند که
مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شده اند و مدل توانایی پیش
بینی را دارد ( .) 31با توجه به مقادیری که در جدول 9آمده است
مشخص است مدل توانایی پیش بینی را دارد.
در مدل سازی معادالت ساختاری به کمک روش  PLSبر
خالف روش کواریانس محور ( ) CB-SEMشاخصی برای
سنجش کل مدل وجود ندارد ولی شاخصی به نام نیکویی برازش
( ) GOFتوسط تنهاوس و همکاران ( ) 3889پیشنهاد شده است.
این شاخص هر دو مدل اندازه گیری و ساختاری را مدنظر قرار
می دهد و به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به
کار می رود .این شاخص به صورت میانگین  R2و متوسط
مقادیر اشتراکی () Communality؛ و به صورت دستی
محاسبه می شود و فرمول آن عبارت است از:
از آنجا که این مقدار به دو شاخص مذکور وابسته است حدود این
شاخص بین صفر و یک بوده و وتزلس و همکاران ( ) 3883سه
مقدار  8739 ،8781و  8793را بترتیب به عنوان مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودند ( GOF .) 31مدل
ساختاری در این تحقیق برابر  8738محاسبه گردید که با توجه

تحلیل عاملی فرهنگسازان در ترویج فرهنگ ورزش در ایران

به اینکه متغیر مکنون وابسته تنها به یک متغیر مکنون مستقل
ارتباط داشت قابل توجه ارزیابی می شود .البته در این تحقیق
هدف بررسی وزن عاملی متغیرهای مشاهده پذیر (فرهنگسازان)
بود و مدل سازی مدنظر نمی باشد و ارائه مدل مفهومی جهت
تحلیل عاملی تاییدی الزامی می باشد.
بحث و نتیجه گیری
هدف این تحقیق شناسایی و تحلیل عاملی تاثیر فرهنگسازان
ورزش بر خلق فعالیتهای ورزشی در ایران بود .یافته ها نشان داد
تنها فرهنگسازی رسانه ملی ،وزارت ورزش ،جامعه پزشکی،
خانواده ،دوستان و اطرافیان و گروههای اجتماعی رابطه معناداری
با خلق فعالیتهای ورزشی در ایران دارد و سایر افراد ،سازمانها و
نهادهایی که در امر فرهنگسازی در کشور مسئولیت دارند؛ در
حال حاضر؛ نقش سازنده ای در ترویج فرهنگ ورزش ندارند.
همانگونه که رهبری فرموده اند هدایت امور فرهنگی ایران بر
عهده شورای عالی انقالب فرهنگی است .هم دولت و هم مجلس
در این شورا حضور دارند .دولت ،ائمه جمعه ،روحانیون ،استادان
دانشگاهها ،معلمان مدارس ،مدیران دولتی و صدا و سیما از جمله
مسئوالنی هستند که رهبری وظیفه فرهنگسازی در ایران را بر
عهده آنها قرار داده است ( .) 68بنابراین افراد و سازمانهای
بسیاری در زمینه فرهنگسازی مسئولیت دارند .شهبازی و
همکاران ( )1933تغیر نگرش مدیران و علمای مذهبی را نسبت
به اهمیت ورزش کردن بخصوص ورزش زنان الزم و ضروری
می دانند زیرا همانگونه که آنشل و اسمیت ( ) 3816و همچنین
ریورا-هرناندز ( ) 3819بیان کردند رهبران مذهبی می توانند نقش
مهمی در ترویج فرهنگ ورزش داشته باشند ( .) 96،1،31اما یافته
های تحقیق نشان داد مراجع تقلید ،ائمه جمعه و علمای مذهبی
در ایران در ترویج فرهنگ ورزش در جامعه نقش قابل مالحظه
ای ندارند .اگرچه پرورش روح مهمترین هدف زندگی است و
روحانیون روی این موضوع تاکید دارند اما در زمانه ای که بیشتر
مشاغل خدماتی و دفتری شده است و کار یدی به ندرت انجام
می شود اهمیت ورزش کردن بسیار زیاد می باشد و برای داشتن
روح سالم؛ زندگی و جسمی سالم نیز می تواند بسیار کمک کننده
باشد .بی شک افراد کم تحرک بیشتر در معرض افسردگی و
بیماری های روحی خواهند بود .در این بین؛ نسبت به تحرک
بدنی و ورزش زنان بیشتر غفلت شده است و برای ورزش کردن
آنها معضالت فرهنگی بسیاری وجود دارد .یکی از گروههایی که
می توانند اقدامات مثبت مهمی در جهت حل شدن این معضالت
انجام دهند همین علمای مذهبی هستند .علمای مذهبی باید
شیوه صحیح ورزش کردن بانوان را ترویج کنند وگرنه گروههای
ضد دین فرهنگی باب میل خود را بین افراد جامعه ترویج خواهند

کرد .هر انسان عاقلی خیلی راحت می پذیرد که برای حفظ
سالمتی و داشتن روحیه خوب؛ ورزش کردن راهکار خوبی می
باشد و اگر علمای مذهبی این فرهنگ را نسازند بی شک
گروههای دیگر؛ فرهنگی مطابق میل خود را ترویج خواهند کرد.
بنابراین الزم و ضروریست که علمای مذهبی در ایران به ترویج
فرهنگ ورزش با حفظ ارزش های دینی اهمیت بدهند و ضمن
اینکه خود به ورزش کردن بپردازند در ترویج آن بین جامعه
مذهبی ایران کوشا باشند اگرچه باید ترویج موارد مهمتری در
اولویت علمای مذهبی باشد ولی نباید از ترویج فرهنگ ورزش
غافل باشند.
همانگونه که شوک ( ) 3818بیان می کند مدیران در گذشته به
منظور تغیر فرهنگ؛ سعی می کردند با موعظه کردن رفتار مورد
نظر را ترویج کنند اما در حال حاضر دانشمندان پیشنهاد می کنند
ابتدا رفتار را تغیر دهید تا به دنبال آن نگرش و تفکر نیز تغییر
کند ( .) 93در همین راستا؛ شعبانی و همکاران ( ) 1939و
استاماتاکیس و همکاران ( ) 3818بیان کردند مدیران دولتی و
سیاستمدارن باید نقش مهمی در ترویج فرهنگ ورزش در هر
منطقه ،استان و کشوری داشته باشند ( .) 91،99ولی همانگونه که
برآون سون و همکاران ( ) 3880بیان کرده اند هنوز توجه الزم
به این امر نشده است ( .) 9ایکسیا و همکاران ( ،) 3813هث
( ) 3883و ریس و همکاران ( ) 3818با تحقیقات مختلف در نقاط
مختلف جهان نشان دادند که هر وقت سیاستمداران و مدیران
ارشد دولتی در جهت ترویج فرهنگ ورزش از طریق صحیح آن
اقدام کردند نتیجه خوبی به بار آمده است ( .)63،18،33اما یافته
های این تحقی ق نشان داد؛ در حال حاضر؛ سیاستمداران و مدیران
دولتی در ایران نقش قابل مالحظه ای در ترویج فرهنگ ورزش
بین افراد جامعه ندارند .هر چند وزارت ورزش به واسطه رسالت
وجودی خود در این رابطه تاثیر گذار می باشد .بی شک جامعه
ایران دچار یک سیاست زدگی مضری شده است و تمام تالشها
و وقت سیاستمداران و مدیران دولتی در ایران صرف امور سیاسی
می شود و همین باعث شده است برای ترویج فرهنگ ورزش
اهمیتی قائل نشوند .اگرچه سیاستمداران در ظاهر برای
ورزشکاران نخبه و قهرمانان بازیهای المپیک ،جهانی و آسیایی
مراسم تقدیر برگزار می کنند و در ستادهای انتخاباتی خود از
وجود آنان بهره می برند اما این کارها بیشتر در جهت رسیدن به
اهداف سیاسی می باشد و کمکی به ترویج فرهنگ ورزش نمی
کند .به عبارتی بیشتر ورزش در خدمت سیاستمداران بوده است
تا اینکه سیاستمداران و مدیران دولتی به دنبال ترویج فرهنگ
ورزش باشند.
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شعبانی و همکاران ( ) 1939بی توجهی و نگرش نادرست به
ورزش و پایین بودن آگاهی جامعه نسبت به فواید فعالیتهای بدنی
و زیان های کم تحرکی را به عنوانی بخشی از چالش های مهم
ترویج فعالیتهای ورزشی ایران می دانند ( .) 99و همانگونه که
صادقیان و همکاران ( ،) 1939خالدیان و همکاران ( ) 1933و
بائومن و چائو ( ) 3883بیان کردند آگاه سازی مردم از فواید
ورزش و تعمیم فرهنگ ورزش به کل جامعه مهمترین نقش
رسانه های جمعی در این رابطه است ( .) 33،9 ،13رسالت رسانه؛
آگاهی بخشی است و بی شک مهمترین رسانه ای که در ایران
می تواند در باال بردن آگاهی عموم مردم نقش مهمی داشته
باشد رسانه ملی است .شهبازی و همکاران ( ) 1933نیز انتقال
پیام ها از طریق رسانه های مختلف و اطالع رسانی از طریق
صدا و سیما را از الویتهای مهم برای ترویج ورزش همگانی در
ایران می دانند ( .) 96بحیرایی و همکاران ( ،) 3816قاسمی و
کشکر ( ) 1938و گودرزی و همکاران ( ) 1936نیز نقش صدا و
سیمای ج.ا.ا .را در ترویج فرهنگ ورزش در ایران حیاتی و مهم
دانسته اند ( .) 3،0،3در همین رابطه یافته های تحقیق نشان داد
رسانه ملی با  %39اطمینان در فرهنگسازی ورزش در جامعه
نقش دارد ولی اگر درصد اطمینان  %33انتخاب می شد رسانه
ملی نیز نقش معناداری در فرهنگسازی ورزش در جامعه نداشت
و این نشان می دهد رسانه ملی تا حدودی به فرهنگسازی ورزش
کمک کرده است ولی میزان این اثر مطلوب نیست و این یافته
ها با نتایج تحقیق هنری و همکاران ( ) 1931و رضوی و
همکاران ( ) 1936همسو است که معتقدند توجه مسئولین رسانه
ها به ترویج فرهنگ ورزش ضعیف است ( .) 13،39البته رسانه
های نوین پدیده نوظهوری هستند که همانند رسانه های سنتی
نقش آگاه سازی را نیز ایفا می کنند اگرچه ارتباطات را نیز از
حالت یکطرف خارج کرده اند .در رابطه با ترویج فرهنگ ورزش
در رسانه های نوین؛ سیدعامری و جامعی ( ) 1939و ایرج پور و
همکاران ( ) 1939نشان دادند که نقش شبکه های اجتماعی در
ایران در فرهنگسازی و گرایش مردم به ورزش قابل توجه و
معنادار است ( .) 19،93در واقع شبکه های اجتماعی بخشی از
ضعف صدا و سیما ج.ا.ا .را در ترویج فرهنگ ورزش پوشش داده
اند اما با این تفاوت که نمی توان بر شبکه های اجتماعی کنترل
الزم را اعمال نمود و ارزش هایی که به همراه عادت به ورزش
کردن در شبکه های اجتماعی ترویج خواهد شد ممکن است از
مسیر صحیح فرهنگ ورزش خارج شود .لذا صدا و سیمای ج.ا.ا.
باید به رسالت خود در این زمینه نیز بپردازد و نقش بیشتری در
ترویج فرهنگ ورزش داشته باشد.
امروزه افراد مشهور خود یک رسانه یک نفره هستند که میلیون
ها دنبال کننده در صفحات اجتماعی خود دارند ( .) 38ون

( ،) 3811هو و همکاران ( ،) 3813ختری ( ) 3818و سان ()3819
و جین ( ) 3811نیز با انجام تحقیقات مختلف بر نقش قوی
هنرمندان و افراد مشهور در فعالیتهای ترویجی در نقاط مختلف
جهان تاکید کردند ( .) 11،61،93،11،16بدون شک هنرمندان و
افراد مشهور می توانند در ترویج فرهنگ ورزش در ایران نقش
مهمی داشته باشند اما یافته ها نشان داد در حال حاضر افراد
مشهور و هنرمندان اینچنین نقشی را در ایران ایفا نمی کنند.
هنرمندان و افراد مشهور در حال حاضر نقش مهمی را در ترویج
ارزش ها ،نگرش ها ،و رفتارها در جامعه ایران بازی می کنند و
تاثیر مهمی را در زمینه های مختلف گذاشته اند اما کمتر به
ترویج فرهنگ ورزش پرداخته اند شاید برای آنها اولویت های
دیگری وجود دارد ولی مدیران ورزشی باید از طری ق تاثیر گذاری
بر آنان از پتانسیل آنها برای ترویج فرهنگ ورزش استفاده کنند.
ورزشکاران و قهرمانان نخبه نیز در ترویج فرهنگ ورزش
تاثیرگذار هستند و همانگونه که لی و همکاران ( ) 3813و یانگ
و همکاران ( ) 3819نشان دادند کودکان و دختران در نقاط
مختلف دنیا از ورزشکاران و قهرمانان اطراف خود الگو برداری
می کنند و تالش ورزشکاران در ترویج فرهنگ ورزش بسیار
موثر بوده است ( .) 13،69از طرفی دان ( )3813نیز نشان داد که
افراد از ورزشکاران هم محله و هم وطن خود جامعه پذیری
بیشتری دارند ( .) 1بنابراین ورزشکاران و قهرمانان نخبه ایرانی
در جای جای کشور نقش مهمی در ترویج فرهنگ ورزش دارند.
اما یافته ها نشان داد؛ در زمان انجام تحقیق؛ از این پتانسیل
استفاده الزم انجام نشده است .در واقع ورزشکاران نخبه در
جایگاه افراد مشهور هستند و حتی می توانند بیش از دیگر افراد
مشهور در ترویج فرهنگ ورزش ایفای نقش کنند .البته وجود
ورزشکاران نخبه به خودی خود در ترویج فرهنگ ورزش نقش
دارد اما این عادت به ورزش بیشتر در قالب ورزش های قهرمانی
و حرفه ای می باشد و الزم است ورزشکاران نخبه به ترویج
فرهنگ ورزش از نوع ورزش های تربیتی و تفریحی-سالمتی
نیز توجه داشته باشند.
خانواده و دوستان اولین الیه های اجتماعی هستند که روی افراد
تاثیر می گذارند .در ادامه نهادهای اجتماعی دیگر و جامعه
پزشکی به عنوان یک نهاد مرتبط با سالمتی نیز تاثیر مهمی در
ترویج فرهنگ ورزش می توانند داشته باشند .بائومن و همکاران
( ،) 3813سیفلد و همکاران ( ،) 3883استنلی و همکاران (،) 3819
داگکاس و کوآرمبای ( ،) 3813و کربای و همکاران ( ) 3811با
انجام تحقیقات مختلف در کشورهای مختلف دنیا نشان دادند که
خانواده ،همتایان و نهادهای اجتماعی و جامعه پزشکی نقش
مهمی در ترویج فرهنگ ورزش و گرایش کودکان ،نوجوانان و
جوانان به ورزش دارند ( .)91،6،90،3،10یافته های این تحقی ق
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،با توجه به یافته های تحقیق مشخص است بخشی از افراد
 رهبران دینی و افراد مشهور در،سازمانها و مدیران دولتی
فرهنگسازی ورزش منفعل هستند و این باعث شده است با
وجودیکه خانوده ها و گروه های اجتماعی نقش مثبتی در
فرهنگسازی ورزش دارند فرهنگ ورزش در بین عموم مردم جاه
، ورزشکاران نخبه، الزم است هنرمندان و افراد مشهور. نیفتد
 و رهبران مذهبی، مدیران دولتی، هیات دولت،سیاستمداران
 مدیران.نقش فعال تری در فرهنگسازی ورزش داشته باشند
 هنرمندان،ورزشی نیز باید با ارتباط برقرار کردن با سیاستمدارن
،و علمای مذهبی نقش موثری در استفاده از پتانسیل این افراد
نهادها و گروهها برای ترویج فرهنگ ورزش و افزایش سالمتی
.در کشور داشته باشند

 همتایان و نهادهای،نیز نشان داد که در ایران نیز خانواده
اجتماعی و جامعه پزشکی نقش معناداری در ترویج فرهنگ
ورزش دارند که این یافته ها با نتایج تحقیق نیک نژاد و همکاران
.) 99،36(  ) همسو است1939(  ) و شیبانی و رضایی صوفی1936(
در ایران خانواده ها که دلسوزترین نهاد اجتماعی برای فرزندان
خود هستند به خوبی به اهمیت ورزش کردن و سالمت فرزندان
خود واقف هستند و خوشبختانه تاثیر معناداری بر ترویج فرهنگ
 در واقع خانواده ها الاقل نقش منفی و مانع را در.ورزش دارند
)3819(  البته همانگونه که روین و همکاران.این زمینه ندارند
بیان کردند ممکن است برخی خانواده ها به دلیل معضالت
 ) که الزم30( فرهنگی از ورزش کردن دخترانشان حمایت نکنند
است مسئوالن امر در بوجود آوردن شرایط امن و سالم برای
حضور بانوان در اماکن ورزشی تمهیدات الزم را اندیشیده و
.تضمینی قانع کننده به خانواده ارائه نمایند
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