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 چکیده

ش روانجام گرفت.  گام دوم انقالب یۀانیبر ب یمبتن رانیا یاسالم يتوسعۀ ورزش در نظام جمهور يالگو یطراحپژوهش حاضر با هدف 
 ساختاریافتهنیمه هايمصاحبهبراي گردآوري اطالعات از  در این تحقیقبنیاد است. داده پردازينظریهکیفی و مبتنی بر  ةتحقیق به شیو
 يمل افراد داراپژوهش شا يآمار ۀجامع. س و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفتوتراسبه روش ا هاداده وتحلیلتجزیهاستفاده شد و 

 قیتحق ینۀکه در زم یورزش تیریمد تادان، اسکشور ورزش سیاستگذارانکالن ورزش کشور، خبرگان و  تیریدر سطوح مد تیریمد ۀسابق
از  گیريهرهبو با  یراحتمالیبه شکل کامالً غ يبه حد اشباع نظر دنیتا رس خبرگاناز  نفر 25 هاينظراست که  ،داشتند تألیفاتی ایمقاله 

در مجموع آمد.  دستبه 85/0 یموضوعتوافق درون ۀروش مطالعبه  هامصاحبه ییایپا. برفی انتخاب شدهدفمند نظري و گلوله هايتکنیک
منظور توسعۀ پدیدة اصلی ایجاد شد. نتایج نشان کد انتخابی به 15محور از فرایند ارتباط بین کدها و  25گزارة مفهومی از کد باز و  495

 اد،یش دانش بنورز ،یمستقل، اخالق ،يو مهدو ینیثبات، د نده، امن ویبه آ دیام ،يجهاد تیریمد ،یانقالب روحیۀ ،یعامل نظام انقالب 15 داد
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 مقدمه

شناسی، اقتصادي و در مطالعات مختلف سیاسی، جامعه

محسوب  يدیکل میفرهنگی توسعه در جهان امروز از مفاه

سطح زندگی و کیفیت  ياصلی توسعه، ارتقا هدف شود.می

از سوي دیگر ورزش از ارکان اساسی . زندگی مردم است

هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و ریزيها و برنامهفعالیت

مفید  ةفرهنگی یک پدید ايمقولهعنوان فرهنگی است و به

شود که تأثیرگذاري بسیار عمیقی در اجتماعی محسوب می

ساختارهاي صنعتی و  در واقع). 2، 1توسعۀ کشورها دارد (

اقتصادي و سیاسی جامعه در دنیاي امروز ارتباط متقابلی با 

توسعۀ یک سو  حالی است که از ، این درورزش دارند

صنعتی و اقتصادي بر ارتقاي کیفیت ورزشی در کل جامعه 

گذارد و در مقابل توجه به ورزش در سطوح تربیتی، تأثیر می

مؤثري جهت تأمین اي عامل همگانی، قهرمانی و حرفه

نیروي انسانی سالم و بانشاط و در نتیجه شکوفایی صنعتی، 

)؛ بنابراین توسعۀ ورزش از 3اقتصادي و اجتماعی است (

جمله جمهوري اسالمی از اصلی هر کشوري  هايدغدغه

 ۀانقالب و سپس جنگ تحمیلی هم ةا پدیدمایران است. ا

داد  ود قرارجمله ورزش را تحت تأثیر خ نهادهاي جامعه از

فراهم و عمالً فرصتی براي رسیدگی عمیق به این موضوع 

از پایان جنگ و شروع بازسازي کشور،  پس نشد تا اینکه

هاي اجتماعی در بخش ورزش هم مانند سایر بخش

ۀ سالپنج ۀدر برنام .توجه قرار گرفت هاي توسعه موردبرنامه

)، بر همگانی کردن ورزش و 1372-1368اول توسعه (

ویژه جوانان بین مردم و به بدنی تربیت هايفعالیتگسترش 

قانون توسعۀ شمارة  الف هدف کلی در (بند تأکید شده بود

) 1378-1374دوم توسعه ( ۀسالپنج ۀبرنام ).14ردیف 3

واحده بود، اما برخالف اول داراي یک ماده ۀنیز همانند برنام

عۀ ورزش و اول در این برنامه توجه بیشتري به توس ۀبرنام

 ۀهاي کلی برنامدر بخش سیاست )4( فعالیت بدنی شد

 بدنی تربیت)، ورزش و 1383-1379سوم توسعه ( ۀسالپنج

توسعه در چند  ۀهیچ جایگاهی نداشت، اما در قانون برنام

این قانون  21مورد به این حوزه توجه شد و حتی در فصل 

رنامۀ (قانون ب و ورزش اختصاص یافت بدنی تربیتبخشی به 

) 1388-1384برنامه چهارم توسعه (). 155توسعۀ مادة 

یک اي بود، اما متأسفانه هیچگانهدوازدهمشتمل بر مضامین 

اختصاص  بدنی تربیتطور مستقل و مجزا به ورزش و به

عنوان فصل ورزش دیگر فصل یا بخشی به عبارتنداشت. به

براي این برنامه در نظر گرفته نشده و  بدنی تربیتو 

هاي در بخش بدنی تربیتهاي توسعۀ ورزش و برنامه

صورت بخشی ویژه در بخش توسعۀ فرهنگی و بهمختلف به

پنجم  ۀهاي کلی ابالغی برنامدر سیاست )4( دشارائه 

)، در بخش امور اجتماعی به 1394-1390توسعۀ کشور (

، و توجه شده استتأکید  بدنی تربیتبخش ورزش و 

ها آمده است، اهتمام به این سیاست 18که در بند طوريبه

هاي گردشگري توسعۀ ورزش و حمایت از گسترش فعالیت

 نظربهبا تأکید بر سفرهاي زیارتی. این امر هرچند کافی 

ست اپنجم توسعۀ  ۀولیکن خود از نقاط قوت برنام ،رسدنمی

ریزي ور و برنامهو نشان از درك ضرورت توسعۀ ورزش کش

 ۀهاي اجرایی برنامدر جهت آن دارد. همچنین در بسته

هاي کلی و احکام برنامه، دولت پنجم و در اجراي سیاست

طور مشخص اجرایی فرهنگی و اجتماعی به ۀدر بخش بست

ده است. در کربه اهتمام به ورزش و اوقات فراغت تأکید 

یل کارگروه پنجم، ذ ۀریزي برنامنظام تشکیالتی برنامه

هاي تخصصی ایرانی کارگروه -مشترك فرهنگ اسالمی

 تربیتشده که یکی از آنها، کارگروه تخصصی  بینیپیش

) نسبت 1400-1396ششم توسعه ( ۀدر برنام. است بدنی

تقسیم  ةتمهیدات قانونی الزم در خصوص نحو بینیپیش به

درآمدهاي تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی، 

 ارزشدرصد مالیات بر  9درصد از کل  27/0اختصاص 

براي توسعۀ ورزش و واگذاري اراضی ملی  افزوده

شده است. در  غیرکشاورزي به بخش دولتی و تعاونی اشاره
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عنوان به 1382طرح جامع ورزش کشور در سال ، این خالل

 ۀمؤلف 11اولین سند توسعۀ ورزش تنظیم شد. این سند 

نی اورزش نشان داد که مبحمایتی براي هریک از سطوح 

جانبه و متوازن سطوح ورزش نظري طراحان، توسعۀ همه

در وزارت ورزش  يگزارش راهبرد. براساس براي ایران بود

با توجه به شرایط  با شرایط موجود کشور 1394سال 

همخوانی نداشت. متفاوت اقتصادي و تورم موجود در جامعه 

عملیاتی ناکام ماند  کلی این طرح از منظر تئوریکی و طوربه

اول  ۀهاي برنامحال، هرچند در اجراي سیاست این ). با5(

تا پنجم توسعه بهبود نسبی در بعضی ابعاد ورزش کشور 

هایی مانند فساد حاصل شد، ولی مشکالت اساسی و چالش

در ورزش و عدم شفافیت مالی، مشکل حق پخش 

ي هاسازي باشگاهتلویزیونی، عدم موفقیت در خصوصی

ورزشی، عدم توسعۀ ورزش همگانی، عدم ثبات مدیران، 

مد و غیرتخصصی، ضررهاي مالی اانتخاب مدیران ناکار

، المللیبینآگاهی به قوانین ناناشی از  ايحرفههاي باشگاه

ها ناشی از چالش در برگزاري انتخابات فدراسیون

روز، تغییرات قوانین جدید و به نبودمد، اهاي ناکاراساسنامه

ها، عدم پاسخگویی نسبت مداوم ساختار وزارت و فدراسیون

مد، اها ناشی از فقدان نظام ارزیابی عملکرد کاربه شکست

 هايچالشهاي ورزشی، ها و باشگاههاي فدراسیونبدهی

 ةتأثیرگذار حوز نهادهايافزایی ساختاري و فقدان هم

ورزش، عدم تشکیل شوراي عالی ورزش کشور، پایین بودن 

ورزش در تأمین سالمت عمومی مردم، محدود بودن  سهم

هاي صاحب مدال و ناپایداري در کسب مدال و رتبه، رشته

اقتصاد ورزش در تحقق  هايظرفیتگیري از عدم بهره

هاي اقتصاد مقاومتی، تعداد زیاد پروژه هايسیاست

تمام و کمبود فضاهاي ورزشی و عدم مدیریت آن، نیمه

هاي متناسب و ان به تسهیالت و فرصتدسترسی نابرابر بانو

متوازن، ضعف دیپلماسی ورزشی کشور، فقدان سیاست 

ورزشی مشخص کالن و یکپارچه که کل جامعه را تحت 

پوشش قرار دهد، مقید نبودن نهادهاي متولی ورزش کشور 

و ... نشان  المللیبینبه قوانین کشور و نهادهاي ورزشی 

ورزش هنوز نتوانسته نقش  دهد که متأسفانه در کشور مامی

و  کندخود را در رسیدن به اهداف متعالی ایفا  ۀشایست

که درحالی). 5، 4( دست آوردجایگاه بایسته خویش را به

سال از پیروزي انقالب  40رود پس از گذشت انتظار می

هاي اسالمی و تغییر و تحوالتی که در ساختار و سیاست

ه است، امروزه گرفت کالن نهاد متولی ورزش کشور انجام

و باشند باید تشکیالت ورزشی کشور منسجم و مشخص 

ها و اهداف در حال اجرا، از استحکام و دلیل منطقی فعالیت

دادند  ) نشان2019پناه و همکاران (نصرت برخوردار باشد.

 ایجاد با همراه تعاملی گفتمانی ایجاد دنبالبه متن که مولد

 براي انقالب اصیل روحیۀ تبیین هدف با و بوده قرابت حس

 ترسیم درصدد سازنده، گفتمانی فضاي ایجاد و جوانان

) 2019باور (یعقوبی و خوش. )6است ( نظام آیندة مسیر

 اجتماعی عدالت نیز، انقالب فرزانۀ رهبر نظر بیان کردند از

 عادالنه، قانون اساسی رکن سه بر اقتصادي فساد با مبارزه و

 است قانون تبعیض بدون و درست اياجر و عادل مجریان

 و مدیران و اجتماعی نظام طراحان و معماران که

 اجتماعی هايسازمان و هابنیان ریزيپی در سیاستگذاران

 و قاطعیت با فساد با دهند و قرار مدنظر را آنها باید همواره

 مثل فسادي با مبارزه روش این و کنند برخورد جدیت

 حضور با کنند و تبدیل گفتمان به جامعه در را اختالس

 .)7گیرد ( قرار عمومی مطالبۀ مورد جدي صورتبه مردم

 را که اسالمی هايآرمان تحقق ) مسیر2020شمسایی (

 تمدن ایجاد گردد،می زمان امام ظهور سازيزمینه موجب

 و هم رهبري معظم مقام سخنان در هم که داندمی اسالمی

. بنابراین لزوم است اشتهد نمود راحل امام نامۀوصیت در

تبیین عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ این ابزار و بازنگري، 

ها و ها، برنامهتغییر و تحول اساسی در اهداف، سیاست

تواند در نیل به اهداف و هاي اجرایی ورزش میروش
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 1بویریپی. د)8( دشوکشور مؤثر واقع  راهبرديهاي سیاست

ي و رسانه فناورکند که عوامل اقتصادي، یم) عنوان 2020(

و همکاران  2شیروانی ).9در توسعۀ ورزش نقش دارد (

کنند که عوامل یم) در نتایج تحقیقات خود عنوان 2020(

یزي)، عوامل ربرنامهمدیریتی (اقتصادي، منابع انسانی و 

فردي، عوامل محیطی (فرهنگی و سیاسی) و زیرساخت بر 

و  3استورآپ ).10یر دارد (تأثران توسعۀ ورزش ارتش ای

) در تحقیقی به بررسی توسعۀ ورزش 2020همکاران (

پرداختند و عوامل فردي و اجتماعی را از جمله عوامل مؤثر 

گام دوم مقام  بیانیۀ ). در11بر توسعۀ ورزش عنوان کردند (

و  ، معنویتسرفصل علم و پژوهشهفت  در يمعظم رهبر

ي، استقالل و آزاد، مبارزه با فسادعدالت و ، اقتصاد، اخالق

 یسبک زندگ، با دشمن يمرزبند ،یروابط خارج ،یمل عزت

پژوهش . دندکردوم انقالب مشخص  ۀسال 40 يرا برا ریمس

مطلوب توسعۀ  يراهبردها ییاستفاده از شناسا در پیحاضر 

 هیانیب نیگام دوم انقالب است. ا یۀانیب تیورزش با محور

جامع و کامل است. نکته آن است که  ايآموزه يدارا

با  یانقالب اسالم يرا برا یشفاف آرمان بزرگ صورتبه

. تمدن کندمی انیب »یاسالم نیتمدن نو جادیا«عنوان 

آمده  ریتعب نیانقالب با ا معظم رهبردر جمله  یاسالم نینو

 ،يمرحله خودساز نیوارد دوم نکیا یانقالب اسالم«است: 

هدف  یعبارتبهشده است.  يسازنو تمد پردازيجامعه

 انیب یاسالم نیتمدن نو جادیرا ا رانیا یانقالب اسالم ییغا

 لیدلبه ی،انقالب اسالم ۀدر چهار دهاز سوي دیگر  .کنندمی

و  هاسازمان تیریمؤثر بر اداره و مد يرهایمتغ شیافزا

 دیشا یسازمان، مانع اصل یخارج طیشدن مح تردهیچیپ

 یۀانیاز چارچوب ب توانمی ،اساس نیمغفول مانده باشد. بر ا

کالن و  يرهایمتغ بنديچارچوب يگام دوم انقالب برا

خلق تمدن  يبرا موردنظر يهبردهامحدود کردن آن به را

                                                           
1. Diepiribo  
2. Shirvani  

که باز هم بر ضرورت  یموضوع ؛استفاده کرد یاسالم نینو

و همکاران  یروانیش .کندمی دیانجام پژوهش حاضر تأک

 )2020( بویریپید و )2020( همکاران و استور)، آپ2020(

، عواملی فردي و محیطی را رسانه فناوري، ،يعوامل اقتصاد

 یجوان). به نظر 11-9اند (در توسعۀ ورزش مؤثر دانسته

 که شوند اجرا و تدوین باید ايگونهبه هاسیاست) 2017(

 هر برجستگی، و يسازمقاوم زیرساختی، سازيبهینه اهداف

 سازيپیاده به بتوان آن براساس تا یابند تحقق عمل در سه

 و ورزید مبادرت ورزش صنعت در مقاومتی اقتصاد سیاست

 ).17( دبو محیطی الزامات پاسخگوي فرافعال صورتبه

 يبر مبنا یاجتماع راتیی) معتقد است تغ2019ستوده (

 .رخ دهد دیاستقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی با

عدالت  ند) معتقد2019( باورخوشو  یعقوبی نیهمچن

 یبر سه رکن اساس يو مبارزه با فساد اقتصاد یاجتماع

 ضیدرست و بدون تبع اجراي وعادل  انیقانون عادالنه، مجر

 استهمخوان  که با نتایج تحقیق حاضر استاستوار  انونق

ضرورت توجه به ) معتقد است 2020شمسایی (). 16، 7(

براساس  یتمدن اسالم شرفتیعلم و پژوهش در پ ةحوز

 هايآرمانتحقق  ریمسی گام دوم انقالب اسالم یۀانیب

، گرددمیظهور امام زمان  يسازهنیزم سببکه  یاسالم

است که هم در سخنان مقام معظم  یتمدن اسالم جادیا

امام راحل نمود داشته است.  امۀنوصیتهم در و  يرهبر

 ها،پیشرفت ،هااولویتاز  ايمجموعهگام دوم شامل  یۀانیب

 ياست که از سو یانقالب اسالم يو اهداف راهبرد هاچالش

 نیا روازاین ).8است ( دهشرهبر معظم انقالب مطرح 

کوچک در جهت بهبود مستمر و  یبتواند گام دیپژوهش شا

تبع آن به و کشورورزش  تیریعملکرد نظام مد يارتقا

 نیو ا برداردورزش  ةگام دوم انقالب در حوز یۀانیتحقق ب

ورزش کشور را  يرشد و توسعه و اعتال ۀنیزم تیامر در نها

3. Opstoel  
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 ةدر حوز یتخصص ییاساس داشتن الگو نیبر ا .دسازفراهم 

دستاورد  تواندمیگام دوم انقالب  یۀانیبر ب یورزش مبتن

 يبرا ییعنوان مبنابه تواندمی که ییالگو ؛محسوب شود

ورزش کشور مورد استفاده و  نمسئوال یآت هايریزيبرنامه

  .ردیقرار گ برداريبهره

 

 شناسی تحقیقروش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از نوع 

 وتحلیلتجزیهبود. روش  یاکتشاف کردیبا رو یفیک قاتیتحق

و  نیاستراس و کورب ةویش به ادیبنداده يتئور هاداده

 .بود ساختارمهین مصاحبه اطالعات از طریق آوريجمع

در  تیریمد ۀسابق يپژوهش شامل افراد دارا يآمار ۀجامع

کالن ورزش کشور، خبرگان و  تیریسطوح مد

 ینۀکه در زم یورزش تیریمد تادانورزش، اس سیاستگذاران

 منظوربهگیري نمونه. است ،داشتند تألیفاتی ایمقاله  قیتحق

نفر از  25 هايدست آوردن بیشترین اطالعات در نظربه

به حد  دنیتا رس ساختاریافتهمهین ۀمصاحب یافراد خبره ط

از  گیريبهرهو با  یراحتمالیبه شکل کامالً غ ياشباع نظر

برفی انتخاب شد. در این هدفمند نظري و گلوله هايتکنیک

م به ههجد ۀنفر مصاحبه شد که از مصاحب 25با  تحقیق

 ۀد و از مصاحبشبعد، تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده 

تکراري و به اشباع نظري  کامالً هادادهودوم به بعد ستیب

وپنجم ادامه ستیب ۀرسیده بود؛ اما براي اطمینان تا مصاحب

 یافت.

منظور بررسی پایایی مصاحبه از روش توافق به

موضوعی دو کدگذار استفاده شد. به همین منظور از درون

یک دانشجوي مقطع دکتري مدیریت ورزشی درخواست 

عنوان همکار پژوهش در بخش کدگذاري در شد تا به

پژوهش حاضر مشارکت کند؛ سه مصاحبه به روش تصادفی 

ذاري دو نفر در جدول انتخاب شد. نتایج حاصل از کدگ

موضوعی از گزارش شده است. همچنین درصد پایایی درون

 فرمول ذیل محاسبه شد: 

 
 

 

 ها. پایایی داده1جدول 
 پایایی باز آزمون عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه

82/0 17 12 29 مصاحبۀ اول  
90/0 12 10 22 مصاحبۀ دوم  

84/0 15 11 26 مصاحبۀ سوم  

85/0 44 33 77 جمع  

گرفته از هاي انجاموتحلیل مصاحبهمنظور تجزیهبه

روش گرندد تئوري استفاده شد. در این تحقیق در مرحلۀ 

 يها به متن، کدگذارمصاحبه سازيپیادهاز  اول محقق پس

حاصل  داد.انجام  يدیکل میصورت کدگذار مفاهبهرا باز 

 پسباز بود.  ای هیکد اول 856 آمدهدستبه هايداده لیتحل

ماند.  یکد باق 495 ،یکدها براساس همپوشان نیاز ادغام ا

خام براساس تشابه و  هايدادهمداوم کدها و  ۀسیبا مقا

کنار هم  ،یکد مفهوم 59مشابه در قالب  يتفاوت، کدها

آمد.  دستبهاز کدها  اياولیه بنديدستهقرار گرفتند و 

 یاصل ۀمقول 25در  تینهاآمده در دستبه میو مفاه قیمصاد

 شدند. بنديدسته
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در مرحلۀ دوم کدگذاري محوري انجام گرفت. در این 

دادن  وندیو پ هامقوله یدهربط ندایفرمرحله محقق به 

پرداخت. در این مرحله  و ابعاد هاویژگیدر سطح  هامقوله

ها و ابعاد حاصل از کدگذاري باز تدوین شد ها، ویژگیمقوله

اي در مورد و سر جاي خود قرار گرفت تا دانش فزاینده

روابط ایجاد شود. در این مرحله تمامی کدهاي باز نهایی 

 ه شد.دوباره بازبینی و با ادبیات تحقیق مقایس

 
  محوري از کدگذاري حاصل . نتایج2جدول 

 اصلی) ةپارادایم (ساز کدهاي مفهومی کدهاي ثانویه ردیف
 کشور ثبات تضمین 1

 امنیت پایدار

 شرایط علی

 کشور امنیت تضمین 2
 ارضی تمامیت تضمین 3
 مرزها از حفاظت تضمین 4
 دینی ساالريمردمحاکمیت  5

 نظام انقالبی

 استقالل 6
 آزادي 7
 ملی  هايصحنهحضور ورزشکاران در  8

9 
 در توزیع منابع و ویژهبهمحوري بزرگ در عدالت هايگامبرداشتن 

 امکانات
 استکبارستیزي  هايصحنهحضور ورزشکاران در  10

 انقالبی ۀروحی
 غربدر مورد جنایات  سیاسی ورزشکاران تحلیل باالي 11

12 
برادري و  ۀاسالم با روحی صدر ماجراهاي ةکنندورزشکاران زنده وجود
 ایثار

 فلسطین مسئلۀ داشتننگهحضور فعال ورزشکاران در زنده  13
 اجتماعی موضوعات در ورزش ۀجامع مشارکت 14

 ورزش در بالیا و حوادث طبیعی ۀجامع هايرسانیکمک 15  پذیريمسئولیت
 آنها ۀنیکوکاران هايفعالیتورزش و  ۀباالي جهادي جامع هايانگیزه 16
 ورزش ۀدرخشان در عرص افتخارات و توفیقات 17

 افتخارگرایی

 ورزش منطقه و آسیا در تأثیرگذاري اساسی 18
 مختلف ورزش هايعرصهدر  آورشگفت هايپیشرفت 19

20 
و  باحجاب المللبینورزشی  هايعرصهرشد مشارکت باالي زنان در 

 عفاف اسالمی
 رشد جمعیت جوان و فعال بخش ورزش 21

22 
اقتصادي،  هايعرصهورزش براي دوري از فساد در ۀ تالش جامع

 اخالقی و اجتماعی

 فسادستیزي

 ار در بخش ورزشزحمایت از خدمت مدیران امین و خدمتگ 23
 ورزش ۀجامع عیار باالي معنویت و اخالق در فضاي 24
 رفتار و مبارزه در قاطعیت مدیران 25
 دستگاه ورزش درون از مبارزه اولویت 26
 عمل در مدياکار 27
 تیزبینی در رصد 28
 گرفته از ایمان اسالمیمدیریت ورزشی الهام 29

 مدیریت جهادي
 » توانیممیما «توجه مدیران ورزشی به اصل  30
 قدرت هايمؤلفهبه  هاظرفیتتبدیل  31
 دشمنان خباثت و توطئه برابر در آوريتاب کردن پذیرامکان 32
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 دانشگاهی هايحوزهورزش در  کردهتحصیل هامیلیونوجود  33

 
 

 هايظرفیتآگاه نسبت به 
 مادي و انسانی

 ورزش ةرستاخیز علمی در حوز 34
 ورزشی مناسب در سراسر کشور هايزیرساخت 35

36 
اجرایی  هايدستگاهوجود ساختار و تشکیالت تخصصی ورزش در 

 مختلف
 مرتبط با ورزش ضروري و زیرساختی طرح هزاران وجود 37
 مد در بخش ورزشاوجود نیروي انسانی متخصص و کار 38
 تالش ساختارمند براي ترویج نگرش فراگیر نسبت به ورزش 39

40 
فدراسیون ورزشی با قابلیت افتخارآفرینی و جذب مشارکت  51وجود 

 نوجوانان و جوانان
 نسبی بازار متنوع و بزرگ صنعت ورزش در کشور توسعۀ 41
 اسالمی نظام بلند هايآرمان سمت به ورزش ۀضرورت حرکت جامع 42

 بیشتر قدرت با آرمان و واقعیت میان ۀفاصل نکردضرورت طی  43 خواهیآرمان
 پایبندي به شعارهاي انقالب ۀدر سای خواهیآرمان 44
 جوانان  ۀعنوان دهآینده به ۀتوجه به ده 45

 گراییجوان

 نگاه انقالبی جوانان 46
 جوانان باالي همت 47
 هشیاري جوانان 48
 عمل جوانان سرعت 49
 هاتجربهجوانان از  یريگبهره 50
 ابتکار جوانان 51

 اصلی) ةپارادایم (ساز کدهاي مفهومی کدهاي ثانویه ردیف
 تهاجم فرهنگی و ترویج سبک زندگی غربی 1

 تغییرات اجتماعی

 
 
 
 

 گرمداخلهشرایط 

 ضد معنویت و ضد اخالق هايکانون ايرسانهابزارهاي  2
 جهانی امروز هايصحنهجدید در  هايپدیده 3
 غرب و تبلیغ فساد غرب سقوط اخالقی 4
 عدم اعتماد به ظرفیت منابع انسانی 5
 نسلیوجود شکاف طبقاتی و بین 6
 شتاب علم و فناوري در سطح جهانی 8

 شکاف دانشگاه و بخش ورزش  9 تحوالت علم و فناوري
 فقدان الگوهاي علمی توسعه در ورزش 10
 انقالب اسالمی ةتهدیدات تمامیت ارضی ایران در دور 11

 المللیبینتغییرات 
12 

تخلفات جهان سلطه از تعهدات خود در قراردادها و معاهدات 
 المللیبین

 جهانی براي تحدیدسازي ورزشکاران هايفدراسیونفشار  13

14 
ته    پارادایم کمی ــیون المپیک و   المللیبینتغییر  جهانی و    هاي فدراسـ

 ورزشی نوین هايرشتهحرکت به سمت 
 در نظام اجرایی کشور زائد هايهزینه 19

 تغییرات اقتصادي

 عیوب ساختاري اقتصاد 20
 وابستگی اقتصاد ایران 21
 سهم ناچیز اقتصاد ورزش در اقتصاد کشور 22
 اقتصاد دولتی در ایران 23
 بنديبودجهنظام  هايچالش 24
 ظالمانه هايتحریمتداوم  25
 ناشی از آن هايچالشاجرایی اقتصاد و  هايسیاستدر  یثباتبی 26
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 اصلی) ةپارادایم (ساز کدهاي مفهومی کدهاي اولیه ردیف
 باثبات 1

 
 

 امن و باثبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شرایط زمینه 

 

 امن ۀجامع 2
 شدهتضمینتمامیت ارضی  3
 متکی به توان داخلی 4
 مرزهاي امن 5
 داخلی و خارجی هايفتنهمقاوم در برابر  6
 مقاوم در برابر حوادث  7
 مستقل تیلم و کشور 8

 مستقل

 امیدوار و مطمئن تیلم 9
 »توانیممیما «روحیه و باور  10
 دشمن با مرزبندي 11
 سازينظام از و خموشی پس رکود به نشدن دچار 12
 شجاعت و صراحت با گردن کشان و زورگویان برابر در ایستادگی 13

14 
 واجب صدقات انفاقات، زیارت، رويپیاده و داريروزه و حج و نماز رونق

 جاهمه در مستحب و

 دینی

 جوان هزاران از اعتکاف براي نوبت صف ایجاد 15
 اسالم صدر ماجراهاي زنده شدن 16
 متدین ملّتی 17
 اسالمی بیداري نهضت در جدید تحرك 18
 اسالمی نظام بلند هايآرمان سوي به مسیر طی 19
 خورشید والیت عظمی ساززمینه 20
 جامعه در اخالق و معنویتعیار  چشمگیر افزایش 21

 اخالقی

 عدالت راه در بزرگ هايگام برداشتن 22

23 
 همه براي اندیشیدن و عمل کردن و گیريتصمیم حق ،اجتماعی آزادي
 جامع افراد

 نورانی جوانان هايدل 24
 ایثار و برادري ۀرواج روحی 25
 همت بلند در مردم 26
 احساس جمعی 27

 اصلی) ةپارادایم (ساز کدهاي مفهومی کدهاي اولیه ردیف
  کشور ورزش در نوین هايفناوري گسترش و هوشمندسازي 1

 بنیاندانشورزش  توسعۀ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راهبردها
 

2 
 در بنیاندانش هايشرکت و پژوهشی مراکز ،هادانشگاه سهم افزایش
  ورزش ارتقاي جهت

3 
 روز نیازهاي به پاسخگویی رویکرد با ورزش آموزش نظام مدسازياروز

 کشور ورزش ةآیند و

4 
 ورزش مدیران هايمهارت روزرسانیبه و دانش ارتقاي توانمندسازي،

  کشور

5 
 منابع کارگیريبه و پرورش و استعدادیابی فرایندهاي سازيعلمی

  ورزش حوزة انسانی

6 
 برداريبهره و احداث در استاندارد و علمی نوین هايروش از استفاده

 ورزشی اماکن از بهینه

7 
 آموزشی مراکز و هادانشگاه آموزشی محتواي و هاسرفصل روزرسانیبه

  کشور ورزش نیازهاي بر مبتنی



  171                                         گام دوم انقالب ۀورزش در نظام جمهوري اسالمی ایران مبتنی بر بیانی ۀتوسعطراحی الگوي 

8 
 و بومی فرهنگی، هايآموزه محوریت با حرکتی هايبازي علمی طراحی

 ملی

9 
 موفق و پیشرو کشورهاي ورزشی تجارب سازيبومی و دانش تبادل
 ورزش حوزه

10 
 امکان بهبود و کشور ورزش آمار و اطالعات نظام روزآمدسازي

 نفعانذي دسترسی

11 
 تدوین بر تأکید با کشور ورزش فرهنگی توسعۀ الگوي روزآمدسازي

 اجرایی هايکاربست

 در اخالق سازينهادینه
 ورزش ۀجامع

12 
 مدرسان، ايحرفه و اخالقی هايشایستگی ارتقاي و توانمندسازي

  ورزش قهرمانان و معلمان مربیان،
  اسالمی ایرانی شئون با متناسب هواداري فرهنگ وضعیت ساماندهی 13

14 
 ترویج جهت در اجتماعی هايشبکه و هارسانه افزاییهم و ساماندهی

  ورزش در پهلوانی منش و اخالق

15 
 در شهادت و ایثار فرهنگ ترویج محوریت با اسالمی شعائر پاسداشت

 ورزشی رویدادهاي و ورزشۀ جامع

16 
 ویژهبه و ورزش ۀجامع در پهلوانی مرام و اخالق معنویت، تعمیق

 پایه سنین ورزشکاران

17 
 و اجتماعی هايمسئولیت در ورزشی قهرمانان و نخبگان نقش افزایش

 خیریه امور

18 
 فضاهاي و اماکن بر حاکم اخالقی و فرهنگی فضاي بهبود و اصالح

 ورزشی

19 
 هايارزش از صیانت محوریت با فرهنگی محصوالت و محتوا تولید
 ورزش ةحوز در انقالبی و ملی دینی،

 ورزشی دانش بنیان هايشرکت مؤثر آفرینینقش و توسعه از حمایت 20

 و مولد ورزشی اقتصاد توسعۀ
 مردمی

  ورزش در داريباشگاه جامع نظام توسعۀ و ایجاد 21

22 
 تسهیل محوریت با همگانی و عمومی ورزشی هايباشگاه از حمایت

  خصوصی بخش گذاريسرمایه تشویق و مشارکت

23 
 تولیدات از حمایت با ورزش صنعت اشتغال و کارآفرینی نظام استقرار

 نوآورانه محصوالت سازيتجاري و ملی

24 
 بازاریابی، هايحوزه در کشور ورزش مدیران هايمهارت و دانش ارتقاي

  مالی منابع جذب و قراردادها، و حقوقی امور

25 
 هايفعالیت در خیرین و تعاونی ،یخصوص هايبخش تکمشار توسعۀ
 ورزشی یعمران هايپروژه مدیریت و تکمیل و ورزشی

  ورزشی نهادهاي و هاسازمان در مطلوب حکمرانی اصول اجراي 26

در  محوريعدالت ترویج
  ورزش

 با محوریت مبارزه با فساد

27 
 و انضـــباط ایجاد و اداري، ســـالمت و حقوقی نظام بهبود ســـاماندهی،

شی  نهادهاي و هاسازمان  در مالی شفافیت  شور  ورز   رفع محوریت با ک
 قانونی خألهاي

28 
ماکن  بودجه،  ۀعادالن   توزیع ــی تجهیزات و ا  مناطق  بر تأکید   با  ورزشـ

 سرزمینی آمایش بر مبتنی برخوردار کم و محروم
 ورزشی نهادهاي و هادستگاه بر اثربخش نظارتی نظام تقویت 29
  ورزشی امکانات به بانوان ۀعادالن دسترسی امکان سازيفراهم 30

31 
  توانکم افراد و نمعلوال جانبازان، آسان دسترسی  امکان و سازي مناسب 

  ورزشی اماکن به

32 
سالمی  انقالب شعائر  و هاارزش ترویج ستر  در ا   هايبرنامه و هافعالیت ب

 ورزشی
 اصیل هايارزش از صیانت
 ورزش در اسالمی انقالب
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33 
ــالمی انقالب هاي ارزش ترویج   المللیبین رویدادهاي   و مجامع  در اسـ
 ورزش

34 
سازي  شی  هايبرنامه طراحی و توانمند صیرت  محوریت با آموز   افزایی،ب

  ورزشی مربیان و مدیران در جهادي ۀروحی و انقالبی فرهنگ تقویت

35 
شی  هايفعالیت در انقالبی و ملی نمادهاي و هاارزش سازي نهادینه   ورز

 )غیره و ملی سرود پرچم، به احترام ،دوستیوطن(

36 
 رویدادهاي در ملی میراث و انقالبی فرهنگی، هویت از صیانت و معرفی

 ورزشی المللیبین

 میادین در ملی عزت ارتقاي
 ورزشی المللیبین

37 
 و انسجام تقویت جهت در ورزشی رویدادهاي ظرفیت از استفاده

 ملی همبستگی

38 
 دیپلماسی و ورزش تقویت جهت در ورزشی دیپلماسی از استفاده
 کشور عمومی

39 
 تحقق به کمک جهت در کشور دیپلماسی دستگاه ظرفیت از استفاده
 المللیبین هايعرصه در ورزش اهداف

40 
 جایگاه يارتقا جهت در ورزش المللیبین هايکرسی از منديبهره

  عرصه در ایران ورزش
 کشور مواضع و ملی عزت منافع، از صیانت و المللیبین 41

42 
 مربیان، نیاز مورد هايمهارت و دانش ارتقاي و توانمندسازي

 المللیبین هايکرسی دارندگان و ورزشکاران

43 
 عمومی هايآموزش با بدنی هايفعالیت و ورزش چندگانه فواید ترویج

 خانواده محوریت با و تخصصی و

 

44 
 سنین در ورزشی و حرکتی هايمهارت و سواد سازينهادینه و توسعه

  پایه

45 
 هايمحیط به مردم عادالنه دسترسی افزایش و هازیرساخت توسعۀ
 آنان هايتوانایی و نیازها با متناسب طبیعی فضاهاي ویژه به و ورزشی

46 
 با متناسب ورزشی هايبرنامه در اقشار مشارکت هايفرصت افزایش

 آنان هايویژگی و ئقیعل

47 
 و طلبیحمایت ،سازيظرفیت ،بخشیبین هايهمکاري توسعۀ
 همگانی ورزش ةحوز در سازيشبکه

48 
 هايبرنامه و منابع سرفصل در بدنی فعالیت و ورزش سهم افزایش
 دانشجویان و آموزاندانش درسی

  

49 
 زندگی سبک ترویج جهت در ورزش نخبگان الگویی ظرفیت از استفاده

 فرهنگی تهاجم با مقابله و اسالمی ایرانی

1 
 چشم در ایران ملتۀ شایست و متعالی جایگاهی در ایران گرفتن قرار

 جهانیان
 سازورزش تمدن

 پیامد 
 

 اسالمی انقالب سهم ورزش در خودسازي 2
 اسالمی انقالب پردازيسهم ورزش در جامعه 3
 اسالمی انقالب سازيندشهم ورزش در تم 4

 
 از حاکی پژوهش، این در مطالعه مورد علّی شرایط

 نظام«، »پایدار امنیت«کد مفهومی شامل  51وجود 

، »پذیريمسئولیت«، »انقالبی روحیۀ«، »انقالبی

 آگاه«، »جهادي مدیریت«، »فسادستیزي«، »افتخارگرایی«

و » خواهیآرمان«، »انسانی و مادي هايظرفیت به نسبت

است. همچنین این کدهاي مفهومی در قالب » گراییجوان«

، و »روحیۀ انقالبی«، »نظام انقالبی«اصلی  سه مقولۀ

 آن گاه که مرکزي مقولۀ خالصه شد.» مدیریت جهادي«
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 پژوهش اصلی مضمون نمایانگر ،اندخوانده هسته مقولۀ را

این پژوهش با توجه به حساسیت نظري، مطالعات . در است

عنوان به» امید به آینده«محقق، متن بیانیه و شرایط کشور 

العلل توسعۀ ورزش مبتنی بر بیانیۀ گام دوم انقالب علت

دنبال اجراي الگوي انتخاب شد. در واقع به نظر محقق اگر به

توسعۀ ورزش مبتنی بر بیانیۀ گام دوم انقالب هستیم، 

ست باید وضعیت امید به آینده را بهبود بخشید تا نخ

واسطۀ آن امور براي اجراي سایر راهبردها فراهم شود. در به

کد مفهومی به این ترتیب شناسایی شد؛  27این بخش 

این کدها ». اخالقی«و » دینی«، »مستقل«، »باثبات و امن«

» مستقل«، »امن و باثبات«، »اخالقی«در شش مقولۀ اصلی 

، »تغییرات اجتماعی«خالصه شد. » ینی و مهدويد«و 

و » المللیتغییرات بین«، »تحوالت علم و فناوري«

 طیشراپنج کد مفهومی در » تغییرات اقتصادي«

گرند که در انتخاب راهبردهاي مؤثر در اجراي الگوي مداخله

توسعۀ ورزش مؤثرند. این کدها در قالب چهار مقولۀ اصلی 

تغییرات «، »تحوالت علم و فناوري«، »تغییرات اجتماعی«

در  بندي شدند.طبقه» تغییرات اقتصادي«و » المللیبین

اند استخراج شد. این کدها عبارت کد مفهومی 49راهبرد 

 در اخالق سازينهادینه«، »بنیانتوسعۀ ورزش دانش«از: 

، »مردمی و مولد ورزشی اقتصاد توسعۀ«، »ورزش جامعۀ

ورزش با محوریت مبارزه با محوري در عدالت ترویج«

 در اسالمی اصیل انقالب هايارزش از صیانت«، »فساد

» ورزشی المللیمیادین بین در ملی عزت ارتقاي«، »ورزش

». اسالمی ایرانی زندگی سبک در ورزش سهم ارتقاي«و 

، »بنیاندانش ورزش«سپس این کدها در شش مقولۀ کلی 

 ،»مقاوم ورزشی اقتصاد«، »محورياخالق«

 سبک«و » محوريعدالت«، »منديعزت«، »محوريارزش«

خالصه شدند. محقق در پایان تدوین مدل » فعال زندگی

 رانیا یاسالم يتوسعۀ ورزش در نظام جمهورپارادایمی 

به این نتیجه رسید که با  گام دوم انقالب یۀانیبر ب یمبتن

گرفتن شرایط علی مؤثر بر مقولۀ مرکزي و همچنین  در نظر

توجه به مهیا کردن بستر و تقویت یا در برخی موارد با 

گر مؤثر بر راهبردها و اجراي صحیح حذف عوامل مداخله

دهد که تحت راهبردها، یک پیامد براي ورزش کشور رخ می

 ذکر شده است. مرحلۀ» سازورزش تمدن«عنوان مقولۀ 

 شود،گفته می محوري کدگذاري آن به که کدگذاري دوم

 محوري انتخاب طبقۀ عنوانبه را هاطبقه از یکی پژوهشگر

 مرکز فرایند در محوري پدیدة عنوان تحت را آن و کرده

آن  با را هاطبقه سایر ارتباط و دهدمی قرار کاوش مورد

 کند. می مشخص
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 . مدل پارادایمی تحقیق1شکل

 
 کدگذاري مرحلۀ قبلی دو براساس پردازينظریه بخش

 به ارائۀ هستند، نظریه ایجاد براي مقدماتی مراحل که

 شکل به را محوري مقولۀ ترتیب این به و پردازدمی نظریه

را در  آن و دهدمی ارتباط هامقوله دیگر به مندنظام

 توجه با حقیقت در سازد.می روشن روایت چارچوب یک

 يدر نظام جمهورتوسعۀ ورزش در مورد  توانمی 1شکل  به

چنین  گام دوم انقالب یۀانیبر ب یمبتن رانیا یاسالم

مقولۀ  پیدایش موجب که اي را بیان کرد؛ عواملینظریه

نظام «اند از: شوند عبارتمی» امید به آینده«مرکزي یعنی 

در این ». مدیریت جهادي«و » روحیۀ انقالب«، »انقالبی

 شامل گر،مداخلهشرایط  به توجه زمینه مجریان با

تغییرات «، »تحوالت علم و فناوري«، »تغییرات اجتماعی«

 شامل شرایط بستر و» تغییرات اقتصادي«و » المللیبین

» اخالقی«و » مستقل«، »دینی و مهدوي«، »امن و باثبات«

را براي بهبود و افزایش امید به آینده از طریق راهبردهایی 

 اقتصاد«، »محورياخالق«، »بنیاندانش ورزش«مانند 

 عدالت«و » منديعزت«، »محوريارزش«، »مقاوم ورزشی

توسل به این راهبردها به  دهند.می تشخیص »محوري

نظام «ساز منجر خواهد شد. عوامل تحقق ورزشی تمدن

عنوان به» مدیریت جهادي«و » روحیۀ انقالبی«، »انقالبی

یران در ورزش ا» امید به آینده«عوامل علی بهبود وضعیت 

و در نتیجه اجراي الگوي توسعۀ ورزش مبتنی بر بیانیۀ گام 

 ورزش««کنند. راهبردهاي دوم انقالب نقش ایفا می

، »مقاوم ورزشی اقتصاد«، »محورياخالق«، »بنیاندانش
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کنشی » محوريعدالت«و » منديعزت«، »محوريارزش«

در ورزش ایران هستند. » امید به آینده«براي بهبود وضعیت 

، »دینی و مهدوي«، »امن و باثبات«شامل  خرد، حیطم

اجراي راهبردها  براي خاص بستري» اخالقی«و » مستقل«

، »تغییرات اجتماعی«شامل  کالن، آورند. محیطفراهم می

و » المللیتغییرات بین«، »تحوالت علم و فناوري«

اجراي راهبردها  براي عام را بستري» تغییرات اقتصادي«

، »بنیاندانش ورزش««راهبردهاي آورند. فراهم می

، »مقاوم ورزشی اقتصاد«، »محورياخالق«

ورزش «، »محوريعدالت«و » منديعزت«، »محوريارزش«

 را در پی خواهند داشت.» سازتمدن

 

 گیري نتیجه

 اقتدار و پیشرفت جامع نقشۀ انقالب، دوم گام بیانیۀ

 انقالب شدن نسخۀ جهانی طرف یک از که است کشور

 دیگر طرف از و کندمی ترسیم را تمدنی ساحت در اسالمی

 از که خویش را، تمدنی مدار در اسالمی انقالب حرکت

 سازيتمدن به و شودمی شروع پردازيجامعه و سازيانسان

عنوان رو نهاد ورزش بهازاین .کندمی بیان خوبیبه رسد،می

گذار در فرهنگ عمومی جامعه از جایگاه یکی از نهادهاي اثر

اي برخوردار است و حرکت ساختارمند و هدفمند این ویژه

نهاد در مسیر تمدن ساز انقالب بسیار مهم و ضروري است. 

 عمومی گريمطالبه و سازيپردازي، گفتمانرو نظریهازاین

انقالب در حوزة  دوم بیانیۀ گام اصلی مفاهیم پیرامون

تواند در راستاي مهمی است که می اقدامات جمله از ورزش،

 یطراحهدف از تحقیق حاضر  تحقق آن مفید و مؤثر باشد.

 یمبتن رانیا یاسالم يتوسعۀ ورزش در نظام جمهور يالگو

 بود.  گام دوم انقالب یۀانیبر ب

 یۀروح« ،»ینظام انقالب«عوامل نتایج نشان داد که 

بهبود  یامل علعنوان عوبه »يجهاد تیریمد«و  »یانقالب

 ياجرا جهیو در نت رانیدر ورزش ا »ندهیبه آ دیام« تیوضع

گام دوم انقالب نقش  یۀانیبر ب یتوسعۀ ورزش مبتن يالگو

 )2019( يخسرونتایج تحقیق با نتایج تحقیق  .کنندمی فایا

گام  شرانیعنوان پمد بهاکارگزاران کار کارگیريبه که بیانگر

ی و دفع حداقل يجذب حداکثر پذیريامکان زیدوم و ن

). در تبیین نتایج 12عنوان روحیۀ انقالبی همخوان است (به

 موضوع بر که است عواملی علی، توان گفت که شرایطمی

 طوربه نشود، ایجاد اگر واقع در و گذاردمی تأثیر محوري

 این. گرفت نخواهد شکل سازتمدن نهاد و سازمان کلی

روحیۀ : اند ازعبارت شده،شناسایی  بیانیه متن در که عوامل

این سه محور در . انقالبی، نظام انقالبی و مدیریت جهادي

اسالمی از اهمیت بسیاري  انقالب دوم گام بیانیۀ متن

 رهبري، معظم مقام فکري منظومۀ برخوردارند، چراکه در

. است مرحله پنج داراي اسالمی انقالب حرکتی راه نقشۀ

 مرحلۀ اسالمی؛ نظام دوم مرحلۀ می؛اسال انقالب اول مرحلۀ

 اسالمی کشور یا جامعه چهارم، مرحلۀ اسالمی؛ دولت سوم

 بزرگ تمدن و اسالمی امت تحقق نیز نهایی مرحلۀ و

جهادي از منظر مقام معظم  مدیریت. است ایرانی - اسالمی

 بیشترین امکانات، کمترین با معناست کهرهبري بدین

 اگر کسی یعنی آورد؛ وجودبه زمان حداقل در را وريبهره

 از نظر مقام معظم رهبري دهد، انجام را کار این بتواند

 .است داده انجام جهادي مدیریت

جهادي از منظر مقام معظم  مدیریت هايمؤلفه از

 و تعالی و تبارك اهللا به واقعی و حقیقی ایمان رهبري،

بنابراین  .است ینصرکم تنصراهللا إن همانند الهی هايوعده

 حضوري، آزاد، استقاللی، نید ساالريمردم تیحاکم

بزرگ در  هايگام برداشتنی، مل هايصحنهورزشکاران در 

حضور ، منابع و امکانات عیدر توز ویژهبه يمحورعدالت

ي مانند عدم زیاستکبارست هايصحنهورزشکاران در 

ورزشکاران  وجود رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی

، ثاریو ا يبرادر هیصدر اسالم با روح يماجراها ةکنندزنده

، نیفلسط مسئلۀ داشتننگهفعال ورزشکاران در زنده  حضور
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 رانیمد توجهی، اسالم مانیگرفته از االهام یورزش تیریمد

به  هاظرفیت لیتبد، »توانیممیما «به اصل  یورزش

در برابر توطئه  يآورتاب کردن پذیر، امکانقدرت هايمؤلفه

تواند در جهت توسعۀ ورزش مبتنی می و خباثت دشمنان

 بر بیانیۀ گام دوم انقالب نقش داشته باشند. 

 ،»يمحوراخالق« ،»انیبنورزش دانش«« يراهبردها 

و  »منديعزت« ،»يمحورارزش«، »مقاوم یاقتصاد ورزش«

به  دیام« تیبهبود وضع يبرا یکنش »يمحورعدالت«

بر  یتوسعۀ ورزش مبتن يالگو ياجرا جهیدر نت »ندهیآ

نتایج تحقیق با  .کنندمی فایگام دوم انقالب نقش ا یۀانیب

ها سیاست که بیان کرد )2017( نتایج تحقیق جوانی

 سازيبهینهکه اهداف  باید تدوین و اجرا شوند ايگونهبه

و برجستگی، هر سه در عمل تحقق  سازيمقاومزیرساختی، 

 اقتصادسیاست  سازيپیادهبتوان به  یابند تا براساس آن

صورت فرافعال در صنعت ورزش مبادرت ورزید و به مقاومتی

). 17، همخوان است (الزامات محیطی بود پاسخگوي

در ورزش  نینو هايفناوريو گسترش  يهوشمندساز

و  یپژوهش، مراکز هادانشگاهسهم  شیافزا، کشور

، ورزش يدر جهت ارتقا انیبندانش هايشرکت

به  ییپاسخگو کردینظام آموزش ورزش با رو يروزآمدساز

 يارتقا ،يتوانمندساز، ورزش کشور ندهیروز و آ يازهاین

، ورزش کشور رانیمد هايمهارت روزرسانیبهدانش و 

 کارگیريبهو پرورش و  یابیاستعداد يندهاایفر يسازیعلم

توسعۀ  يالگو يروزآمدساز، ورزش حوزة یمنابع انسان

 هايکاربست نیبر تدو دیورزش کشور با تأک یفرهنگ

و  یاخالق هايشایستگی يو ارتقا يتوانمندسازیی، اجرا

، معلمان و قهرمانان ورزش ان،یمدرسان، مرب ايحرفه

 شئونمتناسب با  يفرهنگ هوادار تیوضع یسامانده

بر  یدر جهت توسعۀ ورزش مبتنتواند ی میاسالم یرانیا

 گام دوم انقالب نقش داشته باشد. یۀانیب

 ،»يو مهدو ینید«، »امن و باثبات«خرد، شامل  طیمح

راهبردها  ياجرا يخاص برا يبستر »یاخالق« و »مستقل«

گام  یۀانیبر ب یتوسعۀ ورزش مبتن يالگو ياجرا جهیر نتد

یج تحقیق با نتایج نتا. کنندمی فایدوم انقالب نقش ا

که بیان کردند ) 2019و صفرآهنگ ( ولیمحمدتحقیقات 

راهبردي ناجا بر مبناي استقرار نظم و امنیت  گذاريهدف

شود، همخوان است محقق می و تأمین آسایش عمومی

 تواندمی تیثبات، آرامش و امن یۀدر ساورزش توسعۀ ). 15(

 مدیران دیو در موضوعات ورزش و جوانان هم با دیوجود آبه

تا  داریمنگهدور  یمنف هايسازيو جو يسازانیرا از جر

و  ی. بزرگمیرا کنترل کن طیبا حفظ آرامش، شرا میبتوان

ورزشی  رانیصدر است. مد ۀصبر و سع ازمندین ت،یریمد

زود  یفنحرکت م ایو  يسازانیدر مقابل هر جر دینبا

 دینشان دهند. با غیراخالقی واکنششوند و  یعصبان

آرامش خود  طیشرا ۀو در هم باشند نگرواقعو  اندیشژرف

هاي برنامهو  هاطرحآرامش  نیا یۀتا در سا کنندرا حفظ 

با توجه به  .کنند دایاهداف خود دست پ هرا اجرا و بابالغی 

بزرگ در راه عدالت با  هايگامبرداشتن آمده دستنتایج به

ی از جمله توزیع بودجه و امکانات اخالق يارهایمع ظحف

ي یا و برادر ثاریا یۀرواج روحصورت عادالنه، ورزشی به

 شود. استفاده از سفیران ورزشی پیشنهاد می

 راتییتغ«کالن، شامل  طیمحنتایج نشان داد که 

 »المللیبین راتییتغ« ،»يتحوالت علم و فناور« ،»یاجتماع

و راهبردها  ياجرا يعام برا يربست »ياقتصاد راتییتغ«و 

گام  یۀانیبر ب یتوسعۀ ورزش مبتن يالگو ياجرا جهیر نتد

نتایج تحقیق با نتایج  .کنندمی فایدوم انقالب نقش ا

) که معتقد است تغییرات اجتماعی 2019تحقیقات ستوده (

باید  استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومیبر مبناي 

که  )2019( باورخوشو  یعقوبرخ بدهد، همچنین ی

بر سه  يمبارزه با فساد اقتصاد و یعدالت اجتماعمعتقدند 

درست  اجراي وعادل  انیقانون عادالنه، مجر ی،رکن اساس
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در ). 16، 7، همخوان است (قانون است ضیو بدون تبع

عنوان فضایی به يپنجم توسعه، تحوالت علم و فناور ۀبرنام

گرفته،  توجه قرار اعی موردوري اقتصادي و اجتمبراي بهره

در توسعۀ جوامع  فناوري اطالعاترو با توجه به اهمیت ازاین

 باورها، دهیجهتو  دهیشکلدر  آنو نقش انکارناپذیر 

و از سوي دیگر نیاز به  جامعه؛ افراد نگرش و رویکردها

تأثیر آن در  سببگسترش و توسعۀ ورزش در کشور به

 ماعی، فرهنگی، سالمت وهاي مختلف اقتصادي، اجتحیطه

و  یورزش هايسازماندر شود. از سوي دیگر مطرح می ...

قاعده  نیا زین یورزش هايها و هیأتفدراسیون ژه،یو طوربه

اهداف توسعۀ ورزش در استان،  شبردیپ يو برا داردوجود 

چنانچه است. همچنین  ازیمورد ن یمنابع مال تأمینملزم به 

نشده باشد،  یبا فرهنگ ورزش کردن غن يفرهنگ کشور

 هايسازمان یورزش هايبرنامهانتظار داشت که  تواننمی

 رسدمینظر وابسته به ورزش به اهداف خود برسند. به

مشکل  نیا بالیو وال برداريوزنه ،یچون کشت هاییورزش

 هابرخی رشتهاما  ،را نداشته باشند یو اجتماع یفرهنگ

کنند. میدست و پنجه نرم  چنینیاین یبا مشکل تقریباً

توان گفت که با نظر بنابراین با تمرکز بر محیط کالن می

و  کیالمپ المللیبین ۀتیکم میپارادا رییتغگرفتن 

 یورزش هايرشتهو حرکت به سمت  یجهان هايفدراسیون

در  زائد هايهزینهو حذف  تیبه موفق دنیرس يبرا نینو

 يساختار وبیدن عرککشور، مشخص  یینظام اجرا

ي کشور در جهت توسعۀ ورزش مبتنی بر بیانیۀ گام اقتصاد

 هاي مؤثري را برداشت. دوم انقالب گام

با توجه به مهیا کردن بستر و تقویت یا در برخی موارد  

گر مؤثر بر راهبردها و اجراي صحیح حذف عوامل مداخله

ت دهد که تحراهبردها، یک پیامد براي ورزش کشور رخ می

نتایج  ذکر شده است.» سازورزش تمدن«عنوان مقولۀ 

 یککه بیان کرد ی) 2020( ییشمسا تحقیق با برخی نتایج

بر شناخت  گام دوم انقالب تأکید یۀانیب یاساس ياز محورها

سازي منظور تمدنبه هاتجربهگذشته و درس گرفتن از 

توان گفت که ). در تبیین نتایج می8همخوان است ( است،

 رانیملت ا ۀستیو شا یمتعال یگاهیدر جا رانیا گرفتن قرار

انقالب  يورزش در خودساز سهم، انیدر چشم جهان

 همی، سانقالب اسالم يپردازورزش در جامعه سهمی، اسالم

در جهت تواند ی میانقالب اسالم يسازورزش در تمدن

گام دوم انقالب نقش داشته  یۀانیبر ب یتوسعۀ ورزش مبتن

 یا جامعۀ کوشش ملت و تالش توانمی را سازيتمدن باشد.

 در حتی و عمومی مقبولیت ایجاد جهت در تمدن صاحب

 دستاوردهاي از استفاده و خود مدنظر تمدن از جهانی سطح

 حرکت توانمی را سازيتمدن رودانست؛ ازاین آن

 استقرار سويبه از ملت بخشی یا ملت هوشمندانۀ

 ممکن ملت .دانست آنها خواست و قبول مورد دستاوردهاي

 برعکس و نکند سازيتمدن باشد؛ اما تمدن داراي خود است

 سويبه اما باشد، ترتمدنی ضعیف داراي است ممکن ملتی

 این طبق مجموع در .)1(کند  حرکت سازيتمدن

 سازبراي دستیابی به ورزش تمدن گفت توانمی توضیحات،

 تاریخی نگاه :گرفت نظر در را حیاتی و مهم نکتۀ چند باید

 از درس گرفتن و استفاده منظوربه نگريگذشته بر مبتنی و

 حقایق، تحریف در حوزة ورزش، چراکه گذشتگان تجارب

  .است سازيتمدن مسیر در جدي خطر

 نسل، صحیح به نسل اصیل، هايواقعیت و هانگاه باید -

 و رشد نگاه خواهی،آرمان حس .کند پیدا انتقال صادقانه و

 جامعۀ ورزش باید .شود تقویت باید جامعۀ ورزش در کمال

 از سازياقناع و دفاع سازي، قدرتتمدن مسیر در

 آخرین سازي،باشد. در این مسیر، تمدن خود دستاوردهاي

 رهبري، معظم مقام که است اسالمی انقالب راه مرحلۀ نقشۀ

 شارها آن به خود بیانات در) العالیمدظله( ايخامنه امام

 از بعد اسالمی انقالب که است مرحله این در. اندکرده

کند و  پیدا بیرونی بازتاب شودمی موفق داخلی توفیقات

 در ایشان). 16(آورد  وجودبه را خود خارجی هاينمونه
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 که مرحله این از«: فرمایندمی مرحله این تبیین و تشریح

 اسالمی کشور از. است اسالمی دنیاي آن از بعد ،»کنیم عبور

 شد، درست که الگو. کرد درست اسالمی دنیاي شودمی

توان ورزش رو میآید. ازاینمی وجودبه دنیا در نظایرش

تدریج در حال ساز را پیامد الگویی در نظر گرفت که بهتمدن

تواند دستاوردهایش را به یافتن بازتاب بیرونی است و می

 عبارت بنابراینخارج از حیطۀ تمدنی خود صادر کند. 

 شده، مطرح رهبري معظم مقام توسط نوین، که سازيتمدن

 پیروزي با که است اسالمی احیاي تمدن همان واقع در

 یعنی است؛ شده آن معطوف به هانگاه اسالمی انقالب

 برخورداري از کنار در مسلمان انسان کرامت و احیاي عزت

 ایجاد نویدبخش تواندمی فناورانه که و علمی دستاوردهاي

عنصر  بر رهبري معظم مقام تأکید و باشد نمونه تمدنی

 نوین تمدن واقعی ماهیت عنوانبه جانبههمه پیشرفت

 و هاعرصه همۀ در تعالی و حرکت عنصر بر تأکید اسالمی،

نظر رو بهاست. ازاین معنوي و مادي زندگی هايجنبه تمامی

ساز باید مایۀ ورزش تمدنترین ویژگی و درونرسد مهممی

مندانه مبتنی بر حرکت و تعالی باشد محور و عزتنگاه ارزش

خوبی در راهبردهاي الگو و نظریۀ که خوشبختانه این مهم به

نهایی این مطالعه تأکید شده و از کدهاي حاصله استخراج 

 شده است. 

توان گفت که امید به آینده مقولۀ می طور کلیبه

محوري الگوي توسعۀ ورزش مبتنی بر بیانیۀ گام دوم انقالب 

عنوان مقولۀ است که ضروري است علت انتخاب آن به

 گام دوم انقالب، بیانیۀ وتحلیل شود. مخاطبمحوري تجزیه

 در معضلی و مشکل که جا هر بیانیه این در. بودند جوانان

 و شده سپرده جوانان به آن حل شده، یینتب انقالب مسیر

 نیز بیانیه کل اصلی روح که هاحلراه این همۀ اصلی روح

 به معناي جوان به است. توجه »امید« شود،محسوب می

 امروز آن قوة که ايآینده است، کشور آیندة هویت به توجه

 روازاین. است کرده بروز جوانان امروز قالب در امت جان در

نسل  براي گذشته و نسبت به مرور دستاوردها انقالب، رهبر

 طعم حتی هم تجارب قرائت یعنی کنند،اقدام می جوان

 سخن آن با بخواهیم امروز اگر که ايآینده دارد؛ آینده

 تاریخی وقایع که جوانی کنیم؛ جوان به رو باید بگوییم

 تاریخ مقولۀ او دلیل براي همین به است؛ ندیده را انقالب

. کند بازخوانی را انقالب تجربۀ بتواند تا باشد جدي باید

 به تردرست و تردقیق تجربه این شودمی سبب او بازخوانی

 شدةعمیق ایمان و رشدیافته اندیشۀ با البته. شود منتقل او

 شده، حاصل سال چهل این طول در که امروزي جوان

کند.  ارائه تجارب از تريدقیق تقریر تواندمی تاریخ بازخوانی

در نهایت با توجه به نتایج تحقیق مواردي مانند 

 کشور ورزش در نوین هايفناوري گسترش و هوشمندسازي

 و پژوهشی مراکز ها،دانشگاه سهم در دستور کار قرار گیرد.

ورزش افزایش یابد،  ارتقاي جهت در بنیاندانش هايشرکت

 و روز نیازهاي به پاسخگویی رویکرد با ورزش آموزش نظام

 توسعۀ کشور روزآمدسازي شود. الگوي ورزش آیندة

 هايکاربست تدوین بر تأکید با کشور ورزش فرهنگی

 و معلمان مربیان، اجرایی تهیه و اجرایی شود. مدرسان،

 و اخالقی هايشایستگی ارتقاي در زمینۀ ورزش قهرمانان

 با متناسب هواداري فرهنگ توانمند شوند. وضعیت ايحرفه

 جهت در هاساماندهی شود. رسانه اسالمی ایرانی شئون

 تالش کنند. شعائر ورزش در پهلوانی منش و اخالق ترویج

 جامعۀ در شهادت و ایثار فرهنگ ترویج محوریت با اسالمی

 ورزشی مورد پاسداشت قرار گیرد. نظام رویدادهاي و ورزش

 استقرار و توسعه یابد. از ورزش در داريباشگاه جامع

 تسهیل محوریت با همگانی و عمومی ورزشی هايباشگاه

خصوصی حمایت  بخش گذاريسرمایه تشویق و مشارکت

 از حمایت با ورزش صنعت اشتغال و کارآفرینی شود. نظام

نوآورانه استقرار  محصوالت سازيتجاري و ملی تولیدات

 و انضباط ایجاد و اداري، سالمت و حقوقی یابد. نظام

 با کشور ورزشی نهادهاي و هاسازمان در مالی شفافیت
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 و اماکن قانونی استقرار یابد. بودجه، خألهاي رفع محوریت

 محروم مناطق بر تأکید طور عادالنه و بابه ورزشی تجهیزات

سرزمینی توزیع شوند. در  آمایش بر مبتنی برخوردارکم و

گام دوم انقالب  هیانیبر ب یورزش مبتنجهت توسعۀ 

 ،یفیک هايپژوهش هايمحدودیتاز  ییکشود. پیشنهاد می

 طبعاًاست و  یمورد بررس ةمختلف از پدید ریامکان تفاس

مورد مطالعه در این پژوهش،  ةصورت گرفته از پدید ریتفس

آن است که  مورد در یممکن و پذیرفتن ریاز تفاس یتنها یک

 انیدر پا نیست.مستثنا  قاعده نیاز ا زیحاضر ن قیتحق

را  یفیک گرید هايروشپژوهشگران  شودمی شنهادیپ

مربوط به  هايچالشکنند و با توجه به  یو معرف یبررس

اشاره شد،  هامحدودیتکه در بخش  یفیک قیروش تحق

با همچنین  ارائه دهند. وهیش نینوآورانه در ا هاییحلراه

وزارت  اراتیو اخت فیاهداف، وظا ۀحیال بیتوجه به تصو

 ةمجلس که به موجب ماد ندگانیوانان توسط نماورزش و ج

جهت  یبدن تیورزش و ترب یعال يشورا ،حهیال نیا 5

 نیوزارت مندرج در ا فیدر تحقق اهداف و وظا لیتسه

 زمینۀدر  یپژوهش شودمی شنهادیپ ،شودیم لیقانون تشک

گام دوم انقالب  یۀانیبر ب یسند توسعۀ ورزش مبتن نیتدو

  د.گیرانجام 
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Abstract 
The present study aimed to design a model for the development of sports in the Islamic 
Republic of Iran based on the statement of the second step of the revolution. The 
research method was qualitative using a systematic design of data-based theory. In this 
study, semi-structured interviews were used to collect information and data analysis 
was performed by Strauss and Corbin method and paradigm model The statistical 
population of the study includes people with management experience at the level of 
senior management of the country, experts and sports policy makers, professors of 
sports management who had articles or writings in the field of research that the opinions 
of 25 experts to reach theoretical saturation in full Unlikely and using theoretical 
targeted techniques and snowballs were selected. To analyze the data, open, pivotal and 
selective coding were used. The reliability of the interviews was 0.85 by intra-subject 
agreement study. A total of 495 conceptual statements were created from open source 
and 25 axes from the process of communication between codes and 15 selected codes 
to develop the main phenomenon. The results showed 15 factors of revolutionary 
system, revolutionary spirit, jihadi management, hope for the future, safe and stable, 
religious and Mahdavi, independent, moral, knowledge-based sport, ethics-oriented, 
resilient sports economics, value-oriented, dignified, justice-oriented and Civilizing 
sport affects the development of sport. According to the results, a historical and 
retrospective view is suggested in order to use and learn from the experiences of the 
past in the field of sports. 
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