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  چكيده 
روش انجام پـژوهش  . استمعنوي ورزش كشور  هاي فرهنگي  ها و ويژگي تعيين شاخص اين مقالههدف 

جامعه آماري در بخش كيفي را مديران ستادي، اساتيد مديريت ورزشي و پژوهشگران اين حوزه  وآميخته 
بـه  . و در بخش كمي مديران و متخصصان ورزشي، اساتيد مديريت ورزشي و پژوهشگران تشكيل دادنـد 

هـا بـا    تحليـل داده . ساخته به صورت آناليـن و ميـداني توزيـع شـد     پرسشنامه محقق 65صورت هدفمند 
شـناختي و آمـار اسـتنباطي آزمـون فريـدمن در سـطح        هاي جمعيـت  استفاده از آمار توصيفي براي ويژگي

نتايج نشـان داد در  . دشها استفاده  ها و مؤلفه بندي شاخص براي اولويت SPSSافزار با نرم 05/0داري  معني
هـاي شـاخص فرهنگـي ورزش كشـور بيشـترين ميـانگين رتبـه مربـوط بـه           بندي مربوط به مؤلفـه  رتبه

هاي فرهنگي در ورزش و كمترين ميانگين رتبه مربوط بـه ارتباطـات و مبـادالت فرهنگـي بـوده       فعاليت
انگين رتبـه مربـوط بـه    هاي شاخص معنوي ورزش نيـز بيشـترين ميـ    بندي مربوط به مؤلفه در رتبه. است

  . فعاليت معنوي در ورزش و كمترين ميانگين رتبه مربوط به هويت ديني در ورزش بوده است
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   مقدمه
فرهنگي است كـه پيونـدي بسـيار محكـم بـا مجموعـه نهادهـا و        -اي اجتماعي ورزش پديده

هـا از طريـق    كنند كـه تجلـي ارزش   ، بيان مي)1922(شافر و الم . ساختارهاي اجتماعي دارد
شناسـي ماننــد   حتـي برخــي از مكاتـب جامعــه  . در جامعـه اســت ورزش نشـانگر اهميــت آن  

ورزنـد و آن را بـه عنـوان     كاركردگرايي به نقش ورزش در ايجاد ثبات اجتماعي تأكيد مي
هاي مشترك جامعه  ها ارزش كنند كه با استفاده از مراسم و آيين نهادي شبه مذهبي تلقي مي

، در ايـن مـورد گفتـه اسـت كـه      )1960(فردريكسـون  . )1389عبـدلي،  (كنـد   را تقويت مي
بالنچـارد،  (» گونه درك شـود  ورزش در درجه اول يك محصول فرهنگي است و بايد اين«

، فرهنگ را الگـوي معنـايي و منتقـل شـده در طـول تـاريخ       )2000(گيرتز  همچنين. )1389
اي از اعمال معلومات نمادين پويا بدانيم كـه   تعريف كرده است كه اگر فرهنگ را مجموعه

ها، آداب و رسوم افراد يك گروه و بـا   در خالقيت فرهنگي، طرز فكر، نوع احساس ارزش
ورزش بخشي از فرهنگ است و بين آن دو . )Geertz, 2000: 177(كند  يك جامعه بروز مي

زش و كيفيـت  به طوري كه شـناخت ورزش بـدون آگـاهي از ار   . رابطه مستقيم وجود دارد
به همين دليل رشد و توسعه ورزش در هـر  . پذير نيست هاي فرهنگي يك جامعه امكان ريشه

  . شود جامعه، به فرهنگ جامعه آن كشور مربوط مي
در ايران باستان نيز همواره ورزش بخشي از فرهنگ جامعـه بـوده اسـت، حتـي تنظـيم      

، انجـام مسـابقات   )هـاكي (بدون اسـب  و ) چوگان(بازي با توپ، به وسيله ايرانيان با كمك 
ضــروري اســت . تيرانــدازي، كشــتي و دوهــا برگرفتــه از فرهنــگ ايرانيــان در گذشــته بــود

پـذيري را داراسـت    اي كـه هـر دو خاصـيت فرهنـگ     بدني و ورزش به عنـوان پديـده   تربيت
هـايي كـه    ررسـي قـرار گيـرد و شـاخص    ، مورد تجزيه و تحليل و ب)1390عباسي بختياري، (

رعايــت مــوازين اخالقــي در . نمايــانگر فرهنــگ در ورزش كشــور هســتند مشــخص شــوند
هاي ورزشي و مسابقات توسط ورزشكاران از جمله خاسـتگاه جهـاني و ملـي دارد و     محيط

هـاي اخيـر    در سال. )1381خبيري، (باشد  اندركاران و تماشاچيان مي مورد پسند كليه دست



  61    معنوي ورزش كشور - هاي فرهنگي ها و ويژگي تعيين شاخص

هـاي اخالقـي و رفتـاري در بـين ورزشـكاران،       هاي رفتاري، انحـراف و كجـروي  ناهنجاري
هاي  رسانه. اندركاران امور ورزش اتفاق افتاده است مربيان، داوران و ساير مسئوالن و دست

مستند از انحراف در ورزش توسط ورزشكاران و مربيان و هاي  جمعي و مطبوعات گزارش
: 2014احمـدزاده، موسـوي، دوسـتي،    (دهنـد   هاي ورزشي ارائه مي ها و باشگاه حتي سازمان

بدني بـه عنـوان يـك پديـده تربيتـي سـازنده و مفيـد در         در واقع نقش ورزش و تربيت. )17
خـاطر ايـن   ه بنـابراين دليـل اهميـت ورزش بـ    . پرمحتوا نمودن بعد فرهنگي هنر جامعه است

نقش ورزش . كنندگان آن است مندان به مراتب بيشتر از شركت است كه امروز تعداد عالقه
هـا بسـيار بـا     هاي انسـاني و اخالقـي جامعـه بـه ديگرملـت      ارزشدر انتقال ميراث فرهنگي و 

هـا و هنجارهـاي اجتمـاعي بـا عضـويت در       اهميت و پررنگ است و مرور و تمـرين ارزش 
اين پديده اجتماعي عصر حاضر، مملو از نقش وابسـتگي  . پذير است هاي ورزشي امكان تيم

هـاي   ياري از ارزشو همبستگي، همكـاري، گذشـت، فـداكاري، دوسـتي، صـميميت و بسـ      
توانـد ضـمن انتقـال     انساني و اجتماعي ديگر در موفقيت و پيروزي است و به آساني نيز مـي 

دهنـده غنـاي فرهنگـي     فرهنگ از يك نسل به نسل ديگر، از يك ملت به ملت ديگر، نشـان 
هاي مختلـف اجتمـاعي و    حيطه. )1390 عباسي بختياري،(اين جامعه پويا و رو به رشد باشد 

شناسي  امعهجشناسان و پيشگامان  فرهنگي ورزش و اهميت بسيار باالي دارد، بنابراين جامعه
ورزش همچون مارسل مس، يوهان هويزينگـا، رژه كـايووا، نـوربرت اليـاس و پيـر بورديـو       

اد فرهنگـي و  ورزش در تمـامي ابعـ  . انـد  توجه ويـژه و ديـدگاهي مسـاعد بـه ورزش داشـته     
اجتماعي جامعه اثرگـذار اسـت حتـي امكـان قضـاوت دربـاره سـطح پيشـرفت اجتمـاعي و          

پـذير   فرهنگي يك جامعه با در نظر گرفتن توسعه فرهنگ ورزش بين افراد آن جامعه امكان
الزم به ذكر است كه توسعه فرهنگ ورزشي با عوامل اجتماعي حاكم بر جامعـه نيـز   . است

براين، ارزيابي شرايط اقتصادي، فرهنگـي و ميـزان همـاهنگي اجتمـاعي     بنا. در ارتباط است
موجود در تعيين ميـزان رشـد يـا محـدوديت در فرهنـگ ورزش نقشـي تعيـين كننـده دارد         

  .)1383خولي، (
بـه دليـل نقـش فرهنـگ توسـعة      . هنگ در ورزش نقشي روشـن و انكارناپـذير دارد  فر

تـر نمـودن سـنجش پيشـرفت ملـي، اهميـت و        هاي توسـعه انسـاني در واقعـي    پايدار شاخص
هـاي فرهنگـي در حيطـه ورزش و     ضرورت نگاه ويژه به فرهنگ و ارزيابي مستمر شـاخص 

هـاي بـدني و    و اهميـت فعاليـت   درونـي كـردن ارزش  . تندرستي را دو چندان نمـوده اسـت  
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ورزش، ايجاد روحيـه نشـاط و شـادابي و هدفمنـد نمـودن اوقـات فراغـت عمـوم جامعـه و          
هـاي   همگاني نمودن فعاليت. شود هاي ورزشي پيگيري مي هاي رقابتي توسط سازمان فعاليت

ريزي، تخصيص  هاي ذكر شده نيازمند برنامه يابي به هدف ورزش و تندرستي به منظر دست
بودجه، فضـاي ورزشـي اسـتاندارد و نيـروي انسـاني كـارآزموده در كنـار اسـتفاده بهينـه از          

سند تفصيلي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش (هاي فرهنگي در كشور است  شاخص
سـالمي ايـران،   كشور مطالعـات تفصـيلي توسـعه ورزش سـازمان تربيـت بـدني جمهـوري ا       

1384( .  
هاي واقعي و  هاي فرهنگي در حوزه ورزش به برقراري هدف ها و شاخصتعيين مؤلفه

هـاي انجـام كـار را بـه روشـني       شناخت مراحل كنترل كمك كرده و تنگناها و محـدوديت 
هـاي گذشـته را    كنـد كـه فعاليـت    دهد و به مديران فرهنگي و ورزشي كمـك مـي  نشان مي

هـا بـراي    ايـن شـاخص  . ريـزي كننـد   هاي جديد برنامـه  نموده و براي فعاليت تجزبه و تحليل
هاي مختلف ورزش و ايجاد رقابت بين آنها بسيار مفيدند و به همين علـت   مقايسه بين بخش

سيسـتم  . هاي نخست مـديريت ورزشـي قـرار گيـرد     ها بايد جز اولويت گيري شاخص اندازه
كـي از سيسـتم اطالعـاتي مـديريتي اسـت و      الينف ءهـاي فرهنگـي جـز   گيري شـاخص  اندازه
سـند  (باشـد   هاي درست مي دهنده چگونگي مصرف منابع و توجه به انتخاب استراتژي نشان

  .)1383راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش كشور، 
هـاي فرهنگـي در ورزش كـه    اليتفع -1هاي فرهنگي در ورزش كشور شامل شاخص

نامـه   هاي استقرار نظـام رصـد فرهنگـي ورزش بـا تأكيـد بـر اجـراي نظـام        شامل زيرشاخص
هاي فرهنگـي و پهلـواني ورزش    فرهنگي ورزش كشور، ترويج، صيانت و پاسداشت ارزش

كشور، استقرار نظام جـامع جلـب مشـاركت مشـاورين فرهنگـي در ورزش كشـور، ايجـاد        
دم نهاد در ورزش كشور، توسعه نهضت داوطلبي به منظور توسـعه و تـرويج   هاي مر سازمان

ــره  ــور، به ــي،     فرهنــگ در ورزش كش ــداف فرهنگ ــق اه ــور تحق ــه منظ ــري از ورزش ب گي
هـاي   منـد بـا ناهنجـاري    اي، مبـارزه نظـام   هـاي ورزشـي حرفـه    توانمندسازي فرهنگي باشگاه

آداب و رسـوم   -2ورزش كشـور،   فرهنگي در ميادين ورزشي، مقابله با تهاجم فرهنگي در
هاي بـومي و   ها و بازي حيا و گسترش ورزشاهاي  فرهنگي در ورزش كه شامل زيرشاخص

 –محلي به منظور ترويج شاخص فرهنگـي در كشـور، احسـاس تعلـق بـه ميـراث فرهنگـي        
ورزشي كشور، احساس تعلق به نمادهاي ملي در ورزش كشور از قبيل پرچم و سرود ملي، 
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ــ هــاي ملــي فرهنگــي در ورزش كشــور، شــناخت وظــايف و  هــا و ســنته ارزشپايبنــدي ب
هاي هر يك از ورزشكاران، پذيرش تعهد و انجام ورزش خود به صورت صـحيح   مسئوليت
هـاي تقويـت    ارتباطات و مبادالت فرهنگـي در ورزش كـه شـامل زيرشـاخص     -3و كامل، 

هـاي فرهنگـي،    مسـئوليت نقش ورزشـكاران، مربيـان، داوران و مـديران ورزشـي در حـوزه      
اي به منظور تـرويج فرهنـگ كشـور در ميـادين      هاي ملي، باستاني و زورخانه ترويج ورزش

فرهنگـي، آموزشـي مـرتبط بـا نيازهـاي ورزش       –هاي علمـي   ها و فعاليت بين المللي، برنامه
ها و مراكز پژوهشي، ايجاد ارتباطات فرهنگي از طريق ورزش بـا   كشور با همكاري دانشگاه

هـاي فرهنگـي ورزشـي در ايـران و سـاير       جوامع و ورزشي دنيا، ارتباط نزديك با شخصيت
هـاي تـرويج ورزش در نهـاد     خانواده و ورزش تربيتي كـه شـامل زيرشـاخص    -4كشورها، 

هــاي اخالقــي از طريــق ورزش در خــانواده، خــانواده، تكــريم خــانواده و آمــوزش آمــوزه 
تـرويج فرهنـگ همـدلي در خـانواده از طريـق      سازي اجتماعي ورزش در خانواده،  فرهنگ

هـاي سـالمت نظـام     پذيري و وجـدان اخالقـي كـه شـامل زيرشـاخص      مسئوليت -5ورزش، 
، )اسنادهاي بيرونـي و درونـي  (ورزشي كشور، پاسخگو بودن در قبال حسن انجام كار خود 

ادين هاي پرهيز از تمسخر در ميـ  پرهيز از رذايل اخالقي در ورزش كه شامل زيرشاخص -6
ورزشي، پرهيز از تهمت در نهـاد ورزش، پرهيـز از تملـق و رياكـاري در ورزش، پرهيـز از      

مصرف داروهاي نيروزا، پرهيز از تكبر در ميادين  هاي ورزشي، پرهيز از سوء ظن در تيم سوء
ورزشي، پرهيز از پرخاشگري در ميادين ورزشي، پرهيز از فحاشـي و بـد زبـاني در ميـادين     

  .باشنداز دريافت و پرداخت رشوه در جامعه ورزشي ميورزشي، پرهيز 
توان گفـت ورزش بهتـرين ابـزار تبليـغ و تـرويج فرهنـگ و معنويـت در جامعـه و         مي

هـاي   تواند هزينه اي كه مي پديده .همچنين بهترين ابزار تغيير افكار عمومي مردم جهان است
مصرف دارو در كشور را كاهش داده و پايه اصـلي سـالمت روحـي و معنـوي مـردم تلقـي       

هـاي ديگـري نظيـر     هاي مهم تربيتي، قهرماني و همگاني، مؤلفه ورزش عالوه بر مؤلفه. شود
امر ضـرورت  گيرد كه اين  المللي را نيز در بر مي فرهنگي، معنوي، اقتصادي و ارتباطات بين

هاي مذكور  ريزي وزارت ورزش و جوانان براي تحقق تمامي مؤلفه گذاري و برنامه سياست
 ،گـزارش برنامـه ششـم توسـعه اقتصـادي اجتمـاعي و فرهنگـي ورزش       (شـود   را يادآور مي

معنوي  هاي فرهنگي، ها براي انجام فعاليت بدون ترديد ورزش يكي از بهترين زمينه. )1394
نـژاد، رسـتمي، دسـتوم،     منافي، رمضاني(و اخالقي و همچنين گسترش مفاهيم ارزشي است 
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هـا   ها، عقايـد و آرمـان   معيارهاي فرهنگي و معنويت ارتباطي تنگاتنگ با ارزش. )73 :1396
هاي  ماندگي برتري و پستي، ارزش دارد؛ در نبود اين ارتباط، اموري همانند پيشرفت و عقب

ارائـه ديـدگاهي واضـح از حقـايق و     . معنـي خواهنـد بـود   اخالقي و يا تعالي و انحطاط فاقد 
واقعيت با ارزيابي و شناسايي فرهنگ مختلف يا تغييرهاي فرهنگي و معنوي در طـول زمـان   

تعامـل بـين   . از لحاظ توسعه يا گسترش معنويت و اخالق يـا اصـالح موانـع فرهنگـي اسـت     
هـاي   هـا و آرمـان   ارزش هـاي فرهنگـي و معنـوي ناشـي     ها منجر به دستيابي به شاخص حيطه
  . )73: 1391مرزبند، زكوي، (شود  مي

سـوس  توانند با معنويـت همـراه باشـند و در ظـاهر و خيلـي مح     هاي ورزشي ميفعاليت
بنـابراين توصـيه بـر ايـن اسـت كـه فـرد بـا         . باعث اميد، آرامش و نشاط و خرسـندي شـوند  

در علـوم ورزشـي،   . تواند به معنويت و سالمت معنـوي دسـت يابـد   هاي ورزشي مي فعاليت
سخن از معنويت است و مقصود آن است كه عملي براي رسيدن به مقصود و هدفي خاص، 

منـافي و  (معنـا تلقـي شـود     هدف در كار نباشد عملـي بـي  اي كه اگر در ورزش آن به گونه
توانـد مـا را بـراي تـرويج      هاي معنوي در ورزش ميشناخت شاخص. )71: 1396همكاران، 

شناسـايي ايـن   . آن و در دسترس قـرار دادن آن بـراي متوليـان ورزش كشـور كمـك كنـد      
هاي معنـوي در ورزش مسـتلزم آشـنايي بـا واژه معنويـت و شـناخت كامـل ورزش        شاخص

ور باعث رشد بهينـه و روز افـزون   هاي معنوي در ورزش كشبرخي از اين شاخص. باشد مي
تـوانيم بـا فرهنـگ غنـي كـه داريـم آن را بـه جهانيـان عرضـه بـداريم           ورزش ما شده و مـي 

هويـت دينـي    -1هاي معنوي در ورزش كشور شامل شاخص. )74 :1391مرزبند، زكوي، (
از قبيل (ويج فرهنگ قرآني در جامعه ورزش كشور هاي تر در ورزش كه شامل زيرشاخص

، اهتمام به تربيت نيروي انساني با ايمان و پر انگيزه، مقابلـه بـا تهـاجم    )جلسات انس با قرآن
هـاي   فعاليـت  -2معنوي در ورزش كشور، هويت ديني و اعتقـادي در ورزشـكاران كشـور،   

) معنـوي (هاي ديني  ناهنجاريمند با  هاي مبارزه نظام معنوي در ورزش كه شامل زيرشاخص
گيـري از   هاي معنوي در ورزش كشور، بهره در ميادين ورزشي، صيانت و پاسداشت ارزش

هاي ديني و معنوي در ورزش كه شـامل   گرايش -3ورزش به منظور تحقق اهداف معنوي، 
هاي احساس تعلق به نمادهاي ديني و معنوي در ورزش كشور، ترويج فرهنـگ   زيرشاخص
  . باشند مي) رساني اردوهاي جهادي و خدمت(معنويت در ورزش جهادي و 

علــوم ورزش و تندرســتي جزئــي الينفــك از فرهنــگ هــر جامعــه اســت كــه مبنــاي   
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دانش ورزش و تندرستي در توسعه فرهنگ . گيري رفتارها و الگوهاي اجتماعي است شكل
هاي فرهنگي، اجتمـاعي،   بدني در حيطه اثر ورزش و تربيت. جامعه نقشي غيرقابل انكار دارد

بــدني در  عــالوه بــر اثــر واضــح و مشــهود تربيــت. نمايــان اســت اقتصــادي و سياســي كــامالً
هاي ذكر شده داراي اثري كمتر مورد مالحظه قـرار گرفتـه در عرصـه ملـي و فراملـي       حيطه

روز نمودن فرهنگ  علمي و به. است كه زيربناي رشد و شكوفايي جامعه را مهيا نموده است
بدني بايد بر مبناي اصول و ارزيابي وضعيت و آمايش سـرزميني و فرهنـگ    ش و تربيتورز

خاص هر جامعه است و كه اين مهم نيازمند ستادي نظارتي جهت نظارت بـر رونـد اجـراي    
در نتيجه امكان جايگزيني يك مـدل ملـي متناسـب بـا شـرايط      . )1387فرهنگي، (آن است 

جامعه به جاي يك مدل فرهنگـي ورزشـي سـوء غربـي كـه داراي پيامـدهاي اسـت كـه بـا          
انـد كـه    تحقيقـات زيـادي نشـان داده   . )1387فرهنگـي،  (فرهنگ جامعه ما ناسـازگار اسـت   

بـا  . تواننـد بـر هـم تـأثير بگذارنـد     فرهنگ و ورزش ارتباط تنگاتنكي با يكديگر دارند و مي
در توسعه اخـالق ورزشـي، تحقيقـات     توجه به اهميت فرهنگ در حوزه ورزش و نقش آن

. زيادي در دنيا صورت گرفته است، اما در ايران تحقيقات محدودي صـورت گرفتـه اسـت   
ضروري است تا در اين حوزه همگام با دنيا تحقيقاتي صورت گيرد، لذا محقق بر آن اسـت  

پس بر هاي فرهنگي و معنوي در ورزش كشور بپردازد و س ها و مؤلفه تا به شناسايي شاخص
هـا بتـوان وضـعيت فعلـي      هـا و مؤلفـه   بندي كند تا با شناخت اين شاخص حسب اهميت رتبه

لـذا  . ورزش كشور را به سمت رشد و پيشرفت فرهنگـي و معنـوي در همـه ابعـاد سـوق داد     
معنـوي ورزش كشـور و    -هـاي فرهنگـي    هـا و ويژگـي   هدف محقق بررسي تعيين شاخص

  .بندي آنها بود اولويت

  ژوهشپپيشينه .1
با توجه به اهميـت توسـعه فرهنـگ در ورزش، بيشـتر مطالعـات در خصـوص ابعـاد توسـعه         

هـاي فرهنگـي و معنـوي در ورزش    ورزش يا فرهنگ ورزش بـوده و بـه شناسـايي شـاخص    
  .توجه كمي شده است

ــدگاه كشــگر و همكــاران   ــد و  )1395(از دي ــه عقاي ، فرهنــگ ورزش شــامل مجموع
ها و هنجارهاي مورد جامعه در ورزش و رفتار براساس ارزش هاي انساني مورد انتظار فرضيه

قبول جامعه، شامل رفتار و برخورد محترمانه با اتكا بر اخالق و تكريم فرهنگ سـاير ملـل و   
اقوام، ايجاد عادت به ورزش از طريق مديريت منابع براي ايجاد شرايط و امكانات ورزشي، 
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. مصـنوعات ورزش در جامعـه تعريـف شـده اسـت      شناختي و هنرگونه به عنوان ارائه زيبايي
، مفهوم و معنايي توسعة فرهنگ ورزش به عنـوان رواج  )1382(براساس طرح جامع ورزش 

كشـكر، قاسـمي، كـارگر،    (ورزش در جامعه و بحث اخـالق ورزشـي تعريـف شـده اسـت      
1395: 15(.  

هاي گسترش فرهنگ ورزش در سطح ملـي از  ، موانع و محدوديت)1386(صفابخش 
بررسي اكثـر متخصصـان حـول چهـار     جوانب مختلفي قابل مطالعه و بررسي است اما نظر و 
هـاي   ايـن مطالعـه جـزء معـدود مطالعـه     . محور آموزشي، اجتماعي، قانوني و اقتصادي است

هـاي توسـعة ورزش در فرهنـگ يـك جامعـه       است كه به ارزيابي داليل و عوامل و مـالك 
دست آوردن رضايت خاطر و ايجاد انگيزه افـراد بـا   ه ب. )167 :2007ش، صفابخ(پردازد  مي

دسـت آوردن  ه تالش بيشتر افراد پـس از بـ  . پذير است توسعه شرايط مناسب فرهنگي امكان
حفظ افراد در فضاي ورزشي و كسب رضايت خاطر افـراد  . پذير استرضايت خاطر امكان

در نتيجـه كسـب عملكـرد    . پذيراسـت  مكـان با توسعه و نهادينه كـردن ورزش در فرهنـگ ا  
از سـوي  . )19 :2014احمـدزاده و همكـاران،   (مطلوب ورزشي قابل دسـتيابي خواهـد بـود    

كنـد كـه يكـي از    تندرسـتي بيـان مـي    ، با بررسي رابطه بين معنويت و)2011(ديگر واتسون 
ها در درك مفهـوم اساسـي معنويـت ماهيـت چندبعـدي از ايـن سـاختار         ها و فرصت چالش
به اين معنا كه اگر چه رابطه بين معنويت و سالمت انسان و عملكرد ثابت شده است، . است

باشد  ميهاي معنويت و رفاه است كه تحت مطالعه اما آن مشروط بر تعاريف خاص از دامنه
)Watson, 2011( .  

العـاده و نيرومنـد در    كنـد كـه مـذهب داراي تـأثيرات فـوق      نيز بيان مـي ) 1993(روسه 
هـاي جامعـه و    هـاي اساسـي و كلـي بـراي سيسـتم      ها و چارچوب مذهب شكل. جامعه است

ها بر نگرش و تفكرات مـردم   ها و ديدگاه باين چارچو. كندهاي درون آن تعيين مي پديده
هـاي مـذهبي بـر     نگـرش . گـذارد كنند، تأثير مـي و راهي كه براي زندگي كردن انتخاب مي

هـاي ورزشـي تـأثير     هـا و فعاليـت  زندگي اجتماعي، ارتباطات و رفتارهاي بين افراد و برنامه
تحقيقات زيادي در حوزه فرهنگ و ورزش در كشورهاي . )Rouse, 1993:347(گذارند  مي

حـوزه معنويـت و   ) 2010(و بنجـامين  ) 2011(مختلف دنيا صورت گرفته است كه هميلتون 
  . )Hamilton, 2011, Benjamin, 2010(ورزش را مورد بررسي قرار دادند 

هـاي   پژوهشـي بـا عنـوان بررسـي نقـش چهارگانـه رسـانه       ) 1389(دي و همكـاران  مرا
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نتـايج آنـان نشـان داد كـه بـين      . ورزشي در توسـعه فرهنـگ ورزش همگـاني انجـام دادنـد     
داري هاي ورزشي با توسعه فرهنگ ورزش همگاني ارتباط معنـي هاي چهارگانه رسانه نقش

پژوهشي با عنوان درآمـدي  ) 1384(صنايع . )3 :2011مرادي، هنري، احمدي، (وجود دارد 
هاي توسعه فرهنگي انجام داد و بيـان داشـت كـه در اصـطالح     ها و شاخصكوتاه بر ظرفيت

توسعه فرهنگي، فرهنگ هدف توسعه است و داراي ارزش ذاتي و هدفي مطلـوب اسـت و   
ليكن معناي دقيق توسـعه فرهنگـي زمـاني ميسـر خواهـد بـود كـه        . بخشدمي به زندگي معنا

صـنايع،  (داشـته باشـيم   ) فرهنگ(و ) توسعه(تعريفي جامع و مانعي از دو جزء اين كل يعني 
1384: 226( .  

هاي ها و شاخصها، زير مؤلفهتحقيقي با عنوان تعيين و تعريف مؤلفه) 1388(حميدي 
هاي اصلي هـر حـوزه مشـخص    ها مؤلفهپس از تجزيه و تحليل داده. حوزه ورزش انجام داد

شدند و نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه در حوزه اقتصاد سه مؤلفه اصلي به دسـت آمـد و   
در . منابع و امور مالي ورزش، تجاري شدن ورزش، اقتصـاد سياسـي ورزش  : آنها عبارتند از

حوزه اجتماع، چهار مؤلفه ابعاد و پيامدهاي اجتماعي ورزش، تربيت بدني به وسيله ورزش، 
هـاي فرهنگـي   سـه مؤلفـه جنبـه    .دسـت آمـد   تماشاگران ورزش و ورزش و جهاني شدن به 

هـاي اصـلي حـوزه فرهنـگ هسـتند      ه اخـالق و رسـانه مؤلفـه   ورزش، رابطه ورزش بـا مقولـ  
  . )1388دي، حمي(

  نظري چارچوب. 2
توانند ما را در تعريف مشكالت و مسائل مورد مطالعه ياري نمايند و چـارچوبي   ها مي نظريه

آوري  را فراهم آورند تا در قالب آن بتوانيم سواالت خود را طرح نموده و اطالعـات جمـع  
ك فهـم آنهـا نقـش    شناسـي و در  از اين رو آگاهي از نظريـات جامعـه  . شده را تفسير نماييم

بنـابراين پيـروي از   . فرهنگـي مختلـف دارد   –هـاي اجتمـاعي   چشمگيري در بررسي پديـده 
هـا   هـر چـه ايـن نظريـه    . تواند بسـيار راهگشـا باشـد    هاي اجتماعي مي نظريه در همه پژوهش

توان به نتيجه بخـش بـودن آنهـا اميـد بيشـتري       تر باشند به همان ميزان مي تر و قابل فهم دقيق
  . داشت

هـاي   هـا و پديـده   به طور كلي شش رويكرد و نظرية عمـده كـه بـراي مطالعـه فعاليـت     
نظريه كاركردگرا، نظرية تضاد، نظرية كنش : شوند عبارتند از ورزشي در جامعه استفاده مي

اي  و نظريـة شـاكله يـا پيكـره     متقابل نمادين، نظرية انتقادي، نظرية طرفداري از حقوق زنـان 
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در رويكر كـاركردگرايي، ورزش را بـه عنـوان يـك نهـاد اجتمـاعي       ). 165 :1388فتحي، (
نسـل اول  . كنـد دهد و ارتباط و پيوسـتگي آن را بـا جامعـه بررسـي مـي     مورد توجه قرار مي

كننـد، ولـي نسـل دوم آنهـا اگرچـه از      كاركردگرايان، ورزش را بازتـاب جامعـه تلقـي مـي    
زش به عنوان آيينه جامعه دست كشيدند، در عين حال اهميـت ورزش بـه عنـوان حـوزة     ور

هـاي   تحليـل . هاي آنان حفظ كـرده اسـت  نهادي زندگي روزمره همچنان خود را در تحليل
هاي هري ادواردز، كليني هينليا، گـونتر   گرايانه از ورزش در جامعه همچنان در نوشتهروشن

شناس آلماني كـه مـدت زمـان     شناسان، لوشن جامعهاين جامعهدر ميان . شودلوشن ديده مي
طوالني ساكن آمريكا بود، مؤثرترين فرد در پروراندن چارچوب نظريـة كـاركردگرايي در   

لوشن در مقاله خود ورزش را به عنوان يك نظـام كـنش در نظـر    . شناسي ورزش بودجامعه
را مـورد بحـث قـرار داد و    هـاي ورزش در فرهنـگ و جامعـه    گرفت، كاركردها و پويـايي 

هـاي اوليـه    طبق نظر لوشن در فرهنـگ . تحليلي از نسبت ورزش و تحول فرهنگي ارائه نمود
هـاي   كاركرد ورزش اغلب حول مذهب، جمـع محـور و بـراي تربيـت و فراگيـري مهـارت      

مرتبط با بزرگسالي و آمادگي جنگي بود، در حالي كه كاركردهـاي ورزش مـدرن ممكـن    
. ژه براي حفظ الگو و برقـراري همبسـتگي اجتمـاعي در نظـر گرفتـه شـوند      است به طور وي

پــذيري از ديــدگاه كاركردگرايــان، همــان كنتــرل درونــي اســت كــه براســاس آن،   جامعــه
ها، هنجارها و ايستارهاي اجتمـاعي در يـك نظـام اجتمـاعي، ملكـة ذهـن كنشـگران         ارزش
پذيري  پرداز كاركردگرا، جامعهنظريه ترين از نظر تالكوت پارسونز به عنوان مهم. گردند مي

ديدگاه مسلط . شودفعاليتي است كه براساس آن نظام فرهنگي در نظام شخصيتي دروني مي
مبتني بر مدل كنشگر انسـاني بـه عنـوان سـفيدي بـود كـه        1970كاركردگرايي تا پايان دهة 

هـا موجـوداتي    فرض بـر ايـن بـود كـه انسـان     . كندهايش را بر روي آن حك ميجامعه پيام
در ايـن مـدل،   . شـود بـه آنهـا نگريسـته شـود      منفعلند كه بايد همچون تنگ آبي كه پـر مـي  

هاي ناشي از رابطه  هاي ورزشي در جريان دريافت تشويق و تقويتهاي يادگيري نقش شيوه
  ).335 :1387استونز، (گيرد با ديگران مهم در خانواده و همساالن مورد توجه قرار مي

هــا را دقيقــا براســاس  براســاس نظريــة تمــايز خــود، ورزش افــراد و گــروه پيــر بورديــو
هـاي   بورديـو معتقـد اسـت سـرمايه    . هاي اقتصادي و فرهنگي آنها تحليل كرده است سرمايه

هـاي   و سـرمايه ) هـا، حقـوق مـالي و سـاير منـابع مـالي       درآمد پولي، دارايي(اقتصادي شامل 
هـاي تحصـيلي و    هـاي فرهنگـي، قابليـت    گـرايش و عـادات ديرپـا، هـدف    (فرهنگي شـامل  
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ترين عواملي هستند كـه چگـونگي توزيـع رفتارهـاي ورزشـي در ميـان اقشـار         مهم) مهارتي
هاي ورزشي  توانند توضيح دهند؛ به طور كلي ميزان و چگونگي كنشمتفاوت جامعه را مي

فرهنگـي آنـان   هاي اقتصادي و  ها و طبقه اجتماعي بر اساس كم و كيف سرمايه افراد، گروه
بورديو معتقد است نظام خوي و خصلتي كـه افـراد كسـب     .از ديدگاه بورديو متفاوت است

كننـد؛ يعنـي بـه     بستگي دارد كه در جامعه اشغال مـي ) هايي موقعيت(كنند، به موقعيت يا  مي
از نظر بورديو، سرمايه هرگونه خاستگاه و سرچشمه . مندي از سرمايه وابسته است ميزان بهره

منـدي از منـافع خاصـي مـؤثر واقـع       عرصة اجتماعي است كه در توانايي فرد بـراي بهـره   در
  ). 40 :1381بورديو، (آيد  شود كه در اين صحنه به دست مي مي

پذيري ورزشي يعني مرحلة درگيـر شـدن و    گيري جامعه هورن به دو مرحلة مهم شكل
فـرد در جريـان تعامـل بـا      در مرحلـة درگيـر شـدن،   . مرحلة درگير ماندن اشاره كرده اسـت 

فـرد در  . شـود  رساني با ورزش به صورت مقدماتي آشنا مي ديگران و استفاده از منابع اطالع
هاي ورزشـي و برخـي    اين مرحله، اطالعاتي راجع به رشتة ورزشي، چگونگي انجام فعاليت

هـايي كـه از سـوي ديگـران      حمايـت  يپـس از آن بـرا  . آورداز مسائل ديگر بـه دسـت مـي   
پس از آن ضمن تعامل . شودكند، وارد يك گروه ورزشي ميوصاَ خانواده دريافت ميخص

با احياي گروه و براساس توانايي و عالقه فردي و همچنين نحوة برخورد گروه بـا او ورزش  
ــي ــه م ــرادي، (دهــد  را ادام يكــي از مســائل محــوري در حــوزة  ). 165 :1389هاشــمي و م

شناسـي و پژوهشـگران حـوزة علـوم اجتمـاعي       امعـه نظـران ج  شناسي ورزشي صاحب جامعه
؛ )هـاي اقتصـادي و فرهنگـي اسـت     هاي ورزشي ورزشكاران براساس سرمايه تحليل فعاليت(

هاي ورزشي هاي اقتصادي و فرهنگي، تا چه حد كميت و كيفيت فعاليتيعني اينكه سرمايه
هـاي   و خارجي، فعاليتبسياري از پژوهشگران داخلي . دهد را در جامعه تحت تأثير قرار مي
  .اند اجتماعي بررسي كرده –هاي اقتصاديورزشي افراد را براساس سرمايه

نظرية كنش متقابل در ورزش با مسائل مربـوط بـه معنـي، هويـت، روابـط اجتمـاعي و       
اين رويكرد بر اين عقيده استوار اسـت كـه رفتـار    . ها در ورزش سروكار دارد فرهنگ خرده

است و آن انتخاب بر مبناي تعريفي است كه مردم در كنش متقابل با  انساني مستلزم انتخاب
هـا صـرفاً بـه     گـرا، مـا انسـان    براساس رويكـرد كـنش متقابـل   . دهند يكديگر به آن شكل مي

دهـيم، بلكـه فعاالنـه دربـارة رفتارهايمـان       صورت خودكـار بـه محـيط پيرامـون پاسـخ نمـي      
ر پيامـدهايي اسـت كـه ايـن رفتارهـا بـراي       گيري مبتني بـ  اين تصميم. كنيمگيري مي تصميم
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عالوه بر اين مـا  . كنيم، دارند زندگي ما، اطرافيان ما و دنياي اجتماعي كه در آن زندگي مي
سـازند،   ها، روابط و ساختارهايي كه جامعه را مـي  در كنش متقابل با ديگران هنجارها، نقش

را گسـترش دهـيم و بفهمـيم    بر اين اساس ما قادر هستيم كـه درك خودمـان   . كنيم خلق مي
  ). 111 :1377راش، (كه چه كسي هستيم و چگونه با جهان اجتماعي ارتباط برقرار كنيم 

اين رويكردي اسـت  . شناسي توسط نوربرت الياس آغاز شد رويكرد تركيبي به جامعه
هـا يـا    هاي متقابل تركيـب كه تمركز آن، فراتر از هر چيز بر فرايندهاي اجتماعي و وابستگي

زماني كه اين رويكرد راهنماي تحقيق باشد، چند مسئله به شرح ذيل مطـرح  . هاست آرايش
كدام عوامل تاريخي، اقتصادي، سياسي براي پيدايش ورزش مـدرن در طـول    -1. شوند مي

يندهاي تاريخي و اجتماعي موجب رشد فزايندة اكدام فر -2ضروري بودند؟  19و  18قرن 
ورزش چگونـه در قـرن بيسـتم     -3جـدي شـده اسـت؟     مشاركت ورزشي در زندگي مـردم 

هـايي كـه    پويايي اجتماعي و تـاريخي خشـونت و تـالش    -4اي و تجاري شده است؟ حرفه
ن يروابـط بـ   -5فوتبال صـورت گرفتـه كدامنـد؟     اًبراي كنترل خشونت در ورزش، خصوص

ينــدهاي جهــاني شــدن كــه در آنهــا مطبوعــات، توســعه  اورزش، هويــت ملــي و پويــايي فر
 ). Coakly, 2001:47-48(كنند كدامند؟  گرايي نقش بازي مي اقتصادي و مصرف

  پژوهشروش . 3
در اين . ها استفاده شده است كمي و از نظريه برخواسته از داده-اين پژوهش از روش كيفي

گيـري كيفـي    هـاي نمونـه   شـود بلكـه از روش  روش، تعداد نمونه خاصي از قبل تعيـين نمـي  
گيـري ادامـه پيـدا    كه مدل به مرحله ساخت و اشباع نرسيده اسـت نمونـه   استفاده و تا زماني

خاطر اطالعات دست اولي كه درباره يك ه گيري كه طي آن افراد ب اين نوع نمونه. كندمي
هاي خاصي دربارة  پديده دارند يا به دليل اين كه پديدة مورد نظر را تجربه نموده يا ديدگاه

تـرين   يكـي از مهـم  . گوينـد  گيـري مبتنـي بـر هـدف مـي      ونـه شـوند، نم  آن دارند انتخاب مي
هـاي   گيري در مورد شناسايي افراد يا موقعيـت  هاي كيفي، تصميم يند پژوهشاهاي فر بخش

هـا اسـت    آوري داده هاي دستيابي و برقراري ارتبـاط بـا آنـان بـراي جمـع      مورد مطالعه و راه
)Strauss, Corbin, 1997( .     در بخش كيفي از مديران سـتادي و اسـاتيد مـديريت ورزشـي و

گيـري بـه    نمونـه . انـد، اسـتفاده شـد    پژوهشگراني كه در اين حوزه كار پژوهشي انجـام داده 
در ايـن  . ن امر انجام گرفـت احد اشباع نظري با متخصص صورت گلوله برفي و تا رسيدن به

شـناختند كـه در زمينـه مـورد      كنندگان اگـر افـراد ديگـري را مـي    گيري، شركتنوع نمونه
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نمودنـد و  هايي هستند، براي شركت در مطالعه معرفي مـي  بررسي داراي تجربيات و ديدگاه
لـي بـود و ديگـر اطالعـات     گيري تا زمـاني كـه اطالعـات جديـد تكـرار اطالعـات قب      نمونه

دسـت  ه مفهومي جديدي كه نياز به كد جديد يا گسـترش كـدهاي موجـود داشـته باشـد بـ      
گيـري هدفمنـد كـه شـامل      در بخش كمي از نمونـه ). اشباع نظري(يافت  آمد، ادامه مي نمي

سـال سـابقه تـدريس در     3مديران و متخصصان ورزشي، اساتيد مديريت ورزشي با بيش از 
اجتماعي ورزشي و پژوهشگراني كـه در ايـن حـوزه كـار پژوهشـي انجـام        -حوزه فرهنگي

  .پرسشنامه محقق ساخته به صورت آنالين و ميداني پخش شد 65اند، استفاده و  داده

  ابزار پژوهش. 1-3

اي، مصـاحبه و   هـاي مطالعـات كتابخانـه    در اين تحقيق براي گـردآوري اطالعـات از روش  
ــا در دســت داشــتن شــاخص در روش . پرسشــنامه اســتفاده شــد هــا و  مصــاحبه پژوهشــگر ب

برفي تا رسيدن به اشباع نظري  هاي اوليه به مصاحبه با متخصصان ذيربط به روش گلوله مؤلفه
در مرحلـه  . در اين بخش از روش كدگذاري باز، محوري و انتخابي اسـتفاده شـد  . پرداخت

. نظـران اسـتفاده شـد    صاحب هاي كيفي با آوري اطالعات از مصاحبه يند جمعادوم، براي فر
ها، عالوه بر يادداشت  در اين پژوهش، پژوهشگر به منظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبه

رئوس مطالب، با كسب اجازه از فرد مصاحبه شونده به ضبط مصاحبه با اسـتفاده از دسـتگاه   
گرفتـه شـد   كنندگان بالقوه براي انجام مصاحبه تماس  با شركت. ويژه ضبط صدا اقدام نمود

و كساني كه مايل به شركت در مصاحبه بودند، در زمان و مكـان مـورد انتخـاب ايـن افـراد      
د كـه  شـ در اين راستا، ابتدا راهنماي مصاحبه براي افراد ارسال . ها صورت پذيرفت مصاحبه

هـا بـا موضـوع     شـونده  هاي كلي مصاحبه بود تا مصاحبه در برگيرنده عنوان، اهداف و سوال
-ها به دقـت پيـاده   هاي عميق و نيمه باز؛ متن مصاحبه پس از انجام مصاحبه. شوندبحث آشنا 

هاي برداشته شده براي تجزيه و تحليـل مـورد اسـتفاده قـرار      سازي شد و به همراه يادداشت
  . گرفت

پس از شروع اولين مصاحبه، تحليل آغاز شد، به اين ترتيب كه هر مصاحبه و برداشت 
هـاي انجـام شـده     مصـاحبه . مسـير مصـاحبه و نمونـة بعـدي بـود      تحليلي آن، مشخص كننده

اي  بندي و هر يك در جدولي ليست گرديد و مطابق روش كدگذاري سه مرحله پاراگراف
در ادامـة  . در مرحلة اول به صورت مفاهيم و عبارات خالصه شدند) انتخابي و محوري ،باز(
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وع به چينش منطقي مفاهيم پيرامون روند تحليل  پس از تأمالت و تفكر بسيار پيرامون موض
هـا يـا    اي، اسـتراتژي  هاي كلي شامل شرايط علي و دخيل، شـرايط زمينـه  سؤاالت و پارادايم

راهبردهاي تعاملي و پيامدهاي پديده پرداخته شد و در نهايت در بخش كدگذاري انتخـابي  
  .براي كشف مقولة مركزي تحقيق و استخراج نظريه تالش شد

جه داشت كه اين سه مرحله از يكديگر منفك نبـوده و داراي يكپـارچگي   البته بايد تو
اي كه مراحل به صورت مستمر و بدون وقفـه از تحليـل نخسـتين    باشند به گونه و انسجام مي

يابد و بـه نـوعي تكامـل تفكـر در      مصاحبه آغاز و تا آخرين مرحله گزارش نويسي ادامه مي
ت اين تحقيق به توجـه بـه ترتيـب ارائـه تحليـل و      طول زمان است؛ لذا به همين سبب سواال

هـا ارائـه خواهـد     پاسخ داده خواهند شد و در نهايت مدل مفهومي برخواسـته از تحليـل داده  
هـاي بخـش    اسـاس كدگـذاري   هـاي آن بـر   در نهايت پرسشنامة محقق ساخته كه گويه. شد

نگـي و معنـوي   بخـش فره  2لفـه در  ؤم 9پرسشنامه شـامل  . دشكيفي استخراج شد، طراحي 
از خيلـي  (كه با استفاده از مقياس پنج ارزشـي ليكـرت   . زيرگويه داشت 44كه در كل . بود

  .گيري شد اندازه) كم اهميت تا خيلي مهم

  روايي و پايايي پرسشنامه. 2-3

مقيـاس  . نفـر از اسـاتيد و متخصصـان مـورد تاييـد قـرار گرفـت        8روايي پرسشـنامه توسـط   
ين پژوهش به صورت طيف ليكرت اسـت كـه در واقـع نـوعي     گذاري پرسشنامه در ا ارزش
پرسشـنامه بـه صـورت      30براي بدست آوردن پايايي پرسشـنامه، ابتـدا   . باشد سنج مي نگرش

هـا   هـاي ايـن پرسشـنامه    مقدماتي در ميان جامعة آماري اجرا شد و سـپس بـا اسـتفاده از داده   
ضــريب آلفــاي كرونبــاخ . و ضــريب آلفــاي كرونبــاخ محاســبه شــد spssافــزار  توســط نــرم

)91/0α= (باشددهندة پايايي باالي پرسشنامه ميدست آمد كه نشانه ب. 
در بخش آمـار توصـيفي از جـداول، نمودارهـاي فراوانـي، ميـانگين و انحـراف معيـار         

آلفاي كرونباخ هاي كمي در بخش آمار استنباطي از  براي تجزيه و تحليل داده. استفاده شد
هـاي   بندي شـاخص  دست آوردن پايايي پرسشنامه و از آزمون فريدمن براي اولويته براي ب

در  23نسـخه   spssهـا در محـيط    ايـن آزمـون  . معنوي ورزش كشور اسـتفاده شـد   -فرهنگي
  .انجام گرفت 05/0داري   سطح معني
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  ي پژوهشها يافته. 4

  رزش كشور هاي شاخص فرهنگي و بندي مؤلفه اولويت. 1-4

هاي شاخص فرهنگي ورزش كشور مشخص شد كـه بيشـترين    بندي مربوط به مؤلفهدر رتبه
و همچنين كمتـرين ميـانگين   ) 54/3(هاي فرهنگي در ورزش  ميانگين رتبه مربوط به فعاليت

  .بوده است) 64/1(رتبه مربوط به ارتباطات و مبادالت فرهنگي در ورزش

  هنگي ورزش كشورهاي فر لفهؤبندي م رتبه .1جدول 

  داري سطح معني  درج آزادي  آماره خي دو  تعداد
65   521 /173  5  002/0  

  هاي فرهنگي ورزش كشور لفهؤبندي م رتبه. 2جدول 

  ميانگين رتبه  مولفه  بعد

  فرهنگي

 54/3  هاي فرهنگي در ورزش فعاليت
 47/2  آداب و رسوم فرهنگي در ورزش

  64/1  ارتباطات و مبادالت فرهنگي در ورزش
  02/3  خانواده و ورزش تربيتي

  31/2  پذيري و وجدان اخالقي مسئوليت
  19/3  پرهيز از رذايل اخالقي در ورزش

  هاي فرهنگي ورزش كشور بندي شاخص اولويت. 2-4

هـاي فرهنگـي ورزش كشـور مشـخص شـد كـه بيشـترين         بندي مربوط بـه شـاخص   در رتبه
نامـه   رصـد فرهنگـي ورزش بـا تأكيـد بـر اجـراي نظـام       ميانگين رتبه مربوط به استقرار نظام 

و همچنين كمترين ميانگين رتبه مربوط به ارتبـاط نزديـك   ) 43/12(فرهنگي ورزش كشور 
  .بوده است) 11/7(هاي فرهنگي ورزشي در ايران و ساير كشورها  با شخصيت

  هاي فرهنگي ورزش كشور بندي شاخصرتبه. 3جدول 

  داري سطح معني  يدرج آزاد  آماره خي دو  تعداد
65  749/51  34  001/0  
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  هاي فرهنگي ورزش كشور بندي شاخص رتبه .4جدول 

ميانگين   رتبه  شاخص  لفهؤم
  رتبه

فعاليت
 

هاي فرهنگي در ورزش
  

 نامه فرهنگي ورزش كشور استقرار نظام رصد فرهنگي ورزش با تأكيد بر اجراي نظام
 پهلواني ورزش كشورهاي فرهنگي و  ترويج، صيانت و پاسداشت ارزش

 استقرار نظام جامع جلب مشاركت مشاورين فرهنگي در ورزش كشور
 هاي مردم نهاد ورزش كشور ايجاد سازمان

 توسعه نهضت داوطلبي به منظور توسعه و ترويج فرهنگ در ورزش كشور
 بهره گيري از ورزش به منظور تحقق اهداف فرهنگي

 اي فههاي ورزشي حر توانمندسازي فرهنگي باشگاه
 هاي فرهنگي در ميادين ورزشي مبارزه نظام مند با ناهنجاري

  مقابله با تهاجم فرهنگي در ورزش كشور

1  
10  
20  
19  
30  
11  
24  
5  
12  

43/21  
50/18  
72/15  
31/16  
38/14  
37/18  
13/15  
63/19  
22/18  

آداب و رسوم فرهنگي در 
ورزش

  

 ترويج شاخص فرهنگي در كشور هاي بومي و محلي به منظور ها و بازي حيا و گسترش ورزشا
 ورزشي كشور –احساس تعلق به ميراث فرهنگي 

 احساس تعلق به نمادهاي ملي در ورزش كشور از قبيل پرچم و سرود ملي
 هاي ملي فرهنگي در ورزش كشور ها و سنت پايبندي به ارزش

  هاي هر يك از ورزشكاران شناخت وظايف و مسئوليت
  صورت صحيح و كاملپذيرش تعهد و انجام ورزش به 

13  
25  
4  
9  
18  
33  

91/17  
07/15  
87/19  
29/19  
42/16  
61/14  

ارتباطات و مبادالت 
فرهنگي در ورزش

 هاي فرهنگي تقويت نقش ورزشكاران، مربيان، داوران و مديران ورزشي در حوزه مسئوليت  
 ميادين بين المللياي به منظور ترويج فرهنگ كشور در  هاي ملي، باستاني و زورخانه ترويج ورزش

فرهنگي، آموزشي مرتبط با نيازهاي ورزش كشور با  –هاي علمي  ها و فعاليت برنامه
 ها و مراكز پژوهشي همكاري دانشگاه

 ايجاد ارتباطات فرهنگي از طريق ورزش با جوامع و ورزشي دنيا
  ارتباط نزديك با شخصيت هاي فرهنگي ورزشي در ايران و ساير كشورها

17  
26  
8  
23  
35  

73/16  
91/14  
65/19  
29/15  
23/14  

ش 
خانواده و ورز
تربيتي

  ترويج ورزش در نهاد خانواده  
  هاي اخالقي از طريق ورزش در خانواده تكريم خانواده و آموزش آموزه

 سازي اجتماعي ورزش در خانواده فرهنگ
  ترويج فرهنگ همدلي در خانواده از طريق ورزش

2  
7  
6  
16  

57/20  
51/19  
58/19  
06/17  

مسئوليت
 

پذيري 
و وجدان اخالقي

  

 سالمت نظام ورزشي كشور
  )اسنادهاي بيروني و دروني(پاسخگو بودن در قبال حسن انجام كار خود 

3  
22  

32/20  
53/15  
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ميانگين   رتبه  شاخص  لفهؤم
  رتبه

پرهيز از رذايل اخالقي در ورزش
 پرهيز از تمسخر در ميادين ورزشي  

 پرهيز از تهمت در نهاد ورزش
 پرهيز از تملق و رياكاري در ورزش
 پرهيز از سوء ظن در تيم هاي ورزشي
 پرهيز از سوء مصرف داروهاي نيروزا
 پرهيز از تكبر در ميادين ورزشي

 پرهيز از پرخاشگري در ميادين ورزشي
 پرهيز از فحاشي و بد زباني در ميادين ورزشي

  پرهيز از دريافت و پرداخت رشوه در جامعه ورزشي

28  
32  
31  
29  
14  
34  
21  
27  
15  

72/14  
89/13  
22/14  
49/14  
85/17  
36/14  
63/15  
83/14  
68/17  

  هاي شاخص معنوي ورزش كشور لفهؤبندي م اولويت. 3-4

هاي شاخص معنوي ورزش مشخص شد كه بيشـترين ميـانگين    لفهؤبندي مربوط به م در رتبه
و همچنين كمترين ميانگين رتبه مربـوط بـه   ) 81/3(رتبه مربوط به فعاليت معنوي در ورزش 

  .بوده است) 34/1(در ورزش هويت ديني 

  هاي شاخص معنوي ورزش كشور لفهؤبندي م رتبه. 5جدول 

  داري سطح معني  درجه آزادي  آماره خي دو  تعداد
65  645/241  2  003/0  

  هاي شاخص معنوي ورزش كشور لفهؤبندي م رتبه 6جدول 

  ميانگين رتبه  لفهؤم  بعد

  معنوي
 81/3  فعاليت معنوي در ورزش

 76/2  ورزش هويت ديني در
  34/1  هاي ديني و معنوي در ورزش گرايش

  هاي معنوي ورزش كشور شاخصبندي  اولويت. 4-4

هاي معنوي ورزش كشور مشخص شد كه بيشترين ميـانگين   بندي مربوط به شاخص در رتبه
و همچنـين  ) 57/9(هاي معنوي در ورزش كشـور   رتبه مربوط به صيانت و پاسداشت ارزش

  .بوده است) 83/3(رتبه مربوط به مقابله با تهاجم معنوي در ورزش كشور كمترين ميانگين 
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  هاي معنوي ورزش كشوربندي شاخصرتبه. 7جدول 

  داري سطح معني  درج آزادي  آماره خي دو  تعداد
65  231/34  8  002/0  

  هاي معنوي ورزش كشور بندي شاخص رتبه. 8جدول 

  بهميانگين رت  رتبه  شاخص  لفهؤم

 هويت ديني در
  ورزش

 )جلسات انس با قران(ترويج فرهنگ قرآني در جامعه ورزش كشور 
 اهتمام به تربيت نيروي انساني با ايمان و پر انگيزه

 مقابله با تهاجم معنوي در ورزش كشور
  هويت ديني و اعتقادي در ورزشكاران كشور

6  
5  
9  
3  

43/6  
17/7  
83/3  
15/9  

فعاليت معنوي در 
  ورزش

 در ميادين ورزشي) معنوي(هاي ديني  ناهنجاريمند با  مبارزه نظام
 هاي معنوي در ورزش كشور صيانت و پاسداشت ارزش

  گيري از ورزش به منظور تحقق اهداف معنوي بهره

8  
1  
2  

29/4  
57/9  
43/7  

هاي  گرايش
ديني و معنوي 

  در ورزش

 احساس تعلق به نمادهاي ديني و معنوي در ورزش كشور
اردوهاي جهادي و (معنويت در ورزش ترويج فرهنگ جهادي و 

  )رساني خدمت

4  
7  

92/8  
49/5  

 گيري بحث و نتيجه. 5

هـاي   بنـدي شـاخص   هاي شاخص فرهنگي ورزش كشور و اولويـت  بندي مؤلفه اولويت -
  :فرهنگي ورزش كشور

هـاي شـاخص فرهنگـي ورزش     بندي مربـوط بـه مؤلفـه    پژوهش حاضر نشان داد كه در رتبه
و همچنـين  ) 54/3(هـاي فرهنگـي در ورزش    ميانگين رتبه مربوط به فعاليـت كشور بيشترين 

. بوده است) 64/1(كمترين ميانگين رتبه مربوط به ارتباطات و مبادالت فرهنگي در ورزش 
هاي شاخص فعاليت فرهنگي در ورزش شامل استقرار نظام رصـد فرهنگـي ورزش بـا    مؤلفه

، تـرويج، صـيانت و   43/21شور با ميانگين رتبـه  نامه فرهنگي ورزش ك تأكيد بر اجراي نظام
، استقرار نظام 50/18هاي فرهنگي و پهلواني ورزش كشور با ميانگين رتبه  پاسداشت ارزش

، ايجـاد  72/15جامع جلب مشاركت مشاورين فرهنگي در ورزش كشـور بـا ميـانگين رتبـه     
هضـت داوطلبـي بـه    ، توسـعه ن 31/16هاي مردم نهاد ورزش كشور بـا ميـانگين رتبـه     سازمان

گيـري از   ، بهـره 38/14منظور توسعه و ترويج فرهنـگ در ورزش كشـور بـا ميـانگين رتبـه      
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، توانمندسـازي فرهنگـي   37/18ورزش به منظور تحقق اهـداف فرهنگـي بـا ميـانگين رتبـه      
هـاي   منـد بـا ناهنجـاري    ، مبـارزه نظـام  13/15اي بـا ميـانگين رتبـه     هاي ورزشي حرفه باشگاه

و مقابلـه بـا تهـاجم فرهنگـي در ورزش      63/19ادين ورزشي با ميانگين رتبـه  فرهنگي در مي
هـاي شـاخص ارتباطـات و مبـادالت      همچنـين مؤلفـه  . باشدمي 22/18كشور با ميانگين رتبه 

فرهنگي در ورزش شامل تقويت نقش ورزشكاران، مربيـان، داوران و مـديران ورزشـي در    
هـاي ملـي، باسـتاني و     ، تـرويج ورزش 73/16 هاي فرهنگي با ميـانگين رتبـه   حوزه مسئوليت

، 91/14المللـي بـا ميـانگين رتبـه     اي به منظور ترويج فرهنگ كشور در ميادين بـين  زورخانه
فرهنگي، آموزشي مرتبط با نيازهاي ورزش كشور با همكاري -هاي علمي ها و فعاليت برنامه

تباطـات فرهنگـي از طريـق    ، ايجـاد ار 65/19ها و مراكز پژوهشـي بـا ميـانگين رتبـه      دانشگاه
و ارتباط نزديـك بـا شخصـيت هـاي      29/15ورزش با جوامع و ورزشي دنيا با ميانگين رتبه 

  .باشدمي 23/14فرهنگي ورزشي در ايران و ساير كشورها با ميانگين رتبه 
هايي، به تبيين عوامل برخي مطالعات به طور غير مستقيم و تنها با ارائه مؤلفه و شاخص

، )1388(هاي غفرانـي و همكـاران    توان به عنوان نمونه از پژوهش اند كه مي اختهمذكور پرد
، )1386(، صـــفابخش )1391(، مظفـــري و همكـــاران )1390(پنـــاهي و همكـــاران  ســـيف

؛ مظفـري،  1388؛ غفرانـي،  1386صـفابخش،  (نام بـرد  ) 1374(و رئوفي ) 1388(روزخوش 
ــي،   1388 ،؛ روزخــوش1391 ــدي، خطيب ــودرزي، حمي ــعباني، گ ــاهي ش ؛ 1390؛ ســيف پن

 .)1391مظفري، الهي، عباسي، احدپور، رضايي، 
در عصر حاضر فرهنگ بر ابزارهـا، اعتقـادات و   . دهنده رفتار انسان استفرهنگ نشان

ها را  كند و تمامي اين پديده ميهاي اجتماعي داللت آداب و رسوم، علوم، هنرها و سازمان
ها امـري طبيعـي اسـت، امـا در طـول       ها و ارزشاي بودن فرهنگناحيه. دهد به هم پيوند مي

ها دچـار تغييـر و تحـول اساسـي      تاريخ متناسب با شرايط زمان و نيازهاي اجتماعي، فرهنگ
اند  خار جامعه شدهها توسعه و تكامل يافته و موجب سربلندي و افتبرخي از فرهنگ. اندشده

و برخي نيز به دسـت فراموشـي سـپرده شـده اسـت و يـا حيـات پويـاي جامعـه را بـه خطـر            
شـود   بر اثر توسعه ميراث فرهنگي جامعـه اسـت كـه تكامـل جامعـه ممكـن مـي       . اند انداخته

  .)1384نادريان، (
گيـري  امروزه ورزش و تندرستي همانند يك اصل مهم فرهنگـي اسـت كـه در شـكل    

ــر     ــده عــالوه ب ــا اثرهــاي ايــن پدي بســياري از رفتارهــا و الگوهــاي اجتمــاعي نقــش دارد، ي
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هاي كمتـر   دستاوردهاي آشكار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در بسياري از حوزه
المللي هماننـد يـك نقشـه راه اسـت     مورد مالحظه قرار گرفته چه در سطح ملي و سطح بين

مطالعــه و بررســي فرهنــگ ورزشــي براســاس . شــودعــه مــيكــه باعــث رشــد فرهنگــي جام
هـاي فرهنگـي و   و رهبـري، سياسـت  ) ره(گانه رهنمودهـاي امـام    ها و معيارهاي سه شاخص
هـاي  دهد كه در سطوح مختلف ورزش در تمامي حيطههاي پنج ساله توسعه نشان ميبرنامه

هاي فرهنگـي  شاخصقهرماني و آموزشي، چالش وجود دارد كه نيازمند تدوين و تصويب 
هاي فرهنگي كشور ايجاد راه حل خروج از هاي اسالمي و شاخصورزشي بر اساس ارزش
نيـا،   پـور، سـميعي   جـوادي (هـاي و موانـع فرهنگـي و ورزشـي اسـت      اين مشكالت و چالش

توان گفت ورزش از نظـر مـاهوي و ذاتـي امـري فرهنگـي اسـت و       به طور كلي مي). 2013
از آنجـا كـه فرهنـگ، زيـر بنـاي تمـامي       . ت بااليي برخوردار استتوجه به فرهنگ از اهمي

هاي فرهنگي در ورزش نيز در تغييرات و تحوالت در جامعه است، مسلمأ شناسايي شاخص
هـاي فرهنگـي را   شناسـايي شـاخص  . باشـد اين زمينه تابعي از فرهنـگ در سـطح كـالن مـي    

اسـتاي اهـداف مطلـوب دانسـت     توان فرايند ارتقاي شئون گوناگون فرهنگ جامعه در ر مي
هدف نهـايي شناسـايي ايـن    . ها در زمينه ورزش خواهد شدساز رشد و تعالي انسانكه زمينه
بـدين  . ها رشد و تعالي ورزشكاران و جامعه ورزش در ابعاد مـادي و معنـوي اسـت   شاخص

ه هاي فرهنگي نيز بر پرورش روح و جسم با اهتمام همـه جانبـه بـ   منظور در اصول و سياست
با توجـه بـه وسـيع بـودن     . بدني به عنوان يك ضرورت تأكيد شده استامر ورزش و تربيت

ها در ورزش كاري پيچيده است، با اين حال جهت مفهوم فرهنگ و معنويت، ارائه شاخص
هـاي فرهنگـي و    تحليـل و بررسـي شـاخص   . هايي صورت گرفت بندي تسهيل در آن تقسيم

ــر معي  ارهــايي باشــد كــه در ســطح ملــي از ارزشــمندي  معنــوي يــك كشــور بايــد مبتنــي ب
عابدي، رضوي، (اي بنا بر محدوده خاص خود قابل توجه است  برخوردارند و در هر جامعه

  . )17 :1397دوستي، احمدي، 
هاي پژوهش حاضر نشان داد كه مؤلفه استقرار نام رصد فرهنگي ورزش با تأكيـد  يافته

نامه فرهنگي ورزش كشـور بـاالترين رتبـه در شـاخص فعاليـت فرهنگـي در       بر اجراي نظام
نامه فرهنگ ورزش به دليل حساسيت اثرگـذاري آن بـر   ضرورت تدوين نظام. ورزش دارد

كاران از اهميت بسزايي برخوردار است زيرا توسعة فرهنگ در ورزش روي جوامع و ورزش
كنـد  هاي مختلفي از جمله اجتماعي، اقتصادي و سياسي ارتباط دارد و ايجـاب مـي  به حوزه
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اي بـراي   نامه فرهنـگ ورزش و تـدوين اصـول فرهنگـي آن جريـان گسـترده      كه ايجاد نظام
از سوي ديگر توسعة ورزش در كشور . نهادينه كردن اصول فرهنگي در ورزش شكل گيرد

ريـزي جـامع كـه در آن نقـاط      اندازي بلند مدت است، به همين دليل برنامـه ما نيازمند چشم
ها و تهديدهاي فرهنگ در ورزش شناسـايي شـده و براسـاس آن     ها، فرصتها، ضعفقوت
 رسـد  انداز و راهبردهاي مناسب طراحي و تـدوين شـود، بسـيار ضـروري بـه نظـر مـي       چشم

  .)1391, پورمطيع(
تـاثيرات  . خانواده و ورزش تربيتي جايگاهي ويژه در توسعه ورزش در بين جامعه دارد

پـذيري ورزشـي    جايگاه مهمي در فرايند جامعـه  روابط درون خانواده در طول زندگي افراد
بنـابراين ايـن حيطـه نيازمنـد توجـه ويـژه متوليـان ورزش در جهـت توسـعه بعـد           . افراد دارد

اسـتقبال از  . جسماني و فيزيكي، همگام با خـانواده بـه اشـاعه فرهنـگ ورزش نيـز بپردازنـد      
شدن افراد در ارتباط  پذير ورزش با فرهنگ و نهادينه شدن فرهنگ ورزش در جريان جامعه

مقبوليت ورزش در بين خانواده و پذيرش فرهنگ ورزش در جامعه بر نقـش حيـاتي   . است
هـاي موفقيـت در   مخصوصـا كـه ورزش بـا ديگـر جنبـه     . ورزش در زندگي اثرگـذار اسـت  

  .)135 :1396عابديني، طالبي، (زندگي فرزندان ارتباط دارد 
هـايي در  از سوي ديگر كـم تـوجهي بـه امـور فرهنگـي در ورزش و بـروز بـداخالقي       

اي و  هاي ورزشي به دليل ورود اعتبارات هنگفت دولتي در ورزش باشگاهي و حرفهفعاليت
گيـري سياسـي و   هـاي پردرآمـد تيمـي و بهـره     نيز ايجاد پديـده داللـي در برخـي از ورزش   

هاي ورزشـي در جهـت   زار كه باعث شده برخي از رسانهتبليغاتي از ورزش به عنوان يك اب
هاي ورزشـي كـه   ها را صورت دهند و به حاشيه حفظ خود و درآمدزايي، بزرگنمايي چهره

نظارت در اين زمينـه نيـز كمتـر    . كند دامن زده شودهاي بعدي را فراهم ميزمينه بداخالقي
فرهنگي در ورزش باعـث  نامه  منظا صورت گرفته و سوءاستفاده افراد سودجو از نبودن يك

شود و ضروري است نظارت الزم ها در ورزش ميضربه زدن به فرهنگ، معنويات و ارزش
هاي مرتبط با آنها احكـام فرهنگـي   ها در اين رابطه صورت گيرد و در برنامهاز سوي ارگان

  .)19 :1391احمدزاده، موسوي، دوستي، (صادر گردد 
ي هـاي فرهنگـ  پذيري و وجـدان اخالقـي در ورزش يكـي ديگـر از شـاخص      مسئوليت

اي اسـت كـه افـراد بـه عنـوان كنشـگران       باشد و به معني احساس تعهد و رفتار مسـئوالنه  مي
هاي اقتصادي، سياسي، زيست محيطي، فرهنگي هاي خود در حوزهاجتماعي در قالب نقش
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پـذيري در برابـر    هايي ماننـد مسـئوليت  اين عامل، شاخص. دهندو اجتماعي از خود بروز مي
هــا، نمادهــا، الگوهــاي فرهنــگ ملــي، آگــاهي و حتــرام بــه ارزشخــود، ديگــران و خــدا، ا

، سـيد  ميريوسـفي (گيـرد  مشاركت سياسي و حضـور فعـال در صـحنه سياسـي را در بـر مـي      
، بهـروان و  )1393(در همين راسـتا، فراهـاني و همكـاران    . )134 :1395, نژاد، رحمتي جليل

، مـذهبي بـودن، عمـل خيـر     )1388(، روز خـوش  )1391(، قاسمي و كشگر )1392(بهروان 
هـا و فرهنـگ انقـالي    خواهانه و بشر دوستانه، صداقت، تحكـيم و تقويـت و ارتقـاي ارزش   

هاي فرهنگي، دينـي و آداب و رسـوم   هاي ورزشي، رعايت ارزشليتاسالمي و ملي در فعا
هاي ورزشي، پايبندي ورزشكاران به موازين اخالقـي جامعـه، داشـتن اخـالق      ملي در برنامه

هـاي   نيكو توسط ورزشكاران و متدين و پايبند بودن به اعتقادات ديني را به عنوان شـاخص 
؛ فراهـاني،  1388؛ روزخـوش،  11 :1392بهروان، بهروان، (اند  پذيري معرفي كردهمسئوليت

  .)1394؛ قاسمي، كشگر، 130 :2014كشاورز، قاسمي، عزيزيان كهن، 
هـاي   بندي شاخص هاي شاخص معنوي ورزش كشور و اولويت لفهؤبندي م اولويت -

  :معنوي ورزش كشور
هاي شـاخص  بندي مربوط به مؤلفهاز سوي ديگر، پژوهش حاضر نشان داد كه در رتبه

و ) 81/3(معنوي ورزش نيـز بيشـترين ميـانگين رتبـه مربـوط بـه فعاليـت معنـوي در ورزش         
. بــوده اســت) 34/1(ين كمتــرين ميــانگين رتبــه مربــوط بــه هويــت دينــي در ورزش چنــهم

هـاي دينـي    مند بـا ناهنجـاري   شامل مبارزه نظام هاي شاخص فعاليت معنوي در ورزش مؤلفه
هاي معنوي در  ، صيانت و پاسداشت ارزش29/4در ميادين ورزشي با ميانگين رتبه ) معنوي(

گيري از ورزش به منظور تحقـق اهـداف معنـوي     و بهره 57/9ورزش كشور با ميانگين رتبه 
دينـي در ورزش شـامل    هـاي شـاخص هويـت   همچنين مؤلفه. باشدمي 43/7با ميانگين رتبه 

، 43/6با ميانگين رتبـه  ) جلسات انس با قران(ترويج فرهنگ قرآني در جامعه ورزش كشور 
، مقابلـه بـا تهـاجم    17/7اهتمام به تربيت نيروي انساني با ايمان و پر انگيزه بـا ميـانگين رتبـه    

اران و هويـت دينـي و اعتقـادي در ورزشـك     83/3معنوي در ورزش كشور با ميـانگين رتبـه   
  .باشدمي 15/9كشور با ميانگين رتبه 

هاي معنوي  دهد كه مؤلفة صيانت و پاسداشت ارزشهاي پژوهش حاضر نشان مييافته
. باشــددر ورزش كشــور بــاالترين رتبــه را در شــاخص فعاليــت معنــوي در ورزش دارا مــي

احساسـات   هاي مختلفي قابل دستيابي است اين مسيرها فقط شاملهاي معنوي از راهويژگي
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بلكـه شـامل    ،شود نيستشناختي همانند رضايت باطني و آرامش كه ازدرون ناشي ميروان
نشان دادن نماي معنويت براساس بر معرفت و . شودهمه حيطه زندگي يك فرد و جامعه مي

شناسي انسان و شناخت جهان است دهاي معنوي در ورزش، خو حفظ و نگهداري از ارزش
  .)30: 2015سرقين، (

رنـگ شـدن معنويـت بـين ورزشـكاران از نظـر مربيـان، مـديران عامـل مهمـي در           كم
تحقيقـات مختلفـي بـر اهميـت معنويـت در      . هاي تـاثير گـذار بـر آن را دارد   شناسايي مؤلفه

. )Hamilton, 2011; Benjamin, 2010(موفقيت و سالمت رواني ورزشكاران تأكيد نمودنـد  
رسد آشنا كردن بيشـتر ورزشـكاران بـا اصـول دينـي و مـذهبي، ايجـاد ارتبـاط و         به نظر مي
كيد بر معنويـت از  أهاي فكري بين ورزشكاران و روحانيون، ايجاد فضاي معنوي و تنشست

ميـت  طرف متوليان ورزش و تقويت مثبت ورزشكاراني كه بـه معنويـت و امـور مـذهبي اه    
  .مداري بين ورزشكاران شود دهند باعث افزايش معنويت و اخالقبيشتري مي

براساس پژوهش حاضر، سـالمت معنـوي بـه عنـوان شاخصـي در ورزش بـراي بهبـود        
شـود؛ ارتقـاي و سـالمت معنويـت ورزشـكاران،      عملكرد مربيان و ورزشكاران معرفـي مـي  

ت اخالقي در ورزش با اشاعه گسترش فرهنگ اخالق ورزشي و پيشگيري عدم رعايت نكا
هاي معنوي و اخالقي، توسعه فرهنگ اخالقي در فضاهاي ورزشي واقعـي و مجـازي   ارزش

بنابراين حيطه نيازمند توجه ويژه متوليان آمـوزش  . پذير استريزي امكانو آموزش و برنامه
گـردد  پيشـنهاد مـي  . اي و حتـي آمـوزش و پـرورش اسـت    هـاي قهرمـاني و حرفـه   در حوزه

هاي اخالقـي مربيـان ازجملـه    هاي آتي با تمركز بر نقش سالمت معنوي در ويژگيژوهشپ
حساسـيت، قضـاوت، انگيـزش و شخصـيت     (هـاي اخالقـي   فلسفة اخـالق فـردي، موقعيـت   

دانا، رفيعي، سبزي، (گيري اخالقي به دانش موجود در اين زمينه بيفزايند و تصميم) اخالقي
تواند  هاي فعاليت معنوي در ورزش ميدر نهايت شناخت شاخص .)201 :1397زاده،  گوزل

. ما را براي ترويج آن و در دسترس قرار دادن آن براي متوليان ورزش كشـور كمـك كنـد   
هاي معنويـت در ورزش مسـتلزم آشـنايي بـا واژه معنويـت و شـناخت       شناسايي اين شاخص

ويت در ورزش كشور باعث رشد بهينه هاي معنبرخي از اين شاخص. باشدكامل ورزش مي
توانيم با فرهنگ غني كه داريـم آن را بـه جهانيـان عرضـه     و روزافزون ورزش ما شده و مي

البته تحقيقات در اين زمينه همچنان بايـد ادامـه يابـد و    . )84: 1391مرزبند، زكوي، (بداريم 
    . هاي اثر گذار بر ورزش باشندي كشف شاخصن در پامحقق
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مطالعـات  . يدر ورزش قهرمان يفرهنگ ةمؤثر در توسع يها عوامل و مالك ييشناسا). 1395(

  .78-61 :)40(8، )يپژوهش در علوم ورزش( يورزش تيريمد
. حـوزه ورزش  يهـا  هـا و شـاخص   لفـه ؤمريها، ز لفهؤم فيو تعر نييتع). 1388( يخوش، مهد روز

   .يمركز مطالعات راهبرد ،يواحد علم يانقالب فرهنگ يعال يخانه شوراريدب
توسـعه ورزش   يليو ورزش كشـور مطالعـات تفصـ    يبـدن  تيـ نظـام جـامع توسـعه ترب    يليتفص سند

 تيريمد يسبز، مركز مل بيانتشارات س). 1384( رانيا ياسالم يجمهور يبدن تيسازمان ترب
   .و توسعه ورزش كشور، چاپ اول

   .شركت راد سامانه). 1383(و ورزش كشور  يبدن تينظام جامع توسعه ترب يراهبرد سند
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 يطراحـ ). 1390( نيامـ  ،يبـ يمهـرزاد؛ خط  ،يديـ محمود؛ حم ،يدرزجبار؛ گو ،يشعبان يپناه فيس
  .73-57). 8(3 ،يورزش تيريمد هينشر. در كردستان يورزش قهرمان ياستراتژ

انقـالب   شهياند. يتوسعه فرهنگ هاي ها و شاخصه تيكوتاه بر ظرف يدرآمد). 1384(محمد  ع،يصنا
  .230-219 :14و 13. ياسالم

). 1397. (ديـ عبدالحم ديسـ  ،ياحمـد   ؛يمرتضـ  ،يدوسـت  ن؛يمحمدحسـ  ديس ،يرضو ا؛ياح ،يعابد
فصـلنامه مطالعـات   . بـر آن مؤثر  ورزش و عوامل يتوسعه فرهنگ يكردهايابعاد و رو ييشناسا
   .32-9 :)42(17، ورزش و جوانان يراهبرد

شهروندان  شيگرا زانيمرتبط با م يـ فرهنگ  يعوامل اجتماع). 1396( دايش ،يصمد؛ طالب ،ينيعابد
  .144-131 :)1(28 ،يكاربرد يجامعه شناس. در خلخال يبه ورزش همگان

همايش ملي صنايع فرهنگـي  . بررسي اثرات متقابل ورزش وفرهنگ). 1390(بختياري، رضا  عباسي
ــدار  ــعه پايــ ــش آن در توســ -https://www.civilica.com/Paper-NCCIRSD01 .:نقــ

NCCIRSD01_057.html  
  بانتشارات بامداد كتا ،و ورزش يبدن تيترب ياجتماع-يروان يمبان). 1389(بهروز  ،يعبدل
هشـنامه علـوم   وپژ. انيدانشـجو  يمشـاركت ورزشـ   يجامعـه شـناخت   نيـي تب). 1388(سروش  ،يفتح

  .173-145 :)4(3. ياجتماع
 هيسـرما  ليتحل). 1393. (نيكهن، نسر انيزيعز د؛يحم ،يابوالفضل؛ كشاورز، لقمان؛ قاسم ،يفراهان

ـ  . رانيـ ا يبـدن  تيترب يدانشكده ها يعلم أتيه ياعضا ياجتماع ـ  - يفصـلنامه علم  يپژوهش
   .138-127 :)1(3 ،يورزش تيريدر مد يكاربرد هاي-پژوهش

  .http://www.uma.ac.ir  رانيو ورزش در ا يرابطه فرهنگ ادب). 2015( ميمر. ف ن،يسرق يفزون
  .بامداد كتاب. ورزش يفرهنگ-ياجتماع يمبان). 1394(كشگر، سارا  د؛يحم ،يقاسم

آن بـا   يها فرهنگ ورزش و مؤلفه فيتعر). 1395( يكارگر، غالمعل د؛يحم ،يسارا؛ قاسم كشكر،
ـ  . انـدركاران ورزش كشـور   متخصصان، ورزشـكاران و دسـت   يبر آرا هيتك -يفصـلنامه علم

   .22-11 :)4(3، در ورزش يرفتار سازمان تيريمطالعات مد يپژوهش
معاونـت توسـعه منـابع و    ). 1394(ورزش  يو فرهنگ ياجتماع يبرنامه ششم توسعه اقتصاد گزارش
   .برنامه ششم توسعه نيتدو يبانيپشت

 يهـا  نقـش چهارگانـه رسـانه    يبررسـ ). 1390( ديـ عبدالحم ،ياحمد ب؛يحب ،يهنر ؛يمهد ،يمراد
  .180-167 :)9(3 ،يورزش تيريمد هينشر. يدر توسعه فرهنگ ورزش همگان يورزش

هاي سالمت معنوي از منظـر آمـوزه هـاي     شاخص). 1391(اصغر  يعل ،يرحمت اهللا؛ زكو مرزبند،
  .99-69، )20(6. ياخالق پزشك. وحياني

. نيالعابـد  نيـ ز ،ييشهامت؛ احدپور، هنگامه؛ رضـا  ،يعباس رضا؛يعل ،ياله راحمد؛يام ديس ،يمظفر
پژوهش در (مطالعات مديريت ورزشي . رانيا يتوسعه نظام ورزش قهرمان يراهبردها). 1391(

  .48-33 :)13(4، )علوم ورزشي
 ليـ تحل). 1396(دسـتوم، صـالح    درضـا، يرحم ،يگوهررسـتم  م؛يرح نژاد، يرمضان دون؛يفر ،يمناف

و  تيريمـد . كـالن اول تـا پـنجم توسـعه     يهـا  در برنامـه  رانيا يروند توسعه ورزش دانشگاه
  86-67 :)1(6، توسعه ورزش
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نقـش توسـعه    يبررسـ ). 1395( يمحمدمهد ،يرحمت م؛ينژاد، رح ليدجليس ل؛يجل ديس ،يوسفيريم
، )1(4، در ورزش يمنابع انسان تيريمد. يورزش قهرمـان  يدرتوسعه فرهنگ يفرهنگ اجتماع

131-146  
  . 424:)اصفهان( بايز يانتشارات هنرها. در ورزش يجامعه شناس يمبان). 1384(مسعود  ان،ينادر
ـ  ،يورزشـ  يرپـذي  نقش خـانواده در جامعـه   يبررس). 1389. (نيرام ،يمراد ا؛يدضيس ،يهاشم  ةمجل

  .168-143). 4(11 ،رانيا شناسي¬جامعه
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