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 چکیده 

باالدستی   سیاست اسناد  کشورهو  کلی  نظام  که    ای  را  آنمسئوالن  برنامهبه  اند، کرده  تهیهها  تعیین و    ریزیمنظور 

بنابراین،   دهیاستنادمبنای    هادر سازمان  هاخطوط اصلی و اتخاذ تصمیم بررسی میزان   با هدف  حاضر  پژوهش  است؛ 

باالدست اسناد  محتوای  تطابق  و  برنامه همخوانی  و  وظایف  اهداف،  با  و سازمانهای مسئوال ی کشور  ورزشی  ن  در  های 

بر   روش اسنادی و تحلیل محتوا مبتنی  کیفی با استفاده  از  روش پژوهش، .  انجام شد  ، ورزش بانوان کشور زمینة توسعة  

ساله و مجموعة انداز بیستام اسناد باالدستی شامل سند چشماسنادی، تم  در بخش پژوهش  .روش تحلیل تماتیک بود

بنیادین آمسالة  های پنجبرنامه  انون اساسی جمهوری وزش و پرورش، سند جامع علمی سالمت، قتوسعه، سند تحول 

ایران و سازمان اسالمی  مدیران  وظایف  ورزش  ، شرح  متولی  مصاحبهو    بانوانهای  با مسئوالن  های رسانههمچنین  ای 

توسعة بهبانوان ورزش    دربارة  تمام،  شدشمار  صورت  دادها  یافته .  ندبررسی  سیاست  نشان  کالن  بین  در    مندرجهای 

برنامه   دستیاسناد باال اهداف و  . اسناد باالدستی به  وجود ندارد  های ورزشی همخوانی مطلوبهای سازمانبا وظایف، 

ب غنی ورزش  و  سالمت  ابزار  قالب  در  اوقات انوان  توجه  سازی  برنامه   در  اما  ند، دارفراغت  و  وظایف  های اهداف، 

ورزشیسازمان و    ،های  قهرمانی  بانوانحرفهورزش  مؤلفه  ای  سایر  از  ورزش بیش  است  در   های  توجه  نظر    از  .محور 

اید  دارند که ب  ابی و نمایش رویدادهای ورزشی  فرهنگی، بازاری  ها در توسعة ورزش بانوان نقش توسعةرسانه  ، ن مسئوال

مسئوال بپردازند.  بیشتر  آن  سازمانبه  درن  ضرورتی  را  قهرمانی  ورزش  ورزشی،  کشور    های  بانوان  ورزش  توسعة 

 ضرورت دارد. ورزش بانوان  توسعةبه  نگرش جامعایجاد  برایاسناد باالدستی  بازنگری بنابراین،  دانند؛می
 

 .ورزش، بانوان، توسعه، اسناد باالدستی، رسانه  :کلیدي واژگان
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 مقدمه 
نظام اداری جهاندر  آن  با  همیشه مطابقهای کالن ملی  سیاست   اصوالً  های گوناگون  پیاده    هانظر طراحان 

شود که گاه  تحمیل می آن سیاست ها بر  تفاوتیو نظرهای م ها دیدگاه ها شدن آنیند عملیاتیاو در فر اند نشده

شود  ، این سؤال مطرح میاساسبراین  ؛(4201  نوروزی،  بنافی و)  کندرا از محور و بستر خود منحرف می  ها آن 

وظایف،  های کالن جامعه همراه هستند و  گذاریاستورزشی کشور تا چه حد متناسب با سیهای  سازمانکه  

های جامع کشور با توجه به سیاستتا چه حد  ورزش بانوان کشور    ویژه در حوزةبه  ها آنهای  برنامهاهداف و  

انعنقش رسانه  شود؟، تنظیم و اجرا میتدوین  اند،که در اسناد باالدستی مورد توجه  کاس اهداف اسناد  ها در 

  .استحاضر  پژوهش شدنس انجاماسا هاالاین سؤ پاسخ براییافتن  ورزش بانوان چیست؟ باالدستی در حوزة

بهسازمان ورزشی  سازمانهای  فعالیتعنوان  مسئول  جامعه  های  در  ورزشی  شدههای  ازاندشناخته  اکه آنج. 

بین ماهیتی  دارد،  رشته ورزش  سازمانای  ودر  از  غیرورزشی  مختلف  اهداف  های  به  دستیابی  برای  رزش 

بهره کارکنان  نشاط  و  سالمت  ازجمله  میگوناگون  دلیل    شودبرداری  همین  به  باالدستی    ترینمهمو  اسناد 

حوزة   به  اسنادی  ورزشمربوط  بیشترهمان  بین  در  که  کشور  سازمان  اند  اساسی  .  اندترکمشهای  قانون 

مگر اینکه  ؛ یا نهادی در کشور مشروعیت نخواهد داشتی کشور است و هیچ قانون، مقرره ترین سند حقوقمهم

غیربه یا  مستقیم  باشدمستقیم مشروعیت خطور  گرفته  اساسی  قانون  از  را  اساسی  (.  2008  ازهر،)  ود  قانون 

اینکه  عالوه   را  بر  افراد  و  جامعه  و حق  اختیار  ،  کندمشخص میحد  و  نیز  حد  را  دولت  و  مشخص حکومت 

اصل سوم در    صراحتبدنی بهدربارة تربیت  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانر  د  .(2001  )عیوضی،  کند می

اف مذکور در اصل )ماده( دوم،  دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهدچنین آمده است: »

 سطوح   در تمام  همه  برای  یگانرا  بدنی  و تربیت  و پرورش  آموزش  د:ار برکرا برای امور زیر به  امکانات خودة  هم

امری   عنوانبهبدنی  دهد که در قانون اساسی به تربیت. این جمله نشان می«عالی  آموزش  و تعمیم  و تسهیل

قانون اساسی ایران و    در آن به مقایسة( که  2008ازهر )  نتایج پژوهش.  آموزشی و پرورشی تأکید شده است

پرداخته   که  شده  افغانستان  داد  نشان  ااست،  قانون  تربیتدر  از  افغانستان  و  ایران  ورزش  ساسی  یا  بدنی 

است  به شده  یاد  در  جایگاهة  نشان که  صراحت  ورزش  مهم  نهادتریاساسیبین    بسیار  در  ن  است.  کشور  های 

آن  و اختیاری در رد یا قبول    است  موظف شده   بدنی(به حمایت از ورزش )تربیت  دولت   ،قانون اساسی ایران

انستان  که در قانون اساسی افغحالی؛ درکار گیردکانات خود و نه بخشی از آن را به ام  ةموظف است هم  و  ندارد

پرورش قرار در قانون اساسی ایران ورزش در عرض آموزش و   دید دولت قرار دارد.این امر در اختیار و صالح

اما در قانون اساسی افغانستان ورزش بخشی   ،دارد نه در بطن یا طول آن و بخشی از آموزش و پرورش نیست

است    وعضاین موکید دیگری بر  أ برای همه و در تمام سطوح ت  ورزش  بودنرایگان  از آموزش و پرورش است.

ایران  که قانون اساسی  بهترین روش برای برومندی  آسان  به حیاتی باید    پدیدة   این  در    ؛ کار گرفته شودنسل 

قانون اساسی جمهوری   مقدمةدر    .شودمحسوب نمیهدف    ،دی است و خودای برای برومنورزش وسیله   ،زیرا
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ایران این  به  اسالمی  »زنان  است:  توجه شده  رشدگونه  اصلی  کانون  و  بنیادین جامعه  واحد  تعالی    خانواده  و 

ا )ابزار کار بودن( در خدمت اشاعة  یبودن( حالت )شیء از واحد خانوادهزن در چنین برداشتی از   ...انسان است 

تساوی زنان و های این قانون به  سیاری از ماده، در باینبر«. عالوه...  است  شده  خارج  زدگی و استثمارمصرف

و جامعه  حمایت  مردان  زنان  از  ویژه  استهای  شده  آریا،)  تأکید  و   در  2018)  1لیونگ   .(2008  بهرامی   )

با  زنان«عنوان    پژوهشی  ورزش  با  سیاست  »مخالفت  و  اساسی  نتایج  قانون  کرد.  بررسی  را  آمریکا  ملی  های 

ن و مردان در تمام امور زندگی ازجمله ورزش  موضوع عدالت و تساوی حقوق زنا  نشان داد در این اسناد به

به شکایت زنان  هایی که  دادگاهکنند و  ای عمل میسلیقهمجریان و دولت    ،ولی در زمان اجراتأکید شده است،  

می رسیدگی  سیاستکنورزشکار  و  اساسی  قانون  به  کمتر  توجه ند،  جنسی  تساوی  دربارة  کشور  کلی  های 

برایناساس سلی ران برهای هیئت داوکنند و تصمیممی نفوذ صاحبان قدرت است؛  اعمال  لیونگاساسقه و   ، 

می ویژگیگیرد  نتیجه  براساس  مجریان  رشتهاگر  مردان  و  زنان  در  جنسیتی  تفکیک های  را  ورزشی  های 

ها و افراد  های ورزشی صحیح باشد و باید رشته تواند در تمام امور و همة رشته کنند، این امر نمیجنسیتی می

ها را برحسب  ان رشتهتود و بنابراین نمینطور جداگانه و اختصاصی بررسی شوهب  ها مند به شرکت در آنهالقع 

 صورت ورزش زنان و مردان تقسیم کرد.  جنسیت و به 

اساسی  در   ارتباطقانون  این  وری طبه  ده است؛شتوجه  نیز    تلویزیون(  جمعی )رادیو وبه وسایل  که در مقدمة 

بایستی در جهت روند تکاملی انقالب اسالمی    تلویزیون(-جمعی )رادیوآمده است: »وسایل ارتباطقانون چنین  

متفاوت بهره جوید و    هایفرهنگ اسالمی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشهخدمت اشاعة    در

با انتخاب   است که امت مسلمانو الزم  ...    اسالمی جداً پرهیز کندهای تخریبی و ضدعه و ترویج خصلت از اشا

مؤ و  کاردان  بهمسئولین  آنان  کار  بر  مستمر  نظارت  و  درمن  فعاالنه  مشارکت   طور  اسالمی  جامعة  ساختن 

ها نقش مهمی  های ارتباطی، رسانهبراساس نظریه  . (1989)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،    «.جویند ..

رفد و  نگرش  دارند.ر  جامعه  افراد  نظریة  تار  رسانهارچوب چ  در  شناختیِ چارچوب ای،  سازی  ساختارهای  ها، 

کنند تا بتواند  و به فرد کمک میکنند  میارائه و ادراک واقعیت را تعیین    نحوةاساسی و بنیادی هستند که  

اط ازاینرا تفسیر کندراف خود  دنیای  را میچارچوب   رو،؛  بر    های واره طرحتوان  ها  دانست که    نحوةشناختی 

بعضی موضوعات و    هها توجه خود را بن نظریه، رسانهایاساس  بر  .گذارندادراک و فهم ما از واقعیت تأثیر می

می متمرکز  سپس  )برجسته   کنندرویدادها  و  قر  هاآن سازی(  خاص  معنایی  چارچوب  در  میرا    ؛ دهندار 

رسانهدیگربیانبه می،  مخاطبان  به  فکرچیزی »چه  بهگویند  ها  چگونه  سپس  و  کنند  فکر  در «  نیز  را  کردن 

سازی مبتنی بر این فرض است  رچوبکنند. چا، بر آنان تحمیل میاندپرداخته و    ساخته  پیش چارچوبی که از  

 
1. Leong 
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ک آن موضوع و رویداد توسط در  (چگونگیِ)بر    های خبریگزارش وضوع و رویداد در  توصیف یک م  نحوةکه  

ها  رسانه  درازمدتآثار تدریجی و    بر  همچنین در نظریة کاشت،(.  2010  زاده،مهدی)   گذاردمیتأثیر    مخاطب

ن از واقعیت اجتماعی  آنا  سازیمفهومگیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و  ون بر شکل یویژه تلویزبه

یافته  (.1994  ،1کوایل)مک  شودمیتأکید   پژوهشبراساس  نجفهای  نجفهای  مرسلی زاده،  و  رستمی    زاده، 

ورزش زنان تبعیض   ها دربارةش ورزش بانوان، رسانهها در نمای ( دربارة نقش رسانه2013)  2فینک  و    (2012)

( بر  2012زاده و همکاران )نجفدر پژوهش  ی است.  کیفی و هم کمّ  شکلشوند و این تبعیض هم به  ئل میقا

رسانه بهره از  بهبرداری  مهمها  از  یکی  استعنوان  شده  تأکید  ورزش  به  بانوان  جذب  در  مؤثر  عوامل  .  ترین 

پیام و  کیفیت  گویای  کیفی  توسط  در  تبعیض  که  است  موضوعاتی  و  قرار  رسانه  مطالب  مردم  اختیار  در  ها 

از بانوان، موقعیت نمایش رسانهای  تعداد دفعات پوشش رسانهی به  تبعیض کمّ  . همچنینگیرندمی بانوان  ای 

استفاده از تیترهای مهم در  نیز  های رادیویی و تلویزیونی و  مهم مطبوعات و زمان مناسب برنامهنظر صفحات  

 این خصوص اشاره دارد. 

بیستشمسند چ  دربارة برنامهانداز  و  پنجساله  آنهای  است    سالة  و مجموعة الزم  این سند  در  ذکر شود که 

بهبرنامه به ورزش و  بانوان بههای توسعه،  اوقاتویژه ورزش  ،  شعبانی.  فراغت توجه شده استدلیل سالمت و 

تربیت2015)  حسینیو    رضوی و  ورزش  جایگاه  پنج(  برنامة  در  را  کشور    سالةبدنی  تحلیل  پنجم  و  بررسی 

کشور به اجرای چهار بخش ورزش کشور شامل   ةپنجم توسع ةسالن پنجدر تدوین قانوها نشان دادند  کردند.آن

یافتهاست  دهنش  زیادی  توجه ایآموزشی، همگانی، قهرمانی و حرفه  ورزش در  (  2013هنری )پژوهش  های  . 

نشان    جامع علمی و نظام سالمت کشور  ةنقش  و  اندازسند چشمبدنی در  زمینة بررسی جایگاه ورزش و تربیت

 اجراست.  سازی و نظارت تا مرحلةیهای این نظام نیازمند بازنگری، کمّداد که شاخص

توجه شده است  آموزان  عنوان ابزار سالمت و نشاط دانشبه ورزش  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به    در

ورزشگاه بهو  مکانها  از  یکی  دانشهای  عنوان  شدهیادگیری  تلقی  ساخت    اند آموزان  از و  ورزشی  فضاهای 

مسئوال پرورش  وظایف  و  آموزش  نظام  پرورش،   است شده  گرفته    درنظرن  و  آموزش  بنیادین  تحول  )سند 

جالبی که در این سند وجود دارد، ابالغ این سند به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی    . نکتة(2011

انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش است.  ایران در کنار وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی 

ای  براساس رسانهمحتوای  و  سیما  و  سازمان صدا  سند،  سند هن  اهداف  به  دستیابی  در  جایگاه    ای جمعی  از 

 مهمی برخوردارند. 

سند به   در  ورزش  از  نیز  علمی سالمت  )سند جامع  است  شده  یاد  درمان  و  پیشگیری  و  ابزار سالمت  عنوان 

سالة توسعه از ورزش زنان های پنجسالة کشور و برنامهانداز بیست (. در سند چشم2010جامع علمی سالمت،  
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در این و خانواده بحث شده است.    هافراغت آن و نشاط زنان جامعه و گذران اوقاتعنوان ابزاری برای سالمت  به

عنوان چراغ اید بهکید شده است، اما ب أ کلی نظام جمهوری اسالمی ایران ت  سند فقط به رئوس مطالب و اهداف

ی  هادستورات باید مبنای تنظیم برنامهاین    ، عبارتیبه  ؛ذاران و مسئوالن قرار گیردگ روشنی پیش روی سیاست

 . (2010 )باباپور، دنمدت کشور برای توسعه باشکوتاه

توان بنابراین، می  ؛ شوندریزی و اجرا میطرح   کالن   های برنامه  پرتوی  در   های ورزشیسازمان  اهداف   و   ا هبرنامه

 اهداف وزارت شود.  معین ها برنامه همین طتوس  هاسازمانی برنامة راهبردی کل   طرح و انتظار داشت که شالوده 

توسعه  ، سالم در افراد ةپرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیست از: ا در بخش ورزش عبارت ورزش و جوانان

ادار  ،تربیت بدنی و تفریحات سالمهای  فعالیت  کردنو هماهنگ ورزش و تعمیم   و  ورزش امور مراکز  ةایجاد و 

جالب توجه  نکتة    .(2019)وزارت ورزش و جوانان،    منظور تحقق اهداف نظامقهرمانی به ورزش توسعه و ترویج

ونه تمایز جنسیتی در اهداف کالن این وزارتخانه وجود گرت ورزش و جوانان این است که هیچدر اهداف وزا

سهم زنان و مردان جدا   است،  ندارد و براساس اهداف و وظایفی که در این وزارتخانه برای ورزش تعیین شده 

تیارات وزارت ورزش و جوانان اهداف، وظایف و اخدر الیحة  .  شده است  صورت یکسان لحاظاست و بهنشده  

  تأکید   ظایف این وزارتخانهتفکیک جنسیتی در تعیین اهداف و اختیارات و وبه نبود    ،1395سال    مصوب در

رشد    ورزش همگانی،توسعه و تعمیم  ورزش یعنی    ین الیحه توجه ویژه به چهار مؤلفةدر ا  همچنین  شده است.

در و  است  شده    ایتقویت و گسترش ورزش حرفه قهرمانی و  توسعه و ارتقای ورزش  ،  و تقویت ورزش پرورشی

است یافته  انعکاس  نیز  وزارتخانه  این  در  و   وظایف  است  آنبدیهی  درآمدپی  به  ت،  نگرش  و  و  زایی  جاری 

و سیمای   از دیگر نکات مهم در این الیحه توجه ویژه به سازمان صدا  .شده استاقتصادی به ورزش نیز تأکید  

به  ایران  اسالمی  سیاستجمهوری  عالی  شورای  عضو  اگ عنوان  در  همکاری  همچنین  و  ورزش  جرای ذاری 

این   است.وظایف  بانوان صاحبحضور دو  درنهایت،    وزارتخانه  از  باتجربه در ورزش  نفر  و    حضور  برعالوهنظر 

شده  ترین نکات درج از مهم  ،عنوان اعضای شورای عالی ورزشجمهور در امور زنان و خانواده بهمعاون رئیس  

 . (2016، دولتدفتر هیئت) است شدهردر الیحة ذک

احسانی، هنرور، شریفیان، کوزه چیان و  )  است امری ضروریعنوان بخش مهمی از جامعه  ه ب  بانوانبرای  ورزش  

. نتایج  (2018،  کریمیانکریمی و  ؛  2015ذکایی و صدیقی،  ؛  2014،  نادری، شهبازی و اکبری؛  2009فرزام،  

مسلمان نشان   بانوانای در گسترش ورزش  ( در زمینة نقش ورزش حرفه 2009احسانی و همکاران )  پژوهش

مسلمان به   بانوانتشویق    و  مربیان زن مسلمانتعداد  مسلمان در افزایش    بانوانای  نقـش ورزش حرفه که  داد  

ای بر ثیرات ورزش حرفهأ ترین ت المی از مهماستحکام پیوند دوستی کشورهای اسو همچنین  ورزش قهرمانی  

توجه به   ایران،  بانوانویژه  به   بانوانضرورت ورزش برای    دلیلبه  است؛ بنابراین،  مسلمان  بانوانگسترش ورزش  

  ، علم منظمینتایج    . براساساست  ی انکارناپذیرضرورتهای ورزشی،  ریزی سازماندر برنامه  بانوانورزش    توسعة
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»انسانی و  ،  مالی و امکانات«عوامل »ند از:  اورزش بانوان ایران عبارت  توسعة  ترین عواملمهم(،  2011)  شتابو  

  ، از طرفیریزی سازمانی داللت دارند. که بر برنامه  تخصصی«، »ساختاری و مدیریتی« و »فرهنگی و اجتماعی«

وظایف پست تهیه و تنظیم شرح    طور که در دستورالعمل نحوةآنشرح وظایف مدیران و واحدهای سازمانی  

هر سازمانی به  دهد  ر آمده است، نشان میاستخدامی کشوسازمان امور اداری و    شده از سویسازمانی، ابالغ

کارکنان  تعیین و  اداری  واحدهای  وظایف  شرحاست  موظف  خود    شرح  این  برای  به    و  است  الزم  وظایف 

رشته  براساس  شغل  مدتخصیص  شغلی  )های  بپردازد  سازمان  (؛  1995  ، استخدامی  و  اداری  سازماننظر 

با  بدیهی است هر سازم   بنابراین، اساسی کشور مأموریت و چشمانی متناسب  قانون  از  برگرفته  انداز خود که 

اهداف تعیین  است،  برای    کندمی  را  وا   دستیابی و  خود  اهداف  میبه  سازماندهی  را  سازمانی  و    کندحدهای 

و    هابر اسناد باالدستی کشور، توجه به شرح وظایف سازماناساس، عالوهکند؛ براینها را تعیین میوظایف آن

نشان بانوان  ورزش  حوزة  مدیران  و  سازمانی  سیاستواحدهای  همسویی  میزان  با  هدهندة  جامعه  کالن  ای 

سازمان است.  اهداف  اجرایی کشور  وزارت های  بانوان  ورزش  معاونت  وظایف  شرح  به  توجه  این خصوص  در 

های زیادی پژوهش  یابد.ورت میملی المپیک ضر  کمیتةورزش و جوانان و همچنین کمیسیون ورزش و زنان  

ورزش  دربارة مسئوال  جایگاه  عملکرد  نحوة  و  باالدستی  اسناد  در  اجرایی  بانوان  اما  ن  است،  نشده  انجام 

،  2کردن خانم چاند درپی جریمه   ( پژوهشی2017)  1کرچ اند.  های موجود دربردارندة نتایج درخور تأملیپژوهش

نشان    انجام داد. نتایج  رون خون اوتس وهورمون تست  میزان  زیادبودندلیل  به  ، دوومیدانی  ورزشکار هندی رشتة

انجمن بین فدراسیون داد که  تعیین  المللی  مقررات و ضوابط بینکننددوومیدانی که خود  این رشته ة  المللی 

برای کند و حتی ، هیچ تالشی برای رفع مشکل نمیاست، در مواردی که موضوع تبعیض جنسیتی مطرح است

 همچنین .  کندورزش تالش نمیاین  زنان و مردان در    قررات در موارد خاص، دربارة تفاوت وضعیتتعیین م

. نتایج نشان  جنوبی انجام دادتبعیض جنسیتی به نفع مردان در آفریقای    دربارة   پژوهشی  (2016)  3هولونگوا 

و همچنین در بیانیة کمیتة حمایت   6199سال  شده در  قانون اساسی آفریقای جنوبی تصویب  اینکه در داد با  

تأکید شده است،  از عدالت جنسیتی زنان و مردان  فدراسیون   های مدیریتی در پست  همة  بر تساوی حقوق 

صادرنشدن و  است  مردان  اختیار  در  کشور  این  پست   فوتبال  این  اتخاذ  برای  به مجوز  بانوان،  توسط  ها 

 شود.آفریقای جنوبی نسبت داده می بودن فوتبال در تاریخ ورزشمردانه

حا هدفر  ضپژوهش  د  با  بانوان  ورزش  جایگاه  برنامهبررسی  اهداف  و  باالدستی  اسناد  مدیران  ریزی  ر 

ورزش بانوان مطابق با اهداف   های جمعی در توسعةهای ورزشی در حوزة ورزش بانوان و عملکرد رسانهسازمان

 اسناد باالدستی ملی انجام شده است.  

 
1. Krech 

2. Chand 

3. Hlongwa 

 



 117                                                                        ... میزان همخوانی اسناد باالدستی ملی با وظایف و اهدافکشکر: 
 

 

 

   پژوهش  روش
در    . بودروش تحلیل تماتیک    برمبتنیاز روش اسنادی و تحلیل محتوا  با استفاده  حاضر کیفی    روش پژوهش 

  سالةهای پنجساله و مجموعة برنامهانداز بیستشامل سند چشم  اسنادی، تمام اسناد باالدستی  بخش پژوهش

جم اساسی  قانون  سالمت،  علمی  جامع  سند  پرورش،  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  اسالمی  توسعه،  هوری 

توسعة ملی  سند  درمان  ایران،  و  بهداشت  فهرست شبخش  سازمان،  و  مدیران  وظایف  مرح  ورزش های  تولی 

مصاحبه و همچنین  در کشور  رسانهزنان  توسعةهای  دربارة  مسئوالن  با  زنان،و  ای  تمامبه  رزش   شمارصورت 

وجوی  جست  در موتورن و اسناد باالدستی  وم توسعة ورزش از نگاه مسئوالبرای دستیابی به مفه.  بررسی شدند 

زنان« جست های  گوگل واژه به سه کلمة   هاکه در آن   عنوان  148000شد و درمجموع    وجو»توسعة ورزش 

عنوان پست سازمانی  ها از این سه کلمه بهکه در آن  عناوینی  کردنبا حذفبود، یافت شد.    شده   اشاره   ذکرشده

اخبار   کردنحذفبود،    شده   انجام   این پژوهش  موضوعهایی که دربارة  پژوهش  کردنبود، حذف  شده   استفاده

بود،    شده  داده صفحات وب قرار  که توسط افراد مختلف در    ربطیبموضوعات    کردنحذفهمچنین  تکراری و  

که    103  نهایتدر کشور  مسئوالخبر  ورزش  زنان  ن  ورزش  توسعة  جمعندبود  کرده   مطرحدربارة  و ،  آوری 

   بود.  مربوط 1397و جدیدترین آن به سال   1387به سال خبر  نیتریمیقدتحلیل شد. 

 

 نتایج 
مصاحبه  های یافته اخبار،  بررسی  حاصل  که  گزارشاسنادی  و  رسانهها  مسئوالهای  نظر  دربارة  و ای  ن 

سازماندست وظایف  شرح  و  باالدستی  اسناد  نیز  و  ورزش  اندرکاران  متولی  به   بانوانهای   بررسیمنظور  بود، 

اجرایی  نظریابعاد   به مدی  و  در کشور  بانوان  ورزش  آمدریت  ورزشدست  مسئوالن  ازآنجاکه  اهداف  مجر   .  ی 

نظرها بررسی  هستند،  ورزش  حوزة  در  کشور  کالن  و  برنامه   عالی  محور  آنهو  برای ای  حوزه،  این  در  ها 

نتایج    دستیابی استنادبه  داشت  قابل  بخشاهمیت  این  در  رسانه  ،.  مکتوب  اخبار  زمینه،  اسناد  واحد  و  ای 

ثبت، بخش واحد  یا  واحد تحلیل  با باالدستی و  باالدستی    بانوانورزش    توسعة  های مرتبط  اسناد  اخبار و  در 

بنابراین،بود گزارش همة    ند؛  و  با  اخبار  مرتبط  بانوان    توسعةهای  سایتورزش  همچنین در  و  اینترنتی  های 

ک مهم  باالدستی  براگذاریسیاسته  اسناد  کشور  ورزش  آنهای  می  هاساس  وظایف  انجام  شرح  نیز  و  شود 

اسناد باالدستی که  .  شمار مدنظر قرار گرفتندطور کلورزش زنان، به  گذار توسعةهای اجرایی و سیاستانسازم

از مهم  درجیک    ة ها در جدول شمارفهرست آن  متون  شده است،  پژوهش بررسی ترین  این  تا    ند بود  شده در 

جایگاه   و  بهمفهوم  ورزش  آن   ویژهتوسعة  در  بانوان  عالوهورزش  شود.  تعیین  به براین،  ها  پژوهش  این  در 
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شمارة سه که فهرست آن در جدول    توجه شده استورزش بانوان    توسعة  ترین اخبار قابل استناد در حوزةممه

 درج شده است.  
 

 در کشور  بانوانورزش  توسعة اسناد باالدستی مربوط به -1ل جدو
Table 1- National Core Documents Related to The Development of Women's Sports in The 

Country 

 منبع تبطسازمان مر تاریخ  عنوان سند  یف رد

 مجلس شورای اسالمی  1989 اول توسعه  برنامة  1
های شورای  مرکز پژوهش

 اسالمی 

 مجلس شورای اسالمی  1995 دوم توسعه  برنامة  2
های شورای  مرکز پژوهش

 اسالمی 

 مجلس شورای اسالمی  2001 سوم توسعه  برنامة  3
های شورای  مرکز پژوهش

 اسالمی 

 مجلس شورای اسالمی  2007 چهارم توسعه  برنامة  4
های شورای  مرکز پژوهش

 اسالمی 

 مجلس شورای اسالمی  2011 پنجم توسعه  برنامة  5
های شورای  پژوهشمرکز 

 اسالمی 

 مجلس شورای اسالمی  2017 ششم توسعه  ة برنام 6
های شورای  مرکز پژوهش

 اسالمی 

7 
وظایف کمیسیون ورزش زنان  

 کمیتة ملی المپیک 
 ملی المپیک  پورتال کمیتة ملی المپیک  کمیتة 2018

 مجمع تشخیص مصلحت نظام  2003 کشور  سالةانداز بیستسند چشم 8
ایرانی  -الگوی اسالمیمرکز 

 پیشرفت

9 
قانون اساسی جمهوری اسالمی  

 ایران 
 مجلس خبرگان قانون اساسی  1989

های مجلس شورای  مرکز پژوهش

 اسالمی 

10 
سند تحول بنیادین آموزش و  

 پرورش
 شورای عالی انقالب فرهنگی  2011

ایرانی  -مرکز الگوی اسالمی

 پیشرفت

 شورای عالی انقالب فرهنگی  2010 سند جامع علمی سالمت  11
ایرانی  -مرکز الگوی اسالمی

 پیشرفت

12 
ورزش  شرح وظایف معاونت توسعة 

 زنان 
Nd.  پورتال وزارت ورزش و جوانان  وزارت ورزش و جوانان 

13 
وظایف وزارت   الیحة اهداف و

 ورزش 
 دفتر ریاست جمهور  هیئت وزیران  2016
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باالدستی و شرح وظایف مجریان  شمارة دو    در جدول اسناد  این نتایج تحلیل محتوای متون  آمده است. در 

 .  اندهای اصلی درج شدهها و مقولهمقولهها، کدهای باز، زیرجدول گویه
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ورزش   زمینة توسعةدر  های ورزشیو شرح وظایف سازمان ستیتماتیک تحلیل محتوای اسناد باالد  نقشة -1 شکل

 بانوان 
Figure 1- Thematic Map of Content Analysis of Core Documents and Description of The 

Duties of Sports Organizations in Women's Sports Development 
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تح  نقشة بخش  مضامین  نشانتماتیک  که  باالدستی  اسناد  مقوله   ارتباط  دهندةلیل  و  شماتیک  ها 

 شده است.   ارائههاست، در شکل شمارة یک زیرمقوله 

  در اسناد باالدستی و شرح وظایف سازمانی، های کالن  نتایج تحلیل اسناد باالدستی نشان داد که در سیاست

است و در    قرار گرفتهتأکید    مورد توجه و  فراغت و سالمت فعالیتی برای اوقات  به صورت  ،بانوانورزش  عمدتاً  

لزوم همخوانی   با وجود  گذاری نشده است.سیاست  ایو حرفه  یک از اسناد باالدستی برای ورزش قهرمانیهیچ

اهداف سازمانها،  برنامه و  باالدستی وظایف  اسناد  با  از    ،های ورزشی  ویژهسازمانبرخی  نگاه  توسعة ها  به  ای 

حرفه و  قهرمانی  برایورزش  دارند؛  الیحةمثال   ای  در  جوانان  ،  و  ورزش  وزارت  اختیارات  و  وظایف    اهداف، 

به2016) تقو(  بر  و حرفهوضوح  قهرمانی  و گسترش ورزش  تأکید  ایت  و همگانی  پرورشی  کنار ورزش  در  ی 

توجه   ایو حرفه  درآمدزایی و توجه به گسترش ورزش قهرمانی   خانه بهشده است و در شرح وظایف این وزارت

با شرح  این وزارتخانه کمترین همخوانی  شرح وظایف معاونت ورزش بانوان در    این،وجوداب   خاصی شده است؛ 

ر کلی و بدون سوگیری مشخص بسیا  غالباًو وظایف این بخش از سازمان  وظایف وزارت ورزش و جوانان دارد  

مؤلفه  بههادربارة  است.  ورزش  چهارگانه  باالدستی  ،هرحالی  اسناد  سازمان  در  وظایف  و شرح  اهداف  های  و 

ی، حقوقی  فرهنگ  شده است که توسعة بعد مضمونی تقسیمبه هشت  بانوانورزش  مفهوم توسعة متولی ورزش،

توسعة و  ارتباطی  ابعاد  توسعة  کنار  در  مدیریتی  سالمت    و  ارتقای  و  ورزش  بانوانساختار  طریق  ، از 

پرورش و سند جامع علمی سالمت دهندة مضامین آن هستند. دربارة  تشکیل    سند تحول بنیادین آموزش و 

گفت   ورزش    به باید  در  مستقیم  جنسیت  ازآنجااشارة  اما  است،  بنشده  به  هکه  سند  دو  این  در  ضمنی  طور 

شدهویژگی اشاره  مردان  و  زنان  وجود    های  با  و  تفاوتاست  جنسذکر  در  های  آن  به  توجه  لزوم  و  یتی 

برای    نگرش غالب است.  به ورزش،  فراغت و آموزشرویکرد سالمت و اوقات، اما  تبطهای مرریزی سازمانبرنامه

مصاحبه رسانهبررسی  توسعةهای  دربارة  کشور  ورزش  مسئوالن  و  مدیران  بانوان،  ای  تحلیل   ورزش  روش  از 

از قبل معین نشده بود،   محتوای کیفی استفاده شد که در آن با تحلیل محتوای متون به مفاهیم اصلی که 

   یافته شد. دست

های اصلی ها و مقولهقولهمکدهای باز، زیرتحلیل محتوای متون اخبار با تعیین    دهندةجدول شمارة سه نشان 

ورزش    توسعة  برت، هر بخشی از خبر بود که  بار اینترنتی و واحد ثبواحد زمینه، متون اخ   ،. در این بخشاست

همان است.  کرده  تأکید  این  طوربانوان  در  ورزش که  توسعة  به  مسئوالن  رویکردهای  است،  مشهود  جدول 

 تماتیک رسم شد.  های اصلی و فرعی تعیین شدند و درپی آن، نقشةمقولهو  نددبانوان، کدگذاری ش
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مصاحبه محتوای  بررسی  گزارش با  و  رسانهها  نگرش  های  دربارة  توسعةای  به  بهبانوانورزش    مسئوالن  نظر  ، 

ها  ورزش قهرمانی مبتنی است. در اظهارات آن   بیشتر بر توسعة  بانوانورزش    آید نگرش مسئوالن به توسعةمی

بیشترین تأکید  بانوان  ورزش    گانی و تربیتی نیز اشاره شده است، اما در راهکارهای توسعةورزش هم  به توسعة

توسعة مدال  بر  قالب  در  قهرمانی  حضور  ورزش  و  عرصةبانوان  آوری  و    در  استعدادیابی  جهانی،  مسابقات 

شدن  ای های اقتصادی و حرفهبه بنیان  توجه  برگزاری و میزبانی مسابقات ورزش قهرمانی بوده است. همچنین

ی و کیفی مربیان و  زایش کمّارتقای منابع انسانی در قالب اف  ،اینبرها بوده است. عالوهمدنظر آن بانوان  ورزش  

و زیرساخت   ورزشکاران  بهتوسعة  تخصصها  اعتبارات،  افزایش  سرانةصورت  افزایش  و  با  بانوان  ورزش    گرایی 

 شده است.  رائههای پژوهش امدنظر بوده است. در ادامه نقشة تماتیک خروجی ،بانوانافزایش اماکن ورزشی 

ریزی مدیران و  و اهداف برنامه  اسناد باالدستی کشور  به   استقراییهای تحلیل محتوای کیفی با رویکرد  یافته

و اهداف   ورزش بانوان ، نشان داد اسناد باالدستی توسعةورزش بانوان با محوریت توسعة ن ورزش کشورمسئوال

اهداف  گذاران کالن کشور و  بین اهداف سیاست  ، بهترعبارتی  وحدت محتوایی ندارند؛ به    نریزی مسئوالبرنامه

حوزة در  اجرایی  سیاست  مسئوالن  نگرش  ندارد.  وجود  بانوان همسویی  ورزش  ورزش  به  گذاران کالن کشور 

ابزار غنیش بهبر ورز،  بانوان بانوان،  سازی اوقاتعنوان  خانواده و جامعه مبتنی است و همة  فراغت و سالمت 

که نگرش حالیدر  گانی معطوف است؛ هم-ورزش بانوان بر ورزش تفریحی  اقدامات مدنظر اهداف کالن توسعة

 بر توسعة   ورزش همگانی و تربیتی  بر توسعة، عالوهورزش بانوانبه توسعة  های ورزش کشور  ن سازمانمسئوال

 تأکید بیشتر بر ورزش قهرمانی استوار است.   ها برهای آنریزی ورزش قهرمانی تکیه دارد و اقدامات و برنامه

را ذکر کرده  مطالبی    ورزش بانوان  های جمعی در توسعةد نیز دربارة نقش رسانههای خومصاحبه ن در  مسئوال

بنابراین،   گزارش محبودند؛  رسانهتوای  نقش  دربارة  مسئوالن  با  مصاحبه  و  توسعةها  در  جمعی  ورزش   های 

 درج شده است.   شمارة چهار  نتایج آن در جدول  طور ویژه بررسی شد کهبه بانوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 125                                                                        ... میزان همخوانی اسناد باالدستی ملی با وظایف و اهدافکشکر: 
 

 

 

 
ورزش  ها و مصاحبه با مسئوالن ورزش دربارة مفهوم توسعةکیفی گزارشتماتیک تحلیل محتوای  نقشة -2 شکل

 بانوان 
Figure 2 - Thematic Map of Qualitative Content Analysis of Reports and Interviews with 

Sports Officials About the Concept of Women's Sports Development 
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 ها و مصاحبه با مسئوالن ورزش دربارة راهکارهای توسعةکیفی گزارشهای حاصل از تحلیل محتوای مقوله -3 شکل

 بانوان ورزش 
Figure 3 - Categories Resulting from the Analysis of Qualitative Content of Reports and 

Interviews with Sports Officials About Strategies for the Development of Women's Sports 
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 ن شی در توسعة ورزش زنان از نگاه مسئوال های ورزنقش رسانه تحلیل محتوای متون دربارة -4جدول 

Table 4- Content Analysis of Texts About The Role of Sports Media in The Development of 

Women's Sports From The Perspective of Officials 
 هامقوله هامقوله زیر کدگذاری باز 

 ای مسابقات و رویدادها نمایش رسانه -

 بازاریابی و تبلیغات  -

 توجه به نخبگان ورزش زنان  -

 های ورزشی معرفی کتب و پژوهش -

 ها سازی رسانهفرهنگ -

 حمایت از حامیان مالی ورزش زنان نمایش و  -

 ای رسانی توسط رسانهاطالع -

 زنان به ورزش و تحرک    کردنترغیب -

 ها تبلیغات زنان در رسانه -

 توجه به زنان قهرمان  -

 نمایش مسابقات خارجی زنان  -

 ها نمایش مسابقات و جشنواره -

 تبلیغات تجاری  -

 حمایت از حامیان مالی  -

 فرهنگ ورزش  توسعة -

 رسانی اطالع -

 ترویج و ترغیب  -

 الگوسازی  -

 بازاریابی  -

 نمایش رویدادهای ورزشی  -

 توسعه فرهنگ ورزش  -

     

های جمعی در  بندی متون دربارة نقش رسانهدگذاری و مقولهتماتیک حاصل از ک در شکل شمارة چهار، نقشة 

 شده است.   ارائه  ،نتوسعة ورزش زنان از نگاه مسئوال

یابی و  فرهنگی، بازار  نقش توسعة  ورزش بانوان  ها در توسعة، رسانهناز نظر مسئوال  رة چهار،شکل شما  براساس

توانند با معرفی الگوهای اخالقی  فرهنگ ورزش می  ها در نقش توسعةنمایش رویدادهای ورزشی دارند. رسانه

ورزش بانوان در کنار ورزش مردان   دادندر نمایش  محوریش و با رفع تبعیض و نیز با تکیه بر عدالتدر ورز

های رقابت ورزشی را تلطیف  صحنه   حضور بانوان در  فرهنگی دربارة   هایترتیب محدودیتایناقدام کنند تا به

براین می  ،اساسکنند؛  ورزشی  رویدادهای  نمایش  ابزار  نقش  در  نمایشرسانه  به  و    دادنتواند  ملی  مسابقات 

قابین انجامهای ملی بپردازد. نقش دیگر رسانهلب ارزش المللی در  با  بانوان است که  بازاریابی ورزش  دادن ها 

ابعاد گوناگون از حامیان مالی در ورزش بانوانورزش بانوان، حمایت رسانه  تبلیغات در  رسانی در  و اطالع  ای 

 باشد.   ورزش بانوان در کشور نقش مؤثری داشته تواند در توسعةمی ورزش بانوان حوزة
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 ن توسعة ورزش زنان از نگاه مسئوالهای جمعی در نقش رسانه اتیکتم نقشة -4شکل 

Figure 4- Thematic Map of the Role of Mass Media in the Development of Women's Sports 

from the Perspective of Officials 

 

 گیریبحث و نتیجه 
در کشور مستلزم بررسی محتوای اسناد باالدستی و همچنین شرح وظایف    بانوان  ورزش  توسعةبررسی ابعاد  

ازجمله ورزش  سازمان متولی ورزش  به  بانوانهای  باالدستی  اسناد  بررسی  تطابق  است.  میزان  بررسی  منظور 

سازمان سیاستعملکرد  با  کشور  ورزشی  ضرورتی  هاهای  جامعه  ورزش  کالن  های  یافته  است.  ناپذیرانکاری 

ا محتواحاصل  بررسی  توسعةز  محوریت  با  باالدستی  اسناد  سیاست  بانوانورزش    ی  در  داد  های کالن  نشان 

و سالمت تأکید شده است و    عنوان فعالیتی برای اوقات فراغتورزش به  رتاً بعمد   ،جامعه نگرش به ورزش زنان

ورزش   ،عبارتی بهتر  ؛ بهگذاری نشده استسیاست  بانوان  برای ورزش قهرمانی  یک از اسناد باالدستی در هیچ

این یافته با نتایج    .کشور نبوده است  بانوانورزش    حوزةدر  گذاران  نظر سیاستدر    بانوانای  قهرمانی و حرفه

نیز آن  های ؛ نتایج پژوهشزیرا  ؛ ( همخوانی دارد2015( و شعبانی و همکاران )2013هنری )  های پژوهش ها 

جه نشده است و بازنگری در طور مطلوب توهورزش ب  های چهارگانةمؤلفه د که در اسناد باالدستی به  نشان دا
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تأکید اسناد باالدستی بر ورزش   با وجود  ورزش اهمیت دارد.  کالن از حیث توجه به ابعاد گوناگون  های برنامه

غنیبه و  سالمت  ابزار  اوقاتعنوان  سازمانفراغت،  سازی  از  برخی  وظایف  و  اختیارات  اهداف،  کشدر  ور های 

ظایف این وزارتخانه بدون  جمله وزارت ورزش و جوانان سوگیری متفاوتی وجود دارد و در متن اهداف و واز

بر تأکید    اینکه  جنسیتی  حرفهشودتفکیک  و  قهرمانی  ورزش  توسعة  بر  اما  و  ،  پرورشی  ورزش  کنار  در  ای 

توجه دهمگانی  امر  این  که  است  شده  ویژه  ابعای  بهبود  و  درآمدزایی  موضوع  شرح ر  در  ورزش  اقتصادی  د 

این موضوع، متن شرح وظایف معاونت ورزش بانوان در این   . با وجودوظایف این سازمان انعکاس یافته است

هماز  وزارتخانه   ورزش  کمترین  وزارت  وظایف  و  اهداف  متن  با  استبپوشانی  به   رخوردار  توجه  بدون  و 

بر حضور  مؤلفه  و    بانوانهای چهارگانه ورزش  دارد  تأکید  معاونت  در ورزش  این  ابعاد    برتاً  عمد سایر وظایف 

تواند  می  با اسناد باالدستی ملی   هااهداف و شرح وظایف سازمان  هرحال، همسونبودناجرایی آن اشاره دارد. به

نیاز ورزشبه    گویای  مختلف  برنامه  بانوان  سطوح  در  که  باشد  کشور  کالن  در  است  لحاظهای  ولی    ،نشده 

ای و همچنین  د و توجه به ورزش قهرمانی و حرفهآن معتقد هستنوجود  بر لزوم    ی ورزشیهامدیران سازمان

یج پژوهش نشان داد اهداف  این، نتابرعالوه تجاری ورزش بانوان از آن جمله است.-های اقتصادیتوجه به جنبه 

کسب درآمد و  ای،  های ورزشی بیشتر بر توسعة ورزش قهرمانی و حرفهسازمانن  ریزی مدیران و مسئوالبرنامه

با محتوا و اهداف اسناد کالن    ورزش بانوان تأکید دارد که مسلم است این امر کامالً   ارتقای وضعیت اقتصادی

دارد.   تفاوت  کم  همسونبودنملی  اسناد  کشور  حتوای  سازمانالن  وظایف  نته با  با  مدیران  عملکرد  و  ایج  ا 

و  در آمریکا    هاآن  هایزیرا براساس نتایج پژوهش  همسوست؛  (2018لیونگ )و  (  2016)  هولونگو  هایپژوهش

که در آن   های کالن جامعهبدون توجه به سیاست   هاکشوراین  در ورزش  واحدهای اجرایی  آفریقای جنوبی،  

 .شوندگیری و اجرا میای تصمیمطور سلیقه هب حقوق مساوی برای زنان و مردان قائل شده است، 

توسعة  همچنی  مفهوم  باالدستی  اسناد  در  هشت    بانوانورزش  ن  تقسیمبه  مضمونی  که   بعد  است  شده 

بازنگری قوانین و )  ترویج فرهنگ ورزش(، حقوقی  توسعة حضور زنان در ورزش و)  فرهنگی  اند از: توسعةعبارت

سازی( ارتباطی  شاخص  گذاری وریزی، سیاسترایی، برنامهگتخصص)  قوانین( و مدیریتی  شدننظارت بر انجام

رسانه بین)ارتباط  و  ملی  سازمانی  ارتباط  و  اقتصادی  ای  توسعةبا)المللی(،  مالی(،  منابع  جذب  و   زاریابی 

ف)ها  زیرساخت  از ایجاد  )حمایت  پژوهش  و  آموزش  زنان(،  به  ورزش  فضای  تخصیص  زنان،  ورزشی  ضای 

ورزشطرح  طریق  از  زنان  سالمت  ارتقای  و  ورزش(  آکادمیک  آموزش  و  زنان  ورزش  پژوهشی  بهبود )  های 

و غنیشاخص اوقاتهای سالمت  ازاغت(فرسازی  یافته  این  تأکید   .  به  نظر  ارتباطات  در  بر  عاملی مهم  عنوان 

خود به این   ها نیز در پژوهش( همسوست؛ زیرا آن 2012زاده و همکاران )ورزش زنان با پژوهش نجفتوسعة  

است. نیاز  ای  ارتباطات رسانه  ویژهبهبه بازاریابی و تقویت ارتباطات  ند که برای توسعة ورزش زنان  نتیجه رسید

پژوهشپژهش    یافتةهمچنین   با  نشان دادند  ، آنزیرا  ؛ ردهمخوانی دا(  2011)  منظمی و همکاران  حاضر  ها 
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«، »ساختاری انسانی و تخصصی»، «عوامل »مالی و امکاناتیورزش زنان شامل   ترین عوامل مؤثر در توسعةمهم

حاضر کامالً مطابقت دارد، اما به ابعاد    های پژوهشاست که با خروجی «  فرهنگی و اجتماعیو مدیریتی« و »

آموزش   توسعة و  پژوهش  حقوقی، سالمت  نتیجة  براساس  است. همچنین  نشده  توجه  پژوهش  و    و  احسانی 

  پژوهش   های آماریاز دیدگاه نمونهو    زنان نقش دارد  ورزش  در توسعةالمللی  بین مراودات  (،  2009همکاران )

ای در تشویق  ه ای زنان مسلمان در افزایش مربیان زن مسلمان«، »نقش ورزش حرف»نقش ورزش حرفه   ها،آن 

حرفه ورزش  مثبت  »نقش  و  قهرمانی«  ورزش  به  مسلمان  کشورهای زنان  دوستی  پیوند  استحکام  در  ای 

مهم  ازجمله  حرفه اسالمی«  ورزش  تأثیرات  مسلمان  ترین  زنان  ورزش  گسترش  بر  به  هستندای  توجه  با   .

است که همگی    ایچندگانهدارای ابعاد    مسلمان  بانوانرسد گسترش ورزش  نظر میهای این پژوهش، بهیافته

بهباید هم یابند. بهطور  زمان و  سازی ورزش ایکه حرفه  گوناگونی دلیل کارکردهای  عالوه، بهموازی گسترش 

م  بانوان ابعاد  از  اجتماعی   تفاوت مسلمان  سیاسی،  فرهنگی،  مسئوالن  جامعه    ،دارد،  بهداشتی  و  ورزشی 

از ابزارهای مهم برای نیل به اهداف سازمانی خود به   بانوان  ایتوانند به گسترش ورزش حرفهمی عنوان یکی 

کنند پژوهشبه   .توجه  از  هریک  در  ازآنجاکه  انجامهرحال،  حوزةهای  در  ابعاد    بانوانورزش    شده  به  کشور 

  آمده در پژوهش حاضر مطابقت دستبهابعاد    خاصی از توسعة ورزش توجه شده است، بدیهی است که تمامی

با  کام ندار  مطابقتل  مطالعاتقبلی  نتایج  ارائة  لحاظ  همین  به  و  به  ند  فقط  تپیشین  یا  تأیید  حلیل  منظور 

 . ر استحاض های پژوهش هایی از یافتهبخش

ها و  ر با اهداف و وظایف سازمانهای کالن کشوبررسی میزان همخوانی سیاست   در این پژوهش  بااهمیت  نکتة

عملکرد  اهنیز   و  سازمانداف  بامدیران  ورزش  مسئول  کشور  نوانهای  بنابراین،  در  محتوای    است؛  بررسی 

گزارش مصاحبه  و  رسانهها  دربارة های  مسئوالن  آن  ای   توسعةنگرش  به  می  بانوانورزش    ها  که نشان    دهد 

ها  ورزش قهرمانی مبتنی است. هرچند در اظهارات آن ر توسعةبیشتر ب بانوانورزش  نگرش مسئوالن به توسعة

این امر اند و  بیشتر بر ورزش قهرمانی تأکید داشته  و تربیتی نیز اشاره شده است،    ورزش همگانی  به توسعة

مبه راهکارهای  آنوضوح در  توسعةدنظر  برای  می  بانوانورزش    ها  پژوهش   .شوندمشاهده  نتایج  با  نتایج    این 

های عالی در امر توسعة ورزش با  او نیز نشان داد که سازمان  ، نتایج پژوهش زیرا  ؛مخوانی دارده(  2007)کرچ  

است، در موارد بروز مشکل دربارة  ای ورزشی را تعیین کرده  ههایی که وظایف سازماناهداف و سیاست  وجود

را نادیده    ف خوددر حدود وظایشده  های محول کنند و مسئولیت عیض جنسیتی به وظایف خود عمل نمیتب

 انگارند.  می

ورزش تربیتی،  توسعة  )  های ورزشمؤلفه   توسعة  استوار است:  سه عامل   بر  بانوانورزش    نظر مسئوالن توسعة  از

همگانی،   و  بیقهرمانی  تأکید  با  آن  اما  از  منظور  )که  زیرساخت  توسعة  زنان(،  قهرمانی  ورزش  بر  شتر 

افزایش  گرتخصص  و  بودجه  افزایش  زنان  سرانةایی،  اقتاست  ورزش  رونق  و  (،  مالی  حامیان  )جذب  صادی 

نین بهبود  منظور افزایش مربیان و ورزشکاران زن و همچ)گرایی در ورزش زنان(، ارتقای منابع انسانی  ایحرفه 
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ابعاد قهرمانی بیش    مطالب یادشده مشخص است که تمرکز مسئوالن ورزش کشور بر توسعةاز  کیفی مربیان(.  

گرایی در ورزش زنان، جذب حامی برای مسابقات قهرمانی زنان و  ای های ورزش است و بر حرفه ؤلفه ز سایر ما

به این موارد توجه نشده    اند که در اسناد کالن ورزش کشوربهبود کیفی مربیان ورزش قهرمانی تأکید داشته

نبود  است؛ گویای  نتایج  سیاست  بنابراین،  بین  تطابق  و  جامعهههمسویی  کالن  با    دربارة  ای  بانوان  ورزش 

عملکرد مدیران سازمان و  بانوان است.  های ورزش کشور در حوزة توسعةاهداف، وظایف   ال، حدرعین  ورزش 

نجف  نتیجة پژوهش  نتایج  با  حاضر  همکارانپژوهش  و  دارد  (2012)  زاده  آنزیرا  ؛ همخوانی  به،  نیز  این    ها 

نسانی و  ، ا»عوامل »مالی و امکاناتورزش زنان شامل    عةترین عوامل مؤثر در توسمهمموضوع دست یافتند که  

»ساختاریتخصصی اجتماعی  «،  و  »فرهنگی  و  مدیریتی«  با  «  و  که  کامالً    هاییافتهاست  حاضر  پژوهش 

 مطابقت دارد. 

ها  ن رسانهمسئوالها نشان داد که به نظر  ن ورزش کشور با رسانه تحلیل محتوای کیفی متون مصاحبة مسئوال 

می مضمون  سه  توسعةدر  موجب  عبارت  توانند  مضامین  این  که  شوند  ایران  بانوان  نمایش  ورزش  از:  اند 

ور جهانی  )رویدادهای  ورزشی  ملی(،    ویدادهای  )اطالعرویدادهای  از بازاریابی  حمایت  و  تبلیغات  رسانی، 

الگوها و حامیان مالی(  توسعة فرهنگ ورزش )معرفی  از  ،  رسانهننظر مسئوال  رفع تبعیض جنسیتی(.  ها در  ، 

توسعة نقش  بانوان  ورزش  رویدادهای    توسعة  نمایش  و  بازاریابی  رسانهفرهنگی،  دارند.  نقش  ورزشی  در  ها 

می  توسعة ورزش  وفرهنگ  تبعیض  رفع  با  و  ورزش  در  اخالقی  الگوهای  معرفی  با  ب  توانند  بر نیز  تکیه  ا 

های  تیب محدودیتتر  این  ورزش بانوان در کنار ورزش مردان اقدام کنند تا بهدادن  محوری در نمایشعدالت

ح دربارة  درفرهنگی  زنان  براینصحنه   ضور  کنند؛  تلطیف  را  ورزشی  رقابت  ابزار   ،اساسهای  نقش  در  رسانه 

های ملی بپردازد. المللی در قالب ارزش مسابقات ملی و بین  دادنتواند به نمایشنمایش رویدادهای ورزشی می

ورزش زنان، حمایت   دادن تبلیغات در ابعاد گوناگونها بازاریابی ورزش زنان است که با انجامنقش دیگر رسانه

از حامیان مالی رسانه ورزش زنان در    تواند در توسعةرسانی در حوزة ورزش زنان میاطالع  ورزش زنان و   ای 

 کشور نقش مؤثری داشته باشد.  

توسعة امر  در  ناهمخوانی  اسن  وجود  بین  در  بانوان  حوزهورزش  و  باالدستی  کشور اد  ورزش  اجرایی  های 

ازآنجانشان است.  تأملی  درخور  واقعیت  وجود  و  دهندة  قهرمانی  ورزش  بهحرفهکه  جذابیت دای  لیل 

های ورزشی دارند، مسلم است که در فعالیت  کردننقش مهمی در جذب افراد جامعه به شرکت   شناپذیرانکار

مؤلفه    یتوجهبی این  حوزةواز  به  در  بانوان  رزش  میزان  ،  ورزش  جامعه  از  درمیتوجه  و  تالش  کاهد  نتیجه 

بود.با  ورزش بانوان    های ورزشی در حوزة توسعةسازمان های  طورکه در نظریه همان  اثربخشی همراه نخواهد 

عی نقش  های جمرسانهست، تغییر نگرش و رفتار انسانها تأکید شده ار ها دنشدنی رسانهکارارتباطات بر نقش ان

نمایش در  درنفعالیتدادن  مهمی  و  بانوان  آنتیجه  های ورزش  به  نگرش مثبت جامعه  مسلم  ایجاد  دارند.  ها 
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و    دارد  ای بر ایجاد نگرش مثبت جامعه به این ورزشها به ورزش بانوان اثر بازدارندهوجهی رسانهتاست که کم

 همراه خواهد بود. مشارکت بانوان در ورزش  نیافتنافزایشبا 

ای، تفریحی، قهرمانی و حرفه-، همگانیورزش یعنی پرورشی  ه هر چهار مؤلفةب  در کشور  ورزش بانوانتوسعة  

ت بر اجرای درست نظار  در   درنهایت  ها و ریزی سازمانشرح وظایف و برنامه  ملی، سپس در در اسناد کالن  اول  

ازجمله سند چشم آن در کشور   باالدستی کشور  اسناد  در  است  بنابراین، الزم  دارد؛  بیستتوجه  و انداز  ساله 

   کشور به این امر مهم توجه شود. سالةهای توسعة پنجبرنامه

از انجام بهتا قبل  های  هایی که در سازمانرسید که وظایف، اهداف و برنامهنظر میشدن این پژوهش بدیهی 

دار جریان  همنورزشی  و  مسئوالد  اهداف  ورزش کشور  چنین  و ن  ورزش  حوزة  در  باالدستی کشور  اسناد  بر 

بانوان  به ورزش  باشند.منطبویژه  منطقی    ق  انتظاری  امر  این  که  است  است؛مسلم  مقبول  اسناد  زیرا  و   ،

کشور و همچنین در زیر چتر    سالةانداز بیست سالة کشور براساس افق چشمهای پنجباالدستی ازجمله برنامه

 دور از انتظار است.های بخش اجرایی نظام  ها با برنامهنداشتن آن تطابقد و  شونون اساسی کشور تدوین میقان

بانوان ورزش    خصوصبهورزش    چهارگانةباالدستی کشور به ابعاد    دهد که در اسنادنتایج این پژوهش نشان می

 عرضةته  که الب  استساز در ورزش  ای بخش جذاب و انگیزهورزش قهرمانی و حرفه  توجه مطلوب نشده است.

تواند  های جمعی کشور نیز میهای ورزشی است، از وظایف رسانهسازمان  به جامعه عالوه بر اینکه برعهدة  آن

همچنین   به  باشد.  ایتوجه  حرفه  و  قهرمانی  ضرورتی  به   ورزش  برنامهانکارعنوان  و  اهداف  در  های  ناپذیر 

به  توسعةمسئوالن  است؛  منظور  مدنظر  بانوان  به  ورزش  کشور  باالدستی  اسناد  در  برنامهبنابراین،  های  ویژه 

 . شودتوجه  ورزش قهرمانی و حرفه ای بانوان به توسعه ضرورت دارد که سالةپنج

 

 تشکر و قدردانی 
پژوهشی   طرح  از  برگرفته  مقاله  پژو  استاین  حمایت  با  تربیتکه  و  هشگاه  ورزشی  علوم  و  همچنین بدنی 

بدنی و  همکاران محترم در پژوهشگاه تربیت  وسیله ازانشگاه عالمه طباطبائی انجام شده است. بدیند  همکاری

   . شودالمه طباطبائی تشکر و قدردانی میعلوم ورزشی و دانشگاه ع 
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Abstract 

The purpose of the study was to evaluate Consistency of national policy and legislation 

with the sport organizations and mass media performance in women's sports development 

in Iran. And for this purpose, the qualitative research method was used based on thematic 

analysis using documentary and content analysis methods. for the Documentary Research, 

national policies and legislation statements including Islamic Republic of Iran’s 20-Year 

Vision Plan  and the Five-Year Development Plans Set, the Fundamental Reform 

Document of Education (FRDE) in the Islamic Republic of Iran, the Comprehensive 

Scientific Health map, the Constitution of the Islamic Republic of Iran, duties and goals 

of sport organizations in women's sports departments, as well as Media interviews with 

top officials of sport organizations were reviewed and analyzed in full. The findings 

showed that there is not any consistency between the national policies and legislation 

contents with the duties, goals and performance of the sports organizations. The national 

policies and legislation focus on women's sports as a tool for health and leisure 

enrichment. But in the goals, duties and performance of sports organizations, 

championship and professional sports for women was emphasized more than other 

components of sports. According to the officials, the role of media in women's sports 

development is based on marketing and promotion, cultural development, and displaying 

events. The officials at sports organizations consider championship sports as a necessity 

in the development of women's sports in Iran. Therefore, revising National policy and 

legislation is essential to develop a holistic approach to women's sport development. 
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