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فرهنگپذيري و عموميت بخشيدن به ورزش در هر جامعهاي در گرو تعميم و ترويج عوامل مؤثر در اين امر ميباشد .تحقيق حاضر ،عوامل فرهنگپذيري
ورزش را از ديدگاه دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه اروميه مورد بررسي قرار داده است .مدل مفهومي تحقيق را چهار متغير مؤثر در فرهنگپذيري
ورزش (جامعهپذيري ،شيوة زندگي ،رفتار ارزشي و نگرش جهانيشدن) تشکيل ميدهند که با مطالعه پيشينة تحقيق و مباني نظري و با نظرسنجي از
خبرگان مورد تأييد قرار گرفت .اين تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي بوده و از لحاظ هدف کاربردي است .جامعة آماري تحقيق شامل تمامي دانشجويان
مشغول به تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري دانشگاه اروميه در سال  3131مي باشند که طبق آمار ارائه شده از سوي دانشگاه در مجموع تعداد
 0524نفر بودند .حجم نمونه مشتمل بر  522نفر دانشجوي ارشد و  82نفر دانشجوي دکتري بود که بهصورت تصادفي جهت مطالعه انتخاب شدند .در اين
تحقيق ،از پرسشنامة فرهنگپذيري ورزش (کاشف )3134،با پايايي قابلقبول  4/28استفاده شده است .بهمنظور تحليل دادههاي بهدست آمده ،عالوه بر
شاخصهاي توصيفي ،از تحليل عاملي تأييدي  )CFA(3و مدل معادالت ساختاري  )SEM)5و آزمون تي مستقل استفاده شد .نتايج حاصله حاکي از آن
بود که عامل رفتار ارزشي با واريانس  4/39درصد فرهنگپذيري ورزش را تبيين ميکند .آزمون فرضية تحقيق نيز نشان داد که در بين دانشجويان دختر و
پسر تنها در عامل شيوههاي زندگي تفاوت معناداري وجود دارد.
کلید واژهها :فرهنگپذيري ورزش ،جامعهپذيري ورزش ،شيوة زندگي ،رفتار ارزشي  ،جهانيشدن
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مقدمه
ورزش بازتاب نظام اجتماعي و يکي از گستردهترين وقايع جمعي است که در بين همه قشرها و گروههاي اجتماعي طرفداران
فراواني دارد و از شاخصهاي بارز توسعه و پيشرفت اجتماعي بهشمار ميرود که با فرهنگ  ،اقتصاد و سياست پيوند ميخورد.
امروزه ،توسعة ورزش و تربيت بدني به حدي است که متفکران اجتماعي آن را به منزلة «جهان کوچک در جامعه» تلقي
ميکنند که خود بهخوبي مانند آيينه ،هنجارها و ارزشها و ساختار اجتماعي را در خود منعکس ميسازد (خلجي و همکاران،
 .)548: 3135نلسون ماندال 3ورزش را اين گونه تعريف ميکند :نيرويي که شور و احساس مردم را بهگونهاي بر ميانگيزاند
که عامل ديگري قادر به انجام اين کار نيست و جاي اميدواريست که ورزش ابزاري براي سرمايهگذاري اجتماعي ،ايجاد
همبستگي بين جوامع ،دانشپژوهي انتقادي و منشأيي براي اميد و سرگرمي براي آيندهاي نزديک خواهد بود (خاويه:5435 ،
.)28
امروزه ،اهميت فرهنگي و اجتماعي ورزش در مقياس ملي و بينالمللي به حدي است که کميته بينالمللي المپيک با 33
کشور عضو در المپيک اول ( ،)3238امروز به  543کشور عضو رسيده و در سطح جهاني کميتههاي ملي المپيک را بهصورت
مستقل و غير دولتي بهوجود آورده است بهطوريکه از سازمان ملل متحد نيز از نظر تعداد اعضاء ،کميت و کيفيت فعاليتها و
تأثيرگذاري فرهنگي در جوامع بشري فراتر رفته است .در جامعه عزيز اسالمي ايراني ما نيز وجود خيل انبوه تماشاگران
ورزشي که اغلب در سنين اول نوجواني و جواني هستند و انتشار  39روزنامة ورزشي و  58برنامة ورزشي در شبکههاي
مختلف رسانة ملي که خوانندگان و بينندگان دهها ميليوني را به خود اختصاص ميدهد ،مبين اهميت فرهنگي و اجتماعي
ورزش و مسابقات ورزشي ميباشد (آقاپور.)3135 ،
ورزش پديدهاي اجتماعي فرهنگي است که پيوندي اندام وار با نهادها و ساختارهاي اجتماعي دارد ،به اين معنا که
دستآوردهاي ورزش و فعاليتهاي مربوط به آن ،بهطورکلي يک شاخص فرهنگ عمومي محسوب ميشوند .تاريخ بارها
ثابت کرده است که تنها از طريق ظرفيتهاي باالي فرهنگي ميتوان به نوعي تفاهم و ترقي فرهنگي دست يافت و نيل به
اين هدف بدون داشتن افرادي سالم و نيرومند امکانپذير نبوده و نخواهد بود (عباسي بختياري.)1 :3134 ،
بررسي متون تاريخي و سرگذشت تمدنهاي گوناگون نشان از ارتباط ورزش و فرهنگ دارد .در برخي از ادوار تاريخي،
ورزش عامل انسجام و وحدت ملل شده است .در يونان باستان اگر دين از ايجاد وحدت ناتوان ماند ،ورزش در اين راه به
موفقيت رسيد .يونانيان به تماشاي مسابقات قهرمانان عالقة وافري داشتند .از اينرو ،در اجتماعات که با شرکت قبايل و اقوام
مختلف بر پا ميشد ،گرد هم ميآمدند و به تماشاي مسابقات ميپرداختند .در فرهنگ ايران باستان نيز نشانههايي از تأثير
ورزش و کارکردهاي آن در زندگي اجتماعي سياسي و فرهنگ مردم ميتوان يافت .در نظام آموزشي ايران باستان که با تکيه
بر اعتقادات آيين زردتشت بوده ،آموزش سوارکاري و تيراندازي مورد تأکيد قرار گرفته ،چنانکه هردوت مورخ يونانيان نوشته
است که ايرانيان سه چيز بر فرزندان خود ميآموختند :سوارکاري ،تيراندازي و راستگويي (شيرزايي.)23 :3135 ،
تاريخ ورزش نشان ميدهد .که به موازات توسعه و پيشرفت فرهنگ عمومي يک جامعه ،فعاليتهاي ورزشي نيز حضوري
موفق و پويا در زندگي افراد جامعه داشته است .عکس اين موضوع نيز صادق است ،انحطاط ،کجروي و تنزل در فرهنگ
جامعه توأم با رکود ورزش و عدم موفقيت در صحنه فعاليتهاي ورزشي بوده است .جدايي بين ورزش و فرهنگ يک جامعه
امکانپذير نيست و ارتقاي فرهنگي ميتواند عامل ارتقاي ورزشي و باعث دگرگوني و تحول آن در جهت تکامل باشد ،که
.
اين نشانگر تأثير متقابل ورزش و فرهنگ ميباشد (شيرزايي. )33 :3135 ،
ترويج فرهنگ ورزش و پذيرش آن بهعنوان يکي از باورها ،هنجارها و عادات مفيد در بين مردم از جمله اهدافي است که
مديران و برنامهريزان جوامع درصدد آن بوده و بايد تمام تالش و مساعي خود را در جهت توسعه و گسترش آن مبذول دارند.
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فرهنگپذيري و عموميت بخشيدن به ورزش در هر جامعهاي در گرو تعميم و ترويج عوامل مؤثر در اين امر ميباشد (کاشف،
.)3:3134
واژة فرهنگ داراي مفاهيم گسترده و متعددي است که بيش از پانصد تعريف براي آن در منابع مختلف آورده شده است.
هر ديدگاهي متناسب با اهداف مورد نظر و يا فلسفه ويژه خود واژة فرهنگ را تعريف کرده است .نخستين کسي که فرهنگ
را از تعريف کالسيک آن خارج کرد و مترادف با تمدن بهکار گرفت« ،ادوارد بانت تايلور» 3مردمشناس انگليسي بود که در
سال  3293ميالدي با انتشار کتاب «فرهنگ ابتدايي» 5فرهنگ را مجموعهاي کامل شامل :دانش ،عقايد ،هنر ،اخالق ،قانون،
آداب و رسوم و تواناييهايي که بشر بهعنوان عضوي از جامعه ،آنها را اخذ ميکند معنا کرد (پژوهنده .)82 :3190 ،فرهنگ
در يک تعريف کلي عبارتست از کليه باورها ،ارزشها ،هنجارها ،زبان و ساختارهاي انساني (انورالخولي .)30 :3123 ،به بياني
ديگر همه داشتهها ،يافتهها و تواناييهاي انسان اجتماعي در قالب مفهوم فرهنگ جاي ميگيرد و به عادات يا کارکردهاي
تکرارپذير و مقبول انسان در جامعه اطالق ميگردد (رضوي.)5 :3182 ،
انسانها در جوامع مختلف بشري بهدليل داشتن باورها و ارزشهاي ويژه و رايج در هر جامعهاي ،داراي زيرمجموعههاي
متفاوتي از مؤلفههاي فرهنگ ميباشند که مخصوص جوامع آنها بوده و هنجارها و معيارهاي منحصر به فردي را براي
انسانهايي که در چنين جوامعي زندگي مي کنند ،ديکته ميکند .کلية اين قبيل موارد را خردهفرهنگ ميگويند .از ديدگاه
جامعهشناسان ،فرهنگ ورزش در بين اقشار و آحاد مختلف جامعه در اصل نوعي خردهفرهنگ محسوب ميگردد که کليه
باورها ،ارزشها ،هنجارها ،عادات و رفتارهاي اجتماعي انسان در مورد ورزش را در بر مي گيرد و بهطورکلي با فرهنگ جامعه
در تعامل و ارتباط متقابل ميباشد (قاسمي و کشکر.)53 :3133 ،
واژة «فرهنگ پذيري» در زبان فارسي معادل کلمة «اکولتوراسيون» 1بهکار ميرود .اين اصطالح در اواخر قرن نوزدهم به
مفهوم عاريت گرفتن فرهنگي وارد ادبيات علوم اجتماعي گرديد .در تعريف آن آمده است" :فرهنگپذيري عبارت از رواج
پديدههايي است که در اثر تماس مستقيم و مداوم بين گروههايي از افراد با فرهنگهاي مختلف بهوجود ميآيد ،پديدههايي
که از مدلهاي فرهنگي يک يا دو گروه نشأت گرفته است"(روحاالميني.)32 :3134 ،
جامعهپذيري نوعي فرايند کنش متقابل اجتماعي است که در خالل آن فرد هنجارها ،ارزش ها و ديگرر عناصرر اجتمراعي،
فرهنگي و سياسي موجود در گروه يا محيط پيرامون خود را فرا گرفته ،دروني کرده و آن را با شخصيت خود يگانه مريسرازد.
اين مفهوم شامل روابط بين اعضاي خانواده ،حضور افراد در اجتماع و روحيه تعاون و همکاري آنان با ديگرر اعضراي جامعره
مي باشد (سليمي و داوري .)300 :3122 ،به بياني ديگر اجتماعي شدن ،فرايندي است که طي آن افراد در اشرکال گونراگون،
شيوه هاي زندگي در جامعه و رفتار اجتماعي را فرا مي گيرند و ضمن شکل گيري شخصيت به مثابة عضو يرک جامعره معرين
رفتار ميکنند .خانواده ،مدرسه و گروههاي دوستان ،رسانهها و سازمانها از عوامل اصرلي اجتمراعيشردن افرادنرد (خلجري و
همکاران .)545 :3135 ،آلبرت باندورا )3331( 0بر مراحل توجه ،الگوبرداري و تقليد در جريان اجتماعي شدن تأکيد مري ورزد.
انسان ها از طريق دروني ساختن فراگرد اجتماعيشدن را مي آموزند که چگونه احتياجات خود را به شيوهاي پذيرفتني و بهنجار
در جامعه برآورده سازند و نيازهاي خود را منطبق بر عقايد و هنجارهاي مورد قبول جامعه مرتفع کنند.
رسانههاي جمعي به مجموعهاي از کلية فناوريهاي رسانهاي شامل اينترنت ،تلويزيون ،روزنامه ،فيلم ،راديو و غيره اطالق
ميشود .از جمله عواملي که بر فرهنگ جوامع تأثيرگذار بوده و موجب تغيير و تحوالت شگرفي در باورها و اعتقادات و نهايتاً
فرهنگ افراد ميگردند ،رسانههاي ارتباط جمعي ميباشند (کاشف .)92 :3134 ،رسانهها يکي از نهادهاي مؤثر بر فرهنگ
هستند .از اينرو ،رسانههاي ورزشي يا ورزش در رسانهها تأثير عمدهاي بر باورها ،ارزشها ،هنجارها و کارکردهاي ورزشي

1. Edward bunt tylor
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افراد و گروههاي جامعه دارد .بهويژه اين که رواج ورزش امروزين ،عمدتاً متأثر از پيدايش تلويزيون و همگانيشدن آن دارد.
البته رسانههاي ديگري مانند اينترنت ،مطبوعات ،راديو ،کتاب و فيلمهاي سينمايي نيز در عرصه ورزش مؤثرند .ورزش به
ويژه ورزش حرفهاي بهعنوان يک محصول براي مردم جذاب است .در اين ميان ،رسانهها بهعنوان مهمترين وسيله توزيع،
اهميت ويژهاي دارند (قاسمي و کشکر.)21 :3133 ،
ورزش بهعنوان يک ابزار جهت استحکام پيوندهاي اجتماعي مورد توجه ميباشد و از آن جهت که فرهنگ و مقوالت
فرهنگي ،از مشترکات ميان جوامع محسوب ميشوند ميتواند در اين باب از يکسو بهعنوان يک ابزار پيوند دهندة فرهنگ
محسوب شود و از ديگر سو چنانکه در ورزشهاي سنتي ايران نيز مرسوم بوده است آيين جوانمردي ،مروت ،خداپرستي و
اخالقگرايي را تعميق و انتشار دهد و سرانجام روحيه جمعگرايي ،وحدت و انسجام فرهنگي را در کشور تقويت کند
(مظاهري.)88 :3122 ،
ورزشگاهها مراکزي فرهنگي هستند؛ زيرا بيانکنندة فرهنگهاي همگانياند که به همبستگي اجتماعي کمک ميکنند و
جوانان که طاليهداران زندگي فرهنگي و اجتماعي هستند ،آن را بهتر درک ميکنند .هنگاميکه ورزشکاري آسيب ميبيند و
حريفش مسابقه را رها کرده و به کمک وي ميشتابد ،در واقع ميدان ورزشي به بهترين مکان براي ترويج فرهنگ جوانمردي
تبديل شده است .بستر فرهنگ ورزش ،بنياني براي شناخت محيطي که مدير بايد در آن کار کند فراهم ميآورد .در کشور
جمهوري اسالمي ايران و با توجه به برخي از ناهنجاريهاي موجود در محيطهاي ورزشي که گاهاً بهطور گستردهاي در
جامعه منتشر ميشوند ،شايسته است مديران و تصميمگيران ورزشي آرمانها و اهداف خود را از بهدست آوردن مدالهاي
رنگارنگ به کسب افتخارات معنوي و فرهنگي متمرکز نمايند .بديهي است در صورت بسط فرهنگمداري در محيطهاي
ورزشي در پي آن قهرماني هم پديد ميآيد (عباسي بختياري.)9 :3134 ،
در دنياي معاصر ،به رغم ويژگي بارز فرهنگي ورزش و تربيت بدني به اين رويکرد کمتر توجه شده است و در فرايند
فرهنگسازي ،تعالي ادب و تربيت و ارتقاي شخصيت کمتر مورد توجه قرار ميگيرد .به عبارت ديگر ،در ميادين و مجامع
ورزشي با دخالت دست هاي سوء تجاري ،سياسي و فرهنگي (زر ،زور و تزوير) نقش تربيتي ورزش و ارتباط مستقيم آن با
فرهنگ کمرنگ ميشود و به جاي آن برد و باختها ،جوايز ،پول و شهرت کاذب در درجه نخست اهميت قرار ميگيرد و اين
رويکرد ،اغلب دستاندرکاران ،بازيکنان ،تماشاگران و رسانههاي ورزشي را تحتالشعاع قرار مي دهد و اين امر سبب نفوذ و
ترويج فرهنگ نادرست ورزش در جامعه ميگردد (خلجي و همکاران.)539 :3135 ،
با مروري بر تحقيقات پيشين ،اهميت بعد فرهنگي ورزش بيش از پيش نمايان ميشود .بايلي يان ( )11 :3333با مطالعه
جامعهشناسي ورزش و تئوري تغيير شخصيت در مردم امريکا اعالم کرد هويت بسياري از افراد از طريق ورزشکار بودن يا
حداقل هواداري از يک تيم ورزشي کسب ميشود .ورزش ،گاه مهمتر از عاملهاي هويتآفريني چون تحصيالت ،شغل يا
خانواده به فرد هويت ميدهد.
رضا عباسي بختياري ( )8 :3134در پژوهشي با عنوان "بررسي اثرات متقابرل ورزش و فرهنرگ" نشران داد کره اگرر در
جامعهاي زمينه براي ايجاد و توسعه روابط فرهنگي و ورزش بهوجود نيايد ،طبيعي است که رابطة ورزش با فرهنگ در سرطح
ثابتي باقي خواهد ماند .اگر ورزش با فرهنگ ملي يک جامعه در تعامل نباشد ،صورت تجملي و تصنعي به خود خواهد گرفرت
و پديدههاي ورزشي از ماهيت ارزشي خود خارج شده و بهصورت ابرزاري تبليغراتي در جهرات مختلرف اقتصرادي ،سياسري و
اجتماعي در خواهد آمد.
کارل ديم در آلمان و جامعهشناسان فرانسوي بويه و تيوان در کانادا ،در تحقيقات خود بر نقش مثبت ورزش در جامعه
پذيري اقشار مختلف جامعه صحه گذاردند و فرهنگ ورزش را عامل مهمي در اجتماعي شدن و رشد شخصيت افراد معرفي
کردند (به نقل از صديق سروستاني.)3124 ،
با توجه به اهميت و نقش آشکاري که ورزش در اجتماعي کردن و جامعهپذيري افراد دارد و همچنين بروز انحرافات
اخالقي و فرهنگي که بعضاً در استاديومها و ساير اماکن ورزشي ديگر شاهد آن هستيم ،انجام پژوهشي در زمينه نقش ورزش
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در ميزان فرهنگپذيري افراد جامعه ،ضروري مينمود .بر اساس تحقيقي که کاشف ( )33 :3134با استفاده از روش تحليل
عاملي اکتشافي انجام داد عوامل ورزش و جامعهپذيري ،ورزش و شمول اجتماعي ،ورزش و ارزش ،ورزش و رسانه و ورزش و
جهانيشدن بهعنوان مؤلفههاي فرهنگپذيري شناسايي شدند .لذا تحقيق حاضر در پي پاسخ به اين سؤاالت است که:
 .3آيا عوامل جامعهپذيري ،شيوة زندگي ،رفتار ارزشي و نگرش جهانيشدن بهعنوان عوامل فرهنگ پذيري ورزش در
دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه اروميه وجود دارد؟
 .5کداميک از عوامل جامعهپذيري ،شيوة زندگي ،رفتار ارزشي و نگرش جهانيشدن ،با قوت بيشتري فرهنگپذيري ورزش
را تبيين ميکند؟
و با اين فرض که :بين مؤلفههاي فرهنگ پذيري ورزش در دانشجويان دختر و پسر تحصيالت تکميلي دانشگاه اروميه
تفاوت وجود دارد.

روششناسی
تحقيق حاضر از نوع توصيفي پيمايشي و از نظر هدف کاربردي است .گردآوري دادههاي تحقيق به شکل ميداني انجام
گرفت .جامعة آماري تحقيق شامل تمامي دانشجويان مشغول به تحصيل در مقطع کارشناسيارشد و دکتري دانشگاه اروميه
در سال  3131ميباشند که طبق آمار ارائه شده از سوي دانشگاه در مجموع تعداد  0524نفر بودند .حجم نمونه مشتمل بر
 522نفر دانشجوي ارشد و  82نفر دانشجوي دکتري بود که بهصورت تصادفي جهت مطالعه انتخاب شدند .در اين تحقيق،
از پرسشنامه فرهنگپذيري ورزش (کاشف )3134،با پايايي قابلقبول  4/28استفاده شده است .پرسشنامهها پس از تهيه و
تکثير به تعداد آزمودنيها ،با مراجعه حضوري به دانشکدههاي دانشگاه اروميه بين آنان توزيع و جمعآوري گرديدند.
براي جمعآوري اطالعات در مورد پيشينة تحقيق ،از بانکهاي اطالعات علمي ،سايتها و وبالگهاي اينترنتي و منابع
کتابخانهاي و نوشتاري الکترونيکي استفاده شد .بهمنظور تحليل دادههاي بهدست آمده ،عالوهبر شاخصهاي توصيفي ،از
تحليل عاملي تأييدي و مدل معادالت ساختاري  )SEM)3و آزمون تي مستقل استفاده شد .تمامي عملياتهاي آماري با
استفاده از نرمافزارهاي  SPSSنسخه  32و  Lisrelنسخه  2520انجام شده است.

یافتهها
در اين بخش ،نتايج مشاهدات بر اساس آمارهاي تحليلي ارائه ميشود.
سؤال اول :آيا عوامل جامعهپذيري ،شيوة زندگي ،رفتار ارزشي و نگرش جهانيشدن بهعنوان عوامل فرهنگپذيري ورزش در
دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه اروميه وجود دارد؟ براي بررسي اين سؤال از آزمون تحليل عاملي تأييدي استفاده شد.
تحلیل عاملی مرتبة اول

با توجه به اينکه ابزار مورد استفاده در اين تحقيق داراي سازه  0عاملي است ،تحليل عاملي تأييدي براي تعيين متغيرهاي
مربوط به  0عامل مورد استفاده قرار گرفت .با حذف متغير ( B2ميزان استفاده از وسيله نقليه براي رفت و آمد) مربوط به
عامل شيوههاي زندگي ،مشخصههاي نيکويي برازش مقياس مدل فرهنگپذيري ورزشي در جدول  3آمده است.

1. Structural Equation Model
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جدول  :1شاخصهاي برازندگی مدل فرهنگپذیري ورزشی

مقادير بهدست آمده
مقادير توصيه شده

x2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

1/23
≥1

4/422
≥ 4/42

4/20
≤ 4/2

4/24
≤ 4/2

4/30
≤ 4/3

شکل  :1نتایج تحلیل عاملی مرتبة اول و ارتباط هر عامل با سؤاالت پرسشنامه

اين شاخصها شامل موارد زير هستند:
شاخص نسبت مجذور خي دو به درجة آزادي ( )x2/dfکه مقدار آن برابر با  1/23است .شاخص نيکويي برازش ( )GFIبرابر با
 ،4/20شاخص برازش تطبيقي ( )CFIبرابر  4/30و شاخص نيکويي برازش تعديل شده ( )AGFIبرابر با  4/24است.
مجذور ميانگين مربعات خطاي تقريب ( )RMSEAکه مقدار آن برابر با  4/422است که با توجه به معيارهايي که گيفن و
همکاران )5444( 3مطرح نمودهاند ،دادههاي اين پژوهش با ساختار عاملي اين مقياس برازش مناسبي دارد و اين بيانگر
همسويي متغيرها با سازه مدل فرهنگپذيري ورزشي ميباشد .همچنين نتايج مربوط به آمار توصيفي بههمراه بارهاي عاملي
هر آيتم در شکل  3و جدول  5آمده است.
جدول  :2آمار توصیفی ،بارهاي عاملی و درصد واریانس تبیین شده هر متغیر فرهنگ پذیري ورزشی

ميانگين
نقش ورزش در انسجام روابط خانوادگي
نقش ورزش در بهبود روابط اعضاي خانواده
نقش ورزش در ايجاد روحيه جمعي
نقش ورزش در حضور فعال در اجتماع

5/03
5/12
3/22
5

انحراف
استاندارد
4/33
4/33
4/25
4/23

بار عاملي
4/80
4/22
4/02
4/08

درصد واريانس
تبيين شده
4/18
4/05
4/22
4/20
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نقش ورزش در توسعة روحيه تعاون و همکاري
نقش ورزش در ايجاد روحيه قانون پذيري
ميزان تحرک و فعاليت بدني روزانه
ثابت و يکنواخت بودن کار و زندگي
ميزان گردش و مسافرت در زندگي
اهميت خوردن ،خوابيدن و استراحت در زندگي
نقش ورزش در توسعه رفتارهاي خوب
نقش ورزش در گرايش به اعتقادات ديني
نقش ورزش در کاهش ناهنجاريهاي رفتاري
نقش ورزش در رشد اخالقيات
نقش ورزش در پرورش تن و روان
نقش ورزش در ميزان اوقات فراغت
نقش ورزش در صنعت و اقتصاد
نقش ورزش در ارتباطات بينالمللي
نقش ورزش در شناخت و درک ملل مختلف از يکديگر
نقش ورزش در روابط فرهنگي و اجتماعي ملل
نقش ورزش در ايجاد انسجام و يکپارچگي جهاني

5/42
5/12
5/23
5/99
5/92
5/11
5/48
5/30
5/10
5/10
3/30
5/21
5/20
5/11
5/54
5/39
5/52

4/22
4/31
4/33
4/38
3/49
4/22
4/22
3/49
4/35
4/30
4/29
3/41
4/33
3
4/32
4/35
3/43

4/18
4/28
4/01
4/32
4/29
4/39
4/02
4/93
4/13
4/18
4/93
4/82
4/80
4/18
4/13
4/19
4/02
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4/80
4/00
4/29
4/45
4/3
4/45
4/25
4/53
4/83
4/80
4/53
4/12
4/18
4/80
4/83
4/81
4/22

سؤال دوم :کداميک از عوامل جامعهپذيري ،شيوة زندگي ،رفتار ارزشي و نگرش جهانيشدن ،با قوت بيشتري فرهنگپذيري
ورزش را تبيين ميکند؟ براي بررسي اين سؤال ميتوان هم از آزمون رتبهبندي فريدمن و هم از تحليل عاملي مرتبة دوم
استفاده کرد .تحليل عامل مرتبة دوم از درصد واريانس تبيين شده و آزمون فريدمن بر اساس ميانگين عاملها رتبهبندي
ميکند .بنابراين تحليل عامل مرتبة دوم روشي قوي تر مي باشد و در اين تحقيق نيز از تحليل عامل مرتبه دوم براي
رتبهبندي تأثير عاملها استفاده شده است.
تحلیل عاملی مرتبة دوم

نتايج تحليل عامل مرتبة دوم براي بررسي رتبهبندي عوامل فرهنگپذيري ورزش در جدول  1و شکل  5آمده است.
جدول  :3اولویت بندي مؤلفههاي فرهنگپذیري ورزش

ترتیب اولویت

مؤلفههاي فرهنگپذیري ورزش

درصد واریانس تبیین شده

1

رفتار ارزشي

4/39

2

جامعهپذيري

4/20

3

شيوة زندگي

4/23

4

جهانيشدن

4/24
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شکل  :2نتایج تحلیل عاملی مرتبة دوم و سازه فرهنگپذیري ورزش با مؤلفهها و سؤاالت

درصد واريانسهاي تبيين شده بيانگر آن است که عامل رفتار ارزشي با واريانس  4/39درصد فرهنگپذيري ورزش را
تبيين ميکند و بعد از آن عوامل جامعهپذيري ،شيوة زندگي و جهانيشدن بهترتيب با  ،4/23 ،4/20و  4/24درصد واريانس،
زير مقياسهايي بودند که از بين عوامل فرهنگپذيري بيشترين تأثير متقابل را با ورزش و توسعه و گسترش آن داشتند و در
رتبههاي بعدي ،فرهنگپذيري ورزش را تبيين ميکردند.
براي بررسي فرضية تحقيق از آزمون تي مستقل استفاده شد که نتايج آن در جدول  0آمده است .نتايج جدول بيانگر آن
است که در مورد تفاوت عوامل فرهنگپذيري ورزشي در بين دو جنس ،تنها در عامل شيوة زندگي تفاوت معناداري وجود
دارد ( .)P<0.05بهطوريکه ميزان اين عامل در فرهنگپذيري ورزشي مردان بيشتر از زنان ميباشد.
جدول  :4نتایج آزمون تی مستقل براي تعیین تأثیر جنسیت در فرهنگپذیري ورزشی

جامعهپذيري
شيوة زندگي
رفتار ارزشي
جهانيشدن

متغير
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

تعداد
395
320
395
320
395
320
395
320

M

5/32
5/54
5/89
5/24
5/15
5/13
5/53
5/14

SD

4/82
4/93
4/28
4/29
4/88
4/93
4/92
4/23

t

df

sig

-4/85

4/21

**5/81

4/443
150

-4/38

4/11

-4/48

4/32
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بحث و نتیجهگیری
اين تحقيق با هدف بررسي و تحليل عوامل مؤثر بر فرهنگپذيري ورزشي به مرحلة اجرا گذاشته شد تا با شناخت دقيق آنها
بستر مناسب براي برنامهريزيهاي آتي را فراهم سازد .طبق نتايج تحقيق ،بيشترين واريانس عامل ورزش و جامعهپذيري را
آيتم نقش ورزش در توسعة روحيه تعاون و همکاري با درصد واريانس  ، 4/80بيشترين واريانس عامل ورزش و شيوههاي
زندگي را آيتم ميزان تحرک و فعاليت بدني روزانه با درصد واريانس ، 4/29بيشترين واريانس عامل ورزش و رفتارهاي ارزشي
را آيتم نقش ورزش در رشد اخالقيات با درصد واريانس  4/80و بيشترين واريانس عامل ورزش و جهانيشدن را آيتم نقش
ورزش در شناخت و درک ملل مختلف از يکديگر با درصد واريانس  4/83تبيين ميکرد .آزمون فرضيههاي تحقيق در مورد
تفاوت عوامل فرهنگپذيري ورزشي در بين دانشجويان دختر و پسر تحصيالت تکميلي نشان داد که تنها در عامل
شيوههاي زندگي تفاوت معناداري وجود دارد )P<0.05( .بهطوريکه ميزان تأثيرگذاري اين عامل در فرهنگپذيري ورزشي
مردان بيشتر از زنان مي باشد .نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که از نظر آزمودنيها ،حضور و فعاليت در ورزش ،سبب مرور
و تمرين ارزشها و هنجارهاي اجتماعي شده و اين امر ،تقويت همبستگي اجتماعي را فراهم ميآورد.
تحليل عاملي تأييدي نشان داد که:
 .3پنج عامل اصلي از مؤلفههاي جامعهپذيري ارزش بيشتر از يک دارند و در مجمروع  29/51درصرد از واريرانس نمررههراي
مقياس را تبيين مي کنند .با توجه به مؤلفه هاي آيتم جامعه پذيري ،فعاليت هاي ورزشري در انسرجام روابرط خرانوادگي ،بهبرود
روابط اعضاي خانواده ،ايجاد روحيره جمعري ،حضرور فعرال در اجتمراع ،توسرعه روحيره تعراون و همکراري و ايجراد روحيره
قانون پذيري نقش بسزايي دارند .از نظرر نيکسرون و فرراي ،)3338( 3حاصرل فرهنرگ پرذيري ورزش از طريرق يرادگيري و
شکل گيري باورها ،نگرش ها ،بهبود مهارتها و تقويت ارتباطات اجتماعي انجام ميپذيرد؛ اين آموختهها به زمينههراي ديگرر
زندگي افراد ورزشکار قابل انتقال است و موجب ميشود که در زمينههاي ديگر حيرات خرود نيرز در فعاليرتهراي گروهري و
جمعي بهصورت موفقيتآميزي عمل کنند.
 .5چهار عامل اصلي از مؤلفههاي شيوة زندگي ارزش بيشتر از يک دارند و در مجموع  29/25درصرد از واريرانس نمررههراي
مقياس را تبيين مي کنند .با توجه به مؤلفه هاي مربوط به شيوة زندگي؛ تحرک و فعاليت بدني ،استفاده از وسيله نقليه ،گرردش
و مسافرت و خوردن ،استراحت و خوابيدن از شيوه هاي زندگي معمول در افراد جامعه بهشمار مي روند .چراني )3388( 5سربک
زندگي را الگوهايي از کنش و بخشي از زندگي اجتماعي روزمره جامعه مدرن دانست کره تميرز دهنرده افرراد جامعره اسرت.
همچنين نيکسون و همکاران )3338( 1در بررسي شيوه هاي زندگي مردم از ديدگاه جامعه شناسي دريافتند که جامعه پذيري از
طريق ورزش به افراد ياد ميدهد که چگونه ميتوان با اقتدار با بزرگساالن خارج از محدوده خانواده ارتباط برقرار کرد.
 .1سه عامل اصلي از مؤلفه هاي ارزش هاي اجتمراعي ارزش بيشرتر از يرک دارنرد و در مجمروع  21/43درصرد از واريرانس
نمره هاي مقياس را تبيين مي کنند .با توجه به مؤلفه هاي آيتم ارزش هاي اجتمراعي؛ انجرام فعاليرت هراي ورزشري در توسرعه
رفتارهاي خوب ،گرايش به اعتقادات ديني ،کاهش ناهنجاري هاي رفتاري ،رشد اخالقيات و پرورش تن و روان نقرش دارنرد.
پل ادوارد )3332( 0بيان مي دارد که ارزشها همان بارهاي معنايي خاصي هستند که انسان بره برخري از اعمرال و پرارهاي از
حالتها و بعضي پديدهها نسبت ميدهد و براي آنها در زندگي جايگاه و اهميت ويژهاي قائل است.
 .0چهار عامل اصلي از مؤلفه هاي جهانيشدن ارزش بيشتر از يک دارند و در مجموع  85/81درصرد از واريرانس نمرره هراي
مقياس را تبيين مي کنند .داشتن نگرش جهاني و بين المللي در ورزش مي تواند تا حد زيادي برر صرنعت و اقتصراد ،گسرترش
ارتباطات بين المللي ،شناخت و درک ملل مختلف از يکديگر ،توسعه روابط فرهنگي و اجتماعي و ايجاد انسرجام و يکپرارچگي
1. Nixon & Fray
2. Chany
3. Nixon et al
4. Paul Edward
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جهاني نقش داشته باشد .رابرتسون )3333( 3جهاني شدن را مفهومي مي داند که ناظر بر فشرده شدن جهان و تشديد آگاهي
جهاني است و فرآيندي است که وابستگي متقابل جهاني و آگاهي از جهان بهعنوان يک کليت يکپارچه در قرن بيست و يکم
را در پي داشته است.
صداقت زادگان ( )3199با بررسي عوامل مؤثر بر فرهنگپذيري و پايگاه اجتماعي ر اقتصادي مردم تهران ،چنين بيان کرد
که عضويت افراد در گروههاي داوطلب غيرخويشاوند ،بهويژه ورزشي ،سبب مررور و تمررين گروهري ارزشهرا و هنجارهراي
اجتماعي ميشود و با تقويت همبستگي و انسجام اجتماعي ،زمينة امنيت و آرامش را فراهم مي آورد .فرهنرگ ورزش امرروزه
در بين جوامع مختلف رونق و گسترش بسزايي پيدا نموده و موجب بروز تحوالت شگرفي در زندگي ابناي بشر شده است .هر
کدام از کشورها با به ک ارگيري برنامه هاي مختلف توانسته اند فرهنگ ورزش را در بين اقشار جامعه توسعه دهند .رتينگران و
همکاران )5434( 5دريافتند که در کشورهاي اروپايي از  304ميليون نفر جمعيت اروپا بيش از  354ميليون نفر بهطور مسرتمر
و مرتب به فعاليتهاي ورزشي ميپردازند و اوقات آزاد و فراغت خود را با پرداختن به انواع فعاليتهراي ورزشري و جسرماني
سپري ميکنند و هدف آنان تندرستي ،نشاط و بهبود روابط اجتماعي است .نترايج برهدسرت آمرده در ايرن تحقيرق برا نترايج
تحقيقات انجام شده و مشابه در اين زمينه ،که در متن مقاله به آنها اشاره شد ،همخواني دارد.
پیشنهادات کاربردي تحقیق

با توجه به نتايج بهدست آمده از تحقيق ،براي بهبود وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب و بهمنظور نهادينه کردن فرهنگ
ورزش در ميان اقشار مختلف جامعه ،پيشنهادهاي زير جهت فرهنگ سازي هر چره بهترر در امرر گررايش مرردم جامعره بره
فعاليتهاي ورزشي ارائه ميشوند:
 .3پيشنهاد مي شود با ترويج عادات و اعمال و رفتار پسنديده در بين ورزشکاران و انعکاس اين رفتار به ديگر اقشار اجتمراعي،
زمينه توسعه رفتارهاي خوب مانند سالمت جسمي و رواني ،عزت نفس ،تعاون و همکراري و تبعيرت از قروانين و مقرررات در
جامعه بيشتر مساعد شود.
 .5پيشنهاد ميشود با حمايت از تشکلهاي مردمي و ترويج فرهنگ داوطلبي در ورزش ،زمينه مشرارکت نهادهراي دولتري و
خصوصي در توسعه فرهنگ ورزش فراهم آيد.
 .1پيشنهاد ميشود با افزايش ظرفيت امکانات و منابع موجود و تأمين سرانه و توزيع عادالنه فضاها و امکانات ورزشي کشور،
دسترسي آسان مردم به انجام فعاليتهاي ورزشي توسعه يابد.
 .0پيشنهاد ميشود با نهادينه کردن فرهنگ نياز به ورزش در زندگي روزمره و عادت به هزينه کردن برراي ورزش ،فرهنرگ
تحرک و سالمتي در جامعه ترويج و تقويت گردد.
سپاسگزاري
تحقيق حاضر عالوه بر راهنماييهاي ارزشمند اساتيد بزرگوارم آقايان دکتر سيد محمد کاشف و دکتر سيد مهدي آقاپور،
مرهون تالشهاي بي وقفه آقاي دکتر مالک احمدي و آقاي محمدامين صيادي ميباشد که بدين وسيله از زحمات بيدريغ
ايشان  ،صميمانه تقدير و تشکر مينمايم.

5. Robertson
1. Retingan et al
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