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 چکیده

ورزش  يستاوردهامعنا که د نیدارد، به ا یاجتماع يبا نهادها و ساختارها کیاُرگان يوندیپ ،یو فرهنگ یاجتماع ايدهیپد عنوانبهورزش 
فرهنگ ورزش  هايمؤلفه نییتع. هدف از این تحقیق دشونیمحسوب م یشاخص فرهنگ عموم کطورکلی یبهمربوط به آن،  هايتیو فعال

برداري از روش تحلیل تماتیک ی بود که با بهرهفیک و از نظر استراتژي حاضر از نظر هدف بنیادي قیروش تحقمسلمان بود.  زنان یقهرمان
 نظران حوزة ورزش قهرمانی و ورزش بانوانصاحبمتخصصان،  ساختاریافته بانیمهاز روش مصاحبه  آوري اطالعاتبراي جمع. انجام شد

ري در کارشناسی ارشد یا باالتر و داشتن تجربه کا شرط ورود به مصاحبه داشتن تحصیالت مرتبط با علوم ورزشی با مدركاستفاده شد. 
مصاحبه به حد اشباع  32و نهایتاً با  ه برفی انجام شدگیري به روش هدفمند و گلولسال بود. نمونه 10حوزه ورزش بانوان به مدت حداقل 

افزار از نرمهاي آن بود. و مؤلفهن واقهرمانی بانفرهنگ ورزش  یستیاي با دو سؤال باز در مورد چسنجش پرسشنامه ابزارنظري رسید. 
MAXQDA  براي تحلیل اطالعات و ترسیم الگو استفاده شد. نتایج نشان داد که کدهاي انتخابی فرهنگ ورزش قهرمانی  2020ورژن

ی، مذهب –یمل هايی، ارزشمیرفتار ت فرهنگي، هوادار فرهنگی، رقابت فرهنگاي، حرفه فرهنگی، فرهنگ اجتماعاند از: زنان عبارت
یر عاملی تأثیرگذارتر نسبت به سا زنان مسلمان یورزش قهرمان. باید توجه داشت که فرهنگ اجتماعی در فعال یو سبک زندگ باورها

 هاي کالن مدنظر قرار گیرد.گیريعوامل بوده و باید در تصمیم
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 مقدمه

موازات توسعه و دهد که بهتاریخ ورزش نشان می

هاي ورزشی پیشرفت فرهنگ عمومی یک جامعه، فعالیت

نیز حضوري موفق و پویا در زندگی افراد جامعه داشته است. 

پذیر نیست جدایی بین ورزش و فرهنگ یک جامعه امکان

تواند عامل ارتقاي ورزشی و باعث و ارتقاي فرهنگی می

آن در جهت تکامل باشد، که این نشانگر  دگرگونی و تحول

).انسان شناسان درباره 6تأثیر متقابل ورزش و فرهنگ است(

هاي عنوان یک پدیده فرهنگی و اجتماعی، پژوهشورزش به

اند. ورزش از دو منظر در مطالعات زیادي انجام داده

شناسی داراي اهمیت است، اول از دیدگاه تداخل انسان

اي براي مشاهده تغییرات عنوان رابطهفرهنگی و دیگري به

فرهنگ جامعه. تداخل و تعامل فرهنگی از طریق ورزش به 

معناي انتقال معناي فرهنگی توسط ورزش است که مفاهیم 

هاي شود و جلوهبومی، ملی، گروهی و جهانی را شامل می

هاي تلفیقی و آن در رفتارهاي فرهنگی و آیینی به شکل

). ورزش 12شود (ی نمایان میجهان -بازتولید قومی

اي فرهنگی اجتماعی است که با ساختارها، نهادها، و پدیده

اقشار مختلف اجتماعی خصوصاً زنان مرتبط است. 

ها بر این حقیقت تأکید دارند که زنان مسلمان براي پژوهش

شرکت در ورزش با مشکالت اجتماعی و فرهنگی از سوي 

خص شده است که جامعه مواجه هستند. براي مثال مش

المللی مانند زنان مسلمان کمتر در رویدادهاي ورزشی بین

یابند، زیرا در این صورت از سوي جامعه المپیک حضور می

شوند. البته خود مورد تبعیض قرار گرفته و یا طرد می

طور مشکالت دیگري براي زنان مسلمان وجود دارد. به

بی و نژادي مثال، در انگلستان، مسئله خشونت جنسی مذه

در قبال مسلمانان و عدم ارائه اطالعات صحیح در مورد 

گیري قضاوت ها باعث شکلجنسیت و اسالم توسط رسانه

). این 28عجوالنه و تبعیض در مورد مسلمانان شده است (

شده از سوي جامعه عرصه را براي ورزش مشکالت اعمال

زنان مسلمان در کشورهاي مختلف تنگ کرده است. زنان 

مسلمان وضعیت ظاهري و پوشش متمایزي دارند که این 

کند مسئله در مورد زنان بسیاري از مذاهب دیگر صدق نمی

)1.( 

ازآنجاکه زنان نیمی از منابع انسانی مؤثر در توسعه 

 -دهند، لذا در برنامه توسعۀ اقتصاديجوامع را تشکیل می

ها اییهاي استفاده بهتر از تواناجتماعی و فرهنگی باید راه

و استعدادهاي آنان را هموار ساخت تا امکان حضور مؤثر 

هاي مختلف اجتماعی ها در فرایند توسعۀ پایدار در زمینهآن

میسر شود و زمینۀ مشارکت مؤثر آنان در توسعۀ فرهنگی 

هاي سنتی زنان هاي سنتی به نقش). دیدگاه2فراهم آید (

ت گیري تصمیمادر ساختارهاي فرهنگی موجب شکل

هاي ورزشی شده است که نتیجه آن کالنی در بدنه سازمان

تخصیص نابرابر منابع مالی و معنوي به ورزش زنان بوده 

 ).10است (

زنان از دیرباز با مسائل و مشکالت اجتماعی زیادي 

توان به باورهاي نادرست اند که ازجمله میمواجه بوده

ها در خصوص )، تبعیض رسانه12فرهنگی در جامعه(

پوشش خبري ورزش زنان، عدم تمایل حامیان مالی نسبت 

به ورزش زنان اشاره کرد. البته در مقایسه با گذشته، ورزش 

هاي خوبی داشته است. افزایش تعداد زنان زنان پیشرفت

هاي هاي ورزشی، افزایش بودجهگیرنده در سازمانتصمیم

هاي مربوط به ورزش زنان و برتري زنان در بعضی رشته

شی ازجمله شواهدي هستند که بر این ادعا وجود ورز

). در کنار مشکالت متعدد ازجمله کمبودهایی نظیر 2دارد(

هاي ورزشی، تأسیسات، امکانات، تجهیزات وسایل و میدان

مسئله مهم نگرش افراد جامعه به ورزش زنان است. بسیاري 

از زنان علیرغم دسترسی به امکانات ورزشی، به دلیل 

توانند از این هاي موجود نمیفرهنگخردهها و نگرش

). با توجه به نقش مهم و اساسی 13مند شوند(موهبت بهره

عنوان نیمی از پیکره جامعه، ورزش در سالمت زنان به
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هاي فرهنگ ورزش قهرمانی زنان بررسی شده بایستی مؤلفه

هاي ورزشی تر آنان در عرصههاي حضور پررنگو زمینه

 فراهم شود.

ه استفاده از واژه ترکیبی فرهنگ ورزش بسیار امروز

هاي متداول شده است و فرهنگ ورزش برحسب برداشت

ها گذاريشود. اما ازآنجاکه در سیاستشخصی افراد معنا می

هاي کالن جوامع، شفافیت در مفاهیم و معانی ریزيو برنامه

شده هاي تدوینتواند بر میزان اثربخشی برنامهها میواژه

) در تحقیقی بر 1395اید، لذا کشکر، قاسمی و کارگر(بیفز

)، فرهنگ ورزش را 1383( 1اساس مدل فرهنگ شاین

ها فرهنگ هاي آن را معرفی کردند. آنتعریف کردند و مؤلفه

ورزش را مجموعه باورها و مفروضات انسانی مورد انتظار 

ها و هنجارهاي جامعه در ورزش و رفتار بر اساس ارزش

ه شامل رفتار محترمانه با رعایت اخالق و مطلوب جامع

تکریم فرهنگ سایر ملل و اقوام و ایجاد عادت به ورزش از 

طریق مدیریت منابع براي خلق شرایط و امکانات ورزشی و 

شناختی و هنرمندانه نمایش نمادهاي ملموس زیبایی

). 11اند(عنوان مصنوعات ورزش در جامعه تعریف کردهبه

ه تعریف فرهنگ ورزش در تحقیق مذکور، رغم ارائاما علی

مفهوم فرهنگ ورزش در تحقیقات مختلف روشن نیست و 

منظور محققان از معناي فرهنگ در تحقیقات در سایه ابهام 

قرار دارد و یا معانی مختلفی از آن قابل دریافت است. بر 

این اساس، تحقیقات متعددي با محوریت فرهنگ ورزش 

زش انجام شده است. رمضانی نژاد در ابعاد مختلف صنعت ور

) در پژوهشی به شناسایی عوامل و 1395و همکاران (

هاي مؤثر در توسعۀ فرهنگی در ورزش قهرمانی مالك

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که پنج عامل فرهنگ 

دینی، توسعۀ فرهنگ اقتصادي، -سیاسی، تقویت هویت ملی

فناوري براي  توسعۀ فرهنگ اجتماعی و توسعۀ آموزشی و

). در 4توسعۀ فرهنگی در ورزش قهرمانی ضروري هستند(

                                                           
1 . Shine 

) با بررسی 1392تحقیقی دیگر شعبانی بهار و مقبولی(

رابطه بین ورزش و حفظ هویت فرهنگی دانشجویان 

هاي هویت فرهنگی در ورزشکاران ورزشکار، بین مؤلفه

). برخی از محققان داخلی در 5اختالف معناداري یافتند(

ها در گسترش مضامین هاي خود به نقش رسانهپژوهش

طور مثال داوود زاد، برجعلی، فرهنگی تأکید داشتند. به

هاي استفاده از بندي مؤلفه) در اولویت1394صفانیا(

اینترنت براي توسعۀ ورزش در میان دانشگاهیان، به این 

اي یافتند که چون اینترنت از جذابیت ویژهنتیجه دست

سازي تواند بستر مناسبی براي فرهنگمی برخوردار است،

) در 1400). فرزادفر و همکاران (3توسعۀ ورزش باشد(

تحقیقی کیفی، پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی موفقیت زنان 

المللی را شناسایی ورزشکار مسلمان در رویدادهاي بین

نمودند و به این نتیجه رسیدند که پیامدهاي موفقیت در 

جتماعی و پیامدهاي فرهنگی موفقیت دو طبقه پیامدهاي ا

گیرند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قرار می

حجاب در بین زنان مسلمان عامل ضعف و محدودیت به 

رود، بلکه عاملی انگیزشی در بین ورزشکاران زن شمار نمی

شود. از پیامدهاي رویدادهاي مهم ورزشی محسوب می

توان به المللی میي بینموفقیت زنان مسلمان در رویدادها

اهمیت دادن زنان به ورزش و تمایل هرچه بیشتر براي 

اي اشاره سوي ورزش حرفهگذراندن اوقات فراغت و رفتن به

) در پژوهشی با عنوان 1400). طالقانی و همکاران (9کرد(

تحلیل گفتمان غالب ورزش قهرمانی بانوان کشور با تأکید 

ن نتیجه رسیدند که دو دسته ، به ای90بر قهرمانی در دهه 

عوامل در ورزش قهرمانی بانوان نقش دارند. عوامل بازدارنده 

حمایت مادي و معنوي مقامات دولتی، تبعیض شامل عدم

هاي جنسیتی و کمبود امکانات باشگاه و محدودیت

زیرساختی، فرهنگ مردساالري و در آخر عدم دریافت 

نفس، حمایت دبهکننده شامل اعتماپاداش و عوامل تقویت
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اي خانواده، پشتکار، انگیزه باال، حمایت مربی، اخالق حرفه

). 7هاي دینی و فرهنگ ورزش بانوان است(و توجه به ارزش

) در تحقیقی با عنوان تبیین 1399میریوسفی و بخشنده (

هاي جمعی بر توسعۀ بندي عوامل تأثیرگذار رسانهو اولویت

این نتیجه رسیدند که فرهنگی سیاسی ورزش قهرمانی به 

توسعۀ فرهنگ سیاسی ورزش قهرمانی با همکاري 

اي ورزشی (ورزش قهرمانی) جانبه جامعۀ علمی، رسانههمه

گیرد. نتایج این پژوهش نشان داد که سه عامل صورت می

هاي جمعی در ارتباط فرهنگی، آموزشی و تبلیغی با رسانه

 ).15هستند(

) به 1398ران (در تحقیقی دیگر میرشکاري و همکا

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان ایران 

نی، پرداختند و به این نتیجه رسیدند که توسعۀ ورزش قهرما

هاي اولیه و عوامل به بهبود وضعیت اجتماعی، زیرساخت

فنی نیاز دارد که موضوعات اجتماعی از اهمیت بیشتري 

 ت بیشتري بابرخوردار هستند. به همین خاطر باید تعامال

المللی براي رشد و نفوذ داخلی و نهادهاي بینهاي ذيگروه

).تحقیق موتمنی و 22توسعۀ ورزش زنان، صورت بگیرد(

بندي موانع ) با عنوان شناسایی و اولویت1393همکاران (

هاي ورزشی نشان داد که پیش روي بانوان در انجام فعالیت

 د فرهنگ محوري،عدم توجه مسئوالن به ورزش بانوان، وجو

گذاري الزم کمبود زمان، وضعیت اقتصادي و عدم سرمایه

تري به شمار در توسعۀ اماکن ورزشی زنان، موانع مهم

 ).14روند(می

شده در خارج از هاي انجامهمچنین در بررسی پژوهش

) در تحقیقی با عنوان سیماي حجاب 2021( 1کشور دوکا

که چگونه معناي  دهددر فرهنگ ورزشی آمریکا توضیح می

واسطه فرهنگ واقعی حجاب و مفهوم مذهبی پشت آن به

رود و با بیان دلیل اینکه چرا بایستی آمریکایی از بین می

                                                           
1 . Duca 
2 . Schneider  

هایی براي حجاب در مسابقات ورزشی مجاز باشد، راه

خواهند جلوگیري از تبعیض علیه زنان مسلمان که فقط می

نهاد هاي موردعالقه خود را انجام دهند پیشورزش

 .)22کند(می

) در تحقیقی با عنوان زنان در ورزش 2020( 2اشنایدر

به بررسی فلسفه ادبیات ورزش بانوان پرداخت و به این 

نتیجه رسید که پیشرفت هرچه بیشتر در ورزش زنان، تنها 

از طریق تغییرات فرهنگی بزرگ که رفتار عادالنه را افزایش 

در تحقیق خود  )2018). لیونگ (42گردد(دهد، میسر می

با عنوان مخالفت با ورزش زنان، به بررسی قانون اساسی و 

هاي ملی امریکا پرداخت و به این نتیجه رسید که سیاست

ها خصوصاً ورزش به در اسناد ملی امریکا در تمامی جنبه

موضوع عدالت و تساوي حقوق زنان و مردان تأکید شده 

آن را اجرا  اياست، اما دولت و مجریان به شکل سلیقه

) در تحقیق خود 2017و همکاران(3). فیتري25کنند(می

این نتیجه رسیدند که اگر نگرش مثبت، انگیزه باال، افزایش 

سطح آگاهی از اهمیت مشارکت ورزشی پس از دوران 

هاي مدرسه وجود داشته باشد، زنان مسلمان به فعالیت

 هاي بعد ادامه خواهند داد که اینورزشی خود در سال

). سیسیلیا و 24پذیري است(قسمتی از فرایند جامعه

تحرکی ) در پژوهش خود به بررسی علل کم2015همکاران(

ها نشان داد که زنان در رومانی پرداختند. نتایج تحقیق آن

تحرکی زنان موانع مذهبی، یکی از دالیل مهم کم

هاي ملی رومانی هاي متفاوت خانواده و سنتذهنیت

) به بررسی 2015( 4یق مشابه کالدرون).در تحق19است(

تجارب ورزشی و تفریحی زنان مسلمان در جنوب کالیفرنیا 

پرداخت. وي به این نتیجه رسید که مشارکت ورزشی 

هاي فرهنگی فرد و دختران مسلمان در درجه اول به زمینه

هاي خانوادگی او وابسته بود. همچنین زنان مسلمان ارزش

3 . Fitri 
4 . Calderon 
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هاي فریحی و ورزشی، با چالشهاي تدر انتخاب فعالیت

اجتماعی، فرهنگی و مذهبی در مورد رفتار و نوع پوشش 

) 2014( 1). در تحقیقی دیگر، ادیم و صبا18روبرو بودند(

به این نتیجه رسیدند که اگرچه مسیحیان و مسلمانان براي 

ورزش مزایاي جسمی، ذهنی، اجتماعی و معنوي مشابهی 

یان و هاي مسیحنگرش گیرند، اما میانرا در نظر می

مسلمانان نسبت به ورزش و مشارکت ورزشی تفاوت 

هایی براي دو داري وجود دارد. در اسالم محدودیتمعنی

جنس مخالف در تعامل باهم وجود دارد که این امر باعث 

هاي محروم شدن زنان مسلمان از شرکت فعال در عرصه

در ) 2014( 2). ضمناً عزیزي و حسن23گردد(ورزشی می

پژوهش خود با عنوان زنان ایرانی، ورزش و مسئله حجاب، 

هاي مختلفی بین مفهوم به این نتیجه رسیدند که دیدگاه

هاي غربی وجود دارد. زنان ایرانی اسالم از زنانگی و نظریه

هاي در حال حاضر بیش از گذشته در عرصه رقابت

کنند، اما به خاطر حفظ حجاب المللی حضور پیدا میبین

). 17شوند(ود مشکالت و مسائل بسیاري مواجه میخ

) در پژوهشی با موضوع 2014و همکاران( 3مروت

 هاي پیش روي عملکرد ورزشی زنان مسلمانمحدودیت

دریافتند که در کشورهاي مسلمان براي اکثر مردم مفهوم 

هاي ورزش یک امر مردانه است و محدودیت

متعددي از اجتماعی،فرهنگی، مذهبی، اقتصادي، روانی 

هاي ورزشی ملی و مشارکت و حضور زنان در عرصه رقابت

). در پژوهشی مشابه آل 26کند(المللی جلوگیري میبین

) و 16) در جامعه زنان سعودي(2012و همکاران( 4عیسی

) در میان دانشجویان زن مسلمان ترکیه، 2011( 5تکین

نگرش جنسیتی جامعه مسلمان نسبت به زنان و ساختار 

عنوان مانعی براي مشارکت زنان اعی مردساالرانه را بهاجتم

 سهم زنان ).30مسلمان در فعالیت بدنی و ورزش دریافتند(

                                                           
1 . Edim & Saba 
2 . Aziz & Hassan 
3 . Marwat 

 و دارند مختلف کشورهاي ورزش دستاوردهاي از مهمی

 بررسی که قابلیت است هاییویژگی داراي زنان ورزش

جا محیط براي  هر .دارد را فرهنگخرده عنوانبه

هاي آنان هاي ورزشی بانوان فراهم باشد، تواناییفعالیت

کند و اثرات آن در جامعه بیشتر قدرت بروز بیشتري پیدا می

با توجه به اینکه تصمیمات کالن در  ). 4گردد(نمایان می

حوزه ورزش قهرمانی زنان مسلمان معموالً بدون 

انجام تحقیقی  شود.هاي علمی و تحقیقی گرفته میپشتوانه

هاي فرهنگ ورزش قهرمانی زنان براي شناسایی مؤلفه

ها در این گیريمسلمان ضرورت دارد تا بخشی از تصمیم

 اهمیت و ذکرشده مطالب به توجه زمینه را پوشش دهد. با

 درصدد پژوهش این جهان، در زنان ورزش روزافزون

 فرهنگ هايپاسخگویی به این سؤال اساسی است که مؤلفه

 اند؟بانوان مسلمان کدام ورزش قهرمانی

 
 شناسی تحقیقروش

از نظر هدف بنیادي و به لحاظ  حاضر قیروش تحق

برداري از مصاحبه که با بهره استراتژي از نوع کیفی بود

کنندگان در مصاحبه با استفاده از شرکت. اسمی انجام شد

تکنیک مثلث سازي و در شروع به شکل هدفمند انتخاب 

نظران حوزه ورزش صاحب و متخصصانشدند و شامل 

نفر که  5بودند. در ابتدا مصاحبه با  قهرمانی و ورزش بانوان

شرط ورود . به شکل هدفمند انتخاب شده بودند، شروع شد

ت مرتبط با علوم ورزشی با به مصاحبه، داشتن تحصیال

مدرك کارشناسی ارشد یا باالتر و داشتن تجربه کاري در 

طور  همان سال بود. 10حوزه ورزش بانوان به مدت حداقل 

کنندگان در شروع مصاحبه، به که ذکر شد، انتخاب شرکت

روش هدفمند و در ادامه به روش گلوله برفی انجام شد و 

باع نظري ادامه یافت؛ ها تا رسیدن به حد اشمصاحبه

4 . Al-Elisa 
5 . Tekin 
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شونده آخر، اطالعات جدیدي نفر مصاحبه 3ترتیب که اینبه

هاي پیشین اضافه نکردند و هاي حاصل از مصاحبهبه یافته

کننده پایان یافت. جدول شرکت 32ها با درنهایت، مصاحبه

 دهد.شوندگان را نشان می) مشخصات مصاحبه1(

 کنندگان در مصاحبه تحقیق. مشخصات شرکت1جدول 

ف
 ردی

 شغل

 سن

ت
سی

 جن

ت
 تحصیال

 محل کار

ف
 ردی

 شغل

 سن

ت
سی

 جن

ت
 تحصیال

 محل کار

کارشناس  1
 خبره ورزش

کارشناسی  مرد 43
 ارشد

وزارت 
ورزش و 
 جوانان

دبیر  17
 فدراسیون

کارشناسی  زن 48
 ارشد

فدراسیون 
 ورزشی

دبیر  2
 فدراسیون

فدراسیون  دکتري زن 39
 ورزشی

کارشناس  18
 خبره ورزش

وزارت ورزش  دکتري زن 37
 و جوانان

 رئیسنایب 3
 فدراسیون

فدراسیون  دکتري زن 40
 ورزشی

وزارت ورزش  دکتري زن 41 مدیر ستادي 19
 و جوانان

 رئیسنایب 4
 فدراسیون

فدراسیون  دکتري زن 51
 ورزشی

کارشناس  20
 خبره ورزش

کارشناسی  مرد 54
 ارشد

وزارت ورزش 
 و جوانان

کارشناس  5
 خبره ورزش

وزارت  دکتري زن 35
ورزش و 
 جوانان

کارشناس  21
 خبره ورزش

وزارت ورزش  دکتري زن 43
 و جوانان

کارشناس  6
 خبره ورزش

وزارت  دکتري زن 45
ورزش و 
 جوانان

کارشناس  22
 خبره ورزش

کمیته ملی  دکتري زن 39
 المپیک

کارشناسی  زن 54 مدیر ستادي 7
 ارشد

وزارت 
ورزش و 
 جوانان

کارشناسی  زن 58 مدیر ستادي 23
 ارشد

کمیته ملی 
 المپیک

کارشناس  8
 خبره ورزش

وزارت  دکتري زن 39
ورزش و 
 جوانان

کمیته ملی  دکتري زن 44 مدیر ستادي 24
 المپیک

کارشناس  25 دانشگاه دکتري زن 59 علمیهیئت 9
 خبره ورزش

وزارت ورزش  دکتري زن 61
 و جوانان

کارشناس  10
 خبره ورزش

کارشناسی  مرد 47
 ارشد

فدراسیون  دکتري زن 39 دبیر کمیته 26 فدراسیون
 ورزشی

دبیر  27 دانشگاه دکتري زن 63 علمیهیئت 11
 فدراسیون

کارشناسی  مرد 45
 ارشد

فدراسیون 
 ورزشی

مدرس  12
 دانشگاه

کارشناسی  زن 37
 ارشد

کارشناس  28 دانشگاه
 خبره ورزش

وزارت ورزش  دکتري زن 43
 و جوانان

کارشناس  29 دانشگاه دکتري زن 46 علمیهیئت 13
 خبره ورزش

کارشناسی  زن 60
 ارشد

وزارت ورزش 
 و جوانان

 دانشگاه دکتري زن 49 علمیهیئت 30 دانشگاه دکتري زن 55 علمیهیئت 14

کارشناس  15
 خبره

کارشناسی  زن 42
 ارشد

کمیته ملی 
 المپیک

 رئیسنایب 31
 فدراسیون

فدراسیون  دکتري زن 47
 ورزشی

کارشناس  16
 خبره

کارشناسی  زن 52
 ارشد

کمیته ملی 
 المپیک

 رئیسنایب 32
 فدراسیون

کارشناسی  مرد 36
 ارشد

فدراسیون 
 ورزشی
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اي با دو سؤال باز در مورد پرسشنامه ،سنجش ابزار

 بودهاي آن و مؤلفهقهرمانی بانوان فرهنگ ورزش  یستیچ

. در شدشوندگان پرسیده میکه توسط محقق از مصاحبه

 يو فضا رهایکامالً با اهداف، متغ انیپاسخگو ،طول مصاحبه

 صیتشخ ییحاکم بر پژوهش کامالً آشنا شدند و توانا

با پرسش سؤاالت مختلف از را  موردبررسیموضوعات 

 نیبهتر، محقق جیبه نتا یابیو در مورد دست افتندمحقق، ی

هاي براي تحلیل داده .کردند راهنماییمؤثر  یرا به شکل

ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد و حاصل از مصاحبه

 2020ورژن  MAXQDAافزار منظور از نرمبه این 

 برداري شد.بهره

 
 هاي تحقیقیافته

مشخصات جمعیت شناختی مربوط به  2جدول 

درصد از نمونه در  8/43دهد. هاي تحقیق را نشان مینمونه

 5/62درصد زن و  4/85سال بودند.  50تا  40بازه سنی 

 درصد داراي مدرك دکتري بودند. 

 هاي تحقیقی نمونهشناخت تیمشخصات جمع. 2جدول 

 
 تحصیالت جنسیت سن

سال 40زیر  سال 50تا  40  سال 50بیش از    مرد زن 
کارشناسی 

 ارشد
 دکتري

 20 12 5 27 10 14 8 فراوانی

8/43 25 درصد فراوانی  2/31  4/85  6/14  5/37  5/62  

 
ها از هاي حاصل از مصاحبهدر ادامه براي تحلیل داده

اي تحلیل تماتیک که عبارت بود روش کدگذاري سه مرحله

از کدهاي باز، مقوله محوري و مقوله نهایی استفاده شد. 

 ها را نشانبندي داده، مراحل تحلیل و مقوله3جدول 

 دهد. می

 هابندي دادهمقوله . مراحل تحلیل و3جدول 
 مقوله نهایی مقوله محوري کد باز 
 فرهنگ اجتماعی ادب رعایت ادب تحت شرایط پرفشار  1
 گفتار و نوشتار مناسب با عرف جامعه  2
 رفتار بر اساس آداب اجتماعی روز  3
 احترام احترام به رقیب  4
برگزاري مسابقات مسئولینرفتار محترمانه با مدیران و   5  
 احترام به مربی خودي و حریف  6
 احترام به هواداران و تماشاگران  7
هابا خبرنگاران و رسانه آمیزاحترامرفتار   8  
دوستیمیهن  پرستیوطن  9  

 پایبندي به فرهنگ ملی  10
 پایبندي به فرهنگ قومی و محلی  11
 پوشش و ظاهر مناسب  ظاهر آراسته و مناسب  12
عرف جامعهرعایت پوشش بر اساس   13  
 الگو بودن از نظر ظاهري براي نوجوانان و جوانان  14
 دوري از نژادپرستی احترام به همه نژادها   15
هافرهنگو  هاقومیتاحترام به سایر   16  
 مقابله با تبعیض جنسیتی  17
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 مقوله نهایی مقوله محوري کد باز 
 محکومیت نژادپرستی  18
 عدم رفتار جنسیت زده  19
و صبوريخواهی عدالت تالش براي برقراري عدالت   20  
 احترام به قوانین جامعه  21
زااسترسصبوري در هنگام رخدادهاي   22  
عدالتیبیمقابله با   23  
ورزشی و غیرورزشی خواهیعدالت  24  
ايحرفهفرهنگ  احترام به قوانین رقابت اطاعت از قوانین بازي  25  
 عدم اعتراض به قاضی میدان  26
اشتباه داوريرفتار محترمانه در صورت تصمیمات   27  
محترمانه صورتبهپذیرش اخطار و اخراج و تذکر   28  
ايحرفهپایبندي به قرارداد   29 ايحرفهزندگی    
غیر تمرین و مسابقه هايزماندر  ايحرفهزندگی   30  
اطراف ورزشکاران قهرمان هايحاشیهدوري از   31  
ايحرفهرعایت اصول تغذیه   32  
بدنیاهمیت دادن به آمادگی   33  
در تمرینات موقعبهحضور   34  
المللیبینملی و  هايفدراسیون هاينامهآییناحترام به   35 گراییقانون   
 احترام به مفاد منشور المپیک  36
تیمی و سازمانی هايدستورالعملت ایرع  37  
گزینیهدف داشتن اهداف قابل حصول  38  
گراییکمال  39  
زماناهمیت دادن به زمان و مدیریت   40  
 انتخاب اهداف فردي همسو با اهداف تیمی  41
اندازچشمداشتن برنامه و   42  
در تمرین و مسابقه کوشیسخت  43  فرهنگ رقابتی سبک رقابتی 
 تالش براي جابجایی رکوردها  44
در زمین مسابقه کاريکمدوري از   45  
 اجتناب از آسیب زدن به حریفان  46
جوانمردانهرعایت قوانین بازي   47  
 هماهنگی  با تیم  رويتکاجتناب از   48
 هماهنگی با تیم  49
 احترام به تصمیمات تیمی  50
 فداکاري براي تیم  51
 ارجح دانستن منافع تیمی به منافع فردي  52
 تواضع تواضع در برابر رقبا   53
 پرهیز از رفتار غرورآمیز  54
 رفتار مناسب با تیم بازنده  55
به هواداران تیماحترام   56  فرهنگ هواداري رفتار با هواداران خودي 
 تقسیم شادي موفقیت با هواداران  57
هواداران هايبرنامهشرکت در   58  
 وقت گذاشتن براي ارتباط با هواداران تیم  59
 تهییج هواداران در هنگام برگزاري مسابقه  60
اجتماعی هايشبکهبا هواداران در  دوسویهارتباط   61  
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 مقوله نهایی مقوله محوري کد باز 
فرهنگ رفتار با  عدم تحقیر هواداران رقیب  62

هواداران رقیب کنندهتحریکو  آمیزتوهین هايصحبتعدم انتشار مطالب و   63 هواداران رقیب  
اجتماعی هايشبکهاحترام به رقبا در   64  
باسابقهاحترام به ورزشکاران   65  پیشکسوت محوري 

 
 فرهنگ رفتار تیمی

مراتبسلسهرعایت اصل   66  
هاقدیمیرعایت کسوت   67  
 اولویت بودن ورزشکاران قدیمی  68
 احترام به مربیان هماهنگی با تصمیمات مربیان  69
 احترام به کاپیتان و سرگروه تیم  70
 تبعیت از مربی در تمرین و مسابقه  71
کمک به ورزشکاران  حمایت از ورزشکاران جدید تیم  72

کارتازه رشد و پیشرفتتشویق ورزشکاران پایه به   73   
هامهارتکمک به ورزشکاران پایه براي توسعه   74  
 کمک به استعدادیابی و توسعه رشته ورزشی در کشور  75
مذهبی هايسنتاحترام به   76  –ملی  هايارزش احترام به مذاهب 

مذهبی  روزهايبه احترام   77 مذهبی  
مذهبی جامعه هايارزشرفتار بر اساس   78  
عقاید اکثریت و اقلیت جامعهاحترام به   79  احترام به عقاید 
مستمر سازيفرهنگ  80  
 رفتار بر اساس عرف و شرع جاري در جامعه  81
المللیبین هايمیدانرفتار اخالقی در   82 ملی هايارزشحفظ    
تصویر مناسب از فرهنگ ملی  ارائهتالش براي   83  
هویت ملی هايالماناشاعه   84  
المللیبینملی در مسابقات  هايپروتکلرفتار بر اساس   85  
باورها و سبک زندگی  آمادگی جسمانی فعالیت بدنی منظم  86

 تشویق مردم به ورزش همگانی  87 فعال
 حمایت از ورزش همگانی  88
 آمادگی روانی برخورداري از آمادگی ذهنی و روانی باال  89
 تالش براي ارتقاي سالمت روان جامعه از طریق ورزش  90
 باورها باور به پاکی ورزش  91
مثبت ورزش در جامعه تأثیرباور به   92  
 باور به توسعه پایدار از طریق ورزش  93
 باور به ارزش و اهمیت ورزش  94

 
و » هاي ملی و مذهبیارزش«، مقوله نهایی 1شکل 

طور که دهد. همانهاي محوري مربوطه را نشان میمقوله

مذهبی -هاي ملیشده است، مقوله ارزشدر شکل مشخص 

هاي ملی، احترام به شامل سه مقوله محوري شامل ارزش

 مذهب و احترام به عقاید است.
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 هاي محوري مربوطهو مقوله» هاي ملی و مذهبیارزش«نهایی .مقوله 1شکل 

 
و » باورها و سبک زندگی فعال«، مقوله نهایی 2شکل 

طور که دهد. همانهاي محوري مربوطه را نشان میمقوله

در شکل مشخص شده است، مقوله باورها و سبک زندگی 

ادگی جسمانی و فعال، شامل سه مقوله محوري باورها، آم

 آمادگی روانی است.

 
 هاي محوري مربوطهو مقوله» باورها و سبک زندگی فعال«.مقوله نهایی 2شکل 

 
و » فرهنگ رفتار تیمی«، مقوله نهایی 3شکل 

طور که دهد. همانهاي محوري مربوطه را نشان میمقوله

است، مقوله فرهنگ رفتار تیمی، در شکل مشخص شده 

شامل سه مقوله محوري پیشکسوت محوري، احترام به 

 کار است.مربیان و کمک به ورزشکاران تازه
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 هاي محوري مربوطهو مقوله» فرهنگ رفتار تیمی«.مقوله نهایی 3شکل  

 
هاي و مقوله» یفرهنگ اجتماع«، مقوله نهایی 4شکل 

طور که در شکل دهد. همانمحوري مربوطه را نشان می

مشخص شده است، مقوله فرهنگ اجتماعی، شامل شش 

خواهی و صبوري، مقوله محوري دوري از نژادپرستی، عدالت

 دوستی و پوشش و ظاهر مناسب است.ادب، احترام، میهن

 
 هاي محوري مربوطهو مقوله» اجتماعی فرهنگ«.مقوله نهایی 4شکل 

هاي و مقوله» ايفرهنگ حرفه«، مقوله نهایی 5شکل 

طور که در شکل دهد. همانمحوري مربوطه را نشان می

اي، شامل چهار مشخص شده است، مقوله فرهنگ حرفه

گرایی اي، احترام به قوانین رقابت، قانونمقوله زندگی حرفه

 گزینی است.هدفو 
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 هاي محوري مربوطهو مقوله» ايفرهنگ حرفه«.مقوله نهایی 5شکل 

 
هاي و مقوله» فرهنگ رقابتی«، مقوله نهایی 6شکل 

طور که در شکل مشخص دهد. همانمربوطه را نشان می

ه محوري شده است، مقوله فرهنگ رقابتی ، شامل سه مقول

 تواضع، سبک رقابتی و هماهنگی با تیم است.

 
 هاي محوري مربوطهو مقوله» فرهنگ رقابتی«.مقوله نهایی 6شکل 

 
هاي و مقوله» فرهنگ هواداري«، مقوله نهایی 7شکل 

طور که در شکل دهد. همانمحوري مربوطه را نشان می

مشخص شده است، مقوله فرهنگ هواداري، شامل دو مقوله 

محوري رفتار با هوادار خودي و فرهنگ رفتار با هواداران 

 رقیب است.
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 هاي محوري مربوطهو مقوله» هواداري فرهنگ«.مقوله نهایی 7شکل 

 
فرهنگ آمده الگوي کیفی دستو با توجه به  عوامل به

 به دست آمد. 8بر اساس شکل  زنان یورزش قهرمان

 
 زنان یفرهنگ ورزش قهرمان. الگوي 8شکل 

 
 گیريبحث و نتیجه

تر بیان شد، فرهنگ توجه به مسائلی که پیشبا 

دهنده ذهن، رفتار عمومی و حرکت جامعه و همچنین شکل

هاي اقتصادي، هاي کالن مانند تصمیمدهنده تصمیم جهت

)، لذا بر این 20سیاسی، مدیریتی و حتی تولیدي است (

هاي اصلی عنوان یکی از محركتوان فرهنگ را بهاساس می

در حوزه آقایان و چه در حوزه بانوان ورزش قهرمانی چه 

پنداشت. در این راستا تحقیقات متعددي نیز مؤید موضوع 

تواند عاملی مهم در حوزه بوده و نشان دادند که فرهنگ می

 ورزش بانوان قلمداد گردد.

اند که هاي مرتبط بافرهنگ و ورزش نشان دادهپژوهش

ري فراوانی هاي اخالقی و رفتادر ورزش قهرمانی، ناهنجاري
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وجود دارد. اما نتایج پژوهش رمضانی نژاد و 

) حاکی از آن بود که با گسترش فرهنگ 1395همکاران(

ویژه فرهنگ سیاسی و تقویت هویت ملی ورزش قهرمانی به

ها را صورت غیرمستقیم این ناهنجاريتوان بهو دینی، می

). توسعۀ فرهنگ ورزش قهرمانی، توسعۀ کیفی 4کاهش داد(

گ است. در این توسعه، سالم زندگی کردن، پرورش فرهن

فضائلی مانند عدالت و برابري، دستیابی جامعه به سعادت و 

نیکبختی، بهبود کیفیت زندگی، تحقق برابري و عدالت 

ساالري موردتوجه است. اجتماعی و تحقق نظام شایسته

ورزش قهرمانی و موفقیت در آن عاملی مهم براي گسترش 

فعالیت بدنی، بهبود سرمایه اجتماعی،  فرهنگ سالمت و

مشارکت اجتماعی، برابري جنسیتی، آشتی و صلح جهانی 

در رشد توانمندي کشورها است. بنابراین الزم است ورزش 

و فرهنگ ورزش همگام بافرهنگ جامعه در سطح ملی 

توسعه یابد و در ابعاد مختلف موردتوجه قرار بگیرد. زنان 

انسانی هر جامعه را در ورزش  نیز  بخش مهمی از سرمایه

دهند و حضور ایشان در عرصه ورزش قهرمانی تشکیل می

دهنده تالش کشورها براي باعث توسعه کشورها و نشان

 توسعه نیز است.

بر این اساس ضرورت داشت که با انجام تحقیق پیش  

هاي فرهنگ ورزش قهرمانی، زمینۀ رو و با شناسایی مؤلفه

یرگذار بر ورزش قهرمانی بانوان ارتقاي این عامل تأث

هایی در جهت بهبود ها، برنامهتا بر اساس آن شناسایی شود

فرهنگ ورزش قهرمانی بانوان و متعاقب آن ارتقاي وضعیت 

بینی گردد. نتایج ورزش قهرمانی بانوان در کشورمان پیش

هاي فرهنگ ورزش تحقیق نشان داد که یکی از مؤلفه

دهد. تشکیل می مذهبی -هاي ملیقهرمانی بانوان را ارزش

در این زمینه الزم به ذکر است که کشورمان از فرهنگ 

اسالمی خاصی برخوردار است و لذا بایستی  -ایرانی

ویژه ورزشکاران زن ایرانی در ورزشکاران قهرمان کشور به

مذهبی به فعالیت پرداخته و براي  -هاي ملیسایه آن ارزش

رسد دازند. در این راستا به نظر میافتخار آفرینی بپرکشور به

هاي ملی احترام به مذاهب،احترام به عقاید و حفظ ارزش که

تواند در قالب از اهمیت خاصی برخوردار باشند که می

هاي مذهبی، احترام مسائلی همچون احترام به سنت

هاي مذهبی روزهاي مذهبی و رفتار بر اساس ارزشبه

ت و اقلیت جامعه، جامعه؛احترام به عقاید اکثری

سازي مستمر و رفتار بر اساس عرف و شرع جاري فرهنگ

المللی، تالش هاي بینرفتار اخالقی در میدان در جامعه؛

براي ارائه تصویر مناسب از فرهنگ ملی، اشاعۀ نمادهاي 

هاي ملی در مسابقات هویت ملی و رفتار بر اساس پروتکل

رود که بانوان ورزشکار المللی نمود یابد. لذا انتظار میبین

چنینی، عالوه بر قهرمان کشورمان با ارائه رفتارهایی این

عنوان الگویی مذهبی، به -هاي ملیاحترام و حفظ ارزش

مناسب براي نوآموزان ورزشی نیز عمل نموده و بدین ترتیب 

بخشی از فرهنگ ورزش قهرمانی بانوان را در کشور اشاعه 

عنوان و سبک زندگی فعال نیز بهدهند. از طرف دیگر، باورها 

هاي فرهنگ ورزش قهرمانی بانوان مورد یکی دیگر از مؤلفه

هاي شناسایی قرار گرفت. این مؤلفه نیز مانند مؤلفه ارزش

مذهبی چنانچه موردتوجه ورزشکاران قهرمان زن  -ملی

تواند بخش دیگري از فرهنگ ورزش کشور قرار گیرد می

ساز ارتقاي ا تقویت نموده و زمینهقهرمانی بانوان در کشور ر

هرچه بیشتر ورزش قهرمانی در میان بانوان کشور گردد. در 

باور به پاکی ورزش، باور به تأثیر  باورهایی مانند این راستا

مثبت ورزش در جامعه، باور به توسعه پایدار از طریق ورزش 

 و باور به ارزش و اهمیت ورزش؛ آمادگی جسمانی در قالب

بدنی منظم، تشویق مردم به ورزش همگانی و فعالیت 

حمایت از ورزش همگانی و درنهایت، آمادگی روانی 

برخورداري از آمادگی ذهنی و روانی باال و تالش  صورتبه

تواند براي ارتقاي سالمت روان جامعه از طریق ورزش می

اي دیگر از فرهنگ ورزش قهرمانی کارگشا بوده و گوشه

دیگر مؤلفه ورزش قهرمانی  ا بخشد.بانوان کشور را ارتق
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بانوان که شناسایی شد، مؤلفه فرهنگ اجتماعی بود. با توجه 

به آنکه ورزشکاران قهرمان کشور در جامعه زندگی کرده و 

ویژه براي عنوان الگوي اجتماعی مناسبی بهالزم است به

نوجوانان و جوانان رفتار نمایند، لذا ضرورت دارد که با 

دوري از  اي اجتماعی مختلف همچونهرعایت ارزش

خواهی و صبوري، ادب، احترام، نژادپرستی، عدالت

دوستی و پوشش و ظاهر مناسب، الگوهاي مناسبی میهن

مندان براي جامعه قلمداد شوند و بدین طریق عالقه

سوي ورزش قهرمانی تشویق نمایند.احترام به بیشتري را به

ها، مقابله با ها و فرهنگهمه نژادها، احترام به سایر قومیت

تبعیض جنسیتی، محکومیت نژادپرستی و عدم رفتار 

تالش براي برقراري عدالت، احترام به قوانین  جنسیت زده؛

زا، مقابله با جامعه، صبوري در هنگام رخدادهاي استرس

خواهی ورزشی و غیرورزشی؛ رعایت ادب عدالتی و عدالتبی

ر مناسب با عرف جامعه تحت شرایط پرفشار، گفتار و نوشتا

و رفتار بر اساس آداب اجتماعی روز؛ احترام به رقیب، رفتار 

محترمانه با مدیران و مسئولین برگزاري مسابقات، احترام 

به مربی خودي و حریف، احترام به هواداران و تماشاگران و 

پرستی، وطن ها؛آمیز با خبرنگاران و رسانهرفتار احترام

لی و پایبندي به فرهنگ قومی و پایبندي به فرهنگ م

محلی؛ ظاهر آراسته و مناسب، رعایت پوشش بر اساس عرف 

جامعه و الگو بودن از نظر ظاهري براي نوجوانان و جوانان 

هاي یادشده توانند نمودهاي واقعی شاخصجملگی می

باشند که به نظر ضروري است بانوان ورزشکار قهرمان 

ورزش قهرمانی در حوزة  منظور ارتقاي فرهنگکشورمان به

 بانوان مدنظر قرار دهند.

شود که هاي یادشده، مشاهده میبا نظري به مؤلفه

ها بر رفتارهاي الزم در متن جامعه اشاره تقریباً همه آن

توانند بر فرهنگ ورزش قهرمانی بانوان مؤثر داشتند که می

ها وجود دارند آنکه، بخش دیگري از مؤلفهواقع شوند. حال

با  براي ارتقاي فرهنگ ورزش قهرمانی بانوان غالباً که

اي و در متن ورزش بایستی موردتوجه قرار صورت حرفهبه

ها را فرهنگ رفتار تیمی تشکیل گیرند. یکی از این مؤلفه

هایی همچون پیشکسوت دهد. در این مؤلفه شاخصمی

کار محوري، احترام به مربیان و کمک به ورزشکاران تازه

دهنده رفتارهاي خاص و ورزشی بانوان ارد که نشانوجود د

شدت موردتوجه جوانان و تواند بهورزشکار بوده و می

مندان به ورزش قهرمانی قرار گیرد. ویژه عالقهنوجوانان به

مراتب، احترام به ورزشکاران باسابقه، رعایت اصل سلسه

 ها و اولویت بودن ورزشکاران قدیمی؛رعایت کسوت قدیمی

هنگی با تصمیمات مربیان، احترام به کاپیتان و سرگروه هما

و درنهایت حمایت  تیم و تبعیت از مربی در تمرین و مسابقه

از ورزشکاران جدید تیم، تشویق ورزشکاران پایه به رشد و 

ها و پیشرفت، کمک به ورزشکاران پایه براي توسعه مهارت

کمک به استعدادیابی و توسعه رشته ورزشی در کشور 

درواقع رفتارهایی است که از بانوان ورزشکار قهرمان کشور 

ها، فرهنگ ورزش قهرمانی رود که با رعایت آنانتظار می

ازپیش ارتقا بخشند و با انجام این بانوان در کشور را بیش

تري براي نوجوانان و جوانان کارها، الگوهاي ورزشی مناسب

زشکار قهرمان رود که بانوان ورباشند. همچنین، انتظار می

کشور در حرفه خود که همانا ورزش قهرمانی است با ارائه 

اي، همچون اي و درواقع فرهنگ حرفهرفتارهاي حرفه

اي سایر کشورها عمل نموده و فرهنگ ورزشکاران حرفه

اي مطلوب و شایسته به نمایش گونهورزش قهرمانی را به

ان بگذارند. در این راستا الزم است که این ورزشکار

گزینی در قالب داشتن اهداف قابل هاي هدفشاخص

گرایی، اهمیت دادن به زمان و مدیریت زمان، حصول، کمال

انتخاب اهداف فردي همسو با اهداف تیمی و داشتن برنامه 

پایبندي به  صورتاي بهانداز؛ شاخص زندگی حرفهو چشم

 هاي غیر تمرین واي در زماناي، زندگی حرفهقرارداد حرفه

هاي اطراف ورزشکاران قهرمان، مسابقه، دوري از حاشیه

اي، اهمیت دادن به آمادگی بدنی رعایت اصول تغذیه حرفه
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موقع در تمرینات؛ شاخص احترام به قوانین و حضور به

رقابت با اطاعت از قوانین بازي، عدم اعتراض به قاضی 

میدان، رفتار محترمانه در صورت تصمیمات اشتباه داوري 

صورت محترمانه و نیز ذیرش اخطار و اخراج و تذکر بهو پ

هاي نامهاحترام به آیین صورتگرایی بهشاخص قانون

المللی، احترام به مفاد منشور هاي ملی و بینفدراسیون

هاي تیمی و سازمانی را المپیک و رعایت دستورالعمل

اي رفتار مانند یک ورزشکار حرفهموردتوجه قرار داده و به

یند تا عالوه بر موفقیت خود در زندگی ورزشی و نما

شان، فرهنگ ورزش قهرمانی را نیز به سایر بانوان ايحرفه

ورزش کشور نشان داده و درنهایت موجبات ارتقاي فرهنگ 

ورزش قهرمانی بانوان در کشور را فراهم نمایند. عالوه بر 

اي بانوان این، بخشی دیگر از زندگی ورزشی و حرفه

دهد قهرمان را مؤلفه فرهنگ رقابتی تشکیل می ورزشکار

اي بودن آنان در زمین مسابقه داشته و که نشان از حرفه

اي با محبوبیت و احترام عنوان یک ورزشکار حرفهآنان را به

توانند  با بیشتري مواجه خواهد ساخت. این ورزشکاران می

کوشی در تمرین و مسابقه، تالش براي جابجایی سخت

کاري در زمین مسابقه، اجتناب از ا، دوري از کمرکورده

 آسیب زدن به حریفان و رعایت قوانین بازي جوانمردانه

سبک رقابتی مثبت و سازنده خود را به نمایش گذاشته و 

هاي ورزشی مناسبی براي نوجوانان و جوانان باشند. اسوه

روي، هماهنگی با تیم، همچنین، الزم است با اجتناب از تک

م به تصمیمات تیمی، فداکاري براي تیم و ارجح احترا

اي گري خود را دانستن منافع تیمی به منافع فردي حرفه

در قالب یک تیم به نمایش گذاشته و همواره در هماهنگی 

عنوان دیگر شاخص کامل با تیم قرار گیرند. تواضع نیز به

مطرح در مؤلفه فرهنگ رقابتی بایستی مدنظر باشد و در 

ارهایی مانند تواضع در برابر رقبا، پرهیز از رفتار قالب رفت

غرورآمیز و رفتار مناسب با تیم بازنده نمود یابد. درنهایت، 

اي باید توجه داشت که بخشی دیگر از زندگی حرفه

ورزشکاران قهرمان را نه مردم عادي بلکه هواداران ورزشی 

دهد که همواره حامی ورزشکاران بوده و در تشکیل می

هاي مادي و معنوي بسیاري اي موفقیت آنان هزینهراست

نمایند؛ لذا ضرورت دارد که ورزشکاران قهرمان ازجمله می

بانوان ورزشکار در راستاي رفتار با هواداران از فرهنگ 

هواداري مثبتی برخوردار باشند. در این زمینه بایستی توجه 

 توان به دو بخش هواداران خوديداشت که هواداران را می

و هواداران حریف تقسیم نمود که در هر دودسته الزم است 

بانوان ورزشکار قهرمان با بروز رفتارهاي مناسب و سنجیده 

با آنان، الگوهاي فرهنگی مناسبی براي جامعه باشند. احترام 

به هواداران تیم، تقسیم شادي موفقیت با هواداران، شرکت 

ارتباط با هاي هواداران، وقت گذاشتن براي در برنامه

هواداران تیم، تهییج هواداران در هنگام برگزاري مسابقه و 

و  هاي اجتماعیارتباط دوسویه با هواداران در شبکه

عدم تحقیر هواداران رقیب، عدم انتشار مطالب و  همچنین

کننده هواداران رقیب و آمیز و تحریکهاي توهینصحبت

نمودهاي هاي اجتماعی ازجمله احترام به رقبا در شبکه

رود. با تمام رفتاري هستند که از این قهرمانان انتظار می

این تفاسیر و با توجه به جایگاه بزرگ بانوان ورزشکار 

ویژه نوجوانان و جوانان، به بانوان قهرمان در میان جامعه به

شود که ویژه بانوان قهرمان پیشنهاد میورزشکار کشور به

ر این تحقیق توجه شده دهاي شناساییدر تمامی جنبه

نموده و با رعایت رفتارهاي مناسب اعم از رفتارهاي 

اي خود، عالوه بر آنکه الگوهاي مناسبی اجتماعی و حرفه

براي ورزش دوستان و نوآموزان ورزشی باشند، بسترهاي 

توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی کشور را بهبود بخشیده و 

ور در درنهایت موانع فرهنگی توسعه ورزش قهرمانی کش

بندي کلی از حوزه بانوان را تسهیل نمایند. در یک جمع

هاي گونه عنوان نمود که مؤلفهتوان اینمباحث فوق، می

شده در تحقیق هر یک به نحوي بخشی از زندگی شناسایی

اي بانوان ورزشکار و قهرمان را تحت پوشش ورزشی و حرفه
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دي از توان با رعایت تعدادهند که بدون شک نمیقرار می

ها انتظار داشت که فرهنگ ورزش قهرمانی بانوان کشور آن

شده هاي شناساییها و شاخصارتقا یابد بلکه، مؤلفه

منظور ارتقاي پیوسته بوده و بههمصورت زنجیروار بهبه

فرهنگ ورزش قهرمانی بانوان در کشور الزم است تمامی 

ق که هاي آن مدنظر قرار گیرد. بنابراین، مدل تحقیجنبه

کشد هاي یادشده را به تصویر میارتباط و وابستگی مؤلفه

تواند راهنماي مناسبی براي بانوان ورزشکار قهرمان می

کشور و نیز مسئولین مربوطه باشد تا بتوانند با بهبود 

ها، زمینه ارتقاي فرهنگ ورزش وضعیت هر یک از مؤلفه
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Abstract 
Sport as a social and cultural phenomenon is organically links to social institutions and 
structures, in the sense that the achievements of sport and its related activities are 
generally considered as indicators of public culture. The purpose of this study was to 
determine the components of women's championship sports culture. The method of the 
present study was fundamental in terms of purpose and was qualitative, which was 
performed using thematic analysising, the method of data accumulation was semi-
structured interviews with experts of championship sports and women's sports. The 
condition for entering the interview was to have a sports science education with a 
master's degree or higher and to have professonal experience in women's sports for at 
least 10 years. Sampling was done in a purposeful and snowball method. The sample 
size was determined based on theoretical saturation. To achieve theoretical saturation, 
the interviews were extended to 32 cases. The assessment tool was a questionnaire with 
two open-ended questions about what is the culture of women's championship sports 
and its components. The validity of the questionnaires and interviews was confirmed 
and MAXQDA software version 2020 was used for data analysis and a qualitative 
model was drawn. The results showed that the selected categories of women's 
championship sports culture are social culture, professional culture, competitive culture, 
fan culture, team behavior culture, national-religious values, beliefs and active lifestyle. 
It should be noted that social culture is a more influential factor in Muslim women's 
championship sports than other factors and should be considered in major decisions. 
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