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 مقدمه

اي غیرقطعی و نسبی است. امنیت از حیث ذاتی واژه

-این بدان معناست که به شکل مطلق بیان نشده و گفتمان

از  شدتبهي امنیت نسبی است. واژه صورتبههاي مختلف 

 گریزد و حتی عملیاتی کردن آن نیز دشوار استتعریف می

ت قدر و شدت ،زانیبنا بر م یتیامن داتیمروزه تهد). ا13(

 حاکم ارزش نظام تیو هو یتنسبت به تمام شانیزابیآس

 داتیهدبه ت دیبا منظر نیاز ا .شوندیم يبندو طبقه فیتعر

 هیسا . در جهان ملتهب امروز،دوباره کرد ینگاه یتیامن

ی، کیان همه جوامع بوده و مصالح و منافع مل بر دیتهد

ها را به آن ، ثبات، مشروعیت و مقبولیتاستقاللکشور، 

هر  تیمتناسب با وضع یتیامن يدهایتهد. اندازدیم خطر

-يریپذبیمتفاوت بوده و در جهت آس ياکشور و هر جامعه

که  يدادیتوان گفت هرگونه رویم لذا .است ریمتغ نشا

به  یتیامن دیتعادل و انسجام جامعه را بر هم زند تهد ،ثبات

به  یتیامن دتهدیتوان گفت یم گریدعبارتبه .رودیشمار م

نظام ها، قاي رژیمکه ب شودیگفته م ییکارها ۀوعمجم

 ،شدهرفتهیپذ يحاکم و هنجارها يهاارزش ي،شهروند

و  مختلآحاد جامعه را  یزندگ وهیقانون و ش تیحاکم

 ).5( اندازدیها را به خطر مآن تیموجود

اگرچه از دیرباز مفهوم امنیت به بعد سخت و نظامی آن 

 رأسمحدود گردیده است، اما نظریات و مکاتب جدید و در 

نگرشی نرم به مفهوم امنیت  عنوانبه 1مکتب کپنهاگ هاآن

تالش کرده است تا با  "تهدیدات وجودي"تر خاص طوربهو 

نج از پ متأثراي پدیده عنوانبهبازبینی و تبیین امنیت 

) زیست 4) نظامی، 3) سیاسی، 2) اقتصادي، 1مفهوم؛ 

) فرهنگی اجتماعی به نقش هویت اجتماعی در 5محیط و 

این  پردازهینظر 2). بري بوزان7نماید ( دیتأکتقویت امنیت 

مراقبت از  يجامعه برا يو توانمند یاجتماع تیامنمکتب، 

                                                           
1 . Copenhagen Theory 
2 . Barry Buzan 
3 . State 

 ینیع داتیو تهد رییتغ طیخود در شرا نیادیبن يهایژگیو

 تیهو انیم کیکرده و بر ارتباط نزد فیتعر یو احتمال

 شود کهاست. او متذکر می داشته دیتأک تیجامعه و امن

 ی،اجتماع تیامن نیبنابرا هد،خوایرا م تیهو تیجامعه امن

 خود فراهم آورد ياعضا يبرا راخاطر  یودگآرامش و آس

)5.( 

در چارچوب  "مردم، دولت و هراس"بوزان در کتاب 

منطق اندیشۀ سیاسی جدید، امنیت را در اولویت دولت 

 نبی) 1945 – 1990دوران جنگ سرد ( یط). 13داند (می

دولت  نیوجود داشت و اساساً، ا تفاوتی 4و جامعه 3تدول

دو  ی. اما طبود دشوندهیتهدو هم  دکنندهیبود که هم تهد

 و دولت –رابطه جامعه  انکاررقابلیغ یبا دگرگون ریاخ ۀده

 تیامن ها،تجوامع در قبال دول مضاعف شدن وانمندت

هدف نهادهاي امنیتی در  است. افتهی یانیاعتبار شا 5جامعه

بحث اجتماع، حفظ هویت جامعه است. با در نظر گرفتن 

ها و توان چالشهویت همواره می کارانهمحافظهماهیت 

تغییرات را تهدیدي براي هویت ترسیم کرد. بعد اجتماعی 

کیفیت حیات  لحاظ ازامنیت به معناي بازخوانی آن 

اجتماعی، هویت و هنجارهاست. امروزه دیگر امنیت ملی 

که نبود  بساچهشود و در بعد نظامی خالصه نمی صرفاً

امنیت اجتماعی و تهدیدات شهروندان مانند کاهش امید به 

)، 10نسبت به امنیت نظامی است ( ترمهماي گی مؤلفهزند

از تهدید  توانینمی راحتبهچنانکه تهدید اجتماعی را 

ها، تهدید خارجی سیاسی جدا کرد. در روابط بین دولت

مهم در سطح اجتماعی موجبات آسیب به هویت ملی شده 

گیرد. مشکل اصلی که در زمره مالحظات سیاسی قرار می

امنیت ملی این است که اغلب  ازلحاظماعی تهدیدات اجت

 امنیت اصوالً ازآنجاکه. اندشدهدر داخل کشور واقع  هاآن

اجتماعی به الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، هویت مذهبی و 

4 . Society 
5 . Community Security 
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اغلب از داخل کشور  هاارزشقومی و رسوم مربوط است، این 

 گیرند. مورد تهدید قرار می

توسعۀ  هاي اجتماعی در خصوص ورزش باپژوهش

 1960ی ارتباط مستقیم داشته است. طی دهه شناسجامعه

هاي گوناگون شرکت براي تبیین جنبه 1970و اوایل دهه 

هاي ورزشی تالش بسیاري شده است. یکی از در فعالیت

ساز قرار گرفته است نقش امنیت موردتوجه راًیاخموارد که 

امروز ورزش و  يایدر دنورزش در تعامالت اجتماعی است. 

ورزش و  ۀدارند و دامن گریکدیبا  یقیارتباط وث یمل تیامن

 یاجتماع یعنوان مقوله فرهنگبه یورزش يهارقابت

 استیس ی،اجتماع تیامن ی،مل تیامن استیس يهاحوزه

 .قرار داده است ریرا تحت تأث المللنیروابط ب یو حت یخارج

و  یجسمان متسال شیورزش در افزا ياگر از کارکردها

که خود  ،میتوانمند بگذر يافراد تیجامعه و ترب یروان

و  یتوجه دولت به ورزش را از هر نظر منطق ییتنهابه

بزرگ در  يهايروزیکسب پ ،دهدینشان م يضرور

 میتحک ی،غرور مل شیدر افزا یمختلف ورزش يهادانیم

 ژیاعتبار و پرست شیتر افزااز همه مهم ی ومل یهمبستگ

ها دولت گریالملل و در رقابت با دنیب حدر سط کشورها

(). توسعه و ترویج ورزش در بین عامه  است رگذاریتأث اریبس

سازي و ). تیم16مردم امنیت اجتماعی را به همراه دارد (

هاي ورزشی داراي نکات مثبت ورزش عالوه بر فعالیت

ساز ایجاد روابط اجتماعی ي که زمینهاگونهبهفراوانی است 

شود و سبب فهم و شناخت دوستانه در بین اعضاي تیم می

ی براي مساعکیتشرهاي حاکم بر جامعه، مشارکت و ارزش

دستیابی به پیروزي و مقابله با شکست، بروز شخصیت 

، اهداف کارمیتقساجتماعی، احترام متقابل اجتماعی، 

مشترك اجتماعی و غیره از دستاوردهاي شرکت در فعالیت 

ی، روانشناسی شناسجامعهحوزه  نظرانصاحبورزشی است. 

و علوم ورزشی و مدیریت کارکردهاي اجتماعی مختلفی را 

توان اند که به شکل خالصه میبراي ورزش گزارش کرده

 ):1بندي کرد (را در موارد زیر دسته هاآن

هاي مناسب براي مشارکت در دن زمینهفراهم کر

هاي سالم اجتماعی در اوقات فراغت؛ افزایش قدرت فعالیت

اجتماعی  مسائلگیري صحیح و عادالنه در برخورد با تصمیم

دوستی و انسانیت؛ پرورش روحیه مختلف؛ تقویت حس نوع

هاي جوانمردي و توان رهبري؛ پیشگیري از آسیب

گرایی؛ داشتن ي و قانونریپذتیمسئولاجتماعی؛ تقویت 

گروهی؛ درك  صورتبههدف واحد و تالش براي تحقق آن 

هاي سازي هنجارهاي جمعی و ارزشانتقال و درونی

 اجتماعی.

اي مقوله عنوانبهاز سوي دیگر امنیت فرهنگی 

نظام  کیو قدرت  يتوانمند ۀمنزلبهبه اجتماع،  خوردهگره

مردم  یفرهنگ يازهاین درخور به يهاپاسخ ۀدر ارائ یاسیس

 جیترو ۀنیاست که زم یو مکان یزمان طیمتناسب با شرا

در جامعه را فراهم آورده  ینیو د یمل یفرهنگ یمبان حیصح

که ثبات  یبا نظام ارزش ریو مغا گانهیو از رسوخ فرهنگ ب

را به مخاطره خواهد انداخت  یاسینظام س يو بقا یاسیس

 يهامؤلفه ،یمل تیامن هرچند). 8( دینما يریجلوگ

چهره و  نیتربرجسته ،یفرهنگ تیامن کنیدارد ل يمتعدد

از  یفرهنگ تی. امندیآیآن به شمار م هیال نیتریدرون

احساس  نیا رد،یگینشئت م یو اجتماع يفرد ازیاحساس ن

و حفظ  یفرهنگ تیتداوم هو يبرا بخشنانیاطم طیبه شرا

بسط  زین یزندگ طیحدر م اجتماعی – یاسیس يروندها

مؤلفه قدرت و  کیمثابه منظر، فرهنگ به کی. از ابدییم

 لیتحل یدر درون نظام اصل ینظام فرع کی ایو  یمل تیامن

فرهنگ نقش گسترده و کار  د،یدر نگرش جد کنی. لشودیم

 ایمؤلفه قدرت و  ۀاز دامنه و عرص رتریفراگ اریبس ياژهیو

 یفرهنگ تینگرش، امن نی. در اردیگیرا در برم یمل تیامن

 ها است.حوزه ریدر سا تیتحقق امن ریشرط ناگز
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 .)15( بر فرهنگ استوار است تیامن ادیو بن تیهو 

در  ژهیوبهاصلی و بنیادین امنیت ملی  مؤلفهامنیت فرهنگی 

جامعه بالنده و پویا با  چراکهجمهوري اسالمی ایران است 

امنیت خویش خاستگاه مناسبی براي تضمین  نیتأم

هاي فرهنگی است. بالندگی فرهنگی در هنجارها و ارزش

یک جامعه ضامن حفظ امنیت همگرایی و ثبات در حوزه 

بدون امنیت  هاحوزه. امنیت در سایر است یالمللنیبملی و 

 ). 4فرهنگی مفهومی ندارد (

ر ي فرهنگی، ورزش نقشی پررنگ دهاشاخصدر بین 

ی موضوعی مهم بدنتیتربتوسعه آن دارد. امروزه ورزش و 

ي فرهنگ و بسیاري از الگوهاي اجتماعی ایران ریگشکلدر 

است. با استناد به منابع علمی، فرهنگی و تاریخی موجود، 

ی به لحاظ مفهومی و رویکردي در بدنتیتربورزش و 

فرهنگ و تمدن درخشان اسالمی و ایرانی یک مقوله 

شود. مبانی فرهنگی ورزش و تربیتی محسوب میفرهنگی 

در قرآن مجید، روایات و احادیث معصومان، مصوبه  وفوربه

ساله توسعه  5شوراي عالی انقالب فرهنگی، برنامه  565

المللی یونسکو منشور بین 97تا  92منشور ملی جوانان ماده 

شناسان و دانشمندان برجسته ایرانی یافت و نظرات فرهنگ

هاي فرهنگی ورزشی سایر برنامه بامطالعه). 14د (شومی

ی خوببه، استرالیا، ژاپن و غیره متحدهاالتیاکشورها مانند 

ایاالت "ها مانند توان متوجه شد که از طریق این برنامهمی

و اعزام سفیران مختلف ورزشی به  "هاي ورزشیرشته

دان کشورهاي آفریقایی (مانند اعزام خواهران ویلیامز به سو

هزار  50و اهدا کردن راکت تنیس به  هاییکایآمرتوسط 

دختر سودانی)، مسابقات فوتبال صلح بین آوارگان 

هاي ژاپنی سعی در تحقق فلسطینی و اسراییلی در کمپ

ي هاپژوهشاهداف فرهنگی خود از مسیر ورزش دارند. 

کارکرد فرهنگ و اجتماع در حوزة  ◌ٴ نهیدرزممختلفی 

ورزش  ◌ٴ نهیدرزمرشته تحریر درآمده اما امنیت تاکنون به 

). 4پراکنده و گذرا اشاره شده است ( صورتبهاین مطالعات 

و  یمؤلفه اصل ،یفرهنگ تیامن) 1385از دید نایینی (

از فرهنگ را در  فیتعر 270. وي است یمل تیامن نیادیبن

اند از: فرهنگ عبارت کرده که يبنددوازده طبقه دسته

. روش 3 .یاجتماع راثی. م2 .ی. کل روش زندگ1مثابه. به

 ی. چگونگ5رفتار.  تی. ذهن4تفکر، احساس و اعتقاد مردم. 

. رفتار 8تکرار امور.  اری. مع7ها. . مخزن آموخته6رفتار. 

 قی. فن تطب10رفتار.  يقواعد هنجار زمی. مکان9 .یاکتساب

قربی  .)15( رفتار سی. ماتر12و  خ.ی. رسوب تار11 ط.یبا مح

بر اساس  یفرهنگ تیامن) معتقدند 1393و محمدي نجم (

در سطوح  یداتیبا تهد تواندیم اندازسند چشم يهامؤلفه

 هاآن. از دید مواجه گردد يو راهبرد یمل ،یانسان يگانهسه

انداز در سند چشم یفرهنگ تیامن نیتأم يهاتوجه به مؤلفه

عدالت  قیتعم ،یبخشالهام زیر ضروري است:به دالیل 

 تیهو تیتقو ،یامن و اخالق ۀاستقرار جامع ،یاجتماع

 میکتح ،یاسالم يهابودن بر ارزش یمتک ،یو انقالب یاسالم

مشروع،  يهاياز آزاد انتیص ،یاجتماع يسازگار

 يو مدبرانه شدهيزیرجانبه و کوشش برنامههمه یبازدارندگ

 امنیت ) بین1393خوش فر و همکاران ( .)13ی (جمع

 شکوفایی و مشارکت پذیرش، یکپارچگی، ابعاد و اجتماعی

 شدت بیشترین که گزارش مثبت و دارمعنی رابطه اجتماعی

 با همبستگی کمترین و اجتماعی پذیرش بعد با همبستگی

ي آبادضیفشریعتی  .)2بود ( اجتماعی یکپارچگی بعد

) نشاط اجتماعی حاصل از صعود ایران به جام 1394(

فرانسه را با خوشحالی ایرانیان پس از فتح  1998جهانی 

 معتقد استعراق مقایسه و -ساله ایران 8خرمشهر در جنگ 

ها توانسته نقش بسزایی در تقویت ورزش در آن سال

سرزندگی و نشاط اجتماعی جامعه داشته باشد. بعالوه 

هاي مختلف ان مطرح ایرانی در کمپینحضور ورزشکار

حمایتی در زمان حوادث طبیعی مانند آنچه در سیالب سال 

قالي گنبد موجب شد تا حس و آق دخترپلدر  1398

 نیتأمدردمندي در جامعه را تقویت و مردم را نسبت به 
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). 6خوراك، پوشاك و مسکن هموطنان خود، آگاه نمایند (

) نیز در پژوهشی به بررسی 1397قائد امینی و همکاران (

 هویت امنیت فرهنگی و امنیت اجتماعی پرداخته و بین

 امنیت و اجتماعی امنیت با فرهنگی مشارکت و فرهنگی

 نشان همچنین و مثبتی گزارش معنادار رابطه فرهنگی

 رسانه، فرهنگی، میراث( فرهنگی هویت ابعاد که دادند

 مشارکت ابعاد و) باورها هنجارها، دین، زبان، ،ورسومآداب

 میراث نشریات، و کتاب تصویري، و صوتی( فرهنگی

 هايفعالیت نمایشی، و آئینی هنرهاي زبان، فرهنگی،

 و بصري هنرهاي ها،سنت با مرتبط يهاتیفعال ورزشی،

معنادار  رابطه فرهنگی امنیت و اجتماعی امنیت با) کتابخانه

ي و دستگردي آبادضیف). شریعتی 12مثبتی دارد (

 یورزش يهارشته يبرا یسه نقش اصلي امقاله) در 1398(

عنوان ورزش به )1 :کردندمطرح  یابزار فرهنگ کیعنوان به

 یورزش يهارشته )2 قدرت نرم تیتقو يبرا يالهیوس

ها و انسجام جوامع تقارب گفتمان يبرا اهرمیعنوان به

 جیترو يبرا يعنوان ابزاربه یورزش يهارشته )3ی تیچندمل

 به شیازپشیتوجه ب یالمللنیدر سطح ب زیآمروابط صلح

 يکارگشا تواندیم یفرهنگ ياعنوان مقولهبه دهیپد نیا

 يجمهور یفرهنگ تیاز مسائل مرتبط با امن ياریبس

) در 1399زارع و همکاران ( .)8( باشد رانیا یاسالم

 داریپا ۀدر توسع یفرهنگ تیامن يالگوپژوهشی با تحلیل 

 طیعوامل مح ،یعوامل اجتماع ،يوامل اقتصادمعتقدند ع

 انیم نیدر ا یمذهب ،یعوامل مل ،یاسیعوامل س ،یستیز

  .)4( گذارند ریتأث

-پژوهشگران خارجی نیز به این موضوع به شکل وسیع

اي به بررسی ) در مقاله2020( 1اند. فروکاواتري پرداخته

بر سرمایه اجتماعی آن  راتیتأثجایگاه رویدادهاي ورزشی و 

هاي سودان جنوبی پرداخته و اکثر بحران زدهبحرانکشور 

                                                           
1 . Furukawa 
2 . Eseoghane Efebeh 
3 . Spaaij & et al 

 بامطالعهداند. وي این کشور را ناشی از تعارضات قومی می

به  "روز ملی همبستگی"دوندگان حاضر در رویداد ورزشی 

این نتیجه رسید که این ورزشکاران سرمایه اجتماعی و 

). اسقوند 21ند (همبستگی بیشتري نسبت به سایرین دار

 به وجود) ورزش را ابزاري براي ترمیم جدایی 2020( 2افبه

هاي سیاسی گزارش و معتقد است ورزش آمده در فعالیت

ی از قبیل رنگ، زبان، نژادپرستعاملی در مبارزه با موانع 

جنسیت، کشور زادگاه، دین و اقشار مختلف اجتماعی است 

ی از کتاب خود فصلدر ) 2022( 3). اسپایج و همکاران20(

به بررسی نقش ورزش در اقامت  "شدنیجهان"با عنوان 

پناهندگان پرداخته و معتقد است ورزش ابزاري مناسب 

روانی خود -هاي تاریک روحیبراي خروج پناهندگان از خانه

) نیز با بررسی جایگاه ورزش در 2019( 4). دارت23است (

زش براي توسعه صلح میان فلسطینیان و اسراییل، برنامه ور

و صلح سازمان ملل متحد را ابزاري براي آشتی میان 

هاي فلسطینیان ساکن در غزه، وست بانک و سایر کمپ

پناهندگان این منطقه گزارش و این پدیده را عاملی در 

هاي روحی روانی فلسطینیان جهت کاهش تنش و آسیب

) عملکرد 2010( 5).  هیلوود و همکاران19داند (می

پکن را بررسی کرد  2008هاي ران هلندي در بازيورزشکا

هاي المپیک ي این کشور نسبت به بازياپله 6و صعود 

عامل در حفظ غرور ملی از دیدگاه  نیترمهمآتن را  2004

 6). میتون و همکاران24مردم این کشور گزارش کرد (

) نیز در پژوهشی بر روي مردم کشور استرالیا، 2004(

سیدنی و  2000هاي المپیک ر بازيموفقیت این کشور د

باالتر قرار گرفتن این کشور را نسبت به انگلستان و کانادا، 

عوامل افزایش غرور ملی این کشور گزارش کرد  نیترمهماز 

)22 .( 

4 . Dart 
5 . Hilvood 
6 . Mitton 
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هاي مختلف و پژوهشگران حوزه نظرانصاحب

 راًیاخی، علوم ورزشی، مدیریت و روانشناسی، شناسجامعه

ي هاجشنوارهالملل و علوم سیاسی براي ورزش و روابط بین

ورزشی کارکردهاي و اهداف مختلف و متنوعی را بیان 

اند  که در کنار بسیج منابع انسانی و مالی، تشکیالت نموده

الملل و ارتباطات میان ، گسترش روابط بینافتهیسازمان

فرهنگی، تقویت تفاهم و توسعۀ صلح، تقویت همبستگی و 

اجتماعی و کارکرد سرگرمی و تفریحی عمومی، مشارکت 

تر در ادبیات اجتماعی ورزش نقشی پررنگ_بعد فرهنگی 

پژوهشی داشته است. در این میان مکتب کپنهاگ با نگرشی 

نرم و با استفاده از منابع دیپلماتیک عمومی تالش کرده 

است تا امنیت را از مفهومی سخت و غیرقابل تغییر به 

-ي مختلفی در زمینههامؤلفهفاکتورها و  از متأثرمفهومی 

اجتماعی معرفی نماید. با توجه به حضور  -هاي فرهنگی

ي توسعه هامؤلفهیکی از درشت  عنوانبهورزش 

فرهنگی، پژوهش حاضر تالش کرده تا از این _اجتماعی

رهگذر براي تبیین جایگاه ورزش استفاده نماید. با عنایت 

هاي مختلف امنیتی الشبه فضاي پساتحریمی کنونی و چ

ها، تقابل با ورزش ایران از قبیل ورود زنان به ورزشگاه

نمایندگان رژیم صهیونیستی و پناهندگی ورزشکاران ایرانی 

الملل لزوم انجام پژوهشی در راستاي معرفی در عرصه بین

اجتماعی -و تقویت جایگاه ورزش در توسعه امنیت فرهنگی

هاي امنیتی کشور باشد. لذا هتواند کارگشاي برخی از گرمی

 عنوانبهاصلی پژوهش حاضر این است که ورزش  سؤال

اي جذاب، فراگیر و پرمخاطب چه نقشی در تقویت پدیده

 امنیت فرهنگی اجتماعی دارد؟

 شناسی پژوهشروش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ نحوه 

دایم کیفی (پارا صورتبهتوصیفی که  هادادهگردآوري 

 دهیعق نیبر ا يریتفس میپاراداتفسیرگرایی) صورت گرفت. 

 تیواقع ریو تفاس یاز ادراك ذهن تیاستوار است که واقع

 نیا ی. برخالف محققان علوم اجتماعشودیساخته م

 تواندینمو  دیها نباانسان ۀدارند مطالع دهیمحققان  عق

داشته باشد.  یعیمانند علوم طب ییارهایها و معروش

 قیدر اجتماع را از طر معنا دیتول میپارادا نیمحققان در ا

، یدر علوم اجتماع اتیو ن یو اهداف شخص اتین لیتحل

 برخالف. کنندیارتباطات مطالعه م ایو  یعلوم انسان

 جديطور را به یکه روش علم یمحققان علوم اجتماع

 یروش علم اب کردشانیدر رو رگراهای، تفسکنندیدنبال م

 يریتفس میکه پارادا ستیمعنا ن نیبه ا نیاند. امتفاوت

 تواندیم يریتفس قیتحق گرید يندارد. از سو یقاعده و اصول

از همان سؤاالت را  ياریبس يو نقد یعلم قیهمانند تحق

 يهامیپاسخ دهد فقط به طرق متفاوت. همانند پارادا

 اکنند یمیمطرح  هیاغلب نظر انیرگرایتفس گر،ید قیتحق

 هیخود را از نظر یمعن رگرایتفس کی. اگرچه ندیآزمایم

و  کنندیاستفاده م هیندرت از فرضبه انیرگرایتفس دارد.

کارشان استفاده  تیهدا يمسئله برا انیآن از ب يجابه

 برچسب. در تفسیرگرایی، دانش عامیانه با کنندیم

د براي شود، بلکه ابزاري سودمنی کنار نهاده نمیرعلمیغ

تبیین رخدادهاي زندگی روزمره و درك آن معانی سرشار 

دهند. است که مردم به زندگی روزمره خود می

هاي ، آن دسته از معانی که مردم در کنشگریدیعبارتبه

برند در دانش عامه آنان نهفته است متقابل روزمره به کار می

، جز از طریق درك دانش عامیانه، هاآنو درك دنیاي 

). نمونه مطالعاتی پژوهش حاضر به 17نیست ( ریپذکانام

شکل هدفمند (گلوله برفی) انتخاب گردید. در این راهبرد 

ها و مقوالت محوري است که گیري هدف استخراج تمنمونه

. یکی از دالیل ردیگیبرمی از تنوع را در آلدهیامجموعه 

استفاده از این روش به این دلیل است که کسی مدعی نشود 

). 18محقق انواع خاصی از موارد را در نظر نگرفته است (

اي ادامه گیري تا نقطهبراي برآورد حجم نمونه فرایند نمونه

یابد که اشباع نظري  حاصل شود. بدین معنا که با می
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سازي و سپس پیاده و شوندگانمصاحبهانتخاب زیگزاگی 

شود که تکرار می قدرآنها این فرایند تحلیل بالفاصله آن

یافته جدیدي به طبقات پیشین اضافه نشود. لذا پژوهش 

مصاحبه به اشباع نظري رسید که همین  13حاضر پس از 

 قرار گرفت.  مورداستفادهنمونه مطالعاتی  عنوانبهتعداد 

 
 گیري کیفیدر نمونه تیکفا بهفرایند حرکت زیگزاگی تا رسیدن  .1شکل 

 
استفاده که با  1در تحلیل متون از روش تحلیل تماتیک

هاي کیفی بر شناسایی ها در بطن دادهشناسایی الگوها یا تم

). در 17الگوي معناي در یک مجموعه داده تمرکز دارد (

استفاده شده  2خاص از راهبرد استربرگ طوربهاین پژوهش 

: 3ها) مدیریت داده1اي آن شامل. است. فراگرد پنج مرحله

ها سازي آنو آماده شدهنشیگزدهی مقاله تنظیم و سازمان

: در این 4ها) درگیري داده2جهت انجام آغاز تحلیل است. 

ها ها با انجام یکسري کدگذاريمرحله مقدمات تحلیل داده

شود، مستلزم توجه به موارد متعددي شامل، فراهم می

) 3. استها، کدبندي متمرکز کدگذاري باز، توسعه تم

ها و الگوهاي یافته ها، تممقولهها: در این مرحله ترسیم داده

به تصویر  6مفهومی و دیاگرام 5ايداده شده در قالب نقشه

ها ) توسعۀ تحلیل: آغاز و توسعه تحلیل4شود. کشیده می

) سنخ شناسی: در آخرین گام 5ها و ها و تممبتنی بر مقوله

 برحسببندي کرده و تحلیل، پژوهشگر الگوها را دسته

                                                           
1 . Thematic Analysis 
2 . Sterberg 
3 . Engagement 

). 1کند (شکل ي میسنخ بندرا  هاآنها هتها و شباتفاوت

ها در این پژوهش بدین گونه بود که شیوه انجام تحلیل داده

سازي و خوانش متن مقاالت منتخب، مفاهیم پس آماده

کلیدي به تفکیک هر مقاله احصاء شد. سپس مفاهیم 

وجوه اشتراك و افتراق به یک سطح باالتر،  برحسبکلیدي 

بندي شدند. در گام هاي ثانویه دستهدر قالب زیر مقوله

ها و هاي ثانویه نیز بر اساس شباهتبعدي، زیرمقوله

ي فرعی اولیه جاي هامؤلفهزیر  ها در مجموعهتفاوت

 ها ترسیم شد.گرفتند. سپس دیاگرام مفهومی یافته

 
 هاي پژوهشیافته

شناختی هاي جمعیتدهنده ویژگیجدول زیر نشان

. طبق این جدول اعضاي گروه خبرگان نمونه مطالعاتی است

ی علوم ورزشی و علمئتیهدلفی شامل سه گروه اعضاي 

علوم سیاسی، مدیران دستگاه وزارت خارجه و مدیران 

4 . Data display 
5 . Data map 
6 . Conceptual framework 
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ورزش صاحب اثر (کتاب، مقاله، یادداشت، مصاحبه) در 

ها حوزه ورزش و امنیت فرهنگی اجتماعی  بودند. سایر یافته

 آمده است: 1در جدول 

 شناختی نمونه مطالعاتی. نتایج جمعیت1جدول 
 درصد تعداد وضعیت شاخص درصد تعداد وضعیت شاخص

 وضعیت شغلی
 7/30 4 مدیران عالی ورزش کشور

 وضعیت سنی

 6/7 1 سال 30کمتر از 
 3/15 2 40تا  30 3/15 2 مدیران وزارت امور خارجه

 3/15 2 50تا  40 8/53 7 اعضاي هیأت علمی
وضعیت 
 تحصیلی 

 4/38 5 60تا  50   دکتري
 23 3 به باال 60   کارشناسی ارشد

 100 13 مجموع 0 0 کارشناسی
 

 42شناسی، در دور اول دلفی از میان با توجه به روش

 (شناخت تیاهمکمعنوان شاخص بسیار مفهوم به 3مفهوم 

 مشارکت اجتماعی، افزایش فرهنگی يهاتیظرف توسعه و

 هویت (تحکیم بحثقابلمفهوم  1اجتماع)،  در زنان

مفهوم مهم و بسیار مهم شناخته شدند.  38و  فرهنگی)

بودن پرسشنامه، خبرگان کیفیت  بازمهینعالوه با توجه به به

در دور که خود نشانه روایی است.  دییتأپرسشنامه را مورد 

دوم دلفی کلیه نتایج دور اول به همراه پرسشنامه در اختیار 

 3خبرگان قرار گرفت. بر اساس نظر خبرگان در دور دوم 

) 38ها (و بقیه شاخص تیاهمکمشاخص  عنوانبهشاخص 

عنوان عوامل مهم و بسیار مهم ورزش در تقویت امنیت به

، از 2فرهنگی اجتماعی شناخته شدند. با توجه به جدول 

فرهنگی  میان مفاهیم مرتبط با امنیت فرهنگی، تفاهم

فرهنگی  )، مصالحه18/4فرهنگی ( )، تعامالت13/4(

) به ترتیب 02/4اسالمی ( ملی فرهنگی ) و نمایش97/3(

امنیت فرهنگی و در بین  دهندهشکلي هامقوله نیترمهم

اجتماعی  )، مساوات69/4بزه ( نرخ امنیت اجتماعی، کاهش

 روحی )، سالمت12/4زندگی ( سبک در ، تحول)16/4(

 نیترمهم) و 03/4اجتماعی ( ) و انسجام11/4روانی (

مفاهیم اثرگذار ورزش بر امنیت اجتماعی از منظر نمونه 

اهمیت ورزش بر امنیت  تیدرنهامطالعاتی بوده است. 

) بیش از اهمیت آن بر امنیت فرهنگی 22/4اجتماعی (

 ):2) گزارش گردید (جدول 07/4(

. مفاهیم اثرگذار ورزش بر امنیت فرهنگی اجتماعی (منبع: نمونه مطالعاتی)2جدول   
میانگین  مفاهیم (میانگین مجموع) مقوله متغیر

 دور اول
انحراف 

 معیار
میانگین 
 دور دوم

انحراف 
 معیار

کد 
 شوندگانمصاحبه

ی (
نگ

ره
ت ف

منی
ا

07/4( 

ی 
نگ

ره
م ف

فاه
ت

)
13/4( 

 1،3،8 75/0 83/3 83/0 94/3 )88/3فرهنگی ( سازش
 11،13،9،5 84/0 82/3 70/0 83/3 )82/3چندفرهنگی ( گفتگوي

 7،1،2 62/0 21/4 62/0 13/4 )17/4( فرهنگی يهاگفتمان تقارب
 1،3،4 61/0 71/4 76/0 66/4 )68/4فرهنگی ( تعارضات کاهش

حه 
صال

م )
97/3 (   

 5،8،9 89/0 13/4 88/0 20/4 )16/4زنان ( فرهنگی امنیت  نیتأم
 تهدیدات برابر در پذیريکاهش آسیب

 )78/3فرهنگی (
04/4 73/0 53/3 65/0 5،9 

ت 
مال

تعا
ی 

نگ
ره

ف
 

 2،9،4،5،11،13 69/0 56/4 75/0 81/4 )68/4دوستی ( و صلح پیام ارائه
 7،2 71/0 97/3 74/0 04/4 )0/4فرهنگی ( پیوندهاي توسعه
 9،3،4 74/0 30/4 85/0 23/4 )26/4فرهنگی ( دیپلماسی توسعه
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 8،10 83/0 12/4 76/0 09/4 )10/4فرهنگی ( يهاارزش انتقال
 11،12 76/0 85/3 66/0 91/3 )88/3( ورسومآداب انتقال

ش (
مای

ن
2/

40 ( ی 
 مل

گی
هن

فر
 

 8،9 60/0 21/4 62/0 03/4 )12/4اسالمی ( انقالب يهاامیپ نمایش
ورزشی -سفیران نخبه فرهنگی از استفاده

)70/3( 
66/3 65/0 74/3 75/0 10،6 

 7،9 79/0 33/4 68/0 20/4 )26/4اسالمی ( ایرانی فرهنگ معرفی

ت 
منی

ا
ی (

اع
تم

اج
22/4( 

ی 
ماع

جت
ت ا

ساوا
م

)
16/4( 

 8،3،2،9،11 71/0 39/3 59/0 89/3 )64/3قومی ( مبارزه با تبعیضات
 2،7،10 64/0 82/4 74/0 81/4 )81/4نژادپرستی ( مسائل رفع

 10،4،8 76/0 21/4 79/0 01/4 )11/4اجتماعی ( هايکنش توسعه
 5،8،2 72/0 79/3 70/0 83/3 )81/3فقر ( کاهش

 10،12 83/0 39/4 80/0 48/4 )43/4( اجتماعی عدالت خلق

ام 
سج

ان )
02/4 (   

 4،7،9 62/0 21/4 62/0 13/4 )17/4چندملیتی ( جوامع انسجام
 7،11،3،4 59/0 71/3 76/0 66/3 )68/3اجتماعی ( همبستگی

 2،5،9 79/0 33/4 78/0 20/4 )26/4( تیمی کار روحیه تقویت

ی 
روان

ی 
وح

ت ر
الم

س
)

11/4( 

 7،4،9 75/0 87/3 83/0 91/3 )99/3جامعه ( عمومی رضایت
 2،3،5،6،11 69/0 39/4 79/0 13/4 )26/4( ینیبخوش و امید تقویت
 5،11 69/0 59/3 69/0 77/3 )68/3جامعه ( اکثریت  سازيایمن

 4،8،7،9،11 76/0 35/4 81/0 38/4 )36/4جامعه ( همه سازيشاداب
 3،9 68/0 16/4 75/0 18/4 )17/4عمومی ( افکار به یدهجهت

 2،3،8 72/0 08/4 65/0 02/4 )05/4باال ( روانی بازدهی

ی (
دگ

 زن
ک

سب
در 

ل 
حو

ت
12/4( 

 4،9،10،12 70/0 68/3 84/0 57/3 )62/3همگانی  ( آگاهی از فواید ورزش
هاي معلولین جامعه توانمندسازي مهارت

)50/4( 
44/4 62/0 56/4 68/0 2،10،6،5 

 4،8 71/0 12/4 67/0 03/4 )07/4جامعه ( افراد مصرف الگوي اصالح
 6،3،9،10 81/0 05/4 83/0 14/4 )09/4جامعه ( انرژي افزایش

فراغت  اوقات گذران بستر نمودن فراهم
)06/4( 

04/4 66/0 07/4 59/0 2،1،5 

 7،11 62/0 59/4 59/0 58/4 )58/4(افراد  زندگی سبک تغییر
 7،4،1 72/0 90/3 61/0 98/3 )94/3افزایش مشارکت زنان در اجتماع (

زه 
خ ب

 نر
ش

کاه )
69/4( 

 3،5،6،8،9،12 68/0 66/4 82/0 78/4 )72/4( اجتماعی ناهنجاري کاهش
 بازپروري مراکز و هازندان جمعیت کاهش

)79/4( 
82/4 69/0 77/4 77/0 5،8،2،11 

 4،8،2 79/0 60/4 73/0 55/4 )57/4( جنایت و جرم نرخ کاهش

 

نیز نمایانگر مدل تجربی اثرات ورزش بر امنیت  2شکل 

هاي پژوهش فرهنگی اجتماعی است که با استفاده از یافته

 شده است: ارائهحاضر ترسیم و 
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 )موردمطالعهورزش بر امنیت فرهنگی اجتماعی  (منبع: خبرگان  ریتأث. مدل تجربی 2شکل 
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 گیري بحث و نتیجه

 .برخوردار است یعیرفاز جایگاه  رانیورزش در جامعه ا

و استعداد  یسنت يهاورزش تیمحبوب ،تیجوان بودن جمع

باعث شده مسابقات و تحوالت  یدر ورزش گروه هایرانیا

 .مرتبط با ورزش در جامعه موردتوجه اقشار مختلف باشد

در ورزش کشور اتفاق افتاده  يجار انیسال یکه ط یمسائل

 .کشور اثرگذار باشد یمل تیتواند بر امنیاز ابعاد مختلف م

 ،هاحضور زنان در ورزشگاه تیچون ممنوع مواردي

 قیتعل ی،خارج يبه کشورها یرانیورزشکاران ا یپناهندگ

از  یرانیورزشکاران ا يبه خاطر خوددار رانیا يجودو

از  یمشکالت ناش ی،ستیونیصه میمسابقه با جودوکاران رژ

است  ياز موارد رهیو غ ردر ورزش کشو ياقتصاد يهامیتحر

کشور را  یمل تیامن تواندیموضوعات م نیاز ا کیکه هر 

 نیحل ا يبرا يراهکار کهیقرار دهد و درصورت ریتحت تأث

منجر  زین یتیبه بحران امن تواندینشود م دهیشیمسئله اند

. پژوهش حاضر تالش کرد تا ضمن تبیین امنیت شود

مفهومی نوین در ادبیات علوم  عنوانبهاجتماعی -فرهنگی

ورزشی، به جایگاه ورزش در تحقق و تقویت آن پرداخته تا 

اي نو به مفهوم، دریچهسازان با این ضمن آشنایی تصمیم

مدیریت امنیت باز نماید. با مطالعۀ ادبیات مطالعاتی 

 زمان، طی در ناامنی و توان متوجه شد که ترسی میآسانبه

 به منجر و دارد زندگی کیفیت بر منفی و مخرب تأثیرات

ناامنی . شودخود می از مردم يرضروریغ محافظت و مراقبت

 میزان و داردمی باز اجتماعی هايفعالیت از را مردم

 داراي ). امنیت2دهد (می افزایش جامعه در را اعتماديبی

 از یکی. است عینی و) امنیت احساس( ذهنی بعد دو

 امنیت وجود جامعه، در امنیت احساس وقوع يهاشرطشیپ

 هستند ارتباط در با هم سطوح این. است جامعه در عینی

 امنیت که است ذهنی و عینی سطح دو اینکنش برهم از و

-تجربه از امنیت ناشی احساس. گرددیم حاصل جامعه در

 محیطاوضاع  و شرایط از افراد غیرمستقیم و مستقیم هاي

 اجتماعی نظام ساختار که است امکاناتی و شانیرامونیپ

. گذاردیم اختیارشان در) امنیت کالن و عینی سطح(

 نهادهاي همه و است اجتماعی تولید امنیت نوعی احساس

 کالن سطح در فرهنگی و اقتصادي سیاسی، اجتماعی،

 سطح در امنیت و هستند سهیم آن گیريشکل در جامعه

 .دارد کالن سطح در امنیت براي هاییبازتاب خرد

 امنیت بحث در و مقوله چهار فرهنگی امنیت بحث در

هستند. از  تحقق قابل در بستر ورزش مقوله پنج  اجتماعی

فرهنگی  مفاهیم مرتبط با امنیت فرهنگی؛ تفاهممیان 

فرهنگی  )، مصالحۀ18/4فرهنگی ( )، تعامالت13/4(

) به ترتیب 02/4اسالمی ( ملی فرهنگی ) و نمایش97/3(

امنیت فرهنگی و در بین  دهندهشکلي هامقوله نیترمهم

اجتماعی  )، مساوات69/4بزه ( نرخ امنیت اجتماعی؛ کاهش

 روحی )، سالمت12/4زندگی ( سبک در )، تحول16/4(

مفاهیم  نیترمهم) 03/4اجتماعی ( ) و انسجام11/4روانی (

اثرگذار ورزش بر امنیت اجتماعی از منظر خبرگان بود. 

 فرهنگی امنیت بر اثرگذار مقوله نیترمهم فرهنگی تعامالت

 پیام ارائۀ مقوله این مفاهیم میان در است. ورزش طریق از

 امنیت تقویت بر ورزش ریتأث نیترمهم دوستی و صلح

 سازصلح نقش به عنایت با رسدیم نظر به که است فرهنگی

ورزشی  رویدادهاي آن رأس در ) و9( امروز جهان در ورزش

 بر مبنی هابازي این فلسفۀ و المپیک هايبازي بزرگ مانند

است.  نمایان شیازپشیب موضوع این دوستی، و صلح ترویج

هاي المپیک که محل تجمع نمایندگان کشورهاي بازي

مختلف از پنج قاره جهان است میانبري براي توسعۀ 

کردن نقش ورزش  ترپررنگتعامالت دیپلماتیک و در ادامه 

است. عدم  المللنیببازیگري غیردولتی در روابط  عنوانبه

هاي قطر در کنار تحریم 2022حضور روسیه در جام جهانی 

المللی ورزشی گواهی است تا ع نهادهاي بینمتعدد و متنو

ي تا حدودابزاري بازدارنده در این جنگ  عنوانبهورزش 

عنوان به فرهنگی اثرات روانی جنگ را کاهش دهد. تفاهم
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 نیترعنوان مهمبه فرهنگی تعارضات کاهش و مقوله دومین

 ابزاريعنوان به ورزش است تا شده این مقوله سبب مفهوم

 همگرایی و اقوام ها،ملت میان فرهنگی میدگرفه براي

 بحبوحه در کشورها از شود. بسیاري تبدیل گفتمان آنان

 نقاط کردن پیدا براي ورزش از تا کردند تالش سرد جنگ

 آن نمونه که نمایند استفاده هادولت میان سازش مشترك

 متحدهاالتیا و شوروي میان یخ روي هاکی مسابقه در را

 موضوع این دیگر بارز نمونه دید. توانیوضوح مبه 1980 در

 که بود 1971 در امریکا و چین میان پنگنگیپ دیپلماسی

 ابزاريعنوان به ورزشی رشته این از کشور دو سیاستمداران

 فرهنگ نمایش کردند. استفاده روابط خود بازآزمایی براي

 امنیت تقویت درموردتوجه سومین مقوله  اسالمی-ملی

 فرهنگ معرفی آن مفاهیم است که در میان فرهنگی

آن است. تاریخ ورزش جمهوري  نیترمهم اسالمی-ایرانی

اسالمی در چهار دهۀ گذشته سرشار از اعتراضات 

ورزشکاران ایرانی نسبت به اشغال سرزمین فلسطین بوده 

پخش تلویزیونی و  واسطهبهورزش توانسته  درواقعکه 

ی اسالم یملهاي جذابیت حداکثري خود بسیاري از آرمان

نظام را بدون سانسور به جهانیان عرضه کند. در کنار این 

موضوع پخش تلویزیونی ورزش توانسته است بسیاري از 

شهرها/کشورهاي جهان را براي میزبانی رویدادهاي مختلف 

ایش خود ورزشی تحریک تا از این طریق عالوه بر نم

منطقه امن براي گردشگري، به توسعۀ اقتصادي در  عنوانبه

 عدم و فرهنگی آن منطقه نیز کمک نمایند. مصالحۀ

 در ورزش آثارازجمله  زنان حوزة در ژهیوبه يریپذبیآس

ورزش  طریق از زنان سوکی ازچراکه  است امنیت تقویت

 و مسائل با مواجهه در خود بدنی و ذهنی قواي تقویت به

 ترویج موجبات دیگر سوي از و پرداخته روپیش مصائب

 حریم حفظ تیدرنها و جامعه آحاد بین در پهلوانی فرهنگ

هاي شود. نمود این موضوع در رشتهمی زن و خانواده

                                                           
1 . My Game is Fair Play 

ی خوببهورزشی با ماهیت و منش پهلوانی مانند کشتی 

 عنوانبه نمایان بوده تا جایی که بسیار از قهرمانان این رشته

سفیري براي تحقق اهداف حاکمیتی به عامه مردم معرفی 

 شوند. می

 کاهش امنیت اجتماعی، دهندهشکلي هامقولهدر بین 

 اجتماعی امنیت نیتأم در اثرگذار مقوله نیترمهم بزه نرخ

 بازدارنده نقش بر عالوه است. شده گزارش ورزش طریق از

 از بسیاري در امروزه جنایت، و جرم کاهش در ورزش

عنوان به ورزش هاپناهگاه بازپروري و ها، مراکززندان

 محبوس ودربند  افراد هايمهارت توسعۀ براي مفهومی

-اشتغال افزایش به هاتوانمندي نمایش بر عالوه تا استفاده

 دومین اجتماعی مسابقات کند. کمک خروج از پس زایی

 یکی مفهوم نیترمهم عنوانبهنژادپرستی  با مبارزه و مقوله

 جهان سراسر در ورزشی مسابقات برگزاري اصلی اهداف از

 هايبازيازجمله  ورزشی رویدادهاي از بسیاري است.

 گوناگون نژادهاي و هاملیت با ورزشکاران توانستند المپیک

 و ورزش روحیه حفظ با و جمع یکدیگر کنار در را

بپردازد. تمامی مسابقات  رقابت به یکدیگر با جوانمردي

بازي من "فوتبال رسمی در سراسر جهان با شعار 

آغاز شده که نشانگر جایگاه این موضوع  "1جوانمردانه است

 از بسیاري دیگر سوي از در رویدادهاي ورزشی است. 

 نیترعنوان مهمبه ورزش از تا کنندمی تالش کشورها

 ورزشچراکه  کنند استفاده خانوار هزینه سبد در اولویت

 در پررنگ نقشی تواندمی ساز آنتیم ماهیت ۀواسطبه

 الگوهاي ارائۀ باشد. داشته گروهی و اجتماعی امنیت تقویت

 طبیعت هايرشته قالب در فراغت اوقات گذران استاندارد

 مفاهیم از دیگر یکی قایقرانی و کوهنوردي مانند دوست

است.  اجتماعی امنیت تحقق در ورزش پرکاربرد

توانمندسازي و تقویت روحیه امیدواري و نشاط معلولین و 

گروه حساس و نیازمند توجه یکی  عنوانبهجامعه  توانانکم
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دیگر از مفاهیم و کاربردهاي ورزش در تقویت امنیت 

درخشش ورزشکاران ایرانی در  مثالعنوانبهاجتماعی است. 

د قهرمانی ي متعدهامدالي پارالمپیک/پاراآسیایی و هايباز

خود موجبات امیدواري مضاعف و ترغیب معلولین و 

جامعه به مشارکت در رویدادهاي مختلف و  توانانکم

تقویت خودسودمندي و حفظ امنیت جامعه  تیدرنها

 اجتماعی انسجام و روانی و روحی سالمت است. کنندهکمک

حاضر از دید  تحقیق مقوله پنجمین و چهارمینعنوان به

 بحث در توانمی را آن بارز نمونه شناسایی کهخبرگان 

 سطوح در باشگاهی و ملی يهامیت هايموفقیت از استفاده

ملی دید تا جایی  نشاط و شادي افزایشمنظور به یالمللنیب

اکسیري براي تسکین  عنوانبهکه بسیاري ورزش را 

-همه ماهیت ۀواسطبه ورزش دانند.دردهاي یک اجتماع می

 عمومی افکار یدهجهت در پررنگی نقش خود پسند گیر

 دیگر سوي از و ورزش جذابیتواسطه به رسانهچراکه  دارد

کاتالیزوري در راستاي عنوان به است توانسته مخاطب جذب

ي کودکان ریپذجامعهتحقق اهداف نظام گام بردارد. 

در بزرگسالی یکی  هاآنتیمی  کار روحیه ورزشکار و تقویت

کارکردهاي ورزش در توسعه اهداف  نیترمهمدیگر از 

امنیتی است. ورزش محیطی مناسب براي یادگیري بسیاري 

و نوجوانان با  کودکاني اجتماعی است که هامهارتاز 

بسیاري از وظایف خود  توانندیمهاي مختلف پذیرفتن نقش

سازي ورزشی عالوه بر ی را تمرین نمایند. تیمسالبزرگدر 

ي ورزشی داراي نکات مثبت فراوان است. هاتیفعال

ساز ایجاد روابط اجتماعی و دوستانه در ي که زمینهاگونهبه

هاي شود و سبب فهم و شناخت ارزشبین اعضاي تیم می

ی براي دستیابی مساعکیتشرحاکم بر جامعه، مشارکت و 

به پیروزي و مقابله با شکست، بروز شخصیت اجتماعی، 

ي، بروز استعدادهاي ریپذتیمسئولاعی، احترام متقابل اجتم

، اهداف کارمیتقساجتماعی، برقراري ارتباطات اجتماعی، 

 .شودیممشترك اجتماعی و غیره 

اجتماعی _یکی از مسائل فرهنگی عنوانبهورزش 

ها و عمومی و همگانی از اهمیت خاصی در میان دولت

وع مردمان مختلف برخوردار بوده و کارکردهاي متعدد و متن

 ژهیوبهالملل فرهنگی اجتماعی آن سبب شده تا عرصه بین

زیادي از آن بپذیرد. لذا با توجه به  اثراتبحث امنیت ملی 

 :گرددیمي پژوهش پیشنهاد هاافتهی

سازان امنیتی کشور و در گیران و تصمیمتصمیم •
توانند از آن شوراي عالی امنیت ملی می رأس

ی بخشنظمفعالیتی در راستاي  عنوانبهورزش 
اجتماعی و تقویت امنیت فرهنگی اجتماعی 

 استفاده نمایند. 
 نیتأمبا توجه به میانگین باالتر اهمیت ورزش در  •

ي در گذارهیسرمارسد می به نظرامنیت اجتماعی 
ابزاري بازدارنده در برابر  عنوانبهمقولۀ ورزش 

 تواندیمبسیاري از نامالیمات و مصائب اجتماعی 
هاي ناشی امنیت بسیاري از هزینه نیتأمعالوه بر 

 از ناامنی را کاهش دهد.
ي ساز اتیادبتلویزیون به  ژهیوبهها ترغیب رسانه •

 نیتأمپیرامون کارکردهاي سازنده ورزش در 
 هاي متعدد و متنوع.ۀ مثالارائامنیت ملی و 

هاي مختلف قابل تحقق توجه به مقوله تیدرنها •
در مسیر تقویت امنیت فرهنگی و اجتماعی 

ي مدون ابرنامهبتوان براي هریک  کهينحوبه
ي از طریق ورزش نگارش و با تحلیل اتوسعه

مناسب محیط جامعه و فرهنگ هر بوم و قوم به 
 .درآورداجرا 
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Abstract 
The purpose of this study was to design the effective components of sport on the 
formation of cultural-social security; The statistical population of the present study was 
equal to the statistical sample and equal to 13 experts in the field of political science 
and sports science (articles, books, notes, interviews) in the field of security; The 
present sample was continued using purposive sampling (snowball) and Delphi 
technique until theoretical saturation was achieved; The findings of the present study 
showed 38 important concepts affecting sports on social and cultural security affecting 
9 categories that include cultural security, cultural understanding (4.13), cultural 
interactions (4.18), compromise. Cultural (3.97) and National Islamic Cultural 
Performance (4.02), respectively, the most important categories that form cultural 
security and in the dimension of social security, crime rate reduction (4.69), social 
equality (4.16), transformation In lifestyle (4.12), mental health (4.11) and social 
cohesion (4.03) were the most important influential categories of exercise on social 
security; In addition, the importance of sports in providing social security (4.22) was 
more than its importance in cultural security (4.07). Sport as a major component of 
socio-cultural development has a significant role in the formation and strengthening of 
socio-cultural security as an essential element of national security. 
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