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آن بود. روش  یفرهنگ ورزش و مؤلفه ها فیتعر قیهدف تحق      
 قیه تحقبود. جامع یاجرا دلف ریازنظر مس ،یفیک یاز نظر استراتژ قیتحق

 یبخشها رانیو مد انیمجر ،یورزش تیریشامل متخصصان مد
متخصصان  ،یورزش یسازمان ها رانیمد ،یورزش یفرهنگ
افراد  شکسوتان،یپ بقه،باسا انیآشنا با حوزه ورزش، مرب شناسیجامعه

 ی( در مرحله اول دلف=222Nدر ورزش ) یفرهنگ یتهایآشنا با فعال
 قیتحق نی.. در اافتیتعداد آنها کاهش  یبودند که در چهار مرحله دلف

استفاده نشد و تمام افراد جامعه به طور کل شمار در  یریاز نمونه گ
 فیرمنجر به ارائه تع قیتحق یها افتهی قرار گرفتند. موردتوجه قینحق

: دیقرار گرد نیبه ا نیآن بر اساس مدل شا یفرهنگ ورزش و مؤلفه ها
مورد انتظار  یمجموعه باورها و مفروضات انسان یعنیفرهنگ ورزش 

مطلوب جامعه  یو هنجارها هاارزشجامعه در ورزش و رفتار بر اساس 
 ملل و ریفرهنگ سا میکراخالق و ت تیشامل رفتار محترمانه با رعا

 طیخلق شرا یمنابع برا تیریمد قیعادت به ورزش از طر جادیاقوام و ا
و  یشناخت ییبایملموس ز ینمودها شیو امکانات ورزش کردن و نما

فوق با چارچوب  افتهیهنرمندانه به عنوان مصنوعات ورزش در جامعه. 
دارد  یمعروف جهان از ابعاد مختلف همخوان یفرهنگ اتیمدلها و نظر

 نیتوجه داشته و همچن زین یرانیا-یاسالم هایارزشو عالوه بر آن بر 
 لحاظ شده است.   فیدر تعر یبه عنوان رکن مهم زین تیریعامل مد
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      The purpose of this research was to define sports 

culture and its components in Iran. The technique 

chosen to create this definition was qualitative, using 

the Delphi method. The research population included 

sport management experts and sociologists, athletes, 

sport managers, coaches, people who were familiar 

with the cultural atmosphere in sports, and active 

Protagonists in sports(N=111) who participated in 

the four rounds of the Delphi method selected and 

used in this research, with considerable decrease in 

numbers with each round. The results led to this 

definition for sports culture: “sports culture means a 

combination of expecting beliefs and assumptions in 

sports; behaving in ways in accord with favored 

social values and norms, including respectful 

behaviors, observing ethics, and the glorification of 

other nations’ cultures; creating sport participation 

habits through managing resources in order to make 

circumstances and equipment for sport activities 

more readily available to those who wish to 

participate in sports; and presenting the artistic and 

aesthetic aspects of sports as tangible cultural 

artifacts in society.” This definition was similar to 

famous cultural models and frames, with some 

exceptions in terms of emphasizing Islamic/Iranian 

values and the addition of concerns for resource 

management as an important component in the 

definition. 
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 مقدمه
 یکارکردها یدارا یبدون شک ورزش در جوامع امروز

 یکه برخ ییاست تا جا یفراوان یو فرهنگ یاجتماع
شکل مدرن »، «بشر یوجدان جمع»آن را  نظرانصاحب

 تیشخص یو تعال یتجل» ای «یاسیو س یاقتصاد یکارهایپ
شعله  نتریفروزان»دو کوبرتن  ری یبه گفته پ ای« انسان برتر

و دودر ،  لکرسونی. ونامندمی« هاانسانمشتعل قلب 
کاهش » هایمقولهورزش در جامعه را در  یاجتماع یکارکردها

 شدن، عامل یاجتماع ،یاعکنترل اجتم ت،یاثبات هو جانات،یه
 ندیبطبقه «تیاحساس موفق ،یجمع یو آگاه یداریب ر،ییتغ

 (.  93)اندکرده
است که در اظهارات اقشار مختلف  یورزش موضوع فرهنگ

است. اما  افتهی یکشور بازتاب جد نیمسئول ازجملهجامعه 
از آن  یقیدق فیبر توسعه آن در کشور، هنوز تعر دیتأک رغمعلی

که  شودمی دهید قاتیارائه نشده است. عالوه بر آن، گاه در تحق
 گیردمیقرار  ققانمح موردتوجهدر حوزه ورزش  دیجد یعبارات

ائه ار هاییواژه نیاز چن یفیمذکور تعر قاتیدر تحق یکه حت
در  مثالً. گرددمی شیدشوارتر از پ طیو درک شرا شودمین

( به توسعه فرهنگ ورزش 2932و همکاران ) ،یهنر قیتحق
 فهیاشاره شده است که به عنوان وظ یو قهرمان یهمگان
(. 21قرار گرفته است) دیأکدر توسعه آن مورد ت یجمع هایرسانه

و  یفرهنگ ورزش همگان ق،یتحق نیاز ا یبخش چیاما در ه
احمدزاده و همکاران  قی. در تحقشودمین فیتعر یقهرمان

ورزش در استان  یفرهنگ هایچالش یبررس( به 2939)
ر د یفرهنگ هایچالش ترینمهممازندران پرداخته شده است و 

ورزشکاران،  نیب تیمعنو شدن رنگکم  بیبه ترت قیتحق نیا
 ترینمهم عنوان به یروزیمردم در کسب پ یو سرخوش یشاداب

. اما شد نییورزش استان مازندران تع یچالش و فرصت فرهنگ
 مشخص زین قیتحق نیآن در ا فیمفهوم فرهنگ ورزش و تعر

 جادیبه لزوم ا زی( ن2932) یتجار در تحقیق(. 1نشده است)
 نیا جادیشده است و ا شارهدر ورزش ا یفرهنگ هایشاخص
ته اثر دانس منشأورزش کشور  نهیبه ریزیبرنامهرا در  هاشاخص
زش از فرهنگ ور یفیتعر تنهانه زین قیتحق نیدر ا یاست؛ ول

 زین مورداشاره یفرهنگ هایشاخص(، بلکه 12ارائه نشده است)
( 2933) یو فخر یعبدو قیدر تحق نی. همچناندنشده یمعرف

در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات  هارسانهنقش  نییبا هدف تع
و شرکت زنان در ورزش به  رسانیاطالعفراغت زنان عناصر 

(. عالوه بر مطالب فوق 2)اندشده فیعنوان فرهنگ ورزش تعر
رکن مهم در  کیبه عنوان  اخالقمقوله  قاتیتحق یدر برخ

ور پ یمهد ،یرالیقرار گرفته است. ش موردتوجهفرهنگ ورزش 

جام و انس یبه اخالق ورزش یبندیپا نی( رابطه ب2931ازمشا ) و
بسکتبال و فوتسال بانوان شهرستان اهواز ر  هایتیم یگروه

به  یندبیکه پا دندیرس جهینت نیقرار دادند و به ا یمورد بررس
رابطه  یورزش هایتیم یبا انسجام گروه یاخالق هایارزش
 (.11وجود دارد) یو مثبت میمستق

فرهنگ »که از مطالب فوق مشخص است،  همانطور
و  شودمیافراد معنا  یشخص هایبرداشتبر حسب « ورزش

ه متداول شد اریبس« فرهنگ ورزش» یبیاستفاده از واژه ترک
کالن  ریزیبرنامهو  هاگذاریسیاستدر  ازآنجاکهاست. اما 

 زانیبر م تواندمی هاواژه یو معان میدر مفاه تیجوامع، شفاف
 یلذا الزم است برا د،یفزایب شدهتدوین هایبرنامه یثربخشا

 ارائه شود. یمناسب فیتعر« فرهنگ ورزش»
است که با  ایاندازهبهدر انواع مجادالت  فیتعر تیاهم

مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف  یدیکل میروشن شدن مفاه
. امروزه شودیحداقل نقطه اختالف نظرها روشن م ای شودیم
و  قیدق فیبحث تعر ،یزبان لیتحل یهااز مسائل فلسفه یکی
امع و ج دیاب فی. تعرباشدیهر بحث م یدیکل یهاواژه نییتب

ه آن ک ییهایژگیو شودیکه ارائه م یفیتعر یعنیمانع باشد. 
 کنندهتعریف یهاکند. جنبه انیرا ب کندیجدا م هیرا از بق زیچ
آن  یطبقه دارا کی یهستند که اگر اعضا ییهایژگیو
(. پس با 29به آن طبقه تعلق ندارند)  گرینباشند، د هایژگیو

 سانکی یو مفهوم امیف در انتقال پیارائه تعار تیتوجه به اهم
ارائه  یفیتعر زین« فرهنگ ورزش»  یبه مخاطبان الزم است برا

شود که مخاطبان از آن برداشت مشابه داشته باشند و چنانچه 
 ایمنطقهو  یمل هایریزیبرنامهقرار باشد در خصوص آن 

 همگان آشکار باشد.  یاهداف و مفهوم اقدامات برا رد،یصورت گ
 یورزش نوع ،شناسیجامعهمتخصصان  یبرخ دهیعق به

خرده فرهنگ است. عالوه بر فرهنگ کلی جامعه، طبقات، 
مختلف جامعه نیز دارای فرهنگ ویژه خود  هایگروهقشرها و 

ف شود. در تعریفرهنگ خوانده مییا خرده زفرهنگیهستند که ر
 ،هاارزشفرهنگ بر دستگاهی از خرده» اند:فرهنگ گفتهخرده

های رفتار و طرز زندگی یک گروه اجتماعی که ، شیوههاسلوک
از فرهنگ مسلط جامعه مفروض متمایز ولی با آن مرتبط است، 

ده سا طوربه(. با توجه به تعریف ذکر شده، 12«)شود.اطالق می
 تربزرگفرهنگ، فرهنگی درون فرهنگ توان گفت خردهمی

 وجود هاریز فرهنگاست. در جوامع مدرن، تنوع بسیاری از این 
نشان داده شده است که ورزش  زین قاتیتحق ی(. در برخ12دارد )

است مثل  هاییفرهنگخرده یاست که دارا یخودش فرهنگ
 س،ینت کنانیگلف، باز کنانی، بوکسورها، بازهافوتبالیست
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خاص  یطی، .... که هر گروه حائز شرانوردانصخرهکوهنوردان و 
 (.19است)

 وندیورزش پ یا مدل مدرن غربورزش ب یکنون فرهنگ
 23در قرن  یفرانسو «ردوکوبرتنیپ» یکه با کارها خوردمی

چــون  یمیورزش را با مفاه هایویژگیشروع شده است. او 
  دنیو هرچه باالتر پر دنیدو ترسریعبودن، هرچه  ترقویهر چه 
ون چ یاصول ،یسطح هیدر ال یخنث ینگرش و با کندمیهمراه 
 یزدگ تخصص سم،یاومان ،ییرکوردگرا سم،یسکوالر ،ییبردگرا

منافع  و تیومن یو تک بعد یبر آن مترتب است که نگرش منف
 زند.  یآن دامن م یعمق هیرا در ال
 یبه بررس ازین زیفرهنگ ورزش قبل از هرچ فیتعر یبرا

است تا بر اساس آن ها بتوان  یفرهنگ یها و مدلها هینظر
در بستر فرهنگ جامعه  یفرهنگ فرهنگ ورزش را که خود خرده

توان از مدل  یخصوص م نیکرد. در ا فیاست، تعر
فرهنگ »نام برد که در بحث   نیچون شا ینظرانصاحب

تأثیرگذار بود. طبق نظریه او، فرهنگ از سه  اربسی« سازمانی
«  نوعاتمص»ترین الیه، شود: در بیرونیسطح و الیه تشکیل می

 و  هاارزش»گیرند. پس از مصنوعات و در سطح میانی،قرار می
ای ترین الیه نیز هستهقرار دارند. در عمیق« هنجارهای رفتاری 

 بیانگر وضاتفرجای گرفته است. م« باورها و مفروضات »از 
رو، دارند. از این« واقعیت»چیزهایی هستند که افراد معتقدند 

ر کنند، تأثیمفروضات بر آنچه افراد ادراک، فکر و احساس می
 عبارتند از:« هاارزش»گذارد. مفروضات غیرقابل تغییرند. می

ار اند تا ارزش و اعتباصول، اهداف و استانداردهایی که معتبر شده
باشند. آنها بیانگر این موضوعند که اعضای یک  هذاتی داشت

مبنای  هاارزشسازمان باید چه چیزهایی را رعایت کنند. 
اند که چه چیزی درست و چه چیزی غلط بارهقضاوت در این

دارند. آنها قوانین  هاارزشاست. هنجارها ارتباط نزدیکی با 
 ارای هستند که برای اعضای یک فرهنگ این امکان نانوشته

کنند که بدانند در طیف گسترده و متنوّعی از فراهم می
ها چه انتظاری از آنها وجود دارد. به طور خالصه، وضعیت

کنند که چه چیزی باارزش است، در حالی که بیان می هاارزش
افتد آیا بهنجار کنند که آنچه اتفاق میهنجارها مشخص می

 است یا نابهنجار.
ا ر هاارزشعضای یک فرهنگ اساس نظریه شاین، اگر ا بر

کنند و خود را با هنجارهای فرهنگی منطبق رعایت می
نمایند، به دلیل باورها و مفروضاتی است که شالوده و می

دهد. هنجارها و را تشکیل می هاارزشزیربنای این هنجارها و 
که  کنندهایی را تشویق مینیز به نوبه خود، فعالیت هاارزش

آورند. یعنی مصنوعات را به وجود می سطح رویین فرهنگ،
مصنوعات در واقع توسعه و بسط بیشتر همان هسته فرهنگی 

(. مصنوعات 22) و هنجارهایند هاارزشهستند که محتوی 
بقایای دیدنی، شنیدنی و ملموس رفتار هستند که در هنجارها، 

مصنوعات  انواع(. 3و مفروضات فرهنگی ریشه دارند) هاارزش
: نمودهای فیزیکی ایجاد شده به وسیله افراد یک عبارتند از

ها و مکالمات، فرهنگ، بروز و ظهورهای کالمی در نوشته
 شعائر، تشریفات و سایر ظهورات رفتاری.

 لیتحل یرود که حام یبه شمار م یاز دانشمندان  میدورک
 یادی( جامعه تا حد ز2321) میبوده است . از نظر دورک یفرهنگ

، گرد هم آورنده  یاست و احساس همبستگ یاخالق دهیپد کی
که از  یاو جوامع دهیجامعه است . به عق یداریاجزاء و عامل پا

 دن،یشیدر اند اهتشب لیبرخوردارند؛ به دل یکیمکان یهمبستگ
و خشونت در آن ها  یبه سخت شیدارند و گرا یانعطاف کمتر

هدف از مجازات افراد  یکیارگان یاست اما در همبستگ شتریب
. دارد یشتریجذب دوباره آنها به گروه است و جامعه انعطاف ب

از  یصرفا مجموعه ا نیاصرار دارد که د نیدر خصوص د یو
است از افکار که  ینظام لحا نیبلکه در ع ست،یاعمال ن

همچون  زی( ن2312(. وبر  )2باشد ) یجهان م فیهدفشان توص
را  نیداشته و د دیدر فرهنگ تأک نید تیبر نقش بااهم میدورک

(. فرهنگ از نظر 4)کندیفرهنگ قلمداد م یبه عنوان بعد محور
ت. اس تیکل شخص ختنیپرورش و فره یبه معنا  ملیجورج ز

: کندیم یبررس ینیو ع یبعد ذهن دوفرهنگ را در  ملیز
مانده سطح پرورش افراد و هدف  یروح، باق ای یفرهنگ ذهن

هنده دکه نشان ینیاست و فرهنگ ع یفرهنگ یندهایتمام فرا
 تهافیو پرورش ختهیفره یزهایو متشکل از چ یرونیقلمرو ب

گ فرهن کیاست که  ییایاش ینیفرهنگ ع یاست. از نظر و
 یتراژد مل،ی(. از نظر ز11) ندارد یریکرده و فرد بر آن تأث دیتول

 یاست. تراژد یو معنو یماد فرهنگ انیفرهنگ همانا تضاد م
. یاز فرهنگ ذهن یفاصله گرفتن فرهنگ ماد یعنیفرهنگ 

دا ج تواندیشده است م دیتول یکه شامل کاالها یفرهنگ ماد
 ییاعنم چیبشر بدون ه یمانده و بر زندگ یباق یاز فرهنگ معنو

 یستمیس هیدر نظر (2312(. تالکت پارسونز  )22)ابدی طرهیس
اختار و روابط س نیخود، ساختار جامعه، نقش فرهنگ در حفظ ا

 را در کانون توجه یگوناگون نظام اجتماع یهامؤلفه نیمابیف
 هیفرهنگ در نظر یاتیو آشکارا بر نقش ح دهدیخود قرار م

کنش خود معتقد  هیدر نظر یدارد. و دیتاک یاجتماع ستمیس
 ای یبعد هنجار کیهمواره  یانسان یهااست که کنش

 تیکنش انسان تحت هدا گرید انیدارد و به ب یرعقالنیغ
 (. 13) ها و ادراکات عام قرار داردآرمان
شد در جامعه با ییروین دی( معتقد بود که با2223آرنولد ) ویمات

قرار  یفرد عاد یبرتر از آرمان ها یتا مردم را در خدمت آرمان
در جامعه  یدهد. آرنولد به وجود حداقل دو آرمان برتر و فرد
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 شهیاند نیبهتر ایرا مجموعه معارف اعتقاد داشت. او فرهنگ 
آرنولد با شعار فرهنگ و  کندمی فیتعر انیآدم یها و کردارها

رود  یم نانهیو کوته ب انهیسود جو یفرهنگ یبه جنگ ب ینقاد
خود را به شعر به  یجا یکه مذهب جزم کندمی ینیب شیو پ

 (.9) جامعه مدرن خواهد داد یعنوان علل الزام
 نیهنر در ا تی( معتقد بود که اهم2311) هوگارت چاردیر

فرد و جامعه است و گذشته از  یاست که عامل تمدن ساز برا
ردن ک ی؛ در انسان یاخالق یو آگاه تیافزودن استعداد ، حساس

مهم  یدارد. هوگارت آموزش را عنصر یاساس تیجامعه اهم
ترک ت مشیحس انسان جادیو ا یفرهنگ یبه ارتقا دنیرس یبرا
و  کامل تر یافراد به کسب زندگ قیجامعه و افراد ؛ تشو انیم

تقال آموزش؛ ان فهیوظ یداند. از نظر و یمستقل م یریگ میتصم
خاص  یمحدود آن که آداب و رسوم یفرهنگ است ، اما نه معنا

 (.22دارد )
 یکیکرد:  یم فیفرهنگ را از سه منظر تعر امزیلیو موندیر

 دانکرده یدر آن زندگ نیمعکه مردم در زمان و مکان  یفرهنگ
ت فرهنگ مضبوط اس گریآنها قابل شناخت است . د یو تنها برا

ت که اس یسطح گریروزانه. سطح د عیاز هنر گرفته تا اغلب وقا
فرهنگ سنت  یعنیزند ،  یم وندیفرهنگ دوره را به هم پ

. جرج است «یزندگ وهیش»  امزیلیو دگاهی. فرهنگ از د دهیبرگز
فرهنگ بر اقتصاد اذعان داشته و معتقد  ی( به برتر2322لوکاچ  )

را به صورت کاال  یفرهنگ یهافرآورده یدارهیاست که سرما
 یخودمختار ریمحصوالت موجب غ نیدرآورده و کاال شدن ا

 وی(. آنتون11شده است ) فرهنگ ییستایمحصوالت و ا نیا
مطالعات فرهنگ و در  "یهژمون" هی( نظر2312)  یگرامش

 ،یدر نزد گرامش یرا ارائه کرده است. مفهوم هژمون یدئولوژیا
حاکم  یاجتماع یهادر دست گروه یاز کنترل اجتماع یشکل

حاکم، طبقات جامعه را به  یاسیآن طبقه س یاست که بر مبنا
 بیخود ترغ یو فرهنگ یاسیس ،یالقاخ یهاارزش رشیپذ
دادن  یتسر قیطبقه حاکم از طر ه،ینظر نی. بر اساس ادینمایم

 یاجتماع فرهنگ یفرهنگ مورد نظر خود در سطح جامعه، نوع
. زندیدست م یبه کنترل اجتماع قیطر نیرا به وجود آورده و از ا

(11.) 
 یبر ساخت انسان فرهنگ ،ینیامام خم یفرهنگ هینظر در

ن را به عنوا یموضوع انسان فرهنگ شانیشده است . ا دیتأک
 یجوهر فرهنگ قلمداد نموده و تکامل نظام اجتماع نیتر یاصل

امام  قتیداند. در حق یم یرا مستلزم ساخت انسان فرهنگ
نفس  هیکز، ت تیو ترب میرا در اصل تعل یفرهنگ ییایپو ینیخم

 مینموده و با استناد به تعال نییبه طهارت روح و عمل حسنه تب
گ فرهن فیدانند . تعر یاسالم، فرهنگ را اساس جامعه م هیعال

و  می: فرهنگ عبارت از دانش ، ادب ؛ تعل ینیامام خم دگاهیاز د
،  یفکر یها شی، اعتقادات ، اخالق و عمل، گرا تیترب

، برداشت ها و هنر ، اجتماع و قواعد  هاارزشهنجارها ، باورها ، 
 (.11) آن ها در جامعه است

محتوا و اهداف برنامه ها  یفرهنگ ورزش بر غنا یستیچ 
 یاتقی. اما در کمتر منابع تحقدیافزا یم یسازمان یو نگرشها

امر  نیفرهنگ ورزش ارائه کرد و ا یبرا یفیتوان تعر یم یعلم
ان با خوانندگ یرا برا قاتینوع تحق نیحاصله در ا جیمفهوم نتا

فرهنگ ورزش بر  یستیچ نییسازد. لذا تع یابهام همراه م
 یورزش یسازمان ها یورزش هایریزیبرنامهاف و اهد تیشفاف

پژوهش  نیجهت محققان در ا نی. به همکندمیکشور کمک 
از فرهنگ ورزش و عناصر سازنده آن  یفیدر صدد ارائه تعر

 هستند. 

 قیتحق یشناس روش
 ،یا دلفاجر ریازنظر مس ،یفیک یاز نظر استراتژ قیتحق روش
بود. دلفی رویکرد یا  یدانیداده ها م یجمع آور وهیاز نظر ش

روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات از یک 
گروه از متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سؤال است و 
با رسیدن به اجماع گروهی از طریق یک سری از مراحل 
پرسشنامه ای با حفظ گمنامی پاسخ دهندگان، و بازخورد نظرات 

خش در ب قیجامعه تحق حاتیضتو نیبه اعضای پانل است. با ا
رش با سابقه نگا یورزش تیریشامل متخصصان مد یروش دلف

 رانیمد ایو  انیکتاب در حوزه فرهنگ ورزش، مجر ایمقاله 
 نندگامثل باشگاهها و برگزارکن یورزش یفرهنگ یبخشها

در  یورزش یباسابقه سازمان ها رانیمد ،یورزش یدادهایرو
کشور،  یورزش یسازمان ها ریسطح دانشگاهها و سا

و ارتباطات آشنا با حوزه ورزش،  شناسیجامعهمتخصصان 
افراد  وت،شکسیورزشکاران با سابقه و پ ،یباسابقه ورزش انیمرب

نفر  222در حوزه ورزش به تعداد  یفرهنگ یتهایآشنا با فعال
 قرار گرفتند.  قیتحق موردتوجه

نه  یش دلفاعتبار رو ،یتحقیق پیمایش یروش ها برخالف
 یبه تعداد شرکت کنندگان در تحقیق که به اعتبار علم

دارد. شرکت  یمتخصصان شرکت کننده در پژوهش بستگ
(. 1) شوندینفر را شامل م 93تا  1از  یکنندگان در تحقیق دلف

 ستهاها ک ستیاز تعداد پنل یدر مراحل مختلف دلف ازآنجاکهاما 
تمام  لیدل نیخواهد داشت، به هم زشیشده و به اصطالح ر

ل در مرحله او ق،یتحق نیپنلها در ا یشده برا ییافراد شناسا
 یاریرفت بس یچون احتمال م یقرار گرفتند. از طرف موردتوجه

به سواالت ارائه شده را  ییاز افراد انتخاب شده، امکان پاسخگو
در حوزه  قیعم طالعاتعدم ا ،یزیپرسشنامه گر لیبه دل
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 یبه جا یورزش، امکان دخالت دادن خاطرات شخص فرهنگ
رداخت عدم پ لیبه اتفاق آن به دل بیپاسخ به سواالت ، ... که قر

مختلف کشور به موضوع فرهنگ ورزش و  ینهادها نیمسئول
 ییبود، از پاسخگو قیموضوع مورد نظر تحق یتازگ جهیدر نت

 یبه پرسشها ارائه ندهند، سع وبپاسخ مطل ایممانعت نموده و 
نفر  222 یعنیشده  ییشد در مرحله اول تمام افراد شناسا

 ستیتعداد از حجم پنل نی. هرچند ارندیقرار گ قیتحق موردتوجه
 یداده ها با دشوار یافزونتر است و جمع آور اریبس یدلف یها

که ذکر شد  یلیبه دال قیتحق نیاما در ا د،یگرد یهمراه م
آن شد که تمام جامعه در مرحله اول مورد پرسش  رب میتصم

 .  رندیقرار گ
خود را به شرکت در  لیاز تماس با افراد جامعه آنها تما پس

اد تمام افر بیترت نیاعالم نمودند و به ا یمراحل مختلف دلف
نفر  19در مرحله اول فقط  یمحققان قرار گرفتند. ول موردتوجه

شت دا زشیتعداد ر نیا یبه سواالت پاسخ دادند و در مراحل بعد
ماندند که با توجه به  یباق رنف 21در مرحله چهارم  تایتا نها

 (. 1الزم برخوردار بودند) تیتعداد از کفا نیا ،یدلف یاستانداردها
 یتسیبا دو سوال باز در مورد چ یسنجش پرسشنامه ا ابزار

ابزار  یدرون ییآن بود. مسلما روا یرهنگ ورزش و مؤلفه هاف
مورد استفاده در  یابزارها ییبه اندازه روا قیدر روش تحق

(. اما به هرحال، 13) ستین یکم قاتیتحق ایو  یتجرب قاتیتحق
ه پرسشنامه ب یاجراچند مرحله  یقابل اتکا، در ط یدرون ییروا

ر به شکل سؤاالت باز د ییسؤاالت ابتدا ازآنجاکه. دیآ یدست م
با  کامال انیپاسخگو ،یپرسشنامه اول درج شد و در مراحل بعد

حاکم بر پژوهش کامال آشنا شدند و  یو فضا رهایاهداف، متغ
که  ی. بطورافتندیرا  یموضوعات مورد بررس صیتشخ ییتوانا

 جینتا به یابیکردند و در مورد دست جادیدر پاسخ ها ا یراتییتغ
 نینمودند. لذا، ا یم ییمؤثر راهنما یرا به شکل نیبهتر، محقق

پرسشنامه فراهم  شتریب ییروا جادیا یبرا یامر فرصت خوب
 ساخت.
 قیقتح یها افتهیبه امکان کاربرد  قیتحق یرونیب ییروا

( و 13اشاره دارد) گریدر زمان و مکان د یگرید قیتحق یبرا
معرف حوزه  ق،ی( اگر جامعه تحق2321طبق گفته گودمن  ) 

حراز پرسشنامه ا ییمحتوا ییباشند، روا قیدانش مورد نظر تحق
 افراداست که  نیپژوهش ا نیدر ا نیشده است. فرض محقق

ه افراد متخصص و با تجرب نیاز ب یپنل دلف یانتخاب شده برا
 ییااز رو قیدر حوزه فرهنگ ورزش بوده اند و لذا پرسشنامه تحق

در مراحل  انی(. پاسخگو11برخوردار است) یکاف ییمحتوا
خود را  یتوانند پاسخ ها یبه پرسشنامه م ییمختلف پاسخگو

 یدر روش دلف لیدل نیمنظر کنند، به ه دیو در آن تجد رییتغ
 (. 23) شودمیحاصل  ییایپا

 نیر شاادگا یو مدل فرهنگ هیبر نظر هیبا تک قیتحق نیا در
. دیآن گرد یفرهنگ ورزش و مؤلفه ها فی( اقدام به تعر2323)

 یبرا قیپرسشنامه تحق قیتحق یداده ها یجمع آور یبرا
ارسال شد و از آنها خواسته شد تا به  قیجامعه تحق یاعضا

و  یکل یهابه دقت پاسخ دهند و از ارائه پاسخ قیسواالت تحق
پرسشنامه ها عودت داده شد، طیف  یمبهم اجتناب کنند. وقت

 ردهخ هایشان بیان کپاس یکه متخصصان برا یپاسخها و دالیل
 نیشد و در ا یقرار گرفت و خالصه نویس یبودند، مورد بررس

نبود؛ حذف و  قیتحق نهیکه مرتبط با اهداف زم یمرحله موارد
 یج در تعامالت داخل گروهیرا یمنف لیاز مسا قیطر نیاز ا

متخصصان  ی. پس از آن، گزارش خالصه برادیاجتناب گرد
فرستاده شد. متخصصان اجازه داشتند که پاسخ های خود را بر 
اساس نتایج تغییر دهند و این نتایج در دور دوم مجدداً مورد 

در طول زمان و با  قیطر نیمحققان قرار گرفت. بد یارزیاب
با موضوع مطروحه تطابق  نیمخاطب یها دگاهیکار، د شرفتیپ
 یکه در مرحله چهارم اجماع افتیه . این فرایند تا آنجا ادامافتی

در مورد نظرات حاصل شد و مشخص شد که متخصصان به 
هر مرحله ، در  یداده ها لیتحل یتوافق رسیده اند. در کل برا

 بیترت نیو به ا نییمشابه تع یتعداد پاسخ ها یمرحله اول فراوان
امه پرسشن لیتحل یشدند. برا بندیطبقهمشابه  یپاسخ ها

و  دیپاسخ ها محاسبه گرد یو درصد فراوان یفراوان مرحله دوم،
. در دیگرد یرده بند یفراوان نیتا کمتر نیشتریبر حسب ب

 "دییمورد تأ" یتعداد پاسخها یپرسشنامه مرحله سوم، فراوان
مرحله سوم  یروجقرار گرفت و در مرحله چهارم خ موردتوجه

 .دیگرد یینها دییو تأ لیجرح و تعد
 ییاطالعات، در مرحله اول اقدام به شناسا یجمع آور یبرا

 یو بعد اقدام به برقرار دیها گرد ستیو انتخاب هدفمند پنل
 شانیو موافقت ا دیگرد لیمیتلفن و ا قیاز طر شانیتماس با ا

شنامه کسب شد. سپس پرس قیبه سواالت تحق ییپاسخگو یبرا
ق ارسال یجامعه تحق یاعضا یبرا لیمیها توسط فکس و ا

کس و ف لیمیا قیتوسط آنها، از طر ییو پس از پاسخگو دیگرد
 . دیگرد یپرسشنامه ها جمع آور

 قیتحق یها افتهی
 %91 قیجامعه تحق ینشان داد که اعضا یفیتوص اطالعات

تا  43 نیسن نیب %22  ،یدانشگاه التیتحص یدارا %19زن، 
 یبه اتفاق اعضا بیدر حال اشتغال بودند و قر %24سال،  13

 .با ورزش بودند میجامعه در ارتباط مستق
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 نیاندارد؛ بنابر یشیآزما یبه اجرا ازین یمرحله اول: روش دلف
 یبرا شانیو موافقت ا طیبه محض انتخاب افراد واجد شرا

 نیمرحله اول ب یشرکت در پروسه پژوهش، پرسشنامه ها
از مشخصات  نظرانصاحباز  کیچیشد. ه عیتوز شانیا

از آنها  یاریاطالع نداشتند، هرچند بس گرید نظرانصاحب
 ندیانجام فرآ انیدر جر یشناختند؛ ول یم یرا به خوب گریکدی

 یعضا بر روا نیب یگفتگوها ریاز تأث یریبه منظور جلوگ قیتحق
 تیها از هو ستیاز پنل کیچیشد تا ه یسع شان،یا یپاسخ ها

 .ابدیاعضا اطالع ن ریسا
فرهنگ  فیدو سؤال مهم در خصوص تعر یحاو پرسشنامه

د ها ارسال ش ستیپنل یمهم آن برا یمؤلفه ها نییورزش و تع
از فرهنگ ورزش ارائه کنند و  یفیو از آنها خواسته شد تعر

 آن را نام ببرند. یمؤلفه ها ایعناصر 
ها خواسته شد تا پرسشنامه را در مدت  ستیاز پنل کیهر از

 یو به محقق عودت دهند. پس از جمع آور لیهفته تکم کی
دند. ش یو دسته بند لیمرحله اول، پاسخها تحل یپرسشنامه ها

 نیپاسخ دادند.  به ا قینفر به پرسشنامه تحق 19مرحله  نیدر ا
 شد.  میپرسشنامه مرحله دوم تنظ بیترت

ه ها خواست ستیدوم: در پرسشنامه مرحله دوم، از پنل مرحله
مرحله  نیارائه شده در مرحله اول را که در ا یشد تا پاسخ ها

موده و ن یبند تیشده ارائه شده بود، الو بندیطبقهبه صورت 
آن حاصل عبارات استفاده  یدر طبقات مشخص شده که محتوا

مرحله  نی. در ادفرهنگ ورزش بود، قرار دهن فیشده در تعار
 نیرا اضافه کنند. در ا ییها هنوز اجازه داشتند، پاسخها ستیپنل

س هفته وقت داده شد. پ کینها به آ ییپاسخگو یبرا زیمرحله ن
د. ش لیو تحل هیپرسشنامه ها، پاسخ ها مجددا تجز یاز جمع آور

.دیگرد یبند ازیو امت یپرسشنامه جمع آور 91مرحله  نیدر ا

 فرهنگ ورزش یارائه شده برا فیعبارات استفاده شده در تعار یفراوان عیتوز .1 جدول

 فراوانی عنوان مؤلفه

 72 اخالق

 85 رفتار

 11 احترام به فرهنگها

 26 ورزش کردن

 71 دانش ورزش

 21 روش زیستن

 71 هاارزشباورها و 

 62 مدیریت در ورزش

 71 احترام به قوانین
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 فرهنگ ورزش در مرحله دوم یشده برا شنهادیپ یمؤلفه ها یفراوان عیتوز .9جدول
 فراوانی مؤلفه ردیف فراوانی مؤلفه ردیف

موجود فعالیت بر اساس منابع 2  71 انسان دوستی 16 5 

 68 هنر 17 81 قواعد حاکم بر فعالیتها 1

 77 دانش 15 1 وجود سازمان ورزشی 1

 72 شناخت افراد از تاثیرات ورزش 12 77 سنت ها 1

 61 نگرش ها 17 66 عشق 8

 71 اعتقادات 12 71 ادب 6

در ورزش حل مسایل 11 71 معرفت 7  17 

 11 روش زیستن 11 87 رقابت جویی 5

 26 آمادگی ذهنی و اجتماعی برای ورزش کردن 11 15 هدف گزینی 2

 65 سالمت جسم 18 82 شناخت کمال 27

 87 فرهنگسازی 16 72 قوانین 22

 61 شیوه صحیح ورزش کردن 17 62 مصنوعات گفتاری و رفتاری در حوزه ی ورزش 21

 21 روشهای زندگی 15 21 مفروضات 21

 71 آداب و رسوم 12 21 توجه به رویدادهای ورزشی 21

 71 اخالقیات 17 12 تامین شرایط ورزشی برای همه 28

ورزش و عادت به عادی شدن 26  71 هنجارها 12 71 

 67 اصول ورزشی 11 77 تعالی روح و اجتماع 27

 71 باورها 11 71 تربیت جسم 25

 71 فرهنگ عمومی 11 65 مظاهر فرهنگی 22

 77 فرهنگ اجتماعات خاص 18 77 مشارکت افراد در ورزش 17

 67 فرهنگ سازمانی 16 72 عادات و رفتارهای اجتماعی در ورزش 12

 12 رفتارهای قوام یافته 17 66 عدم اسیب رساندن به خود وجامعه 11

 71 الگوهای رفتاری 15 62 احترام به سایر فرهنگ ها 11

 71 کیفیت های ریشه ای و معنوی 12 71 راستگویی 11

 71 هاارزش 87 71 جوانمردی 18

 
فرهنگ ورزش بر اساس  فیمرحله تعر نیمرحله سوم: در ا

 نیحاصـــله در مرحله اول و با توجه به مدل شـــا یها تیالو
ــد و مولفه ها ــالح ش ــده در مرحله دوم در  یرتبه بند یاص ش

ــتیپنل اریاخت ــتیمرحله پنل نیها قرار گرفت. در ا س ا نظر ه س
مشـــخص  تمیمخالف با هر آ ایخود را بـه صـــورت موافق و 

ــورت مخالفت علت آن و پ ودندنم ــنهادیو در ص خود را ذکر  ش
 ییهان یراتییتغ جادیها با ا ســـتیمرحله پنل نیکردند. در ا یم

 فرهنگ ورزش فیو به تبع آن در تعر را در مؤلفه ها یاصالحات

 اعمال نمودند.
آن در  یفرهنگ ورزش و مؤلفه ها فیتعر بیـترت نیا بـه

 حاصل شد: ریشرح ز هی یمرحله سوم دلف
 یانســـان یهاارزشاشـــاعه باورها و  یعنیورزش  فرهنگ

 ه،دیمورد انتظار جامعه در ورزش و رفتار بر اساس اخالق پسند
ـــا  جادیجامعه و ا نیقوان تیفرهنگها و رعا ریبـا احترام بـه س

ع مناب تیریســالم با مد یعادت به ورزش به عنوان روش زندگ
و امکانات ورزش کردن در جامعه. طیو خلق شرا
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 یفرهنگ ورزش در مرحله سوم دلف یبرا یشنهادیپ یمولفه ها بندیطبقه .1جدول 
 صفات عنوان مؤلفه 

و  هاارزش

هنجارهای 

 رفتاری

راستگویی، عدالت، عدم آسیب رسانی به سایرین جوانمردی، ، ادب، انسان دوستی، هنر، عشق، مهمان  اخالق
لی خدمتگزاران منوازی، طرفداری از مظلوم، دلسوزی و کمک به نیازمندان،، احترام به سالمندان و احترام به 

درستکار ملی، رعایت عدالت و حقوق مردم و وجود روابط مبتنی بر صداقت و درستکاری و محبت و مهربانی 
 و پرهیزاز خشونت و خصومت، رقابت جویی سالم

رفتار مطلوب اجتماعی، رفتار بر اساس هنجارها، الگو شدن در رفتار، گفتار مطلوب ورزشی، رفتار مطلوب  رفتار
ورزشی، رقابت جویی و نمایش مهارت، احترام به حقوق فردی، توسعه روابط اجتماعی، رفتار بر اساس 
هنجارهای اجتماعی، همکاری و کار تیمی، احترام به قوانین ،رشد اجتماعی و احترام به قوانین، احترام به 

 قواعد بازیها،

فرهنگ عمومی، آداب و رسوم، فرهنگ سازمانی، فرهنگ اجتماعات احترام به سایر فرهنگها، فرهنگ سازی،  احترام به فرهنگها
خاص، مظاهر فرهنگی، سنتها، احترام به آداب و رسوم و سنتهای بین المللی، احترام به فرهنگ بومی و 

 ملی

ورزش کردن و بهبود 
 سبک زندگی

رعایت اصول مشارکت در ورزش، شیوه صحیح ورزش کردن، آمادگی ذهنی و روانی برای ورزش کردن، 
ورزش کردن، عادت به ورزش کردن، تربیت جسم، روش زیستن، روشهای زندگی سالم، رشد اجتماع، 

 سالمت جسم

باورها و 

 مفروضات

 باور به ارزشمند بودن ورزش، باورها: باور به پاکی ورزش، باور به قدرت تأثیرگذاری ورزش،  باورها
کمال گرایی،  ه قاون و نظم، رعایت حقوق افراد جامعه،: نوع دوستی، کمک به همنوع، احترام بهاارزش

اعتقادات مذهبی، گرایش به معنویت، تعالی روح، ، معرفت، غنیمت شمردن زمان، گرایش به معنویت و 
 باورهای دینی و مذهبی

اساس منابع،  تأمین شرایط ورزش برای همه، توجه به رویدادهای ورزشی، هدف گزینی، فعالیت بر مدیریت در ورزش مصنوعات
جمعی، آگاهی از فواید ورزش،  هایرسانهبرای توسعه این ورزش در تمام کشور، استفاده از  ریزیبرنامه

 دانش، توانایی حل مسائل در ورزش

 هنر، عشق، مصنوعات گفتاری و نوشتاری، مظاهر فرهنگی  هنر و زیبایی شناسی

 

فرهنگ ورزش و  یینها فیمرحله تعر نیمرحله چهارم: در ا
ها ارسال شد. مؤلفه ها با توجه به  ستیپنل یآن برا یمؤلفه ها

فرهنگ و  یاو از مؤلفه ها فیتعار قیو تطب نیمدل ادگار شا
ب و مرت بندیطبقه ،یحاصل از مراحل مختلف دلف یها افتهی

 هیلک دییتأ لهمرح نیها ارسال شد. در ا ستیپنل یبراشد و 
ا ه افتهیبر صحت  ستینفر پنل 21ها اخذ شد و تمام  ستیپنل
 ( درج شده است. 1در جدول ) افتهی نینمودند. حاصل ا دیتأک

 یله چهارم دلففرهنگ ورزش در مرح یبرا یشنهادیپ یمولفه ها یینها بندیطبقه .1جدول 

 پاکی و باور به پاک بودن انسانها باورها و مفروضات

 نوع دوستی و کمک به انسانها

 تمایل به برقراری رابطه با انسانهایی از نژادها و اقوام و ملل مختلف

 کمال گرایی و معرفت

 گرایش به معنویت و باورهای دینی و مذهبی

 گرایش به زیبایی و خالقیت  

 گرایش به وحدت و اتحاد

 غنیمت شمردن زمان

 گرایش به عدالت و انصاف

 گرایش به استفاده از عالئم و زبان مشترک جهانی

 و هنجارهای رفتاری هاارزش

  

 رفتار محترمانه واحترام به جامعه

 قدرت تأثیرگذاری این ورزش بر رفتار جامعه

 کار تیمیهمکاری و 
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 احترام به نظم و قوانین

 احترام به حقوق فردی

 احترام به حقوق اجتماعی

 توسعه روابط اجتماعی

 گفتار مطلوب و محترمانه

 رفتار اجتماعی مطلوب

 رفتار بر اساس هنجارهای اجتماعی

 اخالق

 رفتار به عنوان الگوی مطلوب جامعه

 رقابت جویی سالم

 نمایش مهارتهای برترتالش برای 

 حمایت از مطلوم

 احترام به سالمندان و پیشکسوتان

 صداقت و درستکاری

 جوانمردی و ایثار

 ادب

 مهریانی

 مهمان نوازی و احترام به رقیب

 عادت به ورزش

 قرار گرفتن ورزش در برنامه زندگی روزانه

 عادت به ورزش

 جسمانی و روانی با ورزشتمایل به ارتقای توانایی 

 عالقمندی به  ارتقای اطالعات عمومی در مورد ورزش

 تکریم فرهنگها

 احترام به فرهنگ سایر ملتها

 احترام به فرهنگ بومی و ملی

 احترام به آداب و رسوم و سنتهای ملی

 احترام به آداب و رسوم و سنتهای بین المللی

 مصنوعات

 

 

 

 در ورزش نحوه اعمال مدیریت

 تأمین امکانات و منابع الزم برای جذب مردم به شرکت در این ورزش

 برای توسعه این ورزش در تمام کشور ریزیبرنامه

 برای توسعه این ورزش برای تمام مردم در سنین مختلف ریزیبرنامه

 تالش برای معرفی هرچه بهتر این رشته در بین مردم

 جمعی در توسعه این رشته هایرسانهتالش برای استفاده از 

 آموزش و توسعه دانش ورزش

 نمودهای ملموس

 هنر و زیبایی در حرکات ورزشی

 هنر و زیبایی در پوشاک ورزشی

 هنر و زیبایی در معماری محیط ورزش

 هنر و زیبایی در برگزاری این ورزش)رنگ، دکوراسیون، تشریفات، ...(

 محترمانهشعارهای زیبا و 
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 :یمرحله دلف نیفرهنگ ورزش در آخر یینها فیتعر
 یمجموعه باورها و مفروضات انسان یعنیفرهنگ ورزش  »

و  هاارزشمورد انتظـار جـامعـه در ورزش و رفتار بر اســـاس 
 تیمطلوب جامعه شـــامل رفتار محترمانه با رعا یهنجـارهـا

ـــا میاخالق و تکر عادت به  جادیملل و اقوام و ا ریفرهنـگ س
و امکانات  طیخلق شـــرا یمنابع برا تیریمد قیورزش از طر

ـــناخت ییبایملموس ز ینمودها شیکردن و نمـا رزشو و  یش
 « هنرمندانه به عنوان مصنوعات ورزش در جامعه

 یریگ جهیو نت بحث
متخصــصــان و ورزشــکاران  نیفرهنگ ورزش در ب فیتعر

ارائه شــده در  یمؤلفه ها تنهانهاز آن اســت که  یکشــور حاک
ارائه شــده  یفرهنگ یارکان و مؤلفه ها یحاصــله، حاو فیتعر

خاص فرهنگ  یهاارزشبلکه  اســـت،یبزرگ دن یدر مدل ها
 نیبوده اســت. ا قیجامعه تحق موردتوجه زین یرانیا -یاســالم

رود فرهنگ ورزش در  یاز آن اســـت که انتظار م یحـاک رام
مورد قبول  یفرهنگ یهاارزشانتقال دهنده  تنهانهکشـــور ما 

 یهاارزشبه  ژهیو طوربهجهان باشــد، بلکه  یکشــورها ریســا
نظر داشــته باشــد. عالوه بر موارد فوق  یاســالم یرانیخاص ا

با توجه به قشر  یورزش یمنابع در سازمان ها تیریموضوع مد
مؤلفه  کیبه عنوان  یرانیا در جـامعـه یخـاص فرهنگ یبنـد

ــان  فیمهم در تعر ــص  موردتوجهفرهنگ ورزش از نظر متخص
گرفـت که  جـهینت نطوریتوان ا یم یکل طوربـهبوده اســـت. 

و فرهنگ  یبر دو بعـد فرهنگ جهان رانیفرهنـگ ورزش در ا
 یورزش فقط در مرزها ازآنجاکهبه شــدت متأثر اســت و  یمل
ــتره آن به ا فیتعر یلم ــده و گس ــا نقاط جهان مربوط نش قص

توان انتظار داشـــت که فرهنگ ورزش در  ی، لذا نمشـــودمی
 یفقط در مرزها ،یفرهنگ یاز حوزه ها یاریکشــور مانند بســ

ر مؤلفه ب نکهیحاصله با توجه به ا فیشود. لذا تعر فیتعر رانیا
 جیتادر جهـان اشـــاره دارد؛ با ن رشیمورد پـذ یفرهنگ یهـا
مختلف همســو اســت.  یقیتحق یمدل ها یو محتوا قاتیتحق

( 2323)نیشا یفرهنگ یحاضر با توجه به الگو فیتعر ازآنجاکه
شده در آن در طبقات  فیتعر یشده است، تمام مؤلفه ها هیته

فرهنگ  یمدل قرار گرفته است و در واقع مؤلفه ها نیعوامل ا
شده در مدل  خصعوامل مشـ فیبا توجه به تعر یرانیورزش ا

 فیرتع نیب ییلحاظ همسو نیو از ا اندشـده بندیطبقه نیشـا
 حاصل شده است.  نیحاضر و مدل شا

 یبه نوع ،ینید یهاارزشفرهنگ ورزش بر  فیتعر دیتـأک
( 2312( و وبر)2321) میدورک دییمورد تأ یفرهنگ یبا محورها
آنها معتقد بودند  رای(. ز9و 4، 2( همســو اســت)2312و آرنولد )

 کینزد یوندیپ یاجتماع یبا ســـاختارها ینید یکـه بـاورها
 یمحور وانبه عن نیآنها د یجامعه شـــناخت یدارند. در باورها

 ی. در نگاه اسالمشودمی یمهم در شناخت فرهنگ جوامع تلق
ــالم ــاز بهفرهنگ نید ،یو در جامعه اس ــمار م س و نه  رودیش

ارائه شــده توســط جامعه  فیامر در تعر نیاز فرهنگ و ا یجزئ
 یهازشارکه انتقال  بیترت نیبه ا شودمیمشاهده  زین قیتحق

قرار  دیــرکن مورد تــأک کیــورزش بــه عنوان  قیاز طر ینید
 گرفته است.  

بر انتظار  قیتحق نیفرهنـگ ورزش حـاصـــله در ا فیتعر
ورزش  قیاز طر رانیا یو فرهنگ یاجتماع یهـاارزشانتقـال 

تا (  یکارل مارکس )ب یفرهنگ هیبا نظر افتهی نیدارد. ا دیتـأک
 در جوامع با یفرهنگ یهاارزشنظر که او معتقد بود که  نیاز ا

( و 4است) مسودارد، ه یستگیحاکم بر آن جامعه وا یدئولوژیا
 یبه نظر م یاست، لذا منطق یاسـالم رانیحکومت ا ازآنجاکه

حکومت، بر  دیمورد تأک یاســـالم یرانیا یدئولوژیرســـد که ا
 هینظر یاثرگـذار بـاشـــد. از طرف زیور نکشـــ یارکـان فرهنگ

ــ ویآنتون یفرهنگ دارد که  دیامر تأک نیبر ا زی( ن2312)یگرامش
ــ ــیطبقه س  یهاارزش رشیبه پذ راحاکم، طبقات جامعه  یاس

 . بر اســاسدینمایم بیخود ترغ یو فرهنگ یاســیســ ،یاخالق
دادن فرهنگ مورد  یتســـر قیطبقه حاکم از طر ه،یـنظر نیا

را به وجود  یاجتماع فرهنگ ینظر خود در ســـطح جامعه، نوع
 نی. در چنزندیدست م یبه کنترل اجتماع قیطر نیآورده و از ا

 رشیجز پذ یزیچ تاًینها ،یفرهنگ در هر عصـــر یدگـاهیـد
و  تسیعامه مردم ن لهیطبقه باال به وس یهاارزش زیآمتیرضا

 یادهکنننیینقش تع یاجتماعدر حفظ نظـام  یفرهنگ یهژمون
 (.11دارد)

ارائه شده، با ارکان  فیدر تعر یبه مصـنوعات فرهنگ توجه
 دیو تول ی( که بر فرهنگ ماد 2923) مـلیز یفرهنگ هیـنظر

د معتق ملیدارد، همسو است. هرچند ز دیتأک یفرهنگ یکاالها
 بیآس رادیموجب ا یاز فرهنگ ذهن یفرهنگ ماد یاست دور

 صـــلهفا یعنیفرهنگ  یو از نظر او تراژد گرددمیبـه جوامع 
که  ی. فرهنـگ مادیاز فرهنـگ ذهن یگرفتن فرهنـگ مـاد

 یجدا از فرهنگ معنو تواندیشده است م دیتول یشامل کاالها
. ابدی طرهیســ ییمعنا چیبشــر بدون ه یمانده و بر زندگ یباق

با عدم  انجامدیکاال م دیفرهنـگ، که به تول حـدیتوســـعـه ب
ــعه ــرف  امادر تعارض قرار دارد.  یفرهنگ ذهن یافتگیتوس ص

به  یفرهنگ داتیتول ینیگزیاو در خصـــوص جا ینظر از نگران
مصنوعات و  دیجامعه، توجه او به تول یفرهنگ یهاارزش یجا

رهنگ ف فیاز فرهنگ، با تعر یبه عنوان رکن یفرهنگ یکاالها
 نی(. از ا11دارد) ییهمســـو قیتحق نیورزش ارائه شـــده در ا

وکاچ ل یفرهنگ هیبا نظر قیتحق نیحاصـــله در ا فیجهت، تعر
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 یفرهنگ هی(. چون لوکاچ در نظر11همســو اســت) زی( ن2322)
 ،یدارهیها را در جامعه ســـرماانســـان نیخود، روابط متقابل ب

 یهاتیو بر آن اســـاس روابط و فعال نـدیبیم شـــدهییکـاال
 یتارزش مبادال اسیبا مق شیاز پ شیانسان ب یو بها یاجتماع
 (.11شده است) فیو تعر نییپول تع
 هیبا نظر قیتحق نیفرهنـگ ورزش حـاصـــله در ا فیتعر
(. پارسونز معتقد 13همسو است) زی( ن2312پارسـونز ) یفرهنگ

عمده وجود دارد که  یسه قلمرو یاست که در هر نظام فرهنگ
قلمروها عبارتند  نیشــوند. ا یم فیفرهنگها بر اســاس آن تعر

و باورها مرتبط اســت،  هاشــهیکه با اند ؛یشــناخت یاز: نهادها
 یو هنجارها ارهایهنرها و باالخره مع لیاز قب ؛یانیب ینهـادها

 یارائه شـــده برا فیدر تعر دیـمورد تـأک یکـه همگ یاخالق
 است.  قیتحق نیفرهنگ ورزش در ا

ارائه  فیتعر دیمورد تأک رسانیاطالعتأکبد بر امر آموزش و  
 یفرهنگ هینظر زیحاضـــر و ن قیشـــده از طرف جـامعـه تحق

 یمهم برا ی( است. هوگارت آموزش را عنصر2311هوگارت )
 انیمشترک م تیحس انسان جادیو ا یفرهنگ یبه ارتقا دنیرس

 میکامل تر و تصم یافراد به کسب زندگ قیجامعه و افراد؛ تشو
آموزش ؛ انتقال  فهیوظ یداند . از نظر و یمســـتقـل م یریگ

 یمحدود آن که آداب و رســوم یفرهنگ اســت ، اما نه معنا
 (.22خاص دارد )

 نیفرهنــگ ورزش ارائــه شـــده در ا فیدر تعر یطرف از
ده ش دیخاص تأک طوربه یاسـالم یرانیا یهاارزشبر  ق،یتحق

چون ادب، اعتقادات، دانش و امثال آن که از  ییهاارزشاست. 
ـــت کــه اتوان اذعــان  ینظر م نیا  فیبــا تعر فیتعر نیداش

دارد.  ییهمســـو زین ینیامام خم یفرهنگ هیـفرهنـگ در نظر
 نکهیعبارت اســـت از ا ینیامام خم دگاهیف فرهنـگ از دیتعر

 اعتقادات، اخالق ت،یو ترب میفرهنگ عبارت از دانش، ادب؛ تعل
، هاارزشهنجـارهـا، بـاورهـا،  ،یفکر یهـا شیو عمـل، گرا

برداشت ها و هنر، اجتماع و قواعد آن ها در جامعه است. لذا در 
ابهت مش قیحقت نیارائه شده در ا فیو تعر ینیامام خم فیتعر
 نیحاصــله در ا فیمنظر تعر نیوجود دارد و از ا یاریبســ یها

 ییحضرت امام همسو مورداشاره یفرهنگ یبا محورها قیتحق
  (.11دارد)
مورد  یفرهنگ یهاارزشفرهنگ ورزش با  فیتعر یطرف از

ثال م طوربهدارد.  یو همپوشان ییهمسو یفرهنگ اسالم دیتأک
بر احترام به اعتقادات هر قوم و پرهیز از  یدر فرهنگ اســـالم

ده است و ش دیحرمتی به مقدسات یکدیگر تأکناسزاگویی و بی
وام و اق رهنگامر به شکل احترام به ف نیا زیحاضر ن فیدر تعر

بر  یدر فرهنگ اســـالم نیاســـت. همچن انیملل مختلف نما
ــب و انتقال دانش ن ــت، همچنان که در  دیتأک زیکس ــده اس ش

 نیامر توجه شده است. همچن نیبه ا زیفرهنگ ورزش ن فیتعر
ت، صداق شکسوت،یمثل احترام به قانون و احترام به پ یموارد

 یدر فرهنگ اسالم یارزش میاز مفاه یاریبس عدالت، عبادت و
عه افراد جام موردتوجه زیحاضر ن فیاست که در تعر دیمورد تأک

 قیگرفـت که تحق جـهیتوان نت یبوده اســـت. پس م قیتحق
 و مطابقت دارد.  ییهمسو یحاضر با ارکان نظام فرهنگ اسالم

هوم مف نکهیا رغمعلیاز آن اســـت که  یحاک قیتحق جینتا
ــابهات یاعضــا نیفرهنگ ورزش در ب با  یصــنعت ورزش، مش

که  ییمختلف دارد، اما مؤلفه ها یواژه در کشورها نیمفهوم ا
ند داللت دار یتیریمد نیو همچن یاعتقاد یهاارزشبر  شتریب
است.  رانیصنعت در ا نیا یاعضا دیو تأک موردتوجه اریبس زین

 نیهــدف ا ترینمهمفرهنــگ ورزش بــه عنوان  فیدر تعر
ـــازمان یارائه شـــده مبتن فیتعر ق،یتحق  یبر مدل فرهنگ س

مدل مؤلفه  نیو در قالب ارکان ا دیگرد یچارچوب بند نیشـــا
تحت  یبه عنوان خرده فرهنگ رانیفرهنـگ ورزش در ا یهـا

ــد. آنچه در تعر فیتعر رانیچتر فرهنگ ا ــله برا فیش  یحاص
ــم  رانیفرهنگ ورزش در ا افراد جامعه  دی، تأکخوردمیبه چش

 یو جوانمرد یپهلوان میو مفاه یاســـالم-یرانیا یهاارزشبه 
ـــت کــه انتظــار م از  شیب رانیرود در فرهنـگ ورزش ا یاس

توســعه  ازآنجاکهباشــد و  موردتوجهملل  ریفرهنگ ورزش ســا
ونه لذا هرگ د،در کشور دار یتیریبه اقدامات مد ازیفرهنگ ن نیا

ورزش در کشــور از  یرســاختهایز جادیتوجه و اقدام در جهت ا
 فیتعر یاقدام فرهنگ کیبه عنوان  قینظر افراد جـامعـه تحق

 فرهنگ ورزش برجسته ساخته است.  فیشده و آن را در تعر
 یراب یدانشگاه عالمه طباطبائ یاز معاونت پژوهش انیپا در

 یمطالعات یاز دستاوردها یکیبه عنوان  قیتحق نیاز ا تیحما
در عصــر ارتباطات که در  تیریمد یهمکاران هســته پژوهشــ

 .گرددمی یقالب طرح انجام شد، تشکر و قدردان
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