
 
 

 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 

 52، پیاپی اول، شماره دهم سال

 

  

  بدنی در راستای توسعه پایدار ایرانو تربیت ورزشکارکردهای 

 )یک نظریه داده بنیاد(
 

 2، حمید رضا صفری جعفرلو1*محمد حسین قربانی

 97/90/9119تاریخ پذیرش:                                  91/07/9119تاریخ دریافت: 

 چکیده

بدنی در راستاي توسعه پایدار هدف از تحقیق حاضر، تدوین الگوي جامع کارکردهاي ورزش و تربیت هدف:

 ایران بود. 

نندگان کانجام شد. مشارکت بنیاداین پژوهش یک تحقیق کیفی بود که براساس نظریه داده شناسی:روش

نظران در حوزه توسعه پایدار ورزش بود که با استفاده از دو روش نفر از خبرگان و صاحب 59در تحقیق شامل 

ند در فرایها از روش مصاحبه استفاده شد. برفی انتخاب شدند. جهت گردآوري دادهگیري نظري و گلولهنمونه

 در سه مرحله مورد کدگذاري باز، محوري و انتخابی قرار گرفت.  احبههاي حاصل از مصتجریه و تحلیل، داده

کارکرد  99برچسب مفهومی نگارش شد و از بین این موارد  751تعداد هاي پژوهش، با توجه به یافته ها:یافته

این مفهوم خالصه شدند و  97بدنی در راستاي توسعه پایدار شناسایی گردید که این تعداد در ورزش و تربیت

 مفاهیم در نهایت چهار مقوله کارکردهاي توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي را شکل دادند.

بدنی به عنوان یک اهرم قدرتمند و توان به ورزش و فعالیتدر راستاي توسعه پایدار ایران می گیری:نتیجه

ریزي هگر جهت برنامچارچوب هدایتتواند به عنوان یک اثربخش نگریست و الگوي مستخرج از این پژوهش، می

هاي توسعه هم در سطح کالن و هاي کالن در حوزه توسعه پایدار، خصوصاً در تدوین برنامهگذاريو سیاست

 هم در سطح برنامه توسعه ورزش کشور به کار گرفته شود.

 اقتصادي بدنی، توسعه پایدار، توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی وورزش، تربیت های کلیدی:واژه
  
 .. استادیار دانشگاه جهرم، جهرم، ایران5 .بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران. استادیار پژوهشگاه تربیت9
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 مقدمه

آمیز سه دهه اخیر در ایران، مباحث مناقشهیکی از 

توسعه ملی و مباحث پیرامونی آن همچون ابعاد 

توسعه، توسعه متوازن، عوامل و موانع توسعه و 

 جایگاه کشور در فرآیند توسعه جهانی بوده است

(Rabani, 2009) براساس ادبیات موجود، با .

 ،توجه به گستردگی حیطه عمل و پیچیدگی توسعه

 هاينظران مختلف توسعه پایدار را از جنبهصاحب

مختلفی از قبیل پایداري صرف سیستم انسانی، 

شناختی، پایداري اقتصادي، و پایداري پایداري بوم

 اندبندي و تحلیل کردهاجتماعی، طبقه

(Redclift, 1992; Turner, 1993) در یک .

ق توان به معناي تلفینگاه کلی، توسعه پایدار را می

محیطی براي اقتصادي، اجتماعی و زیست اهداف

حداکثرسازي رفاه انسانِ فعلی بدون آسیب به 

هاي آتی براي برآوردن نیازهایشان توانایی نسل

وان تترتیب توسعه پایدار را میاینتعریف نمود. به

هاي انسانی و مدیریت روابط سیستم

هاي طبیعی به منظور استفاده پایدار از اکوسیستم

هاي حال و آینده جهت تامین رفاه نسل منابع در

تعریف کرد. افزودن پسوند پایدار به توسعه به علت 

هاي توسعه در درمان گستردگی آثار جانبی طرح

 هاستجامعه و همچنین آثار فراملی و جهانی آن

(Zahedi, 2011 .) توسعه پایدار همچنین بر

اندازهاي بلندمدت در مورد اهمیت وجود چشم

هاي امروز و همکاري جهانی در بین لیتنتیجه فعا

هاي موثر تاکید حلکشورها براي رسیدن به راه

این عناصر توسعه پایدار را به صورت  گذارد.می

هاي بندي سیاستهدف کلیدي براي صورت

آورده در 59المللی در قرن اي و بینداخلی، منطقه

 . (Kirkpatrick, 2001) است

 اعتقاد دارند که ورزش بابسیاري از دانشمندان 

 هايتواند یکی از اهرمهاي خود میتوجه به ظرفیت

راستا،  موثر توسعه پایدار کشورها باشد. در این

 کند ورزش با( بیان می5002الوسن )

 توانمندسازي افراد، تسهیل و توسعه ارتباطات

 اجتماعی و همچنین از بین بردن فقر و تبعیض

 ایی در توسعه پایدارتواند نقش بسزاجتماعی می

 . امروزه،(Lawson, 2005) جوامع بازي کند

 ملی مقیاس در ورزش اجتماعی و فرهنگی اهمیت

 المللیبین کمیته که است حدي به المللیبین و

 (،9911) اول المپیک در عضو کشور 99با  المپیک

 جهانی سطح در و رسیده عضو کشور 501به 

 و مستقل به صورت را المپیک ملی هايکمیته

 که ازطوريبه است آورده به وجود دولتیرغی

 کمیت اعضاء، تعداد نظر از نیز متحد ملل سازمان

 در فرهنگی و تأثیرگذاري هافعالیت کیفیت و

  است. رفته فراتر بشري جوامع

(، کارکردهاي 9111بر مبناي مطالعه قربانی )

توان در سه سطح اخالقی و فرهنگی ورزش را می

المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار و بین فردي، ملی

هاي داد. در سطح فردي، ورزش و حضور در عرصه

گیري، توسعه و مرتبط با ورزش منجر به شکل

هایی چون انضباط، تندرستی، رفتار انتقال ارزش

 ، رقابت، تالش و کوشش، پشتکار و نیلجوانمردانه

هاي ورزشی مملو گردد چرا که عرصهمی هدف به

ها را ز مصادیق و رخدادهایی است که این ارزشا

کند. همچنین ورزش، مرتباً نمایش و تقویت می

هاي اجتماعی افراد جامعه را از انحرافات و آسیب

دارد. در سطح ملی، ورزش عاملی است دور نگه می

ملی.  ، انسجام و همبستگیبراي ایجاد هویت

اس توان در احسمصادیق این کارکرد ورزش را می

هویت، رضایت و غرور جامعه بعد از پیروزي 

ی المللی، فرصتهاي ملی دانست. در سطح بینتیم

است براي انتقال و گسترش میراث فرهنگی و 

هاي هاي اخالقی و انسانی جامعه به ملتارزش
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دیگر و آشنایی و شناسایی ارزشهاي سازنده 

ها سازي این ارزشفرهنگی سایر کشورها و نهادینه

اخل کشور. شوراي برنامه جهانی انجمن در د

اقتصاد جهانی در خصوص نقش ورزش در اجتماع، 

هاي کلیدي رشد صنعت ورزش را به عنوان محرک

اقتصادي و به عنوان پتانسیل دست نخورده 

شناسایی نموده، و آن را به عنوان یکی از ده صنعت 

کند که بواقع به حضوري جهانی جهانی توصیف می

ه ارد کمنحصراً، اثرات طوالنی مدت د دست یافته و

 ,Schwab) از رشد اقتصادي حمایت کند

هایی اساس، ورزش باید در تالش این بر .(2015

براي گسترش رشد اقتصادي پایدار و جامع بکار 

گرفته شود. شاخص صنعت ورزش، تاثیر اقتصادي 

-رویدادهاي ورزشی میزبان، رونق اقتصاد و فرصت

شده از طریق ورزش، آن را به هاي اشتغال ایجاد 

سازد و هاي رشد اقتصادي مربوط میاستراتژي

چندان ساخته  اهمیت ورزش را در توسعه پایدار دو

است. آگاهی رو به رشد از ارتباط بین فعالیت 

اقتصادي در صنعت ورزش و تاثیر مثبت آن بر 

نوازي، هایی مانند میزبانی و مهمانبخش

اقبت بهداشتی و گردشگري، ساخت و ساز، مر

تواند تاثیر آموزش وجود دارد. این ارتباطات می

مثبتی در سرمایه انسانی، تامین منابع و ایجاد 

 ,Edwards) زنجیره تامین ارزش داشته باشد

2012; Gibson, 2012; Hinch, 2018.)  

شی تواند نقبدنی میاز بعدي دیگر، ورزش و تربیت

د. داشته باشمهم در سیاست پیشگیرانه سالمتی 

اهمیت سالمت جسمانی و روانی و تندرستی در 

طول زندگی مردم در برنامه توسعه پایدار 

بندي شده است. این اهداف کاهش مرگ و اولویت

میر زودرس و بهبود بهداشت روان و تندرستی، 

درمان اعتیاد و مصرف مواد و دسترسی جهانی به 

ر شوند. همچنین دمراقبت بهداشتی را شامل می

ابعاد اجتماعی باید تاکید نمود که مشارکت در 

تواند منجر به بهبود عزت نفس، تعامل ورزش می

اجتماعی و پیوستگی گروهی و عالئم افسردگی 

کمتري منجر شود. مشارکت در ورزش با بهبود 

بهداشت اجتماعی و روانشناختی وراي سایر اشکال 

اوقات فراغت بویژه براي کودکان و بزرگساالن 

. بعالوه، مطالعات (Eime, 2013) بسته استهم

گذاري و توجه دولت به نشان داده است که سرمایه

ورزش از یک سو منجر به ایجاد و توسعه هویت 

ملی و افتخار ملی، توسعه اجتماعی و انسجام و 

اتحاد، جلوگیري از بروز جرم و جنایت، توسعه 

و از  گرددآموزش و مزایاي اقتصادي می سالمت،

ی دیگر منجر به کاهش جرم و جنایت، بهبود سوی

 شودسالمت جامعه، و ایجاد سرمایه اجتماعی می

(Hayhurst, 2015; Jaitman, 2017; 

Kirkpatrick, 2001; Levermore, 2008; 

Levermore, 2010)( 5001. لورمور و بیکام )

-مزایا و کارکردهاي ورزش را در شش حوزه طبقه

ها و درک ارضحل تع -9بندي نموده است: 

ها و ایجاد زیرساخت -5ها و تنوع فرهنگی تفاوت

افزایش آگاهی، -1اماکن ورزشی و اجتماعی. 

 -2توانمندسازي،  -0مخصوصاً از طریق آموزش، 

تاثیر مستقیم بر روي عوامل جسمی و روانشناختی 

توسعه اقتصادي و -1طورکلی سالمت عمومی. و به

 .(Levermore, 2009) ریشه کنی فقر

عالوه بر موارد فوق، تحقیقات و مطالعات مختلف، 

هاي گوناگون، ورزش را به عنوان یکی از از جنبه

اند. در هاي توسعه، مدنظر قرار دادهترین اهرمعمده

توان این راستا، با مطالعه دقیق پیشینه تحقیق می

هاي توسعه پایدار ترین شاخصگفت برخی از مهم

ز: سالمتی اند ااز طریق ورزش عبارت

(Schulenkorf, 2019) میزبانی رویدادهاي ،

 ,Bramwell, 1997 ;da Silva) ورزشی

2019 Loland, 2006)توسعه گردشگري ،
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 ;Gibson, 2012; Hinch, 2018) ورزشی

Kiani, 2019 Radicchi, 2013 ،) افزایش

  هاي سازمانی مانند منابع انسانیگنجایش

(Clutterbuck, 2019) توسعه اماکن ورزشی ،

(Jagemann, 2004) ایجاد صلح ،(Beutler, 

2008; Darnell, 2019; Giulianotti, 

2019; Hayhurst, 2015،)  توسعه ارتباطات

 ,Lawson, 2005; Schulenkorf)اجتماعی 

افزایش همبستگی و مشارکت اجتماعی (؛ 2012

(Loland, 2006 ،)زیست احترام به محیط

(Jagemann, 2004 ،) تقویت سرمایه اجتماعی

(Skinner, 2008) ، کمک به توسعه تربیت و

توسعه سیاسی و (، Coakley, 2016)آموزش 

 ;Darnell, 2019)الملل روابط بین

Houlihan, 2003; Redeker, 2008) ؛

؛ کاهش (Schinke, 2008)ارتباطات فرهنگی 

 ,Levermore)تبعیض نژادي و جنسیتی 

کاري و ضداجتماعی بزهکاهش رفتارهاي (، 2009

(Levermore, 2009 ،)ها توسعه زیرساخت

(Levermore, 2008)  و اقتصاد

(Levermore, 2008; Levermore, 

2010 .) 

مرور مطالعات پیشین بیانگر نقش و اهمیت ورزش 

بدنی در توسعه افراد، جوامع و کشورهاي و تربیت

مختلف است. در این زمینه باید تاکید نمود موضع 

و الگوي کارکردهاي آن در  توسعه پایدار و مدل

ها و خصوصیات کشورهاي مختلف به جهت تفاوت

خاص فرهنگی، اجتماعی، اعتقادي، اقتصادي و 

راستا، باشد. دراینسیاسی آنها، متفاوت می

اند، براي ( بیان داشته9111نژاد و هژبري )رمضانی

نهاد  کتوسعه ورزش ایران، ابتدا باید پیوند استراتژی

ورزش با نهاد بهداشت و سالمتی، اقتصاد، فرهنگ 

ذاري گو نظام تربیتی در سطح حاکمیت و سیاست

. سپس با (Ramzaninejad, 2017) برقرار شود

هاي ورزشی، الگوي بومی، یادگیري سیاست

هاي کاربردي و متناسب ایران را به کار گرفت. مدل

-ریحدر نتیجه، مرور مطالعات داخلی و خارجی تص

گر، لزوم توجه و بررسی کارکردهاي ورزش و 

بدنی در بافت و خصوصیات خاص هر کشور تربیت

-براین، نکته دیگر، نبود تحقیق و نظریهاست. عالوه

ده کنناي جامع و یکپارچه و دربرگیرنده و تبیین

بدنی در ابعاد مختلف کارکردهاي ورزش و تربیت

وضوع راستاي توسعه پایدار است؛ که این دو م

کلیدي، ضرورت انجام پژوهش در این راستا در 

و مطابق با این  سازدداخل کشور را روشن می

 جامع الگوي ضرورت، پژوهش حاضر به تدوین

 توسعه راستاي در بدنیتربیت و کارکردهاي ورزش

 ایران پرداخته است. پایدار

 

 شناسی پژوهشروش
این پژوهش، یک تحقیق کیفی بود که براساس 

ها انجام گرفت. جامعه آماري برخاسته از داده نظریه

نظران در این تحقیق را تمامی خبرگان و صاحب

حوزه توسعه پایدار و توسعه اقتصادي، فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی و محیطی ورزش تشکیل داد. 

منظور رسیدن به اهداف تحقیق، بعد از مطالعه به

ت عضو هیا 9نفر از نخبگان )تعداد  59مبانی، با 

علمی داراي سابقه و اطالعات در زمینه توسعه 

هاي مرتبط با آن، یک مربی ورزشی، پایدار و حوزه

دو بازیکن سابق تیم ملی، شش مدیر ارشد در 

هاي ورزشی و وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون

ساختاریافته  کارشناس خبره( مصاحبۀ نیمه 0

گیري در این مرحله بصورت عمل آمد. نمونهبه

برفی ادامه یافت که هدفمند بود و به شکل گلوله

در نهایت با معیار اشباع نظري فرآیند مصاحبه و 

 ها اتمام یافت. آوري دادهجمع
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ها، از ابزار مصاحبه جهت گردآوري داده

ساختاریافته، تحلیل مستندات و منابع و نیمه

ساخته استفاده شد. از همچنین پرسشنامه محقق

ترین نیمه ساختاریافته مهم هايطریق مصاحبه

کارکردها در بافت ورزش و جغرافیاي ایران مورد 

سازي قرار گرفت. هر مصاحبه شناسایی و مفهوم

دقیقه طول کشید. پس از هر  02تا  10بین 

مصاحبه، مطالب تایپ شدند و بالفاصله پس از 

مصاحبه، تحلیل و کدگذاري اولیه به شیوۀ مقایسۀ 

از شناسایی کدها، مفاهیم و  مداوم، انجام شد. پس

ها در قالب مدل ها، نظریه برخاسته از دادهمقوله

 تحقیق ارائه گردید.

 9یادبنجهت شناسایی کارکردها براساس نظریه داده

)نوخاسته( اقدام شده است. این راهبرد بر سه 

ها متکی است ها و قضیهعنصر: مفاهیم، مقوله

اول فاز کیفی (. مرحله 9197فر و مظفري، )دانایی

ساختاریافته و هاي نیمهاز طریق انجام مصاحبه

منعطف با خبرگان و کارشناسان به منظور 

ها و قضایاي مرتبط با شناسایی مفاهیم، مقوله

 تا دستیابی به یک« توسعه پایدار از طریق ورزش»

اشباع نظري انجام گرفت. در فرایند تحلیل نظریه، 

باز، کدگذاري ها در سه مرحله کدگذاري داده

محوري و کدگذاري انتخابی انجام گردید. اعتبار 

هاي تحقیق از طریق بازنگري مداوم متن و یافته

 هايکدها بوسیله همه اعضاي تیم تحقیق در برهه

هایی که استخراج زمانی مختلف انجام گرفت و داده

شد بصورت تصادفی در اختیار برخی نخبگان 

گرفت و به تایید کننده در تحقیق قرار مشارکت

هاي حوزه فعالیت و ویژگی ایشان هم رسید.

خالصه  ل زیرکنندگان پژوهش در جدومشارکت

 شده است:

 

 کنندگان پژوهشهاي مشارکتویژگی .1جدول 

 تعداد حوزه فعالیت و ویژگی
 میانگین سن

 سال()
 تحصیالت

 دکتري 09 9 عضو هیات علمی

مدیران ارشد ورزشی در وازرت 

 هافدراسیونورزش و 
 کارشناسی ارشد 01 1

 دکتري 00 5 بازیکنان سابق تیم ملی 

 دکتري 29 0 کارشناس خبره 

 کارشناسی ارشد 09 9 مربی ورزشی

 های تحقیقیافته
ها در این مرحله از جهت تجریه و تحلیل داده

رویکرد گلیزري استفاده شده است. در رویکرد 

بنیاد مراحل مختلف تحلیل گلیزري  نظریه داده

                                                           
1  . Grounded Theory 

ها که شامل هاي حاصل از مصاحبهداده

اري نگي باز، نظري، انتخابی و یادنوشتهاکدگذاري

است با مراحل کدگذاري باز، محوري و انتخابی 

 هاي اساسی داردرویکرد استراوس کوربینی تفاوت
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شده همپوشانی و در رویکرد گلیزري مراحل گفته

 که تفکیکطوريو آمیختگی زیادي باهم دارند به

ها در این رویکرد به مراحل جداگانه تحلیل داده

وق شاید ممکن نباشد اما در هر حال کدگذاري ف

باز اولین فعالیت تحلیلی پژوهشگر است که 

هایی نیز با کدگذاري باز استراوس کوربینی تفاوت

 دارد. 

 يچندباره خواندن محقق با راستا، این در

 کل مباحثپیاده شده و توجه به هايمصاحبه

 هامصاحبه کلی از فهمی شده سعی کرد به مطرح

 هر هاي مختلفیابد، سپس با خواندن بخشدست

 و مصاحبه و تحلیل کلمات، عبارات، جمالت

ها، کدها مورد شناسایی و تدوین قرار پاراگراف

 ها، درگرفت. پس از کدگذاري متن کلیه مصاحبه

کد اولیه )برچسب مفهومی(  751مجموع تعداد 

ایجاد شد. تعداد قابل توجهی از این کدها مشابه 

هاي مختلف تکرار شده بودند؛ و در مصاحبهبوده 

کد  99که در مرحله کدگذاري تعداد طوري به

مستقل ایجاد شد. پس از شناسایی کدهاي اولیه، 

 97این کدها بر پایه قرابت مفهومی و معنایی به 

بندي گردید و در سطح بعد، مفهوم اصلی دسته

مفاهم در قالب چهار مقوله توسعه پایدار اقتصادي، 

)جداول  سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت

، نمایش داده 9(. همانگونه که در جدول 0و  1، 5

کد مستقل و  51شده است، پس از شناسایی 

سازي آنها از نظر قرابت مفهومی و معنایی، مرتبط

شش مفهوم اصلی )اشاعه و تقویت فرهنگ ملی، 

هاي اخالقی، اشاعه جوانمردي مقوله، ترویج ارزش

زیست، ارتقاء سالمت ثرگرایی، حفظ محیطتک

 بدنیعمومی( به عنوان کارکردهاي ورزش و تربیت

در یک گروه و حوزه مفهومی در نظر گرفته شد و 

ري گذااین شش مفهوم در قالب توسعه فرهنگی نام

 گردیدند.

 بدنی در راستاي توسعه پایدارکدها و مفاهیم کارکردهاي فرهنگی ورزش و تربیت .2جدول 

 کد مفاهیم مقوله 

توسعه 

 فرهنگی

اشاعه و تقویت فرهنگ 

 ملی

 انتقال و گسترش میراث فرهنگی و بازیهاي بومی محلی

 برقراري ارتباطات بین فرهنگی

 اشاعه فرهنگ ایرانی اسالمی

 فهم و شناخت ارزشهاي حاکم بر جامعه

 ترویج ارزشهای اخالقی

 ترویج صبر و بردباري

 ترویج ادب و احترام

 کاريمبارزه با اوباشگري و بزه

 مبارزه با فساد و تبانی

 اشاعه جوانمردی

 اشاعه فرهنگ پهلوانی

 دوستیاشاعه فرهنگ نوع

 اشاعه عدالت و انصاف

 رسانیاشاعه فرهنگ کمک

 مبارزه با دوپینگ

 تکثرگرایی
 گسترش روابط بین فردي و جمعی

 تقویت تنوع فرهنگی
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 تقویت تنوع قومیتی

 زیستیطحفظ مح

 زیست و انس با طبیعتتوسعه فرهنگ حفظ محیط

 ترویج استفاده از اماکن، سازه و تاسیسات سبز

 محیطیهاي زیستترویج فعالیت

 زیستها در مورد حفظ محیطارتقاء آگاهی

 ترویج الگوي مصرف صحیح

 ارتقاء سالمت عمومی

 بهبود تندرستی

 ارتقاء شاخص امید به زندگی

 هاي درمانکاهش هزینه

 مقابله با چاقی کودکان و بزرگساالن

 تربیت نسلهاي فعال در جامعه

 ارتقاء نشاط اجتماعی

 سالمت ذهنی مطلوبتر

 گسترش تفریحات سالم

کدها و مفاهیم کارکردهاي سیاسی ورزش و 

 1بدنی در راستاي توسعه پایدار در جدول تربیت

نمایش داده شده است. در این بخش، پس از 

کد مستقل و مرتبط سازي آنها، سه  91شناسایی 

مفهوم اصلی به عنوان کارکردهاي ورزش و 

 «توسعه پایدار سیاسی»بدنی در راستاي تربیت

 گذاري گردید.نام

 بدنی در راستاي توسعه پایدارکدها و مفاهیم کارکردهاي سیاسی ورزش و تربیت .3جدول 

 کد مفاهیم مقوله

 توسعه سیاسی

 توسعه صلح

 اشاعه صلح و دوستی

 مبارزه با نژادپرستی

 ترویج همزیستی

 لیلالمتسهیل مراودات بین

 و جنگ افروزيمبارزه با خشونت 

 افزایش مشارکت سیاسی

 ترویج دموکراسی

 هاي بین المللیکسب کرسی

 هاي مردمیترویج مشارکت

 هاي ملیتسهیل اجراي سیاست

 افزایش غرور ملی

 توسعه عزت نفس فردي و ملی

 گسترش وفاداري ملی

 ترویج میهن دوستی

 توسعه اقتدار ملی
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 92، کارکردهاي اقتصادي شامل 0طبق جدول 

باشد که در سه  مفهوم )کاهش فقر، کد می

-زایی، افزایش تولید ناخالص داخلی( طبقهاشتغال

بندي شده است و در نهایت این سه مفهوم تحت 

 گذاري شد. عنوان توسعه اقتصادي نام

 

بدنی در راستاي توسعه پایدارکدها و مفاهیم کارکردهاي اقتصادي ورزش و تربیت .4جدول 

 کد مفاهیم مقوله

توسعه 

 اقتصادی

 کاهش فقر

 هاي خیرخواهانه ورزشکارانفعالیت

 ایجاد درآمد از طریق ورزش

 هاي ورزشیتشویق امور خیریه با استفاده از فعالیت

 هاي ورزشیتوسعه زیرساخت

 انجام رویدادهاي ورزشی خیرخواهانه

 هاي ورزشیمسئولیت اجتماعی از طریق سازمانتوسعه 

 زاییاشتغال

 توسعه گردشگري

 توسعه مشاغل

 توسعه خدمات ورزشی

 توسعه کسب و کارهاي )صنایع( کوچک ورزشی

 افزایش تولید

 افزایش تولید ناخالص داخلی

 ورتوسعه نیروي کار سالم و بهره

 گذاريجذب سرمایه

 مرتبط با ورزشتوسعه صنایع 

 افزایش درآمدهاي ارزي

بدنی در کارکردهاي اجتماعی ورزش و تربیت

کد مورد شناسایی قرار گرفته است. این  59قالب 

کدها در پنج مفهوم )افزایش عدالت اجتماعی، 

توانمندسازي افراد، ارتقاء امنیت اجتماعی، توسعه 

سرمایه اجتماعی و ارتقاء همبستگی اجتماعی( 

نهایت این مفاهیم  بندي شده است و درطبقه

 د. گذاري شتحت عنوان توسعه اجتماعی نام

 

 بدنی در راستاي توسعه پایدارکدها و مفاهیم کارکردهاي اجتماعی ورزش و تربیت .5جدول 

 کد مفاهیم مقوله ها

توسعه 

 اجتماعی
 افزایش عدالت اجتماعی

 توزیع امکانات و خدمات

 ترویج برابري

 هاي برابرارائه فرصت

 عدم تبعیض

 خواهیرسانی در مبارزات عدالتآگاهی
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 توانمندسازي افراد

 توانمندسازي معلولین

 ارائه خدمات به افراد با نیازهاي ویژه

 توانمندسازي بانوان

 ها مدیریتی، سازمانی و کاريها و قابلیتتوسعه مهارت

 افزایش قابلیت یادگیري و همچنین موفقیت تحصیلی

 اجتماعیارتقاء امنیت 

 کاهش جرم و جنایت

 هاي ورزشیهایی امن براي فعالیتسازي مکانفراهم

 مداريافزایش قانون

 توسعه امکانات رفاهی

 کاهش گرایش به مواد مخدر

 توسعه سرمایه اجتماعی

 ایجاد هویت جمعی

 افزایی اجتماعیهم

 ارتقاي سطح انسجام اجتماعی

 اجتماعیبروز شخصیت 

 ارتقاء همبستگی اجتماعی

 توسعه همبستگی اجتماعی

 تقویت روح همبستگی ملی

 ارتقاء هویت محلی

 ارتقاء هویت قومی

 کاهش از خود بیگانگی

 

هاي هنهایت براساس نتایح تجزیه و تحلیل داد در

حاصل پژوهش حاضر، الگوي کارکردهاي ورزش 

بدنی در راستاي توسعه پایدار ایران، شامل و تربیت

اقتصادي، فرهنگی و  چهار مقوله توسعه اجتماعی،

، تدوین 9مفهوم و در قالب شکل  97سیاسی و 

 گردید. 
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 بدنی در راستاي توسعه پایدار ایرانالگوي جامع کارکردهاي ورزش و تربیت .1شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
در این پژوهش تالش گردید با استفاده از روش 

بنیاد، الگوي جامع کارکردهاي ورزش نظریۀ داده

در راستاي توسعه پایدار ایران بدنی و تربیت

طراحی و تدوین شود. در این الگو، کارکردهاي 

بدنی در راستاي توسعه پایدار ایران ورزش و تربیت

در چهار مقوله )توسعه اجتماعی، فرهنگی، 

کد  99مفهوم و  97سیاسی و اقتصادي( و 

 بندي شد. دسته

اولین دسته از ابعاد اصلی استخراج شده، توسعه 

عی است که دربرگیرنده پنج مفهوم افزایش اجتما

عدالت اجتماعی، توانمندسازي افراد، ارتقاء امنیت 

اجتماعی، توسعه سرمایه اجتماعی، ارتقاء 

همبستگی اجتماعی بود. در مورد افزایش عدالت 

 اجتماعی به عنوان اولین مقوله، همسو با تحقیق

( بر توسعه 5002الوسن، ) و (5007) یلحاضر، وا

بدنی ت اجتماعی از طریق ورزش و فعالیتعدال

 ,Lawson, 2005; Vail) اندتاکید داشته

( و شیبوري 5095. همچنین شولنکورف )(2007

اند، ورزش و ( بیان داشته5009و همکاران )

ي هاتواند به ایجاد ترویج ارزشبدنی میفعالیت

مشترکی که یکی از کارکردهاي آن توسعه عدالت 

 ,Schulenkorf) نمایداجتماعی است کمک 

2012; Shilbury, 2008)این لورمور و  بر . عالوه

( ورزش را براي کنترل و رفع 5001بیکام )

 اندهاي جنسیتی عاملی مهم دانستهتبعیض

(Levermore, 2009)ي مرتبط با . دومین مقوله

مفهوم توسعه اجتماعی، توانمندسازي است. در 

لورمور و بیکام ( و 5007تحقیقات همسو، کالتر )

عنوان یکی از به س( بر افزاریش عزت نف5001)

 نداابعاد توانمندسازي از طریق ورزش تاکید داشته

(Coalter, 2007; Levermore, 2009) ایجاد .

هاي ارتباطی، اجتماعی فرصت براي توسعه مهارت

و افزایش عزت نفس دختران و زنان و حضور آنها 

تواند از ست که میدر  جامعه از جمله مواردي ا
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هاي مختلف طریق ورزش و رویدادها و فعالیت

. همچنین، (Brady, 2002) ورزشی رخ دهد

توسعه توانایی رهبري و مدیریت از طریق 

-پذیري و داوطلبی در فعالیتمشارکت، مسئولیت

تواند در جامعه، خصوصاً جوانان، هاي ورزشی می

. توسعه (Coakley, 2016) تسري پیدا کند

ها مدیریتی و سازمانی و کاري ها و قابلیتمهارت

از جمله کارکردهاي ورزش از نگاه اسکینر و 

کارگیري ( نیز است. توسعه و به5009همکاران )

هاي مختلف از طریق برگزاري رویدادها و مهارت

ها و اماکن ورزشی یا در مدیریت زیرساخت

موردي در راستاي توانمندسازي است که اسکینر 

 ( نیز بر آن تاکید دارند5009کاران )و هم

(Skinner, 2008) در ارتباط با  ارتقاء امنیت .

( 5095اجتماعی، محققانی از جمله شولنکورف )

بدنی و ورزش بر کاهش جرائم و بر جایگاه تربیت

رفتار ضداجتماعی و افزایش احترام به دیگران 

. همچنین (Schulenkorf, 2012) تاکید دارد

اند ورزش فضایی ( بیان داشته5001ز )گلوور و بات

براي اشتراک و گفتگو و بستري براي ایجاد 

 کندهاي رفع آنها فراهم میها و روشحلراه

(Glover, 2006)( بر 5095. دیل و همکاران )

کاهش گرایش به مواد مخدر و مصرف الکل از 

. در (Diehl, 2012) اندطریق ورزش تاکید داشته

اجتماعی، همسو با پژوهش  مورد توسعه سرمایه

 ;Brady, 2002)حاضر، محققانی 

Schulenkorf, 2012; Skinner, 2008 ) بر

عنوان یکی  عامل عامل سرمایه اجتماعی به

بدنی و ورزش در راستاي ایجاد کارکردهاي تربیت

 اند. در زمینهتوسعه پایدار اجتماعی تاکید نموده

هاي تیارتقاء همبستگی اجتماعی، باید گفت فعال

ورزشی با تقویت روح همبستگی ملی، توسعه 

همبستگی اجتماعی، ارتقاء هویت محلی و قومی 

و کاهش از خود بیگانگی به ارتقاء همبستگی 

( بر ورزش 5001کند. چالیپ )اجتماعی کمک می

به عنوان عاملی جهت تقویت هویت جمعی و ملی 

و محققانی از جمله اسکینر و همکاران  اردتاکید د

(؛ ورزش را در ایجاد 5095(؛ شولنکورف )5009)

حس وحدت و توسعه انسجام عاملی کلیدي 

 ,Chalip, 2006; Schulenkorf) انددانسته

2019; Skinner, 2008). 

 بدنی دردومین دسته کارکردهاي ورزش و تربیت

راستاي توسعه پایدار ایران در الگوي نهایی این 

ه پایدار بود کتحقیق مربوط به توسعه فرهنگی 

مشتمل بر شش مفهوم ارتقاء سالمت عمومی، 

اشاعه فرهنگ ملی، ترویج ارزشهاي اخالقی، 

اشاعه جوانمردي، تکثرگرایی و حفظ محیط 

باشد. در زمینه سالمت عمومی باید زیست می

بدنی و ورزش، با کارکردهایی از گفت، تربیت

جمله بهبود تندرستی، ارتقاء شاخص امید به 

هاي درمان، مقابله با چاقی کاهش هزینهزندگی، 

هاي فعال در کودکان و بزرگساالن، تربیت نسل

جامعه، ارتقاء نشاط اجتماعی، سالمت ذهنی 

تر و گسترش تفریحات سالم منجر به مطلوب

گردد. توسعه سالمت عمومی و درمانی مردم می

توان به شولنکرف و سیفکن از تحقیقات همسو می

 ( اشاره کرد5095و کاسپر ) ادواردز ( و5091)

(Edwards, 2012; Schulenkorf, 2019) در .

هاي اخالقی؛ یادگیري و ي ارزشمورد مقوله

ها )مانند رقابت، ها و ارزشانتقال فرهنگ

آوردطلبی، سخت کوشی، صداقت، عدالت، هم

عه تواند به توسهمبستگی، مهربانی و دوستی( می

ا اشاعه این بخش کمک کند. همچنین ورزش ب

فرهنگ نوع دوستی، ترویج فرهنگ پهلوانی، 

رسانی اشاعه عدالت و انصاف، اشاعه فرهنگ کمک

و مبارزه با دوپینگ به اشاعه جوانمردي در جامعه 
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المللی المپیک کند. کمیته بینکمک می

( همسو با 5001(؛ و لورمور و بیکام )5092)

تحقیق حاضر بر توسعه اخالقی از طریق ورزش 

داشتند.  در مورد اشاعه فرهنگ ملی،  تأکید

 کارکردهایی از جمله تقویت هویت جمعی و ملی

(Chalip, 2006; Coakley, 2016; 

Levermore, 2010; Schulenkorf, 2012) 

ایجاد دوستی و ارتباط بین طبقات مختلف جامعه 

ها و مذاهب و طرز تفکرات و افراد با فرهنگ

 (Hayhurst, 2015; Skinner, 2008) مختلف

هاي تحقیق حاضر نام توان همسو با یافتهرا می

هاي این تحقیق نشان داد برد. همچنین یافته

ها و ورویدادهاي ورزشی با گسترش روابط فعالیت

بین فردي و جمعی، تقویت تنوع فرهنگی و تنوع 

تواند به مقوله تکثرگرایی بینجامد. قومیتی می

 ,Glover, 2006; Levermore)همچنین 

کارکردهایی مشابه و همسو با کارکردهاي ( 2009

مستخرج از تحقیق حاضر هستند که همگی بر 

گرایی از طریق ورزش تاکید دارند. توسعه کثرت

زیست باید گفت ورزش و در مورد حفظ محیط

ا هبدنی با کارکردهایی مانند ارتقاء آگاهیتربیت

زیست، انس با طبیعت در مورد حفظ محیط

ي مصرف صحیح به حفظ وترویج الگو

 کند. زیست کمک میمحیط

سومین بعد مستخرج از این پژوهش، توسعه 

)کاهش فقر،  اقتصادي بود. سه مفهوم اصلی

زایی، و افزایش تولید ناخالص داخلی( به اشتغال

بدنی در این عنوان کارکردهاي ورزش و تربیت

د رگروه و حوزه مفهومی درنظر گرفته شد. در مو

بدنی با باید گفت، ورزش و تربیتکاهش فقر 

هاي مواردي از قبیل مسئولیت اجتماعی سازمان

هاي خیرخواهانه توسط ورزشی، انجام فعالیت

هاي ورزشی، توسعه ورزشکاران و سازمان

هاي ورزشی و ایجاد درآمد از طریق زیرساخت

ورزش در راستاي کاهش روند فقر در کشور موثر 

نی ککمک به ریشه ر،ضباشد. همسو با تحقیق حا

 ,Bramwell) فقر، مفهومی است که در تحقیقات

1997; Levermore, 2009)  بر آن تاکید شده

زایی، نتایج این تحقیق است. در مورد اشتغال

نشان داد توسعه مشاغل ورزشی، توسعه 

گردشگري، افزایش تولید، توسعه کسب و کارهاي 

کوچک ورزشی و توسعه خدمات ورزشی از 

بدنی هستند. جایتمن اي ورزش و تربیتکارکرده

تحقیقات همسو با این از ( 5097و اسکارتاسینی )

. در مورد جذب (Jaitman, 2017) بخش هست

گذاري، افزایش میزان منابع و سرمایه

، افزایش (Lawson, 2005)زیرساختهاي ورزشی 

حمایتهاي مالی از طریق نهادهاي ملی و 

 ,Hayhurst)المللی موجود در ورزش بین

ورري در استفاده از منابع مالی، ، بهره(2015

هاي سالمت تجهیزات و زیرساختها، کاهش هزینه

، هاي مختلفکاهش ابتال به بیماري به سبب

 ,Jaitman)ها ها و برنامهکارایی بیشتر در فعالیت

گذاري داخلی و خارجی بیشتر در ؛ سرمایه(2017

اماکن هاي عمومی و ایجاد و توسعه زیرساخت

از جمله  (Jaitman, 2017) تخصصی ورزشی

بدنی در راستاي کارکردهاي ورزش و تربیت

درآمدزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی است 

 که همسو با نتایج این بخش بود. 

سه مفهوم توسعه صلح، افزایش مشارکت و 

افزایش غرور ملی به عنوان کارکردهاي ورزش و 

وزه مفهومی در نظر بدنی در یک گروه و حتربیت

گرفته شد و این سه مفهوم در قالب توسعه پایدار 

سیاسی به عنوان چهارمین بعد اصلی کارکردهاي 

بدنی در راستاي توسعه پایدار مورد ورزش و تربیت

شناسایی قرار گرفت.
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-در این رابطه نتایج این تحقیق نشان داد فعالیت

هاي ورزشی با ترویج میهن دوستی، گسترش 

اري ملی، توسعه عزت نفس فردي و ملی و وفاد

د. انجامتوسعه اقتدار ملی به افزایش غرور ملی می

 ,Coakley)تقویت هویت جمعی و ملی 

بیان  (Cha, 2009) ، ایجاد حس وحدت(2016

قدرت و نیروي کشور به جهان بیرون و نمایش 

(Arnaud, 2013 ) تقویت نفوذ سیاسی کشور و

 ,Green)و جمعی بهبود جایگاه سیاسی فردي 

از نتایج همسو با این تحقیق بودند. در  (2004

رابطه با افزایش مشارکت سیاسی نتایج این 

هاي ورزشی با ترویج تحقیق نشان داد فعالیت

-هاي بینهاي مردمی، کسب کرسیمشارکت

المللی، ترویج دموکراسی و تسهیل اجراي 

تواند به افزایش مشارکت هاي ملی میسیاست

بینجامد. در این راستا، محققانی از جمله سیاسی 

( 5009(؛ اسکینر و همکاران )5095شولنکورف )

بدنی در راستاي تقویت بر کارکرد ورزش و تربیت

 انداجتماعی تاکید نموده -مشارکت سیاسی

(Schulenkorf, 2012; Skinner, 2008) .

در رابطه با توسعه صلح نتایج این تحقیق نشان 

ورزشی با ترویج همزیستی، هاي داد فعالیت

مبارزه با نژادپرستی، اشاعه صلح و دوستی، مبارزه 

افروزي و تسهیل مراودات با خشونت و جنگ

تواند به توسعه صلح کمک کند. لی میلالمبین

( 5091( و گویالنوتی )5091دارنل و همکاران )

 ,Darnell) از جمله تحقیقات همسو بودند

2019; Giulianotti, 2019). 

در مجموع، مدل تدوین شده در این پژوهش، 

کننده در تواند به عنوان یک چارچوب هدایتمی

هاي کالن در گذاريریزي و سیاستراستاي برنامه

حوزه توسعه پایدار در کشور مورد استفاده قرار 

هاي توسعه کشور، گیرد. از سویی دیگر، در برنامه

ر و خصوصاً در تدوین برنامه هفتم توسعه هم د

سطح کالن و هم در سطح برنامه توسعه ورزش 

توان از نتایج این طرح استفاده نمود. از کشور، می

هاي این تحقیق شامل تاکید بر جمله محدودیت

بخش کیفی. در نتیجه جهت اعتباریابی و 

مدلسازي نیاز به انجام یک تحقیق کمی است تا 

هاي مستخرج از این تحقیق در مدل و شاخص

ف مورد آزمون و بررسی قرار گیرد. جوامع مختل

دنی و باین تحقیق به شناسایی کارکردهاي تربیت

ورزش در راستاي توسعه پایدار پرداخته است. از 

و  سازيآنجایی که این کارکردها نیاز به عملیاتی

تعریف و تبیین تک به تک دارد، بنابراین بسیاري 

از کدهاي شناخته شده در این پژوهش، خود 

باشد و نیاز است مکانیزم ک پژوهش میموضوع ی

و نحوه کارکرد آن در توسعه پایدار مورد بررسی و 

 مطالعه موردي قرار گیرد. 

 

 شکر و قدردانیت

این مقاله، مستخرج از طرح پژوهشی مصوب 

بدنی و علوم ورزشی است و پژوهشگاه تربیت

هاي دانند از حمایتنویسندگان بر خود واجب می

از همه افرادي که در فرآیند  این پژوهشگاه و

اند، کمال تشکر و قدردانی پژوهش همکاري داشته

 را به عمل آورند.
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Abstract 

Objective: The purpose of the present study was to develop a comprehensive 

model of sport and physical education functions for sustainable development in 

Iran. 
Methodology: This research was a qualitative study. In the qualitative part, the 

sample was consisted of 21 expert persons in the field of sustainable development 

in sports who were selected using both theoretical and snowball sampling 

methods. Exploratory interview were used for data collection. In the process of 

analysis, the interviews data were analyzed in three stages of open, axial selective 

coding. 

Results: According to the research findings, 729 conceptual labels were written 

out of which 81 were identified as functions of sport and physical education for 

sustainable development. In the next step, this cods also summarized in 17 

categories. These categories ultimately formed the four concepts of social, 

cultural, political and economic development functions 
Conclusion: Sport and physical activity can be viewed as a powerful and 

effective lever in Iran's sustainable development and the model derived from this 

research can serve as a guiding framework for macro planning and policy making 

which would be used in the field of sustainable development, especially in the 

formulation of development programs at both the macro and national level 
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