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که ورزش  آنجا از . جمله نظام ورزش است از زمینهتمامی درتوسعه حقیقی و پایدار  يزیربنا ،توسعه فرهنگی 

در و برنامـه هـاي توسـعه کشـور      یتوسعه ورزش در اسناد باالدسـت  ،است یفرهنگ يامر ی،و ذات يازنظر ماهو

 یکردهـاي ابعـاد و رو شناسـایی  جراي تحقیـق حاضـر،   هدف از ا.  بوده استمورد توجه  یقالب توسعه فرهنگ

کاربردي و به روش  ،این تحقیق از نظر هدف .بود ورزش کشوردر  توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن

اعتبـار   یـت جهـت تقو  يسـاز  یهاز روش سـه سـو  انجام گرفت و  یفیک يمحتوا یلبر روش تحل یمبتن ياسناد

  .گردیدپژوهش استفاده 

) 1 یکردرو، در قالب سه عوامل موثرمقوله به عنوان  23گزاره کد گذاري شده، 135شان داد از مجموع یافته ها ن

عنوان ابـزار   ورزش به) 3در ورزش  یو مل یبوم یت، اخالق و هو توسعه ارزش) 2رواج و مشارکت در ورزش 

توسـعه نظـام    ي،رهبر اتیو منو یکل هاي یاستسبر این اساس، . شناسایی و دسته بندي شدند توسعه، و هدف

توجه به خانواده و اوقات فراغت، توجه بـه   یاسی،توسعه س ی،سالمت، توسعه اجتماع یکردورزش، توجه به رو

 هـاي  شـاخص  یتی،و ترب ی، توجه به ورزش همگانیتوجه به ورزش قهرمان ی،و مل یبوم یت، اخالق، هو ارزش

توجه  گذاري، یهورزش، توسعه سرما یرساختیو ز يادتوسعه اقتص یزي،ر و برنامه یریتورزش، مد یتوسعه کم
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 یتوسعه حقوق یغات،رسانه و تبل ی،و آموزش یتوسعه فرهنگ ورزش، توسعه علم ی،و محل یبوم يها به ورزش

برابـر و   يهـا  توسعه فرصت ی،مشارکت بخش خصوص یابی،نظارت و ارز یه،و تنب یقنظام تشو ورزش، توجه به

هدف، بـه   یکعنوان  ورزش به یتوسعه فرهنگ ،حقیقاین ت یجبر اساس نتا .بودند توجه به توسعه ورزش بانوان

  .بر آن وابسته است یرگذارتمام عناصر تأث ییافزا و هم یهماهنگ

  

  اسناد باالدستی و فرهنگ، ورزش، توسعه فرهنگی :یديواژگان کل
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  مقدمه

مسـئله   ینتـر  لف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی مهـم  توسعه و تالش براي دستیابی به آن در ابعاد مخت

 يمبنا). 1382 ی،انقالب فرهنگ یعال يشورا(توسعه است  در کشورهاي درحال یژهو نظران به ن و صاحبمسئوال

رسیدن به توسعه همـه جانبـه، سـعی در     راستاي درفرهنگی است؛ از این رو، دولت ها هر نوع توسعه، توسعه 

توسعه حقیقی و پایدار توسعه  يچراکه مبنا هستند،فرهنگی  يموجود به صورتبه انسان،  تغییر نگرش خویش

متعـدد توسـعه    يهـا  فرهنگی موضوعی است که طی برنامه توسعه ).1389و همکاران، یاصالح ن( استفرهنگی 

اسـت  ارگرفتـه  و برنامـه ریـزان کـالن قر    گـذاران  یاسـت توسعه تاکنون مورد تأکید ویژه س وماز برنامه س یژهو به

  ).145,1391 ی،عارف(

مطـرح   یفرهنگـ  ی،اجتمـاع  ي،اقتصاد یاسی،توسعه در ابعاد س يبرا يعنوان ابزار شدن ورزش به یرفراگ ،امروزه

 یکاستراتژ هاي یاستبه اهداف و س یلدر ن تواند یابزار م ینعوامل مؤثر در رشد و توسعه ا یینلزوم تب. باشد یم

 يبـرا  یاجتماع يها مانند دیگر عرصه یزورزش ن). 2:1394م توسعه بخش ورزش،برنامه شش(کشور مؤثر باشد 

خـویش را بسـط و گسـترش داده،     يخویش بکوشد و ابعـاد و زوایـا   ۀباید همواره در رشد و توسع يماندگار

دو وجه اصـلی و متمـایز از یکـدیگر     ،مدرن يا عنوان مقوله ز دیدگاه اجتماعی، ورزش بها .و تقویت کند یتتثب

بـودن ورزش اسـت کـه از     يا حرفه ،وجه اول آن. هستندبرخوردار ارتباط متقابل و قوي با یکدیگر از دارد که 

. اسـت  هنگیعنوان کاالیی فر جایگاه آن در جامعه به ،و وجه دوم گزینند یعنوان شغل برم برخی آن را به سو یک

سـرگرمی بـا میـانجی     يهـا  فراغت و زمـان ورزش نوین، یکی از پرنفوذترین کاالهاي فرهنگی است که در ایام 

و  ياحمـد ( گیـرد  یمورداستفاده اقشار گونـاگون قـرار مـ   ) ها حضور در ورزشگاه(و یا بدون میانجی ) ها رسانه(

تعامـل و   يدارا یاجتمـاع  يفرهنـگ و هنجارهـا   امروز بـا  یايدر دن بدنی یتورزش و ترب). 88:1391همکاران،

ـ   . است یددر جوامع جد یرهنگ اجتماعو بازتاب ف می باشد یمارتباط مستق -یرانـی ا یدر تمـدن و فرهنـگ غن

و  یخیبا توجه به مدارك و شواهد تار یفرهنگ اجتماع عالوه بر ارتباط متقابل با بدنی یتورزش و ترب ،یاسالم

 يهـا  رشـته  و هـا  کـه از مهـارت   شود یم یتلق یتیو ترب یفرهنگ یدهپد یک ینی،و د یمل یاتادب در متون ينظر

   .)1392آقاپور،( کند یمختلف استفاده م یزشور
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 يهـا  برنامـه ، فرهنگـی و اصـول آن   هـاي  یاست، س1404انداز  سند چشم ،سیاست هاي کلی نظام، قانون اساسی

هـا همگـی داراي بنـدها و     وپـرورش و نظـایر آن   آمـوزش تحول بنیادین سند ی،ساله توسعه جمهوري اسالم پنج

توسعه  ،است یفرهنگ يامر ی،و ذات ينظر ماهو که ورزش از آنجا از. است بدنی یتموادي درباره ورزش و ترب

  . توجه قرار گرفته است مورد یقالب توسعه فرهنگ اسناد باالدستی در ورزش در

اهداف مطلوب دانسـت کـه    يشئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستا يفرآیند ارتقا توان یمتوسعه فرهنگی را 

، هـا  ارزش، هـا  نگـرش در اینجا منظور از شئون گونـاگون فرهنـگ،   . خواهد شد ها نانسارشد و تعالی  ساز ینهزم

و  يدر ابعـاد مـاد   انسـان  یو تعـال رشد  ،هدف نهایی توسعه فرهنگی. باشد یم رسوم و  آدابهنجارها، قوانین، 

و   روح  بر پرورش ی نیزفرهنگ هاي یاستسدر اصول و  منظور ینبد .)1389و همکاران، یاصالح ن(است  يمعنو

) »15«بنـد    موضـوع (اجتماعی   مهم  ضرورت  یک  عنوان به  بدنی تربیتو   امر ورزش  به  جانبه همه  با اهتمام  جسم

مختلـف   يها در بخش بدنی یتتوسعه ورزش و ترب يها پنج ساله کشور، برنامه يدر برنامه ها .تشده اس تأکید

از شـاخص   یکـی وجب شده است توسعه ورزش بـه عنـوان   و م یدهارائه گرد  یدر بخش توسعه فرهنگ یژهو به

 نیـز   آن یکلـ  يهـا  یاسـت در برنامه پـنجم توسـعه و در بخـش س    . یردمورد توجه قرارگ یتوسعه فرهنگ يها

در فصـل اول   یبه عنوان موضـوع فرهنگـ   یبدن یتو ترب تاکید شده ورزش در ابعاد مختلف  اهتمام به توسعهبر

شـوراي عـالی انقـالب    در راسـتاي توسـعه فرهنگـی ورزش،     .انده شده اسـت گنج) یرانیا - یفرهنگ اسالم(

کـرده    یمعرفـ ) بهداشت جسمی و روانی(کشور  يراهبر يها شاخص از ابعاد اصلی را ورزش )1389(فرهنگی 

در  ضـور ، ح)سـنی و جنسـیتی   يهـا  به تفکیک گـروه (شرکت در ورزش همگانی و نوع آن بدین منظور  .است

، تأثیرات روانی و رفتاري طرفداري )سنی و جنسیتی يها به تفکیک گروه(و نوع آن  يا فهورزش قهرمانی و حر

و فضـا، اعتبـار و نیـروي    ) سـنی و جنسـیتی   يها به تفکیک گروه(ورزشی، استفاده از اماکن ورزشی  هاي یماز ت

   .ندا شده  یمعرفورزش کشور  یتوسعه فرهنگ يها عنوان مؤلفه انسانی به

فرهنگ  یاورزش  ۀابعاد توسع مورددر  یشتراقدامات و مطالعات، ب ،در ورزش یفرهنگ ۀتوسع یتبا توجه به اهم

نــژاد و  یرمضــان(در ورزش شــده اســت  یفرهنگــ ۀنســبت بــه توســع يگرفتــه و توجــه کمتــر ورزش انجــام

فرهنــگ ورزش را مجموعــه باورهــا و ) 1395(و همکــاران  شــگرکخصــوص  یــندر ا). 62:1395همکــاران،

مطلوب جامعـه شـامل    يها و هنجارها مورد انتظار جامعه در ورزش و رفتار بر اساس ارزش یانسانمفروضات 

 یریتمـد  یـق عادت به ورزش از طر یجادملل و اقوام و ا یرفرهنگ سا یماخالق و تکر یترفتار محترمانه با رعا
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عنوان  و هنرمندانه به تیشناخ یباییملموس ز ينمودها یشو امکانات ورزش کردن و نما یطخلق شرا يبرا ابعمن

مفهوم توسعه فرهنگ  )1382(بر اساس طرح جامع ورزش کشور . اند کرده یفمصنوعات ورزش در جامعه تعر

 یدو س زاده یقلدر این راستا  .است شده  یفتعر یعنوان رواج ورزش در جامعه و بحث اخالق ورزش ورزش به

ه و انجـام داد  »زنان یفرهنگ ورزش يکه ورزش در ارتقاشب يها نقش برنامه«عنوان  با ییقتحق )1394( یصالح

توسـعه فرهنـگ    عنـوان  بـه نگرش و رفتار مردم نسبت به ورزش کـردن   ییرتغ يروبر ها و  مثبت رسانه تأثیربر 

، آمـوزش، مشـارکت   یرسـان  اطـالع چهارگانه نقش  )1391(همکاران  هنري و ،همچنین .اند داشته تأکید ورزش

 يد .اند دادهقرار  یبررس مورددر توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی  را ورزشی يها رسانه يساز فرهنگاجتماعی و 

و  یتوسعه ورزش قهرمـان نیز  )1394(پور  يجواد و )2009( 2يساتیرادو و شیلبور، )2016( 1بوچر و همکاران

) 1389( شوراي عالی انقالب فرهنگـی  و )1393(و کاشف  ی، عراق)1393(و همکاران  یآصف ینهمچن يا حرفه

در ) 1394(مکـاران  هو  يگـودرز  .انـد  کـرده  سـی عنوان توسعه فرهنگ ورزش برر را به یتوسعه ورزش همگان

 مـورد را  بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیماي جمهـوري اسـالمی ایـران    مؤثرعوامل  خود تحقیق

در  یجمعـ  يهـا  نقـش رسـانه   یررسـ ب«عنوان  با یقیدر تحق) 1395(پور و همکاران  یرجا .اند دادهقرار  بررسی

و رواج  هـا  مؤلفـه توسعه  عنوان بهرا ورزش  یتوسعه فرهنگ، »کشور يا و حرفه یورزش همگان یتوسعه فرهنگ

و  نقش رسانه در اوقـات فراغـت زنـان   بر  نیز )1390(فخري  و عبدويدر این راستا  .ندا  گرفتهورزش در نظر 

  . اند پرداختهش توسعه فرهنگ ورز عنوان بهمشارکت در ورزش 

 یـک عنوان  مقوله اخالق به ،و ورزش به موضوعات فرهنگ یکنزد يها پژوهش یدر برخعالوه بر مطالب فوق 

 یتو تقو یدازجمله تول یبر عوامل یقاتتحق یندر ا .بوده است توجه موردتوسعه فرهنگی ورزش  دررکن مهم 

 یاخالق يها چالش یریتمد ی،جارها، توسعه اخالقکردن هن یمند، درون رقابت قاعده ،یاجتماع يها نظام ارزش

 یتورزشکاران نخبه به رعا یبدر ورزش، ترغ یاخالق ي ها  ، انتقال ارزش)1393جوانمرد ونوابخش،(در ورزش 

انقـالب   یعـال  يراسـتا شـورا   یندر ا. است تاکید شده، )1392 یان،نادر(آموزش اصول اخالقی  ی،اصول اخالق

فرهنـگ   يارتقا ،یو اخالق يمعنو يها و پاسداشت ارزش یپهلوان یهروح يو ارتقا یتبر تقو) 1395( یفرهنگ

 يا رسـانه  یو اخالقـ  یفرهنگـ  یکردهـاي رو یـت و تقو یفـی ک ي، ارتقایها و مسابقات ورزش حاکم بر ورزشگاه

                                                             
١ Sotiriadou, k. & shilbury 
٢ De bosscher and et all 
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ـ  یاخـالق و مـنش پهلـوان    یجتـرو  ی وو فرهنگ یاخالق هاي يورزش کشور، مبارزه ساختارمند با ناهنجار  ايرب

 ینـگ، دوپ ی،ورزشـ  يپرخاشـگر ) 1393(همکاران و  ییندا همچنین، .کرده است تأکیدورزش  یتوسعه فرهنگ

  . اند کردهورزش بیان  یاخالق يها از چالش را یرمنصفانهغ يتقلب و باز ی،نژادپرست ی،تبان

نیـز در   "ز پارسون" یساخت ییکارکردگرا یدگاهد ،به ورزش آوري يدر مطالعه فرهنگ ورزش کشور و لزوم رو

بـا توجـه بـه     یاجتمـاع  ينهادهـا  ،مـذکور  یـدگاه بـر اسـاس د  . قرارگرفته اسـت  استفاده مورد برخی تحقیقات

 یـه بـر اسـاس نظر   یورزشـ  يکارکردهـا  ینتـر  عمده ،اساس ینبر ا .باشند یفهم م قابل شان يضرور يکارکردها

 یجـاد را ا ییهـا  ورزش فرصـت  وردمـ در ایـن  ( 1تنش یریتها و مد به حفظ انگاره کمک ،یساخت ییکارکردگرا

 2یبـه انسـجام و همبسـتگ    کمـک  ،)به افراد آموزش داده شـود  یحاکم اجتماع يها و هنجارها تا ارزش کند یم

آنان، خدمت  یاندر م یگروه احساسات هم یقها و تزر به آن یدنبا گرد هم آوردن افراد و وحدت بخش ورزش(

تـا افـراد از    کنـد  یم یجادرا ا ییها فرصت ورزش( 3به هدف یابیستدر د کمک ،)کند یبه جامعه خود م يا ارزنده

اهـداف دسـت    یـن بـه ا  یاجتمـاع  شده یرفتهپذ ياه کنند و از راه یینکه چگونه هدف خود را تع یاموزندب يباز

بـه   یدنرشـد دادن و تکامـل بخشـ    یـق از طر ورزش( 4یطـی مح یطشـرا  بـا  یقو تطب يکمک در سازگار ،)یابند

 يهـا  و جشـنواره  هـا  یـت فعال ).1386،صـفابخش ( اسـت  شده  یانب) کند یافراد جامعه کمک م یبدن يها مهارت

و مناسـبات   هـا  یاسـت س یـري گ از عوامل مؤثر در شـکل  یکیعنوان  و به اند یاز سازمان اجتماع ينمود ی،ورزش

و تحـوالت   یراتو تـأث باشند داشته  یو ارتباط یفرهنگ ی،متعدد اجتماع يکارکردها دنتوان یم یو خارج یداخل

 بـر ) 1392(پـور و همکـاران    ياحمـد  راسـتا در ایـن   ).1393و همکـاران،  يمـراد (بگـذارد   يرا برجـا  یاديز

توسـعه   ی،تقویـت حـس قلمـرو خـواه     گرایـی،  یتقویـت ملـ   ازجملـه اجتمـاعی ورزش   -کارکردهاي سیاسی

 ی،فرهنـگ اجتمـاع   ۀتوسع نیز )1395(همکاران نژاد و  یرمضان .اند داشته تأکید ملی  یتتقویت هو شدن، یجهان

 اطالعات يو فناور یآموزش ۀو توسع ینید یمل یتهو یتتقو ي،فرهنگ اقتصاد ۀتوسع یاسی،فرهنگ س ۀتوسع

) 1393(همکاران و  يمراد ،همچنین. اند کرده یانب یدر ورزش قهرمان یفرهنگ ۀعوامل مؤثر در توسع عنوان بهرا 

کشـور   هـاي  ظرفیتبا ارائه  یعلم یقاتتحق .اند کردهذکر ورزش  يا برار المللی ینو ب یفرهنگ یانم يکارکردها

                                                             
١Latency 
٢ Integration 
٣ Goal Attainment 
٤ Adaptation 
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کشـور   یانداز فرهنگ به تحقق اهداف و چشم توانند یم کشور 1هاي فرهنگی تأکید بر اولویتدر حوزه ورزش با 

  .کمک کنند یاسالم یرانیا یسبک زندگ يو ارائه الگو

 یکردهـاي رو یقاتتحق ینداشت ا یانب توان میورزش  یبا مرور مطالعات صورت گرفته در زمینه توسعه فرهنگ

و  یـین در تب ينظـر  یاتادب یدامر، فقر شد ینو ا اند داشتهورزش  یبه مفهوم توسعه فرهنگ چندبعديمختلف و 

در  یـق منسجم آثـار تحق  یابیخود مستلزم باز نشان می دهد و یرا در آثار داخل یدهپد ینبهتر ابعاد ا فهم هر چه

توسـعه فرهنگـی ورزش و    یکردهـاي ابعـاد و رو  شناسـایی  باهدف تحقیق حاضر در این راستا. است ینهزم ینا

  .است گرفته انجامعوامل موثر بر آن در ورزش کشور 

  پژوهش یشناس روش

 ،رو یـن ازا .بیشتر در این مـورد را افـزایش داده اسـت    هاي یبه گسترش ورزش در سطح جامعه، لزوم بررس نیاز

دربـاره   یـات و نظر یمازآنجاکـه مفـاه    .دنشـو  یمطـرح مـ  توسعه فرهنگی در ورزش نوان ع با اي یدهمباحث عد

و  یفیـت ک ینتـأم  يبـرا  یشـناخت  روش يراهبـرد  یازمنـد ن یابند، یدر اسناد و متون بازتاب م یاجتماع هاي یدهپد

 ی،اساسـ قـانون  مبتنی بر روش تحلیل محتواي کیفی و بـا مطالعـه    اسنادي روش به این پژوهش. دهستن ینیتع

 و ورزش توسعه مـرتبط بـا فرهنـگ    هاي طرحو  ها برنامه ،یانقالب فرهنگ یعال يمصوب شورا یاسناد باالدست

مند و منظم از  کند تا با استفاده نظام گر تالش می روشی کیفی است که پژوهش ،روش اسنادي. استگرفته  انجام

 روش .الب مرتبط با موضوع پژوهش اقدام نمایـد بندي و ارزیابی مط هاي اسنادي به کشف، استخراج، طبقه داده

این ). 69:1394صادقی و عرفان منش،( باشدتوجه می روشی تام و هم تکنیکی مورد  منزله پژوهش اسنادي هم به

بنـدي   تحلیل کیفی، تحلیل محتـوا، کدگـذاري و طبقـه    هاي پژوهشی متعدد ازجمله فرا تواند از تکنیک روش می

توسعه فرهنگی ورزش و عوامل مـوثر بـر    یکردهايابعاد و رو ییبه منظور شناسا ).87:1394همان،( بهره بگیرد

) حـذف مطالـب   یـا  ییـر بدون تغ(مستقل يصفحه به صورت گزاره ها 306در قالب  یسند باالدست 21 ،آن متن

 اده نظامآن با استف از  پس .شد ییها شناسا آن یديو مطالعه قرار گرفت و رئوس مطالب و نکات کل یبررس مورد

در  .یـد ها و عوامل موثر اقدام گرد یکردگزاره ها، در قالب رو يبه استخراج و کدگذار ي،اسناد هاي از داده مند

در طـی  . گزاره استخراج گردید 135جمعا  سند بررسی شده، 21مرور و تحلیل گزاره هاي مورد بررسی از متن 

                                                             

 .رجوع گردد )42:1392(کشور  یفرهنگ ینقشه مهندسبه  ١
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به منظور بررسی روایی دسته بندي کامل شده بـا  . رفتتحلیل، متون مورد نظر چندین بار مورد بازنگري قرار گ

از روش سـه سـویه    پـژوهش  ایـن  در .داده ها و وجوه تغییر آن با مفاهیم، مقوله ها بررسی و دوباره تنظیم شد

، ایجاد تنوع در منابع، بررسی منـابع  )اول ویژه دست استفاده از منابع معتبر به( ها منابع داده 1سازي یا مثلث سازي

جهت تقویت اعتبـار  ) دد، کیفیت خواندن و انجام پژوهش، مشورت با متخصصان و رعایت موازین اخالقیمتع

جامعـه  (اسـناد مـورد اسـتفاده در پـژوهش      1جـدول شـماره    ).85:1394همان،( ه استاستفاده گردید وهشپژ

  2.دهد را نشان می)آماري

  1جدول 

 )1(1395مصوب ) ورزش کشور ینامه فرهنگ نظام(ورزش کشور  یو اقدامات حوزه فرهنگ ها یتولوا )1

 )2( 3/10/1387مورخ  637مصوب جلسه  »بدنی یتترب یفرهنگ یسیونکم« نامه آئین )2

 )3( یزدهمینو س صد ششمصوبه  1386سالمت زنان  يارتقا يو راهبردها ها سیاست )3

 )4( 20/12/81مورخ  513بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران، جلسه  هاي سیاست )4

 )5( 1376شوراي فرهنگی اجتماعی زنان، -ورزش بانوان در جمهوري اسالمی ایران راهبردهاي )5

 )6( 530،1382مصوبه  58الی  49شاخص  -فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  هاي شاخص )6

 )7( 569،1384بند ورزش مصوبه  -جمهوري اسالمی ایران  یماس و فرهنگی صدا راهبردهاي )7

 )8( یانقالب فرهنگ یعال يشورا 21/4/84مصوبه  بدنی یتسازمان ترب یرهنگف هاي یتو اولو ها سیاست )8

 )9(، شوراي عالی انقالب فرهنگی )1392(کشور  یفرهنگ یمهندس نقشه )9

 )10(انداز توسعه کشور  چشم سند )10

 )11(پنج توسعه کشور  برنامه یکل هاي یاستس )11

 )12(راي عالی انقالب فرهنگی مصوب شو) 1389(فرهنگی  يها راهبردي، ابعاد و مؤلفه هاي شاخص )12

 )13( 1383 یرانا یاسالم يزنان در نظام جمهور هاي یتحقوق و مسئول منشور )13

 )14(مقام معظم رهبري یابالغ) 1385( نظام یکل هاي یاستس )14

 )15(، شوراي عالی انقالب فرهنگی)1371(اصول سیاست فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  )15

  )16(مقام معظم رهبري یابالغ ")1392(وپرورش کشور  م آموزشتحول در نظا یجادا" یکل هاي سیاست )16

  )17(مقام معظم رهبري یابالغ) 1393(برنامه ششم توسعه  یکل هاي سیاست )17

  )18(مقام معظم رهبري یابالغ )1393( جمعیت یکل هاي سیاست )18

  )19(مقام معظم رهبري یابالغ) 1395(خانواده  یکل هاي سیاست )19

 )20(مقام معظم رهبري یابالغ )1393(سالمت  یکل هاي سیاست )20

  )21(قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران )21

                                                             
١triangulation 

 .آنها آورده شده است يکه در انتها ی باشندها م تیاسس یافته به آن صکد اختصاجداول،  در کلیهها،  تیاسقابل ساعداد داخل پرانتز در م 2



٩ 
 

  پژوهشهاي  یافته

،  توسـعه ارزش ) 2رواج و مشـارکت در ورزش  ) 1 یکـرد روب سه در قال مقوله 23 ،یافته هاي تحقیقبر اساس 

موثربر توسـعه   به عنوان عوامل، عنوان ابزار و هدف توسعه ورزش به) 3در ورزش  یو مل یبوم یتاخالق و هو

    .ندآورده شده ا 3و  2 که به تفکیک در جداول گردید و دسته بندي شناسایی، ورزش یفرهنگ

ورزش در اسناد  یتوسعه فرهنگ پیرامونمقوالت استخراج شده  و  یقتحقشده  گذاريکد  يگزاره ها 2،جدول 

  .است  نشان داده ی راباالدست

  گذاري شدهگزاره هاي کد: 2جدول 

    مقوالت

هاي  سیاست

کلی و منویات 

  رهبري

  )1( رهبريو مقام معظم ) ره( ینیحضرت امام خم يرهنمودهاتوجه به 

 بدنی یتترب یدرباره ابعاد فرهنگ يو مقام معظم رهبر) ره( ینیحضرت امام خم هاي یدگاهنظرات و د یريکارگ و به یجترو

)2(  

  )2(انداز  تحقق سند چشم يدر راستا بدنی یتترب یطرح و نظامنامه جامع فرهنگ یهته

  )2(کشور  یدر جامعه ورزش یانقالب فرهنگ یعال يمصوب شورا یهاي فرهنگ نمودن سیاست یاتیعمل

  )2( کشور بدنی یتدر ترب یفرهنگ ینظام و مهندس یو اجتماع فرهنگی کالنهاي  تحقق سیاست

  )8( عملیاتیهاي  راهبردها و برنامه یندر تدو يو مقام معظم رهبر) ره(حضرت امام  يبه رهنمودها یشترتوجه ب

  )11،20-14( هاي ابالغی رهبري سیاست

توسعه نظام 

  ورزش

  ).9( 1404انداز فرهنگی کشور در افق  چشم

  ).10( باشدمطرح  تواند یانداز توسعه کشور م کارا در سند چشم يا عنوان مقوله ورزش به

براي گسترش کمی و کیفی امکانات  ها یرساختو توسعه ز بخش امور اجتماعی بر تقویت 12دربند  برنامه پنج توسعه

گردشگري با  هاي یتورزش در ابعاد مختلف و حمایت از گسترش فعال ي اوقات فراغت و اهتمام به توسعه ي ینهگذران به

  )11( استگرده  تأکیدتأکید بر سفرهاي زیارتی 

  )16()»5-5« بند موضوع( مدارسبدنی و ورزش در  توسعه تربیت

  )17()»44«بند  موضوع( همگانیو ورزش  بدنی یتسعه تربتو

  )21) (اصل دوم قانون اساسی 3بند  موضوع(بدنی رایگان براي همه در تمام سطوح  تربیت

توجه به 

خانواده و 

  اوقات فراغت

کودکان و سازي خانواده؛ استانداردسازي فضاهاي بازي، ورزش و تفریح و آموزش  تبیین، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن

  )9) (راهبردهاي ملی 35بند (هاي سنتی و بومی مناسب  احیاي بازي

  )9( اجتماعیو  یخانوادگ ي،سالم در سطوح فرد یحاتدر زمینه ورزش و تفر یو در اوقات زندگ سازي یغن یت،هدا

  )4( خانوادهورزش در  ینو مشوق ینعنوان مروج زنان به امر ورزش به یبترغ

  )9)(راهبردهاي ملی 6بند ( ریحات سالم بر اساس تعالیم اسالمورزش و تفتبیین و ترویج الگوي 
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 جمعی صورت بهو استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت  یکدیگرخانواده در کنار  يحضور اعضا يفرصت برا یجادا

  ).19( با ورزش )»5«بند  موضوع(

توجه به 

رویکرد 

  سالمت

  )10( ریق ورزشاز طبرخوردار از سالمت  اي جامعهداشتن 

از طریق  )»2-5« بند موضوع( یاجتماع هاي آسیباز  یشگیريمعلمان و دانش آموزان و پ یو روح یسالمت جسم يارتقا

  )16(ورزش 

از طریق  )»6«بند  موضوع(هاي اجتماعی  و پیشگیري از آسیب جمعیتامید به زندگی، تأمین سالمت و تغذیه سالم  يارتقا

  )18( ورزش

  )19( از طریق ورزش )»16«بند  موضوع(ها  جانبه خانواده ارتقاء سالمت همه يالزم برا يهاسازوکار یجادا

همه اقشار  یندر ب یورزش همگان يدر جامعه بافرهنگ ساز یاجتماع هاي یبو کاهش آس یسالمت عموم يو ارتقا یتتقو

  )1(مردم 

  )3( ها یمارياز ب یشگیريو پ يو معنو یاجتماع ی،فرهنگ ی،روان ی،ارتقا و توسعه سالمت زنان در ابعاد جسم

توسعه 

  اجتماعی

وحدت و  یمتحک يبرا پذیري جامعهدانش آموزان و اهتمام به  یو اجتماع یاسیس ینی،د ینشو رشد ب یعقالن یتترب يارتقا

و منافع  نیید ساالري مردم ي،و پاسداشت استقالل، آزاد یو مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگ دوستی وطن ی،مل یهمبستگ

  )16( از طریق ورزش )»3- 5« بند موضوع( ملی

) »15« بند موضوع( اجتماعی  مهم  ضرورت  یک  عنوان به  بدنی و تربیت  امر ورزش  به  جانبه همه  با اهتمام  و جسم  روح  پرورش

 )15.(  

  ).17( ورزش یقاز طر) »56«بند  موضوع( جنایتکاهش جرم و  يبرا یزير برنامه

از  )»13«بند  موضوع(وفاق و همگرایی اجتماعی  يو ارتقا) ایرانی، اسالمی، انقالبی(بخش ملی  هاي هویت لفهتقویت مؤ

  ).18( طریق ورزش

  )13( یاسالم ینمتناسب با مواز المللی ینو ب یدر سطح مل یورزش یادینحضور در م

  )14)(یکل هاي سیاست» 15«و بند » 13«بند  موضوع( یورزش هاي درصحنهزنان  یگاهجا يو ارتقا تقویت

  توسعه سیاسی

  ).17( از طریق ورزش )»53-3«بند  موضوع(قدرت نرم  هاي یتظرف یشافزا

 از طریق ورزش )»59«بند  موضوع( غربیجنوب  یايدر منطقه آس یاسالم يجمهور یاسیس يحفظ و افزودن بر دستاوردها

)17.(  

  ).17()»63«بند  موضوع( یو عموم یننو یپلماسید يها و ابزارها از روش يحداکثر یريگ بهره

بند  موضوع(آن در منطقه  یگاهجا يو ارتقا یمناسب ورزش هاي فعالیت یقاز طر یاقتدار مل یتو تقو یو عزم مل انگیزه یجادا

  )14)(یکل هاي سیاست» 20«و بند » 4«

حضور در  یقاز طر یورزش یکرد فراملرابطه کار ینتأکید شده است، در ا یاآس یجنوب غرب طقهاول در من یگاهبه جا یدنرس

مؤثر  قبول قابل یو کسب مقامات ورزش يا قاره یک والمپ یک،پارالمپ یایی،آس هاي بازيو به خصوص  المللی بین یادینم

  ).10) (»8«و » 6«بند ( است

 یدر سطح مل ییاجرا يها و برنامه ها یاستو ارائه س یمبا تنظ یرانا یو بوم یمل هاي يها و باز ورزش سازي یو جهان یتتقو

  )8( یو فرامل
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توجه به 

 ، اخالق ارزش

و هویت بومی 

  و ملی

  )2( کشور یفرهنگ یدر ورزش بانوان در چارچوب نقشه مهندس یو فرهنگ یاسالم يها ارزش یجو ترو یتتقو

  )2( ورزشکاران یانورزش و م یطدر مح يا و اخالق حرفه ینیفرهنگ د يارتقا

  )4( یفرهنگ هاي یطدر مح یو ارزش یاخالق یناصول و مواز یتفرهنگ عفاف و رعا یغو تبل یجترو یین،تب

و  يکاهش دعاو يبرا يو تالش حداکثر یتخلفات و جرائم ورزش ی،و فرهنگ یاخالق هاي يمبارزه ساختارمند با ناهنجار

و اخالق در  یانضباط يها یتهکم یهعال یریتمد یقحوزه از طر یناندرکاران ا و دست یراناختالفات ورزشکاران، مد

  )1(ربط  يذ ينهادها یبا هماهنگ یورزش يو داور ییقضا ی،حقوق يساختارها یجادو ا یورزش هاي یونفدراس

  )12( ورزشی هاي تیم از طرفداري رفتاري و روانی تأثیرات

  )5( زنان یورزش هاي یتدر فعال يرفتار یمنف يدر مقابل الگوها یانفعال يها از تبرّج و حرکت یزپره 

  )8( اسالمی يدر جمهور بدنی یتورزش و ترب یستیو ز یاجتماع ی،ارزش یاهداف و مبان یینتب

 یخواه و عدالت یثارگريا ی،دوست همچون مردم یو اخالق يمعنو يها و پاسداشت ارزش یپهلوان یهروح يو ارتقا یتتقو

 هاي یتبا استفاده از ظرف یا و مسابقات ورزشه فرهنگ حاکم بر ورزشگاه يورزش کشور و ارتقا یرانو مد یانمرب یندر ب

  )1(کشور  یغیو تبل یفرهنگ

و منشور  یاسالم يجمهور بدنی یتدر قلمرو ترب یهاي فرهنگ سیاست یهو ته یو مل ینید يها شناخت و شناساندن ارزش

  )2(اخالق ورزش 

تماعی اعم از دولتی و خصوصی از هاي گوناگون اج سالمت محیط يطراحی ضوابط و استانداردهاي ملی اصالح و ارتقا

 )9)(اقدامات ملی 17بند (منظور تسهیل رعایت عفاف و حجاب  هاي ورزشی و تفریحی به محیط قبیل

تدوین و اجراي برنامه جامع ورزش همگانی، قهرمانی و بومی و توجه به کارکردهاي ورزش در ابعاد مختلف با تأکید بر 

ها و امکانات ورزشی هماهنگ با نیازهاي زنان و مردان در مناطق  سازي زیرساخت هاي اسالمی و متناسب اخالق و آموزه

  )9)(اقدامات ملی 20بند (شهري و روستایی 

توجه به 

ورزش 

  قهرمانی

و  يا حرفه یورزش يها و باشگاه ها یوندر سطح فدراس یژهو کشور به يا و حرفه یورزش قهرمان یفرهنگ یتوضع یسامانده

  )1(کاذب  ياز الگوساز یزو پره يو جوانمرد یپهلوان یهروح ی،فضائل اخالق یجت ترودر جه یزير برنامه

  )12( )جنسیتی و سنی هاي گروه تفکیک به( آن نوع و اي حرفه و قهرمانی ورزش در حضور

توجه به 

 ورزش

  همگانی تربیتی

  )12()جنسیتی و سنی هاي گروه تفکیک به( آن نوع و همگانی ورزش در شرکت

  )9( مختلفو بومی و توجه به کارکردهاي ورزش در ابعاد  یقهرمان ی،برنامه جامع ورزش همگان ياجراو  ینتدو

 2-14بند ( ها ن و پسران در مدارس و دانشگاههاي ورزشی دخترا افزایش اعتبارات، امکانات، ساعات درسی و فعالیت

  )9)(راهبردهاي ملی

هاي  شاخص

توسعه کمی 

  ورزش

  )6) (49بند شماره ( )تماشاگران( یزشور یادینم یاسم یتظرف

  )6) (50بند شماره ( یتعداد تماشاگران مسابقات ورزش

  )6) (51بند شماره (کل دانش آموزان  به تفریحی –یفرهنگ يها سرانه مساحت اردوگاه

  )6) (52بند شماره ( ییو دانشجو یعموم یکشده به تفک ثبت یورزش يسرانه فضاها

  )6) (53بند شماره ( مدارس یورزش يسرانه فضاها
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  )6) (54بند شماره ( یقهرمان يها تعداد ورزشکاران فعال در ورزش

  )6) (55بند شماره ( المللی ینکننده در مسابقات ب تعداد ورزشکاران شرکت

  )6) (56بند شماره ( یورزش يها تعداد باشگاه

  )6) (57بند شماره (در بخش ورزش  يا حرفه ی،صنف هاي تشکلتعداد 

  )6) (58بند شماره (در داخل  برگزارشده المللی ینب یمسابقات ورزشتعداد 

مدیریت و 

  ریزي برنامه

 یو سطوح ورزش ها ینهدر همه زم يساز و فرهنگ یرشد و توسعه فرهنگ ورزش يالزم را برا هاي یو هماهنگ ها یزير برنامه

  )8(صورت مستمر  به

و  یسالمت جسم ینتأم ياوقات فراغت زنان و دختران در راستامختلف گذران  هاي یتها و فعال به برنامه یده جهت

 یو مل ینید یتو هو یو اخالق ینید یالتتما یتو رشد استعدادها، تقو ییشناسا ي،کسب نشاط و شاد ی،بهداشت روان

  )4( .زنان

طریق شوراي عالی هاي مؤثر بر ارتقاي سالمت زنان از  برنامه هاي بین بخشی در تدوین ها و هماهنگی تقویت همکاري 

  .)3(سالمت 

از توان و امکانات  ینهمنظور استفاده به به یو نظارت ییاجرا یزي،ر برنامه گذاري، یاستس يها دستگاه یهکل یانم یهماهنگ یجادا

  )4( اطالعات و منابع در خصوص اوقات فراغت زنان و دختران یات،موجود و تبادل تجرب

  )3( زنانمؤثر بر ارتقاي سالمت  ی، اجتماعی و اقتصاديشناسایی و تالش جهت رفع موانع فرهنگ

  )14()نظام یکل هاي سیاست» 7«بند  موضوع( یورزش يفضاها سازي سالم

توسعه 

اقتصادي و 

زیرساختی 

  ورزش

در  سازي-فرهنگ وقف و گفتمان یجورزش با ترو یانبن و رونق اقتصاد دانش یناخالص مل یدسهم ورزش در تول يارتقا

  )1( ینهاد، داوطلبان و بخش خصوص مردم يها سازمان خیرین، -با تأکید بر جلب مشارکت ید مقاومتحوزه اقتصا

  )4( ورزشیچندمنظوره  يها مجتمع یجادا

  )12( انسانی نیروي و اعتبار فضا، و) جنسیتی و سنی هاي گروه تفکیک به( ورزشی اماکن از استفاده

 محرومبه مناطق  یتگذران اوقات فراغت بانوان با اولو يبرا یو ورزش یو گسترش امکانات مراکز فرهنگ یزتوسعه، تجه

)4(  

توسعه 

  گذاري سرمایه

 یجادو ا یتیو ترب یفرهنگ یکردبا رو) ییو دانشجو يآموز ورزش دانش( یهورزش کشور در سطوح پا گذاري یهتوسعه سرما

  )1( ییاجرا يها دستگاه یورزش يعموم مردم از فضاها يمند در بهره ییافزا هم

توجه به 

هاي  ورزش

  بومی و محلی

ها در همه  حاکم بر آن يها و اشاعه فرهنگ و ارزش یو محل یبوم هاي يو باز یمل يها ورزش سازي ینهو نهاد یتتقو

  )1( ها سازمانو مشارکت  يهمکار یقاز طر یورزش يها عرصه

  )2. (آن سازي یجهان يبرا  یتو فعال یرانا یو بوم یمل هاي يها و باز ورزش یشناخت و معرف

 یدر سطح مل ییاجرا يها و برنامه ها یاستو ارائه س یمبا تنظ یرانا یو بوم یمل هاي يها و باز ورزش سازي یجهان و یتتقو

  )8( یو فرامل

توسعه فرهنگ 

  ورزش

 یزو پره یماسال ینمواز یتزنان با رعا یجسمان یتمناسب با وضع یورزش هاي یتاز فعال یتفرهنگ ورزش و حما یتتقو

  )5( ورزشی هاي یطو مح ها یتدر فعال یقهاز اعمال سل
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 یتتقو یقاز طر یورزش یالتتشک یجادو ا یبر ورزش همگان تأکیدبا  بدنی یتترب هاي یتزنان به شرکت در فعال یقتشو

  )5(یده سرپوش یفضاها و اماکن ورزش یزو احداث و تجه یبودجه و امکانات ورزش آموزشگاه

و سالمت  یشاداب ینمنظور تأم به یاسالم ینمواز یتدر کشور با رعا یزنان به امکانات ورزش یابیدست ینهزمفراهم آوردن 

  ).5( زنان یو روان یجسم

  )3(دختران و زنان، رفع موانع موجود  ینتوسعه فرهنگ ورزش در ب

با  ربط يذ یفرهنگ ينهادها يو همکار یمامشارکت سازمان صداوس یقورزش بانوان از طر یو کم یفیک يتوسعه و ارتقا

  )1(وزارت ورزش و جوانان 

 یتجمع یزانو با توجه به م یو فرهنگ یاسالم يها ارزش يدر راستا یو همگان یهدر سطوح پا یژهو بانوان به يها ورزش

  )8(یابد   مضاعف توسعه يا گونه به زدایی یتو ضمن محروم شده یتزنان کشور تقو

  )12()جنسیتی و سنی هاي گروه تفکیک به( نآ نوع و همگانی ورزش در شرکت

توسعه علمی و 

  آموزشی

  )2( تصویب يبرا ربط يدر ورزش کشور و ارائه به مراجع ذ یفرهنگ يها توسعه آموزش و پژوهش يراهکارها پیشنهاد

  )8( علمی با انجام مطالعات یاسالم يدر جمهور بدنی یتورزش و ترب یستیو ز یاجتماع ی،ارزش یاهداف و مبان یینتب

  )4(زنان و دختران  یو اجتماع یخانوادگ ي،فرد هاي يو توانمند يخردمند ی،سطح آگاه يو ارتقا یمهارت بخش

، آزادمنش، جو حقیقتبانشاط،  یرخواه،خ یدوار،، امبلندهمت ی،متخلق به اخالق اسالم یزکار،مؤمن، پره هاي انسان یتترب

 بند موضوع( ایثارگرجمع گرا، خودباور و  ستیز، ظلم، دوست وطنرز، خالق، ، خردوخواه عدالت، گرا قانون یر،پذ یتمسؤول

  )16( ورزشبا استفاده از ) یمطلوب اسالم یو اجتماع يفرد یزندگ( یبهط یاتبه ح یدنرس) »1«

 یعلم هاي یتبا استفاده از ظرف بدنی یتورزش و ترب یتیو ترب یفرهنگ یکردهايرو موردالزم در  یقاتمطالعات و تحقانجام 

  ).8( یو دانشگاه

و  یعلم هاي یتبا استفاده از ظرف بدنی یتورزش و ترب یو ارزش یفرهنگ یکردهايرو ینهمطالعات الزم در زمتوسعه  

  ).8(کشور  یدانشگاه

توسط  یسالم زندگ هاي یوهش ینهزم خانواده در ياعضا یتو ترب یآگاه يآموزش الزم و فعال کردن زنان جهت ارتقا

  )3( یو جمع یلم يها رسانه

رسانه و 

  تبلیغات

  )1( .یو اخالق یفرهنگ یکردهايرو یتو تقو یفیک يورزش کشور و ارتقا يا رسانه یتوضع یسامانده

  )2. (بدنی یتدر حوزه ترب يا رسانه هاي یتفعال يسازنده برا یفرهنگ یکردهايرو یجترو

  )2( یاتنشر و مله انتشار کتب، جزواتوناگون ازجگ يها در قالب  یتفعال و مناسب از فعال یرسان اطالع

ملّی و  يها هاي مثبت ورزش قهرمانی و ترویج ورزش ورزشی سازمان صداوسیما با اذعان به سودمندي هیجان يها در برنامه

دار  تشویق زنان خانه یژهو هاي بومی و قومی، اشاعه فرهنگ صحیح ورزش و توجه بیشتر به گسترش ورزش همگانی به بازي

 ربط يذ يها هاي علمی ورزش و ارزیابی عملکرد دستگاه توجه به جنبه زن به فعالیت بدنی و ورزش پایه و نیو دخترا

  )7(رسد  الزم به نظر می ازپیش یشب

ها اهتمام  آن يشود و نسبت به اجرا یهته یورزش يها نخبگان رسانه یشیاند مربوط با هم يا رسانه يها و برنامه ها یاستس

  )8( یردصورت پذ یکاف

 يانجام کارها ی،سطح آگاه یشافزا یقاز اوقات فراغت در خانه از طر ینهبه يور بهره به سويدار  زنان خانه یده جهت
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  )4( یرحضوريغ يها مختلف و آموزش يها توسط رسانه یو اجتماع يفرد يها مهارت یرالمنفعه و کسب سا عام

  )3(ی و جمع یمل يها رسانه یقاز طر یژهو زنان به اطالعات به یدسترس یشافزا

  توسعه حقوقی

  )3(از زنان خانواده  یتحما راستاي در یو فرهنگ ياقتصاد ی،حقوق يها و ساختارها مقررات و برنامه ین،اصالح قوان

  )3( یدر زندگ يو معنو یاجتماع ی،روان ی،از سالمت جسم يبرخوردار يحق سالمت زنان به معنا

  )1( فرهنگیو  یاخالق هاي يمبارزه ساختارمند با ناهنجار در جهت یورزش یحقوق يساختارها یجادا

نظام تشویق و  

  تنبیه

  )2(بدنی  یتترب یاندرکاران امور فرهنگ از دست یو قدردان یلتجل یق،تشو هاي ینهفراهم نمودن زم

  )3(هاي سالمت زنان  برنامه ها و بازنگري مستمر، ارزشیابی و نظارت بر اجراي سیاست

نظارت و 

  بیارزیا

  .)1( یو انضباط یبه منشور اخالق یبا تأکید بر التزام عمل آن ها يبند و رتبه یورزش يها و مستمر بر باشگاه یقنظارت دق

  )2( کشور یجامعه ورزش یعملکرد فرهنگ یابینظارت و ارز یزي،ر برنامه

  )8( بدنی یتورزش و ترب ینظامنامه جامع فرهنگتهیه 

  )8(در کشور  بدنی یتورزش و ترب کننده یابیارز يانهاده يبر لزوم ارتباط و همکار

و مراقبت  یشو استقرار نظام پا یسالمت زنان، طراح يها و برنامه ها یاستس يو نظارت بر اجرا یابیمستمر، ارزش يبازنگر

  )3(سالمت زنان 

مشارکت  

بخش 

  خصوصی

  )3( زیست یطزنان و بهبود محمرتبط با زنان در توسعه سالمت  یردولتیغ يها از مشارکت سازمان یتحما

  )4( بانوان یژهو یو ورزشی احداث مراکز فرهنگ يو آحاد مردم برا یردولتیغ ی،دولت يها سازمان گذاري یهمشارکت و سرما

و  یتعاون هاي تشکل یجادو ا سازي خصوصی یقدولت از طر يو کاهش تصد یتعاون ی،خصوص هاي بخش يتوانمندساز

  )14()یکل هاي سیاست» 47«د بن موضوع( یورزش یردولتیغ

توسعه 

هاي  فرصت

  برابر

پرورش و  حق و سالم تفریحات بدنی و تربیت ینهدر زم یو آموزش یو عادالنه به امکانات ورزش یرفراگ یحق دسترس

  )13( اسالمی ینمتناسب با مواز المللی بین و یدر سطح مل یورزش یادینو حضور در م یورزش ياستعدادها ییشکوفا

  )3(اوقات فراغت  سازي ینهو بهورزشی  یاززنان و دختران به امکانات موردن یدسترس

اي و  مندي عادالنه آحاد مردم از امکانات ورزشی همگانی ایمن همراه با رعایت استانداردهاي ملی و معیارهاي منطقه بهره

  ).20()»8«بند  موضوع( جهانی

  )10( آنان ینب یضد و بدون تبعبرابر افراد جامعه اعم از زن و مر يها حقوق و فرصت

توجه به توسعه 

  ورزش بانوان

  )2( کشور یفرهنگ یدر ورزش بانوان در چارچوب نقشه مهندس یو فرهنگ یاسالم يها ارزش یجو ترو یتتقو

مطلوب زن  يعنوان الگو فرهنگ حاکم بر ورزش بانوان کشور به یجورزش بانوان و ترو یو کم یفیک يتوسعه و ارتقا

  )1( المللی ینو ب یمل یورزش يها در عرصهمسلمان 

  )3(دختران و زنان، رفع موانع موجود  ینتوسعه فرهنگ ورزش در ب

  )3(اوقات فراغت آنان  سازي ینهو به یازبه امکانات موردنزنان و دختران  یدسترس

و کاهش عوامل  ها یماريب از یشگیريو پ يو معنو یاجتماع ی،فرهنگ ی،روان ی،و توسعه سالمت زنان در ابعاد جسم ارتقا

  )3(خطر سالمت زنان 

از زنان  یتحما يدر راستا یو فرهنگ ياقتصاد ی،حقوق يها و ساختارها مقررات و برنامه ین،الزم جهت اصالح قوان یرتداب
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  )3( سالمتخانواده با تأکید بر 

طراحی و استقرار نظام پایش و مراقبت  هاي سالمت زنان، برنامه ها و بازنگري مستمر، ارزشیابی و نظارت بر اجراي سیاست

  )3(سالمت زنان 

هاي مؤثر بر ارتقاي سالمت زنان از طریق شوراي عالی  برنامه هاي بین بخشی در تدوین ها و هماهنگی تقویت همکاري   

   )3(سالمت

  )3( زنانمؤثر بر ارتقاي سالمت  شناسایی و تالش جهت رفع موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي       

از توان و امکانات  ینهمنظور استفاده به به یو نظارت ییاجرا یزي،ر برنامه گذاري، یاستس يها دستگاه یهکل یانم یهماهنگ یجادا

  )4( اطالعات و منابع در خصوص اوقات فراغت زنان و دختران یات،موجود و تبادل تجرب

  )4(زنان و دختران  یو اجتماع یخانوادگ ي،دفر هاي يو توانمند يخردمند ی،سطح آگاه يو ارتقا یمهارت بخش

و  یسالمت جسم ینتأم يمختلف گذران اوقات فراغت زنان و دختران در راستا هاي یتها و فعال به برنامه یده جهت

و  ینید یالتتما یتو رشد استعدادها، تقو ییشناسا ي،کسب نشاط و شاد ی،کاهش اضطراب و خستگ ی،بهداشت روان

  )4( زنان یو مل نیید یتو هو یاخالق

 محرومبه مناطق  یتگذران اوقات فراغت بانوان با اولو يبرا یو ورزش یو گسترش امکانات مراکز فرهنگ یزتوسعه، تجه

)4(  

و سالمت  یشاداب ینمنظور تأم به یاسالم ینمواز یتدر کشور با رعا یزنان به امکانات ورزش یابیدست ینهفراهم آوردن زم

  )5( زنان یو روان یجسم

و  ها یتدر فعال یقهاز اعمال سل یزو پره یاسالم ینمواز یتمناسب زنان با رعا ورزشاز  یتفرهنگ ورزش و حما یتتقو

  )5( ورزشی هاي یطمح

  )5( زنان یورزش هاي یتدر فعال يرفتار یمنف يدر مقابل الگوها یانفعال يها از تبرّج و حرکت یزپره

 یتتقو یقاز طر یورزش یالتتشک یجادو ا یبر ورزش همگان تأکیدبا  بدنی یتترب هاي یتزنان به شرکت در فعال یقتشو

  )5(یده سرپوش یفضاها و اماکن ورزش یزو احداث و تجه یبودجه و امکانات ورزش آموزشگاه

  )5( اسالمیاز ورزش زنان به جوامع  یستهشا يارائه الگو

  )8( یو فرهنگ یاسالم يها ارزش يدر راستا یو همگان یهدر سطوح پا یژهو بانوان به يها ورزشو تقویت  زدایی یتمحروم

  )13( اسالمی ینمتناسب با مواز المللی بین و یدر سطح مل یورزش یادینحضور در م

  )14()یکل هاي سیاست» 15«و بند » 13«بند  موضوع( یورزش هاي درصحنهزنان  یگاهجا يو ارتقا یتتقو

 

  .دهد میرا نشان توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن  یکردهايرو ،3جدول 

  3 جدول

  مربوطه کد  بر توسعه فرهنگی ورزش مؤثرعوامل   
رواج 

  ورزش

 اخالق ،ارزشتوسعه 

  و هویت دینی و ملی

ابزار و  عنوان بهورزش 

  هدف توسعه

         )1، 8، 2، 20-  14(  هاي کلی و منویات رهبري سیاست  1
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         )9،10،16،17،11،21(  توسعه نظام ورزش  2

       )16،18،19،10،1،3(  سالمت یکردتوجه به رو  3

       )15،16،17،18،14،13(  یاجتماع توسعه  4

       )14،10،8،17(  یاسیس توسعه  5

       )14،4،9(  توجه به خانواده و اوقات فراغت  6

7  
هویت بومی و  ،، اخالق توجه به ارزش

  ملی
)1،2،4،5،8،9،16،12(         

         )1،12(  ورزش قهرمانیتوجه به   8

         )9،12(  تربیتی توجه به ورزش همگانی و  9

       )6(  هاي توسعه کمی ورزش شاخص  10

         )8،3،4،14(  ریزي مدیریت و برنامه  11

      )1،4،12(  توسعه اقتصادي و زیرساختی ورزش  12

      )1(  گذاري توسعه سرمایه  13

        )8،1،2(  هاي بومی و محلی توجه به ورزش  14

      )3،5،1،8،12(  توسعه فرهنگ ورزش  15

        )2،3،4،8،16(  توسعه علمی و آموزشی  16

         )1،2،3،7،4،8(  رسانه و تبلیغات  17

       )1،13(  توسعه حقوقی ورزش  18

      )3،2(  نظام تشویق و تنبیه توجه به  19

      )1،2،3،8(  نظارت و ارزیابی  20

       )4،14،3(  مشارکت بخش خصوصی  21



١٧ 
 

        )3،13،20(  هاي برابر توسعه فرصت  22

         )1،2،3،4،5،8،13،14(  بانوان ورزش توسعه به توجه  23

  

رواج و مشارکت ) 1 یکردروسه  قالب را درورزش  یتوسعه فرهنگتحقیق نشان داد، اسناد باالدستی  يها افتهی

 ،نوان ابزار و هدف توسعهع ورزش به) 3در ورزش  یو مل یبوم یت، اخالق و هو توسعه ارزش) 2در ورزش 

، نظام ورزش توسعه ي،رهبر یاتو منو یکل هاي یاستس ،در اسناد باالدستی همچنین،. توجه قرار داده اندمورد 

،  به ارزش توجه ،به خانواده و اوقات فراغت توجه ،یاسیس توسعه، یاجتماع توسعه ،سالمت یکردبه رو توجه

توسعه  هاي شاخص ،یتیو ترب یبه ورزش همگان توجه ،یقهرمانبه ورزش  توجه ،یو مل یبوم یتهو ،اخالق

به  توجه ،گذاري یهسرما توسعه ،ورزش یرساختیو ز ياقتصاد توسعه ،یزير و برنامه مدیریت ،ورزش یکم

 یحقوق توسعه ،یغاتو تبل رسانه، یو آموزش یعلم توسعه ،فرهنگ ورزش توسعه ،یو محل یبوم يها ورزش

و  برابر يها فرصت توسعه، یبخش خصوص مشارکت، یابیو ارز نظارت، یهو تنب یقونظام تش به توجه ،ورزش

  .ندورزش بیان شده ا فرهنگی توسعه بر مؤثر عوامل به عنوان به توسعه ورزش بانوان توجه

  گیري بحث و نتیجه

ردار برخو ییباال یتآن از اهم یتوجه به توسعه فرهنگو است  یفرهنگ يامر ی،و ذات يماهو ازنظرورزش 

ورزش نیز  یزیربناي تمامی تغییرات و تحوالت در جامعه است، مسلماً توسعۀ فرهنگ ،نجا که فرهنگآاز . است

فرآیند  توان یمتوسعه فرهنگی را . باشد یدر این زمینه تابعی از فرهنگ و توسعۀ فرهنگی در سطح کالن م

 ها انسانرشد و تعالی  ساز ینهزمکه  اهداف مطلوب دانست يشئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستا يارتقا

در  بدین منظور .است يو معنو يانسان، در ابعاد ماد یو تعالهدف نهایی توسعه فرهنگی رشد . خواهد شد

  بدنی تربیتو   امر ورزش  به  جانبه همه  با اهتمام  و جسم  روح  بر پرورش ی نیزفرهنگ هاي سیاستاصول و 

ها و  توجه به وسیع بودن مفهوم فرهنگ ارائه شاخص با .شده است تأکید تماعیاج  مهم  ضرورت  یک  عنوان به

جهت تسهیل در مطالعات، ، این وجود  با ،توسعه فرهنگی ورزش کاري پیچیده است رویکردهاي

حلیل و بررسی وضعیت توسعه فرهنگی یک کشور باید ت .آن صورت گرفته است يها از مؤلفه هایی بندي یمتقس

بنا بر محدوده خاص  يا یارهایی باشد که در سطح ملی از ارزشمندي برخوردارند و در هر جامعهمبتنی بر مع

 ی،اسناد باالدست ی،قانون اساس بر اساس نآ رویکردهايتوسعه فرهنگی و  یقتحق یندر ا .توجه است  خود قابل

 ،تحقیق هاي یافتهبر اساس  .است قرارگرفتهورزش مورد تحلیل  فرهنگ و با توسعه مرتبط هاي طرحو  ها برنامه

،  توسعه ارزش) 2رواج و مشارکت در ورزش ) 1 سه رویکرد قالب درورزش  یتوسعه فرهنگ رویکردهاي
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شناسایی و دسته بندي توسعه مورد عنوان ابزار و هدف  ورزش به) 3در ورزش  یو مل یبوم یتاخالق و هو

  .قرار گرفت

  ت در ورزشرواج و مشارکعنوان   ورزش به یتوسعه فرهنگ .1

نظام  توسعه ي،رهبر یاتو منو یکل هاي یاستستوجه به ی چون ینشان داد اصول و راهبردها یقتحق کلی یافته

به ورزش  توجه ،یو مل یبوم یتهو ،، اخالق به ارزش توجه توجه به خانواده و اوقات فراغت، ،ورزش

توسعه  یزي،ر و برنامه یریتش، مدورز یتوسعه کم هاي شاخص یتی،و ترب یبه ورزش همگان توجه نی،قهرما

توسعه فرهنگ  ی،و محل یبوم يها توجه به ورزش گذاري، یهورزش، توسعه سرما یرساختیو ز ياقتصاد

 ،نبیهو ت یقنظام تشو ورزش، توجه به یتوسعه حقوق یغات،رسانه و تبل ی،و آموزش یورزش، توسعه علم

 در عوامل مؤثر عنوان به توسعه ورزش بانوان برابر و توجه به يها توسعه فرصت ی،مشارکت بخش خصوص

  .به شمار می آیندورزش رواج  یکردرو

 )1394(پور  يجواد و )2006(بوچر و همکاران  ي، د)2009( يساتیرادو و شیلبوراین نتیجه با نتایج تحقیقات 

و کاشف  یراق، ع)1393(و همکاران  یآصف همچنین نتایج تحقیقات يا حرفهو  یتوسعه ورزش قهرمان پیرامون

  .همخوانی دارد یتوسعه ورزش همگاندر ارتباط با ) 1393(

بر رواج ورزش و مشارکت  آشکار صورت به يرهبر یاتو منو یکل هاي یاستس تحقیق نشان داد در هاي یافته

اعم  یشانا ياز سو یابالغ یکل هاي یاستراستا موضوع ورزش در س یندر ا .شده است تأکیدافراد در ورزش 

و  يسالمت بارور یژهو ها به جانبه خانواده سالمت همه يارتقا يالزم برا يسازوکارها یجادا(» انوادهخ«از 

برنامه ششم  یکل هاي یاست، س)و بالنده یااز جامعه جوان، سالم، پو يدر جهت برخوردار يفرزند آور یشافزا

مندي  ین امنیت غذایی و بهرهتأم(» سالمت« یکل هاي یاست، س)یو ورزش همگان بدنی یتتوسعه ترب(توسعه 

پاك، امکانات ورزشی همگانی و  يوهوا عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب

 هاي یاست، س)اي و جهانی هاي بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهاي ملی و معیارهاي منطقه فرآورده

بوده  تأکیدمورد ) و ورزش در مدارس بدنی یتسعه تربتو(وپرورش کشور  تحول در نظام آموزش یجادا یکل

ازآنجاکه . رود یخانواده از عوامل مؤثر بر مشارکت در ورزش به شمار م ،ها یافتهبر اساس همچنین  .است

 یتورزش و فعال شود، یعنوان الگو آغاز م به ینوالد هاي یتدر ورزش از منزل و با مشاهده فعال نشد یاجتماع

گذراندن اوقات فراغت،  ايعنوان سنگ بن خانواده به. دهد یرکت کل افراد خانواده را ارتقا مزنان، مشا یبدن

مشارکت در اوقات فراغت مطلوب به  یاصل هاي کننده ییناز تع یکی یجهتدارك کننده عمده به ورزش و درنت

  ).6:1393مجلس، يها مرکز پژوهش( آید یشمار م
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از  )يا حرفهی و قهرمان ،یهمگان تربیتی، ورزش(ورزش ي ها مؤلفهسعه تو توجه به تحقیق نشان داد هاي یافته

با در نظر گرفتن نقش بسیار مهمی که  .مشارکت در ورزش است یشافزا در جامعه و مهم رواج ورزش عوامل

ایجاد نشاط و شادابی و پر کردن مطلوب اوقات فراغت براي آحاد مردم  ،ورزش در زمینه سالمت نهمگانی شد

 المللی ینب هاي یتفعالبه حضور مناسب در  یجهدرنتو حاصل آن نیز به توسعه ورزش قهرمانی و  تأثیر دارد و

به  مردمتوسعه کمی و کیفی ورزش، توسعه دسترسی آسان  )10:1393ي مجلس،ها پژوهشمرکز (انجامد  یم

اطالعات و  ورزش، گسترش مشارکت نهادهاي عمومی و مردمی در توسعه ورزش همگانی، توسعه فناوري

ارتباطات در ورزش، اصالح و بهبود ساختار ملی ورزش، ترویج فرهنگ ورزش و تحرك و سالمتی در جامعه 

نبود در این راستا  ).1394و همکاران،  یان یعسم( شود یتوسعه ورزش در جامعه محسوب م يازجمله راهبردها

بودن سرانه ورزش  یینکارا، پا ینظارت و یابیارز یستمس یکنبود  ،يا توسعه یندر قوان یاصول يها شاخص

توسعه  یازجمله موانع اساس یمسائل و مشکالت فرهنگ یو عدم توان مال یورزش هاي ینهباال بودن هز ی،همگان

  ).1393مجلس  يها مرکز پژوهش( گردد می بومحسدر کشور  یو رشد ورزش همگان

 یتوسعه کم ی ومشارکت بخش خصوصگذاري،  یهتوسعه سرما ،ساختاريو  يتوسعه اقتصاد ها یافتهبر اساس 

ساختار و بر ایجاد  )1394(پور  يجواددر این راستا  .رود یعوامل مؤثر بر مشارکت در ورزش به شمار م

صورت متناسب در توسعه  متنوع به يها در بخش یمناسب منابع مال یصتخص و ورزش یالت مناسبتشک

 بر نقش )1394(همکاران و  یانرگعس ،یخارج هاي گذاري یهجذب سرما یشبرافزا )1393( حمزه لو ، ورزش

  .اند کرده تأکید ی در رواج ورزشناخالص داخل یدتول

پدیده توجه به  .قرار داده است تأکیدمورد را در رواج ورزش  توجه به توسعه ورزش بانوانتحقیق  هاي یافته

ملی و حتی محلی توجه  المللی، یندر سطح بدارد که در جامعه به ورزش بانوان  يورزش بانوان اشاره به فرایند

فضاها و امکانات ورزشی را در  یتیجنس یضورزشی بدون تبع هاينهاد یرسان و خدمات شود ینشان داده م

و  ينادر( سازد یورزشی را در جامعه فراهم م هاي یتفعال ینهو زم دهد یبانوان قرار م یاراخت

عوامل فرهنگی و اجتماعی، ساختاري و مدیریتی، انسانی و  ی،و امکانات یعوامل مال .)52:1393همکاران،

تحقیقات بر عواملی این راستا در . )1390،و همکاران یمنظم(دارند  تأثیربر توسعه ورزش زنان تخصصی 

گسترده، بهبود نگرش مثبت  يساز و فرهنگ یشترجهت مشارکت ب یمل يها پوشش رسانه یشافزا ازجمله

 مشخص بودن سهم بودجه، )1395،و همکاران يافتخار(مشارکت ار کردن بستر جامعه به ورزش زنان و همو

بهبود  ،)1394 ،کشاورز(زنان  ورزش حوزه در فرهنگی مسائل ،)1390،مجلس يها پژوهشمرکز (بانوان  ورزش

مرکز (خانواده بانوان و  یژهو يها سالن يیااح) 1،2015ورزش انگلستاندپارتمان (بانوان ورزش  يا رسانه

                                                             
١ Department for Culture, Media & Sport 
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 )1391،مظفري( یورزش هاي یونسهم ورزش زنان از منابع مختلف فدراس یشافزا و )1393،مجلس يها وهشپژ

  .تاکید کرده اندتوسعه ورزش زنان در 

مشارکت  یشمهم رواج ورزش در جامعه و افزا يها از مؤلفه یزير و برنامه یریتمد ،نشان داد یقتحق هاي یافته

بلندمدت براي  راهبردهاي تدوین ازجملهی یراهبردها مختلف تحقیقات ،این یافته یدیتادر  .در ورزش است

 و انداز چشمین و تدو ، طراحی)2009،يساتیرادو و شیلبور( جذب افراد به ورزش راهاز  دستیابی به موفقیت

مرتبط با  گذاري یاستس، )1394،بخش ورزش توسعه برنامه ششم(ورزش  یدر توسعه فرهنگ يراهبرد ۀبرنام

و اثربخش  یافته تعامل سازمان ، افزایش)1391،و همکاران ياحمد( ییاجرارزشکار در سطح کالن و ورزش و و

مرکز ( ها گیري یمتصمو  ها یاستسدر اتخاذ  یهماهنگ ایجاد، )1391،مظفري(ورزش  ینهادهاي مل ینب

استانداردهاي بر  تأکیدبا  ینظام استانداردسازي اماکن و فضاهاي ورزش ینتدو ،)1379،مجلس يها پژوهش

  .اند کردهواج ورزش در جامعه بیان مدیریتی در ر يها مؤلفه عنوان بهرا  )1391،مظفري( المللی ینب

 .رود یبر رواج ورزش در جامعه به شمار م مؤثراز عوامل ی و محل یبوم يها توجه به ورزش ها، یافتهبر اساس 

مخزن مهم  عنوان به یسنت يها ورزش حفظ ؛ازجمله یمختلف يراهبردهاعوامل و  یقاتتحق یافته، ینا یدیتادر 

، )برنامه ششم بخش ورزش(مرتبط ي ها ورزش المللی ینب یوناز فدراس ، حمایت)1،2014یتسکراو( یفرهنگ

پاپ (پیوند با ساختارهاي فرهنگی  در اجرا و ، سهولت)1394 ی،غفران( ها ورزشاین  یجترو و احیا ریزي، برنامه

ي مهم در توسعه ها مؤلفه عنوان به )2،2016گرول و همکاران(یت هو یندهايبا فرآرتباط ا )1394،زن و همکاران

  .اند دهش یانببومی محلی  يها ورزش

 مرکز در این راستا نتایج .است مؤثربر رواج ورزش ی و آموزش یتوسعه علم هاي تحقیق نشان داد، یافته

  .یه با نتایج یافته فوق همخوانی داردپا یندر سن یادگیريو  آموزش مورددر  )1393(مجلس  يها پژوهش

راستا  یندر ا .درو یبر رواج ورزش در جامعه به شمار م مؤثراز عوامل رسانه  ،دنشان دا یقتحق هاي یافته

پور  یرجاو  )1391(وهمکاران  يهنر ،)1390(، عبدوي و فخري )1394(و همکاران  يگودرز ازجمله یمحققان

 تأکیدن آو مشارکت در  در جامعه رزشرواج ودر  ها خود بر نقش رسانه اتیقدر تحق) 1395(و همکاران 

در این . رود یبر رواج ورزش در جامعه به شمار م مؤثراز عوامل  یتوسعه حقوق ها، یافتهبر اساس  .اند کرده

 ینقوان نبود یف،تکال يناظر و روش نظارت، نبود زمان روشن برا یینعدم تع یف،وظا ياجرا یمتول یینتعراستا 

  ).26:1393مجلس، يها مرکز پژوهش(است  شده  یانبموانع توسعه حقوقی ورزش  عنوان بهمانع و جامع 
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 .رود یشمار مرواج ورزش در جامعه به بر  مؤثراز عوامل  برابر يها فرصتتوسعه  ،نشان داد یقتحق هاي یافته

 در جنسیتی برابري ازجمله ابر در ورزشبر يها فرصتاز توسعه مختلفی  يها جنبهبر تحقیقات  در این راستا

 نظام تقویت ،)1393،مجلس يها پژوهش مرکز(ی ورزش يفضاهان به آسا یدسترس ،)1،2013یونا( ورزش

توجه به  ،)1391،و همکاران يمظفر( ورزشی مختلف هاي رشته بین انسانی و فیزیکی مالی، منابع عادالنۀ تقسیم

توسعه ورزش در بین  هاي طرح، تبعیض در )1388،مجلس يها پژوهشمرکز ( يا حرفهورزش همگانی در برابر 

 يها پژوهش مرکز(ورزشی  يها رشتهتوجه یکسان به  ،)1390،مجلس يها پژوهش مرکز(بانوان و  یانآقا

بعد به  ینورزش در ا یتوسعه فرهنگبیان داشت  توان میکلی  يبند جمعدر  .اند داشته تأکید )1388،مجلس

موردبحث قرار  و مشارکت در آن رواج ورزش در جامعه يبرا سازي ینهو زم پردازد یمورزش  يتقاضا برا

  .گیرد یم

  در ورزش یو مل یبوم یت، اخالق و هو عنوان توسعه ارزش ورزش به یفرهنگ توسعه .2

 توسعه ي،رهبر یاتو منو یکل هاي یاستس توجه به ازجمله، ينشان داد اصول و راهبردها یقتحق یکل یافته

توجه به  ،یزير و برنامه یریتمد ،یتیو ترب یبه ورزش همگان توجه ی،به ورزش قهرمان ، توجهرزشنظام و

 یتوسعه حقوق یغات،رسانه و تبل ی،و آموزش یتوسعه فرهنگ ورزش، توسعه علم ی،و محل یبوم يها ورزش

، اخالق و  ارزش عوامل مؤثر در توسعه عنوان ، بهو توجه به توسعه ورزش بانوان یابیورزش، نظارت و ارز

 ی،اصل يها ورزش در ارزش هاي یتورزش به فعال يها ارزش .ندا شده  یانب در ورزش یو مل یبوم یتهو

 یورزش يها سازمان و اشاره دارد یو تعال یجوانمردانه، احترام، صداقت، دوست يباورها و اصول متمرکز بر باز

ورزش و  وزهکنفرانس وزرا و مسئوالن ارشد ح(ارند د  ها را بر عهده ارزش ینو حفاظت از ا یتحما یتمسئول

  ).2013،بدنی یتترب

 یتهکم ،)2015( 3ینگضد دوپ یجهان آژانس ،)2013( 2بیانیه برلین اسناد و تحقیقاتی ازجملهبا  یافته ینا

 )1390( پورآقا  و )2011( 5ورزشورزش کانادا در اخالق  ياستراتژ ،)2014( 4جوانمردانه يباز المللی ینب

 ،مند قاعده ی رقابتاجتماع يها نظام ارزش یتو تقو یدتول :جمله ازدر این تحقیقات بر عواملی  .دارد خوانی هم

 ،)50: 1393،جوانمرد ونوابخش(در ورزش  یاخالق يها چالش ی، مدیریتاخالق ا، توسعهکردن هنجاره یدرون

آموزش اصول اخالقی  ی،اصول اخالق یتورزشکاران نخبه به رعا یبترغ ،در ورزش یاخالق ي ها  انتقال ارزش

 یهآن از زاو يخود ورزش، ساختارها و سازوکارها یکرهدر پ .است قرارگرفتهتوجه  مورد )40:1392یان،نادر(

                                                             

١ Eoin J. Trolan 
٢ MINEPS،Declaration of Berlin 
٣ World Anti-Doping Agency 
٤ International committee for fair play 
٥ Sport Canada Strategy On Ethical Sport 



٢٢ 
 

و  یشناخت و جامعه یفرهنگ یاز منظر مبان توان یسوء و نابهنجار را م یاناترفتارها و جر ی،و اخالق یفرهنگ

نمود  يبند ها طبقه و سطح شاخص يساختار ي،ح به عمق در سه سطح فردورزش از سط یکاستراتژ یریتمد

  ).1390آقا پور، (

و  ياعتقاد يها ارزش یجبر ترو یکردرو یندر ا يورزش از منظر مقام معظم رهبر یتوسعه فرهنگ يدر راستا 

 هاي طیدینى و معنوى در مح يها ارزش یجورزش، ترو یطداشتن مح پاك نگه یقدر ورزش از طر یتمعنو

معنوى و  يها ، پایبندي قهرمانان به ارزشیورزش ها میداندر  يو معنو ینیداشتن شعائر د زنده نگه ی،ورزش

توسط  یو جوانب شرع يجوانمرد یهاخالق، روح رعایتپهلوانى در ورزشکاران،  یهروح یتالهى، تقو

، مقابله با انواع یهاي ورزش رسانه یاخالق یت، تقویروزيورزشکاران، توجه به شکر خداوند پس از کسب پ

از  یزمختلف، پره يها در عرصه المللی ینو ب یاز تخلفات داخل یزورزش، پره یطمح یداتو تهد ها یبآس

 استشده  تأکیدیت ها و واقع و توجه به ارزش ها سازي یهبه حاش اعتنایی بی رزشی،در مسائل و يسست انگار

 تأکیدبا ورزش  یختهآم يها بعد بر ارزش ینورزش در ا ینگتوسعه فرهخالصه  طور به ).1394وزارت ورزش،(

  .کند یم

  توسعه عنوان ابزار و هدف  ورزش به  .3

 یکردنظام ورزش، توجه به رو توسعه ي،رهبر یاتو منو یکل هاي یاستس ،نشان داد یقتحق یکل هاي یافته

به ورزش  توجه ،یملو  یبوم یتهو ،، اخالق به ارزش توجه ،یاسیتوسعه س ی،سالمت، توسعه اجتماع

توسعه  ی،و محل یبوم يها توجه به ورزش یزي،ر و برنامه یریتمد یتی،و ترب یبه ورزش همگان توجه نی،قهرما

عنوان عوامل  بهبرابر و توجه به توسعه ورزش بانوان  يها توسعه فرصت یغات،رسانه و تبل ی،و آموزش یعلم

  .است شده  یانبتوسعه  فعنوان ابزار و هد ورزش به یتوسعه فرهنگ در مؤثر

در ورزش ارتباط  یو توسعه فرهنگ یو اجتماع ياقتصاد یاسی،توسعه س یننشان داده است ب یقاتتحق یجنتا

تیلور و ( یاجتماعسرمایه  ازجملهي ها مؤلفهبر  ورزشی یدادهايرودر این راستا ورزش و  .وجود دارد یهدوسو

جوانمرد ( اعیاجتم ، انسجام)1392،اندام و همکاران( نیزباجامعه م یتوسعه فرهنگ ،)1،1:2015همکاران

 رمضانی نژاد( یفرهنگ اجتماع توسعه ،)1395،و همکاران يقائد(ی رفاه اجتماع يها شاخص ،)1393،ونوابخش

شدن  المللی ینو ب یورزش یدیپلماس) 1391 ی،فاضل(تقویت همگرایی و هویت ملی  ،)1395،و همکاران

 یو خارج یداخل یاست، س) 2008 ،2مرکل( تعامل ورزشکاران و ارائه هویت ملی، )1394یان،صباغ(ها  ورزش

  .دارند تأثیر )3،2015ریکا یلدن(قدرت نرم  وردندست آبه و 
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 یفرهنگ یتبر استفاده از ظرف یکردرو یندر ا يورزش از منظر مقام معظم رهبر یتوسعه فرهنگ يدر راستا

ال پیام معنویت به سراسر دنیا توسط ورزشکاران، نشان دادن پاك، انتق يها تربیت جوان يورزش در راستا

 یات،و برجسته کردن معنو نویتاسالمى، نشان دادن مظهر مع يها و ارزش داري ینورزشکاران به د يمند عالقه

 ییزدا یتدر جامعه، بارزه با معنو یرو رواج خ یمعروف عمل ها از غیرت دینى و ملى، امربه جوان یريگ بهره

  .)1394وزارت ورزش،(است  یدهگرد تأکید المللی ینب یغاتیتبل يها دستگاه

عنوان ابزار و هدف توسعه شمار  بهبر توسعه فرهنگی ورزش  مؤثراز عوامل  ورزش زنان ،ها یافتهبر اساس 

 هاي یفتمام ط یاسیو س یفرهنگ ی،اجتماع يرفتارها یانگرب يورزش زنان در هر کشور یرشد و ترق .رود یم

امروزه ورزش زنان  در این راستا ).1388و همکاران، يمظفر(زنان به ورزش است  یکرددر قبال روجامعه 

در کشور به شمار  ياقتصاد یتوسعه اجتماع یتنها از موضوعات و اهداف اساس نه یاز منابع انسان یمیعنوان ن به

 يها از شاخص یکی ،رو ینازا .گردد یمحسوب م یزاهداف توسعه ن یگرمؤثر در تحقق د يبلکه ابزار ،روند یم

ازجمله  یمختلف اجتماع يها است که زنان در عرصه یمشارکت و نقش یزانکشور م یک یافتگی توسعه

ورزش براي بانوان بر این اساس  .)2:1390مجلس، يها مرکز پژوهش(و ورزش در آن دارا هستند  بدنی یتترب

قادر زاده و (مت جسمی و روانی در پی داشته باشد کسب پذیرش اجتماعی، بازاندیشی و ارتقاي سال تواند یم

  ).334:1394ینی،حس

عنوان ابزار و  ورزش به یبر توسعه فرهنگ مؤثراز عوامل  برابر يها فرصت یجادا تحقیق نشان داد هاي یافته

در  یتاقل يها زنان و گروه يرا برا یتیو حما یاجتماع يورزش، فضا در این راستا .رود یهدف توسعه شمار م

افراد  یزندگ یفیتبه بهبود ک ی،شمول و تعامل اجتماع یشو با افزا کند یفراهم م توسعه الدرح يکشورها

متعدد  يدر بعد سوم بر نقش و کارکردها یتوسعه فرهنگ). 1،2017یادولت استرال( کند یمعلول کمک م

همچنین نقش ....) و یاسیس ،یاعاجتم اقتصادي،(توسعه بر ابعاد  ورزش المللی ینو ب یملّ ،یفرهنگ -یاجتماع

توسعه  یکرد ورزش و ابعاد کل یانب توان یبعد، م یندر ا یطورکل به .دکن یم تأکید ورزشبر توسعه  ابعاد توسعه

از  توان یو م رندباهم دا یهارتباط دوسو )یو ارزش یاخالق ی،علم ی،فرهنگ ی،اجتماع ي،اقتصاد یاسی،توسعه س(

  .ورزش استفاده نمود یتوسعه فرهنگ یکردتوسعه دوجانبه در رو ینداابزار فر یکعنوان  ورزش به

 نظام ورزشدر  يچندبعد يافزا هم یندفرا یکورزش  یعوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ یقتحق یجبر اساس نتا

در نظام ورزش  یندفرا ینو محصول ا یجهنت یدتوسعه آن با یاورزش  یاساس ضعف توسعه فرهنگ ینبر ا. است

تمام  ییافزا و هم یهدف، به هماهنگ یکعنوان  ورزش به یتوسعه فرهنگبر این اساس فته شود در نظر گر

  .بر آن وابسته است یرگذارعناصر تأث
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 فرآیند بر ورزش توسعه اثرات«). 1394( .پروین نسب، شوشی محمدرضا و فرد، معین یوسف؛ لو، حمزه 

  39 ،ص28شماره  .جوانان و ورزش راهبردي مطالعات فصلنامه. »ایران شدن جهانی
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 1395( .احمد سید سجادي، نژاد محمدمهدي و رحمتی، جلیل؛ سید یوسفی، رحیم؛ میر نژاد، رمضانی .(

 .ورزشی مدیریت مطالعات. »قهرمانی ورزش در فرهنگی توسعۀ در مؤثر هاي مالك و عوامل شناسایی«

  78-61 ،صص40، شماره8دوره

 کشورانداز توسعه  چشم سند. 

 مقام معظم رهبري یابالغ .)1392( .وپرورش کشور تحول در نظام آموزش یجادا یکل هاي سیاست  

 مقام معظم رهبري یابالغ .)1393( .برنامه ششم توسعه یکل هاي سیاست  

 مقام معظم رهبري یابالغ ).1393( .جمعیت یکل هاي سیاست  

 يمقام معظم رهبر یابالغ .)1395( .خانواده یکل هاي سیاست  

 مقام معظم رهبري یابالغ .)1393( .سالمت یکل هاي سیاست 

 مقام معظم رهبري یابالغ .)1385( .نظام یکل هاي یاستس 

 شوراي  .ورزش بانوان در جمهوري اسالمی ایران راهبردهاي .)1376( .فرهنگی انقالب عالی شوراي

 فرهنگی اجتماعی زنان

 فرهنگی جمهوري اسالمی ایراناصول سیاست  ).1378( .فرهنگی انقالب عالی شوراي.  

 بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران هاي سیاست .)1381( .فرهنگی انقالب عالی شوراي. 

 فرهنگی جمهوري اسالمی ایران هاي شاخص .)1382( .فرهنگی انقالب عالی شوراي.  

 هاي شاخصو  اه روش یلتحل یطرح پژوهش ییگزارش نها .)1382( .یانقالب فرهنگ یعال يشورا 

 یو علم یفرهنگ یابینظارت و ارز یئته .مختلف جهان يفرهنگ، هنر و ارتباطات در کشورها یابیارز

 یاسالم يزنان در نظام جمهور هاي یتحقوق و مسئول منشور .)1383( .فرهنگی انقالب عالی شوراي 

 .یرانا

 هوري اسالمی ایرانجم یمافرهنگی صداوس راهبردهاي .)1384( .فرهنگی انقالب عالی شوراي.  

 بدنی یتسازمان ترب یفرهنگ هاي یتو اولو ها سیاست .)1384( .فرهنگی انقالب عالی شوراي. 

 سالمت يارتقا يو راهبردها ها سیاست .)1386( .فرهنگی انقالب عالی شوراي. 

 بدنی تربیت فرهنگی کمیسیون نامه یینآ) 1387( .فرهنگی انقالب عالی شوراي.  

 مدل ارائه و کشور فرهنگی موضوعات تعیین و شناسایی). 1387( .فرهنگی بانقال عالی شوراي 

  فرهنگی هاي دستگاه کالن مدیریت کارگروه .موضوعات این از گیري گزارش
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 کارگروه .فرهنگی هاي مؤلفه و ابعاد راهبردي، هاي شاخص). 1389( .فرهنگی انقالب عالی شوراي 

  فرهنگی هاي شاخص

 120-1 صص .کشور فرهنگی مهندسی نقشه). 1392( .گیفرهن انقالب عالی شوراي  

 نامه  نظام(ورزش کشور  یو اقدامات حوزه فرهنگ ها اولویت .)1395( .فرهنگی انقالب عالی شوراي

 .)ورزش یفرهنگ

 علوم در اسنادي پژوهش شناختی روش مبانی«). 1394( .ایمان منش، عرفان سهیال و فسایی، صادقی 

-91 ،29، شماره 8دوره .فرهنگ راهبرد .»)ایرانی خانواده بر شدن مدرن یراتتأث: موردمطالعه(اجتماعی

61.  

 نشریه .»اقتصادي توسعه در فرهنگ نقش«). 1389( .امین نژاد، حق جالل و دهنوي، نرگس؛ نیا، صالح 

 79 – 66 صص ،44 و 43 شماره .فرهنگی مهندسی

 ،صص  ،16 شماره .ارتباطات –فرهنگ اتمطالع فصلنامه. »ورزشی دیپلماسی«). 1394( .علی صباغیان

136-155.  

 بدنی سازمان تربیت .توسعه فرهنگ ورزش کشورطرح  .)1386( .، محسنصفابخش 

 و مدیریت ملی مرکز .کشور ورزش جامع طرح). 1382( .ایران اسالمی جمهوري بدنی تربیت سازمان 

  .ورزش  توسعه

 ،راستاي در ایران آموزشی نظام کالن هاي سیاست افزایی هم و همخوانی«). 1391( .محبوبه عارفی 

 145 صص هجدهم، و هفدهم شماره .»فرهنگ راهبرد .فرهنگی توسعه

 نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان«). 1390( .فخري، فرناز و عبدوي، فاطمه«. 

 31،ص 68سال هجدهم، شماره . فصلنامه پژوهش هاي ارتباطی

 ،ورزش همگانی در ایران و  توسعهپیش روي  هاي چالش«). 1393( .میرمحمدکاشف،  و محسن عراقی

 655- 643 ص، ص4، شمارة 6دورة  .یورزش یریتمد یهنشر . »راهبردهاي آن

 در قهرمانی ورزش عملکرد بر مؤثر عوامل«). 1394( .فرناز فخري، افشار و جعفري، فریبا؛ ریان،عسگ 

  50- 37 صص، 29 شماره .ورزشی مدیریت مطالعات .»ایران

 ،174، صص7 شماره .سیاسی علوم نامه پژوهش .»هویت سیاست و ورزش«). 1391( .اله حبیب فاضلی -

151. 
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 ،و توسعه در زن آن، معنایی يها داللت و زنان ورزش«). 1394( .یمنچ سیده حسینی، امید و قادرزاده 

  .334- 309صص ،3 شماره سیزدهم،سال . زنان پژوهش .»سیاست

 يها بر شاخص ینقش ورزش قهرمان یبررس«). 1395( .یغالمعل کارگر، و فرزاد ي،غفور ی؛عل ي،قائد 

 ، شماره5 دوره .یورزش یریتدر مد يکاربرد يها پژوهش یپژوهش -  یفصلنامه علم. »یتوسعه اجتماع

17 ،35-47.  

 ورزشی فرهنگ يارتقا در ورزش شبکه هاي برنامه نقش«). 1394( .یدهسپ یدصالحی،س آذر و زاده، قلی 

  .49- 23 صص،27 شماره ،9 دوره .فرهنگی مدیریت .»تهران پنج منطقه دار خانه زنان

 ،نقاط عاملی تحلیل« .)1394( .حسین ذکایی، مرتضی و صوفی، رضایی ابوالفضل؛ فراهانی، لقمان؛ کشاورز 

 .»ایران در ورزشی المللی بین بزرگ رویدادهاي میزبانی و اخذ هاي فرصت و تهدیدها ضعف، قوت،

 .24-11 صص، 13، شماره 4دوره  ،13 شماره .ورزشی مدیریت در کاربردي هاي پژوهش

 ،تکیه با آن هاي مؤلفه و ورزش فرهنگ تعریف«). 1395( .غالمعلی کارگر، حمید و قاسمی، سارا؛ کشگر 

 در سازمانی رفتار مدیریت مطالعات .»کشور ورزش اندرکاران دست و ورزشکاران متخصصان، آراي بر

  22.- 11 ،12، شماره2دوره .زشور

 شناسایی عوامل مؤثر بر « .)1394( .ابراهیم ،علی دوست قهفرخی و ایوب ،محمود؛ اسالمی ،يگودرز

هاي کاربردي در  پژوهش .»توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیماي جمهوري اسالمی ایران

  27- 11 صص، 3شماره  ،4دوره  .مدیریت ورزشی

 ،و فرهنگی میان ارتباطات توسعه در ورزش نقش). 1393(.فردین مصطفایی، محمد؛ ،خالدیان ساالر؛ مرادي 

  60- 55 صص ،4 شماره ،1 دوره.ی ورزش يارتباطات در رسانه ها یریتمد .اجتماعی

 فرهنگی– اجتماعی هاي پژوهش معاونت .نظام ورزش شناسی آسیب .)1388( .مجلس هاي پژوهش مرکز. 

  27.- 1 صص

 هاي پژوهش معاونت .راهکارها ارائه و بانوان ورزش شناسی آسیب .)1390( .مجلس هاي پژوهش مرکز 

  .1 صص .فرهنگی –اجتماعی

 معاونت .راهکارها ارائه و موجود موانع همگانی، ورزش). 1393( .مجلس هاي پژوهش مرکز 

  .24 – 11 صص فرهنگی،– اجتماعی هاي پژوهش

 گانه پنج هاي برنامه در خانواده و زن هاي گفتمان تجلی بررسی). 1394( .مجلس هاي پژوهش مرکز 

  .45- 1 صص .فرهنگی –اجتماعی هاي پژوهش معاونت .توسعه
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 عوامل مؤثر بر توسعه  یینتع«). 1390( .یدناه یدهس ي،شتاب بوشهر و ؛ علم، شهرامیممر ی،منظم

، 10ره ، شما3دوره  .یورزش یریتمطالعات مد. »یرانا یاسالم يبدنی و ورزش بانوان جمهور تربیت

150-168  

 ،بر اي مطالعه: زنان ورزش شناختی انسان تحلیل« ).1393( .الهام ،اکبري و مهدي ،شهبازي ؛احمد نادري 

، 8 یاپیشماره پ -  2، شماره 4دوره  شناسی، انسان نشریه .»تهران بانوان هاي پارك ورزشی هاي فعالیت

  .68- 51 صص

 ي اخالقی در عملکرد ورزشی، کاهش انحرافات تأثیر شاخص ها«). 1392( .جهرمی، مسعود نادریان

 .نشریه مطالعات فرهنگی در ورزش .»رفتاري و کنترل دوپینگ در محیط هاي ورزشی از دیدگاه مربیان

  54 -43، صص 2ش 

 ،يها پژوهش  .»منصفانه يباز یکرداخالق در ورزش با رو« .)1387( .یلخل ي،علو و طاهره ندایی 

  220.-187 صص،2ه، شمار10دوره .یکالم ی،فلسف
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 .74- 1صص ، 6
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    Cultural development is the basis of real and sustainable development in all 
fields including sports system. Since sport is inherently cultural, sport development 
has been at the forefront of developmental documents and country development 
programs in the cultural development model. The research is to explain the 
dimensions and approaches of cultural development of sport and its effective 
factors in the sport of the country. This research is applied in terms of its purpose 
and it has been done by documentary method based on qualitative content analysis 
method and three-strain method has been used to strengthen the validity of 
research. 
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The findings showed that out of a total of ١٣٥ codified propositions, ٢٣ categories 
as effective factors, in the form of three approaches: ١. Extension and participation 
in sport. ٢. Development of value, ethics and native and national identity in sport. 
٣. Sport as a tool and goal. Developed, identified and categorized. 

Accordingly, general policies and leadership manifestations, development of the 
sport system, attention to the health approach, social development, political 
development, attention to family and leisure time, attention to value, ethics, 
indigenous and national identity, attention to the sport of the championship, 
attention to Sports and education, Indicators of quantitative development of sport, 
management and planning, economic and infrastructure development of sport, 
investment development, attention to indigenous and local sports, development of 
sports culture, scientific and educational development, media and advertising, legal 
development of sport, attention to encouragement and punishment, monitoring and 
evaluation, private sector participation, the development of equal opportunities and 
attention to the development of women's sports. All of the most important factors 
influencing cultural development of sport and its approaches of sport in this regard 
are also dependent on culture and cultural development at the macro level. 
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