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Abstract 
This research aims to design strategy for lifestyle development 
by emphasizing the role of the socio-psychological and 
motivational status of sports models. The purpose of this study 
is practical, and its research method is descriptive-analytical. To 
collect the required data and information, documentary-library 
and field studies were used. The Delphi technique was used to 
collect the information and opinions of stakeholders. This 
method analyzes strengths, weaknesses, opportunities, and 
threats using the Delphi technique and SWOT model which 
examines strengths, weaknesses, opportunities, and threats 
and presents strategies and strategies to analyze the lifestyle 
development with an emphasis on the role of socio-
psychological status. And motivational sports models with the 
help of sports models of different disciplines, managers, 
officials, and professors of sports management to 30 people. To 
collect the information from sources and methods of field 
research, library studies, the study of upstream documents, 
information of survey forms with open-ended questions from 
experts in the field of lifestyle, questionnaire to identify the 
strengths and weaknesses, opportunities and threats and 
internal and external analysis matrix, focused group discussion 
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sessions, interviews with managers and experts in the field of 
lifestyle were used. The study showed that 10 factors were 
identified as strengths, 12 as weaknesses, 9 as opportunities, 
and 12 as threats to the socio-psychological and motivational 
status of sports models. The interior and exterior are located in 
house V; Therefore, defensive strategies must be implemented 
which lead to "maintenance." Thus, the strategies should be 
considered to minimize the weaknesses of the socio-
psychological and motivational status of sports models and 
reduce threats severity to the socio-psychological and 
motivational status of sports models. According to the results 
of the present study, it is suggested that practical steps be 
taken to promote the Iranian-Islamic lifestyle with the 
motivation of sports models. 

 

Extended Abstract  

Objective  
 Lifestyle is a relatively coherent set of 
all the behaviors and activities of a 
certain person during daily life. 
Lifestyles are basically forms of 
consumerism, including food 
preferences, physical and physical 
preferences, housing, work habits, 
leisure, etc., that differentiate people. 
Health-centered lifestyle, for example, 
is one of the branches of lifestyle that 
can be healthy or unhealthy and 
includes activities such as: diet, drinking 
alcohol, smoking, physical activity, 
stress management, personal hygiene 
and other health-related practices and 
behaviors. Although some lifestyles are 
aimed at producing health; all 
individuals, groups and social classes 
have their own lifestyles that reflect 
their consumption patterns (Wallis, 
2020). Considering the positive role of 
lifestyle development of sports models 
and the prominent role of socio-
psychological and motivational 
activities of sports models, as well as 

the lack of research resources related 
to the development of sports models 
and its development strategies, this 
study aims to Lifestyle development is 
an important and necessary role model 
for sports. 

Methodology 
The present research is descriptive-
analytical in terms of purpose, 
application and research method, and 
to collect the required data and 
information, documentary-library 
studies and field studies were used. 
Delphi technique was used to collect 
information and opinions of 
stakeholders. In this method, to analyze 
the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats using Delphi 
technique and swot model, which 
examines the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats and presents 
strategies and strategies to analyze 
lifestyle development with emphasis on 
the role of socio-psychological status. 
And the motivation of sports models, 
which has been achieved with the help 
of sports models from different 



63                                                                Sport Psychology Studies, Volume 9, No 34, 2021 

 

 

disciplines, managers, officials and 
professors of sports management to 30 
people. To collect information from 
sources and methods of field research, 
library studies, study of upstream 
documents, information of survey 
forms with open-ended questions from 
experts in the field of lifestyle, 
questionnaire to identify strengths and 
weaknesses, opportunities and threats 
and internal and external analysis 
matrix, focused group discussion 
sessions, interviews with managers and 
experts in the field of lifestyle were 
used. 

Research Findings 
The results indicate that the 
characteristics of lifestyle development 
by emphasizing the role of socio-
psychological and motivational status 
of sports models provide appropriate 
conditions in terms of social and 
motivational development and also in 
this study 10 factors as strengths, 12 
factors as weaknesses, 9 factors have 
been identified as opportunity factors 
and 12 factors have been identified as  
threats to the socio-psychological and 
motivational status of sports models. 
Therefore, defensive  

strategies must be implemented that 
lead to "maintenance." In this way, 
strategies should be considered that 
minimize the weaknesses of socio-
psychological and motivational status 
of sports models and also reduce the 
severity of threats to socio-
psychological and motivational status 
of sports models. 

Conclusion 
It is suggested that in order to identify 
sports patterns with Iranian-Islamic 
lifestyle and use the potentials of 
cyberspace, try to promote their 
lifestyle so that other athletes and 
people in the community tend to this 
lifestyle. 
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 مقالة پژوهشی

روانی و -بر نقش جایگاه اجتماعی تأکیددگی با سبک زنتدوین راهبردی توسعة 

 انگیزشی الگوهای ورزشی
 

  3ماجدی نیماو ، 2نسب نادری مهدی، 1محمدصالح عباسی
 

 رانی، اقزوین ،ی، دانشگاه آزاد اسالمقزوینواحد  ،ورزشی تربیت بدنی وعلومگروه  ،یدکتر یدانشجو. 1
)نویسنده  رانی، اقزوین ،ی، دانشگاه آزاد اسالمقزوینواحد  ،ورزشی وعلوم یبدن تیگروه ترب،اریاستاد. 2

 مسئول( 
 رانی، اقزوین ،ی، دانشگاه آزاد اسالمقزوینواحد  ،ورزشی وعلوم یبدن تیگروه ترب ،اریاستاد. 3

 

 چکیده

بر نقش جایگاه  تأکیدسبک زندگی با  ةتدوین راهبردی توسعهدف از این پژوهش 
پژوهــش از لحاظ هدف، کاربــردی . بودو انگیزشی الگوهای ورزشی  روانی-اجتماعی
عات الهــا و اط آوری داده بــرای جمع .تحلیلی بود-آن توصیفــی پژوهشو روش 

 به. گیری شــدمیدانی بهرهمطالعات ای و  کتابخانه-های اسنادیمورد نیاز، از بررســی
در این روش به  استفاده شد. ظرات ذینفعان از فن دلفین عات والآوری اط منظور جمع

 swotمدل تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات با استفاده از تکنیک دلفی و 
های مختلف، های ورزشی رشتهاسوهبا کمک  جامعة آماری در این پژوهش داخته شد.پر

برای  .شددر نظر گرفته نفر 30به تعداد اساتید مدیریت ورزشی مدیران، مسئولین و 
تحقیقات میدانی، مطالعات کتابخانه ای، مطالعه  گردآوری اطالعات از منابع و روش های

ت باز از متخصصین حوزه سئواالاسناد باالدستی، اطالعات فرم های نظر سنجی با 
شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید و ماتریس  نامهپرسش ،سبک زندگی

مصاحبه با مدیران و  ،جلسات بحث های متمرکز گروهی تحلیل درونی و بیرونی،
عامل  10پژوهش نشان داد  .صان صاحب نظر در حوزه سبک زندگی استفاده شدمتخص

عامل به عنوان نقاط  9عامل به عنوان نقاط ضعف،  12به عنوان نقاط عامل قــوت، 
و انگیزشی  روانی-اجتماعیجایگاه ی اه عامل به عنوان تهدید 12فرصت و  عامل

نقطه تالقی جمع امتیاز های عوامل داخلی و خارجی . شناسایی شده اند الگوهای ورزشی
آورد که  را درهبردهای تدافعی را به اجن باید رابنابرای .اسـتقرار گرفته  Vدر خانه 
ی را لحاظ کرد بدین صورت که باید راهبردهای .وندشمی  «حفظ و نگهداری»موجب 

را به حداقل  روانی و انگیزشی الگوهای ورزشی-اجتماعیجایگاه که نقاط ضعــف 
و انگیزشی  روانی-اجتماعیجایگاه و همچنین از شدت تهدیدهای  برساندممکن 

 انگیزشبا توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد تا با  .بکاهد الگوهای ورزشی
برداشته در جهت ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی، گام های عملی الگوهای ورزشی 

 شود.
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 مقدمه
توسعه سبک یکی از مسائل مهم در میان ورزشکاران 

ه دیدگا و شناسیروان علم شاخه جدید .است زندگی
 گر در مثبت شناسیروانتحت عنوان رویکرد  آن نوین

 به شناختیروانهای  ها و قدرت صدد بررسی ظرفیت
 شناسی روانی است. اعتقاد اساسی در جای آسیب

 مثبت قابل های دیدگاه جدید این است که ویژگی
توانند به عنوان سپری افراد را در برابر  گیری می اندازه

طیبی، ) حوادث نامطلوب خطرزا محافظت نمایند
های روانی ترا علم رفتار و حال ناسیشروانگر ا(. 2019

انسان و سایر موجودات زنده بدانیم و بپذیریم که ورزش 
است،  شناختیروانیک رفتار است و طبیعتاً دارای ابعاد 

ورزش را دانش مطالعه،  شناسیروانتوانیم بنابراین می
 انگیزشیهای روانی و حالت و رفتارها عهشناخت و توس

سبک  به نگاهی کلیو همچنین  دانستورزشکاران 
-ها و عادت ، به الگویی منحصر به فرد از ویژگیزندگی

های انسان در زندگی روزمره و موقعیت های رفتاری
 سبک زندگی شامل اعمال طبقه .دارداجتماعی اشاره 

هایی  بندی کننده فرد در عرصه شده و طبقه بندی
روز، نوع تفریحات و ورزش،  چون تقسیم ساعات شبانه

های معاشرت، آداب سخن گفتن، راه رفتن، نوع  شیوه
سبک زندگی بخشی  .پوشش، نوع خوراک و غیره است

ارنده د بر یابد و در تحقق می الًاز زندگی است که عم
هایی است که افراد در زندگی  طیف کامل فعالیت

های  بنابراین طیف فعالیت. دهند روزمره خود انجام می
تواند سازنده  مختلف افراد در هر عرصه از زندگی می

از (. 2020، 1راپ) آنها در آن عرصه باشد سبک زندگی
ای است که جوانب گوناگون  طرفی جهانی شدن پدیده

زندگی فرهنگی، اعم از نگرش جنسیتی دانش، آموزش 
قرار  تأثیررسمی، رضایت و سبک زندگی مردم را تحت 

های جدید رفتار اجتماعی برای  رواج شیوه. می دهد
پاساژگردی، توجه به  ال:مث) های زندگی پرکردن فضا

                                                           
1. RAPP 

رسانه های مختلف، مدیریت بدن، تمرکز بر ورزش 
، فردی شدن، اهمیت یافتن سیاست زندگی بر (...و

های زندگی متفاوت، از جمله  اساس ترجیحات سبک
هستند که شرایط جدیدی را پیش  زمینه های اصلی

اند. این بدان معناست که این  قرار داده افرادروی 
ت، که در قالب جهانی شدن فرهنگی رخ می التحو
اوقات  بر ذوق، سلیقه، گذران تأثیروه بر الع ؛دهد

فراغت و در نهایت سبک زندگی، نگرش به خود و 
قرار داده  تأثیرجامعه و میزان رضایت آنها را نیز تحت 

 در جامعة مدرن، نوع و سبک است. به عبارت دیگر
های مصرفی یا سبک زندگی است که  رفتار و کنش

، 2داس) دهد های فردی و اجتماعی را شکل می هویت
2019 .) 
 شیوع کاهش برای منبعی ارزشمند سالم زندگی شیوه
 با تطابق سالمت، ارتقای و بهداشتی مشکالت و تأثیر

. است زندگی کیفیت بهبود و زندگی زایاسترس عوامل
 مردم که را آنچه تا کند می کمک ما به زندگی سبک
 برای شانعمل معنی و شانانجام دلیل دهند،می انجام
توجه . (2014کلدی، ) کنیم درک را دیگر افراد و خود
 ت سبک زندگی الزاماً الاین نکته ضروریست که تحوبه 

زا نیست؛ چه بسیار الگوها  زا و یا به عبارتی آسیبچالش
ها که واجد ارزش بوده و و رفتارها و روابط و ارزش

ضروریست تا ترویج شده و مبنای زیست اجتماعی قرار 
و بگیرند؛ آنچه که مهم است تشخیص ماهیت و سمت 

آن است. از  سوی این تغییرات و مدیریت پیامدهای
ی فضاهای های مختلف زندگنگاه جغرافیایی، سبک

کند و به همین نسبت مختلف جغرافیایی خلق می
تحول در سبک زندگی، بسترهای تحول در فضاهای 

از این رو رابطه بین سبک . سازد زیستی را نیز فراهم می
ی و اقتصادی های مختلف زندگی و سیمای اجتماع

فضای جغرافیایی و مکان ها، رابطه ای متقابل و دو 
و  (. بنابراین سالمت2016)یاری حصار،  جانبه است

2. DOS 
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ی کامل از تمالتندرستی افراد صرفاً شامل حالت س
روانی،  سالمتلحاظ جسمانی نیست؛ بلکه ابعاد 

اجتماعی، قابلیتِ ارتباطِ موزون و هماهنگ با دیگران، 
محیط فردی و اجتماعی، و حل تضادها  حالتغییر و اص

نه و مناسب الت شخصی به طور منطقی، عادالو تمای
انجمن کانادایی (. 2015، 1گیلور) گیردرا نیز در بر می

نیز این مفهوم را در سه قسمت تعریف  2بهداشت روانی
های مربوط به  کرده است: قسمت اول، شاملِ نگرش

های خود، آگاهی  خود که دربردارندة تسلّط بر هیجان
های ساده است؛ های خود و رضایت از خوشیاز ضعف

ای مربوط به دیگران که شامل ه نگرشقسمت دوم، 
ی و صمیمی، احساس تعلّق النهای طوقه به دوستیالع

به یک گروه و احساس مسئولیّت در محیط انسانی و 
های مربوط به زندگی  مادی است؛ قسمت سوم، نگرش

ها، انگیزة توسعة امکانات  ولیّتکه شامل پذیرش مسئ
های شخصی و  یق خود، توانایی اخذ تصمیمالو ع

جهت  .(2011یعقوبی، ) انگیزة خوب کار کردن است
معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو  شناسانروانگیری 

به رشد حوزه مصرف و فعالیت های سبک زندگی در 
شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است. سبک 

هماهنگی است از تمامی رفتارها  زندگی مجموعه تقریباً
ی که یک فرد در طول زندگی روزمره از یو کنش ها

در واقع سبک زندگی نمودی از  .خود نشان می دهد
ها وعادات روزانه است که در دیدگاه  جهت گیری

آنتونی گیدنز این مجموعه عادات برخوردار از نوعی 
وحدت است که عالوه بر اهمیت خاص خود از نظر 
تداوم امنیت وجودی و پیوندی بین گزینش های فرعی 

مین می أموجود در یک الگوی کم و بیش منظم را ت
 یگسبک زند یدنزبه گفته گ. (3،2007فرید ) نماید

یت های از همه رفتارها و فعال منسجممجموعه نسبتاً 
  .روزمره است یزندگ یاندر جر ینفرد مع یک

                                                           
1. Gulliver 

2. Canadian Mental Health Association 

3. Faride 

شامل  گراییاز مصرف یاساساً اشکال یزندگ هایسبک
مسکن، عادات  ی،و ظاهر یبدن یی،غذا یحاتترج
.. هستند که مردم را از هم .و اغتاوقات فر ی،کار

مثال  یسالمت محور برا یزندگ . سبککنندیم یزمتما
سالم  توانندیاست که م یسبک زندگ هایاز شاخه یکی

 یی،غذا یم: رژیلاز قب یناسالم باشند و شامل اعمال یا
 یزیکِی،ف یتفعال یات،الکل، استعمال دخان یدنآشام

گر اعمال و یو د یاسترس، بهداشت شخص یریتمد
از  یبرخچه  مرتبط با سالمت است. اگر یرفتارها
تمام  ؛سالمت هستند یددر جهت تول یزندگ هایسبک

خاص  یسبک زندگ ها و طبقات اجتماعیافراد، گروه
 کندیمصرفشان را نشان م یخود را دارند که الگو

 ییسالمت محور الگوها یسبک زندگ. (2020، 4والس)
 یارزش ها و نگرش ها ی،مرتبط با سالمت یاز رفتارها

از افراد هستند که در  ییسط گروه هاشده تو یرفتهپذ
شکل  یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد یطپاسخ به مح

صورت ه سالمت محور را ب یسبک زندگیرند. گ یم
بر  یمشخص که اثر مهم یها یتاز فعال یمجموعه ا

از  یگذارند و بخش عمده ا یم یسالمت یتوضع
 کنند یم یفسازند تعر یفرد را م یزندگ یالگوها

-تأکیداغلب  یسالمت عموم تحقیقات (.5،1991آبل)

و مستقل از  یشخص یسالمت یرفتارها یبر رو شان
 یاستدالل م (2015) 6پارک .استآنها  یاجتماع ینهزم

است  یازسالمت محور ن یسبک زندگ یرو یقتحق کند
 یدر سطح فرد یدنبا یلو تحل یهو تجز یریاما اندازه گ

 لگوهایتا در نظر گرفتن ا یستیبلکه با ؛متوقف شود
 یکه سبک زندگ یرفتار مربوط به سالمت یجمع

. سبک یابدگسترش  دهد،یم یلسالمت محور را تشک
و  یاجتماع ینهدر ارتباط با زم یدمختلف با یزندگ یها

یرند. دهند، مورد توجه قرار گ یکه در آن رخ مروانی 
بر  ییبسزا تأثیرتوانند یمرجع م هایسبک زندگی گروه

4. Wallis 
5. ABEL 

6. Park 
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به طوری که در هنگام  .رفتار جامعه داشته باشند
یری برای مقاصد مختلف، افراد معموال ًبا گیمتصم
 ةکنند و سلیقپذیری از گروه مرجع خود عمل میتأثیر

 یزانکه م عواملی. یرندگیرا در نظر م ایشان
د نکنیم یینتع مختلف رامرجع  یهاگروه گذاریتأثیر

 هایبودن گروه یهثانو یه یاتعامل، اول میزان عبارتند از:
 یتاحساس هو یزانتراکم، م ی،همگون یت،مرجع، رسم

گروه مرجع،  (.2015، 1پارک) .است تنگاتنگ ةو رابط
گروهی است که شخص در قضاوت و طرز تفکر خود 

گیرد و آن را مبنای داوری خود قرار از آن الهام می
ت دارند که مرجع از آن جهت اهمی هایگروهدهد. می

ها و باالخره افکار معینی را ها، ایدئولوژیرفتار، آگاهی
گروه مرجع آن  ،به عبارت دیگر؛ کنندبه افراد دیکته می

نوع گروهی است که عقاید و اعمال و رفتارهایش مورد 
توجه و اعتماد و عمل اعضای خود و سایر کسانی است 

. گروه های دارندنگروه عضویت  نکه احتماالً در آ
و  ترین منابع هویتی افراد یک گروهمهممرجع یکی از 

بسیار مهمی  تأثیردر ابعاد گسترده تر یک جامعه است و 
 و هنجارها به دهی وجهت ها نگرش گیری شکل در

 (. 2014)کشاورز،  دارد جامعه افراد رفتارهای
اقشار مختلف جامعه در شیوه وسبک زندگی خود از 

مرجع تقلید می کنند و این چیزی است که گروه های 
به صورت آگاهانه و یا نا خودآگاه صورت می گیرد و 
 اگر در این زمینه آگاهی کافی وجود داشته باشد، حتماً

طرفی با  از .ات مثبتی نصیب جامعه می شودتأثیر
الگوپذیری نامناسب در سبک زندگی عواقب آن برای 

ر بد و منفی افراد جامعه به خصوص قشرجوان بسیا
به خصوص اسوه  مرجع یهاگروه امروزهخواهد بود. 

 یستگاهکه بر کشور و ز یتأثیرعالوه بر های ورزشی 
 خود کشور ةیندفرهنگ و نما خود دارند به عنوان نماد

و چه بسا  شوندی محسوب میالملل یندر مجامع ب

                                                           
1. Park 
2. Denis frich 

مسائل و مشکالتی که یک گروه مرجع دارد، ممکن 
فرهنگی و اخالقی یک کشور  ةچهرسقوط است موجب 

از  ی متعددیها. مثالدر بین سایر کشورها شود
های  ها و تمدنملت سازنده در  مثبت و یالگوها

. در است یخ وجود داشتهتار طولمختلف جهان در 
چون  یپهلوانان بزرگفرهنگ اسالمی و ایرانی ما، 

 یپهلوان ینمادها یو جهان پهلوان تخت یول یایپور
 .بودند ینزم رانیا یختار

مفهوم نخبگی و الگو بودن در ورزش ارتباط تنگاتنگی 
 با ورزش های قهرمانی وحرفه ای دارد و ورزشکاران را

سطح لیگ های برتر کشوری فعالیت  که دست کم در
می کنند می توان جز ورزشکاران نخبه محسوب کرد. 

جامعه از آنان به عنوان ستاره  این ورزشکاران که در هر
ورزشی یاد می شود، نقش الگویی برای افراد  های

دنیس ) جوانان دارند مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و
بسیاری از کودکان و نوجوانان، با الگو ( 2،2016فریک

قرار دادن ورزشکاران محبوب خود آرزو دارند در آینده 
تبدیل به ستاره هایی معروف در رشته های مختلف 

همچون شهرت و محبوبیت  ورزشی شوند و از منافعی
نقش  تأثیرمند گردند. عالوه بر بهرهو کسب درآمد 

الگویی ورزشکاران در گرایش افراد مختلف به ورزش، 
رفتار و عقاید ورزشکاران محبوب و سطوح جامعه نسبت 
به مسایل مختلف می تواند الگویی برای طرفدارانش 
باشد و وجود عادات صحیح در زندگی ورزشکاران بر 

 مثبت خواهد داشت تأثیرروی جوانان و نوجوانان 
اجتماعی عبارت است  جایگاههمچنین  (.3،2017پیرو)

از خصایصی از زندگی اجتماعی، شبکه ها، هنجارها و 
اعتماد، که کنشگران را قادر می سازند تا همراه با هم 
به شکل مؤثرتری برای دنبال کردن اهداف مشترک، 

اجتماعی نه تنها در سرمایه اجتماعی  . جایگاهعمل کنند
و یا تغییر آنها  زندگی سالمتأثیر دارند، بلکه در ایجاد 

3. Pierre 
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های فه از دیگر مؤل(. 2020، 1)ملنیکاز هم مؤثر هستند
روانی است. این نیاز  عواملشاخص  سبک زندگی،

مستلزم امنیت، ثبات، حمایت، ساختار، نظم و رهایی از 
ای نیاز داریم شود. همه تا اندازه ترس و اضطراب می

ه بینی داشتجریانی عادی و قابل پیش (زندگی)که امور 
حال  عین ترین و درروانی یکی از مهمعوامل باشند. 
ها است که  ترین موضوعات زندگی انسان اساسی
ناپذیر است.  و توجه به آن ضرورتی اجتناب تأمین
گونه که انسان موجود پیچیده و شگرفی است، همان

روانی وی نیز از پیچیدگی خاص و شگرفی عوامل 
عوامل ر بخش ویژه د به ئلهبرخوردار است. این مس

دهد؛ زیرا روان  پیش نشان می از روانی، خود را بیش
همه علل و عوامل درونی و بیرونی  تأثیرآدمی تحت 

مت الدهد. از این رو، در بهداشت و س واکنش نشان می
عوامل  روانی شخص و یا اجتماع باید به همه علل و

 (2010) الماسی (.2019نازک تبار، ) توجه خاص شود
بررسی رابطه سبک زندگی و  تحت عنوان پژوهشیدر 

رضایت زناشویی ورزشکاران و مقایسه آن با افراد 
 زندگی وبین سبک  به این نتیجه رسید که ،عادی

همچنین  .دارد داری وجودرضایت زناشویی ارتباط معنا
 میزان رضایت زناشویی ورزشکاران نسبت به غیر

ر د( 2018) سارانیورزشکاران باالتر بوده است. ت
و  راهبردهای ارتقای سالمت تحت عنوان پژوهشی

 های ورزشیسالمندان با استفاده از فعالیت سبک زندگی
أسیس سازمان ورزش سالمندی، تدوین تراهبرد  ده

برنامة راهبردی و عملیاتی توسعة ورزش سالمندی، 
وضع قوانین ورزش سالمندی، راهبردهای توسعة اماکن 

 تأمینو فضاهای ورزشی مختص سالمند، راهبردهای 
نیروی انسانی متخصص، راهبرد ایجاد واحد تحقیق و 

راهبرد توسعة ورزش سالمندی، راهبرد توسعة تبلیغات، 
توسعه و بهبود کیفیت خدمات، راهبرد توسعة فرهنگ 

                                                           
1. Melnikas 
2. Brown, & Wartik 
3. Faride 

 را ورزش سالمندی، راهبرد تخصیص بودجه به ورزش
( مسائل مربوط 1996) 2براون و وارتایک شناسایی کرد.

ای را بررسی کردند به ازدواج و خانواده ورزشکاران حرفه
و دریافتند نیازهای فشرده کاری و زندگی ورزشی بر 

موجب  و می گذارد رزندگی آنها و روابط شان تأثیسبک 
زندگی  خاصشود کیفیت ازدواج بهبود یابد و سبک می

 جود می آورد که موجبورزشکاران نیازهایی را به
نتایج پژوهش . شودانعطاف پذیری در دو طرف می

( یکی از عوامل مؤثر در تغییر سبک 2007) 3فرید
 را تا حد زیادیزندگی که امید به زندگی و سالمتی 

زیرا ورزشکاران  .دهد، فعالیت جسمی استافزایش می
برای رژیم غذایی صحیح، استراحت و آرامش کافی، 
کنترل استرس و زندگی تالش می کنند. مقایسة 

ورزشکار نشان داد  و رضایت زناشویی افراد عادی
بین رضایت زناشویی افراد عادی و  یمعنادارتفاوت 

در  (2016) 4دنیس فریک د.ورزشکاران وجود ندار
 ارزش ها و عادات، تأثیربه بررسی  خود پژوهش

موقعیت ورزشکاران  بر تواندخودآگاهی ذهنی که می
ماری شامل آ ةنمون .پرداخته است باشد،مؤثر 

 سایر ورزشکاران ملی و ،ورزشکاران نخبه المپیک
 پژوهشنتایج  بوده است. ترپایینورزشکاران سطوح 

های ورزشی به خصوص  تمام گروه در نشان داد
انگیزش مناسب ، آگاهی های درست ،نخبگان ورزشی

پایبندی به  تحریک پذیری تمرینی و ،قبل ازتمرین
انضباط  نظم و عادات مناسب و ،هااصول وارزش

ترین مهم .بوده است موفقیت آنها درمؤثر ازعوامل 
عامل موفقیت ورزشکاران نخبه خودآگاهی ذهنی بود 

 تأکید پژوهشنتایج  .آیدتمرین ذهنی به دست می که با
به وسیله توجه  که همه سطوح اجرایی می تواند می کند

سطوح خودآگاهی ذهنی  و هارزشا ،عادات بر تأکید و
 پژوهشیدر  (2017)5ورزشکاران افزایش یابد. پیرو 

4. Denis frich 
5. Pierre 

http://journal.ihepsa.ir/article-1-988-fa.pdf
http://journal.ihepsa.ir/article-1-988-fa.pdf
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تغییرات  تحت عنوان سبک زندگی ورزشکاران قدیمی و
 رنتیجه رسید که به طوبه این تگی زندگی بازنشس

 داری عادات تغذیه سالم ورزشکاران قدیمی ومعنا
 .بوده است ترپایینورزشکاران فعال  غیرورزشکاران از

 متوسط فعالیت ورزشی به طور شدت و ،هویت ورزشی
سه گروه کاهش  هر قات فراغت درطول او مداوم در

عادات تغذیه  ارتباط با داری درهیچ تفاوت معنا .یافت
 ن قدیمی و غیرنوع فعالیت بدنی بین ورزشکارا یاای 

بازنشستگی ورزشی ممکن است  .ورزشکاران یافت نشد
 منجر داده وار قر تأثیرتحت  ای راکیفیت عادات تغذیه 

 تنباط شداس پژوهشنتایج  از. به غیرفعال شدن گردد
 فعالیت فیزیکی را تواندکه موقعیت های ورزشی نمی

تحت  در پژوهشی (2018) 1یالپا آینده تضمین کند. در
عنوان پایبندی به اصول سبک زندگی سالم به این 

 فرد در نتیجه رسید که عادات روزانه تغذیه ای هر
 داری درهمچنین تفاوت معنا .است مؤثرسالمت او 

 سنین مختلف وجود عادات تغذیه ای دانشجویان در
از ابعاد اصلی سبک طور که بیان شد، یکی هماندارد. 

های ورزشی منظم و عادت به تغذیه زندگی، فعالیت
سالم در درجه اول اهمیت قرار دارند. افراد ورزشکار به 

رفتاری سالمت بخش و  وهایاحتمال زیاد در دیگر الگ
که آنها برای رژیم  مثبت درگیر خواهند بود. برای این

غذایی صحیح، استراحت و آرامش کافی، کنترل 
اهند کرد و تندرستی و رفاه استرس در زندگی تالش خو

 آنهاهای شخصی ترین اولویتروحی و جسمی، از مهم
عوامل ی با عنوان پژوهش( در 2018) تقوی خواهد بود.

دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران  بر شکل مؤثر
مقوله به این نتیجه رسید که هشت  ای ایران حرفه

قی، فنی، الاقتصادی، سازمانی، سیاسی، فرهنگی و اخ
ورزشی و عوامل درونی ت مقررااجتماعی، قوانین و 

  (1390) فروغی پور .دهی رفتار شناسایی شدند شکل

                                                           
1. Paula 
 

–در پژوهشی به بررسی نقش عوامل شناختی و روانی

و به این  پرداخت قی ورزشکاراناخال رفتار در حرکتی
آشنا کردن قهرمانان به نتایج خوب  نتیجه رسید که

و رســانه ها،  تقی، تبلیغ از طریق مطبوعاالرفتار اخ
های ورزشــی و  شــناس در کنار تیمحضــور روان

های ملی در  انتخاب بازیکنان تیمعادالنه فرآیند 
 .حرکتی قرار دارند-های شناختی و روانی اولویت مؤلفه

در پژوهشــی به بررسـی عواملی ( 2017) 2مارکاندر
بط و رفتار اجتماعی بر کیفیت روا مؤثر شناختیروان

با توجه به نتایج  .ورزشـکاران و مربیان ورزشی پرداخت
مربی، خودمختاری مربی، میزان  قپژوهش شور و اشتیا

کنترلی که مربیان بر رفتار ورزشــکاران دارند و میزان 
 نزدیکی کـه ورزشــکـاران با مربیان احســاس می

ن و کنند، میزان تعهد ورزشـکاران نسـبت به مربیا
کیفیت رابطه ورزشــکاران با مربیـان از عوامـل 

 های اجتماعیدهی رفتار اصــلی شــکـل

رو با توجه به نقش مثبت از این .استورزشــکاران 
و نقش پررنگ توسعة سبک زندگی الگوهای ورزشی 

و انگیزشی  روانی-اجتماعیجایگاه های فعالیت
و همچنین نبود منابع تحقیقاتی مرتبط  الگوهای ورزشی

-و استراتژیتوسعة سبک زندگی الگوهای ورزشی با 

توسعة های توسعه آن، انجام پژوهش حاضر با هدف 
 . استمهم و ضروری  سبک زندگی الگوهای ورزشی

 

 پژوهششناسی روش
پژوهــش حاضــر از لحاظ هدف، کاربــردی و روش 

آوری  بــرای جمع .تحلیلی بود-آن توصیفــی پژوهش
های عات مورد نیاز، از بررســیالهــا و اط داده

گیری میدانی بهرهمطالعات ای و  کتابخانه-اسنادی
ظرات ذینفعان ن عات والآوری اط منظور جمع به. شــد

در این روش به تحلیل نقاط  استفاده شد. از فن دلفی

2. Marc-André 
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قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات با استفاده از تکنیک 
جامعة آماری در این  پرداخته شد. swotمدل  دلفی و

های مختلف، های ورزشی رشتهاسوهبا کمک  پژوهش
 30به تعداد اساتید مدیریت ورزشی مدیران، مسئولین و 

برای گردآوری اطالعات از منابع  .شددر نظر گرفته نفر
تحقیقات میدانی، مطالعات کتابخانه ای،  و روش های

مطالعه اسناد باالدستی، اطالعات فرم های نظر سنجی 
 ،ت باز از متخصصین حوزه سبک زندگیسئواالبا 

شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت و  نامهپرسش
جلسات بحث  تهدید و ماتریس تحلیل درونی و بیرونی،

مصاحبه با مدیران و متخصصان  ،های متمرکز گروهی
 .صاحب نظر در حوزه سبک زندگی استفاده شد

  سوات مدل 
یکی از ابزارهای اســتراتژیک تطابق نقاط  مدلاین  

ها و تهدیدات  قوت و ضعف درون سیســتمی با فرصت
برون سیســتمی است. این مدل، تحلیل 
سیســتماتیکی برای شناسایی عوامل و انتخاب 

 که بهترین تطابق میــان آنها را ایجاد می اســتراتژی
دهد. از دیدگاه این مدل یک  نماید، ارائه می

هــا را بــه  ها و فرصت اســتراتژی مناســب، قوت
ها و تهدیدهــا را به حداقل ممکن  حداکثــر و ضعف

رســاند. برای این منظور نقاط قوت و ضعف،  می
، WT ،STها و تهدیدها در چهار حالــت کلی فرصت
WO ،SO، های  پیوند داده شــده و گزینه

شوند. برای  اســتراتژی از میان آنها انتخاب می
ها، نقــاط ضعف  ســاختن ماتریس تهدیدات، فرصت

 :مرحله را طی کرد 8باید و نقاط قوت 
 محیط در که عمده ای فرصت های از یه فهرســتیته .1

 دارد؛ وجود مطالعه یه موردناح خارجی

 محیط در کــه عمده ای تهدیدات از فهرســتی هتهی .2
  دارد؛ وجود مطالعه یه موردناح خارجی

 در که عمده ای داخلی قوت نقاط از یه فهرستیته  .3
 مطالعه وجود دارد؛ ناحیه مورد

 که عمــدهای داخلی ضعف نقاط از یه فهرســتیته .4
 مورد مطالعه وجود دارد؛ ناحیه در

 جی مقایســه میهای خار نقاط قوت داخلی و فرصت .5
 قرار می SO های شــود و نتیجه در گروه استراتژی

 گیرد؛

های موجود در خارج  نقاط ضعــف داخلی با فرصت .6
قرار  WOاستراتژیهای مقایســه شده و نتیجه در گروه

 گیرد؛ می

نقاط قــوت داخلی را بــا تهدیدات خارجی مقایســه  .7
 قرار می ST های نموده و نتیجه در گروه استراتژی

  گیرد؛

نقــاط ضعف داخلــی را با تهدیدات خارجی مقایســه  .8
 قرار می WT های کرده و نتیجه در گروه استراتژی

 .گیرد

 

 ها یافته
بــرای تهیــه و ســاخت جدولی از عوامــل درونــی 

گذاری آن بر تأثیرو بیرونی و مشخص نمودن چگونگی 
و  الگوهای ورزشیو انگیزشی  روانی-اجتماعیجایگاه 

  .همچنین تحلیل آن بایــد مراحل زیر را انجام داد
-تیهم( با اعوامل خارجی و داخلی)در ستون یک 

 هــا و تهدید ها، فرصت هــا، ضعف ریــن قوتت
در این  .بریم هــای فراروی سیســتم را نام می

 12عامل به عنوان نقاط عامل قــوت،  10پژوهش 
عامل به عنوان نقاط  9عامل به عنوان نقاط ضعف، 

جایگاه های  عامل به عنوان تهدید 12و فرصت عامل 
شناسایی  و انگیزشی الگوهای ورزشی روانی-اجتماعی

، به هر یک از (ضریب اولیــه)اند. در ستون دو  شده
س اثــر احتمالی آنها بر موقعیت این عوامل و بر اســا

تا  (مهمترین)استراتژیک فعلی سیستم، وزنی از پنج 
چه وزن  داده شــده اســت. هر (ترین اهمیت بی)یک 

بر موقعیت کنونی و آینده آن  تأثیربیشــتر باشد، 
سیســتم بیشــتر خواهد بود. در این پژوهش میزان 
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ه وســیله گیری از روش دلفی و ب وزن عوامل با بهره
مدیران،  اسوه های ورزشی رشته های مختلف،

های سبک  حوزه مسئولین، و متخصصین دانشگاهی در
تعیین شده است. در ستون سوم، ضریب ثانویه زندگی 

و یا وزن هر کدام از عوامل مشخص شده است. در 
، به هر عامل و بر اساس (بندیرتبه)ستون چهارم 

به آن عامل خاص اهمیت و موقعیت کنونی عوامل، 
داده شــده است، برای  (بســیار ضعیف)ای  رتبه

بندی نیز از روش دلفی  رتبه 4از  1تا  (بســیار خوب)
 (،امتیاز وزنی)بهره برده شــده است. در ستون پنجم 

وزن در درجه هر عامل ضرب شــده تا به این وسیله 
امتیاز وزنی آن به دست آید، ســپس همه امتیازهای 

اند  عوامل خارجی و داخلی جداگانه جمع زده شدهوزنی 
تا مجموع امتیاز نهایی برای عوامل خارجی و داخلی به 

داخلی و جدول دو برای  برای عوامل 1دست آید جدول 
 . خارجی عوامل

جایگاه  جدول یک بیانگر آن است که عوامل قوت
تدوین  و انگیزشی الگوهای ورزشی روانی-اجتماعی

معنایی سبک زندگی در شورای عالی  عوامل محتوایی و
(، توجه به نخبگان ورزشی و 234/0) انقالب فرهنگی

ها های نخبه پرور در بدنه بعضی از سازمانوجود بخش
محبوبیت  ( و187/0) و نهادهای دولتی و غیردولتی

 بین اقشار مختلف مردم رفتاری الگوهای ورزشی در
 .است ( رتبه های اول تا سوم عوامل قوت178/0)

وجود الگوهای همچنین عوامل اول تا سوم نقاط ضعف 
تصنعی و مادی گرا در بعضی از گروه ها و بخش ها 

(، فقدان ساختارهای سازمانی مناسب در 121/0)
سازمان ها و نهادهای دولتی مرتبط بااسوه ها و 

ها در ( و ضعف خانواده104/0) الگوهای ورزشی
های دلیل ناهنجاریهای تربیتی و اخالقی به حمایت

رتبه های اول تا سوم  (95/0) آنهاکنونی حاکم بر 
 .استعوامل ضعف 

 

 و انگیزشی الگوهای ورزشی روانی-اجتماعیجايگاه  ماتريس -1جدول
Table 1- Social-psychological and motivational status matrix of sports models 

( و S) ( نقاط قوتIFE) عوامل داخلی

 (W) نقاط ضعف
Internal factors (IFE) strengths 

(S) and weaknesses (W 

 ضريب اولیه
Initial 

coefficient 

 ضريب ثانويه
Secondary 

coefficient 

 رتبه
Rank 

 امتیاز وزنی
Weight 

score 

S1 : برای وضعیت مطلوب تشکیالت و ساختار
 رشد الگوهای ورزشی

135 0/057 3 0/172 

S2 :های ورزشیپوشش تلویزیونی مناسب بازی 
 شبکه ورزش()

105 0/045 3 0/134 

S3 : 0/053 1 0/053 125 1404تدوین برنامه و چشم انداز کشور تا افق 
S4 :ورزشی و پهلوانی در ها، الگوهای وجود اسوه

 تاریخ ورزش ایران
80 0/034 4 0/136 
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 و انگیزشی الگوهای ورزشی روانی-اجتماعیجايگاه  ماتريس -1جدول
Table 1- Social-psychological and motivational status matrix of sports 

models 

( و S( نقاط قوت )IFEعوامل داخلی )

 (Wنقاط ضعف )
Internal factors (IFE) strengths 

(S) and weaknesses (W 

 ضريب اولیه
Initial 

coefficient 

 ضريب ثانويه
Secondary 

coefficient 

 رتبه
Rank 

 امتیاز وزنی
Weight 

score 

S5 :های توجه به نخبگان ورزشی و وجود بخش
ها و نهادهای نخبه پرور در بدنه بعضی از سازمان

 غیردولتیدولتی و 
110 0/047 4 0/187 

S6 :ها و سمینارهای ها، یادوارهبرگزاری همایش
ها و ملی و بین المللی به منظور شناسایی بهتراسوه

 الگوهای ورزشی
100 0/042 4 0/170 

S7 :0/115 3 0/038 90 مقبولیت عمومی ورزش در جامعه 
S8 : تدوین عوامل محتوایی و معنایی سبک زندگی

 عالی انقالب فرهنگیدر شورای 
138 0/059 4 0/234 

S9 :در زمینه های ها نگاه و برخورد مناسب رسانه
 سبک زندگی و الگو های ورزشی

115 0/049 2 0/098 

S10 : الگوهای ورزشی در بین رفتاری محبوبیت
 اقشار مختلف مردم 

140 0/059 3 0/178 

W1تربیتی در وزارت علوم  -: ضعف نظام آموزشی
  آموزش و پروشو 

105 0/045 2 0/086 

W2های تربیتی و ها در حمایت: ضعف خانواده
 آنهاهای کنونی حاکم بر اخالقی به دلیل ناهنجاری

112 0/048 2 0/095 

W3 فقدان مدیریت و مرکز فرماندهی واحد و :
 ها و الگوهای ورزشیمنسجم در امور اسوه

132 0/056 1 0/56 

W4 : سازمانی مناسب در فقدان ساختارهای
سازمان ها و نهادهای دولتی مرتبط بااسوه ها و 

 الگوهای ورزشی
122 0/052 2 0/104 

W5 کمبود بودجه و منابع مالی مناسب و :
همچنین عدم تخصیص بودجه مصوب برای رفتار 

 های نا بهنجار
40 0/017 1 0/017 

W6 :0/039 1 0/029 68 کمبود امکانات و تجهیزات سخت افزاری 
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 یورزش یالگوها یزشیو انگ یروان-اجتماعی يگاهجا سيماتر -1جدول ادامة
Table 1- Social-psychological and motivational status matrix of sports 

models 

 نقاط و( S) قوت قاطن( IFE) یداخل عوامل

 (W) ضعف

Internal factors (IFE) strengths 

(S) and weaknesses (W 

 اولیه ضريب

Initial 

coefficient 

 ثانويه ضريب
Secondary 

coefficient 

 رتبه
Rank 

 وزنی امتیاز

Weight 

score 

W7 :آور الزام اسناد و مقررات و نیقوان فقدان 
 ها بااسوه مرتبط یاتیعمل یها برنامه یاجرا یبرا
 یورزش یالگوها و

117 0/050 1 0/050 

W8 :در یوعمل ییاجرا مدون یهاطرح فقدان 
 یورزش یالگوها با ارتباط

80 0/034 
1 

0/34 

W9 :تیریمد نهیزم در متخصص یروهاین کمبود 
 یورزش یالگوها

111 0/047 
1 

0/47 

W10 :در یآموزش منابع یفیک و یکم فقدان 
 یورزش یالگوها با ارتباط

113 0/048 
1 

0/48 

W11: در گرا یماد و یتصنع یالگوها وجود 
 ها بخش و ها گروه از یبعض

143 0/061 2 0/121 

W12: یالگوها هاو اسوه ارائه و شینما در ضعف 
 ها رسانه توسط جوان نسل به یورزش

75 0/320 2 0/064 

 2/229 - ----- 2356 جمع

 
جایگاه جدول دو بیانگر آن است که عوامل فرصت 

توجه به  و انگیزشی الگوهای ورزشی روانی-اجتماعی
اقتصاد مقاومتی و توسعه علمی کشور مبتنی بر 

توسعه روابط (، 186/0) نیروهای بومی تخصصی
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای 

اشتیاق و حمایت ( و 184/0) جهان به ویژه همسایگان
برابر الگوهای ورزشی  ها از فرزندان خود درخانواده

 .است(رتبه های اول تا سوم عوامل فرصت 180/0)

دیدگاه شعارگرا هدید همچنین عوامل اول تا سوم نقاط ت
در نزد مدیران و عدم توجه به مفاهیم عملی و اجرائی 

های (، برخی از تولیدات سینمایی و سریال148/0)
های خارج دخالت گروه( و 134/0) شبکه های داخلی

از جمله  ورزشی، در مسائل مختلف ورزشاز حوزة 
رتبه های اول تا  (129/0) و مسائل اخالقیرفتاری 

 .استسوم عوامل تهدید 
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 یورزش یالگوها یزشیو انگ یروان-اجتماعی يگاهجا سيماتر -2جدول
Table 2: Social-psychological and motivational status matrix of sports patterns 

( O): فرصت ها (IFE) عوامل داخلی
 (T)تهديدها و 

Internal factors (IFE) 
strengths (S) and 
weaknesses (W 

 ضريب اولیه
Initial 

coefficient 

 ضريب ثانويه
Secondary 
coefficient 

 رتبه
Rank 

 امتیاز وزنی
Weight 
score 

O1 سیاسی حاکم : موفقیت ایران در رقابت
 بر منطقه و جهان

42 0/018 2 0/036 

O20/146 3 0/049 114 : تحریم های حاکم بر کشور 
O3 وجود تکنولوژی های نوین و فناوری :

 اطالعات در کشور
107 0/046 2 0/091 

O4 ،توسعه روابط سیاسی، اقتصادی :
اجتماعی و فرهنگی با کشورهای جهان به 

 ویژه همسایگان
108 0/046 4 0/184 

O5 سیر صعودی استفاده از رسانه های :
 0/147 3 0/049 115 اجتماعی

O6 توجه به اقتصاد مقاومتی و توسعه علمی :
 کشور مبتنی بر نیروهای بومی تخصصی

109 0/046 4 0/186 

O7 وجود رسانه ملی و توسعه شبکه های :
 استانی

85 0/036 3 0/109 

O8 :فرزندان ها از اشتیاق و حمایت خانواده
 0/018 3 0/060 141 خود در برابر الگوهای ورزشی

O9 : جمعیت جوان کشور و اشتیاق های
 انگیزشی و رفتاری الگوهای ورزشی

119 0/046 3 0/152 

T10/060 1 0/060 140 : تضعیف جایگاه باثبات خانواده 
T2 ضعف نظام آموزشی در آموزش و :

 پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
145 0/060 1 0/062 

T3های تلویزیونی و ها، شبکه: وجود رسانه
ای بیگانه با هدف تهاجم فرهنگی به ماهواره
 کشور

135 0/057 1 0/057 

T4 : گرایش جوانان به الگوهای غربی و
 0/081 2 0/040 95 بیگانه

T5 :های خارج از حوزة ورزش، دخالت گروه
رفتاری و در مسائل مختلف ورزشی از جمله 

 مسائل اخالقی
101 0/043 3 0/029 

 



 57                                                     1399، زمستان 34، شماره 9شناسی ورزشی، دوره عباسی:  مطالعات روان

 

 

 یورزش یالگوها یزشیو انگ یروان-اجتماعی يگاهجا سيماتر -2جدولادامة 
Table 2: Social-psychological and motivational status matrix of sports 

patterns 

( O(: فرصت ها )IFEعوامل داخلی )
 (Tو تهديدها )

Internal factors (IFE) 
strengths (S) and 

weaknesses (W 

 ضريب اولیه
Initial 

coefficient 

 ضريب ثانويه
Secondary 
coefficient 

 رتبه
Rank 

 امتیاز وزنی
Weight 
score 

T6 دیدگاه شعارگرا در نزد مدیران و عدم :
 توجه به مفاهیم عملی و اجرائی

116 0/049 3 0/148 

T7 :از  و امنیتی در بعضی عدم ثبات سیاسی
 کشورهای مسلمان خاور میانه

132 0/056 1 0/056 

T8 : تغییر سبک زندگی، ظهور پدیده مصرف
گرایی، تنوع طلبی و حضور کاالهای خارجی 

 در بازار کشور 
125 0/053 2 0/106 

T9 : ارتباطات بین المللی و حضور
 گردشگران ایرانی در کشورهای خارجی

97 0/041 1 0/041 

T10 : غیر اخالقی، خشونت، و بروز مسائل
 دوپینگ در ورزش

74 0/032 2 0/063 

T11 :برخی از تولیدات سینمایی و سریال-

 های شبکه های داخلی
105 0/045 3 0/043 

T12 :وضعیت ضعیف اقتصادی اکثر خانواده-

 ایرانیهای 
144 0/061 2 0/123 

 0/290 - - 2349 جمع
 

 تحلیل عوامل استراتژيکجزيه و ت
های تجزیه و  در این مرحله، با اســتفاده از جدول

-تحلیل عوامل داخلــی و خارجی و ترکیــب آنها، مهم

گردد. در واقع،  ترین عوامل اســتراتژیک ارائــه می
 بــا تجزیه و تحلیل عوامل اســتراتژیک، برنامه

 میتراتژیک را اتخــاذ های اس ریزانــی کــه تصمیم

هــا و تواننــد نقاط قوت و ضعف، فرصت کنند، می

 .تهدیدها را به تعداد کمتری از عوامل، محدود نمایند
و  روانی-اجتماعیجایگاه ترین عوامل صه مهمالخ

گردیده  ارائهجدول سه در  انگیزشی الگوهای ورزشی
 .است
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 یورزش یالگوها یزشیو انگ یروان-اجتماعی جايگاه يکعوامل استراتژ یلو تحل يهتجز هخالص -3جدول
Table 3 - Summary of the analysis of strategic factors of socio-psychological 

and motivational status of sports models 

 (SFAS) استراتژيک عوامل تحلیل و تجزيه خالصه
Strategic Factors Analysis Summary 

(SFAS) 

 اولیه ضريب
Initial 

coefficien 

 ثانويه ضريب
Secondary 
coefficient 

 رتبه
Rank 

 امتیاز
 درونی

Internal 
score 

S8 :یشورا در یزندگ سبک ییمعنا و ییمحتوا عوامل نیتدو 
 یفرهنگ انقالب یعال

138 0/059 4 0/234 

S5 :در پرور نخبه یهابخش وجود و یورزش نخبگان به توجه 
 یردولتیغ و یدولت ینهادها و هاسازمان از یبعض بدنه

110 0/047 4 0/187 

S10 :مختلف اقشار بین در ورزشی الگوهای رفتاری محبوبیت 
  مردم

140 0/059 3 0/178 

W11: ها گروه از یبعض در گرا یماد و یتصنع یالگوها وجود 
  ها بخش و

143 0/061 2 0/121 

W4 :و ها سازمان در مناسب یسازمان یساختارها فقدان 
 یورزش یالگوها و ها بااسوه مرتبط یدولت ینهادها

123 0/052 2 0/104 

W2 :لیدل به یاخالق و یتیترب یهاتیحما در هاخانواده ضعف 
 آنها بر حاکم یکنون یهایناهنجار

112 0/048 2 0/095 

O6 :بر یمبتن کشور یعلم توسعه و یمقاومت اقتصاد به توجه 
 یتخصص یبوم یروهاین

109 0/046 4 0/186 

O4 :با یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس روابط توسعه 
 گانیهمسا ژهیو به جهان یکشورها

108 0/046 4 0/184 

O8 :الگوهای برابر در خود فرزندان از هاخانواده حمایت و اشتیاق 
 ورزشی

141 0/060 3 0/180 

T6 :یعمل میمفاه به توجه عدم و رانیمد نزد در شعارگرا دگاهید 
 یاجرائ و

116 0/049 3 0/148 

T11 :0/134 3 0/045 105 یداخل یها شبکه یهاالیسر و یینمایس داتیتول از یبرخ 

T5 :مختلف مسائل در ورزش، حوزة از خارج هایگروه دخالت 
 اخالقی مسائل و رفتاری جمله از ورزشی

101 0/043 3 0/129 

 

 تدوين راهبردها
در ایــن مرحله با تداخل عوامل داخلــی و خارجی بر  

یکدیگر، بــه تدوین راهبردهای مختلــف 
 (WO) بازنگری، (ST) نوعت (،SO) رقابتی/تهاجمی

 (.4)جدول پردازیم می (WT) و تدافعی

ماتريس ارزيابی نهايی عوامل داخلی و 

و انگیزشی  روانی-اجتماعیجايگاه  خارجی

 الگوهای ورزشی
 های اجرایی، بخش ها و اولویت ماتریس استراتژی 

سیســتم . دهد مت جداگانه قرار میهای مختلف قس
جداگانه قرار می دهیم.  نه قسمترا به صورت نمودار در 

ه ماتریس چنیــن از تهی دهای قبل و بع یبررس
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ات مورد انتظار تأثیرآورد کــه  امکاناتی را به وجود می
بینی  های اســتراتژیک بر سیســتم پیش تصمیم

های اجرایی بر  ها و اولویت گردد. ماتریس اســتراتژی
 :گیردها در دو بعد اصلی شکل می اساس استقرار داده

جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  (الف 
 شود؛  نشان داده می ها Xمحور که روی 

جمــع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  (ب
 پژوهــش  .شود ها نوشــته می Yمحور  که روی

جایگاه  حاضر، جمع امتیاز نهایی ارزیابی خارجی
(، 229/2) و انگیزشی الگوهای ورزشی روانی-اجتماعی

جایگاه  خارجیها و جمع ارزیابی عوامل Xروی محور 
(، 290/2) و انگیزشی الگوهای ورزشی روانی-اجتماعی

ها نشان داده شد که نقطه تالقی آنها Yروی محور 
 (.1)شکل  مشخص کنده نوع راهبرد است

 
 یورزش یالگوها یزشیو انگ یروان-اجتماعی جايگاه اجرايی های اولويت و استراتژی ماتريس -2 شکل

Figure 1- Strategy matrix and executive priorities of socio-psychological and 

motivational status of sports models 

 

طور که در شکل دو مشخص است، نقطه تالقی همان

قرار  Vجمع امتیاز های عوامل داخلی و خارجی در خانه 
هــای تدافعــی اســت؛ بنابرایــن باید راهبردگرفته 

 «حفظ و نگهداری»را به اجــرا درآورد که موجب 
بدین صورت که باید راهبردهایــی را لحاظ  .شــوند

و روانی -اجتماعیجایگاه کرد که نقاط ضعــف 
را به حداقل ممکن رسانده  انگیزشی الگوهای ورزشی

 روانی-اجتماعیجایگاه و همچنین از شدت تهدیدهای 

 .بکاهد و انگیزشی الگوهای ورزشی
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 یورزش یالگوها یزشیو انگ یروان-اجتماعی جايگاه راهکارهای و راهبردها ماتريس -4 جدول
Table 4- Matrix of strategies and strategies for socio-psychological and 

motivational status of sports models 
 

 

 

 

 محیط داخلی SWOTتحلیل         
 

 
 
 
 
 
 

 SWOTتحلیل 

 محیط خارجی
 
 
 
 
 
 

 نقاط قوت
S1 : برای وضعیت مطلوب تشکیالت و ساختار

 رشد الگوهای ورزشی
S2 :های پوشش تلویزیونی مناسب بازی

 شبکه ورزش() ورزشی
S3 : تدوین برنامه و چشم انداز کشور تا افق

1404 
S4 :ها، الگوهای ورزشی و پهلوانی وجود اسوه

 در تاریخ ورزش ایران 
S5 : توجه به نخبگان ورزشی و وجود

های نخبه پرور در بدنه بعضی از بخش
 ها و نهادهای دولتی و غیردولتیسازمان

S6 :ها و ها، یادوارهبرگزاری همایش
سمینارهای ملی و بین المللی به منظور 

 الگوهای ورزشیها و اسوه شناسایی بهتر
S7 :مقبولیت عمومی ورزش در جامعه  
S8 : تدوین عوامل محتوایی و معنایی سبک

 زندگی در شورای عالی انقالب فرهنگی
S9 :در زمینه ها نگاه و برخورد مناسب رسانه

 های سبک زندگی و الگو های ورزشی 
S10 : محبوبیت رفتاری الگوهای ورزشی در

 بین اقشار مختلف مردم 

 ضعفنقاط 
W1تربیتی در -: ضعف نظام آموزشی

  وزارت علوم و آموزش و پروش
W2های ها در حمایت: ضعف خانواده

های تربیتی و اخالقی به دلیل ناهنجاری
 آنهاکنونی حاکم بر 

W3 فقدان مدیریت و مرکز فرماندهی :
ها و الگوهای واحد و منسجم در امور اسوه

 ورزشی
W4 مناسب : فقدان ساختارهای سازمانی

در سازمان ها و نهادهای دولتی مرتبط 
 بااسوه ها و الگوهای ورزشی

W5 کمبود بودجه و منابع مالی مناسب و :
همچنین عدم تخصیص بودجه مصوب 

 برای رفتار های نا بهنجار
W6 کمبود امکانات و تجهیزات سخت :

 افزاری
W7 فقدان قوانین و مقررات و اسناد الزام :

ه های عملیاتی مرتبط آور برای اجرای برنام
 بااسوه ها و الگوهای ورزشی

W8های مدون اجرایی : فقدان طرح
 وعملی در ارتباط با الگوهای ورزشی 

W9 کمبود نیروهای متخصص در زمینه :
 الگوهای ورزشی مدیریت
W10 فقدان کمی و کیفی منابع آموزشی :

 در ارتباط با الگوهای ورزشی
W11: گرا  وجود الگوهای تصنعی و مادی

 در بعضی از گروه ها و بخش ها 
W12:  ضعف در نمایش و ارائه اسوه هاو

الگوهای ورزشی به نسل جوان توسط 
 رسانه ها
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 فرصت ها
Opportunities 

O1 موفقیت ایران در رقابت سیاسی حاکم بر :
 منطقه و جهان

O2تحریم های حاکم بر کشور : 
O3 وجود تکنولوژی های نوین و فناوری اطالعات :

 در کشور
O4 توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و :

 فرهنگی با کشورهای جهان به ویژه همسایگان
O5سیر صعودی استفاده از رسانه های اجتماعی : 
O6 توجه به اقتصاد مقاومتی و توسعه علمی کشور :

 مبتنی بر نیروهای بومی تخصصی
O7وجود رسانه ملی و توسعه شبکه های استانی : 
O8 :ها از فرزندان خود در یاق و حمایت خانوادهاشت

 برابر الگوهای ورزشی
O9 : جمعیت جوان کشور و اشتیاق های انگیزشی

 و رفتاری الگوهای ورزشی

 (SO) راهبرد رقابتی/ تهاجمی
Competitive / Aggressive 

Strategy (SO) 
SO1 :ها و سبک زندگی حاکمیت ارزش
 ورزشیایرانی در زندگی الگوهای -اسالمی

S: S1 , S2, S3, S5, S6, S7, S8 
SO2 : اختصاص وتوزیع عادالنه منابع مادی

و معنوی برای ارتقــای جــایگــاه الگوهــای 
 ورزشی

O5, O8, O9 
SO3 : الگوهای ورزشی رفتاری شایستگی 

 S4, S9, S10, O3 
SO4 : مدیریت الگوهای ورزشـــی به عنوان
 ای اثرگذار بر جامعهمقوله

O1, O2, O4, O6, O9 
 

 

 (WO) راهبرد بازنگری
Review Strategy (WO( 

WO1 : بازنگری در مدیریت واحد به
 منظورارتقای جایگاه الگوهای ورزشی

W1,W3,W4,W5,W6,W7,W
8,S9,W10,O7,O6,O4,O3,O2

,O1 
WO2 : توجه به نهاد خانواده به عنوان

گیری سبک زندگی کانون اصلی شکل
 الگوهای ورزشی

 W2,O8, 
WO3 : های گذاری رسانهتأثیرتوجه به

واقعی و مجازی در سبک زندگی الگوهای 
 ورزشی

W11,W12,O9,O5 

 تهديد ها
T1تضعیف جایگاه باثبات خانواده : 
T2 ضعف نظام آموزشی در آموزش و پرورش و :

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
T3های تلویزیونی و ها، شبکه: وجود رسانه

 تهاجم فرهنگی به کشورای بیگانه با هدف ماهواره
T4گرایش جوانان به الگوهای غربی و بیگانه : 
T5 :های خارج از حوزة ورزش، در دخالت گروه

مسائل مختلف ورزشی از جمله رفتاری و مسائل 
 اخالقی

T6 دیدگاه شعارگرا در نزد مدیران و عدم توجه به :
 مفاهیم عملی و اجرائی

T7از و امنیتی در بعضی  : عدم ثبات سیاسی
 کشورهای مسلمان خاور میانه

T8 ،تغییر سبک زندگی، ظهور پدیده مصرف گرایی :
 تنوع طلبی و حضور کاالهای خارجی در بازار کشور 

T9 ارتباطات بین المللی و حضور گردشگران ایرانی :
 در کشورهای خارجی

T10 : بروز مسائل غیر اخالقی، خشونت، و دوپینگ
 در ورزش

T11 های سینمایی و سریال: برخی از تولیدات
 شبکه های داخلی

T12 :های وضعیت ضعیف اقتصادی اکثر خانواده
 ایرانی

 (ST) راهبرد تنوع

ST1 :های توجه ویژه به هویت ملی، ارزش
 دفاع مقدس و جهاد در راه خدا.

S1,S3,S5,S6,S8,,T1,T2,T6,T7
,T9,T11 

ST2 : قای نقش و یت ارت مدیر ظام  جاد ن ای
ــیجایگاه الگوهای  ــی،ورزش  و رفتار انگیزش

 اجتماعی؛
S4,S7,S10,T3,T4,T5,T8,T10 

ST3 :ای و ایجاد های پایهتوجه به آموزش
 الگوی رفتاری پایدار

S2,S9,T12 

 (WT) راهبرد تدافعی

WT1 ارتقا سطح آگاهی الگوهای :
 ورزشی

W1,W2,W7,W8,W9,W10,
W11,W12,T1,T2,T4,T8,T1
0,T11,T12 

WT2تقویت زیر ساخت ها : 
W4,W5,T3,T9 

WT3اعتماد() : ارتقای سرمایه اجتماعی 

W3, T5,T6,T7, 
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 بحث و نتیجه گیری 
اسنادی و میدانی این -نتایج بررسی های کتابخانه ای

توسعة سبک های پژوهش بیانگر آن است که ویژگی
و  روانی-اجتماعیبر نقش جایگاه  تأکیدزندگی با 

انگیزشی الگوهای ورزشی شرایط مناسبی را به لحاظ 
همچنین  است. توسعة اجتماعی و انگیرشی فراهم آورده

عامل به عنوان نقاط عامل قــوت،  10در این پژوهش 
عامل به عنوان نقاط  9عامل به عنوان نقاط ضعف،  12

جایگاه ای  عامل به عنوان تهدیده 12و فرصت عامل 
شناسایی  گیزشی الگوهای ورزشیو ان روانی-اجتماعی

نقطه تالقی جمع امتیاز های عوامل داخلی و  اند شده
بنابرایــن باید  .اســتقرار گرفته  Vو خارجی در خانه 

راهبردهــای تدافعــی را به اجــرا درآورد که موجب 
بدین صورت که باید  .شــوندمی  «حفظ و نگهداری»

جایگاه راهبردهایــی را لحاظ کرد که نقاط ضعــف 
را به  روانی و انگیزشی الگوهای ورزشی-اجتماعی

و همچنین از شدت تهدیدهای  برساندحداقل ممکن 
 و انگیزشی الگوهای ورزشی روانی-اجتماعیجایگاه 

 مؤثرعوامل ( در تحقیقی با عنوان 2018) تقوی .بکاهد
ای  رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه دهی بر شکل

قی، الفرهنگی و اخبه این نتیجه رسید که عوامل  ایران
فنی، اجتماعی، قوانین و مقرران ورزشی و عوامل درونی 

گذار است.  تأثیربر رفتارهای اجتماعی دهی رفتار  شکل
این تحقیق نشان داد عوامل محتوایی و معنایی سبک 
زندگی به عنوان رفتارهای اجتماعی شناسایی شد که با 

 فروغی پور .استیافته های این تحقیق همخوان 
در پژوهشی به بررسی نقش عوامل شناختی و ( 2011)

و  پرداخت قی ورزشکاراناخال رفتار در حرکتی–روانی
آشنا کردن قهرمانان به نتایج  د کهبه این نتیجه رسی

و رســانه  تقی، تبلیغ از طریق مطبوعاالخوب رفتار اخ
های ورزشــی  شــناس در کنار تیمها، حضــور روان

                                                           
 

 

های ملی در  انتخاب بازیکنان تیمعادالنه و فرآیند 
 حرکتی قرار دارند-های شناختی و روانی اولویت مؤلفه

ری الگوهای ورزشی رفتامحبوبیت  که از این حیث با
 1مارکاندر .استهمخوان  بین اقشار مختلف مردم در
 شناختیرواندر پژوهشــی به بررسـی عواملی ( 2017)

بر کیفیت روابط و رفتار اجتماعی ورزشـکاران و  مؤثر
با توجه به نتایج پژوهش شور  .مربیان ورزشی پرداخت

مربی، خودمختاری مربی، میزان کنترلی که  قو اشتیا
مربیان بر رفتار ورزشــکاران دارند و میزان نزدیکی کـه 

کنند، میزان  ورزشــکـاران با مربیان احســاس می
تعهد ورزشـکاران نسـبت به مربیان و کیفیت رابطه 
 ورزشــکاران با مربیـان از عوامـل اصــلی شــکـل

که با یافته  استــکاران ورزش های اجتماعیدهی رفتار
های این تحقیق مبنی بر حمایت های تربیتی و اخالقی 

( در پژوهشی تحت 2018سارانی ) .استهمخوان 
و سبک زندگی  راهبردهای ارتقای سالمتعنوان 

راهبرد ده  های ورزشیسالمندان با استفاده از فعالیت
أسیس سازمان ورزش سالمندی، تدوین برنامة ت

راهبردی و عملیاتی توسعة ورزش سالمندی، وضع 
قوانین ورزش سالمندی، راهبردهای توسعة اماکن و 

 تأمینفضاهای ورزشی مختص سالمند، راهبردهای 
نیروی انسانی متخصص، راهبرد ایجاد واحد تحقیق و 

ة تبلیغات، راهبرد توسعة ورزش سالمندی، راهبرد توسع
توسعه و بهبود کیفیت خدمات، راهبرد توسعة فرهنگ 

 را ورزش سالمندی، راهبرد تخصیص بودجه به ورزش
تدوین عوامل محتوایی شناسایی کرد که با یافته های 

و معنایی سبک زندگی در شورای عالی انقالب فرهنگی 
در  (2003) 2اسمیت .استدر این تحقیق همخوان 

ورزشکاران  که؛پژوهش خود به این نتیجه دست یافت
هنگام مسابقات ورزشی، خود و تقدیرشان را به نیروی 

گرایش عمیق ة دهند کنند که نشانبرتری واگذار می

1. Marc-André 
2. Smit 

http://journal.ihepsa.ir/article-1-988-fa.pdf
http://journal.ihepsa.ir/article-1-988-fa.pdf
http://journal.ihepsa.ir/article-1-988-fa.pdf
http://journal.ihepsa.ir/article-1-988-fa.pdf
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ورزشکاران به اعتقادهای مذهبی است که البته این 
 شانبه طور جدی در زندگی شخصی و مشترکات اعتقاد

به این نتیجه رسید که ( 2007) ژوهش فریدپ نفوذ دارد.
 ایجاد کرده در سبک زندگی تغییر فعالیت های جسمانی

افزایش  امید به زندگی و سالمتی را تا حد زیادیو 
زیرا ورزشکاران برای رژیم غذایی صحیح،  .دهدمی

استراحت و آرامش کافی، کنترل استرس و زندگی 
که با یافته های این تحقیق در بخش  تالش می کنند

( 2016) 1زارینا. استیافته های تربیتی همخوان 
 پژوهشی را تحت عنوان بازنشستگی ورزشی انجام داد

سالمت روان و متغیرهای رفاه  تأثیرنتایج مربوط به  و
و همچنین ارتباط آنها با هویت ورزشی، مورد بررسی 

و  شناختیروانگرفت. با درک بیشتر از تجربه  قرار
عاطفی ورزشکاران بازنشسته، مشاوران و متخصصان 

ورزشی می توانند پشتیبانی مناسب و  شناسیروان
راهنمایی الزم برای انتقال سازگار از ورزش ارائه دهند. 

 تأثیربه بررسی  ( در پژوهش خود2016) 2دنیس فریک
ها و خودآگاهی ذهنی که می تواند عادات، ارزش
شکاران مؤثر باشد، پرداخته است. نمونة برموقعیت ورز

آماری شامل ورزشکاران نخبه المپیک، ورزشکاران ملی 
و سایر ورزشکاران سطوح پایین تر بوده است. نتایج 

های ورزشی به پژوهش نشان داد در تمام گروه
های درست، انگیزش خصوص نخبگان ورزشی، آگاهی

پذیری تمرینی و مناسب قبل از تمرین، تحریک
ها، عادات مناسب و نظم و پایبندی به اصول وارزش

-انضباط از عوامل مؤثر در موفقیت آنها بوده است. مهم

ترین عامل موفقیت ورزشکاران نخبه خودآگاهی ذهنی 
آید. نتایج پژوهش بوده که با تمرین ذهنی به دست می

تواند به وسیله که همه سطوح اجرایی می کندمی تأکید
عادات، ارزش ها و سطوح خودآگاهی  بر تأکید توجه و

( نیز 2019بنانی ) ذهنی ورزشکاران افزایش یابد.
مشخص نمود جهت بهبود سبک زندگی ایرانی اسالمی 

                                                           
1. Zarina 

. نیاز به امکانات بیشتری جهت رفع مشکالت فعلی دارد
بدون شک ضعف های موجود در حوزه آموزش و 
پرورش، خانواده ها و مدیریت در جهت ترویج سبک 

ی سبب گردیده است تا دغدغه ترویج سبک زندگ
زندگی ایرانی اسالمی در میان الگوهای ورزشی ایجاد 
نگردد. همچنین این ضعف ها می تواند منجر به 
شکست در برنامه ریزی های موجود در حوزه ترویج 
سبک زندگی گردد. از این رو ضعف های شناسایی شده 

زندگی گذاری در روند ترویج سبک تأثیربا توجه به 
ایرانی می تواند، سبب عدم دسترسی به اهداف موجود 

 در این حوزه گردد.
قش بر ن تأکیدتوسعة سبک زندگی با به منظور همچنین 
 ،انگیزشی الگوهای ورزشی و روانی-اجتماعیجایگاه 

ایجاد مرکز مدیریتی واحد برای رصد مداوم سبک 
رمجموعهیز جادیا الگوهای ورزشی؛ وهازندگی اسوه

 مینتأ ؛در کشورواحد  تیریمرکز مد ی برایسازمان یها
ر دایجاد شده های منابع انسانی مورد نیاز برای بخش

ور های فوق به منظها و دستگاهها، سازمانخانهوزارت
 گاهیجای نقش و ارتقا یهاها و برنامهطرحپیاده سازی 

ر، ایجاد اماکن، سخت افزا و تأمین ورزشی؛ یالگوها
ایجاد های تجهیزات مورد نیاز برای بخشتسهیالت و 

های فوق به ها و دستگاهها، سازمانخانهشده در وزارت
ه ی مورد نظر بهاها و برنامهطرحمنظور پیاده سازی 

ق ورزشی، اخال یالگوها گاهیجای نقش و ارتقامنظور 
 ، به وجود آمده است.و رفتار اجتماعی ایشان

توسعة های آموزشی برای ایجاد و ساماندهی برنامه
 روانی-اجتماعیبر نقش جایگاه  تأکیدسبک زندگی با 

 ة: تدوین و اجرای برنامو انگیزشی الگوهای ورزشی
 ورزشی؛ یالگوها ها در حوزهآموزشی ویژه برای خانواده

 یالگوها یبرا یژهو یآموزش ةبرنام یو اجرا ینتدو
 یبرا یژهو یآموزش ةبرنام یو اجرا ینتدو ورزشی؛
 ی؛و فن آور یقاتدر وزارت علوم، تحق ورزشی یالگوها

2. Denis frich 
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 یالگوهای برا یژهو یآموزش ةبرنام یو اجرا ینتدو
 ی؛دولت یرو غ یدولت یها و نهادهادر سازمان ورزشی

همچنین با توجه به عدم برنامه ریزی های اختصاصی 
در جهت بهبود وضعیت سبک زندگی ایرانی اسالمی 
الگوهای ورزشی، طبیعی است که وضعیت سبک 
زندگی فوق در میان الگوهای ورزشی شرایط مناسبی 

ی مؤثرعمده و را دنبال نکند. ضعف ها و تهدیدهای 
 است که در حال حاضر در فضای کشور ایران حاکم

واند تسبب گردیده است تا برنامه ریزی های موجود ن
در مسیر درست خود حرکت کند و شکست در دستیابی 
به اهداف مدنظر از سبک زندگی ایرانی اسالمی را در 
میان الگوهای ورزشی شاهد باشیم. بدون شک این 

می تواند فرایند ترویج سبک زندگی ایرانی مسئله 
ه ها و افراد را نیز تحت اسالمی در میان تمامی گرو

شعاع قرار دهد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد 
می گردد تا با توانمندسازی تیم های ورزشی در جهت 

ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی، گام های عملی در 
جهت توسعه سبک زندگی ایرانی اسالمی در میان 

 به توجه با نیهمچن. برداشته شودالگوهای ورزشی 
 ییها کارگروه و تهیکم فقدان حاضر، قیتحق جینتا

 یو متناسب ساز یورزش یالگوها رفتار بر نظارت جهت
 یآنان با اهداف مدنظر انقالب اسالم یسبک زندگ

گردد تا  یم شنهادیپ نی. بنابرادیآیم چشم به رانیا
 یسبک زندگ یابیجهت نظارت و ارز ییکارگروه ها

بر سبک  دیتأکسبک با  نیو بهبود ا یورزش یالگوها
گردد  یم شنهادیپ نیگردد. همچن جادیا یاسالم یرانیا

سبک  یدارا یورزش یتا مشخص نمودن الگوها
 یفضا یها لیو استفاده از پتانس یاسالم یرانیا یزندگ
 نیآنان نمود تا بد یسبک زندگ غیدر تبل یسع ،یمجاز

سبک  نیبه ا زیورزشکاران و افراد جامعه ن ریسا لهیوس
 شوند. لیمتما یزندگ
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