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 مقدمه
کند. ورزش در دنیای میکنیم که ورزش نقشی فزاینده و مهم در آن ایفا می زندگی فرهنگی در امروزه

زیرا به عنوان یک شغل و یا آرزو، بسیاری  .محوری و مرکز مطرح شده است ایهکنونی به عنوان نقط

گیرد. زمانی ورزش با عنوان اوقات فراغت میی مغزی ما را در برهااز اوقات، پول و انرژی و حتی سلول

کار است. ویافت اما در حال حاضر ورزش بیشتر یک صنعت و در معنای یک حرفه برای کسبمیمعنا 

افزایش میل و انگیزه برای  ۀدر نتیج 19در اواخر قرن یافته سازمانی هادر این قالب گسترش ورزش

و آثار مکشوفه از ورزش ما  هابنابراین ورزش تحرک بوده است.دن سبک زندگی کممقابله با تبدیل ش

آنها  .ی ورزشی به تنهایی امور طبیعی نیستندهااست. از طرف دیگر رقابترا احاطه و در ما نفوذ کرده

ی فرهنگی هستند. محصوالتی که در انواع شرایط تاریخی و اجتماعی خاصی تولید هامحصول تالش

اند، به عنوان نهادی تعیین شده هاو قوانینی که توسط سازمان هایی که با دستورالعملهااند. ورزششده

 -9، 2000، 1کاشمّر) یافته و ممکن است ریشه در ساختار ژنتیکی ما داشته باشندینیاجتماعی تع

 و فرهنگ است. توجه مورد اجتماعی پیوندهای استحکام جهت ابزار یک به عنوان (. لذا ورزش15

 دهندةپیوند به عنوان سویک از . بنابرینشوندمی محسوب جوامع میان مشترکات از مقوالت فرهنگی،

 آیین استبوده مرسوم نیز ایران سنتی هایورزش در چنان که سو دیگر از و شود فرهنگ محسوب

 و وحدت گرایی،جمع ۀروحی و دهد انتشار و تعمیق را گراییو اخالق خداپرستی مروت، جوانمردی،

فرهنگ  نیز، شناسانهاز منظر جامعه( 66، 1385مظاهری، ) کند تقویت کشور در را فرهنگی انسجام

فرهنگ شامل باورها،  ین. اشودیفرهنگ است که به تسامح فرهنگ ورزش خوانده م خرده یکورزش 

 بدنی،یتسازمان ترب) مربوط به ورزش است یانسان اجتماع یهاها و ساختها، هنجارها، عادتارزش

1384.)  

 است شده توجه کمتر رویکرد این به بدنیتربیت و ورزش فرهنگی بارز ویژگی رغمبه معاصر، دنیای در

 ارتقای و تربیت و ادب سازی و یا به اصطالحی دقیقتر الگوسازی فرهنگی، تعالیفرایند فرهنگ در و

 دخالت با مجامع ورزشی و میادین در دیگر،عبارتبه گیرد.می قرار توجه مورد کمتر شخصیت

 آن مستقیم ارتباط و ورزش تربیتی نقش تزویر( و زور زر،) فرهنگی و سیاسی تجاری، سوء یهادست

 نخست درجه در کاذب شهرت و پول جوایز، ها،باخت و برد آن جای به و شودمی رنگکم با فرهنگ

 تعلیم از مهمی بخش عنوان به ( بنابراین ورزش217، 1392خلجی و همکاران، ) گیردمی قرار اهمیت

 بر که کیدیأت و با کندمیایفا  ایهسازی در فرهنگ هر جامعسرنوشت و اساسی جایگاه تربیت، و

 محسوب هادانشگاه توسعه برای ایهشاخص عنوان به دارد، اجتماعی و عاطفی ذهنی، جسمی، پرورش

لی عاآموزش در تربیت و تعلیم فرآیند در توجهی شایان نقش ،اصولی و صحیح کاربرد صورت در .شودمی

                                                           
1. Cashmore 
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اصلی  محور دانشجو اینکه به توجه با راستا این کرد. در خواهد ایفا سازسازی نیروی انسانی آتیهو سالم

 توسعۀ اولیۀ ملزومات از یکی است، سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، توسعۀ یهابرنامه تمام

 فضایل و روانی و جسمی نشاط جسمانی، سالمت از برخورداری کمال، مدارج به نیل انسانی برای

 دارای و سازنده بسیار تواندیم تحصیل، دوران طی ورزش و بدنی تربیت به لذا توجه است. اخالقی

 و زندگی خاصی در جایگاه ورزش و بدنی تربیت کرد نشان خاطر باید رو این از باشد. مثبتی نتایج

  .(76، 1390عزیزی و همکاران، دارد ) دانشجویان فراغت اوقات

ی مورد عالقه سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای مختلف آن چنان هاحوزهاز دیدگاه نظری نیز 

ی مختلفی از ورزش، مذهب، جنسیت، میهن دوستی، زبان هادخالت در طیف ۀگسترده است که زمین

ی لباس پوشیدن، شخصیت، هاخوانی افراد، شیوهگرفته تا جزئیاتی همچون کتاب یو... را به طور کل

ست که عالیق مختلف را برانگیخته است. بحث هاگیرد. ورزش یکی از این حوزهمیمد و... را در بر 

ورزش زنان، ورزش و محیط زیست، ورزش و مذهب، ورزش و اوقات فراغت، ورزش و قدرت، ورزش و 

ه در ذیل نظریات سیاست فرهنگی و اندیشمندان ست کاو روحی از مهمترین مباحثی  میسالمت جس

ریزی و سیاستگذاری برای توسعه و گسترش این حوزه قابل طرح و بررسی است. از طرف دیگر برنامه

ی مورد عالقه هاخصوص دانشجویان نیز به عنوان یکی از حوزهورزش در میان اقشار مختلف به

نظری مفاهیم سیاست فرهنگی و سیاستگذاری . در بعد استکارشناسان و مسئوالن فرهنگی مطرح 

به فرهنگ به  است. نگاهاست که در قرن اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته  میاز مفاهی فرهنگی،

ی اصلی توسعه و امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگی و هاعنوان یکی از زمینه

ریزی و سیاستگذاری فرهنگی، در برنامه هانقش دولتشده و توجه به تعییندستیابی به اهداف از پیش

البته (. 87 -64، 1392صالحی امیری، ) گیری این مفهوم ایجاد کرده استبستر مناسبی را برای شکل

 متأثراین حوزه دهد میآثار پژوهشی موجود در عرصه سیاستگذاری فرهنگی در ایران نشان  ۀمطالع

و همچنین مطالعات فرهنگی  میاز دو نگاه مدیریتی و سیاستگذاری عمومی، شامل اغلب تحقیقات ک

مطالب گروه اول بیشتر در قالب مفهوم سیاستگذاری  شناسی اغلب با رویکرد کیفی است.و جامعه

تر شناسی هستند بیشثر از رویکرد مطالعات فرهنگی و جامعهأفرهنگی مطرح است و گروه دوم که مت

ریزی در حوزه ی عملیاتی و برنامههاحول محور سیاست فرهنگی مطرح است. گروه اول بیشتر به جنبه

نظریات و تدوین اهداف و پردازند و گروه دوم بیشتر به مقوله مفاهیم، میسیاستگذاری فرهنگی 

بخشی و ی فرهنگی معطوف به اثرهامنظر مدیریتی و اجرایی بررسی سیاستپردازند. می هاسیاست

در این رویکرد درصدد استفاده از دانش فنی و علم . است هاوری و ارزیابی عملی برنامهمیزان بهره

 به عبارت دیگر .مدیریت برای اعمال مدیریت عقالنی شده بر سازمان یا حوزه فعالیت موردنظر هستیم

رصه عملی، سیاستگذاری در . در عرسانیم های موردنظر یاریتر فعالیت و برنامهاندهی عقالنیبه سازم
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 گروهی به مسیر سیاستگذاری عمومیحوزه فرهنگ در ایران نیز از دو مسیر دنبال شده است. 

ها و نظریات و از منظر مدل اندروی آورده و تالش کرده (1382 ،وحید ؛1391 ،1381 ،اشتریان)

 امیریگروهی دیگر مثل صالحیی این حوزه به سیاستگذاری فرهنگی در ایران بپردازند و هاحلراه

اند. طبق این رویکرد، ریزی فرهنگی را دنبال کرده( نیز از منظر علم مدیریتی مفهوم برنامه1387)

 عرصه تنظیمات در و مقررات تغییر یا و تحکیم یا ایجاد در دولت ةاراد به فرهنگی سیاستگذاری

دیدگاه علم سیاستگذاری، سیاستگذاری ( و همچنین از 18-9، 1386وحید، )است  معطوف فرهنگ

گذارد و در واقع میدارای اهمیت راهبردی که بر توسعه پایدار تأثیر و است  ایهفرهنگی مقوله پیچید

 (.10، 1381اشتریان، )بخش اساسی آن است 

کند. میر سه سطح کالن، میانی و خرد بیان ی بسترساز سیاستگذاری فرهنگی را دهاتئوریاشتریان 

 سیاستگذاری مطرح شده در مباحث سیاستگذاری عمومی، مدل مطلوب خود ۀبا تأسی از چرخوی 

 (1)شمارة جدول  (17، 1391اشتریان، ) داندمیمرحله  5فرهنگی شامل  در سیاستگذاری را
 

 سياستگذاري فرهنگی از منظر سياستگذاري عمومی -1جدول 
 بندی مسألهتشخیص و صورت 1
 هاشناسایی راه حلمبانی نظری و  2
 گیریتصمیم 3
 اجرا، نظارت و انتخاب ابزار سیاستگذاری 4
 ی اجرا شدههاارزیابی سیاست 5

 

ریزی برنامهریزی فرهنگی را در چارچوب مراحل مدل مطلوب خود برای برنامه امیریصالحی

 (2)شمارة ( جدول 67، 1387صالحی امیری، ) داردمیتراتژیک به شکل ذیل بیان اس
 

 فرهنگی از منظر مديريت استراتژيکريزي برنامه -2جدول 
 حصول توافق در اقدام به برنامه ریزی

 و تهدیدها هاتجزیه و تحلیل فرصت
 هاتبیین تعهدات و محدودیت

 هاو تجدید ارزش هاتشریح و تفسیر آرمان
 شناخت مسائل و موضوعات

 ارزیابی و بازنگری استراتژی ی داخل سازمانهاوانمندی و فرصتارزیابی ت
 های مختلف در دستیابی به خواستههاتنظیم گزینه
 وانتخاب استراتژی مناسب هابررسی گزینه

 به کار بستن استراتژی
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 مقولۀاند که به سیاستگذاری فرهنگی در ایران نگاشته شده ۀاما گروهی دیگر از آثار پژوهشی در حیط

شناسی هستند. ثر از رویکرد مطالعات فرهنگی و جامعهأگروه دوم متپردازند. این میسیاست فرهنگی 

یی است که به دنبال فهم و مداخله در رابطه میان قدرت هارویکرد مطالعات فرهنگی، مجموعه رهیافت

دانند؛ مطالعات فرهنگی، می« فرهنگ»شناسان که هر چیزی را و فرهنگ است. درست برعکس انسان

است که در آن  ایهداند. متن فرهنگی نقطمیآمیزی پیچیده و تضاد ایهکردار فرهنگی را نقط

(. در این 11-9، 1387، 1مک گوییگان)شوند میثیرات( به هم متصل أو ت هانیتعی) چندگانگی نیروها

معنا سیاست فرهنگی به نوعی گرایشی انتقادی است که توسط متخصصین و یا کارشناسان نسبت به 

شود. در میان اندیشمندان و نظریه میجاری و در حال اجرا و یا تدوینی اعمال ی فرهنگی هاسیاست

کاربرد بیشتری در تعیین مصادیق و ارائه تجربیات سیاست فرهنگی  هاپردازانی که مفاهیم و تعاریف آن

اشاره توان به میشل فوکو، بوردیو، ریموند ویلیامز، نوربرت الیاس و ... میدر ایران کاربرد داشته است 

ها در خصوص تولید، ها و اقدامات دولتای از تصمیمکرد. با این نگاه سیاست فرهنگی به مجموعه

 های جمعیرسانه ةحوزشود. میتوزیع، مصرف و بازنمایی محصوالت فرهنگی در جوامع مختلف اطالق 

توان میهای معرفتی جامعه را انگاره ةحوزدانش و تولید علم، و  ةحوزمطبوعات، تلویزیون، اینترنت(، )

 (.34، 1392فاضلی و قلیچ، ) های فرهنگی تلقی کردعرصه یا میدان سیاست

 یهاو هویت معانی افراد چگونه کهدر رهیافت کنش متقابل نمادین در تحلیل مسائل فرهنگی این

 رفتارهایشان روابط و بر هویت و معانی آن چگونه کهاین و دهندمی توسعه را ورزشی مشارکت با مرتبط

 تشریفات، هنجارها، تیمی، یهااست. ارزش عالقه مورد موضوعات جمله از گذارد،می تأثیر دیگران با

 ورزش ۀعرص در پیروزی و شکست به مربوط هایواکنش و آمارها ها،بازی عالئم، ،هانشانه ،هاتشویق

 شمار به موضوع این به نمادین متقابل کنش تحلیلگران توجه جلب برای ایکنندهقانع دالیل جملگی

 کهاین و دارد توجه گروهی هایورزش عرصه در شده خلق معانی به متقابل کنش دیدگاه آید.می

 ورزشی، هایفعالیت گوناگون اشکال که آنجا ذارند. ازگمی اثر ورزشی هایفعالیت در معانی این چگونه

 متقابل کنش دیدگاه پردازاننظریه بررسی جهت مناسبی دنیای اجتماعی لذا هستند، نمادین دنیاهای

 (.439 - 70، 1998، 2کواکلی) آیندمی شمار به نمادین

 و ورزش طریق از اجتماعی هر طبقه عادات است معتقد ورزش، و اجتماعی طبقه به با اشاره بوردیو

 انتخاب و ورزشی یهاباشگاه در اجتماعی ۀطبقگردد. می آشکار و مشخص فرهنگی یهافعالیت سایر

 گرفتن عضویت به در انحصاری ورزشی یهاباشگاه طوری کههب یابد.می ظهور ورزشکاران سوی از آنها

 یهاباشگاه در سرمایه باالی سطح با را باال سطح افراد و گیرندمی نظر در را ییهامحدودیت خود اعضاء

                                                           
1. Mc Guigan 

2. Coakley 
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 اجتماعی نظر از پردازند، می ورزش برای باالیی هزینه اجتماعی طبقه هر در یابیم. ورزشکارانمی خاص

 دهندمی اهمیت خاصی رفتار و زبان پوشیدن، لباس نوع به فرهنگی نظر از ارتباطند، در اعضاء خاصی با

پذیرند. یم عضویت به ترراحت هستند قهرمانی عناوین دارای که را کسانی نیز سمبولیک لحاظ و از

 سمبولیک نیز یا جسمی یهاتفاوت با افراد اجتماعی، ۀطبق و سرمایه بر عالوه که است معتقد بوردیو

 (. 47، 1394نیا، ظهیری )شوند می مجزا یکدیگر از

ورزش کشور،  ةحوزو سیاستگذاری فرهنگی در ریزی برنامهمروری بر تحقیقات صورت گرفته پیرامون 

 پذیری ورزشو فرهنگمطالعات و تحقیقات مرتبط با فرهنگ ورزش گویای آن است که اکثر 

امیری( فرهنگی صالحیریزی برنامهدیدگاه مدل ) راهبردیریزی برنامهدیدگاه  اساس بر دانشجویی

 برای مناسب رویکردهای و هانظرگاه تبیین ( در1391) پورجوادیشود. میفرهنگ ورزش انجام 

 دستیابی را دانشجویی ورزش کالن رویکردهای دانشجویی، ورزش در استراتژیکریزی برنامه تدوین

 افزایش جهت کار نیروی وضعیت بهبود و کشور اخالقی و فرهنگی وضعیت سالم، بهبود ۀجامع به

 و همکاران میدانست. منظ سالمتی سطح افزایش را رویکردش تریناصلی و کرد اعالم تولید و وریبهره

 بانوان ورزش و بدنی تربیت توسعۀ بر مؤثر ( با استفاده از این رویکرد در تحقیقی بر روی عوامل1390)

 ،هاسنت به اجتماعی که فرهنگی عوامل ۀن نتیجه رسیدند که مجموعای هایران ب اسالمی جمهوری

 از اند،مرتبط اجتماعی مسائل و جامعه افراد ارتباطات نوع همچنین و حاکم و فرهنگ عقاید باورها،

هستند و در این  مؤثر میدر جمهوری اسال بانوان ورزش و تربیت بدنی توسعۀ بر دهندگانپاسخ نظر

 بانوان در انگیزه ایجاد و تشویق جهت سیما و صدا ویژه به جمعی یهارسانه استفادة مناسب میان

 نتایج در که عاملی است. اولویت در عامل مؤثرترین عنوان به ورزشی یهافعالیت در شرکت برای

 تأکید آن بر (2008) 4گالسکوسکی و (2007) 3بارنت (،2006) 2نها (،1999) 1کینگ یهاپژوهش

 ورزش نقش دهد می ( نشان2002) 5فورد و جولی استرید یهابود. در خارج از کشور نیز پژوهش شده

 تحقیقی ( در2000) 6است. چریل شده کمرنگ دانشجویان و نوجوانان فراغت اوقات در بدنی فعالیت و

 درصد 45گرفت  نتیجه استنفورد، دانشگاه فعالیت ورزشی در دانشجویان مشارکت میزان مورد در

 داشته مشارکت دانشگاه این ورزشی یهافعالیت پسر، در دانشجویان درصد 55 و دختر دانشجویان

 ورزش به پرداختن در مانع مهمترین رسیدند نتیجه این به (2004) همکاران و 7کرامبی طرفی، از اند.

                                                           
1. King 

2. Han 

3. Barnett 

4. Glasgowski 
5. Astrid & Ford 

6. Cheryl 

7. Crombie 
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 ورزش  یریتمد( تحقیقی با عنوان 2015) 1شری و همکاران است. عالقگیبی فراغت اوقات در

 درعنوان یک ابزار برای کمک به نتایج مثبت دارند ورزش بهمیبیان  2یاجتماع ییراتتغ یبرا

، 56زندگی سالم ةشیو، 45، انسجام فرهنگی34، انسجام اجتماعی23اقتصادی ۀتوسعهایی از قبیل ینهزم

ورزش برای  ۀزمین گردد. ستفادهتواند امی 9مصالحه و ایجاد صلح، 78عدالت جنسیتی، 67آموزش

است که از  (SFD) توسعهورزش برای  یک زیرمجموعه ةدهندنشان )SFSC(10تغییرات اجتماعی

10عنوان یک کاتالیزور برای ایجاد ظرفیت اجتماعیورزش به
سالمت اجتماعی و فیزیکی  ۀتوسعو  11

 کند.استفاده می 12جوامع

ث فرهنگ ورزش و سیاستگذاری این حوزه، بح ةحوزهمچنین بخشی دیگر از تحقیقات مرتبط با 

زبان  ةوزحشناختی، نظریات فرهنگی و جامعهسیاست فرهنگی ورزش را با استفاده از نظریات مطالعات

 کنند.میتحلیل گفتمان( دنبال )

رزیدگی و مسأله ،«دریاچه شورابیلتحلیل گفتمان ورزش همگانی در میدان دور »در  زینالی اناری

بنای نوعی بر مرا « ل سالم در بدن سالمقع» بدن و اهمیت آن در گذر زمان برای دستیابی به مفهوم

ی در گذر آمدن، رشد و توسعه ورزش همگانهمگردجوه وتا  مورد بررسی قرار داده است نگاه فوکویی

 وضیح دهدترزش کردن شهروندان را به و هاکومتح ۀعالقبه ورزش و  هازمان و دالیل پرداختن رسانه

 (.17-1، 1394زینالی اناری، )

 تحقیقی در 1981 سال در همکارانش و 13برای نمونه از تحقیقات صورت گرفته با این رویکرد؛ لوشن

 در را خود اصلی ، هدف«ورزش در افراد مشارکت با اجتماعی طبقات رابطه بررسی »عنوان تحت

 برتر یهاطبقه که هاییورزش میان و کندمی بیان مختلف جامعه طبقات ورزشی عالیق شناخت

 میان در که هاییبازی و هاورزش دیگر با اند،داده انجام باالی اجتماعی جایگاه از برخورداران و جامعه

 فوتبال ساخت روشن آمدهدستبه نتایج است. گذاشته فرق رواج داشته، جامعه اجتماعی پائین طبقات

                                                           
1. Sherry, E. Schulenkorf, N. & Chalip, L 

2. Social Change 

3. Economic Development 

4. Social inclusion 

5. Cultural Cohesion 

6. Healthy Lifestyles 

7. Education 

8. Gender Equity 

9. Reconciliation and peacebuilding 

10. Area of Sport for Social Change (SFSC)  

11. Social Capacity 

12. Develop Socially and Physically Healthy Communities 

13. Luschen 
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 و عالقه آنها به طبقه از نظر صرف شهرنشینان، که هستند هاییورزش کیهاو بسکتبال آمریکایی،

 هاییورزش و هستند باال طبقات عالقه مورد وتنیس اسکی گلف، هایدهند؛ ورزشمی نشان اهتمام

 به اجتماعی -اقتصادی پائین طبقات که هستند هاییورزش بولینگ و بیسبال، کشتی بوکس، مانند

 روی بر اجتماعی ۀطبق نقش(. »134 -112، 1981لوشن و همکاران، ) دهندمینشان  رغبت آنها

 ۀرابط گریندوفر است که به بررسی از تحقیق دیگری در همین حوزه عنوان« زنان ورزشی مشارکت

 ،1978، 11گریندوفر) است زنان پرداخته ورزشی مشارکت نوع و اجتماعی - اقتصادی متغیرهای مابین

625 -619.)  

در مندی عالقهبنابراین نتایج تحقیقات مرتبط با توسعه فرهنگ مشارکتی ورزش دانشجویی و ترویج 

دهد مسأله اصلی این میبیان شد نشان  هایی از آنهابین دانشجویان در ارتباط با ورزش که نمونه

ار مناسب برخورد میاست که سیاستگذاری فرهنگی در ورزش دانشجویی همچنان از یک الگوی بو

تنها پیشنهاداتی د آیمیدست هی مختلف بهانیست و آنچه در تحقیقات انجام شده با استفاده از مدل

. چه استبرای بهبود فرهنگ ورزش دانشجویی یا ترویج فرهنگ مشارکت ورزشی در بین دانشجویان 

ه عنوان بمر و پدیده را فرهنگ مسائل مرتبط با چیستی یک ا ةحوزبسا که بسیاری از تحقیقات در 

ه نه تنها به گیری و راه حل عملیاتی قلمداد کرده و در عمل نیز با هزینه بسیار متأسفانمدل تصمیم

ن توجه لذا یکی از خالءهای موجود فقدا انجامند.مییابند بلکه به شکست میاهداف خود دست ن

ات و است تا جایی که تحقیق یمصورت علهپژوهشگران به مسأله سیاستگذاری فرهنگی در ورزش ب

بط با این انجام گرفته در این حوزه نشانگر عدم وجود تحقیقی مرت میجستجوی نگارنده در آثار عل

برای الگوسازی  میاین پژوهش با توجه به ضرورت وجود یک الگوی بو خاص است. لذاطورعنوان به

نشجویی؛ ورزش دا ۀمسألن ابعاد مختلف فرهنگ ورزشی در بین دانشجویان و با عنایت به روشن نمود

تگذاری فرهنگی ورزشی مناسب چگونگی سیاس -2ورزش دانشجویی؟ ی هالفهؤمچیستی  -1دو سوال 

و ریزی برنامهی موجود هابرای الگوسازی فرهنگ ورزش دانشجویی در ایران؟ را با فرض اینکه مدل

اند ار نبودهمرتبط با مسأله تحقیق برخوردسیاستگذاری فرهنگی از کارایی چندانی برای تحقق اهداف 

 نماید.میدنبال 

 

 شناسی تحقیقروش
 مضمون( استفاده) تماتیک تحلیل استراتژی از تحقیقاالت ؤسپاسخگویی به  پژوهش برای این در

ی هاموضوعی یا مضمون( روش مناسبی برای تحلیل داده) است. در واقع روش تحلیل تماتیک شده

                                                           
1. Greendofer 
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 ،کیفی یهاداده در موجود الگوهای گزارش و تحلیل شناخت، برای روشی تحلیل مضمون، .متنی است

 (. 77-101، 2006، 21براون و کالرک) است ایمتنی مصاحبه یهاداده تحلیل

 متصور میک یهاهمچون پژوهش آن برای آماری ۀجامع ،است بنیادی ن پژوهشای هکاین دلیل هب

 واهندخ انتخاب منابعی که معنا بود. بدین خواهد تئوریک و یا نظری نیز گیرینمونه روش و نیست

 ،هانمونه ینا با کنند. مصاحبهمی فراهم را سؤال تحقیق به پاسخ برای داده و اطالعات بیشترین که شد

 دست نظری اعاشب ۀمرحل محققان به که یافت ادامه آنجا تا مطلعین، باناندروازه کیفی اصطالح در یا

 هامصاحبه ییجا تا محقق آن اساس بر که هانمونه تعداد تعیین برای معیاری است نظری اشباع. یافتند

 ندفرآی در جدیدی یهاداده یا شده اشباع تحقیق ةعمد هایسؤال پاسخ به که دهدمی ادامه را

 گیریونهنم دنبال به که خوانندمی نظری گیرینمونه را فرآیند این .نشود تولید هاداده گردآوری

ساتید انفر از متخصصان و  10همین اساس مصاحبه با  (. بر178، 1390محمدپور، ) آیدمی هدفمند

ز اساتید انفر  3نفر از اساتید حوزه سیاستگذاری فرهنگی،  2) حوزه سیاستگذاری فرهنگی در ورزش

رزش دانشجویی( د حوزه ونفر از اساتی 3نفر از اساتید حوزه ورزش بانوان،  2حوزه حوزه فرهنگی ورزش، 

 10سی، نفر کارشنا 14) نفر از دانشجویان 30به صورت حضوری انجام گرفت و همچنین مصاحبه با 

 ی الکترونیکیهاصورت حضوری و پیامهی مختلف کشور نیز بهانفر دکتری( از دانشگاه 6نفر ارشد و 

 ندگان دریافت شد.شوی مصاحبههااالت مصاحبه برای آنان فرستاده و پاسخؤکه س بود

 بارات،ع مصاحبه هر در ابتدا که است شده انجام نیز این گونه ایمصاحبه یهاداده بندیطبقه ةنحو

دارد  ار با موضوع مورد پژوهش  معنایی ارتباط از حکایت به نوعی که اشاراتی و جمالت توضیحات،

 وهوج اساس بر نهایت در و اندشده بندیگروه معنایی مشترک یهامقوله اساس بر سپس و استخراج

 در و اصلی یهاتم سپس و مرتبط یهاتم مقوالت، از هر کدام در شده بندیگروه عبارات مشترک

یی و شده اند. ترسیم شبکه مضامین مرتبط با چیستی ورزش دانشجو شناسایی مرکزی یهانهایت تم

 ت.ی این پژوهش بوده اسهااز فعالیت میچگونگی سیاستگذاری فرهنگی ورزش دانشجویی بخش مه

 به پژوهش نتایج بازخورد و ارائه با و است بوده «تفسیری روایی» نیز پژوهش این اعتبارسنجی روش

 اینکه بر حاضر عالوه تحقیق روایی سنجش برای. گردید اعمال آن نهایی تأیید نظرانصاحب

 یهامونرهن و انتخاب گردید نظریات میمفهو چارچوب و پیشینه از فرعی و اصلی فراگیر یهامضمون

 .شد لحاظ خصوص این در نیز نخبگان از گروهی

 

 

                                                           
2. Braun & Clarke 



 1398 انزمست و پاييز ،17 شماره ،7 دوره تربيتی، ورزش در پژوهش                                           92

 ی تحقیقهایافته

 مضامين( ةترسيم شبك) چيستی ورزش دانشجويیالف( 

مروری بر پیشینه تحقیقات انجام گرفته در ایران  ورزش دانشجویی با توجه به ماهیت تعلیم و تربیتی

دهد ابعاد و زوایای فرهنگی و تربیتی این مسأله چندان مورد توجه میحول ورزش دانشجویی نشان 

ی اساسی ما در این رساله و در قالب تحلیل تماتیک هاقرار نگرفته است. بدین منظور یکی از پرسش

نظرات متخصصان و دانشجویان، بررسی چیستی ورزش دانشجویی و مسائل مرتبط با آن با هدف 

دست آمده مرتبط با چیستی هی بهادر این قسمت ابتدا کد ه است.تبیین ابعاد مختلف قضیه بود

بندی صورت گرفته به صورت مضامین اساس گروه ورزش دانشجویی از منظر اساتید و دانشجویان بر

دهنده و پایه در قالب جدول ذیل ارائه و سپس با شرح مضامین بیان شده شبکه فراگیر، سازمان

  شود.میطراحی مضامین چیستی ورزش دانشجویی 
 

 ي مرتبط با چيستی ورزش دانشجويی از منظر اساتيد و دانشجويانهامضمون -3جدول 

 مضمون فراگير
مضمون 

 دهندهسازمان
 مضمون پايه يا اصلی

ماهیت تعلیم و 
تربیتی ورزش 

 دانشجویی

پرورش قوای 
 جسمانی

 تناسب اندام و پرورش فیزیک بدن، حفظ تندرستی و سالمت جسمی، مانع
 چاقی مفرط

ایجاد سبک 
زندگی سالم و 

 هدفمند

نده در فرد، ایهپر کردن اوقات فراغت به شیوه مناسب، ایجاد روحیه امید ب
امور روزانه، مانعی برای استفاده بیش از ریزی برنامهکمک به بهبود نظم و 

 کمک به پیشرفت تحصیل ،حد فناوری و فضای مجازی

کاهش 
ی روحی هاآسیب

 و روانی

ایجاد شادابی و ئنشاط در فرد، جایگزینی برای احساس دلتنگی و دوری از 
های اجتماعی مثل اعتیاد، ایجاد روحیه خانواده، جلوگیری از بحران

 خودباوری و رضایت از خود، 

و موانع  هامشوق
 ورزش دانشجویی

 هامشوق

فرهنگ خانوادگی ورزش کردن، دوستان و همراهان ورزشی، حفظ بدن و 
نفس، احساس مفید بودن تناسب اندام، دستیابی به روحیه شاد و عزت

به ورزشی خاص، مندی عالقهورزش، دسترسی به امکانات ورزشی، 
 امتیاز تحصیلی، پول، ...(، وجود مدیران مشوق ورزش) ی ورزشیهاپاداش

 موانع

آموزش نادرست مدیران تربیت بدنی، عدم فرهنگ سازی ورزش دانشجویی 
و مسئوالن، اجاره دادن امکانات به بخش خصوصی و  هاطریق رسانهاز 

لحاظ جنسیتی و سرزمینی، نداشتن وقت هکاهش، توزیع ناعادالنه امکانات ب
و هزینه کافی، گسترش سبک زندگی مجازی شده، مشارکت دانشجویان در 

 ایهی ورزشی دانشجویی، عملکرد سلیقهاامر مدیریتی، حذف تشکل
 هادر تخصیص و هزینه کرد بودجه ورزشی دانشگاه هادانشگاه
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بوده است ماهیت  هانمونه میو مورد تأکید تما هامصاحبهمینخستین مضمون فراگیر که مرکز ثقل تما

و تربیتی ورزش دانشجویی در ایران است که حول سه مضمون پرورش قوای جسمانی، ایجاد  میتعلی

مضمون فراگیر  ی روحی و روانی بیان شده است.هاآسیبسبک زندگی سالم و هدفمند و کاهش 

تواند مییی است که هاشد توجه به موانع و ذکر مشوقمیبر آن تأکید  هاکه در اکثر مصاحبه دیگری

سازی ورزش دانشجویی در سطح کشور شود. بنابراین نتایج منجر به توسعه و گسترش و فرهنگ

ن به صورت شبکه مضامین مرتبط با چیستی ورزش دانشجویی توامیدست آمده از مضامین فوق را هب

 به صورت ذیل ارائه کرد:

 
 

 مضامين و ارائه الگو( ةترسيم شبك) ب( چگونگی سياستگذاري فرهنگی ورزش دانشجويی
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بحث چگونگی سیاستگذاری فرهنگی ورزشی مناسب برای فرهنگ سازی ورزش دانشجویی در ایران؟ 
دست آمده هی بهادر مصاحبه با اساتید مطرح، که در این قسمت ابتدا کد ال دوم پژوهشؤبه عنوان س

اساس گروه بندی صورت از منظر اساتید بردانشجویی مرتبط با چگونگی سیاستگذاری فرهنگی ورزشی 
گرفته به صورت مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه در قالب جدول ذیل ارائه و سپس با شرح و 

  شود.میمضامین این چگونگی طراحی  ۀان شده، شبکتفسیر مضامین بی

 

 ي مرتبط با چگونگی سياستگذاري فرهنگی ورزش دانشجويیهامضمون -4جدول 

مضمون 
 فراگير

مضمون 
سازمان 
 دهنده

 مضمون پايه يا اصلی

تغییر در 
 ساختارها

 

 
تغییرات 
 مدیریتی

بانوان برای ) حضور نخبگان هر حوزه در رأس سیاستگذاری فرهنگی آن حیطه
خصوص حوزه هآموزش کارشناسان حوزه فرهنگی در ورزش ب - بانوان، ...(

 ی تئوری جامعه شناسی و سیاستگذاریهادانشجویی از طریق برگزاری دوره

 
 

تغییرات 
سازمانی و 
 ساختاری

ی هاطراحی سیستم - ی ورزشیهاتببین و تحدید امر دینی و مذهبی در حوزه
تدوین قوانین،  - ی ورزشی برای دانشجویانهااجرای برنامهارزیابی و بازخورد 

تشکیل و تقویت  -ی مرتبط با توسعه ورزش دانشجوی هامقررات و آئین نامه
 های ورزشی برای دانشگاههاساخت زیرساخت - ی ورزش دانشگاهیهاانجمن

توجه به تنوعات قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی موجود در کشور و بین  -
زنان و ) ی فرودست در ورزشهادر نظر گرفتن منافع گروه - ویاندانشج

 دختران، آسیب دیدگان اجتماعی، ...(

تغییر در 
 فرهنگ عمومی

 

 
ایجاد فرهنگ 

به مندی عالقه
 ورزش

در راستای فرهنگ سازی به ورزش در بین  هااز قدرت رسانهگیری بهره
معرفی الگوهای قهرمان دانشگاهی برای ترغیب دانشگاهیان به  -دانشجویان 

ایجاد همایش  -در ورزش فرزندان با آموزش  هادرگیر نمودن خانواده -ورزش 
  های ورزشی همگانی در سطح دانشگاههاو جشنواره

 
تقویت فرهنگ 

مسئولیت 
 اجتماعی

 -ی زیست محیطی با کمک دانشجویان هااز ورزش در حل بحرانگیری بهره
کودکان کار، اعتیاد، ...( با ) ی اجتماعیهااز ورزش در حل آسیبگیری بهره

و میدر راستای سالمتی عمو هاسرمایه گذاری شرکت -کمک دانشجویان 
 ی درمان  بخصوص برای جوانان و دانشجویانهاکاهش هزینه

 
تربیتی نقش 

 ورزش

 -گرایی، انسجام و افزایش مشارکت در بین دانشجویان ایجاد روحیه جمع
افزایش حس میهن  -جاد روحیه اخالقی تواضعف ایثار و فدارکاری ایهکمک ب

و  میایجاد عادت نسبت به حفظ سالمتی جس -دوستی و تقویت هویت ملی 
 روحی در افراد
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در  میدر مصاحبه بر روی تغییرات ساختاری و تغییر در فرهنگ عمو هابا توجه به تأکیدی که نمونه

توان این دو مضمون را به مثابه مضامین فراگیر مرتبط با چگونگی هرسد بمینظر هورزش داشتند؛ ب

سیاستگذاری فرهنگی در ورزش معرفی نمود. مضمون فراگیر تغییر در ساختارها حول مضامین واسط 

یابند و مضمون فراگیر تغییر میات مدیریتی و تغییرات ساختاری تبیین و معنا و سازمان دهنده تغییر

حول سه مضمون واسط تقویت فرهنگ مسئولیت اجتماعی، ایجاد فرهنگ  میدر فرهنگ عمو

دست آمده از مضامین هبنابراین نتایج ب به ورزش و نقش تربیتی ورزش بیان شده است.مندی عالقه

شبکه مضامین مرتبط با چگونگی سیاستگذاری فرهنگی ورزشی مناسب  توان به صورتمیفوق را 

 کرد:ورزش دانشجویی در ایران به صورت ذیل و به عنوان یک الگو ارائه هنگ فرالگوسازی برای 
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 گیری بحث و نتیجه
 هاواژه معانی و مفاهیم در شفافیت کالن جوامع،ریزی برنامه و هاسیاستگذاری در جایی کهاز آن

 تعریف «ورزش فرهنگ»است برای  الزم بیفزاید، تدوین شده یهابرنامه میزان اثربخشی بر تواندمی

ی موجود، ضمن تعریف هابا توجه به نقیصه، ایهمقالدر و همکارانش  میقاس شود. ارائه مناسبی

 بندی چارچوب (1989) سازمانی ادگارشاین فرهنگ مدل آن را با تأکید بری هالفهؤمورزش،  فرهنگ

تحت  ،فرهنگی خرده عنوان بهرا  ایران در ورزش فرهنگ یهامؤلفه مدل این ارکان قالب در وکردند 

 باورها مجموعه و همکاران، فرهنگ ورزش به معنای میاز نظر قاس ند.ردتعریف ک ایران فرهنگ چتر

 جامعه مطلوب و هنجارهای هاارزش اساس بر رفتار و ورزش در جامعه انتظار انسانی مورد مفروضات و

 طریق از به ورزش عادت ایجاد ،اقوام و ملل سایر فرهنگ تکریم ،رعایت اخالق با محترمانه رفتاراست. 

 شناختی زیبایی ملموس نمودهای نمایش و کردن امکانات ورزش و شرایط خلق برای منابع مدیریت

 (20، 1395و همکاران،  میقاس) شودرا شامل می جامعه در ورزش مصنوعات عنوان به و هنرمندانه

 را سیاستگذاری فرهنگی ورزشی، ی تحقیقهادست آمده از نتایج دادههتوجه به مضامین ب با بنابراین

 توان به صورت ذیل تعریف نمود:می

و غیردولتی در راستای  میو اقدامات دولت، نهادهای عمو ها، سیاستگذاریهااز خط مشی ایهمجموع "

الگوسازی فرهنگ ورزش کردن( و نیز تالش برای تغییر در ) در بین شهروندانایجاد عادت به ورزش 

و هنجارهای جمع و یا گروهی از افراد در محیط ورزشی برای رفتار متناسب با  ها، ارزشهانگرش

و حل  میثیر بر فرهنگ عمواز ورزش در راستای تأگیری بهرهو همچنین  میهنجارهای فرهنگ عمو

 ".و اجتماعی است مسائل فرهنگی

 ،مضامین طراحی شده مرتبط با سیاستگذاری فرهنگی ورزش دانشجویی ۀشبکطبق همین اساس و  بر

سازی ورزش دانشجویی به عنوان قلب سایر مضامین، الگوی مناسب برای فرهنگ ،در این تحقیق

سیاستگذارانه فرهنگی و هم به رویکردهای موجود در مطالعات بایستی هم به رویکردهای مدیریتی و 

به دو طریق شناختی توجه نماید. بنابراین سیاستگذاری فرهنگی ورزش دانشجویی فرهنگی و جامعه

پذیر است. بخشی از راه حل در این شبکه مضامین، به تغییر در ساختارها با محوریت تغییر در امکان

گردد. طبق این رویکرد که میدر ساختارهای سازمانی و فرهنگی بر  نخبگان سیاستگذار و تغییر

بدان تأکید داشتند  هادر مصاحبه میو دکتر قاس میاساتیدی چون خانم دکتر محمدیان، دکتر کاظ

گیری اصالح و مبتنی بر تحقیقات و نظریات مخاطبان هدف ،صورت ساختاریهسیاستگذاری بایستی ب

ی هادر سال این حوزهدهد میصورت گرفته مرتبط با ورزش دانشجویی نیز نشان نماید. نتایج تحقیقات 

یکی  .توان آن را در دو رده از هم تفکیک کردمیرو بوده است که بهاخیر با مشکالت فراوانی رو

مشکالت مدیریتی و عدم ثبات و اهمیت به ورزش دانشجویی و دیگری کمبود امکانات ورزشی و یا به 
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ملی برای بحث و أتواند مدخل در خور تمیله دیگر که أتوزیع نامتوازن امکانات است. مس عبارت دیگر

رسد میباشد تفاوت در توزیع امکانات میان دانشجویان دختر و پسر است. به نظر ریزی برنامهبررسی و 

رزشی برخوردار ها و استفاده از منابع وتری نسبت به دختران در دانشگاهپسران از امکانات بهتر و وسیع

( فضای ورزش در میان دختران دانشجو دانشگاه علوم 1395) هستند. برای نمونه خدادادی و همکاران

جاد اماکن و تجهیزات ورزشی ای هپزشکی کرمان را مورد مطالعه قرار دادند و چنین نتیجه گرفتند ک

تواند عوامل موثری برای میده آور و انگیزاننو تفریحی متنوع و مناسب و نیز فراهم کردن فضای نشاط

مشارکت ورزشی دانشجویان دختر باشد. همچنین ایجاد تناسب بین اوقات فراغت دانشجویان دختر 

و ساعات اماکن ورزشی، تهیه تجهیزات و وسایل ورزشی، در اختیار و در دسترس قرار دادن آنها، توزیع 

افزایش کیفیت تجهیزات و اماکن ورزشی، ی متنوع زنان و هامناسب ساعات اماکن ورزشی برای رشته

ی ورزشی شوند. در سویی دیگر مضاف هاتوانند باعث افزایش گرایش دانشجویان دختر به فعالیتمی

ها و فرهنگ ورزش مزید بر علت شده عدم توجه به کیفیت امکانات ورزشی دانشگاه ،بر این مشکالت

( 1395) نتایج پزوهش آصفی و دستجردی است تا این مهم در بستر آکادمیک مغفول واقع شود.

انداز گواهی بر گزاره مزبور است. عدم سیاستگذاری و هدایت راهبردی منسجم و صحیح، نبود چشم

ی ساالنه و عملیاتی مناسب مانع توسعه ورزش هامدت و در نهایت نبود برنامهصحیح و برنامه بلند

کود و عدم پیشرفت ورزش در دانشگاه و همگانی دانشگاهی شده است. همچنین یکی از دالیل ر

شک ناشی از ی ورزشی به هنگام فراغت بیهاهمچنین عدم تمایل دانشجویان به مشارکت در فعالیت

 ی ورزشی است. هاورزشی دانشگاه و کیفیت نامطلوب برنامهریزی برنامهتوجه ناکافی در 

به ورزش، مندی عالقهدانشجویان با محوریت تقویت فرهنگ  میراه حل دیگر نیز تغییر در فرهنگ عمو

کردن پذیرپذیری اجتماعی و توجه به نقش تربیتی ورزش در جامعهتقویت فرهنگ مسئولیت

. یکی از مهمترین راهکارهای ارائه شده استو روانی  میلحاظ جساز دانشجویان و جوانانی سالم 

به ورزش مندی عالقهدر فرهنگ سازی و ایجاد فرهنگ  اهاز قدرت رسانهگیری بهرهتوسط متخصصان 

. نتایج تحقیقات بسیار زیادی که در همین ارتباط در داخل کشور انجام شده استدر بین دانشجویان 

قره و اقشار جامعه است. میی جمعی و توسعه ورزش در بین تماهااست نشانگر ارتباط متقابل رسانه

ن نتیجه ای هنمونه دانشجویان دانشگاه الزهرا ب 364ایشی از میان ( در تحقیقی پیم1392) همکارانش

 رسانه رسانیاطالع ولی بود همگانی مطلوب ورزش فواید ةدربار سازیآگاه بر رسانه رسیدند که نقش

( در 1390) و کشگر میبود. قاس نامطلوب همگانی ورزش یهاهمایش و مناسب یهامکان مورد در

ورزشکار با  دانشجویان بر آن اثرگذاری میزان در ورزشی یهارسانه به اعتماد تحقیقی با عنوان نقش

ن نتیجه رسیدند ای هی سطح تهران بهااز دانشجویان ورزشکار دختر دانشگاه نفر 169ژوهش بر روی پ

 رسانه اعتمادترین مورد به عنوان تلویزیون مختلف، یهارسانه به نسبت عمومی اعتماد وجود رغمعلی
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 میزان نظر از همچنین .داشت وجود یکسان طورهب نیز اعتماد متغیر یهامؤلفه در نتیجه این و بود

 هر در و داشت قرار اول لویتوا در تلویزیون ،آن یهامؤلفه همچنین و ی مختلفهاتأثیرگذاری رسانه

  بود. اهمیت سطح ترینپایین در موبایل دو متغیر

سازی مقاله، ارائه الگوی سیاستگذاری فرهنگی مناسب برای فرهنگبنابراین از آنجایی که هدف این 

شده، د، لذا مطابق با الگوی طراحیبوکردن( در ایران الگوسازی فرهنگ ورزش) ورزش دانشجویی

 گردد:میپیشنهاد 

 سازی فرهنگ ورزش دانشجویی، در مرکز اداره کل تربیت با هدف مسأله ایهکارگروهی رسان

طرح و یا پویشی ملی تالش شود در خصوص ایجاد عادت و به عنوان بدنی وزارت علوم ایجاد و 

 ؛کنندریزی برنامهکردن در بین دانشجویان ورزشمندی عالقهفرهنگ 

 زنان و دختران دانشجو، تدوین  یارمطابق با فرهنگ مذهبی جامعه، با ایجاد امکانات متناسب ب

ی ورزشی در هااز مربیان متخصص زنان برای آموزش رشتهگیری بهرهقوانین و مقررات، 

و از این  شود از جامعه مخاطب فراهم میی الزم شکوفایی استعدادهای نیها، زمینههادانشگاه

 ؛ایران باشدمنظر ورزش دانشجویی به عنوان سکویی برای رشد ورزش قهرمانی زنان در 

 میعمو هابدنی وزارت علوم با ارائه تمهیداتی، زمینه جلب مشارکت مادی سازماناداره کل تربیت 

 ی اقتصادی را در خصوص حمایت و سرمایه گذاری در ورزش دانشجویی فراهم نمایند.هاو شرکت

بدنی وزارت ربیتگردد اداره کل تمیهمچنین برای بهبود فرایند سیاستگذاری طراحی شده، پیشنهاد 

پذیری فردی و اجتماعی دانشجویان، ی پژوهشی با محوریت، ورزش و مسئولیتهاعلوم از انجام طرح

یا بی مندی عالقهو نظم در زندگی فردی، نقش عقاید مذهبی در ریزی برنامه ،ورزش دانشجویی

دانشجویی در عالقگی دانشجویان به ورزش، ورزش دانشجویی و حفظ محیط زیست، نقش ورزش 

تیمی، کاهش افسردگی و استرس زندگی آینده افراد، نقش ورزش دانشجویی در تقویت فرهنگ کار

ی کشورهای اروپایی و هابه ورزش دانشجویی در بین دانشگاهمندی عالقهی ایجاد هابررسی شیوه

 حمایت نماید.یی آمریکا
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Abstract 
Considering the significance of sport as an important part of education and as one of the 

primary requirements of human development for achieving perfectionism, physical 

fitness, physical and mental vitality and ethical virtues, this article assumes modeling the 

culture of students’ sport as one of the basic axes of cultural policy in sport. Moreover, 

due to the lack of a model for cultural policy in student sport, this article aims to criticize 

the existing models and theories in the field of cultural policy and propose an appropriate 

model of cultural policy for students’ sport in the framework of Thematic Analysis method 

and utilization of experts including 10 Physical Education managers of higher education, 

researchers, as well as 30 undergraduates, senior and Ph.D. scholars. The presentation of 

the domestic model of cultural policy of students’ sport focused on two main themes of 

structural change  (around the two themes of the interface between managerial and 

structural changes) and the change in public culture toward sport  (around three themes 

interfacing the culture of social responsibility reinforcement, creating a culture of interest 

in sport and the educational role of sport) models the culture of students’ sport which is 

one of the most imperative results of this research. 
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