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 چکیده

  بود. توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی توسعه فرهنگ اجتماعی دربررسی نقش  ،پژوهش: هدف این هدف

 و فرهنگ حوزه پژوهشگران و کارشناسان از دهدفمن اینمونه. بود همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش، روش: شناسیروش

 و بدنی تربیت اساتید وسیله به آن روایی که بود محققساخته  نامۀپرسش ،تحقیق ابزار. شد انتخاب نفر 341 حجم به ورزش

 از. دگردی محاسبه(α= 44/0)کرونباخ آلفای ضریب روش از استفاده با ،نیز پرسشنامه پایایی. مورد تایید قرار گرفت فرهنگی

 بر عامل و گویه هر اثر تعیین جهت تأییدی عاملی تحلیل نیز و هاعامل تعیین جهت ،متعامد چرخش با اکتشافی عاملی تحلیل

 .شد استفاده قهرمانی ورزش در فرهنگی توسعه

ی، مسئولیت نشاط اجتماع ،پنج عامل مرتبط با توسعه فرهنگ اجتماعی به ترتیب اهمیت شامل نشان داد که : نتایجهایافته

، تامین امنیت رویدادهای ورزشیهای، . ضمناً گویهاست اجتماعی،کنترل اجتماعی و میراث اجتماعی پذیری اجتماعی، سرمایه

و  آنها بر و نظارت های ورزشیسازمان در مقررات اجرای یکسان قوانین و، ورزش رعایت هنجارهای اجتماعی در، پایبندی دینی

 اجتماعی، های نشاط اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، سرمایهعامل به ترتیب درگان ورزش بزر پاسداشت پیشکسوتان و

 در اولویت اول قرار داشتند. کنترل اجتماعی و میراث اجتماعی

 ،سالمت روانی  و شادابی امنیت، نشاط و احساس و امنیت رفاه، اجتماعی، همبستگی تعهد، متقابل، اعتماد ،: آگاهیگیرینتیجه

ورزش  در توسعه فرهنگی موجب تواندمیکه خود  هستند اجتماعی توسعه فرهنگ عنوان تحت جامعه های توسعه هرفهمول از

 شود.قهرمانی 

 .نشاط اجتماعی توسعه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، ورزش قهرمانی، های کلیدی:واژه

 E - mail: s.j.miryousefi@gmail.com 33599493191 * نویسنده مسئول: تلفن: 

 

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2016.878


 و همکاران میر یوسفی 5/ شماره 4/ سال 5931 زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

592 

 مقدمه

متخصصان جامعه  است. اغلب صاحب نظران و مختلف جوامع در فرهنگی اهمّیتدارای  ای اجتماعی،عنوان پدیده ورزش به

عوامل  که جزء را یتیفرهنگی و امن ،اجتماعی اخالقی، جسمانی، و مختلف روانی ابعاد تواندمی ورزش که شناسی معتقدند

 فرهنگ توسعه از بخشی عنوان به اجتماعی سرمایه ایجاد در و تقویت، توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی هستند در ثیرگذارتأ

 رهغی و نمادها باورها، ها،گسترش هنجارها، ارزش، ورزش قهرمانی یتوسعه فرهنگ از . مقصودداشته باشد مهمی نقش ،اجتماعی

متناسب با  قهرمانی توسعه ورزشرو،  نیاز ا است. یفعل جیرا هاییو ناهنجار یراخالقیه دور از مسائل غب قهرمانی در ورزش

  گیرد. قرار ویژه توجّه مورد ،فرهنگی و اجتماعی مختلف ابعاد باید در و  است یضرور یمل سطح فرهنگ جامعه در 

و غیره در هر  فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، هایشاخص کیفی و کمی ابعاد همسویی و هماهنگی تواناجتماعی را می توسعه

 سطح ارتقاء بر ناظر بیشتر و دارد ارتباط نزدیک جامعه یک افراد شیوه زندگی و چگونگی با ،اجتماعی . توسعهجامعه تعریف کرد

 و آموزش شتغال،ا مسکن، بهداشت، تغذیه، های فقرزدایی،زمینه در  بهینه  و مطلوب شرایط ایجاد طریق از عمومی زندگی

 تحقق برای که است افراد اجتماعی  وضعیت در بهبود ایجاد پی در اجتماعی توسعه هم چنین ؛است فراغت اوقات گذران چگونگی

 بمطلو اعتقاد و آرمان نگرش، یک به روی آوردن و شناختی ،رفتاری زاید و پاگیر و دست الگوهای در تغییر بدنبال بهبودی چنین

 از گذار را اجتماعی توسعه ،(3131)دهشیری  (.3131و همکاران ، )ازکیا باشد اجتماعی مشکالت اسخگویپ بتواند که است

 اعتماد و 1ارتباطی عقالنیت ،2انسانی هویت ،3اجتماعی سرمایه تقویت یا و کار تقسیم طریق از مدرن یا صنعتی به سنتی جامعه

 متضمن که است فرآیندی ،بوده مطرح نگر کل رویکرد یک ورتص به اجتماعی توسعه که است معتقد و داندمی 4اجتماعی

 ،نیز( 3333)7فوکویاما ( و3334)6( کلمن3335)5پاتنامهمین رابطه  در. است آن کیفیت و زندگی بهبود برای هاییکوشش

 ، تأمین منافعمعهجا در ارتباطات و تبادالت هاىهزینه سطح آمدن پایین مشارکت بهینه بین اعضای یک جامعه، ارتباط و ایجاد

توانمندی  افراد جهت ایجاد و تغییردادن فکر مشارکت هایشبکه ایجاد جامعه و اعضای بین همکاری سطح ارتقای ،آنان متقابل

 اند.ی توسعه اجتماعی ضروری بیان کردهبرا های رفتاری رااعضای جامعه برای کسب مهارت هریک از در

بدین معنی که هرگونه  ؛است الت اجتماعیتحوّ و تغییرات در عامل ترین وسعه و مهمنوع ت فرهنگ زیربنای هرسوی دیگر،  از

 کیفیت امنیت و احساس و امنیت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، اعتمادهای اجتماعی مانند شاخص توسعه در پیشرفت و

آن  از تابع فرهنگ جامعه دانست و توانمی عبارت بهتر، توسعه اجتماعی را به گیرد.مبنای فرهنگ جامعه شکل می بر زندگی

توسعه فرهنگ اجتماعی به  جامعه باشد. توسعه فرهنگی در زمینه ساز تواندکه می به عنوان توسعه فرهنگ اجتماعی نام برد

این رو، به دلیل تعارض میان  جامعه است. از درهای اجتماعی نقش رفتارها و ها،نگرش رگونی بنیادی دردگ معنای تحقق و

ضعف  فقدان یا نهادهای مدنی، فقدان نند از خودبیگانگی فرهنگی،فرهنگ ایرانی ما های درونی درتعارض مدرنیته، وسنت 

مسئولیت پذیری که  و تعهد قدرت بر غلبه ثروت و ها و مشکالت اجتماعی،آسیب وجود وسایل ارتباط جمعی، استفاده از

 این مشکالت و .شودمی متذکر راآن  توسعه و اجتماعی فرهنگ به وجهتلزوم  ،رسوخ کرده است بدنه ورزش نیز سفانه درأمت

 به ویژه درغیره  زدوبندهای غیراخالقی، دوپینگ و هولیگانیسم، پرخاشگری، ،های اجتماعی مانندقالب ناهنجاری عوارض در

 دهداعی را نشان میجتمکه ضرورت و اهمیت توسعه فرهنگ ا دارد ظهور فوتبال بروز و ای مانندحرفه های تیمی وورزش

      . (3131، احمدزاده)

                                                                 
1. Social capital 

2. Human identity 

3. Communicative rationality 

4. Social trust 

5. Putnam 

6. Coleman 

7. Fukuyama 
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 اند که فرهنگ اجتماعی ازنشان داده (3132)و بهروان  بهروان ،(3131دهشیری ) ،(3131)همکاران  و محققانی مانند فراهانی

 و 5بستگیهم و انسجام ،4متقابل احترام و همدلی ،1همکاری و تعاون ،2مشارکت ،3اعتماد ،های مانندطریق تقویت مولفه

 نارضایتی ها،سرخوردگی ،فرهنگ اجتماعی مانند برثیر عوامل مخرب این فرآیند از تأیابد. توسعه می 6اجتماعی هایشبکه

منافع  منافع فردی بر تقدم اخالقی، بحران به ویژه و اجتماعی هایبحران افزایش فرهنگی، پذیری آسیب هنجارشکنی، عمومی،

 این موضوع، بیانگر کاهد.می (پذیری مسؤلیت و تعهد) ذاتی هایارزش بر( قدرت و ثروت) یابزار هایارزش غلبه جمعی و

معتقد است  نیز( 3132)و بهروان  بهروان همانطورکه است. جامعه فرهنگ و میان توسعه اجتماعی مستقیم رابطۀ تأثیرپذیری و

 بر را افراد )ارتباطات ذهنی هایپیوند و (دارند پیوند یگریکد با اجتماعی فضای در افراد) عینی پیوندهای ،جزء دو تقویت با که

 فرهنگی توسعه متعاقب آن توسعه فرهنگ اجتماعی و فرآیند ،افراد بین (سازد می برقرار مثبت هیجانات دارای و اعتماد پایه

های ادراکی، شناختی، رحوزهفرآیندی است که طی آن تغییراتی د ،فرهنگی توسعه از ، مقصودبنابراین شود؛می تسهیل جامعه

آنها به وجود  درباورهاست  و هاقابلیت این حاصل که ای راشخصیت ویژه ایجاد وها انسان یباورها ها و، قابلیتهاگرایشارزشی،

 (.3131همکاران، آورد )عبدی ومی

خارج از حوزه  اجتماعی دربه بررسی نقش سرمایه  عمدتاً ،توسعه فرهنگی نگ اجتماعی درنقش توسعه فره تحقیقات مرتبط با

رشیدپور  رحیمی کیا وو  (3132)و بهروان بهروان  ،(3131)همکاران  و فراهانی ،(3131دهشیری ) مثالً ورزش پرداخته است.

 را از همدلى و ایثار تعاون، دیگران، با مساعدت و همکارى مدارى، قانون صداقت، ،متقابل اعتماد های مشارکت،، مالک(3144)

های فرهنگی و سیاست (3145)اسماعیلی   ،(3131) یمالئ، اًدانند. ضمنتماعی برای توسعه فرهنگی الزم میایه اجطریق سرم

نقش  های برارائه شاخص ( نیز با2003( و نیوزیلند )2003چک ) جمهوری ،(2033) فنالند ،(2031ژاپن ) ،(2034اسپانیا )

 بر های توسعه فرهنگ اجتماعی راثیر عاملتأتحقیقات نیز، اند. برخی از توسعه فرهنگی اشاره کرده توسعه فرهنگ اجتماعی در

 هاشمی و ،(3133شاه آبادی و همکاران )زارع  ،(3131همکاران ) ازکیا و مثالً اند.بررسی قرارداده رفتارهای اجتماعی مورد

رسانه، دینداری، پایگاه  استفاده ازاجتماعی،  اعتماد ( بر2003) 8آرگایل ( و2006) 7و کروکر جانسون ،(3144همکاران )

به آینده، میزان ارضای نیازها، نگرش  همبستگی اجتماعی، احساس نشاط اجتماعی، میزان امید اجتماعی، ارتباطات و-اقتصادی

زندگی، عدم  اجتماعی بودن، عزت نفس، رضایت از مثبت به فضای اخالق عمومی، احساس امنیت، رضایت شغلی، کارآمدی و

کید تأرفتارهای اجتماعی  بر های دینی و سبک تربیت خانواده، تعهد اجتماعی، پایبندی به ارزشیی، کنترل اجتماعیقوم گرا

  اند.کرده

 مهمّی تواند نقشمی ورزش اجتماعی-جامعه شناسان ورزشی، پدیده فرهنگی دیدگاه متخصصان جامعه شناسی کارکردگرا و از

جامعه  در غیره همبستگی و نشاط اجتماعی، کنترل اجتماعی، تقویت اجتماعی، ارکتمش مسئولیت پذیری اجتماعی، ایجاد در

بنابراین  ؛ورزش شوند توسعه فرهنگی در سبب توانندچارچوب توسعه فرهنگ اجتماعی می ها دراین عاملورزش ایفاء کند. 

این موضوع  مطالعاتی که مستقیماً وتحقیقات  ،توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی علیرغم اهمیت نقش توسعه فرهنگ اجتماعی در

این  در توسعه ارائه کرده اند.این نوع هایی را  برای شاخصفقط آنها  اکثر بسیار اندک هستند و ،داده باشد بررسی قرار مورد را

 رفع ،های ماننداین تحقیقات شاخص در( نام برد. 3144روزخوش ) ،(3133کشگر ) و تحقیقات قاسمی توان ازباره، می

                                                                 
1. Trust 

2. Participation 

3. Cooperation 

4. Empathy and mutual respect 

5. Solidarity 

6. Social networks 

7 . Johnson and Krueger 

8 . Argyle 
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 و گروهی روحیه داشتن دینی، اعتقادات به بودن پایبند و ورزشی، متدین میادین و هاورزشگاه رفاهی هاینارسایی و کمبودها

 ورزشکاران، پایبندی توسط نیکو اخالق ورزشی، داشتن میادین در رفتاری هایناهنجاری با فردگرایی، مقابله از پرهیز

 مسئولیت فرهنگ اجتماعی، ترویج هنجارهای و هاارزش ها،آرمان تقویت بر ورزش ثیر، تأجامعه اخالقی موازین به ورزشکاران

 ،آینده، انضباط اجتماعی به امید و ایثار ایمان، روحیه اخالقی، فضائل ورزش، تقویت در وقف فرهنگ اجتماعی، ترویج پذیری

 و هرگونه ریا از پرهیز ن جهت انجام عمل خیر،تعاو روحیه همکاری و ایجاد به دیگران، اعتماد صداقت و تقویت حس احترام،

 شده است. ورزش قهرمانی ذکرراث اجتماعی برای توسعه فرهنگی انتقال می ، حفظ وتظاهر

همکاران  فراهانی و ،(3134همکاران ) سیدعامری و ،(3134همکاران ) و منوچهری نژاد ،تحقیقات دیگر مانند برخی از 

 احمدی و ،(3131همکاران ) و ارقند ،(3131همکاران ) اسالمی مرزنکالته و ،(3131ن )همکارا محمدی ترکمانی و ،(3131)

 هایعامل نقش سرمایه اجتماعی از منحصرا   ،(3144همکاران ) و محرم زاده و (3130پارسامهر و جسمانی ) ،(3133) همکاران

 از ، پرهیزدین باوری اند.داده ررسی قرارب مورد ،فرهنگ ورزش های ورزشی ورابطه با سازمان در اجتماعی فرهنگ توسعه

 ،است که توسعه فرهنگ اجتماعی اجتماعی هایمظاهر ارزش از ،اخالقی و رفتارهای اعتقادی و هنجارشکنی، احترام به بزرگان

رداری برخو آرامش و ایجاد حس ایمنی و ،طرف دیگر از .کندمی ءآنها ایفا توسعه و سازی کردن، یکسان نقش موثری در بهینه

زیادی در تکامل  ثیراست که تأتوسعه فرهنگ اجتماعی  ،های مهم دیگرنقش از ،جامعه ورزش محیطی شاد و با نشاط در از

 هنجارهای و باورها ها،ارزش تجلی لزوم باتوجه به آن اهداف تحقّق فرهنگ اجتماعی و توسعه بنابراین؛ اجتماعات انسانی دارد

 به رقابت بعدی تک عرصه از تبدیل جامعه ؛مطلوب ایجامعه به رسیدن جهت افراد اجتماعی اطاتارتب و کردار رفتار، در جامعه

 دغدغه ترینعنوان مهم به ،اجتماعی معضالت ها ونارسایی وجود ؛متقابل اعتماد و همکاری مشارکت، رقابت، چندبعدی عرصه

 در و تزویر و دروغ تملق، تظاهر، رواج و شخصیتی هایچندگانگی اجتماعی؛ – اقتصادی ریزی برنامه مدیران و گیران تصمیم

 منافع تقدم و کوچک غیررسمی اجتماعات برابر در تکلیف و تعهد احساس و قومی ای،طایفه خانوادگی، هایگراییخاص نهایت

تحقق  رهنگ وبه توسعه این نوع ف تواندمی که بسترهایی از . یکیاست امروزی جوامع نیاز و ضرورت ،جمعی منافع بر فردی

 گسترده هایریزی برنامه ،باشد جامعه در سازی فرهنگ برای اجتماعی تحوّل و تغییر گونه هر سرمنشاء و اهداف آن کمک کند

 هایارزش و باورها در دخالت با جامعه نخبگان دارد ضرورت رو، این از. است آن داشتن باور و جوان نسل برای فرهنگی

 عقب باعث که را عواملی خود اجتماع در موجود هایتوانایی از آگاهی ضمن جامعه افراد تا کنند سازیفرهنگ اجتماعی

 ورزش فرهنگی توسعه در اجتماعی فرهنگ توسعه نقش و سویی تأثیر از سربگذارند. پشت آگاهانه ،شودمی جوامع ماندگی

 جامع تحقیقاتی و مطالعات قرارگرفته، قانمحق توجه مورد کمتر ،رسدمی نظر به که است جدیدی و مهم بحث ایران، قهرمانی

 پژوهش، این هدف بنابراین ؛کرد استفاده قهرمانی ورزش در کاربرد و ریزی برنامه جهت بتوان که است نشده انجام آن درباره

 توسعه برای مؤثر فرهنگی هایعامل تعیین ،طریق قهرمانی از ورزش فرهنگی توسعه در اجتماعی فرهنگ توسعه نقش بررسی

 یا بدون و سالم ورزش انداز چشم آن اساس بر امکان صورت در بتوانند گذاران سیاست و ریزان برنامه تا است فرهنگ اجتماعی

   کنند. ترسیم را اجتماعی ناهنجاری حداقل

 شناسی روش

 3ترکیبیحقیق روش تاز بود.  توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی دربررسی نقش توسعه فرهنگ اجتماعی  ،پژوهشاین هدف اصلی 

 2ساختی پارسونز کارکردگرایی نظریه براساس ،)بخش کیفی( برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شد. مرحله اول پژوهش

                                                                 
1. Mixed method Protocol 

2. Functional Stracturalism 
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 سند توسعه، چهارم و سوم هایبرنامه)موجود  اسناد و علمی متعدد مقاالت دانشگاهی، کتب بررسی با و گردید طراحی

 فرهنگی منشور بدنی، تربیت و ورزش فرهنگ جامع نامه نظام کشور، فرهنگی سیمهند نقشه فرهنگی هایراهبردی شاخص

 و تحقیقی کارهای عمدتاً که فرهنگی بدنی و تربیت اساتید از نفر 10سپس .ای تدوین گردیدگویه14پرسشنامه اولیه ( ورزش

. اظهار نظرکردند آن محتوایی و صوری روایی مورد پرسشنامه در ضمن تأیید ،مورد نظر داشتند پژوهش به نزدیک پژوهشی

. گردید آماده( 3=اهمیت تابی5=مهم خیلی از) لیکرت ارزشی 5 مقیاس با سؤالی 34 نهایی نامۀ اصالحات، پرسش انجام از پس

 نشاط اجتماعی، پذیری مسئولیت اجتماعی، سرمایه)  اجتماعی فرهنگ توسعه بر مؤثر اصلی عامل پنج ،شامل پرسشنامه

 با نامه پرسش پایایی اند.گرفته قرار 34 تا 3 شماره هایگویه قالب در که است( اجتماعی میراث و اجتماعی کنترل اجتماعی،

 اساتید شامل) کننده شرکت 341 ،(کمی) پژوهش دوم مرحله در .شد برآورد( α =44/0) کرونباخ آلفای روش از استفاده

های دولتی دانشگاه بدنی تربیت ومدیران بدنی تربیت هایدانشکده فرهنگ شناس، روسای شناسی، ورزشی، جامعه مدیریت

آوری شده های جمعداده دادند. پاسخ پژوهش اول مرحله در شده طراحی نامهپرسش به( دکتری مدرک با سراسرکشور منحصراً

عامل، با استفاده از  رهای هاکتشافی شده، پس از تعیین گویه تحلیل عاملی 20نسخه  اس اس پی اسبا استفاده از نرم افزار 

 ها انجام شد. تحلیل عاملی تأییدی روی آن 5/4نرم افزار لیزرل نسخه 

 هایافته

( درصد46) نفر 66 ها،دانشگاه بدنی تربیت مدیران و رؤسا( درصد1/31) نفر33 پژوهش، این در کننده شرکت341 میان از

 فرهنگ و شناسجامعه اساتید ،شامل بدنی غیرتربیت اساتید ر،دیگ نفر 54 و ورزشی مدیریت گرایش بدنی تربیت مجرب اساتید

سابقه  تدریس و هم چنین سابقه پژوهش و بودند.( درصد6/40) فرهنگ و ورزش زمینه در علمی تحقیقات سابقه با شناس

 سال بود.4/3و5/31غیرتربیت بدنی به ترتیب  سال و3/30و33/35 ،اجرایی اساتید تربیت بدنی به ترتیب

 این است. همچنین در توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی یکی از ابعاد اصلی مؤثر در ،نشان داد، توسعه فرهنگ اجتماعی هایافته

های مؤثر بر توسعه فرهنگ اجتماعی عامل تعیین جهت( اصلی هایمؤلفه تحلیل روش) اکتشافی عاملی تحلیل روش از پژوهش

 ،اجتماعی کنترل اجتماعی و میراث ،سرمایه اجتماعی، اجتماعی پذیری یتمسئول ،نشاط اجتماعیاستفاده شد که بر اساس آن 

توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی نقش دارند  به عنوان پنج عامل مرتبط با توسعه فرهنگ اجتماعی شناسایی شدند که در

 انداز، سندچشم) االدستیاسناد ب گذشته، تحقیقات مرور از استفاده با هانامگذاری این عامل و استخراج شناسایی، .(3شکل)

 فرهنگی نامه نظام( 3133) فرهنگی انقالب عالی شورای فرهنگی توسعه هایشاخص راهبردی سند توسعه، گانه پنج هایبرنامه

 منابع( ورزش منشورفرهنگی بدنی، تربیت سازمان فرهنگ هایاولویت و هاسیاست کشور، فرهنگی سیاست اصول کشور،

 مرتبط با متعدد و مختلف هایعامل بین از و مرحله چندین طی فرهنگ در و ورزش کارشناسان تنظرا کسب ای وکتابخانه

 پرسشنامه برای عاملی اکتشافی تحلیل از استفاده داد نشان ،3 جدول بارتلت آزمون نتایج .گرفت صورت موضوع پژوهش

 هانمونه تعداد که دهدمی نشان نیز KMO آزمون جنتای. برخوردارند الزم اعتبار از شده ساخته هایعامل ،بوده پژوهش مناسب

 دارد. کفایت عاملی تحلیل برای

 و بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی KMOنتایج آزمون  -5جدول 

 آزمون بارتلت KMOآزمون 

744/0 

 453/664 خی دو
 305 درجه آزادی
 003/0 داریسطح معنی
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به  جامعه ورزش در غیرمجاز عدم مصرف مواد ی، عامل سبک زندگی و گویهتحلیل عاملی اکتشافی توسعه فرهنگ اجتماع در

آلفای کرونباخ  با استفاده از پایایی نیز تحلیل خارج شد. میزان ثبات درونی یا فرایند از ،(40/0) مبنا بار از دلیل بارعاملی کمتر

 ،67/0 با عامل سرمایه اجتماعی برابر ،76/0 با عامل مسئولیت پذیری اجتماعی برابر ،40/0با برای عامل نشاط اجتماعی برابر

 توسعه فرهنگ اجتماعی برابر نهایت برای بعد در و 0/ 65 با عامل میراث اجتماعی برابر و 0/ 66با عامل کنترل اجتماعی برابر

( وانحراف استاندارد میانگین) دیدگاه پاسخ دهندگان از هاعامل به همراه اهمیت آن های مربوط به هرگویه.به دست آمد 41/0با

نشاط عامل  در ،2 جدول اطالعات اساس . برگزارش شده است 2 جدول عامل مربوطه در بارعاملی مربوط به هرگویه در و

 در گویه ترینمهم عنوان به با داشتن بیشترین میانگین ،گرفته قرار باالیی اولویت در ورزشی تأمین امنیت رویدادهای ،اجتماعی

 خیریه و امور اهالی ورزش در حضورو (دوری ازاعمال خالف شرع وعرف وقانون درورزش)پایبندی دینیشد.  شناخته بخش این

عمومی  اعتمادو  ورزش رعایت هنجارهای اجتماعی دربود.  مسئولیت پذیری اجتماعیهای عامل ترین گویهاز مهم ،عام المنفعه

های سازمان در آنها نظارت بر مقررات و اجرای یکسان قوانین وند. بود سرمایه اجتماعیهای مبحث از اولویت ،به جامعه ورزش

و با داشتن  گرفته قرار باالیی اولویت در کنترل اجتماعیعامل  درورزش  منافع فردی در ورزشی و ترجیح منافع سازمانی بر

اث اجتماعی پاسداشت میر در نهایت، در عامل ؛شد شناخته بخش این در گویه ترینمهم عنوان به ،بیشترین میانگین

 از اولویت باالتری برخوردار بود. بوده،  ترین گویهمهم بزرگان ورزش پیشکسوتان و

 فرهنگ اجتماعیتوسعه عامل ها و گویه های بعد  -2جدول 

 عامل
میزان واریانس 

 تبیین شده

ارزش 

 ویژه
 هاگویه

 میانگین و

 انحراف استاندارد

بارهای 

 عاملی

 23/2 12/37 نشاط اجتماعی

 403/0 46/4±71/0 تامین امنیت رویدادهای ورزشی

 754/0 33/4±76/0 معنوی ازورزشکاران موفق  -حمایت مادی

 763/0 36/4±64/0 هااهی وخدماتی تماشاگران درورزشگاهتامین نیازهای رف

 650/0 35/4±77/0 حس همکاری وارتباط دوستانه درورزش

 پذیریمسئولیت

 اجتماعی
03/36 34/2 

 775/0 23/4±42/0 (ورزش دوری ازاعمال خالف شرع وعرف  وقانون در)پایبندی دینی

 626/0 46/1±43/0 حضوراهالی ورزش درامورخیریه وعام المنفعه

 441/0 70/1±36/0 (نماز،روزه وغیره) ورویدادهای ورزشی هاانجام فرائض دینی درسازمان

 664/0 66/1±35/0 اجتماعی وفرهنگی هم سیاسی،رویدادهای م شرکت ورزشکاران در

 35/3 44/33 سرمایه اجتماعی
 433/0 51/4±64/0 ورزش رعایت هنجارهای اجتماعی در

 702/0 43/4±63/0 اعتمادعمومی به جامعه ورزش

 15/3 07/33 کنترل اجتماعی
 436/0 43/4±67/0 های ورزشیدرسازمان اجرای یکسان قوانین ومقررات ونظارت برآنها

 412/0 21/4±42/0 ورزش ترجیح منافع سازمانی برمنافع فردی در

 34/3 33/30 میراث اجتماعی
 734/0 10/4±74/0 بزرگان ورزش پاسداشت پیشکسوتان و

 733/0 76/1±37/0 ورزش وآثارگردشگری در هاوجودموزه

 ،، از روش مدلسازی معادالت ساختاریفرهنگ اجتماعی های مربوط به توسعهیل عاملی اکتشافی و شناسایی عاملپس از تحل

 (. 3ارائه الگو استفاده شد )شکل برای تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و در نهایت 
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AGFI GFI NNFI NFI RMSEA P-value χ2/df df χ2 

64/0 76/0 31/0 33/0 335/0 003/0 47/2 360 31/453 

 توسعه فرهنگی درورزش قهرمانی بر فرهنگ اجتماعیتوسعه الگوی تأثیر  -5 لشک

 فرهنگ اجتماعیبینی و تبیین پنج عامل مربوط به توسعه های پرسشنامه برای پیشدر تحلیل عاملی مرتبه اول، از همه گویه

 ،سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی ،نشاط اجتماعیپنج عامل ) ،ل عاملی تأییدی مرتبه دوم نیزاستفاده شد. در تحلی

بینی و تبیین کردند. نتایج را پیش فرهنگ اجتماعی(، یک بعد اصلی تحت عنوان توسعه میراث اجتماعیو نیز  کنترل اجتماعی

فرهنگ بیشترین تأثیر را در تبیین بعد توسعه 67/0با بار عاملی  اعینشاط اجتممربوط به تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که 

، 66/0نیز به ترتیب با بارهای  کنترل اجتماعی و سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، میراث اجتماعی دارد. اجتماعی

و با توجه به مقدار  ت آمدههای نیکویی برازش بدسشاخص(. بر اساس 3های بعدی بودند. )شکل در رده 42/0و43/0، 50/0

های همچنین نتایج آزمون فرضیه ؛گیردمدل ارائه شده با احتیاط مورد تأیید قرار می AGFI و GFI هاینسبتاً پایین شاخص

سرمایه ، مسئولیت پذیری اجتماعی ،نشاط اجتماعی ،توان گفتارائه شده است که بر اساس آن می 1پژوهش، در جدول 

و در تأثیر دارند  فرهنگ اجتماعیبه عنوان متغیرهای مستقل بر متغیر توسعه  ،میراث اجتماعی نیز وماعی کنترل اجت،اجتماعی

 فرهنگ توسعه دهد کهنشان می دوم مرتبه هم چنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی ؛شودهای پژوهش تأیید میاین مورد فرضیه

 در پژوهش، فرض آزمون نتیجه دارد. ازسویی قهرمانی ورزش فرهنگی توسعه تبیین در را( 47/0) بارعاملی بیشترین ،اجتماعی

 توسعه متغیر بر مستقل متغیر عنوان توسعه فرهنگ اجتماعی به ،گفت توانمی آن اساس بر که است شده ارائه 1 جدول

 شود.می تأیید پژوهش فرض مورد این در و دارد تأثیر فرهنگی ورزش قهرمانی

 نشاط اجتماعی

 اجتماعیرمایه س

یکنترل اجتماع  

پذیری مسئولیت 

 اجتماعی

 میراث اجتماعی

67/0  

 

50/0  

 

45/0 

 

66/0 

 

 3گویه

 2گویه

 2گویه

 3گویه

 2گویه

 3گویه

 2گویه

 1گویه

 4گویه

 3گویه

 2گویه

 3گویه

 1گویه

 4گویه

43/0  

 

 توسعه فرهنگ

 اجتماعی

توسعه 

 رفرهنگی د

ورزش 

 قهرمانی

47/0  

 

403/0  

 
754/0  

 
763/0  

 
650/0  

 
775/0  

 
626/0  

 
441/0  

 
664/0  

 
433/0  

 
702/0  

 436/0  

 
412/0  

 
734/0  

 
733/0  
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 تأییدی(  عاملی تحلیل نتایج از گرفته های پژوهش  )برهنتایج آزمون فرضی -9جدول 

 ارزش تی نتیجه
بارعاملی 

 استانداردشده

ی مربع همبستگ

 چندگانه
 متغیر مستقل متغیر وابسته

 نشاط اجتماعی فرهنگ اجتماعیتوسعه  45/0 67/0 34/4 تأیید فرضیه پژوهش

 مسئولیت پذیری اجتماعی فرهنگ اجتماعیتوسعه  25/0 50/0 37/6 تأیید فرضیه پژوهش

 سرمایه اجتماعی فرهنگ اجتماعیتوسعه  24/0 43/0 07/6 تأیید فرضیه پژوهش

 اجتماعی کنترل  اجتماعی فرهنگ توسعه 20/0 45/0 5/43 پژوهش فرضیه تأیید

 اجتماعی میراث اجتماعی فرهنگ توسعه 41/0 66/0 53/4 پژوهش فرضیه تأیید

 گیریبحث و نتیجه

 آن بودن جمعی فرهنگ، مهم خصوصیات از یکی که چنان. متمایزکرد هم از توانمی نظری طور به تنها را معهجا و فرهنگ

راستای فرهنگ آن  در ،نیز جامعه در دگرگونی و تغییرهرگونه  سویی از دارد. موجودیت جامعه یک درون فرهنگ یعنی ؛است

می  تجلی پیداتوسعه فرهنگ اجتماعی چهارچوب  در ،بودهن یستثناین قاعده م از ،نیز اجتماعی توسعۀ مسلماً و استجامعه 

 گروهی کار و آینده از مشترک تصویری وجود احساس ،اجتماعی نظام ظرفیت و قابلیت تقویت زندگی، کیفیت در بهبود. کند

 وجود، موجودسالئق  متقابل، احترام به عقاید و اجتماعی تعامل ،گروهی و جمعی هویت احساس ،اجتماعی سیستم یک در

 های توسعهازنشانه برخی ،مشترک منافع به دستیابی جهت افراد اجتماعی هماهنگی و همکاری سهولت و مدنی نهادهای

 اجتماعی، اخالقی و نامالیمات منازعات و ،عوارضی چون وجوداین به دلیل علیرغم  است.یک جامعه  در اجتماعی فرهنگ

 هایشکاف ،گیفرهن و هویتی هایبحران ،فرهنگی تهاجمات برابر در پذیرییبآس و ستیزی قانون گریزی، قانون روانی،

 قرار خود تحت تاثیر نیز را ورزشجامعه  سفانهکه متأ غیره و اجتماعی سرمایۀ ضعف یا فقدان و نسلی هایشکاف اجتماعی،

 یکی ،آن توسعه و اجتماعی فرهنگ که داد نشان تحقیق نتایج .نمایدمی ضروری را اجتماعی فرهنگ توسعه به توجه ،داده است

 به روشنی و راخارجی این  نتیجه  تحقیقات داخلی واست.  قهرمانی ورزش فرهنگی توسعه در موثر اصلی و گانه پنج ابعاد از

، بیشترتحقیقات ضمناً اند.شده قهرمانی( متمرکز توسعه فرهنگ ورزش )ورزش همگانی و اند و بیشتر برقطعیت اعالم نکرده

همکاران  سرگزی و ،(3133شاه آبادی و همکاران ) ،(3133هاشمیان فر و کشاورز ) ،(3132خادمیان ) فرجی و تحقیقات ،نندما

رفتارهای اجتماعی  های این بعد درثیرعاملتأ ه فرهنگ اجتماعی به بررسی نقش وحوز در ،(3144ربانی و همکاران ) ،(3130)

اند که می غیرمستقیم به تبیین بعد مذکور پرداخته هایی به طورشاخص ارائه مولفه و بااند. برخی از تحقیقات نیز فقط پرداخته

ورزش به  بنابراین بحث مهم وکاربردی توسعه فرهنگی در ؛( نام برد3144و روزخوش)( 3133وکشگر) توان از تحقیقات قاسمی

 رارگرفته است.پژوهشگران حوزه اجتماعی ق مورد توجه محققان و کمتر ،ویژه ورزش قهرمانی

 ،میراث فرهنگی و کنترل اجتماعی سرمایه اجتماعی، ،پذیری اجتماعی، مسئولیتنشاط اجتماعی ،های این پژوهشطبق یافته

 از یکی چنانکه .متمایزکرد هم از توانرا نمی جامعه و توسعه فرهنگ اجتماعی هستند. فرهنگ های تبیین کننده بعدعامل

 التتحوّ و تغییر انسجام، سالمت، در را نقش ترینمهم فرهنگ بنابراین، ؛است آن بودن جمعی فرهنگ، مهم خصوصیات

 بینش از پذیری تاثیر با کارشناسان، و نظران صاحب غالب که گذشته رویه خالف بر  چون ؛دارد اجتماعی توسعه و اجتماعی

 و تحلیل اجتماعی هایعامل برخی حداکثر و یاقتصاد صرفاً هاییعامل با را پیشرفت و توسعه صنعتی، تحوالت و مادی های

 می قرار توجه مورد توسعه، و پیشرفت اساسی معیارهای از بلکه مهم، عوامل از یکی عنوان به فرهنگ اکنون کردند،می تفسیر

 تابعی ،زمینه این در نیز اجتماعی توسعۀ مسلماً  و است جامعه در تحوالت و تغییرات تمامی زیربنای فرهنگ دیگر، بیان به گیرد

به  دو هر و اندپیوسته یک پدیده های مکمل و، جنبهفرهنگی توسعه توسعه اجتماعی و. است فرهنگی توسعۀ و فرهنگ از
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 و همکارى مدارى، قانون مشارکت، صداقت، اعتماد، همچون، هایىمؤلفه زیرا ؛شوندجامعه منجر می تمایزهای زیادی در

 .دارند ریشه فرهنگی هایزمینه و فرهنگ در عمیقاً همدلى، و ایثار تعاون، دیگران، با مساعدت

توسعه  به تبع آن در توسعه فرهنگ اجتماعی و مستقیم در ها را به طورقاتی مشاهده نشد که نقش این عاملبا اینکه تحقی

 به یا جامعه آن توسعه برای الزم شرط جامعه هر فرهنگ که کرد اذعان توانمی ورزش قهرمانی بررسی کند، ولی فرهنگی در

 توسعه اساسی عامل را فرهنگ (3372) اروپا فرهنگی هایسیاست سند در که گونههمان است،3اجتماعی توسعه عبارتی

 شایسته نظام تحقق اجتماعی، یکپارچگی به نیل اجتماعی، عدالت و برابری تحقق (.3132امیری، صالحی)شمردبرمی اجتماعی

 هایدگرگونی در حاصل هایضرورت به گویی پاسخ ،ورزشی نهادهای و هاانجمن بسط قالب در اجتماعی مشارکت ساالری،

اهمیت توسعه فرهنگ بیانگر  ،انسانی جامعه ورزش هایتوانمندی ارتقای و ملی انسجام حفظ با اجتماعی تکثر پذیرش مختلف،

ن بعد توسعه در تبییبیشترین تأثیر را اجتماعی  عامل نشاط ،البته در این تحقیق ورزش است. توسعه فرهنگی در در اجتماعی

مین آرامش برای ، نشان دهنده تأهای اصلی این عاملویت امنیّت به عنوان یکی از گویهاول . ضمناًفرهنگ اجتماعی داشت

های فرهنگی است. وثوقی و خسروی نژاد گسترش ارزش ، توسعه و همچنین شکوفایی استعدادها وجامعه جهت پیشرفت

 ( نیز بر2003همکاران ) و1هال ،(2007و همکاران ) 2فیلیپس ،(3132نادریان جهرمی و همکاران ) ،(3130اصفهانی ) ،(4314)

اقدامی فرهنگی و  رویدادها و اماکن ورزشی را باید بنابراین امنیت ؛اندرویدادهای ورزشی تأکید کرده اهمیت تامین امنیت در

 اجتماعی در نظر گرفت.

تن حس طریق داش ورزش قهرمانی از توسعه فرهنگی در ای این پژوهش، نشاط اجتماعی برای ایفای نقش درهبراساس یافته

 ورزشی و رویدادهای امنیت تامین ورزش، استفاده کنندگان از خدماتی و رفاهی نیازهای مینورزش، تأ دوستانه در همکاری و

مین نیازهای باره بررسی کیفیت خدمات و تأی دربسیار شود. تحقیقاتموفق حاصل می ورزشکاران از معنوی-مادی حمایت

مین فاه و راحتی ندارد یا فقط برای تأامنیت رویداد ورزشی فقط جنبه ر ،دهدرزشی انجام گرفته است که نشان میمشتریان و

نیز درون خانواده بر رضایت و احساس نشاط  ، بلکه احساس آرامش حاصل از امنیت و حتی حمایتکیفیت خدمات نیست

 تعریف کرد زندگی از او خاطر رضایت و مثبت فرد توان احساساتو، نشاط اجتماعی را می(. از این ر4،2030اثرگذار است)ویور

ه کمی یا فیزیکی ندارد و بر تاکید و تمرکز بیشتر در این حوزه فقط جنب ،رسد(. به  نظر می3144فشان، آستین جریبی و )هزار

، امنیت و ایمنی در انواع مشارکت ورزشی برای طبقات مختلف گذارد. از طرف دیگرشتریان اثر میروانی و اجتماعی م هایجنبه

 مین نشاط اجتماعی موثر باشد.تواند در تأاعی به ویژه زنان میاجتم

رهنگی های فسیاست و( 2030)و همکاران  5هیلوردهون  ،(3132) و بهروان بهروان (3131)همکاران  و فراهانی ،محققانی مانند

توجه به احترام  امنیت اجتماعی و ایثار، متقابل و احترام و همدلی همکاری، تعاون و ،های مانندشاخص ( نیز2033فنالند )

راه های  از ،(3131تاج بخش ) و (3131فرجی و همکاران ) اند.کرده توسعه فرهنگی بیان در ورزش را تاثیرگذار متقابل در

)امنیت ورزشگاه ها(  اخالقی تماشاگران پرورش تفکر ،قبیل انجام اقدامات فرهنگی از رامین امنیت رویدادهای ورزشی تأ

 رسانه، های آموزشی مناسب برای هواداران ازپخش برنامه های ورزشی،محیط مدارس، آموزش رفتارهای اخالقی مناسب در

 آموزش مسائل برای تخلیه هیجان تماشاگران، هاورزشگاه نشاط در با آموزشی سرگرم کننده و های فرهنگی وبرگزاری مراسم

های رفاهی ورزشگاه نارسایی و تامین نیازهای تماشاگران و رفع کمبودها های فنی تماشاگران،اخالقی به لیدرها، افزایش آگاهی
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3. Hall 

4. Weaver 

5. Van Hilvoorde 
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برای کسب  نها راتقویت بنیه مالی آ ورزشکاران نخبه و حمایت از ،( نیز3144همکاران ) دانند. غفرانی ومیادین ورزشی می و ها

 دانند. نشاط اجتماعی موثر می

عنی احساس تعهد و رفتار به م و بود پژوهش حاضر دومین عامل توسعه فرهنگ اجتماعی در، مسئولیت پذیری اجتماعی

زیست  سیاسی، های اقتصادی،حوزه در های خودقالب نقش به عنوان کنشگران اجتماعی در ای است که افرادمسئوالنه

 دیگران و خود، برابر ، شاخص هایی مانند مسئولیت پذیری دراین عامل می دهند. بروز خود اجتماعی از فرهنگی و محیطی،

می  بر در صحنه سیاسی را فعال در حضور مشارکت سیاسی و آگاهی و الگوهای فرهنگ ملی، نمادها، ها،، احترام به ارزشخدا

 پایبندی ،المنفعه عام و امور خیریه در ورزش اهالی حضور ،وهشهای این پژ(. یافته3133)طالبی و خوشبین ، گیرد

 و روزه نماز،) ورزشی رویدادهای و هاسازمان در دینی فرائض انجام (ورزش در قانون و عرف و شرع خالف اعمال از دوری)دینی

 داند. ورزشکاران می موجب مسئولیت پذیری را فرهنگی و اجتماعی سیاسی، مهم رویدادهای در ورزشکاران شرکت و (غیره

 ،(1،2033اجتماعی)گائو پذیری مسئولیت حال توسعه نسبت به مطالعات به رشد کشورهای در ، علیرغم گرایش زیاد و روضمناً

 توجه قرار مورد کمتر ،مین منافع جمعیجهت تأ حرکت در بخشیدن به اجتماع و نظم نقش مهم مسئولیت پذیری اجتماعی در

البته تحقیقاتی در این باره در ورزش انجام نگرفته است، ولی به طور  .است جامعه ورزش حادتر مشکل درگرفته و به ویژه این 

برگزاری دیدارهای  ،و انجام اقداماتی مانند اجتماعی قراردارد عوامل فرهنگی و ثیرلی، مسئولیت پذیری اجتماعی تحت تأک

جامعه ورزش  کننده مسئولیت پذیری اجتماعی درتقویت کننده ونمیتأ تواندغیره می مراسم گلریزان و ،ورزشی خیرخواهانه

 ،(3144، روزخوش )(3133، قاسمی وکشگر )(3132)و بهروان بهروان  ،(3131)همکاران  و باشد. در همین راستا، فراهانی

 ملی در ب اسالمی وفرهنگ انقال و هاارزش ارتقای تقویت و صداقت، تحکیم و ،بشردوستانه و خیرخواهانه عمل بودن، مذهبی

رزشکاران به موازین های ورزشی، پایبندی وبرنامه رسوم ملی در آداب و دینی و های فرهنگی،رعایت ارزش ،های ورزشیفعالیت

ی برای هااعتقادات دینی را به عنوان شاخص پایبندبودن به متدین و توسط ورزشکاران و داشتن اخالق نیکو ،اخالقی جامعه

 اند. عرفی کردهمسئولیت پذیری م

 در بالقوه صورت به که ارزشمندی ذخایر و منابع از ایمجموعه عبارت از ،به عنوان سومین عامل این بعد سرمایه اجتماعی

 اجتماعی هایارزش عنوان به آنها از گاه که ذخایر این از برخی .دارد وجود اجتماعی هایسازمان در و هااجتماعی گروه روابط

راه یکی از  ،اندتحقیقات نشان دادهفداکاری هستند.  و همبستگی اعتماد، همدردی، نفس، سالمت صداقت، ،شودمی یاد نیز

برقراری ارتباط بین  اجتماعی متکی بر چون اعتماد ورزش است. اجتماعی در ، افزایش اعتمادکارهای تقویت سرمایه اجتماعی

همایش  ،رویدادهای ورزشی همگانی مانند در عه ورزشی نیز حضورجام در است، گروه طریق تشکیل تیم و افراد یک جامعه از

همکاران  محرم زاده و د.شوهمچنین ارتقاء سرمایه اجتماعی  اجتماعی و تواند سبب افزایش اعتمادغیره می های عمومی و

( و 2034همکاران)و 2دارسی ،(0313) جسمانی و پارسامهر ،(3131همکاران ) و فراهانی ،(3313همکاران) احمدی و ،(4331)

،  غیررسمی در جهت نزدیک کردن افکار و عقاید، انجام کارهای علمی مشترک تشکیل جلسات منظم رسمی و ،(2032) 3جاروه

بین ورزشکاران،  ای، حمایت متقابل درهای حرفهها و انجمنتشکیل گروه ،های آزاداندیشیها با یکدیگر،کرسیارتباط خانواده

افزایش اعتماد  دانسته و های تفریحی را موجب برقراری ارتباطات بین افرادایجاد برنامه ورزش و ت درهای قدریجادپایگاها

 یافته پژوهش حاضر همخوانی دارد. اجتماعی را به دنبال دارد که این نتایج با
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 ،تماد تعریف کرده استاع متقابل و ارتباط اجتماعی، هنجارهای هایشبکه را اجتماعی سرمایه ،پوتنام همان طور که رابرت

همبستگی و  و اعتماد، مشارکت، انسجام ،(3132) و بهروان و بهروان (3131)وهمکاران  فراهانی ،محققان ایرانی نیز مانند

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه  اهمیت ،( نیز3131دهشیری ) اند.عوامل سرمایه اجتماعی برشمرده را از اجتماعی هایشبکه

 هنجارشکنی و افزایش ،(پذیری مسؤلیت و تعهد) ذاتی هایارزش بر( قدرت و ثروت) ابزاری هایارزش یل غلبهبه دل را فرهنگی

( 2003نیوزیلند ) ،(2003جمهوری چک ) ،(2001ولز ) های فرهنگی انگلیس وتدوین سیاست در داند.اجتماعی می هایبحران

 شیوع ناهنجاری ورزش برای مبارزه با توجه به اخالق در و تماعیطریق ورزش، انسجام اج های اجتماعی ازبرکاهش ناهنجاری

موانع توسعه فرهنگی  های فرهنگی راارزش و تعارض هنجارها نشاط فرهنگی، فقدان پویایی و ،(3133وثوقی ) اشاره شده است.

 به عمومی البته، اعتماد. ایران ندارد وضعیت مطلوبی در ،مشارکت اجتماعی اجتماعی و بیان کرده است که اعتماد دانسته و

 نتایج این پژوهش برای دستیابی به سرمایه اجتماعی است. از ،ورزش در اجتماعی هنجارهای رعایت و ورزش جامعه

؛ دارند جامعه دربارة فرض پیش دو ،کنترل پردازان نظریه .کنترل اجتماعی است بعدی برای توسعه فرهنگ اجتماعی، عامل 

 وسایل ترین سهل و ترین ساده از استفاده با خودشان نیازهای و هاخواسته ارضای درصدد ،بوده محور خود هاانسان اینکه، اول

 هموار بزهکارانه رفتار ارتکاب برای را راه بیرونی( یا )درونی قانون موافق هایاینکه کاهش کنترل دوم،؛ هستند ( غیرقانونی )ولو

 و اعتقادات تضعیف نیز و اجتماعی نهادهای و هاگروه در همبستگی ضعف معلول کجروی که پیدایش معتقدند و سازدمی

 آنها در سازمان بر نظارت و مقررات و قوانین یکسان بنابراین اجرای ؛(3144، و همکاران ربانیاست) جامعه در موجود باورهای

اساسی در  اصلی مهم و است،های تحقیق حاضر که از یافته ورزش فردی در منافع بر سازمانی منافع ترجیح و ورزشی های

متعاقب  های ورزشی ومحیط های فعلی دربرخی قانون گریزی طریق کنترل اجتماعی است. ضمناً  ورزش از توسعه فرهنگی در

 در اجرای آنها نظارت بر وضع قوانین واین رو،  از .قوانین مربوطه است های اجتماعی به دلیل عدم وجودناهنجاری آن ایجاد

 بر به عنوان یک ارزش اجتماعی راه را ،اجرای دقیق قوانین توسط قوه مجریه مجلس شورای اسالمی و ،ح مانندمراجع ذیصال

های ارزش مکلف به همسویی با را جامعه خود زیرا افراد ؛بنددمی هاسازمان قانون گریزی در ورفتارهای بزهکارانه  تخلف و

شود.  اجتماعی می که باعث افزایش کنترل دانندهای جامعه میبه ارزش وفاداری های اجتماعی وفعالیت مشارکت در جامعه،

منافع  بر را سازمان منافع خود های ورزشی حفظ و افرادیکسان قوانین منافع سازمان سایه اجرای صحیح و درازسوی دیگر، 

تماعی نقش مهمی ایفا کند. رل اجمین کنتتأ در تواندمی های اجتماعی نیززشدهند. این پایبندی به ارسازمان ترجیح نمی

تحقیقات خود  در ( نیز3131( و دهشیری )3133همان طور که وثوقی ) این قاعده مستثنی نیستند. از ،های ورزشی نیزسازمان

که سبب افزایش کنترل  کید کرده اندفظ منافع سازمانی تأح گریزی و قانون جلوگیری از اجرای قوانین در نقش تدوین و بر

 همخوانی دارد.  نتایج پژوهش حاضر . نتایج مذکور باشودمی جتماعیا

ان آن به عنو توان ازتوجه به موضوع پژوهش که می با و عامل میراث اجتماعی است آخرین عامل برای توسعه فرهنگ اجتماعی،

انسان یا  آثار آنها، نظایر و مصنوعات هنری، آثار ها،مکان ها،محل بناها، ،های فرهنگی مانندمیراث فرهنگی نام برد. سرمایه

شامل  فرهنگی عمدتاً  ورزش این سرمایه (. در3130،و همکاران میراث فرهنگی هستند )مرادی بر عوامل موثر طبیعت از

باورهای  اسالمی و–فرهنگ ایرانی  مذهبی که ریشه در-های ملیاین مکان به دلیل برگزاری آیین در زیرا ؛هاستزورخانه

 ان درکمک به نیازمند ،، احترام به پیشکسوت، گذشتنمردیاعمالی مانند رفتارهای اخالقی چون جوا بر رد،اعتقادی مردم دا

سوی دیگر، وجود موزه  از جامعه بیفزاید. تواند بر غنای میراث اجتماعی درکه می شودکید میغیره تأ قالب مراسم گلریزان و

نوعی سرمایه  ،مختلف است نیز طول ادوار افتخارات ورزشکاران در ها که محل نگهداری عناوین وباشگاه های ورزشی در

این موضوع  تحقیقات خود بر در ،( نیز3144طاهری خوشنو ) عسکری نوری و ( و2004امیرتاش ) شود.فرهنگی محسوب می

 گردشگری آثار و هاموزه وجود و ورزش بزرگان و پیشکسوتان داشت پاس مانند ،های پژوهش حاضریافته اند که باتأکید کرده
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( 2034(، سنگاپور )2031های فرهنگی کشورهای مختلف مانند چین )سیاست حتی در همخوانی دارد. ،است ورزش در

 موزه به عنوان سرمایه فرهنگی نام برده شده است.  از ،( نیز2031یمن ) ( و2034مصر)

میراث اجتماعی،  کنترل اجتماعی و ،مایه اجتماعیرس مسئولیت پذیری اجتماعی، توان گفت نشاط اجتماعی،به طور کلی، می

های توسعه فرهنگ اجتماعی هستند که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی در ارتباط عامل

های یافته واقع شود. نهایتا   ورزش موثر اخالقی موجود در های اجتماعی وتواند درکاهش ناهنجاریها میآن اند و توجه به

های توسعه شاخص های ورزشی به رشدن ورزش ایران و به خصوص فدراسیوناهمیت توجه مسئوال ،بیانگر پژوهش حاضر

 و هابرنامه گیری ازبهره گسترش مطالعه و با ،شودلذا پیشنهاد می ؛غیره است مشارکت، اعتماد، امنیت و فرهنگ اجتماعی مانند

 های توجیهی، توزیع بروشورهای باکالس های آموزشی،های ارتباطی، برگزاری دورهسانهع رطریق انوا اطالعات گوناگون از

 برای جامعه ورزش به ویژه نوجوانان و افزاری نرم و افزاری سخت و شرایط هازمینه کردن فراهم اجتماعی و-مضامین اخالقی

نتیجه توسعه فرهنگی  در اء توسعه فرهنگ اجتماعی ودر جهت ارتق، افزایش داده را هافرهیختگی آن میزان دانش و ،جوانان

 توسعه در شده شناسایی هایعامل و هاگویه( مطلوب وضعیت) اهمیت فقط ،پژوهش این در ورزش قهرمانی تالش نمایند.

  یتوضع ارزیابی آینده هایریزیبرنامه جهت در ،رسدمی نظر به دیگر سوی از گرفت؛ قرار مطالعه مورد ،فرهنگ اجتماعی

اجتماعی، کنترل  سرمایه ابعاد آینده، هایپژوهش در ،شودمی پیشنهاد بنابراین ؛باشد داشته بسزایی اهمیت ،نیز موجود

 .گیرد قرار بررسی و مطالعه مورد ،فرهنگ اجتماعی توسعه برای اخالق اجتماعی های اجتماعی وپژوهش و آموزش اجتماعی،

 منابع 

مازندران.  استان ورزش هایها و چالشفرصت . شناسایی(3131)عفر و دوستی، مرتضی. موسوی، سید ج ؛احمدزاده، احمد

 .23-35، (7)4ورزشی،  معاصر در مدیریت هایپژوهش

 رفتگی تحلیل و اجتماعی سرمایۀ رابطۀ بررسی(. 3131) .شعله، کاشی ادخداد و رضا محمد اسمعیلی، ؛رضا محمد ،ارقند

 .454-441 ،(1)6، ورزشی مدیریت. گیالن استان بدنی تربیت معلمان شغلی

 در اجتماعی توسعه سطح بررسی(. 3131) برغمدی، هادی. سید محمد و ،سید میرزایی .،حبیب اهلل ،زنجانی؛ مصطفی ،ازکیا

 .23-4(، 4)6 ایران، اجتماعی توسعه مطالعات . مجلهتهران شهر

 مشارکت زنان در رابطه سرمایه اجتماعی و (.3131) مرضا.فر، غالسیدجعفر و خوش موسوی، ؛مهدی محمد سالمی مرزنکالته،ا

 .353-313 (،2)3 ،مدیریت سرمایه اجتماعیهای ورزشی. فعالیت

 .5-34(، صص11-14اصفهان، ) فرهنگ فرهنگی. سازیشاخص و هامولفه فرهنگ، .(3145) رضا. اسماعیلی،

 علوم و ورزشی مدیریت هایپژوهش ورزشی. دیجهانگر صنعت در آن جایگاه و امنیّت .(3130) نوشین. اصفهانی،

 .63-74 صص، ، (2)3 حرکتی،

 تحقیقات . فصلنامه(ع)رضا امام در احادیث اجتماعی سرمایه مفهوم محتوای (. تحلیل3132بهروان، حسین و بهروان، ندا. )

 .343-335(، 1)6ایران،  فرهنگی

 شهر جوانان مطالعۀ( ورزش تماشای) ورزش مصرف بر اجتماعی سرمایه نقش (.3130) مهربان و جسمانی، سمیه. پارسا مهر،

 .74-44(، صص3)3، حرکتی رفتار و ورزشی مدیریت در پژوهش فصلنامه دو. یزد

وهش ژپژوهشی پ-(. مدل ارتقای سطح اخالق ورزشی با رویکرد اخالق اسالمی. فصلنامه علمی3131تاج بخش، علی. )

 .45-64(، صص 25نامه اخالق، )
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 ایران، اجتماعی توسعه مطالعات کشور. مجله اجتماعی توسعه در فرهنگی افزایی هم جایگاه (.3131محمد رضا. )دهشیری، 

6(2،) 26-44. 

جمعی.  نزاع به گرایش بر مؤثر فرهنگی -اجتماعی عوامل بررسی .(3144)جواد.  نظری، محمد؛ و زاده، عباس ربانی، رسول؛

 .304-326(، صص1)3  ،اجتماعی انتظام پژوهشی - علمی فصلنامۀ

 علمی هیات اعضای دیدگاه از فرهنگی توسعه در اجتماعی سرمایه نقش . بررسی(3144)کیا، امین و رشیدپور، علی.  رحیمی

 .30-332(، صص4)1 فرهنگی، مدیریت لرستان. مجله استان هایدانشگاه

 انقالب شورایعالی ورزش. دبیرخانه حوزه ایهو شاخص هازیر مولفه ها،مولفه تعریف و (. تعیین3144روزخوش، محمد. )

 راهبردی.  مطالعات علمی، مرکز فرهنگی واحد

 در اجتماعی نشاط و شغلی رضایت بین رابطه بررسی(. 3133. )محمود حیدری، و اله رحمت ترکان، اکبر؛ آبادی، شاه زارع 

 .365-344 صص ،(44) 21کاربردی، شناسی جامعه .جیرفت شهر متوسطه مقطع دبیران

 در سازمانی فرهنگ در اجتماعی سرمایۀ تأثیر(. 3130. )موسی کریمف، و رضا غالم فر، خوش حسینعلی؛ سرگزی،

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه فرهنگی، پژوهی جامعه. ایران دولتی غیر و دولتی عالی آموزش مراکز

 .53-74 صص ،(74)2 فرهنگی،

 کارکنان کاری زندگی کیفیت و اجتماعی سرمایۀ رابطۀ(. 3134) .لقمان ،راهیمیاب و عثمان، سواره ؛حسن میر ،عامری سید

  .143-115(، 1)7، ورزشی مدیریت. غربی آذربایجان استان جوانان و ورزش کل ادارة

 (. مفاهیم و نظریه های فرهنگی. انتشارات ققنوس. چاپ پنجم.3132صالحی امیری، سیدرضا. )

ای. فصلنامه ردم شناختی ورزش باستانی زورخانهبررسی م (.3144مت ا...)خوشنو، حش و طاهری نوری عسکری

 .314-354(، صص36فرهنگ مردم ایران، )

 و طراحی .(3144) مهدی. مقرنسی، مجید و فراهانی، جاللی نصراهلل؛ سجادی، محمود؛ گودرزی، محسن؛ غفرانی،

 .307-313صص ،13 کت،حر بلوچستان. و سیستان استان همگانی ورزش توسعه راهبرد تدوین

 هیاأت اعضاای اجتمااعی سرمایه تحلیل (.3131) نسرین. کهن، عزیزیان قاسمی، حمید و ؛کشاورز، لقمان ؛، ابوالفضلفراهانی

 .314-327 ،(3)3 ،ورزشی مدیریت در کاربردی هایپژوهش. ایران بدنی تربیت هایعلمی دانشکده

 .گیالن ورزشی، دانشگاه مدیریت دکتری رساله ایران. فوتبال هایاستادیوم تامنیّ ارتقاء الگوی طراحی .(3131)رسول.  فرجی،

 .کتاب بامداد اول، چاپ ورزش، فرهنگی-اجتماعی مبانی .(3133) سارا. کشگر، حمید و قاسمی،

اداره کل  (. ارتباط سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی در3144) کاشف، میر محمد و بهنوش، شیما. ؛محرم زاده، مهرداد

 .314-333 ،26 پژوهش در علوم ورزشی، تربیت بدنی استان آذربایجان غربی. 

مقایسه سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان  (.3131) حسن. باقری، قدرت اهلل و زارعی متین، ؛احسان محمدی ترکمانی،

 .203-341 (،2)3 . مدیریت سرمایه اجتماعی،های ورزشیشاغل درسازمان

 فرهنگ توسعۀ در ورزشی های رسانه چهارگانۀ نقش بررسی .(3130) عبدالحمید. احمدی، حبیب و هنری، مهدی؛ دی،مرا

 .367-340 صص، (،3) ورزشی مدیریت همگانی. ورزش

های ایران و ارائه الگوی پیشنهادی. رساله دکتری (. بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی استان3131مالئی، مینا. )

 دیریت ورزشی، دانشگاه گیالن.م



 و همکاران میر یوسفی 5/ شماره 4/ سال 5931 زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

544 

 مشارکت و خانواده اجتماعی سرمایۀ رابطۀ(. 3134) .مهدی محمد ،رحمتی و مهرعلی ،نژادهمتی ؛محسن ،نژادمنوچهری

 .470-457(، 1)7، ورزشی مدیریت. نوجوان آموزان دانش ورزشی

                        و هاسالن ایمنی استانداردهای و هاشاخص یشناسای(. 3132) الهام. و روحانی، حسین پورسلطانی، مسعود؛ نادریان جهرمی،

 .23-16صص ،1شماره ،5 دوره ورزشی، مدیریت ورزشی، اماکن

فوتبال،  تماشاگران هیجانی رفتار اجتماعی فرهنگی عوامل بررسی (.3144محسن. ) سید نژاد، وثوقی، منصور و خسروی

 .46-53(، صص3)1اجتماعی،  علوم نامه پژوهش

. زن، حقوق و توسعه عوامل موثر برگریز دختران از خانه (.3143) فاطمی امین، زینب و فوالدیان، مجید. ؛هاشمی، سید ضیاء

 .43-26(، 3)4 )تحقیقات زنان(،

شهر  بررسی جامعه شناختی گستره احساس امنیت اجتماعی در (.3133) فر، سید علی و کشاورز، زهرا سادات.هاشمیان

 .63-13(، 1)3 ،های راهبردی امنیت و نظم اجتماعیهش. پژواصفهان
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the role of the development of social 

culture in cultural development of athletic sport. 

Methodology: The method applied in this research work was descriptive-correlation. A 

purposively sample of 143 experts in the field of cultural and sport studies were selected. The 

instrument used in this research work was a researcher-made questionnaire, the validity of 

which was confirmed by experts in cultural and physical education. Reliability was also 

confirmed by Cronbach's alpha (0.84). The statistical method included the exploratory factor 

analysis with Varimax rotation in order to identify the factors involved, followed by a 

confirmatory factor analysis to test the impact of the identified factor and items on the cultural 

development in athletic sport.   

Results: The results obtained showed that social vitality, social responsibility, social capital, 

social control, and social heritage were the five factors related to the development of social 

culture in the order of importance. Furthermore, the items of sport event security, religious 

commitment, observation of social norms in sport, monitoring and equal implementation of 

laws and regulations in sport organizations, honoring the pioneers and leaders of sport, 

considering the factors of social vitality, social responsibility, social capital, social control, 

and social heritage were the priorities, respectively. 

Conclusion: Knowledge, trust, commitment, solidarity, prosperity, security, and a sense of 

security, happiness, and mental health are the components of the development of society as 

development of social culture that could be cultural development athletic sport. 
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