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Abstract 
The purpose of this paper was to survey the snakes and ladders of achieving sustainable 

development goals (UN 2030 Agenda) through sport. In the snake and ladders metaphor, 

ladders imply the factors that accelerate the progress toward the goals whereas snakes 

consider as the deterrent factor. The research method was qualitative and was based on 

grounded theory. In reviewing 95 papers with two keywords of “development” and “sport” 

in 30 journals approved with Ministry of Science, and interviews with 13 experts in 

various areas of sustainable development from the Ministry of Sport, the National 

Olympic and Paralympic Committee, the Sports Medicine Research Center and academics 

experts that were selected by judgmental sampling method; 72 independent initial codes 

were identified, and based on the conceptual and semantic relationships between the 

codes, 20 key concepts in the 12 categories were identified as snakes. These barriers have 

been addressed in the framework of six goals of the 2030 Agenda that sport has a cost-

effective to contribute them. Also, 26 ladders or accelerators were identified within these 

six goals and 26 initial codes were grouped into 14 concepts and 9 categories. 

In general, sport is more likely faced with snakes at the macro level (such as poor 

integration of policies or insufficient infrastructure), although rules and regulations, in 

some cases, were the ladders, most of the ladders can be found at the individual level 

(individual motivation and the young population) and at the community level (civil 

society). 
 

Keywords: Contribution of sport to sustainable development goals, Development through 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
The purpose of this study was to survey snakes and ladders of sport to contribute 

to sustainable development goals (SDGs). The ladders metaphor implies the 

factors that accelerate the progress toward the goals whereas snakes consider as 

the deterrent factor (3). According to the Commonwealth Secretariat (2015), 

sports have a most effective and significant role to contribute to six of the 

seventeen goals (2). These six goals are SDG 3: Ensuring a healthy life and well-

being for all, SDG 4: Ensuring inclusive and equal education, SDG5: Achieving 

gender equality and empowering women and girls, SDG 8: Promote sustainable 

economic growth and productive employment, SDG11: Safe, flexible and 

sustainable cities and communities, SDG 16: Promote peaceful societies and 

provide access to justice for all. In this study, an attempt has been made to identify 

snakes (obstacles) and ladders of sport to achieve each specific SDGs. 
 

Materials and Methods: 
The research method was qualitative and based on the Grounded theory in which 

the framework of the UN Agenda 2030 has been used to better understand the 

snakes and ladders of sustainable development through sport. The research 

consisted of two phases. In the first phase, 95 papers were reviewed with two 

keywords of “development” and “sport” in 30 journals approved by the Ministry 

of Science. In the second phase, in-depth semi-structured interviews were 

conducted with 13 experts from the Ministry of Sport, the national Olympic and 

Paralympic committee, the Sports Medicine Research Center, and academics 

experts. Study scope, terms, and definitions were explained and discussed with 

each interviewee before commencing the interview. The sampling method was 

judgmental sampling, and samples were selected based on the required 

information provided by them. This method is mostly used when expert samples 

are needed. The interviews continued until the theoretical saturation. This 

happened after the twelfth interview and one more interview was done to ensure 

that the research information was repeated. Interviews were conducted in 

locations mutually convenient to the interviewee and interviewer. The interviews 

lasted about 45 minutes to an hour. After each interview and study of related 

papers, initial analysis and coding were performed by continuous comparison. 

Then, axial coding was performed in which the codes were identified in the form 

of common concepts. Finally, in the selective coding stage, which was 

accompanied by a detailed study of the data and the coding of the previous two 



261                                               Sport Management Studies, Volume 13, No 67, 2021 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

stages, the researcher analyzed the data in-depth and drew them in the form of a 

paradigm model. The validity of the research findings was done through a 

continuous review of the text and codes by experts and members of the research 

team at different time points, and the data were randomly provided to some of the 

elites participating in the research and approved by them. 
 

Findings: 
The research finding identified 72 independent initial codes and based on the 

conceptual and semantic relationships between the codes, 20 key concepts in the 

12 categories were identified as snakes. Also, 26 independent initial codes were 

identified, and based on the conceptual and semantic relationships between the 

codes, 14 key concepts in the 9 categories were identified as ladders. Findings 

showed that snakes of sport in achieving SDG 3 included two categories micro 

(personal barriers) and macro (incoherence of policies and programs, lack of 

information system, and perceptual-cognitive barriers). The ladders for this goal 

were the personal motivations and environmental drivers (active institutions and 

media). The snakes of SDG 4 include policy-making and management barriers 

(lack of coherence and low foresight) and organizational barriers (lack of human 

and financial resources and equipment). The ladder of this goal was scientific 

development which is implied to special looking to educational sports. The snakes 

of SDG 5 were normative barriers, legal barriers, and organizational 

discrimination Which, in turn, included concepts of cultural expectations, 

discriminatory laws, and glass roofs. The ladder of this goal was active actors 

which are implied to empowerment and motivations of women to participate in 

sports activities and achieve the medals in competitions. The snakes of SDG 8 

were systemic barriers (structural barriers, inappropriate policies in exploiting the 

economic benefits of sports, and legal and managerial barriers) and threats of 

globalization of sport which is implied to negative effects of professionalism in 

sports. The ladders of this goal were the number of economic opportunities in the 

sport like sports eco-tourism and professional capacities. The snakes of SDG 11 

were unbalanced development (heterogeneous urban growth) and environmental 

instability (insufficient attention to environmental requirements). The ladders of 

this goal were reference patterns (Legal protections and religious teachings) and 

active institutions (Social actors). The snake of SDG 16 was unfavorable 

governance that implies the lack of transparency, lack of solidarity and political 
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discourse, and lack of democracy. The ladders of this goal were civil society 

organizations and legal capacities. 
 

Conclusion: 

In this study, snakes and ladders of six goals of sustainable development were 

studied, which sport had the most effective contribution to achieving them. In 

summary, barriers to development through sport in Iran can often be seen at the 

macro-level (such as lack of integrated policies or inadequate infrastructure) 

while, the ladders or driving factors can be found more at the individual or micro-

level (individual passions and motivations and the young population). 

Interestingly, the bylaws and legal protections were among the ladders in some 

goals, such as the fourth, eleventh, and sixteenth goals, while the policies, 

implementation, and management were not in line with these laws. Therefore, it 

can be concluded that there are sufficient laws in many sectors and only by 

changing management policies and methods, the capacity of sport can be used to 

contribute to the number of the SDGs. The inclusion of sport as a tool at the heart 

of development programs requires the presence of experts from the sports family 

in the planning and macro-policies of development programs (1). This step, along 

with good governance of sports, will mark the beginning of sport-oriented 

initiatives that, along with the individual passions and motivations of individuals 

in society, will have the desired consequences of sustainable development. 
 

Keywords: Contribution of sport to sustainable development goals, 

Development through sport, Sport for development and peace. 
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 مقالة پژوهشی 

 1ران یورزش در ا قیاز طر داری پا ۀتوسع هایمارپله 
 

 3عیرضا شج، *2دنژای رمضان  میرح، 1یکاظم هژبر

 

 ران یرشت، ا  الن،یدانشگاه گ  ،یو علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب  ،یورزش  تیریمد  یدکتر  .1

  سندهی)نو  رانیرشت، ا  الن،یدانشگاه گ  ،ی و علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب  ،یورزش  تیریاستاد مد  .2

 مسئول( 

 ران ینور، کرج، ا  امیدانشگاه پ  ،یو علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب  ،یورزش  تیری مد  اریاستاد  .3
 

 19/05/1399تاریخ پذیرش:                         12/1398/ 27تاریخ دریافت: 

 چکیده 

ورزش    ق یسازمان ملل( از طر   2030)دستور کار    داریپا   ۀ به اهداف توسع   یاب یدست  هایمارپله  ی پژوهش حاضر با هدف بررس

  عنوانبه  مار  و  دارند   دهنده به اهداف نقش سرعت  دن یاست که در رس  یعوامل  مثابۀ به  پله  مارپله،  انجام شد. در استعارة

  د یاله با دو کلمق   95بود. ابتدا    ادبنیداده  ۀ یو از نوع نظر   ی فیحاضر ک  پژوهش به اهداف است. روش    لنی  بازدارندة  عوامل

  نظرانمصاحبه با صاحب  13شدند. سپس    ی وزارت علوم بررس  ی از سو  دشدهییتأ  یۀنشر  30واژة »توسعه« و »ورزش« در  

  دیو اسات  ی ورزش  یقات پزشکیمرکز تحق  ک،یو پارالمپ  کیالمپ  یمل  ۀتیاز وزارت ورزش، کم  داریمختلف توسعۀ پا   هایحوزه

اول  ۷2انتخاب شده بودند، انجام شد. تعداد    یقضاوت  یرگیکه به روش نمونه  ی دانشگاه براساس قرابت    هیکد مستقل  و 

  داریپا   ۀبه اهداف توسع  یاب یدست  ریمس  یعنوان مارهامقوله به  12در قالب    یمفهوم اصل  20کدها،    نی ب   ییو معنا  یمفهوم

  م یمستق ی شدند که ورزش نقش ی بررس 2030موانع در شش هدف دستور کار  نی شدند. ا  یی شناسا  رانیورزش ا  ق یاز طر 

بررس  ن ای  قالب  در  هاپله  نهمچنی.  دارد  ها به آن  یاب یدر دست مقوله    نه مفهوم و    1۴کد،    2۶شدند که به    یشش هدف 

به  بندیدسته دست  ،یطورکلشدند.  در  پا  یاب یورزش  توسعۀ  اهداف  موانع  شتریب   دار،ی به  )مانند    یبا  کالن  سطح  در 

  به   هااهداف جزو پله  یدر برخ  هانامهنییو آ  نی( مواجه است. قوان یناکاف  هایرساختیو ز  هاگذاریاستیس  نبودنکپارچهی

جوان( و سطح جامعه    تیو جمع  یفرد  هایزهیو انگ  اقی)اشت  ی در سطح فرد  توانمی  را   ها پله  شتریاما ب   روند،می  شمار 

 .افتی(  ی دن م  ی)نهادها
 

 توسعه و صلح. یورزش برا دار، ی ورزش، مشارکت ورزش در اهداف توسعۀ پا ق یتوسعه از طر کلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
دنبال افزایش سهم ورزش در توسعۀ ها بهمداخالت و سیاست ، طیف وسیعی از1از زمان اهداف هزاره

المنافع بر نقش ورزش که در چندین نشست، وزیران ورزش کشورهای مشترکطوری هستند؛ به  2پایدار

(.  15،  2015،  3المنافعدر مشارکت اهداف توسعه و صلح تأکید کردند )دبیرخانۀ کشورهای مشترک

های جامعۀ مدنی،  های دولتی با مشارکت گسترة وسیعی از سازماناکنون تعهدات جهانی و سیاست 

سازمان سیونفدرا و  ورزشی  رویکردهای  های  ارائۀ  و  منابع  تأمین  طریق  از  خصوصی،  بخش  های 

مشترک  ۴محور ورزش  کشورهای  و  ملل  سازمان  سیاسی  عزم  است.  شده  برخی  همراه  و  المنافع 

 اند. محور را در راستای اهداف توسعه شکل دادهمؤسسات، در سطوح مختلف رویکردهای ورزش

بیان و  اظهارها  بینیهشمار  بههای  ورزش  از  که  و  المللی  انسانی  توسعۀ  برای  کاتالیزوری  مثابۀ 

کنند، رو به گسترش است. از این میان، فقط نُه بیانیه از سوی مجمع عمومی اجتماعی حمایت می

(.  3  ،2019زاده،  نژاد و عابدینصادر شد )هژبری، رمضانی  201۴تا    2003های  سازمان ملل در سال 

کار  درضمن،   است که    2030دستور  توسعه  اهداف  در  ورزش  نقش  افزایش  در  نقطۀ عطف مهمی 

صورت جمعی در این برنامۀ جهانی سهیم شوند. این دستور طلبد تا بهنفعان را میمسئولیت بیشتر ذی

  1۶9هدف است که به    1۷اندازی بلندپروازانه و متحول برای توسعۀ جهانی دارد که شامل  کار چشم

المللی المپیک نیز این دستور کار را فرصتی  شود. کمیتۀ بینبندی میشاخص تقسیم  230  نشانگر و 

هزینه برای دستیابی به  مثابۀ ابزاری ارزشمند و کم بدنی و ورزش بهداند که در آن تربیتتاریخی می

رزش،  شود. ظرفیت بالقوه و زیاد ورزش، دسترسی جهانی به واهداف توسعۀ پایدار در نظر گرفته می

ویژه افراد جوان، واقعیتی است که در همۀ دنیا شناخته المللی ورزش، تأثیر آن بر جوامع و به زبان بین

 (. ۴، 201۷المللی المپیک، شده است )کمیتۀ بین

(، امروزه رویکردهای ورزش برای توسعه و صلح با موانعی مواجه 2010)  5های کوالترطبق یافته 

بالقو ظرفیت  نخست،  آشفته هستند:  اثرات ة  و  خرد  در سطح  فردی  دستاوردهای  بین  که  است  ای 

 
1. Millennium Goals 

2. Sustainable Development 

3. Commonwealth Secretariat 

4. Sport-Based Approach 

5. Coalter 
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های  اجتماعی است که سازمان-تر در سطح کالن وجود دارد؛ دوم، درنظرنگرفتن زمینۀ سیاسیگسترده

های ورزش برای توسعه همگی  کنند؛ سوم  اینکه سازمانورزش برای توسعه و صلح در آن فعالیت می 

آژانسبه کمک وابستهههای مختلف  حمایتی  برنامهای  اغلب،  بلندپروازانهاند که  غیرورزشی  ای های 

های توسعه از طریق ها و پروژه( به موانع برنامه201۴)  1( و شولنکورف و آدایر2010دارند. کوالتر )

اشاره کرده بر  گذاری کوتاهاند و موانعی نظیر حمایت سیاسی محدود، سرمایهورزش  مدت و تمرکز 

 اند. های این بخش معرفی کردهجای توسعۀ پایدار را از چالشبرگشت سریع سرمایه به

ران اقداماتی در راستای دستیابی به برخی اهداف توسعۀ پایدار از طریق ورزش صورت گرفته در ای

برای  زیست و وزارت ورزش و جواناننامه میان سازمان حفاظت محیطمضای تفاهمتوان ااست که می

های ورزش سبز ده از لوگوی یوز ایرانی روی پیراهن تیم ملی فوتبال، مشارکت در تدوین شاخصاستفا

( و همچنین استفاده از ورزش برای کاهش اثرات روانی بر کودکان پس  2015زیست، )سازمان محیط

ر حال، حمایت سیاسی محدود از نقش ورزش د( نام برد؛ بااین11۴۷،  2009،  2از زلزلۀ بم را )کونز 

هدف توسعۀ پایدار سازمان ملل مشاهده    1۷توان در تعیین متولیان  دستیابی به اهداف توسعه را می

آوری منظور جمعهای ملی بهزیست با تمرکز بر اولویتسازمان حفاظت محیط  پایدارۀ  دفتر توسعکرد.  

پایدارهااهداف و شاخص  بارةنفعان درذی  همۀ  هاینظر برگزاری ، به شناسایی متولیی توسعۀ  ان و 

 ۀهدف توسع  1۷متولیان اصلی  ها  اقدام کرد. در این نشستپایدار  ۀ  ساز اهداف توسعهای جریاننشست

(. نکتۀ درخور توجه اینکه در هدف  13،  201۶زیست،  ند )سازمان محیطپایدار تعیین و تصویب شد

کارکردهای ورزش به شمار  ترین  سوم توسعۀ پایدار )سالمت و تندرستی برای همگان( که از بدیهی

وزارت ورزش و جوانان نهمی بلکه جزو دستگاهرود،  این هدف نیست،  اصلی  های  تنها جزو متولیان 

رمضانی )هژبری،  است  نیامده  به شمار  نیز  عابدینهمکار  و  تنها در هدف چهارم  2019زاده،  نژاد   .)

این هدف محسوب شده است. این  کردن  های همکار در برآورده)آموزش(، وزارت ورزش جزو دستگاه

-گذارینکردن از کارشناسان جامعۀ ورزش کشور در سیاستدهندة استفادهبرانگیز، نشانموضوع تأمل
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در دستیابی به توسعۀ پایدار از طریق   1ترین مار های کالن توسعه کشور است. شاید بتوان اولین و مهم

 ورزش را وجود این خأل برشمرد. 

شده در ایران در راستای استفاده از ورزش برای اهداف توسعه، در مقایسه با تعداد  های انجاماقدام 

رسد، اما با  های فعال در حوزة ورزش برای توسعه در سطح جهان محدود به نظر میها و سازمانپروژه

ر وارد شد، این جریان کندت  2030توجه به ایرادهای شکلی و محتوایی که به دستور کار توسعۀ پایدار 

( بیان کرده است در تدوین این  201۷های بیشتری مواجه شد؛ برای مثال، پورهاشمی )و با چالش

-گرایی غفلت شده است. سلطانی نگری، شفافیت، عدالت محوری و بومیدستور کار از چهار عنصر جامع

از چهار منظر حوزة اج( مهم201۶پور و دماری ) پایدار را  تماعی،  ترین علل کندبودن روند توسعۀ 

بودن به درآمد نفت، بیکاری، تورم،  ها وابستهمحیطی بررسی کردند. آناقتصادی، سیاسی و زیست  

سیاستبی آشنایی  ساختاری، ضعف  دبیرخانۀ عدالتی، ضعف  نبود  و  پایدار  توسعۀ  مفهوم  با  گذاران 

منصوری و  و شاه  (201۷تبریزی، رحیمی و رضوی )فراوزارتی را نام بردند. پژوهشگرانی مانند قهرمان

، عسکریان  یاوری  اند. همچنینهای خاص ورزشی را بررسی کرده( موانع توسعۀ رشته2018باالنژاد )

-( چالش 2015گری ورزشی، منکرسی، صفانیا و قاسمی )های توسعۀ گردش( چالش 201۶)  و شجاعی

ها و  ( فرصت201۴)  ( و شعبانی، غفوری و هنری201۶آصفی و اسدی )ای توسعۀ ورزش قهرمانی،  ه

-های کالن سیاستها و چالش( فرصت201۷)  نژاد و هژبریهای توسعۀ ورزش همگانی، رمضانیچالش

های توسعۀ ورزش ( چالش 201۶) صادقی  امامی و منصور  ، بنار، رزش در ایران و افتخاریای توسعۀ وه

پژوهش این  برآیند  از  آنچه  کردند.  بررسی  را  برمیزنان  نشانها  چالشدهآید،  بررسی  این  ندة  های 

-ها از منظر توسعۀ ورزش و نه توسعه از طریق ورزش است. در این رابطه، صرفاً قربانی، صفریحوزه

بدنی در راستای  ( به شناسایی موانع تحقق کارکردهای ورزش و تربیت2020جعفرلو و اسماعیلی )

توسعۀ پایدار بیان نشده است؛ این در  اند که این موانع به تفکیک اهداف مختلف  توسعه پایدار پرداخته

تر عنوان سکویی برای اهداف گستردهست که در پژوهش حاضر با تمرکز بر جایگاه ورزش به حالی ا

 
1. Snake 
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برخی اهداف توسعه پایدار پرداخته   1های تفکیک به شناخت مارپلهجای تمرکز بر خود، بهتوسعه به

 ها دارد. شود که ورزش نقشی مستقیم در دستیابی به آنمی

، فراتر از انتقادهایی که  2030های توسعه و دستور کار  تاریخچۀ طوالنیِ حضور ورزش در برنامه 

های  فیتمثابۀ مرجع و بنیانی محکم برای اهداف توسعۀ پایدار، لزوم شناخت ظربه آن وارد است، به 

-کند. پژوهش بالقوة ورزش در چارچوب اهداف توسعۀ پایدار را برای هر کشوری مانند ایران ضروری می

ها اند، بیشتر بر مفهوم توسعۀ ورزش یا توسعۀ ورزشهایی که در داخل و خارج از کشور انجام شده

ن روند پژوهشی مرتبط توامی 2030که براساس رویکرد جدید در دستور کار اند؛ درحالیتمرکز کرده

های ملی  هایی را برای سازمانبا ورزش را توسعه داد و غنی کرد و مجموعه اقدامات و دستورالعمل

ورزش تدوین کرد؛ بنابراین در پژوهش حاضر تالش شده است در هر حوزه از اهداف توسعۀ پایدار  

شناسایی شوند. همچنین کاربست های ورزش در دستیابی به آن هدف  سازمان ملل، مارها )موانع( و پله

ها  های ملی و ابزارهای بومی، با چالشکردن اهداف این دستور کار با توجه به اولویتورزش در پیاده

تواند در دستیابی  ها( کشور میهای ورزش )پلهحال پتانسیلو مشکالتی )مارها( همراه است. درعین

 گشا باشد. به برخی اهداف آن راه
 

 پژوهش روش

بود که در آن برای فهم بهتر مارها و   2بنیاد ای یا داده روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریۀ زمینه

سازمان ملل استفاده    2030کار  های توسعۀ پایدار از طریق ورزش در ایران، از چارچوب دستور  پله

المنافع، مشترکالمللی المپیک و دبیرخانۀ کشورهای  های کمیتۀ بینشده است. با توجه به گزارش

منظور  هدف، نقشی مستقیم و درخور توجه دارد. به  1۷ورزش در دستیابی به شش هدف در بین  

های وابسته مقاله از نشریه  95ها، در بخش اول و در چارچوب این شش هدف،  شناسایی مارها و پله

با جست  عه و بررسی مطال  توسعه« و »ورزش«وجوی دو کلیدواژة »به حوزة ورزش و فعالیت بدنی 

نظران هریک از نفر از متخصصان و صاحب  13ساختار یافته با  های نیمهشدند. بخش دوم، مصاحبه

 
1. Snakes & Ladders 

2. Grounded Theory 
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، مرکز تحقیقات پزشکی  و پارالمپیک  ملی المپیک  شش حوزة توسعۀ پایدار در سطوح وزارتخانه، کمیته

 . و اساتید دانشگاهی بود

نمونه مشارکتروش  انتخاب  برای  مصاحبهگیری  در  نمونهبه  کنندگان  نظری صورت  یا    1گیری 

و  2قضاوتی  برای  که  شدند  انتخاب   هایینمونه  بود  پژوهشگران،  نظر  نیاز  اطالعات  ارائۀ  به    در  مورد 

های خبره نیاز باشد  شود که به نمونهاین روش بیشتر زمانی استفاده می  .داشتند  قرار  موقعیت  بهترین

ها تا زمانی  این روش بهره گرفته شد. همچنین انتخاب تعداد افراد برای مصاحبهو در پژوهش حاضر از  

شمارة یک(.  جدول  به دست آمد )  3عنوان نقطۀ پایان یا اشباع نظریادامه یافت که حداکثر اطالعات به

 انجام   مداوم  مقایسۀ  شیوة  به  اولیه  کدگذاری  و  تحلیل  مصاحبه و مطالعۀ مقاالت مرتبط،  هر  از  پس

های پژوهش  سپس در کدگذاری محوری، کدها در قالب مفاهیم مشترک قرار گرفتند. اعتبار یافته  .شد

های زمانی  نظران و اعضای تیم پژوهش در برههوسیلۀ صاحباز طریق بازنگری مداوم متن و کدها به

ر پژوهش کننده دصورت تصادفی در اختیار برخی نخبگان مشارکتها نیز بهمختلف انجام گرفت. داده

ها، مارهای  ها نیز رسید. درنهایت، پس از تحلیل اسناد، مقاالت و مصاحبهقرار گرفت و به تأیید آن 

دهنده  ها یا عوامل سوق مقوله و پله  12مفهوم و    20کد،    ۷2)موانع( شش هدف توسعۀ پایدار در قالب  

 مقوله استخراج شدند.   نهمفهوم و  1۴کد،  2۶در قالب 
 

 نتایج 

 است.  شوندگان در جدول شمارة یک خالصه شدههای فردی مصاحبهویژگی

 

 

 

 

 

 

 
1. Theoretical Sampling 

2. Judgmental Sampling 

3. Theoretical Saturation 
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بندی و تعداد افراد کلیدی مطلع از مصاحبة پژوهش گروه -1جدول   

Table 1- Grouping and the Number of Conversant of the Research Interview 

 ردیف 

Row 
 موقعیت یا محل خدمت افراد مصاحبه شونده 

Position or Workplace of the 

Interviewees 

 فراوانی
Frequency 

 درصد 

Percentage 

 وزارت ورزش  1

Ministry of Sports 

4 30.7 

های ملی المپیک و پارالمپیک کمیته 2  
National Olympic and Paralympic 

Committees 

2 15.3 

 مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی  3

Sports Medicine Research Center 

1 7.6 

های ورزشی فدارسیون 4  
Sports federations 

2 15.3 

 اساتید دانشگاهی  5
Academic experts 

4 30.7 

 

ها در شش مقوله، مارها یا موانع دستیابی به اهداف  دادن مصاحبهپس از تحلیل مقاالت و انجام

بندی شدند )جدول شمارة  مقوله خالصه  12مفهوم و    20کد،    ۷2از طریق ورزش در    توسعۀ پایدار

 دو(. 

مارها یا موانع دستیابی به اهداف توسعة پایدار از طریق ورزش  -2  جدول  
Table 2- Snakes (Obstacles) of Achieving Sustainable Development Goals 

Through Sports 

 اهداف توسعة پایدار 
Sustainable 

Development 

Goals (SDGs) 

هامقوله  

Categories 
 مفاهیم

Concepts  
 کدها 

 Codes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبودن  یکپارچه

ها و  برنامه

ها سیاست  

های مختلف در بخش کاری سازمانموازی

 سالمت و رویکردهای تکراری 

هایسازمان بین کارآمد ارتباط نبود  و ورزشی 

 نهادهای سالمت 

مدون و نبود سیاست واحد در  ۀ فقدان برنام

ورزش همگانی  ةحوز  

های ورزشی کردن سازمانای عملجزیره  
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اطمینان از  هدف سوم: 

سالمت و تندرستی  

  ۀبرای همه و در هم 

 سنین

 موانع سطح کالن 

 

 

 

 

 

نبود سیستم  

آماری  -اطالعاتی

 معتبر

نبود اطالعاتی راجع به تعداد افرادی که  

بدنی مشغول های  طور منظم به فعالیتبه

. هستند  

بدنی    نبود مرجع درستی برای میزان فعالیت

های مختلف سنی با توجه به  استاندارد گروه

 نژاد و جنسیت

تحرکی راجع به رفتارهای کم دقیق  نبود آمار

 در نوجوانان 

 

موانع شناختی  

 ادراکی 

 توجه ناکافی به بعد پیشگیری و درمان ورزش 

نشدناستفاده و شناخت نبود هایظرفیت از   

 سالمت کشور  نظام در ورزش

کارکردهای سالمتی و   کم دربارةآگاهی 

 تندرستی ورزش 

دادن  وجود مشکالت اقتصادی برای انجام موانع فردی  موانع سطح خرد 

 فعالیت بدنی 

نداشتن وقت و مکان مناسب برای  

کردن ورزش  

 

 

 

 

دستیابی  هدف چهارم: 

آموزش باکیفیت،  به 

فراگیر و برابر برای  

 همه 

 

 

 

موانع  

گذاری و  سیاست

 مدیریتی

 

 

 نبود انسجام 

شده در های ارائههماهنگی بین آموزش نبود

های شغلی آینده بدنی مدارس با مهارتتربیت  

هایسازمان بین کارآمد ارتباط نبود  و ورزشی 

 نهادهای آموزشی 

های  برنامه ها وفعالیت همسونبودن 

بدنی آموزشگاهی تربیت  

ارتباط معنادار ورزش آموزشی در سطوح   نبود

 مختلف تحصیلی تا دانشگاه 

 

 دوراندیشی پایین 

تغییرات ساختاری در حوزة   برابر در  مقاومت

 آموزش

موجود در ورزش  حفظ وضعیت به   تمایل

 مدارس 

ورزش آموزشی  به جامع نگاهی   نداشتن  

گذاری مثابۀ سرمایهنشدن آموزش بهدرک

 کالن 
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 موانع سازمانی 

کمبود منابع  

انسانی و مالی و  

 تجهیزاتی

 

نیاز به نیروهای انسانی متخصص بیشتر در  

 حوزة ورزش آموزشی 

 کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی 

مالی در بخش ورزش مدارس  اعتبارات  کمبود  

 
 
 
 

هدف پنجم: برابری  

جنسیتی و 

توانمندسازی زنان و  

 دختران 

 

 

 موانع هنجاری 

 

 

 انتظارات فرهنگی 

ها و باورهای سنتی دربارة نقش زننگرش  

های  و مسئولیت  داری خانه شدن به نقشقائل

 آن برای زنان 

ها برای زنان  دانستن برخی ورزشنامناسب

سواری، کشتی و غیره و تلقی مانند دوچرخه

ها مردانه از برخی ورزش  

های فرهنگی و رفتاری نادرست  وجود کلیشه

 دربارة زنان و دختران 

آمیز قوانین تبعیض موانع قانونی  های پوشش برای حضور زنان در محدودیت 

 ها برخی ورزش

در سهم زنان از بودجه ورزش کشور نابرابری   

های بیرون از  همسر برای فعالیت ة نیاز به اجاز

 خانه 

 

های تبعیض

 سازمانی 

 

ای سقف شیشه  

نبود استقالل شغلی و ارزیابی نامطلوب  

 سازمانی 

های آقایان گریالبی  

ترفیعات کندتر سازمانی بانوان در مقایسه با  

 آقایان 

برانگیز و های چالشواگذاری کمتر تصمیم

 کنترل کمتر منابع 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف هشتم:

 

 

 

 

 

 

 موانع سیستمی

 

 

 موانع ساختاری 

 

و استقالل مالی  بودن، انحصاریبودندولتی

ورزشی  هایسازماننداشتن    

نبود تسهیالت زیرساختی مناسب برای  

ای و جهانی میزبانی رویدادهای منطقه  

-گذاریسیاست 

ای نامناسب در  ه

گیری از  بهره

منافع اقتصادی  

 ورزش 

گذاری نبودن ورزش در سیاستدر اولویت 

 کالن اقتصادی کشور 

های زودبازدهگذاریدادن به سرمایهاولویت  

مشاغل ورزشی   ۀهای ناپایدار در زمینسیاست

 و تولیدات محلی 



 1400 شهریورو  مرداد، 76شماره  ، 13دوره  ؛مطالعات مدیریت ورزشی                                                   272

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

ارتقای رشد اقتصادی  

 پایدار و استخدام مولد 

 

موانع قانونی و  

 مدیریتی

 در داوطلبی ظرفیت از استفادة نامطلوب

 کشور  ورزش

مربوط با حامیان مالی  قانونی مشکالت 

های ورزشی مسابقات، رویدادها و تیم  

توجه ناکافی به اثرات میزبانی رویدادها به 

-زیرساختۀ  مثابۀ عامل محرکی برای توسع 

ای شهری ه  

 

 اقتصاد پنهان 

 فرار مالیاتی 

کاال قاچاق   

 رشوه و فساد 

 

تهدیدهای  

سازی  جهانی

 ورزش 

 

اثرات منفی  

گری  ایحرفه

 ورزش 

استثمار کودکان و جوانان در مسیر دستیابی  

ای به ورزش حرفه  

از جمعیت جوان در   یابازماندن بخش عمده

ای مسیر ورزش حرفه  

های مالی و  توجه بیش از اندازه به جنبه

های فرهنگی ورزش ارزشگرفتن نادیده  

 

 

 

 هدف یازدهم:

شهرها و جوامع ایمن،  

 منعطف و پایدار 

 

 

 

 

 توسعۀ نامتوازن 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رشد ناهمگون

 شهری 

نیافتنتوسعه  آمایش براساس ورزشی اماکن 

 سرزمین 

های شهری مناسب برای  نبود زیرساخت

های جسمانی مختلف فعالیت  

فضاهای ورزشی   ۀ کاربرد چندگان  عدم  

دسترسی فراگیر به فضاهای سبز از   نبود

های جسمانی و افراد سوی افراد با ناتوانی

 سالمند 

کمبود فضاهای ورزشی امن و ایمن برای  

 فعالیت جسمانی کودکان و زنان 

 طراحی شهری نامناسب برای افراد معلول 

طراحی فضاها و امکانات   نبودن هیکپارچ 

شهری  ۀهای توسعورزشی با استراتژی  

 

 

 ناپایداری محیطی

 

 

توجه محدود به هدررفت انرژی و مدیریت آب  

 در رویدادهای ورزشی 

آلودگی هوا در مناطق شهری و اثرات آن بر  

 تندرستی
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توجه ناکافی به  

الزامات  

زیست محیط  

الزامات  های ورزشی با نبودن سازهمطابق

زیست محیط  

از متخصصان شهری و   نشدن استفاده

-ها، رویدادها و پروژهزیست در سازمانمحیط

ای ورزشی ه  

ارتباطات ناکافی بخش ورزش با حوزة  

زیست محیط  

 

 

 

 هدف شانزدهم:

ترویج صلح، عدالت و  

 مؤسسات پاسخگو 

 

 

 

 

حکمرانی  

 نامطلوب 

 

 

 نبود شفافیت 

کار  وغیررسمی و نبود سازهای وجود شبکه

های ورزشی کنترل در سازمان  

ورزشکاران  کاری و پنهان دوپینگ  

 فساد اخالقی در ورزش 

های ورزشی سازمان  کمشفافیت مالی   

 

 

 نبود همبستگی

کید بر بعد رقابتی، وجود خشونت و تنش  أت

در مسابقات که سبب تکثر اجتماعی و کاهش  

.شوداجتماعی میانسجام   

 آشوبگری هواداران 

گرایی و تنش در  ملی کید بیش از حد بر أت

المللی مسابقات بین  

نفعان  تعامل ضعیف مجریان قانون و ذی

 ورزشی 

 

های  گفتمان

سیاسی و نبود  

 دموکراسی 

 ورزش در گیریتصمیم متعدد مراکز وجود

پاسخگویی  کشور و اثر آن بر نبود مرجع 

 شفاف 

های  غیردموکراتیک هیئت هایانتصاب

 ورزشی 

 کم مردان و استقالل دولت های اعمال نظر

 بخش ورزش 

 تمرکز قدرت در برخی سطوح سازمانی 
 

دهندة دستیابی  ها یا عوامل سوق ها در شش مقوله، پلهدادن مصاحبهپس از تحلیل مقاالت و انجام

شدند )جدول شمارة   مقوله خالصه نهمفهوم و  1۴کد،  2۶پایدار از طریق ورزش در به اهداف توسعۀ 

 سه(.
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 جدول 3- پلهها یا عوامل سوقدهندۀ دستیابی به اهداف توسعة پایدار از طریق ورزش 

Table 3- Ladders (Accelerator) of Achieving Sustainable Development Goals 

Through Sports 

پایدار اهداف توسعة   
Sustainable 

Development 

Goals (SDGs) 

 مقوله
Categories 

 مفاهیم
Concepts 

 کد 
Codes 

 

 

 

اطمینان از سالمت و  

تندرستی برای همه و در  

 همۀ سنین 

 

های  دهندهسوق

 فردی

 

های  انگیزه

 محور سالمت

های فردی به  اشتیاق و انگیزه

 توسعه و تعمیم ورزش 

سازمانی برای گسترش  های انگیزه

 سالمت در جامعه 

 

 

های  دهندهسوق

 محیطی

 

 نهادهای فعال 

برگزاری رویدادهای گسترده در  

های  ها از جمله همایشسطح استان

رویپیاده  

های استانی فعال در حوزة  هیئت

 ورزش همگانی 

 

 فناوری و رسانه 

های تلویزیونی و  وجود برنامه

تندرستی و  رادیویی مختلف برای 

 ترویج سالمت 

-ترویج سبک زندگی سالم در کانال

ای اجتماعیه  

اطمینان از آموزش  

 باکیفیت، فراگیر و برابر 

 

 توسعۀ علمی 

 

نگاه تخصصی به  

 ورزش آموزشی 

 رویکرد علمی به ورزش آموزشی 

افزایش مدارس تخصصی  

بدنی تربیت  

توسعۀ کمّی کیفی مربیان طی دهۀ  

 اخیر

 

 

دستیابی به برابری  

جنسیتی و توانمندسازی  

 زنان و دختران 

 

 

 کنشگران فعال 

های فردی انگیزه  

 

مندی زنان به حضور در  عالقه

های ورزشی میدان  

 توجه به تناسب اندام و بدن آرمانی 

 

 

 توانمندی اجتماعی 

 

ارتقای سطح دانش و آگاهی زنان  

 کشور 

بانوان در  های رشد مدالروند روبه

 مسابقات مختلف 
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های مدیریتی  وجود برخی فرصت 

در حوزة ورزش برای زنان طی چند  

 سال اخیر 

 

 

شهرها و جوامع ایمن،  

 منعطف و پایدار 

 

 الگوهای مرجع 

های قانونی حمایت  

 

تصریح در قانون اساسی در حفاظت  

زیست از محیط  

های دینی آموزه  
مخلوقات  های دینی در حفظ گزاره

 و محیط اطراف 

 

 نهادهای فعال 

 

 کنشگران اجتماعی 

ها و  وجود و گسترش سازمان

زیست در  های طرفدار محیطپروژه

های اخیر سال  

 رشد فعاالن حقوق مدنی کودکان 

 

 

 

 

ارتقای رشد اقتصادی  

 پایدار و استخدام مولد 

 

 

 

های اقتصادی  فرصت

 از طریق ورزش 

 

 اکوگردشگری ورزشی 

های منابع طبیعی و تنوع  پتانسیل

 اقلیمی 

بودن سفر به ایران  هزینهارزان و کم

ها برای توریست  

های مالی ظرفیت  
-بودجۀ زیادی که به برخی بخش

گیرد. ای ورزش اختصاص میه  

 

ای های حرفهظرفیت  

های ویژة استعدادیابی  وجود پایگاه

درآمدزایی ای و در مسیر رشد حرفه  

ای و  میزبانی مسابقات منطقه

ها آسیایی در برخی رشته  

ترویج صلح، عدالت و  

 مؤسسات پاسخگو 

های مدنی سازمان  

 
 فعاالن حوزة اجتماعی 

رشد رویدادهای ورزشی  روند روبه

در حمایت از کودکان و طبقات  

 محروم 

های قانونی ظرفیت  
ها و  نامهآیین

پیشگیریسازوکارهای   

های  ها، قوانین و رویهوجود کمیته

 ضد دوپینگ و تقلب در ورزش 

 وجود منشور اخالقی بازیکنان 
 

 گیری بحث و نتیجه

کار  یافته به هدف سوم دستور  نقش ورزش در دستیابی  موانع  یا  مارها  که  داد  نشان  پژوهش  های 

موانع سطح کالن شامل مفاهیمی مانند    شوند. میتوسعه، شامل دو مقولۀ موانع سطح خرد و کالن  

 روشود؛ ازاینشناختی می-ها، نبود سیستم اطالعاتی و موانع ادراکیها و برنامهنبودن سیاستیکپارچه 
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نظر می بینبه  در  رسد هماهنگی  و سالمتی  ورزش  تربیت،  نهاد  سه  بین  و  این سطح  در  سازمانی 

با  یکپارچگی سیاست از آن  و  یا  های حوزة سالمت بسیار ضروری است  استراتژیک«  عنوان »اتحاد 

 از بسیاری و دارند ملی هایسیاست هادولت بیشترِ اینکه توان نام برد. با»شرکای استراتژیک« می

 سیاسی چارچوب هاآن از کمی تعداد  دهند،می اختصاص المللیبین هایطرح به  را هاییبودجه هاآن

و برای را هماهنگی  یا قانون وضع با المللی،بین سطح در ورزش  توسعۀ برنامۀ مساعدت هدایت 

اند داده متعهد توسعه  هایبودجه البته و  اختصاصی و صریح هایبرنامه و روشن تنظیمی راهبردهای

ایران نیز بسیار کم(. به نظر می9۶،  201۷پور و رهبری،  )جوادی است و  رنگ  رسد این موضوع در 

هرکدام از سندهای سیاستی مانند سند سالمت در وزارت بهداشت، سند توسعۀ ورزش همگانی در 

طور مستقل تنظیم بدنی در وزارت آموزش و پرورش، بهوزارت ورزش و سند برنامۀ ملی درس تربیت

ها،  تپوشانی سیاس. براساس اصل همشوندیمسازمانی اجرا  شوند و بدون هماهنگی نهادی و بینمی

احتمال تشکیل  پیش رود. شاید  با هماهنگی هم  نهاد  این سه  باید هر موضوع مشترک و متداخل 

 سازمان توسعۀ فعالیت بدنی و سند فعالیت بدنی ایرانیان بتواند چنین رویکردی را تعقیب کند. 

کشورها  در بسیاری از  نبود سیستم اطالعاتی آماری نیز از مارهای حوزة سالمت و تندرستی بود.   

های مختلف  نیز نظارت مداوم برسطح فعالیت جسمانی افراد محدود است. اطالعات و پایش ویژگی 

محور بسیار ضروری است؛ اقدامی که هر  های سالمتکنندگان در فعالیت بدنی و دیگر فعالیتشرکت

و سایر اعتیاد  مانند  مواردی  کنار  باید در  این موضوع  انجام گیرد. حتی  باید  های  آسیب  چند سال 

بااین شود.  سنجیده  فعالیت  اجتماعی  جهانی  رصدخانۀ  سالمت،  جهانی  سازمان  حمایت  با  حال، 

های جسمانی شناخته شود  اندازی شد تا قطب معتبر مرکز آماری فعالیتراه  201۶در سال    1جسمانی

چاپمن  و  ناشناخته   (. 5۷،  201۷،  2)لیندسی  و  اندک  آگاهی  و  همچنین  ورزش  کارکردهای  ماندن 

توان در سطوح کالن نیز مشاهده کرد که  بدنی از جمله مارهای این حوزه بود. این مشکل را میتربیت

ها گذاریگانۀ توسعۀ پایدار، جایگاهی برای وزارت ورزش در سیاستدر تعیین متولیان اهداف هفده

تواند طیفی از کارکردهای ورزش میشود؛ البته  ها دیده نمیپیشگیری از بیماریخصوص در بعد  به

 
1. The Global Physical Activity Observatory 

2. Lindsey & Chapmann 
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ابتکارات، جوان مهارت از  بسیاری  برگیرد. در  در  نیز  را  توانمندسازی جوانان  و  زندگی  برای های  ها 

(. افزایش  ۷۴،  201۷شوند )لیندسی و چاپمن،  های رهبری و آموزش همساالن حمایت میگرفتن نقش

گذاران نگرش و رفتار افراد است. در این مورد نیز آگاهی سیاست  اولین گام اساسی برای تغییر  آگاهی، 

 جانبه و فراگیر ببینند.کننده باشد تا توسعه را همهتواند بسیار کمکاز نقش ورزش می

محور این  شود. در بسیاری از ابتکارات ورزشی سالمتموانع سطح خرد به موانع فردی مربوط می

وجود دارد که فرد یا تیم بازنده تجربۀ منفی از مشارکت ورزشی داشته باشد )شری، شولنکورف  خطر

فیلیپس  می150،  201۶  ،1و  ورزشی  ابتکارات  نادرست  اجرای  و  نامناسب  طراحی  احساس (.  تواند 

افراد  هایی که افراد حین فعالیت بدنی با  شکست یا طردشدن را در افراد تقویت کند. همچنین مقایسه

تواند  کند که میبینی در افراد ایجاد می تر دارند، نوعی سرشکستگی و خودکمبه لحاظ جسمانی قوی

( نیز در بررسی موانع مشارکت  2019پور )گونه ابتکارات تأثیر بگذارد. نادری و سکینهبر ظرفیت این

های  امل معرفی کردند. پلهترین ع های بدنی و ورزش معلوالن، موانع فردی را به عنوان مهمدر فعالیت

 شعبانی و همکاران   های فردی و محیطی بودند که همسو با پژوهشدهندهاین هدف، دو مقولۀ سوق 

مجموعه201۴) انگیزه(،  از  برنامهای  مانند  محیطی  عوامل  و  فردی  تمایالت  و  و  ها  رادیویی  های 

های کارکرد دهنده ورزش و سوق   هایهای ورزش همگانی، از قوتتلویزیونی در کنار رویدادها و همایش

 سالمتی و تندرستی ورزش محسوب شدند. 

گذاری، مدیریتی  توسعه شامل موانع سیاست  هدف چهارم  مارهای  نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

سیاست در  انسجام  نبود  بودند.  سازمانی  موانع  در  گذاریو  فراوان  تغییرات  به  آموزش  حوزة  های 

حذف معلم متخصص ،  13۶2حذف زنگ ورزش مدارس ابتدایی در سال    آموزشی از جملهبدنی  تربیت

حذف کامل معلم متخصص ،  به بعد  13۷۴سوم ابتدایى از سال    و  هاى اول، دومبدنى براى کالستربیت

 ۀتصویب قانون برنام ی، دانشگاه شی پ  ة درس ورزش در دور نشدنهگنجاند ، هاى ابتدایىورزش از دوره

باید به سه ساعت  می   شده ذکر  ۀبدنى تا پایان برنامموجب آن ساعات درس تربیت  عه که بهچهارم توس

. است  ورزش در سال اول برنامۀ پنجم و غیره منجر شده  معلم  هزار  15  ، استخدامدر هفته افزایش یابد

یکپارچگی سیاست و  انسجام  برای  مانعی  تغییرات  آنچنان که  این  است؛  آموزشی شده  های ورزش 

 
1. Sherry, Schulenkorf & Phillips 
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ریزی گذاری و برنامه( نیز در بررسی ساختار ورزش کشور نشان داد ضعف در سیاست201۷ادی )سج

از مهم های  های درونی ورزش آموزشی کشور است. پژوهشترین چالشکالن برای ورزش آموزشی 

؛ صفاری، 2011پور،  فراوانی دربارة محدودیت مالی و امکانات ورزش آموزشی انجام شده است )حسین

پژوهش2018معماری و سعادتی،   این  نتایج  ایمنی فضاهای ورزشی مدارس در ها نشان می (.  دهد 

قرار دارد و طراحی مجموعه پایین  ندارند. همچنین صفاری و  سطح  استاندارد مناسب  های ورزشی 

ارائۀ ( معتقد هستند آموزش و پرورش نتوانسته است با ترکیب مناسب امکانات در  2018)  همکاران

(  201۷درستی ایفا کند. لیندسی و چاپمن )خدمات با استفاده از تجهیزات مناسب نقش خود را به 

کنند که امکانات و تسهیالت آموزشی ضعیف یا ناکافی، اثری چشمگیر بر مشارکت جوانان اذعان می 

تربیت آقایی، صفدر  متخصص،  انسانی  منابع  کمبود  به  راجع  گذاشت.  خواهد  ورزش  و  و  بدنی  اری 

که وزارت آموزش و پرورش برای استخدام نیروی مورد نبا ای( معتقد هستند  201۷)  میرحسینیسادات  

های آموزشی پیش از خدمت  و دوره  ندکای استفاده میگیرانههای استخدامی سختنیاز خود از آزمون

ضمن گو  به  نیز  بازآموزیسخدمت  و  آموزش  برای  بدنی  تربیت  ادارات  سوی  از  معلمان   تردگی 

اجرا میتربیت نظر ص  نوزشود، هبدنی  تربیتحیتالاز  برای معلمان  هایی  بدنی کاستیهای ضروری 

 .گرایی استتوجهی به تخصصدلیل بییاری از این کمبودها بهسوجود دارد که ب

های سازمانی  در هدف پنجم، سه مار یا مانع وجود داشت که شامل موانع هنجاری، قانونی و تبعیض

بهبود ورزش  در  زنانگی  و  مردانگی  نظری  ساخت  دیگر  ند.  در  جامعه  ایدئولوژیک  تشکیالت  وسیلۀ 

شود. تصویری که از زنانگی برای ما ارائه شده است، ها از قبیل خانواده و مدرسه بازتولید میعرصه

همسرانی   هایی در خانه یا شریک زندگی یک مرد یا جذاب برای مردان یا مادران وعمدتاً در قالب نقش 

عنوان محدودیت و الزاماتی  معتقد است هنجارهای مربوط به زنانگی به  1خوب و پاک است. وودوارد

 (.2015کنند )ذکایی و صدیقی،  های تفریحی عمل میقدرتمند در کسب اجازه برای شرکت در فعالیت

قانونی،   را موظف کرده است که    21اصل  در بحث موانع  اساسی کشور دولت  را  قانون  زنان  حقوق 

تضمین کند و برای ایجاد زمینۀ مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او  

مندی از فضاها و امکانات  هایی در زمینۀ بودجۀ ورزش زنان، بهرهتدابیر الزم را اتخاذ کند، اما نابرابری

 
1. Woodward 
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زش زنان مانند موضوع ورود  شود؛ البته بسیاری از موضوعات در حوزة ورورزشی و غیره مشاهده می

مستند به قانون نیست سواری زنان و صدور گواهینامۀ موتورسواری برای زنان،  زنان به باشگاه، دوچرخه

ای در آن وجود ندارد  وحدت رویه  بهتر، به عبارت  ؛ شودشخصی افراد در آن اعمال می هایو تنها نظر

 رو هستیم.نقدهایی روبها عرصۀ جهانی ب شود که درسبب بروز مشکالت بیشتری می موضوعو همین 

که  دیگر  می  مانع  سازمانی  سطح  در  نابرابری  موضوع  شیشه به  سقف  اصطالح  بود. پردازد،  ای 

مراتب  به صعود از خویش جنسیت خاطربه صرفاً که زنان رودمی به کار زمانی ای شیشه سقف استعارة

و  مردبودن به مربوط قالبی تصورات تاریخ طول در شوند. همیشهمی  داشته نگه باز سازمانی عالی 

 نیز زنان به  مربوط مشاغل در حتی اگر مردان  دلیل، همین شوند؛ بهمی تداعی هم با رهبری قدرت

 با را مردان که است به این گرایش یعنی آید؛می پدید ایشیشه  سقف  اثر حالت عکس شوند، وارد

اری، بیاتی، سجادی، گودرزی و علیدوست برسانند )اللهی ای شیشه سقف  بام به  ایشیشه  برقیپله یک

 این به نیز (2015(. اللهیاری، بیاتی، سجادی، گودرزی و علیدوست قهفرخی )۶1،  2015،  قهفرخی

کاهش توانمندی بانوان  و همچنین بانوان ضعیف پذیریجامعه بر ای شیشه سقف که رسیدند نتیجه

 گذارد. اثر می

های فردی  مقولۀ کنشگران فعال را در برگرفت. این مقوله به دو مفهوم انگیزههای این هدف،  پله

های اجتماعی اشاره داشت. تأکید  ها در عرصههای ورزشی و توانمندی آنزنان از مشارکت در فعالیت

فرهنگی  فضای  در  جسمانی  تناسب  و  جذابیت  انگیزه-بر  کنار  در  امروزی،  جامعۀ  های  اجتماعی 

ست که های ورزشی اهای مشارکت زنان در فعالیتترین انگیزهیابی جنسیتی از مهمتندرستی و هویت

( نیز به آن اشاره شده است.  2015)  ( و ذکایی و صدیقی2015)  های قادرزاده و حسینیدر پژوهش

های این  های اخیر نیز جزو پلههای زنان در مسابقات آسیایی و جهانی طی سالرشد مدالروند روبه

 های اجتماعی زنانی ایرانی تأکید دارد. ه شمار آمد که بر توانمندیهدف ب

های پژوهش حاضر نشان داد مارهایی که ورزش در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با آن  یافته 

جهانیروبه تهدیدهای  و  سیستمی  موانع  مقولۀ  دو  در  شدهروست،  مطرح  ورزش  موانع سازی  اند. 

 ایران درشوند.  ها، موانع ساختاری، مدیریتی و قانونی میگذاریاز سیاستای  سیستمی شامل مجموعه 
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( نیز این  199۴)  1ت. آندرف اس شده  توجه اقتصاد فرعی مباحث از یکی عنوانبه  همیشه ورزشبه  

تنها  توسعه، ورزش نه یافته و درحالدهد در کشورهای کمترتوسعه کند و نشان میموضوع را تأیید می 

های بودجۀ این کشورها نیست، بلکه سیستم آموزشی نامناسب در این زمینه نیز دارد؛  یتیکی از اولو

  شودمی تلقی  اجتماعی و سیاسی  اقتصادی، مهم رکن یک یافتهتوسعه کشورهای در که موضوعی

 بخش در  گذاریسرمایه روند  در اصلی  (. مانع2۶۷،  201۶حسینی،  وند و سلطان)قادرپور، سپهری

است؛  مستقیم صورتبه  گذاریسرمایه این از حاصل پذیربرگشت  منافع  نشدنرؤیت کشورها،ورزش  

 و غیرمستقیم مستقیم طوربه را سرشاری سودهای آن جانبی  امور و ورزش به  مثبت نگرش  کهدرحالی

بودن و  انحصاریشود.  بودن ورزش مربوط میکند. موانع ساختاری به دولتیمی آنان نصیب آینده در

ست که بر رشد اقتصادی از طریق ورزش اثرگذار هایی اگذاریبودن ورزش بخشی از سیاستدولتی

 بودجۀ شامل دولتی های حوزة ورزش از طریق منابعدرصد از منابع تأمین مالی فعالیت  ۴9است.  

می دولتی های دستگاه  های هزینه و  دولت صورت  ورزش  )رستمدر  و  زاده،  گیرد  عصاری  صادقی، 

ای هدف هشتم توسعۀ (. ضعف قوانین و مدیریت ناکارآمد نیز از دیگر شرایط زمینه201۴یاورزاده،  

ها حجم این اقتصاد  شود. برخی پژوهشپایدار است که سبب پیدایش اقتصاد زیرزمینی یا پنهان می

اد زیرزمینی در حوزة ورزش پنجم تولید ناخالص کشور برآورد کردند. بخشی از این حجم اقتصرا تا یک

ترین بخش آن به فرارهای مالیاتی بازیکنان، مربوط است، اما عمده  به قاچاق کاالها و تجهیزات ورزشی

نیز مصادیق عوامل بروز اقتصاد    (2018)  شود. زارعیان، افروزه و افشاریمربوط می  هامربیان و باشگاه

در هشسایه را  ایران  در  زیرزمینی(  )اقتصاد  فرهنگ  ای  قانونی،  مالیاتی، خألهای  شفافیت  مقولۀ  ت 

بندی های مدیریتی طبقهسازی، نگرش مالیاتی و خألپرداخت مالیات، آموزش مودیان، تقلب، پنهان

ازآنجاکه گری اشاره دارد.  ایسازی ورزش به مفهوم اثرات منفی حرفهکردند. مقولۀ تهدیدهای جهانی

است اما برای بسیاری از   یافتنی محدودی از افراد جوان دست  ای تنها برای عدة مشاغل ورزش حرفه

آنان جذاب است، ظرفیت بالقوه برای استثمار در آن وجود دارد. شواهدی از استانداردهای اخالقی  

کسب   یرا برا  دهند برخی جوانان مبالغ چشمگیریها وجود دارد که نشان میمتفاوتی در آکادمی

  مقررات همراه  به  یدولتت  مداخالحال در برخی کشورها  بااین  اند؛پرداختهواهی در ورزش    ییهافرصت

 
1. Andreff 
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-و طبقه  ییدنبال شناسا، بهیالمللنیب  یورزش  یهاونیفدراس  گریو د  المللی المپیکفیفا، کمیتۀ بین

-ستمیبط و ادغام ساختارها و ستو مقررات مر  نیاز قوان  یرویپ   یبرا  یریو مس  هستند ها  ی آکادم  یبند

 (. 100، 201۷اند )لیندسی و چاپمن، ی ارائه کردهورزش ۀتوسع یها

ای  ها بر مجموعهاست. این ظرفیت  های اقتصادی قابل بررسیهای این هدف در مقولۀ فرصتپله

ظرفیت کشور،  اکوگردشگری  ظرفیت  مانند  مفاهیم  حرفهاز  و  مالی  داشتند.های  اشاره  اغلب   ای 

اقها چهارفصلپژوهش گرفتن گردشگری ورزشی در ایران لیمی ایران را از عوامل رونقبودن و تنوع 

شعبانی می )پروینی،  اشرفدانند  و  صاحب91،  2015،خزاییمقدم  از  یکی  )مصاحبه(.   شوندة نظران 

طور عادالنه  شود، اما این منابع مالی بهمعتقد بود، پول خوبی به بخش ورزش تزریق می(  8شماره  

ای های حرفهشدنی نیستند. ظرفیتهای ورزش با یکدیگر مقایسهبودجۀ برخی بخششود و  توزیع نمی

ای اشاره داشتند که البته به به ظرفیت بالقوة تماشاچیان ایرانی و میزبانی برخی رویدادهای منطقه

 رو شده است.دهندة اقتصادی ورزش با موانعی روبههای اخیر این عامل سوق دالیل سیاسی در سال

هد  ناپایداریدر  و  نامتوازن  توسعه  مقولۀ  دو  با  یازدهم،  روبهف  محیطی  توسعۀ های  رو هستیم. 

نامتوازن به رشد ناهمگون شهری اشاره دارد. نبود دسترسی مناسب به فضاهای سبز و طراحی نامناسب  

صاحب که  هستند  کدهایی  جمله  از  آن شهری  به  حالینظران  در  این  کردند؛  اشاره  که    ها  است 

بر  پژوهش زیباشناسی بصری، دردسترسمحیط  ریتأثگران  بودن فضاها و  بودن و نزدیک های شهری، 

؛ صفاری  109،  201۷اند )لیندسی و چاپمن،  امکانات ورزشی بر میزان فعالیت بدنی افراد اشاره کرده

لطیفی ازاین93،  2018فرد،  و  سیاست(؛  بهرو  که  محیطهایی  مساعدبودن  از  اطمینان  های دنبال 

می هستند،  مردم  مشارکت  برای  گستردهفیزیکی  و  بلندمدت  اثرهای  برنامهتوانند  آنچه  بر  های  ای 

های  های محیطی به هدررفت انرژی در سازهدنبال آن هستند، داشته باشند. ناپایداریمحور به ورزش 

توسعه و طراحی  رسد  های محیطی رویدادهای ورزشی و غیره اشاره داشتند. به نظر میورزشی، آلودگی

های ورزشی که به میزبانی رویدادهای ورزشی مربوط هستند، پیامدهای درخور  ها و میداناستادیوم

توانند نقطۀ کانونی  خوبی طراحی شده باشند، میهایی که بهتوجهی بر محیط شهری دارند. استادیوم

ای فعال اشاره دارد. الگوهای  های هدف یازدهم به دو مقولۀ الگوهای مرجع و نهاده پلهشهرها باشند.  

های دینی  زیست )اصل پنجاهم قانون اساسی ایران( و آموزههای قانونی از محیطمرجع شامل حمایت
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بودند )تأکید دین اسالم بر حفاظت از آنچه خدا خلق کرده است(. همچنین نهادهای فعال به کنشگران 

های بدون خودرو( و  شنبهابتکارات محیط زیستی )سههای اخیر  اجتماعی اشاره داشت که در سال

رویدادهایی در راستای حمایت از کودکان را )برگزاری مسابقات فوتبال هنرمندان و ارسال عوایدی آن 

 ای( رقم زدند. به نهادهای خیریه

در مقولۀ حکمرانی، نامطلوب نشان داده شدند. این مقوله به سه  شانزدهم  مارها یا موانع هدف  

با توجه به  های سیاسی و نبود دموکراسی اشاره دارد. هوم نبود شفافیت، نبود همبستگی و گفتمانمف

کشور از نظر وقوع فساد قرار   1۷۶وهفتم در بین گزارش سازمان شفافیت جهانی، ایران در رتبۀ چهل

است که  ای پیچیده و شایع  فساد در صنعت ورزش مقوله(.  2019دارد )قربانی، محمدی و زارعیان،  

را تهدید میتمامیت ورزش به نهاد  عنوان محرکی مثبت در جوامع  نقش ورزش بهکند.  عنوان یک 

های ورزشی در اجرا و ارتقای حکمرانی خوب  کاهش یافته است و قوانین موجود، سازوکارها و سازمانه

سیاسی، تجاری   منافع گروهای(.  303،  2018به اندازة کافی کارآمد نیستند )احمدی، یوسفی و عیدی،  

فردی در سرتاسر صنعت ورزش فرصت در   را  ایهای گستردهو  و سازمانی  فردی  تخلف  بروز  برای 

( چهار دسته 2019محمدی و زارعیان )  ، . قربانیکندهای انتفاعی و غیرانتفاعی ورزش ایجاد میبخش

اند که در بین دهعوامل سیاسی، ساختاری، فرهنگی و اجتماعی در وقوع فساد ورزشی را شناسایی کر

 دامنۀ به توجهها عوامل سیاسی کالن حاکمیتی، توانایی تأثیرگذاری بر سایر عوامل را داشتند.  آن 

 که هادر سازمان شایع فسادهای برخالف که است مهم نکتۀ مبین این در ورزش فسادآمیز اعمال

 تنوع بیشتری ورزش زمینۀ در دادهروی فسادهای  شود، می مالی بررسی یا اداری فساد عنوان با  اغلب

،  محمدی و زارعیان  ، کند )قربانیمی  مواجه چالش  با  را فساد ورزشی تحلیل و بررسی نکته همین دارد و

بتوان گفت سیاسیمقولۀ گفتمان(. دربارة  122،  2019 نبود دموکراسی شاید  و  کاری  های سیاسی 

توان این وجود دارد که بخشی از این جامعه است و مینوعی در متن جامعۀ ایران و حوزة ورزش  به

 کند.  ای بیشتر اهدافی مشاهده کرد که ورزش برای توسعۀ پایدار دنبال می مقوله را در شرایط زمینه

های سیاسی  ها و ایدئولوژیگذشته از دخالت مستقیم و نیات دولت برای دخالت در ورزش، گفتمان

شکل   به  نیز  کشور  فضای  بر  میحاکم  اثر  ورزش  فرهنگ  و  فضا  بر  گفتمانغیرمستقیم  ها  گذارند. 

و کنشمفاهیمی کالن هستند که در شکل نهادها  به  و سیاستدادن  مؤثرند  را شکل  ها  نظام  های 
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های کالن نظام در ورزش نیز (؛ با وجود این، دخالت مستقیم سیاست32،  2010دهند )روزخوش،  می

صورت  بودن رقابت با ورزشکاران اسرائیلی به تازگی در مجلس ایران در ممنوع بهشود. آنچه  مشاهده می

قانون تصویب شد، تصویری از تسری ایدئولوژی حاکم بر نظام در بخش ورزش است. اعتقاد به سطل  

توان افراد و مدیران ضعیف را به آن تحمیل کرد نیز بخشی راحتی میزباله بودن ورزش که در آن به 

های قانونی های این هدف شامل مقولۀ ظرفیتهای سیاسی دولت در حوزة ورزش است. پلهاز دخالت

توانند بخشی از اقدامات  های مبارزه با دوپینگ میکمیته  های منشور اخالقی و اقداماتنامهبود. آیین

هستند  بسیاری از پژوهشگران بر این باور   سوی صلح و عدالت به شمار آیند.حوزة ورزش در حرکت به

های مختلف مانند آموزش، کاهش بیماری، صلح و  تواند منافع درخور توجهی در زمینهکه ورزش می

ها در  (؛ مشروط بر اینکه این پروژه289، 2015، 1مقابله با مهاجرت اجباری داشته باشد )وب و ریچلو

کالن استفاده شوند  های  هایی پذیرنده و در همکاری مستقیم با سیاستگفتمانی معنادار و با گروه 

 (. 2019زاده، نژاد و عابدینرمضانی  ،)هژبری

های شش هدف توسعۀ پایدار پرداخته شد که ورزش نقشی  در این پژوهش به بررسی مارها و پله

توان موانع توسعه از طریق ورزش در ایران را  طور خالصه میها داشت. بهمستقیم در دستیابی به آن

های ناکافی( مشاهده کرد؛  ها و زیرساختگذارینبودن سیاست)مانند یکپارچه اغلب در سطح ماکرو  

-دهنده را بیشتر در سطح فردی یا میکرو )اشتیاق و انگیزهها یا عوامل سوق این در حالی است که پله

های قانونی  ها و حمایت نامهتوان یافت. نکتۀ جالب توجه اینکه آیینهای فردی و جمعیت جوان( می

ها،  گذاریکه سیاستها بودند؛ درحالیرخی اهداف مانند اهداف چهارم، یازدهم و شانزدهم جزو پلهدر ب

اجرا و مدیریت با این قوانین همسو نبودند و جزو موانع سطح کالن در بسیاری از این اهداف به شمار  

می بنابراین  بخشآمدند؛  بسیاری  در  گرفت  نتیجه  داردتوان  وجود  کافی  قوانین  تغییر   ها  با  تنها  و 

دستور کار  تحقق برخی اهداف در    توان از ظرفیت ورزش در جهت های مدیریتی میها و روشسیاست

توسعۀ سازمان ملل بهره برد و از این طریق اثرات منفی موانع توسعۀ پایدار را کاهش داد و بر بستر 

های توسعه، ۀ ابزاری در دل برنامهمثابدهنده راهبرهایی را تدوین کرد. قرارگرفتن ورزش به عوامل سوق 

های  های کالن برنامهگذاریها و سیاستریزینظرانی از خانوادة ورزش در برنامهنیازمند حضور صاحب 

 
1. Joseph Webb & Richelieu 
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توسعه است. این گام در کنار حکمرانی مطلوب ورزش، شروع ابتکارات ورزش محوری را رقم خواهد  

انگیزه افراد ج زد که درکنار اشتیاق و  پایدار را به همراه های فردی  امعه، پیامدهای مطلوب توسعۀ 

 خواهد داشت.
 

 تشکر و قدردانی 

عنوان نویسندة اول مقاله است. از زحمات پروفسور مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری اینجانب به 

رضا  آفرینی کردند و همچنین مشاورة دکتر عنوان استاد راهنمای رساله نقشنژاد که بهرحیم رمضانی

 کنم. و قدردانی فراوان می ها، سپاسدادن مصاحبهشجیع در انجام
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