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 بررسی گفتمان غالب برفرهنگ ورزش های مدرن 

 )مورد مطالعه ورزش های سازمان یافته درسه دهه اخیر( 

 1 کامبیز صنعتی 

 2کمال جوانمرد 

 3زهرا حضرتی صومعه  

   :چکیده

شده است. ورزش در بسیاری  های مختلف تبدیلاشتراک فرهنگورزش به یکی از فراگیرترین عوامل  

ها مرزهای زبانی، رنگ، نژاد، ملیت، قومیت، نژاد و طبقه را را درنوردیده است؛ مرزهایی که  از زمینه

از تحقیق حاضر، بررسی گفتمان غالب بر    شوند. هدف ها در نظر گرفته میعموما تمایزبخش فرهنگ

از تحقیق حاضر، بررسی گفتمان غالب جامعه ایرانی بر فرهنگ    هدف  . های مدرن استفرهنگ ورزش

تمام شماری شد    جامعۀ آماری این پژوهش های مدرن است. رویکرد این پژوهش کیفی است .ورزش

سازمان شده  های مدرن که در سی سال اخیر دارای  های هیات رئیسه ورزشنفر روسای فدراسیون30و

های ورزشی کبدی، اسکواش،  عبارتند از )اسکیت، بیلیارد، بولینگ، بوکس و انجمناند ؛ بررسی شد، که  

گانه، کوهنوردی، پرورش اندام و چوگان(.روش نمونه گیری  های سهتیروکمان، گلف، ووشو، ورزش

افزار  کلیه محاسبات نیز در نرم  استفاده شد   AHPروش  برای تحلیل اطالعات از    هدفمند انتخاب شد.

ExpertChoice  463/0معیار سیاسی با وزن  شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که  انجام  

رتبه سوم، را کسب    0.150رتبه دوم، معیار اجتماعی با وزن    204/0رتبه اول ، معیار اقتصادی با وزن  

زش  های مدرن از کارکرد اصلی متصور برای ورتوان گفت ورزشدر تبیین این واقعیت می  کرده است.
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اند و بیشتر به استخدام کارکردهای سیاسی و اقتصادی و  که تندرستی و سالمتی است، فاصله گرفته

درآمده گفتماناجتماعی  این  اندازهاند.  به  یافتهها  تفوق  و  ای  گفتمان جسمی  تحلیل،  مقام  در  که  اند 

 لحاظ اولویت آخرین رتبه را به دست آورده است.شخصیتی ورزشکار به

 های مدرن، معیار سیاسی، معیاراقتصادی فتمان غالب، فرهنگ ورزشگ  :واژگانکلید  

 

 مقدمه 

عنوان فعالیتی جسمانی و فیزیکی برای سالمتی جسم و روح شناخته  ورزش در جوامع ابتدایی فقط به

گستردهمی کارکردهای  امروزه  امّا  بهشد  ورزش  نظام  است.  یافته  گرفته  تری  نظر  در  مثابۀ ساختاری 

تواند به جامعه کمک کند و تغییرات مثبتی ایجاد کند. ورزش امروزه فراتر از فعالیتی  شود که میمی

ای تأثیرگذار و در عین حال تأثیرپذیر از اقتصاد، فرهنگ، سیاست  جسمانی و فیزیکی صرف، به پدیده

عصر جدید    و جامعه مبدل شده است. زبان و منطق رقابت و رفتار ورزشی در متن و گفتگوی روزمرۀ 

اند و شناسان از منظری خاص به بررسی زبان ورزش به پرداختهنقش بسته است. هر یک از جامعه

اند. زبان ورزش نمودهای متفاوتی در جوامع  کارکردها و ساختارهای متفاوتی را برای آن قائل شده

می نگریسته  ورزش  به  آن  از  که  نظرگاهی  باشد.  داشته  سنتی  و  تا حدودمدرن  زیادی    شود،  بسیار 

های ورزشی و  کنشای با عنوان »کند. برای مثال، بوردیو در مقالههای ممکن را نیز تعیین میپرسش

بهکنش را  اجتماعی« ورزش  معرفی میهای  اجتماعی  کنشی  موضعی عنوان  فرانکفورت  کند. مکتب 

بیش تسلط  ابزاری جهت  را  آن  دارد و  نظام ورزش در عصر جدید  قبال  تر دولت حاکم انتقادی در 

 (.6:  1381داند )بوردیو، می

گرایانۀ پدیده ورزش دور از هرگونه تحریف، مستلزم لحاظ کل  از منظر اقتصاد سیاسی، بررسی واقع

مثابۀ »عرضه« ای در برابر »تقاضا«یی  های حول نظام ورزش در عصر جدید بهها و سرگرمیفعالیت

هایی از این دست  کشد. پرسشهای فراوانی را پیش میپرسشاجتماعی است. استفاده چنین الگویی،  

که آیا میدان، منطق یا تاریخ خاصی وجود دارد که مفهوم »ورزش« در معنای امروزی آن، با اتکای به  

های ورزشی ها و سرگرمیتوان از قلمرو فعالیتآن و بر اساس مناسبات آن سر برآورده باشد؟ آیا می

توان از میدان »ورزش« ر معنای بوردیویی کلمه سخن گفت؟ به تعبیری، آیا میعنوان نوعی میدان دبه

شرایطِ   تحت چه  است؟  تاریخی  بر مالحظات  متوقف  کامال  آن  فهم  که  داد  ارائه  اجتماعی  روایتی 

های ورزشی مختلف )گلف، اسکی روی چمن و یا تماشای مسابقات جام  ها یا پدیدهاجتماعی، ورزش
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تلویزیون به( امکان بروز اجتماعی میجهانی در  دیگر، تقاضای »ورزشی« چگونه تولید و بیانیابند؟ 

شود؟ مردم بر چه اساسی فعالیت  شود و »ذائقه« یا »سلیقۀ« ورزشی مردم چگونه برساخته میساخته می

باشد ورزش و سرگرمیاین فرد معتقد  از زمانها، صرفها  - های اجتماعیها و محیطها، مکاننظر 

شود، اموری طبیعی و در جهت پاسخگویی  گیرد یا دچار افول میای که گرایش به آنها باال میگیفرهن

 (. 10:  1381به نیازهایی طبیعی هستند )بوردیو، 

بررسی مستوفای پدیده ورزش مستلزم لحاظ عواید اجتماعی ورزش قرین با فهرست عوایدی »ذاتی«  

مثابۀ کنشی اجتماعی عوایدی اجتماعی نیز دارد که  به  است که ورزش برای بدن دارد. بنابراین، ورزش 

انباشت میبه و  نابرابر توسط طبقات مختلف کسب  این طور  به  نابرابر  به صورتی  شود )طبقاتی که 

بخشی« که دارد، واجد  عواید دسترسی دارند(. برای مثال، گلف، عالوه بر کارکردهای مشخصاً »سالمت

های ورزشی در میان  ت )همان معنایی که متناظر با نحوۀ توزیع کنشمعنا و »داللتی توزیعی« نیز هس 

کنش آن  بر  اجتماعی،  میطبقات  بار  نمونهها  وزنهشوند(.  دیگر  فقط  ای  که  ورزشی  است؛  برداری 

ویژه در فرانسه، ورزش محبوب طبقه کارگر بوده است. های سال، بهکند و سال عضالت را تقویت می

نیست که سال  رقابتطول می  هاتصادفی  برگزاری  تا مسئوالن  المپیک، وزنهکشد  به  های  را  برداری 

شناسند؛ ورزشی که از نظر نهادهای اشرافی ورزش مدرن، فقط نمایش و نمادی از قدرت  رسمیت می

 (. 36:  1992، 1)کری  و توحش و فقر ذهنی یا در یک کلمه نمادی از طبقه کارگر بود

کارکردی نیست و ابعاد و کارکردهای  ای تکد که ورزش، پدیدهدهنمواردی از این دست نشان می

ای اجتماعی، متناسب با تاریخ، فرهنگ و  عنوان پدیدهمتنوعی دارد. ابعاد و کارکردهای ورزش نیز به

کند که پدیدۀ اجتماعی ورزش به  اند. این وضع، ایجاب میهای جاری در هر عصر متحول شدهکنش

ل قرار گیرد. بسیاری از اندیشمندان این حوزه نیز مانند نوربرت الیاس و  صورتی فرآیندی مورد تحلی

هایی تاریخی  اند که ریشهای اشاره کردههای ورزشی به عوامل ساختارییر بوردیو در بررسی پدیدهپی

شدن در عصر جدید، ورزش نیز موقعیتی  و اجتماعی دارند. از دیدگاه ایشان، با طرح مباحث جهانی

های خاص  ( و هر کشور بر اساس سیاست57:  1381جوامع مختلف یافته است )بوردیو،  جدید در  

 کند.  های خاصی را حمایت و دنبال میفرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود، گفتمان

دهد، و متنوعی از عوامل روی می  ای چون ورزش که تحوالت آن در شبکۀ پیچیدهبررسی پدیده

از   امکان شناسایی و صورتهای نظری و مفهومیسازهمستلزم استمداد  بندی روابط و  ای است که 

که   ابزارهایی است  از  یکی  گفتمانی  بررسی  بگذارد.  اختیار  در  را  پدیده  در  پیچیدۀ دخیل  مناسبات 

              
1 Carey 
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صورت گفتمانی مستلزم آشنایی با مفهوم گفتمان کمک کند. بررسی هر پدیده به تواند در این زمینهمی

مفهو زبان،است.  مفاهیمی چون  مانند  نیز  گفتمان  پیچیدگی تعامل، ارتباط، م  فرهنگ،  و  های  جامعه 

پرسش اجتماعی  برساخت  گفتمان  دارد.  را  خود  هویتخاص  قبیل  از  چیزهایی  به  راجع  ها،  هایی 

و ها، فعالیت می دانش  پیش  شوند،  انگاشته  بدیهی  است  ممکن  که  را  ما  برخی  فهم  هرچند  کشد. 

و مستقل از بافت   های دانش نسبتاً خودمختار ها و نظامها و حتی فعالیتختارها و سازههای سامشخصه

های زبانی و گفتمانی  نیست که مطلقاً مفروض یا ایستا هستند و سوژه و زمینه هستند، اما این بدان معنا 

های  مان و سوژهاند. گفتها منفعالنه تحت انقیاد همیشگیفرهنگی گفتمان ها، در قلمرو اجتماعی یاآن 

ای  های اجتماعیها به رغم محدودیتدارند. آنای دیالکتیکی با بافت و زمینۀ اجتماعی خود  آن، رابطه

اند. اصالحات و تغییراتی  کند، در ساخت یا تغییر آن نیز سهیمکه زمینۀ اجتماعی بر ایشان تحمیل می

خیزند. با  های عام فرهنگ و جامعه برمیها و محدودیتدهند نیز از ضرورتها روی میکه در گفتمان

ها  طور خالقانه تغییر داد یا نقض کرد. این تخطیتوان بهوجود این، هنجارها و قواعد اجتماعی را می

 (.  49:  1387، 1دایک های جدید اجتماعی شوند )ون توانند موجب پیدایش آرایشمی

هایی ذهنی از قبیل تفسیر، تفکر، بحث،  لیتبازنمایی مشترک مناسبات و  نظم اجتماعی، قرین با فعا

ها، ارتباطات و  کنند. گفتماناستنباط و یادگیری هستند و چارچوب اجتماعی شناخت ما را تعیین می

ها در ادراک  کنند. گفتمانهای متقابل را از طریق شناخت اجتماعی کنترل میسایر اشکال کنش و کنش

اند. بنابراین، شناخت اجتماعی در جایی  روابط قدرت نیز سهیمما از رویدادها و نهادهای اجتماعی و  

میان سطوح خرد و کالن جامعه، میان گفتمان و عمل، میان فرد و گروه، یا عاملیت و ساختار شکل  

:  1377دایک،  کند )ونگیرد. شناخت اجتماعی تولید، درک و تأثیر گفتار و نوشتار ِمسلط را تبیین میمی

ها ممکن  های گوناگونی محدود شود. این محدودیتنیز ممکن است به شیوه  (. کنش گفتمانی193

واسطۀ عضویت  ای و ...( اعمال شوند یا بهاست از جانب منابع نهادی قدرت )مقامات، کارشناسان حرفه

 در گروهی خاص.  

ه  آورند کهای متمایزی سر برمیدر هر جامعه و به فراخور مالحظات اجتماعی و سیاسی، گفتمان

های اجتماعی و سیاسی  اند. معنای پدیدهای حاکم بر افراد جامعههای ساختاری و اندیشهبازتاب ویژگی

شود. به نظر فوکو هر دوره گفتمان خاص خود را دارد و رخدادها  ها ساخته میدر چارچوب گفتمان

ت و گفتارها،  (. معنای اجتماعی کلما 14:  1385پذیرند )بشیر،  فقط در درون گفتمان خودش تحلیل

              
1 Van Dijk 
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ها جزئی از آن هستند. معنا در  شوند که آنای درک میها و نهادها همه در ارتباط با زمینۀ کلیکنش

رفتار کلی درحال  با  با گفتمان فهمیده میارتباط  ارتباط  در  رفتار  بنابراین، در صورتی  وقوع و  شود. 

د که رفتار و گفتمانی شناسایی کرد که  توان معنای فرآیندی را درک کرد، توضیح داد و ارزیابی نمو می

افتد. ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست و مسایل ورزشی مدرن  فرآیند مزبور در درون آن اتفاق می

همه و  فرآیندی  منظرِ  از  فهمصرفا  گفتمانجانبه  شناسایی  به  که  فرآیندی  که  پذیرند؛  بیانجامد  هایی 

 افتند. نها اتفاق میهای ورزشی در دل آنها و متکی بر آکنش

کنند. برای  ها مسیر خاص خود را برای رشد و توسعه یا طرد و انزوا طی میدر ایران نیز ورزش

اند ولی خاستگاه  های مدرن که در سه دهه اخیر در کشور دارای سازمان رسمی شدهمثال، برخی ورزش

توان به  ها را مییت این دست از ورزشاند. وضعشده  اند، عموماً در ایران مهجور واقعایرانی نداشته

های اجتماعی جامعۀ ایرانی یا با  های فرهنگی و باورها و ارزشانحای مختلفی چون ارجاع به مولفه

موازات  دهد بهاستناد به گفتمان برسازندۀ فرهنگ ورزشی کشور توضیح داد. تاریخ ورزش نشان می

ی ورزشی نیز حضوری موفق و پویا در زندگی  هاتوسعه و پیشرفت فرهنگ عمومی جوامع، فعالیت

عنوان یکی از باورها، هنجارها و عادات مفید در  یابد. ترویج ورزش و پذیرش آن بهافراد جامعه می

 ریزان جوامع در دستورکار قرار دهند.بین مردم ازجمله اهدافی است که باید مدیران و برنامه

برنامههای فرهنگی میدان ورزش در ایکی از واقعیت ریزان  یران، این واقعیت است که مدیران و 

های مدرنی را که در سه دهه اخیر در کشور نهادمند  ورزشی در سطوح عالی کشور بسیاری از ورزش

بهشده اصالً  نمیاند،  رسمیت  به  ورزش  بهعنوان  بیلیارد  ورزش  مثال،  برای  ورزشی شناسند.  عنوان 

تواند برای کشور ایران افتخارآفرینی داشته باشد  ظات ملی میالمللی که از حیث اجتماعی و مالحبین

های مختلف آقایان، بانوان  های آسیایی و جهانی در بخشو در مدت تقویم ورزشی یک سالۀ رقابت

به  و رده  بالقوۀ کسب قریب  با کم  50های مختلف سنی، ظرفیت  توجهی  مدال برای کشور را دارد، 

بوده است. ورزشدیران ورزشی کشور روبهمعناداری از جانب مسئوالن و م هایی از این دست، رو 

عموما با این توجیه که اساسا ورزش نیستند و چیزی بیش از نوعی تفریح و سرگرمی آن هم برای  

گذاری ورزشی کشور  اند، از فضای سیاستهای دینی جامعهقشری خاص نیستند و حتی مغایر با ارزش

های اساسی  توان پرسششوند. با توجه به توضیحات مزبور مینده میشوند و به انزوا رامطرود می

 بندی کرد: صورت زیر صورتپژوهش پیش رو را به

 های مدرن در ایران چیست؟ های غالب جامعه ایرانی بر فرهنگ ورزشگفتمان یا گفتمان -
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 پیشینه تحقیق 

ای با رویکرد نظریۀ  ورزش؛ مطالعهتلویزیون و توسعه  در پژوهشی با عنوان »  ( 1397عرب نرمی )

رسد که مفاهیمی چون توسعه، ورزش، ها و متون تلویزیونی به این نتیجه میحلیل مصاحبهگفتمان« با ت 

های این پژوهش حاکی یابند. یافتهورزشکار، بودجه و امکانات، ذیل گفتمان ورزش نخبگانی معنا می

گفتمان ورزش مشارکتی را به حاشیه رانده است و    از آن است که گفتمان ورزش نخبگانی در رسانه،

بدنی و علوم ورزشی قرار گیرد درک  آنچه باید در دستورکار برنامۀ پژوهشی پژوهشگران حوزه تربیت

عنوان  های غالب در فضای تلویزیون بهشرایط و روند توسعه ورزش بر مبنای تقویت و تضعیف گفتمان

 ترین رسانۀ ملی است. مهم

های الزام اجرایی با رویکرد در پژوهشی با عنوان »تحلیل عاملی مؤلفه(  1396همکاران )  صفائیان و

سازی ورزش« بر اساس روش تحلیل عاملی به شناسایی شش مؤلفۀ  مسائل اجتماعی قبل از خصوصی

آید. این شش مولفه بر اساس بار عاملی به ترتیب  سازی ورزش نائل میالزام اجرایی قبل از خصوصی

) »به )92/0روزکردن طرح جامع ورزش«  بخش خصوصی«  »توانمندسازی  انسانی  88/0(،  »نیروی   ،)

( )87/0توانمند«  کنترل«  و  »نظارت   ،)85/0( ساختار«  و  »تشکیالت   ،)81/0( »خدمات«  و   )79  /0  )

گیرند که مسئولین ورزش کشور  آمده نتیجه میدستهستند. صفائیان و همکاران با توجه به نتایج به

های الزام اجرایی متناسب با شرایط اجتماعی  از واگذاری ورزش به بخش خصوصی باید به مؤلفهقبل  

 سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.روز جامعه توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی

هژمونی، رسانه و ورزش: تحلیل گفتمان بازتاب  در پژوهشی باعنوان »  (1396رحمتی و همکاران )

هایی  به بررسی گفتمان  «1370تا دهۀ    1340ای مسابقات فوتبال در مطبوعات )مورد مطالعه: دهۀ  رسانه

رسانهمی سازوبرگ  با  را  فوتبال  ورزشی  پدیدۀ  مختلف  انحای  به  که  علیپردازند  و  الخصوص  ها 

می بازنمایی  ورزشی  یافتهکنند.  مطبوعات  اساس  مطبو بر  در  غالب  گفتمان  پژوهش،  این  عات  های 

»واقع50و    40های  دهه میان  »آرمان،  و  گفتمان گرایی«  اسالمی،  انقالب  با  است.  نوسان  در  گرایی« 

شود و »مرزهای ایدئولوژیک« جایگزین »مرزهای  گرایانۀ »هویت ملی« به »هویت دینی« تبدیل میآرمان

ایگزین ملت و ایرانیت  جایی مفاهیمی چون امت و اسالمیت جشود. در این تغییر و جابهجغرافیایی« می

گرا«،  های »واقعتوان از غلبۀ گفتمان، به ترتیب می60و    50،  40شود. بنابراین، در متون سه دهۀ  می

 گرا« و »دینی« بر مطبوعات سخن گفت. »آرمان
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در پژوهشی با عنوان »بررسی کارکرد نظام کنشی و غیرکنشی در گفتمان ورزشی«    (1395احمدی )

می گفتمانشان  گفتماندهد  سایر  همانند  نیز  ورزشی  برهمن  از  نظامها  غیرکنش  کنش  و  کنشی  های 

استفاده می ورزشی  رویدادهای  و  وقایع  بازنمایی  برای  تحلیلمتنوعی  نتایج  اساس  بر  این  کند.  های 

دهی آید که نظام کنشی بیش از نظام غیرکنشی در شکلهای ورزشی، چنین برمیپژوهش دربارۀ متن

 های ورزشی دخیل است.تنبه زیربنای م 

شدن در تجربۀ زنانۀ  »زنانگی و ورزش« با عمیقدر پژوهشی با عنوان    (1394ذکایی و صدیقی )

به این صورت به آن بندی دست میورزش  از انتخاب ورزش و استمرار در پرداختن  یابند که پس 

وی خاص و با تلفیق ظرافت  نحکند. زنان بهعاملیتی مشترک و اعتماد به نفس در زنان پرورش پیدا می

سوژه همچنین  و  قدرت  و  ظرافت  مثل  متضاد  صفات  گزینش  عین  در  خشونت  بدنو  های  گی 

سازند و از این طریق معنای  ورزشکاری، عاملیت و خالقیت خود را در متن تجربۀ ورزش دخیل می

ند. نقش عاملیت  کنبخشند و فضا را برای خالقیت و گزینشگری سوژه زن باز میزنانگی را وسعت می

شود که عوامل اجتماعی مؤثر در این حوزه را نیز  سوژه زن در تجربۀ ورزشی تا بدان حد پررنگ می

 شکند. های متعارف معنا را در هم مینوردد و چارچوبدر می

گیری مدیریت ورزش ایران«  در تحقیقی با عنوان »الگوی مبنایی تصمیم  (1392دانایی و همکاران )

پژوهی، یعنی »استراتژی به منزله عمل« به مطالعۀ زبان، به جدیدترین پارادایم استراتژیبا در توسل  

اند. گیری مدیریت ورزش ایران پرداختهمتن و گفتمان در قلمروهای خُرد، بومی و موضعیِ تصمیم 

بر فلسفه  اتکا  با  و  از پژوهش کیفی  استفاده  با  و  انتقادی  با رویکردی  این پژوهش  در    پژوهشگران 

های مدیران ورزش گرایی اجتماعی به پرسش از »چیستی« و »چرایی« الگوی حاکم بر تصمیمساخت

  اند. نتایج حاکی از آن است که شرایط علّیِ »عدم ایران از درون متن مدیریت ورزش ایران پرداخته

عدم اطمینان    ها وگیریاطمینان مدیریتی، عدم اطمینان اقتصادی، عدم اطمینان ناشی از ابهام در جهت

های گذشته مدیران، سابقۀ مدیریتی  گرِ »موفقیتزدگی مدیریت« در کنار شرایط مداخلهناشی از سیاست

طلبی«  شان، ساختار قدرت و نقش رسانه«، پدیدارِ »گفتمان اطمینانگریزی شخصیتیآنها، میزان اضطراب

دهند. از دیدگاه پژوهشگران، عناصر  طلبی« شکل میبینی ذینفعان و عدم استقالل را در بستر »نزدیک

روی مشروعیتهممزبور،  »استراتژی  ائتالف،  رفته  »علم،  به  گرایش  تصمیماتی  پیامدهای  و  بخشی« 

 سازند.اخالق، ترویج و انطباق« را می

شناختی کارکرد ورزش بر انسجام  در پژوهشی با عنوان »بررسی جامعه  (1392نوابخش و جوانمرد )

اند که  دهۀ هشتاد )مورد مطالعه کرمان(« ابتدا متغیرهایی موردشناسایی قرار گرفته  اجتماعی در ایران
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عنوان متغیری مستقل رابطۀ مثبت و معناداری یا  سو ورزش بههای پیشین از یکهای پژوهشبنابر یافته

اجتماعی  عنوان متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر میزان انسجام  آنها داشته است و از سویی دیگر، خود به 

ای که با انسجام  شوند. این متغیرهای وابسته به کارکرد ورزش بر حسب میزان همبستگیمحسوب می

نظام   تقویت  تولید و  اجتماعی،  تفاهم، عقالنیت، سرمایه  از:  ترتیب عبارت است  به  دارند  اجتماعی 

فرهنگی، ایجاد    های مشارکتی، انگیزۀ پیشرفت و موفقیت، سرمایۀوارهارزشی، کنش ارتباطی، عادت

 وجوه مشترک و نشاط و شادابی.

شناسی ورزش و فضای تمرینات ورزشی: ای با عنوان »جامعهدر مقاله  (2020)  1شارکوف و سیلکین 

های اخیر  شناسی«، به اهمیت روزافزون ورزش روسیه در سال های جامعهپیدایش اجتماعی و نظریه

(  FIFA)  2018المللی، به ویژه جام جهانی  اند. از دیدگاه ایشان، میزبانی رویدادهای ورزشی بینپرداخته

نتایج پژوهش شارکوف و سیلکین    .ر توجهات به ورزش در روسیه دخیل بوده استدر رشد چشمگی

دهد تأثیر ورزش بر روندهای اجتماعی در روسیه در حال افزایش است و جایگاه ورزش در نشان می

یابد.  روز ارتقاء میهای معتبر اشتغال و مقولۀ مهمی اجتماعی روزبهعنوان یکی از حوزهافکار عمومی به

نهادهای  بناب و  ساختارها  و  جامعه  کل  ابعاد  سایر  با  ورزش  جسمانی  فرهنگ  روابط  بررسی  راین، 

 ناپذیر است.های عمومی اجتنابگذاریاجتماعی خاص در سیاست

  1980با عنوان »ورزش و سیاست«، اوایل دهه    ایدر مقاله(  2019)  2برایان کلیفت و یاکوب بوستاد 

ای مهم در  عنوان حوزهیابی تاریخی مطالعات ورزش و سیاست بهعنوان نقطۀ عطفی در اهمیترا به

ای  رغم این اهمیت فزاینده، ورزش اغلب پدیدهکنند. به نظر ایشان، بهتحقیقات دانشگاهی معرفی می

شود. به دلیل شود و در برخی موارد با دالیل کامال سیاسی، غیرسیاسی معرفی میغیرسیاسی تلقی می

اجتماعی جدی، ورزش و سیاست اغلب در ارتباط و  -ورزش در مطالعات سیاسیاعتنایی به  این بی

های جدی در تعریف دو مفهوم مزبور )ورزش و گیرند. چالشقرین با یکدیگر مورد توجه قرار نمی

های اولیه در زمینۀ روابط ورزش سیاست( نیز رکود مطالعات این حوزه را تشدید کرده است. پژوهش

المللی، سیاستِ دیپلماسی یا ایدئولوژی  تر سیاست، بررسی روابط بینجنبۀ دولتیو سیاست بیشتر بر  

حتی رونق    1980سیاسی در کشورهای خاص، شهرها یا مناطق متمرکز بود. این رویکرد از اوایل دهه 

تر از مفهوم قدرت، مرزهای قلمرو روابط ورزش بیشتری یافته است. مراکز پژوهشی با درک گسترده

              
1 F.I. Sharkov; V. V. Silkin 

2 Clift, Bryan; Bustad, Jacob J.  
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المللی، رویدادهای  های بینها، سازمانها، فدراسیونهای ورزشی، تیماند. سازمانرا بسط دادهو سیاست  

های بدنی با طیف  بزرگ ورزشی، ورزشکاران و افراد مشهور و همچنین تمرینات ورزشی و فعالیت

لولیت، ای از قبیل: حل تعارض، معهای سیاسیاند؛ حوزههای سیاسی گره خوردهای از پژوهشگسترده

محیطی، قومیت، بهداشت عمومی، حقوق بشر، قمار، جنسیت، صلح، لذت، نژاد، امنیت،  مسائل زیست

مفهوم   دامنۀ  بسط  بنابراین،  یا خشونت.  شهرنشینی  اجتماعی،  مسئولیت  اجتماعی،  عدالت  جنسیت، 

 هایی چون ورزش نیز کشیده است و ضرورت سیاست در جامعه، پای مناقشات سیاسی را به حوزه

 بررسی روابط سیاست و ورزش را بیش از پیش افزون ساخته است.

باعنوان »گفتگوی شخصی ورزشی: مروری تفسیری« تاثیر  در پژوهشی    (2017)  1التینگ و همکاران 

اند. در چند گفتگوهای شخصی را بر عملکرد و تنظیم خود در میدان ورزش موردکندوکاو قرار داده

به   بوده است. اصطالح  گفتگوی »خود« و »ورزش« دائماً درحال دهۀ گذشته، تحقیقات مربوط  رشد 

گفتگوی »خود« به فرایندهای شناختی مختلفی اشاره دارد که محدودکردن مفهومی گفتگوی خود را با 

روبهدشواری میهایی  کردهرو  سعی  خویش  پژوهش  در  همکاران  و  التینگ  آشفتگیسازد.  های  اند 

و تاثیر و تاثرات آن با درگیری در گفتگوی ورزشی مرتفع سازند. دو مفهومی مربوط به مفهوم »خود« 

( خودمداری بر ورزش نقش  1های این پژوهش در واقع تفصیل این دو واقعیت است که )محور یافته

 ( انواع مختلف گفتگوی »خود« در ورزش وجود دارد. 2دارد؛ و )

تواند محیط اجتماعی  پدیده ایی که می  عنوانشده در حوزه ورزش نشان داد ورزش بهتحقیقات انجام

مقوله با  و  دهد  رشد  را  فرد  ،زنانگی  خود  ،عاملیت،دین  اجتماع چون سیاست  دیگر  پدیدهای  و  ها 

تفاهم، عقالنیت، سرمایه اجتماعی، تولید و تقویت نظام ارزشی، کنش ارتباطی،   های جمعی و،کنش

رمایۀ فرهنگی، ایجاد وجوه مشترک و نشاط  عادت واره های مشارکتی، انگیزۀ پیشرفت و موفقیت، س 

عنوان عاملی در جهت  تواند بهارتباط دارد.همه موارد ذکرشده گویای این امر اندکه ورزش میو شادابی  

تغییرات مثبت در جامعه مورد استفاده قرار گیرد؛ به عبارتی آن را پدیده عامل و اثرگذار بر تحوالت  

اهمیتی که ورزش برای کشور دارد آنچه مالحظه و بررسی آن کامالً  جامعه  در نظر گرفت .با توجه به  

فرهنگ  احساس می بر  که  گفتمانی  ورزشی کشور است چراکه  گفتمان  بر  دقیق  شناخت  شود عدم 

تواند در توسعه ،رشد ،و تحوالت ورزش اثر بگذارد با توجه به خأل  جامعه ورزش  وجود دارد می

 دانشی موجود این پژوهش انجام شد  

 

              
1 Latinjak, Alexander Tibor; Ramis, Yago; Hatzigeorgiadis, Antonis; Torregrossa, Miquel 
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 چارچوب نظری 

مفهوم پردازی ها در تحلیل انواع جوامع یا موقعیت های اجتماعی کاربرد متفاوت دارد اگر عمومیت  

وبدون بافت بودن نظریه های بنیادی و ابزارهای مفهومی رمقایسه کنیم می بینیم این ویژگی در نظریه  

یویستی می کوشند  های بنیادی بیشتر مساله می سازد .مراد نظریه هایی است که مثال به شیوه ی پوزیت

بین متغیرهایی مانند نوآوری ،ارتباط و ادبیات یا بین نیاز به پیش رفت و رشد اقتصادی روابط وقواعد  

عام برقرار کنند .ممکن است ابزارهای مفهومی به انجام مطالعات تطبیقی، بافت محور وتاریخی محور  

تغییرکل های اجتماعی را روشن کنند  منجر شود؛ مطالعاتی که می تواننند شیوه ی ساخت، بازتولید و

.اما در نظریه بنیادی بی اهمیت یا به اشتباه می انجامد؛ اشتباه به این معنی که ارتباط بین متغیر ها فقط  

درموقعیت خاصی معتبر است، اما چون نظریه عام است نمی توان چنین موقعیت هایی مشخص کنیم 

 (.21:1394)موزلیس ،

ومفهوم پردازی در این پژوهش سعی شد ابتدا مفاهیم از میدان پژوهش جمع لذا در تعیین چارچوبی  

آوری وبعد در قالب هایی متناسب با نظریات جامعه شناسان خرد وکالن معرفی شوند به عبارتی می  

به گفتمان،  انتقادی  بررسی  در  است.  انتقادی  پژوهش  این  رویکرد  به  توان گفت  توجه صرف  جای 

نظریهرشته از  ارزیابی ها  ای  مهم  اجتماعی  حیث  از  که  است  مسائلی  به  توجه  پیشینی،  الگوهای  و 

ها فراتر  محور. هدف بررسی انتقادی گفتمانمحور است تا نظریهشوند. این رویکرد بیشتر موضوعمی

کاوی انتقادی، رسالت  سوی تغییراست. گفتماناز صرف توصیف است. در این رویکرد، تبیین گامی به

 (.54: 1387دایک، شود )وناسی پژوهندگان متعهد نیز برای تغییر محسوب میاخالقی و سی

اولین اندیشمندی که در تحلیل مفاهیم و زمینه جامعه ورزش از او وام گرفتیم بوردیو است . بوردیو 

فرهنگ گرائی وتحلیل  _عینیت گرائی، ساخت گرائی  _به دنبال تقریب دوشقه هائی نظیر ذهنیت گرایی

(  248:1394به منظور رفع ستیزه های نظری در عرصه جامعه شناسی بود)محمدی اصل،  خرد وکالن

بوردیو زمینه را چنین توصیف می کند شبکه ای از روابط است که میان جایگاه های عینی در درون  

(این روابط جدا از آگاهی واراده افراد وجود دارند .این روابط ،  682:1374زمینه وجود دارد )ریتزر ،

های متقابل یا پیوند های بین اال ذهانی میان افراد نیستند .اشغال کنندگان جایگاههای این شبکه    کنش

،هم می توانند عوامل انسانی باشند وهم نهادهای اجتماعی .بوردیو زمینه را اصوال پهنه نبرد در نظر  

)اقتصادی، ها  سرمایه  انواع  آن،  در  که  است  رقابتی  بازار  نوعی  زمینه  گیرد.  ،اجتماعی  می  فرهنگی 
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ونمادین( به کار می رود و مایه گذاشته می شود . در زمینه قدرت )سیاست( ازهمه مهمتر است، سلسله  

 مراتب روابط قدرت وزمینه سیاسی ،ساختار همه زمینه های دیگر را تعیین می کنند. 

دارند، تعیین جایگاه های عوامل گوناگون درون یک زمینه را مقدار واهمیت سرمایه ای که عوامل  

برد   اقتصادی می کندچها سرمایه را نام می  سرمایه  گیرد   که از پهنۀ اقتصادی سرچشمه می1سرمایه 

در برگیرنده روابط اجتماعی    3انواع گوناگون دانش مشروع را در بر می گیرد؛ سرمایه اجتماعی   2فرهنگی 

نمادین  وسرمایه  است؛  آدمها  میان  گیرد    4ارزشمند  می  سرچشمه  شخص  وحیثیت  )ریتزر ازشان 

( افراد همواره به لحاظ ساختی در فضای اجتماعی چند بعدی مکان می یابند که این فضا  683:1374،

فرد با مواضع ساختی وجه متعین   عمدتاً برحسب مواضع طبقاتی تعریف شده اند . از نظر بوردیو رابطه

ندارد و به عالوه فرد، کارگزاری خود بسنده یا محاسبه گری مستقل یا کنشگری قاعده مدار نبوده؛ 

بلکه کنش اضافه بر خصلت خالق ،می تواند به نحو استراتژیک یا شهودی هم جریان یابد. این بدان  

لکرد جهان جهان ،ارزیابی امور و تهیه  جهت است که ما هنگام کنشگری دست به تفسیر چگونگی عم

جوییم)محمدی   می  سود  ها  کردار  هدایت  برای  تفسیر  این  واز  زنیم  می  کنش  برای  راهنمائی 

 ( 248:1394اصل،

بوردیو بیشتر به رابطه ساختمان ذهنی وزمینه توجه دارد. به نظر او، این رابطه به دو صورت عمده  

ذهنی را مشروط می سازد، از سوی دیگر، ساختمان ذهنی عمل می کند. از یک سوی، زمینه ساختمان  

می  ازر،  می  انرژی  گذاری  به سرمایه  و  دارد  وارزش  منطق  که  داری  معنی  چیز  عنوان  به  را  زمینه 

(به عبارتی همه آنچه که در این پژوهش اساس کار محقق است و به دنبال 684:1374سازد)ریتزر ،

ام منبع  در فرهنگ ورزش های مدرن تسلط دارد و به  یافتن مشخص ساختن این بازخورد قدرت کد

آن جهت دهد ،پدیده ورزش که پدیده ای  با بدن معنا پیدا می کند ودر بستر زمینه اجتماعی وفرهنگیِ  

احاطه کننده کنشگر شکل می گیرد عاملی است  نشانه ای که از خالل آن رابطه انسان باجهان بیرون  

ان گفت هستی انسان پیش از هر چیزی یک هستیِ بدنی است)لوبروتن  به واقعیت بدل می شود و می تو 

 (پدیده ای تا این حد به فرد وخود شخص نزدیک چگونه تحول می یابد . 14:1392،

میدان بحث  جنبه  بوردیو  بوردیو  تفکر  در  .میدان  کند  می  مطرح  ساختار  را  به  و  دارد  بیرونی  ای 

از روابط است که جایگاهی عینی درون فضای اجتماعی    ایشود. میدان شبکهاجتماعی عینی مربوط می

              
1 Economic capital 

2 Cultural capital 

3 Social capital 

4  Symbolic capital 
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مستقل هم مثل میدان هنری و مذهبی وجود دارد که کمتر  دارد. در جهان اجتماعی تعدادی میدان نیمه

های  ها متاثرند. میدان )به تأسی از مفهوم میدان در فیزیک( چونان قدرتی است که تصمیم از سایر میدان

همه بر  را  خود  میکسان مشخص  وارد  بدان  که  میی  تحمیل  و شوند  امکانات  دارای  میدان  هر  کند. 

آورد تا خود را در برابر تأثیرات خارجی هایی است که در طول مراحل رشد خود به دست میقابلیت

های ارزیابی های مجاور و متجاوز، بر ضوابط و مالکمصون نگه دارد. هر میدان در مواجهه با میدان

کند. میدان همچنین کنشگر را در جهت الگوی  ها را رعایت و تقویت مید و آنگذارخود صحه می

افراد در میدان ها  336:  1379سازد )استونز،  رفتاری خاصی متمایل می (. معتقد است ذایقه وسلیقه 

که   است  ای  وسیه  ذایقه  بوردیو  نظر  .از  است  پیوند خورده  اش  ذهنی  مفاهیم  با  گیرندو  می  شکل 

ذهنی   جهت  ساختمان  از  کند.  می  تصدیق  دیگران  ذهنی  ساختمان  با  را  خود  قرابت  آن  وسیله  به 

(  686:1374دیالکتیکی ، البته این ساختار طبقه است که شکل ساختمان ذهنی راتعیین می کند )ریتزر،

در کشاکش نظری میان تعیین ساختارهای کالن و سطح خرد از اندیشه های اندیشمند دیگری بهره  

پربار شدن تحلیل وجستجو مفاهیم گفتمان .لیکن اگربخواهیم به دیدیکلی محقق در  گرفته شد جهت  

بحت کاوش به موضوع گفتمان غالب برفرهنگ ورزش اشاره کنیم تحلیلی وتبیین دیالکتیک بین سطح  

خرد وکالن است.در مبحث نظری اندیشمند دیگری که میتوان گفت جامع ترین کوشش ها را درباب  

اختار انجام داده است آنتونی گیدنر است .گیدنز معتقد است در تحلیل میان ساختار  تلفیق عاملیت وس 

در نظر آورد بدین معنا که فعالیت های انسانی را کنشگران اجتماعی    1وعاملیت باید به گونه بازگشتی

ن  به وجود نمی آورند، بلکه این فعالیت ها از طریق همان راههایی که انسن ها خودشان را به عنوا 

کنشگران مطرح می سازند ،پیوسته باز ایجاد می شوند .عوامل انسانی از طریق فعالیت هایشان شرایطی  

را به وجود می آورند که این فعالیت ها امکان پذیر می سازد.آن چه تاکید محقق در این تحقیق است  

می دهند و می  مفهوم عاملیت گیدنز است. مفهوم عاملیت همان جیزی است که عوامل در عمل انجام 

توان گفت عاملیت با رویدادهایی سروکار داردکه یک فرد عامل آن هاست . هر چیزی که اتفاق می  

(.گیدنز با تاکید  662:1374افتد، می توانست اتفاق نیفتد اگر فردی در وقوع آن دخالت نمی کرد )ریتزر:

توانند بر جهان اجتماعی شان  بر عاملیت، به عوامل انسانی قدرت بزرگی بخشید .به عبارتی آنها می  

تاثیر گذارند .در بحث تاثیرگذار بودن فرد آن چه اهمیت دارد قدرت است یعنی فرد دارای قدرت  

وتوانایی اعمال قدرت باشد ضمن بیان ایم مفهوم توسط گیدنز که عاملیت بدون قدرت نمی تواند  

              
1 Recursive 
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سیمن کوشیده عنایی کمک گرفته شد  موجودیتی داشته باشد .از اندیشه سمین در باب بی قدرتی و بی م

است تا با بازکاوی مفهوم بیگانگی از منظر روانشناسی اجتماعی، اَشکال یا ابعاد مختلف این مفهوم را  

قدرتی، فرد توانایی کنترل نتایج فعالیت یا نیروهای جدید را ندارد. در جامعه صنعتی بیشناسایی کند.

که در سرنوشت خویش نقشی ندارد و نیز در نظام اجتماعی    یابد بیند و در میفرد خودرا ناتوان می

تأثیری  قدرتی عبارت است از احتمال و یا انتظار متصوره از سوی فرد در قابل بیفاقد کار است.  بی

عمل خویش و یا تصور این باور که رفتار او قادر به تحقیق و تعیین نتایج مورد انتظار نبوده و وی را 

آن کنش او تجهیز گردیده رهنمون نیست. بی معنایی: هنگامی که فرد نتواند نحوه به هدفی که براساس  

کارکرد سازمان اجتماعی مسلط برخود را درک کند و در نتیجه موفق به پیش بینی عاقبت اعمال خود  

:  1373شود. )شیخاوندی،  نباشد و معنا و مفهوم آن را در نیابد دچار احساس بیهودگی و پوچی می

. اما در بحث جستجو ساختار وعاملیت یک واقعیت دوجهی آنچه گیدنز آن را مد نظر قرار  (122-121

گذارند .گیدنز به بحت نقش وتاثیر مدرنیته توجه داشت.    میدهد زمان ومکان به عنوان متغیر های تاثیر

ا که روابط نامند؛ بدین معنمدرنیته از نظر گیدنز، به فرآیندی منجرمی شود که آن را »دوری گزینی« می

ازپیش  های خاص وابسته نیست. روابط باکسانی که حضور فیزیکی ندارند، بیشاجتماعی دیگر به محل

ای معروف به »نهفتگی  آید. مدرنیته همچنین شامل فرآیند وابستهصورت ویژگی جهان مدرن درمیبه

لی کنش متقابل و های مح زدایی« است. این فرآیند متضمن خارج ساختن روابط اجتماعی از زمینه

در بررسی میان نقش  (.202: 1378مکانی است )کیویستو،  -های نامحدود زمانیها در پهنهنوسازی آن

عاملیت وساختار وتوجه گیدنز به مدرنیته بحث توجه خود را به مسئله جهانی شدن معطوف میکند و 

د به عقیده گیدنز جهان  می گوید در عصرنوگرایی خود وجامعه در یک سطح جهانی ارتباط یافته ان 

 . (729،1374نوین بدن انسان راسازمان بازاندیشانه زندگی اجتماعی تبدیل کرده است. )ریتزر، 

گیدنز معتقد است جهان نو ومسئله حرکت جوامع در جهت جهانی شدن چه در سطح جمعی وچه 

یابند. بر رابطه ناب در عصر  در سطح زندگی روزمره مسائل اخالقی دوباره به مرکز صحنه انتقال می  

جدید تاکید می کند.آنچه در مسیر برون رفت از ساختارهای نوین جامعه به افراد کمک کننده خواهد  

بود کنش ارتباطی است . و در جهان حیاتی زمینه فراگردهای به تفاهم رسیدن رااز طریق کنش ارتباطی  

های خودخواهانۀ موفقیت بلکه از حسابگریکنشی که نه از طریق    (694:1374فراهم می سازد )ریتزر

تفاهمطریق کنش (.در مسیر شکل گیری کنش های  16:  1386شود )نریمانی،  آمیز هماهنگ میهای 

ارتباطی افراد و گستره کنشهای جهانی آنچه در سطح خرد در محیط ورزشی اهمیت دارد و نباید از  

واژۀ سلطه نقطۀ مقابل  ازنظر گرامشی  نظر دور داشت بحث هژمونی فکری واخالقی است هژمونی  

گرامشی   است.  نامیده  »رهنموددهندگی«  همان  را  هژمونی  متون،  برخی  در  او  است.  هژمونی  واژۀ 
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گیرد: »سلطه« و »هژمونی فکری و اخالقی«. نویسد: برتری یک گروه اجتماعی دو شکل به خود می می

ص  روشنفکران  طریق  از  هژمونیک  و  فرهنگی  و  فکری  میاستیالی  )ورت  : 1383اعتماد،  گیرد 

(.همچنین اندیشمند دیگر گافمن به این قضیه پرداخت که جامعه چگونه انسانها را به ارائه تصویری  63

.  (149:1394معین از خودشان وا می دارد و نظریه تحلیل نمایشی خود را مطرح کرد )محمدی اصل،

کرد، استعاره درخشانی را در تئاتر  میگافمن که خود در همان عرصۀ سنت کنش متقابل نمادین کار  

به تا  بر فرا گردهای اجتماعی پهنپیدا کرد  را  نوینی  پرتو  آن  تحلیل  وسیله  بیافکند. گافمن در  دامنه 

به نمای شخص اشاره می به قیافه و منش تقسیم مینمایشی  کند. قیافه  نماید. وی نمای شخص را 

نمایشامل چیزهایی می اجتماعی  منزلت  که  میشود  نشان  به حضار  را  لباس  شگر  مثال،  )برای  دهد 

شود چه نوع نقشی را باید از یک نمایشگر در موقعیتی معین  ورزشکار(. منش، به حضار یادآور می

(.به نظر گافمن در واقع  240:  1374انتظار داشت )برای مثال، سبک و طرز رفتار ورزشکار( )ریتزر،  

برای مخاطبان نقش اجرا می کنند . به عبارتی خود اثری    انسان ها برای حفظ تصویر ثابتی از خود

نمایشی است که از صحنه نمایش بر می خیزد ولذا در برابر وقفه وقطع در زمان اجرای نمایش آسیب  

می پذیرد به عالوه افراد در هنگام تعامل می کوشند جنبه ای از خود را نمایش دهند که مورد پذیرش  

ا اما حتی حین  آنها  دیگران است؛  دانند حضارشان ممکن است در اجرای نقش  این عمل می  نجام 

اختالل کنند ولذا کنشگران نیاز به نظارت بر حضار راحس میکنند ومراقب عناصرمخل اند)محمدی  

 ( 150:1394اصل،

 فرضیه اصلی پژوهش

 های مدرن در ایران وجود دارد.گفتمانی غالب جامعه ایرانی بر فرهنگ ورزش

 روش پژوهش 

بندی کرد؛ از حیث روش های کاربردی طبقهتوان ذیل پژوهشاین پژوهش را از حیث هدف می

ها پژوهشی کیفی است. جامعۀ آماری  لحاظ ماهیت دادهها پژوهشی توصیفی است؛ و بهگردآوری داده

نفر روسای و نائب رئیسان ورزش های مدرن که  30این پژوهش تمام شماری شده و عبارت است از  

های ورزشی های مدرن ایران )اسکیت، بیلیارد، بولینگ، بوکس و انجمنسال اخیر در ورزش  30در  

گانه، کوهنوردی، پرورش اندام و چوگان( های سهکبدی، اسکواش، تیروکمان، گلف، ووشو، ورزش

و روش   اند.یافتهسازمان   انجام شد  نمونه گیری هدفمند  بار روز کیفی  متناسب  نمونه گیری  روش 



 782 

صلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره
ف

 
چهارم، زمستان 

1399
 

 

بندی عوامل مؤثر بر گفتمان غالب  هدف در این پژوهش رتبه  استفاده شد   AHPتحلیلل داده ها  تحلی

بر فرهنگ ورزش ایرانی  به این هدف از روش فرایند تحلیل  جامعه  های مدرن است برای دستیابی 

استفاده میAHPسلسله مراتبی ) توسط روش  (  اهمیت شد. کلیه    AHPشود.  تعیین  وزن دهی و 

 شده است. نجاما  ExpertChoiceافزار محاسبات نیز در نرم

 

 ها نتایج و یافته

  گفتمان غالب عیارهای موثر بر  مرور ادبیات و پیشینه پژوهش معیارهای   در این بخش ابتدا براساس  

بعد است که    5شاخص در    14  استخراج شدند که شامل   های مدرنبر فرهنگ ورزش  جامعه ایرانی  

 آورده شده است. 5- 4در جدول 

 

 معیارها و زیرمعیارهای پژوهش -1-1جدول 

د زیرمعیار ک زیر معیار  کد معیار  معیار   

 A سیاسی 

 A1 ساخت یابی

معناییبی  A2 

قدرتیبی  A3 

 B1 سرمایه اقتصادی B اقتصادی

 C اجتماعی

 C1 عاملیت

شدن جهانی  C2 

ارتباطیکنش   C3 

 C4 سبک زندگی

 D فرهنگی

سرمایه فرهنگی 

شدهنهادینه  D1 

سرمایه فرهنگی تنیده 

 D2 شده

رهنمود دهندگی  

 D3 فرهنگی

جسمی و  

 شخصیتی 
E 

 E1 جنسیت

 E2 نمای شخصی
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د زیرمعیار ک زیر معیار  کد معیار  معیار   

 E3 هویت فردی 

 

 
: مدل سلسله مراتبی پژوهش 1- 1شکل   

 AHPنتایج روش   -

ها از  جهت تعیین اهمیت و وزن آن در مراحل قبل عوامل پژوهش معرفی شدند در این گام نیز  

مقایسات زوجی معیارها    6- 4شود. ابتدا براساس جدول  استفاده می  AHPتحلیل سلسله مراتبی   روش

نفر    30و زیرمعیارهای ایجاد شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت تعداد خبرگان در این قسمت نیز  

های مقایسات زوجی، نرخ ناسازگاری هرکدام محاسبه شد که همگی است. بعد از تکمیل ماتریس

ها هست. سپس مقایسات زوجی خبرگان، ار بودن ماتریسبود که نشان از ثبات و سازگ  1/0کمتر از  

 ExpertChoiceافزار  توسط روش میانگین هندسی ادغام شدند و سپس جهت تعیین وزن، وارد نرم

 شد. در ادامه نتایج مقایسات زوجی و اوزان آورده شده است.  

 معیارهای اصلی مقایسه زوجی -

آورده شده است نرخ ناسازگاری    2- 1جدول  معیار اصلی در    7در این بخش مقایسات زوجی  

 قبول است. است نشان از سازگاری قابل 0/ 1است و چون کمتر از  0/ 006این مقایسه زوجی برابر با  

 : مقایسات زوجی معیارهای اصلی 2- 1جدول 
 

A B C D E 
A 

 
2.221 3.252 4.652 5.412 

B 
  

1.212 2.325 2.364 

بر فرهنگ ورزش های مدرنجامعه ایرانی گفتمان غالبمعیارهای موثر بر 

A

A1

A2

A3

B

B1

C

C1

C2

C3

C4

D

D1

D2

D3

E

E1

E2

E3
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C 
   

1.782 1.442 

D 
    

0.677 

E 
     

 

کنیم که اوزان معیارها  وارد می  Expert choiceافزار ، را در نرم7- 4مقایسات زوجی جدول 

 آورده شده است. 2- 1شود و در شکل محاسبه می

 
 : اوزان معیارهای اصلی2- 1شکل 

 

 : وزن و رتبه معیارهای اصلی 3- 1جدول 

 

 رتبه  وزن  کد  نام معیار 

 A 0.463 1 سیاسی 

 B 0.204 2 اقتصادی 

 C 0.150 3 اجتماعی 

 E 0.099 4 جسمی و شخصیتی 

 D 0.084 5 فرهنگی 

 

رتبه اول را کسب کرده است. معیار اقتصادی   0/ 463، معیار سیاسی با وزن 2-1با توجه به شکل  

رتبه سوم، معیار جسمی و شخصیتی با وزن   0.150رتبه دوم، معیار اجتماعی با وزن    0/ 204با وزن  

 رتبه پنجم را کسب کرده است.  0.084رتبه چهارم و فرهنگی با وزن  0.099

  مقایسه زوجی زیرمعیارهای سیاسی -

آورده شده است.  9-4ها در جدول  زیر معیار است که مقایسه زوجی آن 3معیار سیاسی دارای 

 است.   00002/0نرخ ناسازگاری این مقایسه زوجی برابر با  
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 : مقایسات زوجی زیرمعیارهای سیاسی 4- 1جدول 

 
 

A1 A2 A3 

A1 
 

0.205 0.429 

A2 
  

2.123 

A3 
   

 

معیارها  کنیم که اوزان وارد می Expert choiceافزار ، را در نرم4- 1مقایسات زوجی جدول 

 3- 1شود و در شکل محاسبه می

 
 : اوزان زیرمعیارهای سیاسی 3- 1شکل 

 

 : وزن و رتبه زیرمعیارهای سیاسی 5- 1جدول 

 

 رتبه  وزن  کد  نام معیار 

 A2 0.596 1 معناییبی

 A3 0.282 2 قدرتی بی

 A1 0.122 3 ساخت یابی

 

رتبه اول را کسکب کرده اسکت.    596/0معنایی با وزن بی، در بین زیرمعیارهای سکیاسکی،  3-1با توجه به شککل  

 اند.رتبه سوم را کسب کرده  122/0رتبه دوم و ساخت یابی با وزن   282/0قدرتی با وزن بی

 مقایسه زوجی زیرمعیارهای اجتماعی  
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دارای   اجتماعی  آن  4معیار  زوجی  مقایسه  که  است  معیار  جدول  زیر  در  نرخ   6- 1ها  است.  شده  آورده 

 است.   04/0ازگاری این مقایسه زوجی برابر با  ناس 

 

 

 

 : مقایسات زوجی زیرمعیارهای اجتماعی 6-1جدول 

 
 C1 C2 C3 C4 

C1  0.531 0.32 2.415 

C2   0.497 4.985 

C3    3.654 

C4     

 

کنیم که اوزان معیارها  وارد می Expert choiceافزار ، را در نرم6- 1مقایسات زوجی جدول 

 آورده شده است. 4- 1شود و در شکل محاسبه می

 
 : اوزان زیرمعیارهای اجتماعی 4- 1شکل 

 

 : وزن و رتبه زیرمعیارهای اجتماعی 7- 1جدول 

 

 رتبه وزن کد نام معیار

 C3 0.455 1 کنش ارتباطی 

 C2 0.302 2 شدن جهانی

 C1 0.162 3 عاملیت

 C4 0.081 4 سبک زندگی 
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رتبه اول را    0/ 455در بین زیرمعیارهای اجتماعی، کنش ارتباطی با وزن  ،  4-1با توجه به شکل  

رتبه سوم را کسب    162/0رتبه دوم و عاملیت با وزن    302/0شدن با وزن  کسب کرده است. جهانی

 اند.کرده

 مقایسه زوجی زیرمعیارهای فرهنگی 

آورده شده است.   8- 1ها در جدول  زیر معیار است که مقایسه زوجی آن  5معیار فرهنگی دارای  

 است.    005/0نرخ ناسازگاری این مقایسه زوجی برابر با  

 : مقایسات زوجی زیرمعیارهای فرهنگی 8- 1جدول 
 D1 D2 D3 

D1  0.643 0.218 

D2   0.273 

D3    

 

کنیم که اوزان معیارها  وارد می Expert choiceافزار ، را در نرم8- 1مقایسات زوجی جدول 

 آورده شده است. 5- 1شود و در شکل محاسبه می

 
 : اوزان زیرمعیارهای فرهنگی 5- 1شکل 

 

 : وزن و رتبه زیرمعیارهای فرهنگی 9- 1جدول 

 

 رتبه  وزن  کد  نام معیار 

 D3 0.668 1 رهنمود دهندگی فرهنگی 

 D2 0.196 2 سرمایه فرهنگی تنیده شده

 D1 0.136 3 شدهسرمایه فرهنگی نهادینه
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  0/ 668، در بین زیرمعیکارهکای فرهنگی، رهنمود دهنکدگی فرهنگی بکا وزن  9-1شکککککل  بکا توجکه بکه  

رتبه دوم و سکرمایه فرهنگی    196/0رتبه اول را کسکب کرده اسکت. سکرمایه فرهنگی تنیده شکده با وزن 

 اند.رتبه سوم را کسب کرده  136/0شده با وزن نهادینه

 مقایسه زوجی زیرمعیارهای جسمی و شخصیتی 

آورده    10- 1ها در جدول  زیر معیار است که مقایسه زوجی آن  3می و شخصیتی دارای  معیار جس

 است.  0/ 05شده است. نرخ ناسازگاری این مقایسه زوجی برابر با  

 : مقایسات زوجی زیرمعیارهای جسمی و شخصیتی10- 1جدول 

 

 E1 E2 E3 

E1  0.890 0.264 

E2   0.605 

E3    

 

کنیم که اوزان معیارها  وارد می Expert choiceافزار ، را در نرم10- 1مقایسات زوجی جدول 

 آورده شده است. 6- 1شود و در شکل محاسبه می

 
 : اوزان زیرمعیارهای جسمی و شخصیتی 6- 1شکل 

 

 : وزن و رتبه زیرمعیارهای جسمی و شخصیتی 11- 1جدول 

 

 رتبه  وزن  کد  نام معیار 

 E3 0.552 1 هویت فردی 

 E2 0.263 2 نمای شخصی 

 E1 0.185 3 جنسیت
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رتبه   0/ 552، در بین زیرمعیارهای جسمی و شخصیتی، هویت فردی با وزن 6- 1با توجه به شکل 

رتبه سوم   185/0رتبه دوم و جنسیت با وزن  263/0اول را کسب کرده است. نمای شخصی با وزن 

 اند.را کسب کرده

 زیرمعیارهای وزن نهایی -

در وزن نسبی زیر  وزن نهایی زیرمعیارهای از ضرب وزن هر بعد در وزن معیار و سپس ضرب

آورده    7- 1شود و در شکل  انجام می  ExpertChoiceافزار  شود که توسط نرممعیارها حاصل می 

بعدازآن،   ( رتبه اول را کسب کرده است.A2معنایی )زیر معیار، بی  14شده است. بر این اساس در بین  

 اند. ( رتبه سوم را کسب کردهA3قدرتی)( رتبه دوم و بیB1سرمایه اقتصادی )

 
: وزن و رتبه نهایی زیرمعیارهای 7- 1شکل  

 

 

 گیری بحث و نتیجه

ها در حوزۀ ورزش پرداخته است. این پژوهش نشان  ترین موضوعپژوهش حاضر به یکی از مهم

جایی  کند. این پژوهش جابهای اجتماعی مثل ورزش تغییر میپدیدهدهد چگونه کارکردهای اصلی  می

- و تغییر اولویت از گفتمان سالمتی به گفتمان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در انتها جسمی

تر شده  های جدید مزبور در جامعه ورزشی ما پررنگدهد. کارکردها ذیل گفتمانشخصیتی را نشان می

شده است اما آنچه در این  ( بیان  1388ر سیاست در ورزش در مقاله ملکوتیان ) است. نقش تأثیرگذا

بر فرهنگ ورزش بدان پرداخته شده است، نقش سیاست  متمایز  به نحو  های مدرن است که  تحقیق 
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رویه عدمتوانسته  سیاسی،  مدیران  سازد. حضور  دگرگون  را  ورزشی  کارکردهای  و  دقیق  ها  شناخت 

های  جای مدیران به ماندن در سمتها و تمایل نابهی ورزشی متناسب با توسعۀ ورزشها مدیران از برنامه

جایی و گذار از گفتمان ورزشی به گفتمان سیاسی در  های مبیِّن جابهتواند بحرانمدیریتی ورزش می

 یافته در سه دهۀ اخیر را توضیح دهد.های مدرن سازمانورزش

های مدرن نیز در درجۀ بعدی اهمیت قرارگرفته  ر فرهنگ ورزشتاثیر معیار اقتصادی جامعه ایران ب

های  ( که به بررسی نقش اقتصاد در ورزش1395های خداداد کاشی )است. نتیجۀ این بررسی با یافته

پرداخته است، همسو است. آنچه در این پژوهش آن بخش از بعد    2012-1996های  المپیکی از سال 

ها و دستاوردهای مالی از این مسابقات است. نداشتن عواید مالی  داشاقتصادی مدنظر قرارداد، بحث پا

ها به حاشیه رانده شوند و جمعیت کمتری تمایل  ها موجب شده است این ورزشچنان از این ورزشآن 

این ورزشبه مشارکت در این ورزش برای  از سوی دیگر چون تقاضای کمی  باشند.  را داشته  ها  ها 

دارد حمایت به دیگر ورزشگذاریدولتی و سرمایههای  وجود  این رشتههای کمتری نسبت  از  ها  ها 

 شود. می

های مدرن در ایران اثر گذاشته است. عموما ابعادی  معیاراجتماعی جامعه ایران  نیز بر فرهنگ ورزش

های فرهنگی هستند و ابعاد فرهنگی را نیز  از گفتمان اجتماعی مدنظر قرار گرفته است که واجد داللت

یا مباحث  دهند. برای مثال، مباحث مربوط به عاملیت یا کنشگری فرد در محیط ورزشپوشش می ی 

انتقال فرهنگ ورزشی میجهانی به  نیز مبحث  شدن که  توانایی و ظرفیت  پردازد و  ارتباطی که  کنش 

کند، ها با یکدیگر از طریق زبان و تعامل همدالنه و کنش ارتباطی را مطرح میارتباط و تعامل انسان

اند. آنچه  یل اجتماعیهای مدرن نیز مطرح هستند و مجاری طرح مساهمه به نحوی در میدان ورزش

این پژوهش اهمیت دارد این واقعیت است که نظر به میزان تاثیرگذاری میدان و گفتمان سیاسی بر    در

ترین میدان تأثیرگذار در بعد اجتماعی دانست چراکه  توان سیاست را اصلیهای مدرن، میفرهنگ ورزش

ای  دهد؛ نکتهرا تحت تأثیر قرار می  راحتی کنشگری ورزشکارانهای مدرن بهسیاست در فرهنگ ورزش

کند  و تحلیل گفتمان انتقادی در ورزش« بر آن تصریح میای با عنوان »تجزیه  ( در مقاله2016کری )که  

 یابی به قدرت است.دارد که گفتمان غالب در ورزش،گفتمان سیاسیِ دستو اذعان می

از تفاوت در سرمایۀ  ورزشبُعد نقش معیار فرهنگیِ جامعه ایران برفرهنگ   های مدرن این تمایز 

های  شود. در ورزشناشی میشده )ارگانیکی(  سرمایۀ فرهنگی نهادینه  با   شده )مکانیکی(فرهنگی تنیده

برای مثال،  مدرن کسب مدارک و پیمودن مراحل و مراتب موفقیت راحت تر است و پیوسته نیست. 

های مدرن  ای خاص ممکن است. ورزشگذراندن دوره  کسب امتیاز داوری، در هر سطحی و صرفا با 

های سنتی  کشد، شبیه به ورزشها طول میای به مرحلۀ دیگر سال از این حیث که گذار افراد از مرحله



791 

 

 

رن
مد

ی 
ها

ش 
رز

 و
گ

رهن
رف

ب ب
غال

ن 
ما

گفت
ی 

رس
بر

  

 

های  عامل هژمونی فکری و اخالقی، در ورزش  های سنتی یا همان در فرهنگ ورزش  نیستند. بدیل مرشد

های  توان گفت همین اندازه که تاکنون ورزش(. می36:  1383تماد،   اعمدرن عموماً روشنفکران هستند )

یافته و حتی عالقه پیداکردهمدرن مورداشاره دوام  نیز  انتقال فرهنگی و رهنموددهندگی مندانی  از  اند 

 فکری روشنفکران این حوزه بوده است. 

ن امر حاکی از این  شخصیتی در میان معیارهای گفتمانی در آخر قرارگرفته است. ای-معیار جسمی

شود به حاشیه  واقعیت است که هدف اصلی ورزش که عموما سالمتیِ جسمی و شخصی دانسته می

رسد افراد در ورزش نیز بیش از سالمتیِ جسمی و شخصی، به دنبال کسب  شده است و به نظر میرانده  

بندی  گزینی صورتیهای فردی به اشکال جدید هستند. آنچه در ادبیات مدرن تحت عنوان دورهویت

ها  های محلی کنش متقابل و نوسازی آنساختن روابط اجتماعی از زمینهخارجشده است و به معنای  

 .  های فردی در اشکال جدید استهویتهای نامحدود زمانی مکانی است، در واقع مبین همین در پهنه

های  مشارکت جوانان در ورزشدن  شود با توجه به باال بوآمده پیشنهاد میدستدر راستای نتایج به

ها در  های این ورزشکسوتنمودن شرایط حضور پیشمدرن، با استفاده از مدیریت غیرسیاسی و فراهم

ها، پیشرفت و رشد  ها فراهم گردد. این ورزشتصمیمات کشوری، بستر الزم را برای توسعۀ این ورزش

تواند پاسخ مناسبی به نیازهای جامعه امروز  می  سازند؛ امری کهورزشکار را با سرعت بیشتری فراهم می

 باشد.  
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The dominant discourse of Iranian society on the culture of modern sports 

in Iran 

(A Case Study of Organized Sports in the Last Three Decades) 

 

Sport has become one of the most pervasive factors in the sharing of 

different cultures. Sport in many fields transcends the boundaries of language, 

color, race, nationality, ethnicity, race and class; Boundaries are generally 

considered to be the distinguishing features of cultures. The purpose of the 

present study is to examine the dominant discourse on the culture of modern 

sports. The purpose of this study is to investigate the dominant discourse of 

Iranian society on the culture of modern sports. The approach of this research 

is qualitative. The statistical population of this study was counted and 30 heads 

of federations of the board of directors of modern sports that have been 

organized in the last thirty years; (Skating, billiards, bowling, boxing and liver 

sports associations, squash, archery, golf, wushu, triathlon, mountaineering, 

bodybuilding and polo). Targeted sampling method was selected. AHP method 

was used to analyze the data. All calculations were performed in ExpertChoice 

software. The results show that the political criterion with a weight of 0.463 

has the first rank, the economic criterion with the weight of 0.204 has the 

second rank, the social criterion with the weight of 0.150 has gained the third 

rank. In explaining this fact, it can be said that modern sports have moved away 

from the main intended function for sports, which is health and well-being, and 

have been employed more in political, economic and social functions. These 

discourses have become so prevalent that in terms of analysis, the physical and 

personal discourse of the athlete has gained the last rank in terms of priority. 

 

Keywords: 

Dominant discourse, modern sports culture, political criterion, economic 

criterion 
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