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 تحلیل تماتیک الگوی فرهنگ ورزش در ایران
 

 3، محمد مهدی رحمتی2یمحمد پورکیان، 1*میمند یعباس قشم

 

 51/09/8179: پذیرش تاریخ                                 52/04/8179: دریافت تاریخ          

 چکیده

های مرتبط با آن هدف از نگارش این مقاله، تعریف فرهنگ ورزش و ارائه الگویی بومی از مولفه :هدف

 طبق تعریف انسان شناختی از فرهنگ، با استفاده از نظریه های متخصصان است.

این مقاله در چارچوب استراتژی تحقیق کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک و  :شناسیروش

ها به نفر از کارشناسان فرهنگی فدراسیون 2مدیران تربیت بدنی و فرهنگی و نفر از  80مصاحبه با 

 هاینهایت تم  در و اصلی مرتبط، هایتم مشترك، وجوه اساس صورت نمونه گیری هدفمند، ابتدا بر

شبکه مضامین مرتبط با چیستی  شناسایی و در نهایت مقوالت موضوع تحقیق را از مرکزی هر کدام

 ، به معنای«روایی تفسیری» پژوهش نیز اعتبارسنجی ترسیم و تحلیل می کند. روش فرهنگ ورزش را

 .است آن نهایی برای تائید نظران صاحب به نتایج پژوهش بازخورد و ارائه

نتایج ترسیم شبکه مضامین چیستی فرهنگ ورزش نشان می دهد؛ بین دو موضوع فرهنگ  :هایافته

رد، و این دو مضمون فراگیر حول مضامین سازمان دهنده ورزشی و ورزش فرهنگی تفاوت وجود دا

های ملی و های مادی و جسمی ورزش، ارزشهای ذاتی ورزش، ارزشهای عام اخالقی، ارزشارزش

های فرهنگی ورزش؛ الگوی فرهنگ های زندگی مدرن و ناهنجاریهای مذهبی، ارزشتاریخی، ارزش

 کنند.ورزش در ایران را تعریف می
مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها، » طبق یافته های تحقیق، فرهنگ ورزش به معنای :یریگنتیجه

باورها، آداب و سنن فرهنگی و تاریخی موثر بر رفتار ورزشی و همچنین ارزش های خاص منبعث از 

رشته های ورزشی)جنگجویی رشته های رزمی، جوانمردی ورزش پهلوانی و...( موثر بر فرهنگ افراد در 

 است.« ط ورزشی و جامعهمحی
 فرهنگ ورزشی، تحلیل تماتیک، ورزش فرهنگی های کلیدی:واژه

  

دانشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی استادیار  .5، دانشجوی دکتری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 8

 دانشگاه گیالنعلوم اجتماعی . دانشیار 1شهید بهشتی، 

gheshmi.1987@gmail.com دۀ مسئول:نشانی الکترونیک نویسن *
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 مقدمه
ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی در قرن 

به بعد در حوزه مطالعات  10و از دهه بیستم 

های اجتماعی و فرهنگی به بررسی ارزش

اجتماعی و هنجارهای فرهنگی جامعه پرداخته و 

به صورت ارتباط متقابل و مؤثر در قالب یک 

علوم تربیت بدنی و علوم  ای بینحوزه بین رشته

های مختلف و نو مورد توجه اجتماعی از جنبه

 ایهپدید ورزش به عنوان قرار گرفته است.

 و نهادها با اُرگانیک پیوندی فرهنگی، اجتماعی و

 دست که معنا این به دارد، اجتماعی ساختارهای

به  آن، به مربوط فعالیتهای و ورزش آوردهای

 محسوب عمومی گفرهن شاخص یک طور کلی

 (. 8170 بختیاری، )عباسی شوندمی

به معنای « فرهنگ ورزش»صحبت از اصطالح 

دعوت به پرس و جو و پرسش و پاسخ از بسیاری 

و همچنین  دالیل عالقه و شیفتگی ما به ورزش

فهم و بررسی و تجزیه تحلیل اینکه چرا و چگونه 

سازیم؛ ما به ورزش و محصوالتی که ما از آن می

دهیم. از طرف دیگر توجه به فرهنگ یت میاهم

پذیر نیست. بسیاری بدون نقد اثرات آن امکان

قویاً معتقدند که مصنوعات و آثار فرهنگ را به 

عنوان یک فرهنگ تعریف کنند از این منظر، به 

ها همچون دیگر آثار هنری طور مثال فیلم

اشکال جدیدی از آگاهی در مورد ورزش را به 

اند. در نگاهی دیگر پیوند مباحث نمایش گذاشته

نژاد، قومیت، جنسیت و هویت با ورزش و ساخت 

بدن؛ رویکردهای گوناگونی را به بحث فرهنگ 

ورزش پدید آورده است. واقعیت این است که 

ها مثل هاکی، کریکت و اسکی با برخی از ورزش

توجه به عوامل و شرایط تاریخی و فرهنگی و نه 

نی عمدتاً سفید هستند. بر لزوماً طبیعی و قانو

هایی نیستند های قومی تنها گروهاین مبنا اقلیت

اند. در طرف مقابل به که از ورزش تأثیر پذیرفته

ها مخصوصاً با رقابت شدید و طور تاریخی ورزش

دارای اعتبار مردانه بوده و در طی سخت 

های زندگی روزمره و انجام امور به صورت چالش

گر قدرت، شجاعت و فراتر از ای بیانواسطهبی

، 8باشند )کاشمری مردان بر زنان میهمه برتر

5000) 

 خردهیکشناسانه فرهنگ ورزش جامعه از منظر

فرهنگ است که به تسامح فرهنگ ورزش 

فرهنگ شامل باورها،  ین. اشودیخوانده م

انسان  یهاها و ساختها، هنجارها، عادتارزش

ها فرهنگخردهمربوط به ورزش است.  یاجتماع

فرهنگ  روینا اند. ازبافرهنگ جامعه در تعامل

و هم  پذیردیم یرجامعه تاث گورزش هم از فرهن

 (.8114 بدنی،یت)سازمان ترب گذاردیبر آن اثر م

لذا ورزش به عنوان یکی از مقوالت مهم 

 میان مشترکات از که جهت آن فرهنگی، از

 رفیک ط از تواندمی شود؛می محسوب جوامع

 فرهنگ محسوب دهندۀ پیوند ابزار به عنوان

 هایورزش در چنان که سو دیگر از و شود

 آیین است بوده مرسوم نیز ایران سنتی

 را گراییو اخالق خداپرستی مروت، جوانمردی،

 روحیه سرانجام و دهد انتشار و تعمیق

 در را فرهنگی انسجام و وحدت گرایی،جمع

(. همین 8112کند )مظاهری،  تقویت کشور

نزدیکی ارتباط بین این دو مقوله، بحث از تأثیر 

یا تأثرات هر دو حوزه بر یکدیگر و فضای 

اجتماعی را برانگیخته و زمینه توجه جامعه 

شناسان و محققان را فراهم کرده است. بحث از 

ارتباط بین این دو مقوله در کشور ما که مقوالت 

زمینه  فرهنگی بر سایر موارد سایه انداخته است

                                                  
1. Cashmore 
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طرح مباحث اخالقی و فرهنگی در تمامی 

های ورزشی را موجب شده است. این امر زمینه

در تمدن و فرهنگ شاید بدین دلیل باشد که 

عالوه  بدنییتورزش و ترب ی،اسالم-یرانیا یغن

با توجه به  یبر ارتباط متقابل بافرهنگ اجتماع

در متون؛  یو نظر یخیمدارك و شواهد تار

و  یفرهنگ یدهپد یک ینی،و د یمل یاتادب

 یهاها؛ رشتهکه از مهارت شودیم یتلق یتیترب

 کند )شیرزایی،یمختلف استفاده م یورزش

8175.) 

فرهنگ »با ذکر این مقدمه و بیان اهمیت مقوله 

، این حوزه به عنوان یکی از مقوالتی «ورزش

ها، است که اغلب در مطالب، تحقیقات و پژوهش

های صورت گرفته مرتبط اسیها و کارشنسیاست

شود؛ با حوزه فرهنگ در ورزش بدان پرداخته می

لیکن مروری بر تحقیق و تألیف های دیگر انجام 

گرفته در این حوزه در ایران، نشانگر این است 

که اغلب آن ها، مفهوم فرهنگ ورزش را به طور 

کنند؛ بلکه مسائل اجتماعی و خاص دنبال نمی

بررسی و تحلیل  فرهنگی حوزه ورزش را

کنند و تعریف دقیقی از فرهنگ ورزش و می

 های آن صورت نگرفته است.مولفه

های ( ضمن تأکید بر مولفه8170) کاشف

گوناگون در ارتباط با فرهنگ پذیری ورزش به 

 های موثر برپنج عامل مهم به عنوان مولفه

 کارکنان اساتید، دیدگاه از ورزش پذیری فرهنگ

 بر ورزش کند. تأثیراره میدانشجویان اش و

 سیاسی مسایل بر خانوادگی، تأثیر روابط انسجام

 خوب و تأثیر رفتارهای توسعه بر امنیتی، تأثیر و

ورزشی از نظر کاشف به  هایروزنامه و مجالت

ها هستند ولی تعریف عنوان مهمترین مولفه

 دهد. دردقیقی از فرهنگ ورزش ارائه نمی

 بررسی به (8171) انهمکار و احمدزاده تحقیق

 مازندران استان در ورزش فرهنگی هایچالش

 هایمهمترین چالش و است شده پرداخته

 شدن کم رنگ ترتیب به تحقیق در این فرهنگی

 سرخوشی و ورزشکاران، شادابی بین معنویت

مهمترین  عنوان به پیروزی کسب در مردم

 مازندران استان ورزش فرهنگی فرصت و چالش

 آن تعریف و ورزش فرهنگ اما مفهوم شد. تعیین

 است. عباسی مشخص نشده نیز تحقیق این در

 ورزش متقابل اثرات با بررسی (8170) بختیاری

 اگر در جامعه ای که می دهد فرهنگ، نشان و

 و فرهنگی روابط توسعه و ایجاد برای زمینه

 رابطة که است طبیعی نیاید، به وجود ورزش

 خواهد باقی یسطح ثابت در فرهنگ با ورزش

 در جامعه یک ملی فرهنگ با ورزش اگر ماند و

 خود به تصنعی و تجملی صورت نباشد، تعامل

 ماهیت از ورزشی پدیده های گرفت و خواهد

 به صورت ابزاری و شده خارج خود ارزشی

سیاسی و  اقتصادی، مختلف جهات تبلیغاتی در

آمد. وی نیز تعریف خاصی  خواهد در اجتماعی

ورزش و مولفه های آن ارائه نمی کند. از فرهنگ 

( تأهل، جنسیت، پایگاه اقتصادی 8111فتحی )

و اجتماعی، وضعیت اشتغال، احساس سودمندی 

ورزشی، دسترسی آسان به امکانات ورزشی، 

حمایت اجتماعی عالقه به رشته های ورزشی و 

حضور یک قهرمان ورزشی در خانواده را به 

ثر بر فعالیت عنوان عوامل جامعه شناختی مو

های ورزشی دانشجویان مورد بررسی قرار می 

( تالش کردند با 8172) دهد. کشکر و همکاران

های موجود، ضمن تعریف توجه به نقیصه

 مدل های آن را با تأکید برورزش، مولفه فرهنگ

 (8711) 8شاین سازمانی ادگار فرهنگ

                                                  
1. Shein 



 18 یاپیپ ،2 ماره، ش1938 تابستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                      … ورزش فرهنگ الگوی تماتیک تحلیل    121

 مدل این ارکان قالب در و بندیچارچوب

 عنوان به ایران در ورزش فرهنگ هایمؤلفه

تعریف  ایران فرهنگ تحت چتر فرهنگی خرده

ای از مجموعه»کنند. شاین؛ فرهنگ سازمانی را 

های مشترك که ها، باورها و پیش فرضارزش

های اجتماعی، روابط گروهی و فرآیندهای نظام

معنا « کندارتباطی را شکل داده و راهبری می

در سه سطح  کند. در تئوری شاین، فرهنگمی

مصنوعات بشرساز)در سطح  -8وجود دارد : 

ها و هنجارهای ارزش -5ظاهری( 

باورها و پیش  -1سطح میانی( در)رفتاری

ها)در هسته مدل(. از نظر کشگر و فرض

 فرهنگ» همکاران؛ فرهنگ ورزش به معنای

انسانی  مفروضات و باورها مجموعه یعنی ورزش

 اساس بر رفتار و ورزش در جامعه انتظار مورد

 رفتار شامل جامعه مطلوب و هنجارهای هاارزش

 سایر فرهنگ تکریم و رعایت اخالق با محترمانه

 طریق از به ورزش عادت ایجاد و اقوام و ملل

امکانات  و شرایط خلق برای منابع مدیریت

 زیبایی ملموس نمودهای نمایش و کردن ورزش

 شورز مصنوعات عنوان به و هنرمندانه شناختی

 است.« جامعه در

در بین محققان خارجی نیز توجه به مصادیق و 

های مرتبط با فرهنگ و ورزش؛ مثل ورزش حوزه

و مذهب، ورزش و قدرت، ورزش و جنسیت 

منشأ کارهای تحقیقی بوده است و مفهوم 

فرهنگ ورزش کمتر مورد توجه بوده است. آلن 

 سرمایه»عنوان  با ( در پژوهشی5002) 8واد

 دهد که، نشان می«ورزش جایگاه و فرهنگی

 اساس بر ورزش در افراد مشارکت الگوهای

 متفاوت نژاد، سن تحصیالت، جنسیت، طبقه،

                                                  
1   . Wood & Roberts 

 به عنوان جنسیت عامل از این منظر و است

 و عالوه باشدمی مشارکت تفاوت منبع مهمترین

 در مشارکت بینیپیش در تحصیلی شرایط آن بر

 در نیز لیشغ طبقه و دارد خاصی اهمیت ورزش

 فعالیت انجام یا تماشاگر ورزش به عنوان انتخاب

کند. پارکر و می ایجاد را تفاوت بیشترین ورزشی

( با مطالعه ارتباط بین 5081) 5واتسون

 50و  87مسیحیت و ورزش در انگلستان قرون 

اند رابطه بین توسعه تاریخی و کالمی تالش کرده

ه بین مسیحیت عضالنی و اینکه چگونه این رابط

ورزش و مذهب در قرن بیست و یکم در بریتانیا 

و شمال امریکا تأثیر داشته است را نشان دهند. 

های ورزشی موجود ها بسیاری از ارزشاز نظر آن

شود هایی یافت میدر بریتانیای حاضر، در زمینه

که با سلطنت ملکه ویکتوریا در انگلستان آغاز 

یر از اندیشه ( با تاث8712) 1هارگریوز .شده است

فوکو در اندیشه حکمرانی و هنر حکومتمندی، 

اولین تجزیه و تحلیل سیستماتیک از پیوندهای 

موجود بین ورزش و قدرت در بریتانیا را ارائه 

کند. هارگرویز با تأکید بر مناسبات بین جسم می

و قدرت با بحث جسم طبیعی، به مفهوم ورزش 

ش و ها از طریق جسم در آموزدر نابرابری

پرورش و فرهنگ مصرفی مدرن توجه خاصی 

در  87کند. از نظر او در خالل نیمه قرن می

های مدرسه عمومی جسم بریتانیا، ورزش با نظام

خورد، که شامل سالمتی، رژیم غذایی، پیوند می

 کار و استراحت و جنسیت بود. 

بنابراین، مرور بر ادبیات تحقیق در داخل و خارج 

دهد؛ پژوهش های صورت از کشور نشان می 

گرفته بیشتر بر روی آثار متقابل فرهنگ و 

ورزش بر یکدیگر در بین آحاد جامعه تمرکز می 

                                                  
2  .  Parker  & Watson 

3  .  Hargreaves 
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به مثابه « فرهنگ ورزش»کنند و کمتر به معنای

 در از آنجا که یک مفهوم توجه دارند.

 کالن جوامع، ریزیبرنامه و هاسیاستگذاری

 بر اندتومی هاواژه معانی و مفاهیم در شفافیت

 بیفزاید، تدوین شده هایبرنامه میزان اثربخشی

 تعریف « ورزش فرهنگ»است برای  الزم

رسد برای تحقیق و به نظر می شود ارائه مناسبی

ورزش »در مورد تأثیر و تأثر هر یک از دو حوزه 

بر یکدیگر، بایستی به تعریف فرهنگ « و فرهنگ

ورزش یا ورزش فرهنگی پرداخت و حدود و ثغور 

هر کدام را مشخص کرد. این امر بدان معناست 

های علمی شکل گرفته در که بکارگیری مدل

تواند بطن فرهنگ و تاریخ غرب به درستی نمی

ابعاد و زوایای این مقوله را روشن نماید و چه 

های روشی و بسا باعث سایه انداختن ارزش

 تعریفی آن مدل بر نتایج محقق شود. 

سیدن به تعریفی بومی از به نظر می رسد برای ر

متناسب با مولفه های « فرهنگ ورزش»مفهوم 

« فرهنگ»فرهنگی ایران، نیازمند بررسی مفهوم 

به عنوان نقطه شروع و مبنای تحقیق، و تعیین 

حدود و ثغور آن در حوزه مورد تحقیق هستیم. 

چرا که؛ تعریف از فرهنگ و تکثر منابع تغذیه 

ش یابد، دامنه فرهنگی به هر اندازه که گستر

های مرتبط با آن نیز بیشتر شمول حوزه

سان تعریف فرهنگ و شناسایی گردد. بدینمی

متغیرهای اساسی آن، دامنه و گستردگی 

ها و حیطه عمل مدیران را مشخص سیاست

نماید. دامنه تعاریف از فرهنگ به قدر زیاد می

ها به است که الحاق تعریف دقیق از میان آن

سازد. منتهی تمامی را سخت میمباحث علمی 

توان به نحوی در دو وجه زیبایی تعاریف را می

بندی کرد شناسانه و انسان شناسانه دسته

 (.8178)اشتریان، 

تعریف زیبایی شناسانه؛ فرهنگ را توسعه هنر و 

فعالیت تفننی در مقوالت زیبایی شناختی، 

داند که اوقات فراغت را محصوالت و خدماتی می

کنند. و طبق تعریف انسان شناسانه، در پر می

ترین و بهترین نمونه از تعاریف، تایلور گسترده

ای پیچیده شامل معارف فرهنگ را مجموعه

دانسته و معتقد است فرهنگ در برگیرنده همه 

هنرها، صنایع، فنون، اخالق، قوانین، سنن و 

باالخره تمامی عادات، رفتار و ضوابطی است که 

ضو جامعه از جامعة خود فرا فرد بعنوان ع

گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی می

 (.8122بر عهده دارد )روح االمینی، 

با اندکی تسامح می توانیم تعریف قاسمی و 

شامل باورها، »( از فرهنگ ورزش8174کشگر)

های انسان ها، هنجارها، عادات و ساختهارزش

تعاریف را در جمله « اجتماعی در مورد ورزش

انسان شناسانه قرار دهیم. این تعریف ورزش را 

گیرد که برای آن توسط ای در نظر میپدیده

هایی ساخته شده است. اگر انسان باورها و ارزش

ها و باورهای مرتبط با ورزش به مثابة یک ارزش

ی انسان در نظر گرفته خرده فرهنگ ساخته

ی در شوند، آنگاه فرهنگ نیز باید برساختی انسان

نظر گرفته شود. در تعریف زیبایی شناسانه از 

فرهنگ ورزش نیز می توان به مقوالتی چون 

مسابقات ورزشی و رسانه ها، فیلم های ورزشی و 

سایر مصنوعات هنری اشاره کرد که اوقات 

فراغت و ارائه خدمات ورزشی به جامعه را مورد 

 هدف قرار می دهند.

آن)فرهنگ تعریف فرهنگ و مصادیق  بنابراین

ورزشی، فرهنگ علمی، ...( و همچنین شناسایی 

ها را ریزیهای آن، تمرکز برنامهمتغیرها و مولفه

به صورت شفاف و حتی االمکان عینی مشخص 

سازد.می
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( به عنوان اولین نمونه از 8172) لذا این پژوهش با توجه به نقد مذکور که بر تحقیق کشگر و همکاران

کند، الگوی فرهنگ ورزش در ایران را با بهره گیری از آرای ه در کشور ایران، تالش میها در این زمینتالش

متخصصین ارائه و در چارچوب تعریف انسان شناسانه از فرهنگ تدوین، و به تعریفی خاص از فرهنگ ورزش 

 دست یابد.

 

 شناسی پژوهشروش
آن در ایران نشان می دهد که الگوی مروری بر ادبیات تحقیق در حوزه فرهنگ ورزش و آثار مرتبط با 

چه موجود است صرفاً نظریات پراکنده از برخی خاصی برای تعریف فرهنگ ورزش وجود ندارد و هر آن

اساتید و کارشناسان حوزه فرهنگ و ورزش در این ارتباط است. لذا این پژوهش با بهره گیری از روش 

کیفی بدست  های داده در موجود الگوهای گزارش و تحلیل شناخت، برای تحلیل تماتیک به عنوان روشی

آمده از مصاحبه ها و داده های متنی و نیز روشی برای طراحی الگوی مفهومی مناسب، تالش کرده است تا 

 شناخت، برای روشی الگویی مناسب برای تعریف فرهنگ ورزش در ایران طراحی کند. تحلیل مضمون،

است )براون و  ایمتنی مصاحبه هایهداد تحلیل کیفی، هایهداد در موجود الگوهای گزارش و تحلیل

 (.5002 ،8کالرك

ها به ها مشخص کند که دادهها و تحلیل آنگذاری دادهکند از طریق کددر حقیقت تحلیل تماتیک سعی می

 باید مد،آ دست به هاداده از که الگویی هاست. زمانیگویند. این تحلیل در پی الگویابی در دادهما چه می

( در 8175گیرند )محمدپور، می نشأت هااز داده هاتم عبارتی، به گیرد. صورت آن از موضوعی حمایت

 بر در نهایت و شودمی بندیهگرو مشترك معنایی هایمقوله اساس بر آن در متنی هایهتماتیک، داد تحلیل

 هایتم مراتبی، فرآیندی سلسله طی و مقوالت از کدام هر در شده بندیگروه عبارات مشترك وجوه اساس

 ( 8178)پاك سرشت،  شودمی شناسایی نهایی( مرکزی)تم تم نهایی، مرحله در و اصلی

 تحلیل در این مناسب کاربردی روش گیرد.می بر در را فنون و هاروش از ایگسترده طیف مضمون، تحلیل

 پژوهش از نوع اینکه به دلیل است. ایمقایسه تحلیل ها؛نمضامین؛ شبکه مضمو قالب تحلیل مضمون

 گیرینمونه روش و نیست متصور کمی هایهمچون پژوهش آن برای آماری جامعه لذا بود خواهد بنیادی

 داده و اطالعات بیشترین که شد خواهند انتخاب منابعی بود. به این منظور، خواهد تئوریک و یا نظری نیز

 مطلعین، باناندروازه کیفی اصطالح در یا ها،نمونه این با ند. مصاحبهکنمی فراهم سؤال تحقیق به پاسخ برای

 تعیین برای معیاری است نظری اشباع. یافتند دست نظری اشباع یمرحله محققان به که یافت ادامه آنجا تا

 یعمده هایسؤال پاسخ به که دهدمی ادامه را هامصاحبه جایی تا محقق آن اساس بر که هانمونه تعداد

 گیرینمونه را فرآیند این .نشود تولید هاداده گردآوری فرآیند در جدیدی هایداده یا شده اشباع تحقیق

 80همین اساس مصاحبه با  (. بر8170آید)محمدپور، می هدفمند گیرینمونه دنبال به که خوانندمی نظری

حضوری انجام گرفت و همچنین نفر از متخصصان و اساتید حوزه سیاستگذاری فرهنگی در ورزش به صورت 

                                                           
1  . Braun & Clarke 
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های تلگرامی انجام که ها نیز بصورت حضوری و پیامنفر از کارشناسان فرهنگی فدراسیون 2مصاحبه با 

 های مصاحبه شوندگان دریافت شد.سواالت مصاحبه برای آنان فرستاده و پاسخ

 به نوعی که اشاراتی و مالتج توضیحات، عبارات، مصاحبه هر از ابتدا مصاحبه، هایداده بندیبرای طبقه

 هایمقوله اساس بر سپس و ارتباط با موضوع مورد پژوهش به لحاظ معنایی دارد استخراج گردید، از حکایت

 از هر کدام در شده بندیگروه عبارات مشترك وجوه اساس بر نهایت در شدند. بندیهگرو معنایی مشترك

شدند. ترسیم شبکه مضامین  شناسایی مرکزی هایایت تمنه در و اصلی هایتم مرتبط، هایتم مقوالت،

مرتبط با چیستی فرهنگ ورزش و ارائه الگویی مناسب از تعریف فرهنگ ورزش در ایران، بخش مهمی از 

 ارائه با و است بوده «تفسیری روایی» پژوهش نیز این اعتبارسنجی های این پژوهش بوده است. روشفعالیت

این روش عبارت است از بررسی  .گردید اعمال آن نهایی تائید نظران صاحب هب نتایج پژوهش بازخورد و

که آیا این پژوهش به شکل صحیح اینصحّت یافته های پژوهش توسط مصاحبه شوندگان به منظور تعیین 

 روایی و پایایی د یا نه؟ برای سنجشدیدگاه های آنان را دربارۀ موضوع پژوهش تحت پوشش قرار می ده

 و پیشینه با الگوهای مفهومی بدست آمده از فرعی و اصلی فراگیر هایمضمون اینکه بر اضر عالوهح تحقیق

نخبگان پس از مالحظه  از گروهی هایدیدگاه و مطابقت داده شده است؛ نظریات مفهومی تحقیق چارچوب

 است. گردیده خصوص لحاظ این در الگوی نهایی طراحی شده، نیز

 

 

 یافته های پژوهش

ها و باورهای ورزشی که ن مرتبط با چیستی فرهنگ ورزش نشان می دهد که فرهنگ ورزشی با ارزشمضامی

گرایی، روحیه انسجام در ورزش های جمعگذارد، ارتباط دارند. در این قالب ویژگیبر فرهنگ افراد تأثیر می

ای، روحیه جنگجویی و مداری، جوانمردی و تواضع در ورزش پهلوانی و زورخانههای گروهی، روحیه اخالق

های رزمی، از جمله باورها و هنجارهای مرتبط با ورزش هستند که بر فرهنگ افراد تأثیر مهارت در ورزش

هایی چون احترام به بزرگتر، توجه به سجایای دهد. از طرف دیگر، ارزشها را جهت میگذاشته و رفتار آن

های فرهنگی بومی هستند رعایت حجاب از جمله ارزشاخالقی و مذهبی، دستگیری از محرومان و ضعیفان، 

های المللی جلوههای ملی و بینکه بر رفتار ورزشی موثر بوده و ورزشکاران مسلمان و ایرانی در رقابت

توان ورزش فرهنگی بیان نمود. اند. این مقوله را با اندکی تسامح میمختلفی از آن را به نمایش گذاشته

 .(8)جدول شماره 
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 مضامین چیستی فرهنگی ورزش .1جدول 
 مضمون اصلی مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر

 

 فرهنگ ورزشی و

 ورزش فرهنگی

 های عام اخالقیارزش
رعایت اصول ایثار و فداکاری و  -احترام به بزرگترها و پیشکسوتان 

 رعایت اصل صداقت و درستکاری.-جوانمردی

 های ذاتی ورزشارزش

افزایش جنگجویی و  -ی جسمی و نیرومندی افزایش توانای

افزایش روحیه انسجام،  -های رزمی، کشتی، ...( مهارت)خاص رشته

های تیمی مثل فوتبال، همکاری، مشارکت و جمع گرایی)رشته

 والیبال و ...(.

های جسمی و مادی ارزش

 ورزش

های درمان و بهبود کاهش هزینه-عامل حفظ بدن و تناسب اندام

 مانعی برای چاقی مفرط. –ی جسمی هاآسیب

 های فرهنگیناهنجاری

خشونت و دعواهای ورزشی  -توهین و فحاشی تماشاچیان و بازیکنان 

پرستی و کاهش معنویات در رواج پول -صداقتی داللی، رشوه و بی -

لگوهای ترویج لهو و لعب، قمار، خالکوبی و تغییرات بدن در ا -ورزش 

 ورزشی.

 ارزش های ملی و تاریخی

میهن دوستی ورزشکاران) احترام به پرچم، عدم قبول تابعیت دیگر 

 -ها های سرزمینی و جغرافیایی بر ورزشاثر ویژگی -کشورها،...( 

  -های رزمی در سرزمین ایران رشد فرهنگ عالقه به کشتی و رشته

 ای.و ورزش زورخانه گیری فرهنگ عیاری و پهلوانیموثر بر شکل

 های مذهبیارزش
انجام   -توجه به روحیه ایمان  -رعایت اصول مذهبی در ورزش 

رعایت عفاف و حجاب   -واجبات دینی و شرکت در مراسم مذهبی 

 برای بانوان.

 های زندگی مدرنارزش
رعایت اصل نظم و انضباط و   -پذیری فردی و اجتماعی مسئولیت

سالم سازی اوقات فراغت  -ریزی تقاد به اصل برنامهاع -وقت شناسی 

 روحیه همکاری، مشارکت و کار گروهی -و حفظ بدن 

 

در ارتباط با مضمون ارزش های عام اخالقی، 

کدهای احترام به بزرگترها و پیشکسوتان، رعایت 

اصول ایثار و فداکاری و جوانمردی و رعایت اصل 

 صداقت و درستکاری در بین ورزشکاران

بیشترین تأکیدات را به خود اختصاص داد است. 

بحث فرهنگ ورزش یک نگاه تاریخی دارد که 

بخشی از آن ناشی از منشأ تاریخی برخی از 

ورزش ها مثل کشتی و پهلوانی و زورخانه ای در 

ایران است و بخشی دیگر بخاطر تعلق فرهنگی 

ما ایرانیان به ارزش های اخالقی و دینی و 

است. در فرهنگ ایرانی بر آیین مذهبی خاصی 

های جوانمردی و راستی و درستی تاکید شده 

 است.

در ارتباط با مضمون ارزش های ذاتی ورزش، 

کدهای افزایش توانایی جسمی و نیرومندی، 

افزایش جنگجویی و مهارت)خاص رشته های 

رزمی، کشتی، ...( و رعایت اصل صداقت و 

رکت و افزایش روحیه انسجام، همکاری، مشا

جمع گرایی)رشته های تیمی مثل فوتبال، ...( 

بیشترین تأکیدات را به خود اختصاص داد است. 
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رشته های ورزشی تیمی بر روحیات مشارکتی، 

همکاری گروهی و انسجام افراد و گروه ها تأثیر 

دارد و از طرف دیگر تأثیری که بر رفتار فرد مثل 

ظ افزایش امید به زندگی، شادی و نشاط، حف

بدن و جلوگیری از آسیب های اجتماعی، 

جلوگیری از چاقی و یا تأثیری که بر مسئولیت 

پذیری فرد دارد بخشی از نتایج فردی ورزش 

 است.

در ارتباط با مضمون ارزش های مادی و جسمی 

ورزش، کدهای حفظ بدن و تناسب اندام، کاهش 

هزینه های درمان و بهبود آسیب های جسمی و 

قی مفرط بیشترین تأکیدات را به ممانعت از چا

در ورزش امروزین چون خود اختصاص داد است. 

فعالیت های بدنی کم شده است ورزش به 

صورت علم و دانش در آمده و در قالب تناسب 

اندام ظاهر و مدرن شده است و نقش اوقات 

فراغتی دارد و کارکردهای متفاوتی پیدا کرده 

 است.

های ملی و تاریخی، در ارتباط با مضمون ارزش 

کدهای میهن دوستی ورزشکاران) احترام به 

پرچم، عدم قبول تابعیت دیگر کشورها،...(، اثر 

ویژگی های سرزمینی و جغرافیایی بر ورزش ها، 

رشد فرهنگ عالقه به کشتی و رشته های رزمی 

در سرزمین ایران و شکل گیری فرهنگ عیاری و 

تأکیدات  پهلوانی و ورزش زورخانه ای بیشترین

ورزش در قدیم را به خود اختصاص داد است. 

بیشتر ناشی از نیازهای روزمره مردم به تحرك و 

نیرومندی بوده و اساساً رشد ورزش ها تاحدودی 

با ویژگی های طبیعی، فرهنگی و تاریخی هر 

ملتی عجین است مثال شما نگاه کنید به ورزش 

بال دو و میدانی در کشورهای آفریقایی، رشد فوت

در سرزمین آمریکای التین، رشد کشتی در 

ایران؛ همه این ها به نحوی در خون مردمانشان 

در ست و به نوعی فرهنگ آن کشورهاست. ا

ارتباط با مضمون ارزش های دینی و مذهبی، 

کدهای رعایت اصول مذهبی در ورزش، توجه به 

روحیه ایمان، انجام واجبات دینی و شرکت در 

رعایت عفاف و حجاب برای  مراسمات مذهبی و

بانوان بیشترین تأکیدات را به خود اختصاص داد 

است. *نگاه مذهبی به ورزش اغلب به حضور 

زنان در ورزش تحت تأثیر مسائل حجاب و عفاف 

و امرجنسیتی نگاهی منفی دارد و این حضور را 

 باعث بی اخالقی و گسترش فساد می بیند.

ندگی مدرن، در ارتباط با مضمون ارزش های ز

کدهای مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، 

رعایت اصل نظم و انضباط و وقت شناسی، 

اعتقاد به اصل برنامه ریزی در امور، سالم سازی 

اوقات فراغت و حفظ بدن، روحیه همکاری، 

مشارکت و کار گروهی و رعایت حقوق دیگران 

بیشترین تأکیدات را به خود اختصاص داد است. 

کردهای اجتماعی ورزش می تواند بنظرم کار

روحیه مشارکت، کار تیمی و مسئولیت پذیری را 

به جوانان ما یاد دهد و آن ها را برای انجام 

در ت و همکاری های گروهی آماده کند. فعالی

ارتباط با مضمون ناهنجاری های فرهنگی 

ورزش، کدهای توهین و فحاشی تماشاچیان و 

رزشی، داللی، بازیکنان، خشونت و دعواهای و

پارتی بازی، رشوه و بی صداقتی، رواج پول 

پرستی و کاهش معنویات در ورزش، پول پرستی 

و کاهش معنویات بیشترین تأکیدات را به خود 

امروزه تغییری در فرهنگ اختصاص داده است. 

سازمانی ورزش مثل دروغ، ریا، پارتی بازی و 

نظام شایسته ساالری نداشته ایم و بر اساس 

زدیک بودن به منابع قدرت جای شایسته ن

 ساالری را گرفتیم.
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الگوی تحلیل تماتیک فرهنگ ورزش ایران را می 

 (.8توان به شکل ذیل ترسیم کرد. شکل شماره )

 

 

 

 الگوی تحلیل تماتیک فرهنگ ورزش در ایران. 1شکل 

 گیریبحث و نتیجه
نتایج حاصل از ترسیم شبکه مضامین چیستی 

رزش در این تحقیق و همچنین انطباق فرهنگ و

آن ها با مفاهیم مورد بحث در تعریف انسان 

شناسانه از فرهنگ، نشانگر این است که فرهنگ 

ها و باورهای ورزشی و ورزشی با ارزش

گرایی، روحیه انسجام در هایی چون جمعویژگی

مداری، جوانمردی و تواضع ورزش، روحیه اخالق

و مهارت در  در ورزش، روحیه جنگجویی

های رزمی، بر فرهنگ افراد تأثیر گذاشته ورزش

دهند. از طرف دیگر، ها جهت میو بر رفتار آن

هایی چون احترام به بزرگتر، توجه به ارزش

سجایای اخالقی و مذهبی، دستگیری از 

محرومان و ضعیفان، رعایت حجاب از جمله 

های فرهنگی هستند که بر ورزش و رفتار ارزش

موثر هستند. این امر بدین معناست که؛ ورزشی 

فرهنگ ورزشی و ورزش فرهنگی در معنا و 

مفهوم، مصداق هایی دارند که نمی توان تقدم و 

تأخری برای هر کدام از آن ها قائل شد و یا این 

که تمامی مضامین حاصل از پژوهش را در قالب 

فرهنگ ورزشی خالصه کرد. بنابراین با عنایت به 

حقیق و شبکه مضامین ترسیم شده، یافته های ت
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مجموعه » فرهنگ ورزشی در این مقاله به معنای

ای از ارزش ها، هنجارها، باورها، آداب و سنن 

فرهنگی و تاریخی موثر بر رفتار ورزشی افراد و 

همچنین ارزش های خاص منبعث از رشته های 

ورزشی)جنگجویی رشته های رزمی، تواضع و 

و...( موثر بر فرهنگ جوانمردی ورزش پهلوانی 

 است.« افراد در محیط ورزش و جامعه

نکته مهم در این پژوهش، توجه به نقش و پیوند 

دو مقوله تربیت روحی و پرورش جسمی در 

فرهنگ مذهبی، ملی و تاریخی ایرانیان است به 

نحوی که؛ پیوند سالمتی جسمی و روحی در 

فرهنگ ایران باستان و فرهنگ اسالمی، زمینه را 

رای توجه به سالمتی روح)توجه به زمینه های ب

مذهبی و دین( و سالمتی جسمی)نیرومندی و 

ورزش( فراهم می کرده است که این پیوند به 

بهترین وجه در اخالق پهلوانان و عیاران نمود 

(. از 9، 8170بختیاری،  می یافته است)عباسی

طرف دیگر؛ در کشور ایران به عنوان یک 

تاریخی غنی، مسأله مذهب  کشوری فرهنگی و با

های زندگی اجتماعی به و دین بر تمامی حوزه

خصوص ورزش سایه انداخته است و هنگام 

صحبت در مورد فرهنگ ورزش، توجه به ارزش 

های مذهبی در میادین ورزشی و در بین 

ورزشکاران در اذهان متصور می شود. اهمیت 

نقش تعلیمات و ارزش های مذهبی بر فرهنگ 

برخی از مکاتب جامعه تا آن جاست که، ورزشی 

شناسی، ورزش را به مثابه نهادی شبه مذهبی 

تلقی می کنند که ارزش های مشترك جامعه را 

ورزش در . بلحاظ تاریخی نیز، تقویت می کند

همراه  با اخالق و عرفانه فرهنگی ایران، گذشت

حضرت اسوه خود را  چنانکه ورزشکاران بوده،

و پهلوانان غالباً در زمره علی)ع( می دانستند 

بسیاری از  نیز امروزهو  جوانمردان بودند

ورزشکاران کشور ما در زمره اهل شریعتند یا 

و  8178الاقل عالیق دینی دارند)داوری اردکانی،

 تعریف . همچنین تأکید(5081، 8پارکر و واتسون

 نوعی با به دینی، ارزشهای بر ورزش فرهنگ

 (8785) دورکیم دتأیی مورد فرهنگی محورهای

 ( همسو است زیرا8721) ( و آرنولد8721) وبر و

 با دینی باورهای بودند که معتقد آنها

 در نزدیک دارند و پیوندی اجتماعی ساختارهای

 عنوان به ها، دینآن شناختی جامعه باورهای

 تلقی جوامع فرهنگ شناخت در محوری مهم

 شود.می

ه عنوان های فرهنگی ورزش بتوجه به ناهنجاری

بخشی دیگر از مضامین سازمان دهنده الگوی 

نتایج سایر  مطرح شده در این مقاله است که

تحقیقات نیز نشان می دهد که استفاده از 

شعارهای نامناسب و رواج فحاشی در بین 

تماشاگران و ورزشکاران به عنوان مهمترین 

چالش فرهنگی ورزش در ورزش کشور، جزئی از 

ت و نمی توان انتظار داشت فضای کلی جامعه اس

وقتی این مسائل در سطح جامعه از دانشگاه تا 

خیابان رواج دارد؛ در محیط ورزش شایع نباشد. 

همچنین گسترش رشوه و تبانی، دوپینگ، 

خشونت و خالکوبی و کاهش معنویات نیز متأثر 

از فضای جامعه است و فضای فرهنگی ورزش 

ه و یه است)احمدزادنیز متأثر از این قض

(. 5088، 5یادا و سینگ و 8171همکاران، 

که طبق نظریه پردازان جامعه شناسی چنان

برخورد ابزارگرایانه با ورزشکاران، از بین تضاد؛ 

رفتن روحیه سالم زیستی و جایگزینی طمع 

دستیابی به رکوردهای باالتر به هر قیمت، کسب 

مدال بیشتر، تبلیغات گسترده، رواج دوپینگ، 

                                                  
1. Parker & Watson 

2  . Yadav & Singh 
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 کردن گلچین گرایی، بهحاکمیت نخ

ستعدادهای فیزیکی جهت ترویج و گسترش ا

روحیه ملی گرایی از جمله مهمترین موضوعات 

 (8715)گریندورفر و یاناکیس، .استمهم 

همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت 

پذیری فردی و اجتماعی، رعایت اصل نظم و 

انضباط و وقت شناسی، اعتقاد به اصل برنامه 

در امور، سالم سازی اوقات فراغت و حفظ ریزی 

بدن، روحیه همکاری، مشارکت و کار گروهی و 

رعایت حقوق دیگران به عنوان مجموعه ای از 

ارزش های زندگی مدرن در نتیجه گسترش 

فرهنگ ورزش تقویت خواهند شد. نتایج تحقیق 

 ( و فرج زاده و همکاران8772) 8فرای و نیکسون

 فرهنگ حاصل د( نیز نشان می ده8174)

 شکل گیری و یادگیری طریق از ورزش پذیری

 ارتباطات تقویت و مهارتها بهبود نگرشها، باورها،

 به آموخته ها این می پذیرد؛ انجام اجتماعی

 قابل ورزشکار افراد دیگر زندگی زمینه های

 هایزمینه در که شودمی موجب و است انتقال

و  یگروه های فعالیت در نیز خود حیات دیگر

از کنند.  عمل آمیزیموفقیت صورتبه جمعی

ورزش در سطح کالن  نیز نظر کارکردگرایان

باعث ایجاد احساس وحدت و یکپارچگی در بین 

اجتماعی،  های کسب مهارت ،افراد جامعه

 و ای صیلی، حرفهتح های دسترسی به فرصت

کنترل اجتماعی،  و فردی هویت گیری شکل...، 

، تندرستی جسمانیها،  رهایی از تنش، اجتماعی

، ترویج وفاداری ملیها،  کاهش تضادها و تنش

اتحاد افراد در همنوایی،  و پذیری جامعه

 و جنسی های تقویت نقشاجتماعی،  های زمینه

                                                  
1  .  Nixon & Fray 

و یاناکیس،  گریندورفر) نژادی می شود. و سنی

8715) 

الگوی ترسیم شده در این تحقیق نشان می دهد 

ناسانه و در فرهنگ ورزش در معنای اسنان ش

قالب تعریف گسترده از فرهنگ و مولفه های آن، 

نیازمند نگاه گسترده برنامه ریزان فرهنگی و 

مسئوالن ورزش کشوری به تمامی ابعاد مذهبی، 

تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ویژگی 

های خاص ورزش در ارتباط با بحث الگوسازی 

 فرهنگ ورزش است. این مقاله با هدف تعریف

مفهوم فرهنگ ورزش و ارائه الگویی بومی از 

مولفه های آن، تالش کرد تا با بهره گیری از 

نظریات متخصصان، الگویی متناسب با ویژگی 

های فرهنگی بومی ایران ترسیم کند و می طلبد 

که سایر پژوهشگران با تحقیق و پژوهش حول 

مضامین واسط این الگو، به بهبود کمی و کیفی 

بع تحقیقی پیرامون بحث ورزش و مطالب و منا

های اجتماعی، ورزش و محیط زیست، مسئولیت

 ورزش و اوقات فراغت، ورزش و کاهش

های جسمی و روانی، ورزش و سیاست و آسیب

...، به عنوان بخشی از  موضوعات پژوهشی در 

 این حوزه کمک نمایند.
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Abstract 

Objective: The purpose of this article is to define the culture of sport and 

presenting an indigenous model of the components of its, according to the 

anthropological definition of culture, using the theories of experts. 

Methodology: This article is in the framework of the qualitative research 

strategy and interviews with 10 physical and cultural education managers 

and 5 cultural experts of the federations in a targeted sampling First, on the 

basis of common funds, the themes, related themes, the main themes and the 

themes of each of the categories of the topic of research are identified, 

finally, draws and analyzes the network of themes related to the nature of 

sport culture "What is sport culture?". 

Results: The results of the network designing are indicative of the culture of 

sport; there is a difference between the two themes of cultural sport and 

cultural sport, and these two themes are broader around the themes of 

organizing universal moral values, the intrinsic values of exercise, physical 

and physical values of exercise, national and historical values, Religious 

values, values of modern life and cultural anomalies of sport, define the 

culture of sport in Iran. 

Conclusion: According to research findings, culture of culture means "a set 

of values, norms, beliefs, customs and cultural and historical traditions 

affecting sporting behavior, as well as specific values derived from sports 

(martial arts, martial arts, and ...) influences the culture of people in the 

sports and community environment".  
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