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 قهرمانی ورزش فرهنگی درتوسعه اقتصادی-سیاسی فرهنگ توسعه نقش

 
  0رحیم رمضانی نژاد،  7*سیدجلیل میریوسفی

  چکیده
 رزشو و فرهنگ موضوع به جدی توجه نیازمند ورزش، در اقتصادی-سیاسی اهداف به دستیابیمقدمه و هدف: 

درتوسعه  اقتصادی-توسعه فرهنگ سیاسیبررسی نقش  پژوهشاست.  هدف این  فرهنگی بهتر،توسعه عبارت و به
 بود. فرهنگی ورزش قهرمانی 

 منابع براساس ای گویه02 ساخته محقق نامۀ ابتداپرسش .دبو آمیختهاین پژوهش از نوع وش ر روش شناسی:
تاییدی،  املیع تحلیل با ای تنظیم پس از تأیید روایی محتوایی وروایی سازهگزینه پنج لیکرت با مقیاس موجود
کارشناس  721با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد سپس .شد( تایید =55/6α) کرونباخ آلفای روش آن نیز با پایایی

از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش وپژوهشگر حوزه فرهنگ و ورزش به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. 
و نیز تحلیل عاملی تأییدی جهت تعیین اثر هر گویه و عامل بر توسعه فرهنگی درورزش  عامل هامتعامد جهت تعیین 

 ده شد.قهرمانی استفا
جهان  اقتصادی به ترتیب اهمیت شامل-شش عامل مرتبط با توسعه فرهنگ سیاسی نشان داد که نتایج :هایافته

 گویه . ضمناًهستند گرایی، شایسته ساالری، واقعیت گرایی ،مشارکت مردمی، تجارت ورزشی و اخالق اقتصادی
 ایه مسئولیت واگذاری المللی، بین ورزشی های سازمان در کشور نمایندگان از حمایت و کرسی کسب  ،های

 ، مشارکتورزش در روزمرگی از پرهیز و درازمدت و استراتژیک تفکر وجود، تخصص و تجربه براساس ورزشی
 به ترتیب در ورزش در فسادمالی با برخوردورزش و  اقتصاد از حمایتی قوانین وجود ورزش، در خصوصی بخش

ت اقتصادی در اولوی و اخالق ورزشی تجارت مردمی، مشارکت گرایی، واقعیت ، ساالری گرایی، شایسته عامل جهان
 قرار داشتند.

وجودزمینه های گسترده برای فعالیت درابعاد سیاسی واقتصادی ورزش وملموس بودن نتایج  :گیرینتیجهبحث و 
ه کاقتصادی درورزش است -آن درجامعه، نیازمندتوجه  به فرهنگ دراین ابعاد تحت عنوان توسعه فرهنگ سیاسی

 گردد.درورزش قهرمانی  توسعه فرهنگی موجب می تواندخود 
 

 . قهرمانی،توسعه فرهنگی، شایسته ساالری،مشارکت مردمی، اخالق اقتصادیورزش  واژگان کلیدی :
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 مقدمه  -1
ورزش بخشی ازفرهنگ و یکی ازملزومات اساسی زندگی اجتماعی امروز وازعرصه های بسیارمهمی است که 

اهداف موردنظر حکومت ها ، افراد وسازمان های بین المللی همواره تمایل داشته اند تا ازآن برای دستیابی به 
اخبارواطالعات مربوط به رویدادهای ورزشی ازیک  خودبهره برداری کنند. تمایل افکار عمومی جهان به کسب

سووانعکاس گسترده وقایع ورزشی ازطریق رسانه های جمعی ازسوی دیگر باعث شده است که قلمرو ورزش 
ش ازدنیای سیاست وجداسازی آن ازبازی وسیاست روزبه روزبه هم نزدیکترشوند،به طوری که دوری عرصه ورز

وجود خیل مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشی،  های سیاسی، دیگرامرساده ای به نظر نمی رسد. ازسوی دیگر
هواداران متعصب و پرو پا قرص تیم های ورزشی ونیز هواداران سالمتی و تندرستی که بی وقفه خواهان خدمات 

ند، باعث شده که ورزش به عنوان یک صنعت پرطرفدارو پردرآمد در جهان مناسب سریع و متنوع ورزشی می باش
شناخته شود.هم چنین نیازهای حقیقی مردم، ازدرون شرایط اجتماعی،اقتصادی،سیاسی وفرهنگی سرچشمه می 
گیردو این بیانگر این نکته مهم است که میان ورزش وعوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وغیره تاثیرات 

اقتصادى درورزش؛ توسعه مبانى فرهنگ ملى، –عدم رشد و توسعه فرهنگ سیاسی  قابل وجوددارد. ازاین رومت
درمانى، اجتماعى وورزشی و برخوردارى از نیروى انسانی کارآمد را غیر ممکن وتوسعه -گسترش خدمات بهداشتى

ی دراین بعد، توسعه کیفی فرهنگ (.توسعه فرهنگی درورزش قهرمان7فرهنگی درورزش را بامشکل مواجه می سازد)
است.دراین نوع توسعه افزایش تولیدوتوزیع صرف کاالهای فرهنگی )توسعه فرهنگ(مدنظرنیست بلکه مباحثی 
ازقبیل کیفیت تولیدات فرهنگی، انسجام درونی نظام فرهنگی، رابطه میزان تولیدومصرف کاالهای فرهنگی باقوت 

ی و درونی شدن فرهنگی، محتوای پیام هاوتولیدات رسانه ای وبه وضعف هویت انسان، چگونگی جامعه پذیر
بارشد فرد و کیفیت زندگی مادی ومعنوی او موردتوجه می  طورکلی رابطه میزان تولیدومصرف کاالهای فرهنگی

 مختلف سیاسی ابعاد (. بنابراین، ضروری است ورزش همگام با فرهنگ جامعه در سطح  ملی توسعه یابد و در0باشد)

 گیرد.  قرار ویژه توجّه مورد اقتصادی و
توسعه را می توان بهبودمداوم ظرفیت های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و انسانی موجوددرجامعه ورابطه 

گ محور، اهمیت یافتن اقتصاد فرهن بین آنهادرجهت ارتقای عدالت، کیفیت زندگی وتعالی انسان و غیره تعریف کرد.
-برای رفاه فرهنگی، هماهنگی عناصرفرهنگی وبازاربایکدیگرو غیره موجب توسعه سیاسیافزایش خواست مردم 

فرهنگ کسب علم و دانش و حاکمیت  با فرهنگ کار و تالش، اقتصادی-اقتصادی می شود . بنابراین توسعه سیاسی
و وفای  امانتداریفرهنگ صداقت،  فرهنگ سربار دیگران نبودن و فرهنگ برنامه ریزی و تدبیر امور، نگرش علمی،

اقتصادی موجب  ارتقای سطح ارتباط و تعامل میان ملل جهان -به عهد در جامعه ارتباط نزدیک دارد. توسعه سیاسی
بر اساس ارزش های مشترك، جهانی شدن به ویژه جهانی شدن فرهنگ سیاست خارجی کشورها، ظهور و تشکیل 

سربلندی و عظمت جامعه، بکارگیری علوم در صنایع  اتحادیه های فرهنگی در صحنه جهانی، حفظ شرف، عزت،
برای گسترش کمّی و کیفی تولید، برنامه ریزی همه جانبه، شکوفایی مهارت، خالّقیت و ابتکار انسان ها به منظور 
شتاب بخشیدن به چرخ های توسعه اقتصادی و تحقق ارزش ها و ایجاد اعتماد مردم به حاکمیت ودر نتیجه مشارکت 

 (.1و پذیرش مردم با سیاست ها و برنامه های دولت می شود. )  و همراهی
( فرهنگ سیاسی را الگوی نگرش ها و سمت گیری های فردی نسبت به سیاست 7197احمدی و همکاران)

در میان اعضای یک نظام تعریف می کنند و معتقدند هر فرهنگ سیاسی توزیع خاصی از حاالت، ارزش ها، 
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ط رواب (. توسعه فرهنگ سیاسی باشاخص های مانند دیپلماسی و2رت های سیاسی است)احساسات، اطالعات و مها
بین الملل ،جلوگیری از آمیخته شدن فرهنگ و اهداف کالن آرمانی که گاه به صورت غیر موجه اهداف فرهنگی 

وف و معطتمرکز برنامه ریزی به صورتی شفاف و حتی االمکان عینی درحیطه عملی مدیران  خوانده می شوند ،
(. فرهنگ اقتصادی رارفتار ارزشمند هرفرد درجامعه 5بودن برنامه ریزی بر اهداف و ارزش ها ارتباط نزدیک دارد)

که صرفامنوط به خواست واراده واختیاراوست تعریف کرده اند،بعبارت دیگر هرمطلوبی که خواست واراده انسان بدان 
زمندی های خودقدرت انتخاب می دهد که دررفتارهای پایدارانسان تعلق گیرد ارزشمند است و به وی برای تهیه نیا

توسعه فرهنگ اقتصادی باشاخص های مانندنگرش مطلوب  .(0که حاصل ومتاثرازفرهنگ است نمودپیدامی کند)
نسبت به دنیا و مظاهرآن، نگرش وبرخوردعملی با مسائل واهمیت دادن به نقش عقل، اعتقادبه آزادی اندیشه، 

برابربودن انسان هاواحترام به حقوق دیگران، لزوم نظم پذیری، عدم تعارض فرهنگی درجامعه واعتمادبه اعتقادبه 
(. ازسوی دیگر، فرهنگ زیربنای هرنوع توسعه و مهم ترین عامل در تغییرات و تحوالت 7ارتباط نزدیک دارد) توسعه

د اعتماد، اقتصادی مانن-ای سیاسیاقتصادی است.بدین معنی که هرگونه پیشرفت و توسعه درشاخص ه-سیاسی
کیفیت بخشی کاال های فرهنگی، توسعه دیپلماسی ، استقالل،بقاءودوام جامعه،اعتقادبه رعایت حقوق دیگران، 
خالقیت ونوآوری،بهبودکیفیت زندگی،کارآفرینی،بکارگیری علوم درصنایع،کوشش مجدانه درپی کسب 

ی درجامعه و ایجادهمگرایی درجامعه برمبنای فرهنگ جامعه شغل،مشارکت درتعیین سرنوشت خود،حاکم شدن دوست
اقتصادی رامی توان تابع فرهنگ جامعه دانست وازآن به عنوان -شکل می گیرد.به عبارت بهتر، توسعه سیاسی

اقتصادی نام بردکه می تواند زمینه سازتوسعه فرهنگی درجامعه باشد.توسعه فرهنگ -توسعه فرهنگ سیاسی
تبدیل فرهنگ به صنعت فرهنگ درراستای گسترش صنایع فرهنگی، تشکیل دولت  معنای اقتصادی به-سیاسی

(. علیرغم این بنا به دالیلی 1،7های رفاه ، شکست نظریه های اقتصاد محور توسعه و چند فرهنگی شدن است)
 ی، کنترلمانند گره زدن فرهنگ توسط مراکز ثروت و قدرت با سازوکارهای اقتصادی سرمایه دارای و استثمار

فرهنگ  توسط این مراکزو تحمیل نتایج دلخواه خود در چارچوب برنامه های فرهنگی به جوامع ضعیف تر به ویژه 
در جوامع مستعمره، همچنین دفاع از تمامیت ارضی،سیاسى و تشکیل حکومتى مستقل و متکی به خود، توسعه 

برخوردارى از نیروى کارآمد و احترام به جایگاه درمانى، اجتماعى، -مبانى فرهنگ ملى، گسترش خدمات بهداشتى 
دین، باورها، فرهنگ و ارزش های خود درجوامع غیراستعماری که جامعه  ورزش نیزازاین قاعده مستثناء نیست 

 اقتصادی وتوسعه آن راضروری می نماید-توجه به فرهنگ سیاسی
که فرهنگ  کردندج پژوهش خودشان گزارشدر نتای (7191( وقیاسی)7197محققانی مانند بحرانی و علوی پور )

 تولید محوری، صنعت گرایی،رفاه مادی درپناه معنویت،نفی بیش اقتصادی ازطریق تقویت مولفه های مانند-سیاسی
نوآوری وتولیدعلم، نواندیشی دینی،ایمان ورشدمعنوی وآموزش عمومی،تربیت انسان شرافتمند،  ازحد مصرف گرایی،

یزازشیفتگی دربرابرعلوم امروزی،عینی نگری وتجربه گرایی، ایجاد دوستی در درون جامعه، پرهیزازاخالق غربی،پره
این فرآینداز تاثیر عوامل مخرب  (.0،0یابد)توسعه می سالم زندگی کردن و پرورش فضایلی مانند عدالت و برادری

تحمل اجرای عدالت در  اقتصادی مانند افزایش فساد و قانون گریزی در جامعه، کاهش آستانه-فرهنگ سیاسی
کاهد. این موضوع، مردم، درآمدهای حاصل از روش های غیر رسمی وایجاد شکاف طبقاتی درجامعه می

وسعه اقتصادی و فرهنگ جامعه است. بنابراین ، مقصوداز ت-بیانگرتأثیرپذیری ورابطۀ مستقیم میان توسعه سیاسی
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رهنگ جامعه درراستای اهداف مطلوب انسانی شده وهدف موجب ارتقاء شئون گوناگون ف فرهنگی فرآیندی است که
 (0نهایی آن رشدوتعالی انسان درابعادمادی ومعنوی است )

ی اقتصادی درتوسعه فرهنگی، سرمایه فرهنگی وسرمایه اجتماع-تحقیقات مرتبط بانقش توسعه فرهنگ سیاسی
مولفه های ( 7159( و صالح نیا و همکاران )7159درخارج از حوزه ورزش را موردبررسی قرارداده است. مثال نظرپور )

، آگاهی، مشارکت درمسائل عمومی، میراث فرهنگی، مصرف کاالهای فرهنگی، حمایت دولت در تولید اعتماد
ا ر کاالهای فرهنگی، عدم تعارض فرهنگی درجامعه، علمی کردن باورهای فرهنگی جامعه ونظم پذیری اجتماعی

 (7197(. ضمنا، فاضلی )1،7اجتماعی برای توسعه فرهنگی  الزم می دانند)ازطریق سرمایه فرهنگی وسرمایه 
( و نیوزیلند 0669( جمهوری چک )0671( چین )0677( کانادا )0672( و سیاست های فرهنگی اسپانیا )7159نظرپور)

سیاسی از  و کاالهای فرهنگی، توجه به صنایع دستی، توسعه اقتصادی های مانند تولید ( نیز باارائه شاخص0669)
طریق ارتباط با سنت و میراث فرهنگی، تنوع کمک های مالی به گروه های فرهنگی و غیره برنقش توسعه فرهنگ 

 (. 7،5، 77،76،9، 71،70اقتصادی درتوسعه فرهنگی اشاره کرده اند )-سیاسی
 می تواند نقش ورزش اجتماعی-ازدیدگاه برنامه ریزان اقتصادی و سیاست گذاران ورزشی، پدیده فرهنگی

تجارت ورزشی، اخالق اقتصادی،  مردمی،  شایسته ساالری، واقعیت گرایی، مشارکت  جهان گرایی، درایجاد مهمّی
اقتصادی می -ها درچارچوب توسعه فرهنگ سیاسیاین مالكدرجامعه ورزش ایفاءکند.  همبستگی وغیره تقویت

تصادی درتوسعه اق-غم اهمیت نقش توسعه فرهنگ سیاسیعلیربنابراین توانند باعث توسعه فرهنگی درورزش شوند. 
فرهنگی درورزش قهرمانی تحقیقات و مطالعاتی که مستقیما این موضوع راموردبررسی قرارداده باشد بسیار اندك 

نام  (7155غفرانی و همکاران ) (7155(، روزخوش )7197توان ازتحقیقات قاسمی وکشگر )دراین باره، می هستند.
تحقیقات شاخص های مانند گسترش مسابقات بین المللی با کشورهای دیگر، حضور در مجامع و اجالس برد. دراین 

های بین المللی ورزشی ،شرکت فعال در رخدادها و جشنواره های هنری و ورزشی بین المللی، تربیت و بهسازی 
ه عملیاتی های ورزشی و بدننیروی انسانی متخصص، نهادینه کردن تخصص گرایی و شایسته ساالری در فدراسیون 

ورزش، عدم گرایش بیشتر به کاالی ورزشی خارجی، تقویت حامیان مالی، ارتباطات مجازی گسترده  با رهبران 
هنگی تشکیل کمیسیون فر فرهنگی با استفاده از شبکه اطالعاتی جهانی، برگزاری نمایشگاه های مجازی هنری،

وفرهنگی، ایجاد شرکت های ارائه دهنده خدمات ورزشی توسط  ورزش و تربیت بدنی، تقویت دیپلماسی ورزشی
بخش خصوصی، فراهم کردن امکانات برای راحتی تماشاگران، ترویج فرهنگ وقف در ورزش، ایجادروحیه همکاری 

 (.70،75،72وتعاون، حفظ وانتقال میراث اجتماعی برای توسعه فرهنگی درورزش قهرمانی ذکرشده است)
 (7197(، محمدی وصادقی )7192کاشف وهمکاران ) (7192گر مانند نادریان وقدوسی )برخی ازتحقیقات دی 

( نقش مشارکت مردمی واخالق اقتصادی را 0677( برور)0670( میالرواستیونز )0671( کربیش )0672پیگمان )
 ماعیاقتصادی اجت-دررابطه با فرهنگ ورزش موردبررسی قرارداده اند که از مالك های توسعه فرهنگ سیاسی

هستند. ازطرف دیگرتصویب قوانین ومقررات حمایتی ازتولید،تسهیل شرایط ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی، 
تربیت نیروهای متخصص، توجه به نیروی انسانی، طراحی برنامه های آموزشی، استفاده ازفناوری وتکنولوژی روز 

زیادی در تکامل اجتماعات انسانی اقتصادی است که تاثیر-ازنقش های مهم دیگر توسعه فرهنگ سیاسی
وسایل وتجهیزات ورزشی ولوازم  (. نکته مهم دیگری که بایدموردتوجه قرارگیرد ورود01،00،07،06،79،75،71دارد)

دربسیاری ازرشته های ورزشی ازخارج کشور به دلیل عدم حمایت سازمان یافته از  جنبی وابسته به ورزش
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م فرهنگی درقالب هنجارها و ارزش های جهانی ودوری ورزشکاران ازارزش تولیدکنندگان داخلی، هم چنین تهاج
است.  اقتصادی-تضعیف آن بیانگر عدم دستیابی جامعه ورزش به توسعه فرهنگ سیاسی های فرهنگ داخلی و

اقتصادی و تحقّق اهداف آن با توجه به ایجادفرهنگ قدرت و ثروت دردولت های -بنابراین توسعه فرهنگ سیاسی
استکباری و تحمیل آن به جوامع تحت سلطه، نوسانات و فقدان ثبات اقتصادی و به طبع آن ایجاد بازارداللی در 
جامعه، بروز ناهنجارهای اجتماعی مانند قانون شکنی، دزدی، بزهکاری، اختالس،کالهبرداری، فرار از مالیات،تضعیف 

رواختالل در فرآیند جامعه پذیری ضرورت و نیاز فرهنگ قبح )زشتی( اجتماعی ارتکاب فساد، تضعیف فرهنگ کا
 های اقتصادی صرف به سرآمده¬اقتصادی معتقدند که دوران رقابت-جوامع امروزی است.هم چنین محققان سیاسی

است و رقابت ها درآینده، رقابت فرهنگ های مختلف است. در این نبرد جامعه ای موفق است که در حوزه سیاست، 
اقتصادی -ی فرهنگی داشته باشد. این موضوع گویای این واقعیت است که توسعه فرهنگ سیاسیاقتصاد و غیره برتر

تأثیرونقش توسعه فرهنگ  (. از این رو1وبه طبع آن توسعه فرهنگی، مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی صرف است)
ه نظرمی رسد اقتصادی در توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی ایران، بحث مهم وجدیدی است که ب-سیاسی

کمترموردتوجه محققان قرارگرفته مطالعات و تحقیقاتی جامع درباره آن  انجام نشده است که بتوان  جهت برنامه 
-هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش توسعه فرهنگ سیاسیبنابراین ریزی وکاربرددرورزش قهرمانی استفاده کرد.

 است.توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی اقتصادی در 

 

 ی پژوهششناسروش

ود. از ب درتوسعه فرهنگی ورزش قهرمانیاقتصادی -هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش توسعه فرهنگ سیاسی
برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شد. مرحله اول پژوهش )بخش کیفی( براساس  7ترکیبیروش تحقیق 

طراحی شد. آنگاه با بررسی کتب دانشگاهی، مقاالت متعدد علمی و اسناد  0نظریه کارکردگرایی ساختی پارسونز
موجود )برنامه های سوم وچهارم توسعه، سند راهبردی شاخص های فرهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، نظام 

 گویه ای تدوین گردید.21نامه جامع فرهنگ ورزش وتربیت بدنی، منشور فرهنگی ورزش وغیره( پرسشنامه اولیه 
نفر ازاساتیدتربیت بدنی وفرهنگی که عمدتاًکارهای تحقیقی و پژوهشی نزدیک 16سپس  بامشورت استاد راهنما، 

به پژوهش مورد نظر داشتندبه طور هدفمند  انتخاب، ضمن تأییدپرسشنامه در مورد روایی صوری و محتوایی آن 
ارزشی لیکرت )از خیلی  5ی با مقیاس سؤال 02اظهار نظرکردند. پس از انجام اصالحات، پرسش نامۀ نهایی 

( α =55/6( آماده گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب هم بستگی آلفای کرونباخ )7تابی اهمیت=5مهم=
شرکت کننده )شامل اساتید مدیریت ورزشی، جامعه شناسی، فرهنگ  721برآورد شد. درمرحله دوم پژوهش )کمی(، 

تربیت بدنی ومدیران تربیت بدنی دانشگاه هامنحصرابامدرك دکتری( به پرسش نامه شناس، روسای دانشکده های 
 06نسخه  spssآوری شده با استفاده از نرم افزار های جمعدادهطراحی شده در مرحله اول پژوهش پاسخ دادند.

تحلیل  5/5نسخه  تحلیل عاملی اکتشافی شده و پس از تعیین گویه های هرعامل، با استفاده از نرم افزار لیزرل
 ها انجام شد. عاملی تأییدی بر روی آن

 
 

1  .  Mixed-method Protocol 

2  .  Functional Stracturalism 

 



022     6999دوم، پاییز و زمستان پژوهش نامه مدیریتی و رفتار حرکتی، سال هفدهم، شماره سی و 

 های پژوهشیافته

اقتصادی یکی از ابعاد اصلی مؤثر درتوسعه -های بخش کیفی پژوهش نشان داد، توسعه فرهنگ سیاسییافته
های است. همچنین در این پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی )روش تحلیل مؤلفه فرهنگی ورزش قهرمانی

 هان گراییجاصلی( جهت تعیین عامل های مؤثر بر توسعه فرهنگ سیاسی واقتصادی استفاده شد که بر اساس آن 
مرتبط  عاملبه عنوان شش  مشارکت مردمی، تجارت ورزشی و اخالق اقتصادی ، واقعیت گرایی،  شایسته ساالری ،

با توسعه فرهنگ سیاسی واقتصادی شناسایی شدند که درتوسعه فرهنگی ورزش قهرمانی نقش داشتند شکل 
( ، نشان داد استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه پژوهش 7(. نتایج آزمون بارتلت جدول شماره)7شماره)

دهد که تعداد نیز نشان می KMOردارند. نتایج آزمون های ساخته شده از اعتبار الزم برخومناسب بوده و عامل
 ها برای تحلیل عاملی کفایت داشت. نمونه

 
 و بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی KMO: نتایج آزمون 1جدول شماره 

 KMO بارتلت

  خی دو 700/050

515/6  درجه آزادی 765 

 داریسطح معنی 666/6

 

 امکانات از انیکس برخورداری و عادالنه اقتصادی،گویه توزیع-فرهنگ سیاسیدرتحلیل عاملی اکتشافی توسعه 
ازفرایندتحلیل خارج شد. میزان ثبات درونی یاپایایی نیزبا استفاده ( 26/6) به دلیل بارعاملی کمترازبارمبنا ورزشی

،عامل واقعیت گرایی 52/6برابربا،عامل شایسته ساالری 56/6ازآلفای کرونباخ برای عامل جهان گرایی برابربا
 55/6وعامل اخالق اقتصادی برابربا 01/6،عامل تجارت ورزشی برابربا15/6،عامل مشارکت مردمی برابربا12/6برابربا

های مربوط به هرعامل به همراه گویه.به دست آمد 55/6اقتصادی برابربا-ودرنهایت برای بعدتوسعه فرهنگ سیاسی
وبارعاملی مربوط به هرگویه درعامل مربوطه ( میانگین وانحراف استاندارد) خ دهندگانهاازدیدگاه پاساهمیت آن

 گزارش شده است. (0درجدول شماره)
 کشوردرسازمان ازنمایندگان وحمایت کرسی کسب ،جهان گراییدرعامل  ، (0جدول شماره) اطالعات اساس بر

 این در گویه ترینمهم عنوان به داشتن بیشترین میانگینو با  گرفته قرار باالیی اولویت درالمللی  بین ورزشی های
ایسته شهای عامل ترین گویهاز مهم وتخصص تجربه براساس ورزشی های مسئولیت واگذاریشد.  شناخته بخش

ود. ب واقعیت گراییهای مبحث از اولویت درورزش وپرهیزازروزمرگی ودرازمدت وجودتفکراستراتژیکبود.  ساالری
 و با داشتن بیشترین گرفته قرار باالیی اولویت در مشارکت مردمیدرعامل درورزش  خصوصی بخش مشارکت
 ترینمهم وانعن ازاقتصادورزش به حمایتی وجودقوانین شد، شناخته بخش این در گویه ترینمهم عنوان به میانگین

 (وغیره رشوه)درورزش برخوردبافسادمالی عامل تجارت ورزشی بود ودر نهایت، در عامل اخالق اقتصادی گویه
پس از تحلیل عاملی اکتشافی و شناسایی عامل های مربوط بوده و از اولویت باالتری برخوردار بود. ترین گویهمهم

، از روش مدلسازی معادالت ساختاری برای تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و اقتصادی-فرهنگ سیاسیبه توسعه 
 (. 7ئه الگو استفاده شد )شکل شماره دوم و در نهایت ارا
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 اقتصادی-فرهنگ سیاسیتوسعه :عامل هاو گویه های بعد 2جدول شماره 

بار 

 عاملی

 انحراف

                         ± استاندارد

 میانگین

هاگویه  

 اولویت

 در

 عامل

 عامل

 7 المللی بین ورزشی های کشوردرسازمان ازنمایندگان وحمایت کرسی کسب 56/6±11/2 171/6

 جهان گرایی

 

 0 ارتباطات وتعامل بامراکزورزشی داخلی وبین الملل 51/6±17/2 165/6

099/6  1 حمایت دولت ازمیزبانی رویدادهای ورزشی مهم درکشور 50/6±00/2 

 2 فعالیت هاواقدامات فرهنگی دررویدادهای ورزشی بین المللی 11/6±65/2 171/6

 7 واگذاری مسئولیت های ورزشی براساس تجربه وتخصص 50/6±12/2 111/6

 شایسته

 ساالری

 

 0 (بازیکن ومربی وغیره) ضابطه مندی درانتخابات وانتصابات درورزش 51/6±09/2 166/6

171/6  1 (تصمیم سازی) استفاده ازنخبگان و متخصصان ورزش در مدیریت ورزش 01/6±59/2 

500/6  2 قهرمانی،همگانی،تربیتی وحرفه ای()وجودساختارهامتناسب باسطوح چهارگانه 56/6±26/2 

561/6  5 ثبات مدیریت درورزش 10/6±16/2 

211/6  0 همکاری وتعامل سازمان های مختلف ورزشی ومرتبط باورزش درکشور 11/6±05/2 

005/6  7 وجودتفکراستراتژیک ودرازمدت وپرهیزازروزمرگی درورزش 00/6±06/2 

 گرایی واقعیت

 

115/6  0 همسویی کارگزاران ورزش باسیاست هاوبرنامه های توسعه کشور 10/6±17/2 

090/6  1 اجتناب ازدادن وعده های غیرعملی وتحقق ناپذیردرورزش 15/6±05/2 

520/6  2 سهم استانی ومنطقه ای ازورزش براساس آمایش سرزمینی 51/6±71/2 

 7 خصوصی درورزشمشارکت بخش  52/6±15/2 157/6
 مشارکت

 مردمی

 

 0 وداوطلبانه درورزش(NGO)وجودسازمان های مردم نهاد 56/6±00/2 105/6

 1 حمایت ازاسپانسرشیپ درورزش 50/6±79/2 111/6

 2 وجودآژانس هاوبنگاه های ورزشی نقل وانتقال بازیکن وشفافیت درقراردادها 56/6±60/2 015/6

 7 وجودقوانین حمایتی ازاقتصادورزش 01/2 ± 15/6 050/6

 ورزشی تجارت

 

 0 میزان رشداشتغال ازطریق ورزش 75/2 ± 55/6 579/6

 1 توسعه صنعت توریسم ورزشی 75/2 ±6/55 575/6

 2 رعایت موازین اسالمی درقراردادهای ورزشی 65/2 ±6/59 105/6

 7 (رشوه وغیره)برخوردبافسادمالی درورزش 19/2 ± 50/6 550/6
 اقتصادی اخالق

 0 حمایت ازتولید،ساخت ومصرف کاالها،ابزارهاووسایل ورزشی داخلی 2 ± 51/6 591/6
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 توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی بر اقتصادی-فرهنگ سیاسیتوسعه الگوی تأثیر  :1ل شمارهشک

 

وط به بینی و تبیین شش عامل مربهای پرسشنامه برای پیشدر تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول، از همه گویه
 ،ان گراییجهاستفاده شد. در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نیز شش عامل ) اقتصادی-فرهنگ سیاسیتوسعه 

ت (، یک بعد اصلی تحاخالق اقتصادیو نیز  مشارکت ورزشی، تجارت ورزشی ،واقعیت گرایی، شایسته ساالری
شان بینی و تبیین کردند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی مرتبه دوم نرا پیش اقتصادی-فرهنگ سیاسیعنوان توسعه 

شایسته  اشت.د اقتصادی-فرهنگ سیاسیبیشترین تأثیر را در تبیین بعد توسعه 51/6با بار عاملی  جهان گراییداد که 
، 15/6، 19/6نیز به ترتیب با بارهای  یاخالق اقتصاد و واقعیت گرایی،مشارکت مردمی،  تجارت ورزشی،  ساالری

های نیکویی برازش بدست آمده، و با (. بر اساس شاخص7های بعدی بودند. )شکل شمارهدر رده 01/6و12/6،12/6
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مدل ارائه شده با احتیاط مورد تأیید قرار گرفت. همچنین  AGFI و GFI هایتوجه به مقدار نسبتاً پایین شاخص
 گرایی، جهانتوان گفت ( ارائه شده است که بر اساس آن می1پژوهش، در جدول شماره) هاینتایج آزمون فرضیه

ل به عنوان متغیرهای مستقاقتصادی  اخالق و مردمی گرایی،مشارکت واقعیت ، ورزشی تجارت ، ساالری شایسته

 .شدپژوهش تأیید های ( و در این مورد فرضیه65/6P)تأثیر داشتند  اقتصادی-فرهنگ سیاسیبر متغیر توسعه 
 

 تأییدی(  عاملی تحلیل نتایج از گرفته های پژوهش  )بر: نتایج آزمون فرضیه3جدول شماره 
 ارزش نتیجه

 تی

 بارعاملی

  استاندارد

 مربع

 همبستگی

 چندگانه

وابسته متغیر  متغیر 

 مستقل

تأیید فرضیه 
 پژوهش

51/77 51/6 09/6 
-فرهنگ سیاسیتوسعه 

 اقتصادی
 جهان گرایی

تأیید فرضیه 
 پژوهش

12/76 19/6 00/6 
-سیاسی فرهنگ توسعه

 اقتصادی

شایسته 

 ساالری

تأیید فرضیه 
 پژوهش

57/9 12/6 55/6 
-سیاسی فرهنگ توسعه

 اقتصادی

واقعیت 

 گرایی

 فرضیه تأیید
 پژوهش

55/9  12/6  55/6 -سیاسی فرهنگ توسعه 
 اقتصادی

 مشارکت

 مردمی

 فرضیه تأیید
 پژوهش

15/9  15/6  50/6 -سیاسی فرهنگ توسعه 
 اقتصادی

 تجارت

 ورزشی

 فرضیه تأیید
 پژوهش

10/0  50/6  17/6 -سیاسی فرهنگ توسعه 
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 گیریبحث و نتیجه
اقتصادی وتوسعه آن یکی از ابعاد مهم  و اصلی موثر در توسعه فرهنگی -نتایج تحقیق نشان دادکه فرهنگ سیاسی  

 و داخلی های عرصه در مختلف جوامع و افراد روابط در اقتصادی-سیاسی فرهنگ ورزش قهرمانی است. توسعه
 ها، جانهی تخلیه با ورزش. است تاثیرگذاری و اهمیت دارای خوداتکایی و استقالل دیپلماسی، مبنای بر خارجی

 چین کشورهامانندبین  حسنه رابطه ایجاد اجتماعی، مثبت های ارزش بر تأکید و افراد پرخاشگری انرژی ها، تنش
نتخابات، ا در سیاست عرصه به ورزشکاران ورود کشور( دو بین پنگ پینگ مسابقه برگزاری )7916 دهه در آمریکا و

-یسیاس پذیری جامعه در نقش تولیدکاالها،تجهیزات وتاسیسات ورزشی وارائه البسه وپوشاك ورزشی دارای
فرهنگ،سیاست  زیرا.(02خواهدشد) اجتماعی واقتصادی تعادل ثبات، ملی، وحدت تقویت باعث و بوده اقتصادی
 قرارداد. انانس خدمت در را توسعه توان نمی جامعه فرهنگ به توجه بدون و دارند متقابل تأثیر یکدیگر بر واقتصاد

 ارکتمش گرایی، ساالری، واقعیت شایسته گرایی، جهان عامل شش توسط بُعد این پژوهش های یافته طبق
 یا پدیده شدن، جهانی به گرایش یا گرایی جهان. است شده تبیین اقتصادی اخالق و ورزشی تجارت مردمی،
 هندهد نشان و داده قرار خود ثیر تأ تحت را کاالها و ها ایده پخش نحوه روزمره، زندگی تجربیات که است، فرهنگی
 اتفاق دیپلماسی و روابط برقراری طریق از گرایی جهان. (1) است جهان سراسر در فرهنگ شدن یکسان و استاندارد
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 أثیرگذارترت و پایدارتر فرهنگی دیپلماسی اندازه به کدام هیچ دیپلماسی انواع میان از معتقدند محققان. افتد می
 نظورم به ها، ملت میان فرهنگ های جنبه دیگر و هنر اطالعات، ها، ایده تبادل فرهنگی دیپلماسی زیرا. نیست
 و جهانی های بازی مانند مهم ورزشی رویدادهای از میزبانی رسد می نظر  به  بنابراین. است متقابل تفاهم  تقویت

 طریق از و ملت یک باورهای و ها ارزش آداب، هویت، معرفی و مختلف های فرهنگ تبادل محل که المپیک
 در طورکه همان. خواهدگردید ها ملت بین تعامالت یا گرایی جهان افزایش سبب است فرهنگی های برنامه اجرای

 زبان از ادهاستف به موظف تماشاگران و ورزشکاران به خدمات دهندگان ارائه بهتر ارتباط برقراری برای پکن المپیک
 همین در .ردیدگ آنها برای نیز  توجه قابل درآمد کسب سبب کنندگان برگزار سوی از تمهیدات این. بودند انگلیسی

 بین ورزشی رویدادهای میزبانی (7197) فاضلی (7155) همکاران و غفرانی (7197) علمداری انعامی و امینی رابطه
 ها ارزش قایارت و تقویت، تحکیم، مسابقات، میزبانی تعداد ورزش، در المللی بین فعال های کرسی وکسب المللی

 عتبر،م های دانشگاه در کرسی این ایجاد و شناسی ایران ورزشی، های فعالیت در ملی و اسالمی انقالب فرهنگ و
 هان،ج سطح در کشور زبان و فرهنگ ی اشاعه برای عالیه سطوح در تحصیلی مستمر  و منظم های بورس اعطای

 گسترده ارتباطی مجازی های زیرساخت مختلف، ایجاد های زبان به متعدد مجازی مجالت و نشرکتاب و چاپ
 ریبرقرا ،...و فیلم مانند فرهنگی محصوالت مجازی مبادالت هدف، کشور و خود دانشجویان و اندیشمندان میان

 شورک های رسانه با ارتباط  و دولتی غیر های سازمان و دولتی های سازمان با اطالعاتی و مجازی وسیع ارتباطات
 عرفیم گرایی جهان برای فرهنگی دیپلماسی های راه از را سایبر دیپلماسی و ای رسانه دیپلماسی قالب در هدف

 .  حاضراست پژوهش با همسو نتایج این.(5،70،1کرده اند)

 توسعه و ثبات ،پایداری ایجاد. است ساالری شایسته اقتصادی،-سیاسی فرهنگ توسعه کننده تبیین بعدی عامل
 مهیا االریس شایسته. افتد می اتفاق شایسته و الیق افراد کارآمدن روی دلیل به اجتماعی و سیاسی نظام یک در

 ظاتمالح بدون و تالش و دانش صالحیت، شایستگی، براساس افراد آن در که است برابری های فرصت کننده
 و ورزش در سازی تصمیم واگذاری حاضر، پژوهش در. (05) شوند می شناسایی اقتصادی و اجتماعی سیاسی،

 ورزش در انتصابات و انتخابات در مندی ضابطه ورزش، در مدیریت ثبات تجربه، با و متخصص افراد به ها مسئولیت
 هندهد تشکیل های ازگویه تخصص و تجربه براساس ورزشی های مسئولیت واگذاری( غیره و مربی و بازیکن) 

 و مظفری( 7197) همکاران و پناهی سیف( 7190) همکاران و حسنی رابطه همین در. بود ساالری شایسته مالك
 ادارات مختلف سطوح در مرتبط و متخصص کارآمد، نیروهای از استفاده مانند هایی شاخص از( 7197) همکاران
 ورزش خشب انسانی نیروی تخصص سطح ارتقاء ورزش، در بدنی تربیت رشته آموختگان دانش بکارگیری ورزشی،

  (.01،00،05اند) برده نام هدف این به رسیدن برای ورزش در مدیریت ثبات و

 ناساییش اقتصادی-سیاسی فرهنگ توسعه کننده تعیین عامل سومین گرایی واقعیت عامل حاضر، پژوهش در
 یها وعده دادن از اجتناب سرزمینی، آمایش براساس ورزش از ای منطقه و استانی سهم مانند مواردی و است شده

 جودو کشور، توسعه  های برنامه و ها سیاست  با ورزش کارگزاران همسویی ورزش، در ناپذیر تحقق و غیرعملی
 است داده اننش بسیاری تحقیقات نتایج. گرفتبرمی در را ورزش در روزمرگی از پرهیز و درازمدت و تفکراستراتژیک

 و ستا نشده انجام سرزمینی آمایش براساس کشور مختلف های استان در غیره و اقتصادی فرهنگی، توسعه که
 توسعه سطح( 7191) همکاران و مالیی تحقیق آخرین در. داشت وجود خصوص این در ها استان بین فراوانی تفاوت

 بررسی7196تا7155 های سال بین اجتماعی و صنعتی اقتصادی، فرهنگی، ابعاد در را کشور های استان یافتگی



       022 ... براساس آنالیز رگرسیون فردی حمایت از نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته در سطح رفتاری

 ورزش یافتگی توسعه  درجه و برند می بهره بیشتری توسعه از برخوردار، های استان که اند داده نشان و اند کرده
( نیپیرامو و مرزی) یافته توسعه کمتر و محروم های استان در. است متفاوت نیز مختلف های استان در قهرمانی

 تعداد مدال، مانندکسب قهرمانی ورزش های شاخص اختالف ضریب و کمتراست قهرمانی ورزش توسعه درجه
 نابرابر نیز گیفرهن توسعه میزان بنابراین. نابرابراست مرکزی های استان به نسبت ها استان این در غیره و میزبانی

 (05ست)ا سرزمینی آمایش به توجه با ها استان همه در یکسان فرهنگی توسعه نیز حاضر پژوهش هدف البته. است
 دلم تبیین و طراحى مانند مختلف های رشته در کشور ورزش برای راهبردی و استراتژیک های برنامه تدوین.

 و (16) ایران در همگانی ورزش توسعه استراتژی (09) ایران اسالمى جمهورى کشتى فدراسیون استراتژى اجرایى
. یابد ادامه نیز فرهنگ حوزه در باید که است کشور ورزش در استراتژیک تفکر وجود دلیل مشابه های طرح سایر
 کمیسیون هنام آیین و بدنی تربیت سازمان فرهنگی های اولویت و سیاستها تدوین به توان می مورد این در البته

 هاورزش ازیس جهانی و تقویت  بر آنها در کردکه اشاره فرهنگی انقالب عالی شورای توسط بدنی تربیت فرهنگی
 جمهوری در بدنی تربیت و ورزش زیستی و اجتماعی ارزشی، مبانی و اهداف تدوین بومی، و ملی هایبازی و

 به دنیب تربیت و ورزش فرهنگی جامع نظامنامه تدوین ، فرهنگی و آموزشی سیستم طریق از معرفی و اسالمی
 به بتنس بدنی تربیت سازمان فرهنگی بخش و تحقیقات و آموزش بخش به توجه ورزش، جامع طرح مکمل مثابه
 و اطارتب لزوم و ورزشی هایرسانه نخبگان اندیشیهم با مربوط ایرسانه هایبرنامه و هاسیاست ، هابخش سایر

 و تمدیری سازمان اسالمی، شورای مجلس نظیر کشور در بدنی تربیت و ورزش کننده ارزیابی نهادهای همکاری
 عالی شورای علمی و فرهنگی ارزیابی و نظارت هیئت و اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز ریزی،برنامه

 نظامنامه تهیه برای جوانان و ورزش وزارت های تالش از توان می چنین است. هم شده تأکید فرهنگی انقالب
 فرهنگی توسعه درجهت راهبرد71 و اصل72 تدوین با( 7191) آن نویس پیش بردکه نام کشور ورزش فرهنگی جامع

 .است شده ارائه تصویب و تأیید برای گذاری قانون مراجع به کشور ورزش در

( NGO) نهاد مردم  های سازمان وجود و سازی خصوصی مردمی، مشارکت  عمده و اصلی های مؤلفه از یکی
 را سازی خصوصی  عمده  ( موانع7191) همکاران و زاده خسروی( 7190) همکاران و امیری. است داوطلبانه و

 برنامه قانون 771ماده در چنین هم. (17،10دانند) می سازی خصوصی مباحث با کارشناسان و متخصصان مخالفت
 بدنی بیتتر ساختار اصالح جهت در کشور، ورزش و بدنی تربیت توسعه جامع نظام تفصیلی سند و توسعه، چهارم

 دارد حاضرهمخوانی پژوهش یافته با است که شده اشاره غیردولتی بخش حضور تقویت بر

 در شفافیت ورزش، در اسپانسرشیپ از حمایت به توان می ورزشی مشارکت برای دیگر های مؤلفه از 
 صفابخش( 7155) روزخوش( 7191)همکاران و سیفری کالته .کرد اشاره داوطلبی درورزش ورزشی و قراردادهای

 اسطهو و داللی نظام با مقابله  لزوم اسپانسرها، از ورزشی مدیران  حمایت میزان مانند هایی ازشاخص نیز( 7150)
 جامعه أثیرت مدیریتی،-ساختاری عامل بازیکنان، انتقاالت و نقل بازار تخریب از جلوگیری و ای حرفه ورزش در گری

 اند برده نام مردمی مشارکت بیان برای را داوطلبی انگیزه بر مؤثر عوامل تحلیل داوطلبی و حفظ بر سازمانی پذیری
 . (12،75،11حاضراست) پژوهش نتایج با همسو که

 ای ورزش طریق از اشتغال. است ورزشی تجارت عامل اقتصادی،-فرهنگ سیاسی توسعه برای بعدی عامل
 سبک توسعۀ و رشد ایجاد، عنوان به را کارآفرینی.است ورزشی تجارت برای پژوهش های یافته از کارآفرینی همان

 تاسیس. دانند می اجتماعی مشکالت حل برای ورزشی خدمات و رویدادها از استفاده و موجود ورزشی کارهای و



021     6999دوم، پاییز و زمستان پژوهش نامه مدیریتی و رفتار حرکتی، سال هفدهم، شماره سی و 

 صوصی،خ بخش توسط ورزشی البسه و پوشاك های تولیدی ایجاد ورزشی، امکانات و تجهیزات تولید های کارگاه
 مندعلی و ریهن. حاضراست پژوهش یافته تأییدکننده که است ورزش وسیله به اشتغال ایجاد مصادیق از هایی نمونه
 یم درجامعه خصوصی بخش توسعۀ توسط و ورزش طریق از را اشتغال ایجاد و نوآوری گسترش نیز( 7190) زاده
 . است همسو حاضر، پژوهش های یافته با که( 15)دانند

 به گریگردش صنعت. است ورزشی گردشگری یا توریسم صنعت توسعه ورزشی، تجارت بحث در دیگر موضوع
 تمدن ها،گفتگوی فرهنگ تعامل در مؤثری عامل صنعت این. است جهان صنعت ترین پررونق و ترین بزرگ عنوان

 حسط در چه و ای منطقه و ملی سطح در چه گردشگری توسعه امروزه. هاست ملت بین الفت و انس برقراری و ها
 صنعت کشورها از بسیاری. است گرفته قرار خصوصی ی ها شرکت و دولتی ریزان برنامه توجه مورد المللی بین

 زیرا. انندد می زیربنایی ساختار توسعه و خصوصی بخش رشد اشتغال، درآمد، اصلی منبع عنوان به را گردشگری
 صنعت این به مربوط جهان مشاغل درصد21 از بیش ،0676سال تا گردشگری جهانی سازمان گزارش براساس

 به یابیدست و آن توسعه و تقویت لزوم و فرهنگی و اقتصادی تبادالت در گردشگری اهمیت به توجه با. (10است)
 های خشب این از یکی. شود شناسایی آن مختلف های بخش باید المللی بین سطح در خود واقعی جایگاه و اعتبار
 زا ورزشی گردشگری.شود می نامیده ورزشی گردشگری یا توریسم عنوان به که است ورزش اهمیت پر و مهم

 و یهسرما جذب بر عالوه تواند می غیره و جهانی جام المپیک، های رقابت مانند بزرگی رویدادهای میزبانی طریق
 درکشور. دشو جوامع فرهنگ ارتقاء و توسعه سبب و قرارگیرد نیز فرهنگی تبادل برای مکانی اقتصادی، سودآوری

 و ارزشی لحاظ از تواند می ورزشی گردشگری گردشگری، عمومی صنعت در های محدودیت وجود دلیل به ایران
 متمرکز توریسم ادیاقتص بُعد بر بیشتر شده انجام تحقیقات البته. کند ایفاء فرهنگی تبادالت در مهمی نقش فرهنگی

 .است نبوده  توجه مورد فرهنگی بخش و شده
 جهتو و ورزش اقتصاد از حمایتی قوانین وجود پژوهش های یافته طبق ورزشی، درتجارت دیگر موضوعات از 

 که است اسالمی معیارهای اسالمی، موازین از منظور. است ورزشی قراردادهای انعقاد زمان در اسالمی موازین به
 رد امروزه. شود می مطرح غیره و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، مختلف های حوزه در و مختلف شئوون با رابطه در

 و یمرب و بازیکن واقعی دستمزد مالیات، مانند المال بیت حق پرداخت عدم دلیل به ورزشی قراردادهای از برخی
. شود یم گرفته نادیده نیز اسالمی ی معیارها صوری، قراردادهای انعقاد با و است نشده رعایت اخالقی اصول غیره
 راینبناب. است موضوع این گواه  ورزش، المللی بین دردادگاه فوتبال ویژه به ایران ورزش از زیاد شکایات وجود
 ژوهشپ یافته که است الزامی ورزشی قراردادهای انعقاد در اسالمی موازین به توجه مشکل این از جلوگیری جهت
 و بازیکنان اخالقی تعهدات نیز( 0676) لیوهانگ و( 7155) روزخوش رابطه همین در. دارد تأکید آن بر نیز حاضر

 با هدانندک می ضروری را ورزش اقتصاد از حمایت در قوانین تصویب و اند دانسته مهم را قراردادهایشان در مربیان
 .(11،75دارد) حاضرهمخوانی پژوهش یافته

 الیم فساد با برخورد. است حاضر پژوهش در اقتصادی-فرهنگ سیاسی توسعه آخرین عامل اقتصادی، اخالق
 زا داخلی ورزشی وسایل و ابزارها کاالها، مصرف و ساخت تولید، از حمایت و کشور فوتبال در ویژه به ورزش در

 فرار قالب در فوتبال، ویژه به و ورزش در مالی فساد. کنند می تبیین را فوق عامل که است پژوهش این های یافته
 میرس های¬برنامه فروش ورزشی، مختلف های باشگاه در ورزشکاران صوری قراردادهای انعقاد هنگام به مالیاتی

 اسفانهمت نیز فوتبال ویژه به و ایران ورزش در. است داشته وجود  غیره و بندی ها شرط تبانی، و رشوه تیم، یک
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 امورمالی اندرکاران دست امتناع و رسمی آمار سیستم وجود عدم  دلیل به ضمناً. است شیوع درحال فسادمالی
 هزینه قراردادها،) ها باشگاه امورمالی خصوص در شفاف و دقیق آمار ارائه از ورزشی های باشگاه و ها فدراسیون

 تهنگرف  انجام آن کنی ریشه زمینه در مهمی اقدام و نشده روشن خوبی به فساد این ابعاد تاکنون..( و درآمد ها،
 وتبالف ویژه به ها باشگاه به امورمربوط و داری باشگاه خصوص در متعدد تحقیقات وجود علیرغم رو، این از. است

 غیر ارهایآم و مشاهدات پایه بر احتماالً شده ارائه نتایج و کنند پیدا دست مهمی نتایج به اند نتوانسته محققان
 های چالش از را مالیاتی فرار و تبانی و رشوه رواج( 7191) همکاران و احمدزاده رابطه همین در. است بوده رسمی
 رزشو در سالم اقتصاد داشتن دیگر موارد از. دارد همسویی حاضر پژوهش نتایج با که دانند می ایران امروز ورزش
 ورزش در اقتصادی وابستگی عدم و استقالل تواند می که است داخلی تولید از حمایت پژوهش این های یافته طبق
 بازار از ورزش سهم مانند عواملی اقتصادی فرهنگ توسعه  برای( 7155) روزخوش. (15گردد) موجب را کشور
 این یجنتا با که است کرده معرفی را ورزشی محصوالت صدور و تولیدات کیفیت بهبود ، ورزشی خدمات و کاالها

 محور، فرهنگ اقتصاد وسیاست طریق از فرهنگی توسعه برای که شد یادآور . باید(75دارد) همخوانی پژوهش
 مالی فساد اب مبارزه مردمی در اقتصاد ورزش، گرایی، مشارکت ورزشی، واقعیت دیپلماسی ساالری، شایسته نیازمند

 بنابراین پیشنهاد می شود با واگذاری امور .است داخلی ناخالص تولید از فرهنگ سهم و تعیین( رشوه) ورزش در
 مجامع در کشور ورزشی های نماینده عضویت یا شرکت ورزش، حمایت از  متخصصان و نخبگان  به ورزش مختلف

  ایه برنامه و ها سیاست  با ورزش تصمیمات کارگزاران سازی یکسان موازی، امور انجام از پرهیز المللی، بین
 رد داوطلبانه نهادو مردم های ها، وجود سازمان برنامه درازمدت در و تفکر استراتژیک استفاده از کشور، توسعه

 توزیع هنحو بر مجرب حقوقی خصوصی در ورزش، استقرارکارشناسان بخش حضور شیپ، اسپانسر از حمایتورزش، 
 هزمین در سیما و صدا خصوص به کشور عمومی های رسانه  ها و همچنین توجه باشگاه مالی های هزینه و درآمدها
  .اشنداقتصادی داشته ب-سیاسیتوسعه فرهنگ  در مهمی وسیاسی نقش اموراقتصادی در بخصوص سازی فرهنگ
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culture in Cultural Development in Championship Sport 
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Abstract 

Literature and Objective: Achieving the economical and political goals on sport 

requires serious consideration to culture and sport and in better words to a cultural 

development .The purpose of this study was to investigate the role of the 

development of economical and political culture in cultural development in 

Championship sport.Methodology: The method of the research was a mixed-model 

protocol. At first, a researcher-made questionnaire consisted of 24-item Likert scale 

was used after confirmation of validity and content. Reliability was also confirmed 

with Cronbach's alpha (0.85). 143 experts in the field of cultural and sport studies 

were selected purposively as the sample. The statistical method included exploratory 

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

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

the cultural development in Championship sport.Findings: The results showed in 

order of importance universalism, meritocracy, Realism, people's participation, 

sports business and economic ethics were identified as the six factors which are 

related to development of economic and ploitical culture. Furthermore, the items of, 

Get a place and support  of representatives in international sports organizations, 
Assignmentof  Sport responsibilities based on the experience and expertise, being 

strategic thought and long time avoiding of routine in sport, Private sector 

participation in sport, and Being Protection laws of Sport Economy and Collision 

with corruption in sport, considering the factors of universalism, meritocracy, 

Realism, people's participation, sports business and economic ethics were the 

priorities, respectivel.Conclusion: Being Wide fields for activities in the economical 

and political dimensions of sport and tangible results in the of society,the need 
attention to culture in this dimension as development of political-economic culture 

in sport that could be cultural development Championship sport. 
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