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 چکیده
 مطالعه نيا بود. یرانيا یها نسلی بین ورزش جاربتو ها  مقايسۀ ارزششناسايی و هدف پژوهش حاضر 

 یکم روش و یفیک مرحله در مضمون لیتحلی، دارشناسيپد یها روش از یقیتلف و ختهیآم کرديرو با
 ورزشی را مورد شناسايی قرار داد که با های ارزشمنبع چارچوب  95. تحلیل مضمون شد انجام

نفر از  16پديدارشناسانه با  های مصاحبهواقع شد. تأيید مورد  نفر خبرهمصاحبه نیمه ساختاريافته با ده 
در  گیری نمونه .تجارب ورزشی انجام شد های تفاوتشهروندان از چهار نسل مختلف نیز برای تحلیل 

 های تفاوتبرای تحلیل  هدفمند و در دسترس بود و با اشباع نظری به اتمام رسید. صورت بهاين بخش 
  بهنفر از آنان از چهار نسل مختلف  911 .ودندمدنظر بجامعۀ آماری تهرانی کلیۀ شهروندان  نیز ارزشی
های تحلیل مضمون را  مبتنی بر يافتهساخته  محققنامه  ند و پرسشانتخاب شد ای طبقه تصادفی صورت

ی، اجتماع، طلبانه منفعت یها ارزشنتايج نشان داد در بستر ورزش شش دسته از تکمیل کردند. 
، طلبانه منفعت های ارزشدر . آيد میوجود  بهی و جهانی سالمتی، تیجنسی، شناخت يیبايز
در اما ، چهارگانه تفاوت آماری معنادار وجود داشت های نسل، جنسیتی و سالمتی بین یشناخت يیبايز

همچنین شهروندان تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد. اجتماعی و جهانی بین چهار نسل  های ارزش
 تجاربو  برتر یاجتماع گاهيجا، زيتما، برتر روان، برتر کيزیفايرانی پنج دسته از تجارب ورزشی شامل 

بودند. عموماً  محور اجتماعتجارب فرد محور و دو گروه کلی تجارب در اين  .کنند میی را تجربه منف
 تر پررنگهای اول و دوم  در نسلآن سوم و چهارم و تجارب منفی های  نسلتجارب مثبت ورزش در 

و مديران ورزشی قرار ريزان  برنامهمختلف مورد توجه های  نسلبین  ها تفاوتاين  بودند، لذا الزم است
 در ورزش فراهم گردد. ايرانی  های گیرد تا زمینه مشارکت حداکثری همه نسل

 

  تمايز ، ورزشی های ارزش، ايرانی های نسل، تجربه ورزشواژگان کلیدی: 

                                                             
1. Email: Ehsan.mohamadi@ut.ac.ir 

2. Email: h.nariman90@gmail.com 

3. Email: khanifar@ut.ac.ir 
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 مقدمه 
این جامعه است. این  های ویژگیجامعه جدید همواره در حال تغییر است و تغییرات پرشتاب از 

 .کند می خاطرنشانرا  ها آنفرهنگی و به هنگام سازی  های گذاری تغییرات لزوم دگرگونی در سیاست

الزم است  رو ازاین. کند میاجتماعی و فرهنگی در دوران جدید با سرعت باالیی تغییر  ۀزمین چراکه

الزم را داشته  پذیری انطباقفرهنگی و اجتماعی نیز نسبت به این تغییرات،  های گذاری سیاستتا 

، کنند میبازنمون  1ها نسلمیان  های تفاوتو فرهنگی خود را در زمینۀ اجتماعی باشند. تغییرات 

است که  رو ازاین و کند میمختلفی را تجربه  های وضعیت، رویدادها و ها موقعیتمختلف  های نسل

 دهد مینشان بررسی مفهوم نسل  (.1333شالچی و ضیاچی، )های نسلی خویش را نیز دارند  ابژه

وفاق کاملی در مورد معنای نسل وجود ندارد شاید این  حال این باشده است تعاریف بسیاری از آن 

توان گفت یک  هاست. شاید ب پذیر انعطافبه این دلیل است که مفهوم نسل، مفهومی بسیار  مسئله

نسل عبارت است از فاصله میان والدین با فرزندانشان. بدین ترتیب ما شاهد حضور سه نسل در هر 

(. واژه نسل در 2113، 2سالو مادربزرگان، پدران و مادران و فرزندان )ب پدربزرگاندوره هستیم؛ 

از  زمان یککه در  دوره همزیستی و شجره شناختی به معنای یک رسته  نظر ازنقطهمعنای عام یا 

به شناختی  جمعیت(. در 1311)جاجرمی،  شود می، اطالق گیرند مییک دنیای مشترک بهره 

از حیات را با یکدیگر آغاز کرده یا پایان داده باشند.  ای مرحلهکه  شود میگروهی از افراد اطالق 

بالنسبه نزدیک به هم به  زمان یک، گروهی که در شوند می التحصیل غفار زمان یکگروهی که در 

تعریف شده است  گونه ایندیگر نسل  درجایی(. 1311)ساروخانی،  اند کردهدنیا آمده یا ازدواج 

ی تاریخی خاص و عالیق ها موقعیتو  اند آمدهگروهی از افراد که در فاصله زمانی معینی به دنیا 

(. اما 1331ی، قم ساز چیت) کند میرا از هم تفکیک  ها آنستمی خاص در سطح فردی و سی

، نقطه مشخصی وجود ندارد شوند میپیوسته فرزندانی در هر جامعه متولد  طور بههمواره و  جاکه ازآن

که یک نسل را از نسل دیگر جدا کند. بنابراین تمایز قائل شدن بین معاصران )کسانی که در 

ای اهمیت است )تاجیک، همساالن )کسانی که در یک سن قرار دارند( دار ( وبرند میبه سر  زمان یک

مشترک، معموالً از  زمان یکاعتقاد بر این است که افراد هر نسل به دلیل قرار گرفتن در (. 1331

هستند، تشکیل  نسل هم تقریباًنسبتاً مشترکی برخوردار هستند. زمانی که دو نفر که  های خواسته

متولد  ها آنمعموالً فرزندشان در نسلی غیر از نسل خود  شوند میخانواده داده و صاحب فرزند 

 های خواستهو ممکن است در این زمان بین  گردد مینسل خویش  های آلو تابع ایده  شود می

                                                             
1. Generation 

2. Bollas 
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یاد  «1نسلی شکاف»والدین و فرزندشان شکافی ایجاد شود که علمای علوم انسانی از آن با عنوان 

با یکدیگر مفاهیم متعددی بکار رفته  ها نسلاست درباره اختالف  ذکر قابل (.1331کفاشی، ) کنند می

یا هنجارها یا  ها ارزشتفاوت اندک دو نسل در شده است، « 2تفاوت نسلی»است. گاهی صحبت از 

وجود داشته است. این تفاوت عمدتاً  ها زماندر همه جوامع و  تقریباًطبیعی بوده و  ها نگرشدر 

دارد و افراد در سنین مختلف به دلیل شرایط متفاوت عاطفی و روانی از  شناختی روان های ریشه

کار برده  هب« 3گسست نسلی». اختالف دو نسل بعضاً در مفهوم انقطاع یا شوند می بازشناختهیکدیگر 

که موجب جدایی نسل جدید  هاست نگرشارها و یا هنج ها ارزشو آن عبارت از اختالفی در  شود می

مفهوم بکار رفته درباره  ترین رایجاما  .شود میاز قدیم و طغیان نسل جدید در برابر نسل قدیم 

اختالفی  عنوان بهآکسفورد شکاف نسلی اختالف نسلی همان مفهوم شکاف نسلی است. در فرهنگ 

است که موجب عدم فهم متقابل آنان از  شده فیتعردر نگرش یا رفتار جوانان و افراد سالمندتر 

گاهی مفاهیم شکاف، گسست و  کند می( بیان 1333معیدفر ) (.1333)معیدفر،  شود مییکدیگر 

و در تمایز این مفاهیم تعاریف دقیقی ارائه نشده است اما  اند رفتهکار  هیکدیگر ب جای بهانقطاع نسلی 

 ها نسلاختالف میان  ترین گستردهو  ترین بزرگنسلی به توان گفت مفهوم گسست یا انقطاع  هشاید ب

است  ها نسلچنین اختالفی میان  تر نازلمنظور از شکاف نسلی وجود وجوه  که درحالیاشاره دارد 

   (.1333معیدفر، )

میالدی است که پدیده  11و  11 های دههقرن بیستمی است و بیشتر در  ای پدیدهنسلی،  ۀرابط

 نظران صاحبتوجه تحلیل گران و  طورجدی بهمعضل اجتماعی  عنوان به ها نسلجوانی و رابطه 

ه مفهوم ک پردازی نظریهنخستین  توان میرا  1. کارل مانهایمکند میمسائل اجتماعی را به خود جلب 

 درگذرنیروی جدید  گیری شکلاز برخورد تازه در اثر ( 1312)مانهایم نسل را وضع کرد، نام برد. 

موجودند و دارای  ها نسل. افرادی را که در درون کند می، یاد پردازد میزمان که به بازبینی فرهنگی 

تجربیات مشترک هستند، از افرادی که این وضعیت را ندارند متمایز کرده و از  اساس برمشترک 

عنای گروه که به م. واحد نسلی (1332)احمدی و نمکی، کند یاد می« 1واحد نسلی» عنوان به ها آن

دارای محل مشترک  -1دارای چندین ویژگی به این شکل است:  شده گرفتهزیستی در نظر  -سنی 

حوزه کسب تجربه ممکن با توجه به  کننده تعیینیخی است؛ این موقعیت در جریان اجتماعی و تار

دارای  -3اقتصادی اجتماعی دارند.  بندی طبقه اساس برسرنوشت و علقه مشترک  -2شرایط است. 

                                                             
1. Generation Gap 

2. Generation Difference  

3. Generation Discontinuity  
4. Karl Mannheim 

5. Generation Units 
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مدعی بود دگرگونی سریع در تشدید  (1312) تجربه مشترک هستند، مانهایم اساس برهویت واحد 

یکی دیگر از  1مارگارت مید(. 1331عیوضی، دارد ) ای ویژهاهمیت  ها نسلن اختالف میا

در کشورهای غربی ادعا کرد  1311دانشجویی در دهه  های حرکتاست که با بررسی  یپردازان هینظر

است  ها آننسلی بین  های شکافکه علت رفتارهای غیرمتعارف و حتی ضد فرهنگی جوانان وجود 

. کسانی که پس از جنگ جهانی دوم اند شده بزرگکه قبل و بعد از جنگ جهانی دوم متولد و 

که کامالً با دنیای قبل از آن تفاوت  اند کردهربه ، زندگی خود را در دنیایی شروع و تجاند شده بزرگ

. ف نسلی عمیقی به وجود آمده استبین نسل قبل و بعد از جنگ جهانی دوم شکا درنتیجه .دارد

که در دنیا اتفاق افتاده  داند میعلت ایجاد شکاف نسلی را تغییرات اجتماعی وسیعی  (1313) مید

دیگری که  نظر صاحب. (همان منبعو تحول کرده است )ه جدیدی از رشد است و دنیا را وارد عرص

1رونالد اینگلهارتنسلی کمک کند،  های تفاوتد به توضیح توان مینظریات او 
 دارد میاست که بیان  2

در دهه هشتاد در جوامع صنعتی مواجه با نوعی دگرگونی ارزشی هستیم. گرایش نسبت به 

. دهد میاولویت بیشتری  مادی فرای ها ارزشتقویت گردیده و نسل جدید به  مادی فرای ها ارزش

کننده به شکل زیر  بینی پیشاینگلهارت در تبیین این دگرگونی ارزشی و نسلی به طراحی دو فرضیه 

فرد، بازتاب محیط اجتماعی اقتصادی او است.  های اولویتفرضیه کمیابی که بنابر آن  -1: پردازد می

 فراپررونق به افزایش  های دورهاشاره دارد.  ای دورهبا آثار  مدت کوتاهابی به دگرگونی فرضیه کمی

فرضیه اجتماعی شدن که اصل را بر  -2. انجامد می گرایی مادیکمیابی به  های دورهو  گرایی مادی

 های سالی اساسی فرد به شکل گسترده بازتاب شرایطی است که طی ها ارزشکه  دهد میاین قرار 

نسلی دارد  بلندمدتبل از بلوغش فراهم شده است. فرضیه اجتماعی شدن داللت بر وجود آثار ق

مادی به سمت  های اولویتجابجایی (. او نظریه دگرگونی ارزشی را که داللت بر 1333معیدفر، )

نهادهای  تأثیرتا جایی که برای  دهد میبه توسعه اقتصادی جوامع ارتباط  غیرمادی دارد، های اولویت

بر  ساالن بزرگبیشتر از  مراتب بهنیست. جوانان  قائلفرهنگی در این دگرگونی چندان وزنی 

 مراتب بهدارند و تحلیل دگرگونی سنی مبین این است که این موضوع  تأکید مادی فرا های خواسته

شده در تا انعکاس سالخوردگی است. اینگلهارت دگرگونی حاصل  ها نسلبیشتری بازتاب دگرگونی 

جامعه بر مبنای تحوالت اقتصادی و اجتماعی را در قالب دگرگونی فرهنگی در چارچوب 

 درنتیجه .نماید می، تعریف شود مینسلی  های تفاوتارزشی که منجر به  های گیری سمت

 (. 1331عیوضی، ) انجامد می ها نسلفرهنگی مهم به تفاوت میان  های دگرگونی

                                                             
6. Margaret Mead 
1. Ronald Inglehart 
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 های بندی دستهزیادی  یها پژوهشدر خارج از کشور  دهد مینشان رور ادبیات مطالعات نسلی م

پس از جنگ جهانی دوم از سه نسل مختلف )نسل ایکس، مثالً  .اند کردهارائه  ها نسلمتعددی از 

. دوره تاریخی دارنددیگری نیز  های نامبه  ها نسلالبته این  .شده است برده  نامنسل وای و نسل زد( 

( و 1332 -1331) ها ای هزاره(، نسل وای یا 1311-1331رتیب برای نسل ایکس )این سه نسل به ت

در  ها نسلزمانی  بندی تقسیماست  ذکر  قابل( است. همچنین 1333-2121اینترنت ) نسل زد یا

. یک خورد میبه چشم  ها نسلاین  بندی زمانبنابراین همواره اختالف در  .منابع غربی یکسان نیست

-1332(؛ نسل ایکس )1311-1313( تا )1313-1311مشابه شامل نسل رونق ) بندی تقسیم

در کشور ما نیز  .(1331)کوثری،  ( است1333-2111( و نسل وای )1311-1332( تا )1311

، ها بندی دستهاست. در اغلب این  شده انجاممختلفی ایرانی توسط پژوهشگران  های نسل بندی دسته

 بندی تقسیمبه سه گروه به تفکیک دوره زندگی و ابژه نسلی  حاضر در عرصه اجتماع های نسل

 شده انجام( 1331قمی ) ساز چیتتوسط  ها یبند میتقساین یکی از  (.1331)جعفرزاده پور،  اند شده

 نسل چهارم در حال کند میبیان و  برده  نامسل از نسل چهارمی نیز ایشان ضمن تفکیک سه ن .است

 گذرانند میکه دوران طفولیت و نوجوانی را  یا این اند نشده متولد ( یا1331؛ حاضر )سال پژوهش

را نشان  ها آنجدول شماره یک تفکیک چهار نسل مذکور و بازه تولد (. 1331قمی،  ساز چیت)

 ر این پژوهش نیز مالک خواهد بود. د و دهد می

     (7911ساز قمی،  ايرانی از يکديگر )چیت های نسلتفکیک  -7جدول 

 نسل انقالب نسل معادل سنی متولدين دهه

 گذاران بنیان نسل اول سال 13افراد باالی  و کمتر 1323

 نسل انقالب و جنگ نسل دوم ساله 11تا  13افراد  1313-1331

 نسل سوم انقالب نسل سوم ساله 11تا  23افراد  1313-1311

 نسل چهارم انقالب نسل چهارم ساله 21تا  3افراد  1333-1311

 

، معین) استتحقاق سیبندگی، قابلیت و ای بها، ارز، ارج، قدر، شایستگی، زارزش در لغت به معن

که فرد در ترجیح دادن  هایی داوریاز احکام و  اند عبارت ها ارزش شناسی جامعهاز دیدگاه . (1331

یا اشیاء است  ها موضوع. این داوری در ارزیابی او از این کند میو یا اشیاء صادر  ها موضوعیا ندادن 

که در آن زیست  ای فرهنگیاو با الگوهای  های تجربهو  ها معرفتکه در خالل تعامل میان فرد و 

(. 1333زاده،  سهراب) شود میکسب  ها معرفتو  ها تجربهو از خالل آن این  شود می، کامل کند می

عامالت اجتماعی ت وسیله  بهو  شوند میاجتماعی هستند که تولید  های پدیدهمحصوالت و  ها ارزش

با تغییر تمدن و فرهنگ  ها ارزشبه عبارتی  .نظام ارزشی هر جامعه متفاوت است. یابند میانتقال 

گوناگون متفاوت  های گروهی یک جامعه در ها ارزشکه حتی  از آن باالتر این و کند میجامعه تغییر 
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و یا کمتر قبول داشته  طرد کنند بزرگساالن، شاید اند پذیرفتهاست مثالً ارزشی را که نوجوانان 

و تغییر در نظام ارزشی از مفاهیمی است که در وضعیت جدید که تغییرات  ها ارزش. بحث باشند

وضعیت جدید  اثر بر. تغییرات ارزشی که سازد میپرشتاب بر جامعه حاکم است، خود را متجلی 

« ها ارزشتزلزل »ن اجتماعی قرن حاضر را دوران شناسا آمده، سبب شده است روان وجود بهجامعه 

خاص  های لحظهدر ست مانهایم نیز معتقد اکه  گونه همان(. 1332طوالبی و کمربیگی، بنامند )

صاحب  رسد میکه به نظر  کند میتاریخ گاهی نسل جوان چنان آگاهی دقیقی برای خود تصور 

د افکار و توان میایدئولوژی متمایزی است. بنابراین نسل جوان برای فاصله گرفتن از ایدئولوژی مسلط 

 های بندی دستهتاکنون  .وجود آورد شکاف به ها نسلبین  وسیله بدیناتخاذ کند و  ای تازهی ها ارزش

(؛ 1331) 1شی آلپورتارز مراتب سلسلهاست،  شده ارائه نظران صاحباز طرف  ها ارزشمختلفی از 

 مراتب سلسله(؛ 1311) 3ارزشی اینگلهارت مراتب سلسله(؛ 1311) 2ارزشی موریس مراتب سلسله

 1ارزشی شوارتز مراتب (؛ سلسله1313) 1مراتب ارزشی روکیچ سلسله(؛ 1311آلن پیرو )ارزشی 

افالکی فرد و هستند ) ها بندی دسته ترین معروف( از 2111ارزشی راد و ون ) مراتب سلسله( و 2111)

یا خیر  شده دگرگوناخیر  های دههو باورهای جامعه ما در  ها ارزشکه آیا  در این (.1332همکاران، 

 ها سنت، باورها و ها ارزشمعتقدند که تحوالت اخیر موجب تغییر  ای عدهعقاید مختلفی وجود دارد. 

اندکی تغییر  جامعه با های سنتو  ها ارزشکه اعتقاد به  اند عقیدهدیگر بر این  ای عدهشده است و 

پس از  های سالدر معتقد است ربانی (، اما 1332مثل گذشته پابرجاست )طوالبی و کمربیگی، 

، «گرایی سفسطه»یعنی ظهور  .کنیم میجوانان مشاهده  های جنبشجنگ شکاف جدیدی را در 

ه اجتماعی و فاضل های مدینهنظامی و  های موفقیتکه جایگزین  «فردگرایی»و « گرایی عمل»

شکاف  شناختی جامعهدر حوزه مطالعات نسلی نیز در تحلیل (. 1333ربانی، ) شوند میهمبستگی 

سلی پیرامون شکاف ن آمده عمل به یها پژوهشنتایج حاصل از  اساس برکنند  نسلی در ایران بیان می

 تر نزدیک 1331آخر دهه  های سالگفت که هر چه به  توان می 1331و  1311در ایران طی دهه 

است و شکاف  یافته افزایش ساالن بزرگفرهنگی بین نسل جوان و ارزشی  های گسست، ایم شده

نگران کننده است که با بحران هویت پیوندی وثیق و عمیق یافته است )دانش و  رو ازآننسلی 

 (.1333همکاران، 

                                                             
1. Allport  

2. Morris 

3. Englehart 

4. Rokeach 

5. Schwartz 
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از:  اند عبارتنماید؛  ی کمکورزش یها ارزش و تجارببه درک  تواند میکه  ییها پژوهشز برخی ا

جو حمایتی بر تجارب ورزشی جوانان نشان دادند  تأثیردر پژوهش با عنوان  (2111) 1ی و لوریافر

، تر مثبتمعناداری لذت بیشتر، نگرش  طور به کنند میادراک  ورزشکارانی که جو حمایتی در تیم

( در 2111) 2مز، براش و کولینزیکل. دهند میتعهد بیشتر به فوتبال و رفتارهای حمایتی از خود بروز 

نشان دادند کیفیت تعامالت، کیفیت محیط فیزیکی، کیفیت  ای حرفهمطالعه تحلیل تجارب ورزش 

 ای حرفهنتیجه، حمایت هواداران، کیفیت خدمات، ارزش، رضایت و قصد رفتاری بر تجارب ورزش 

نسلی در سبک زندگی در بین  های تفاوت( در مطالعه 1333شالچی و ضیاچی )است.  رگذاریتأث

در نوع ورزش،  یفراوان های تفاوتمختلف سنی شهروندان منطقه یک تهران نشان دادند  یها گروه

 های برنامهسنی مختلف وجود دارد و میزان رضایت از  یها گروهچگونگی ورزش و میزان ورزش بین 

در  کنند میمثالً درصد کسانی که اصالً ورزش ن ؛کند میفرهنگی و اجتماعی نیز با تغییر نسل تفاوت 

انفرادی ورزش  صورت بهمیان سالمندان بیش از سایرین بود، همچنین سالمندان بیش از سایرین 

رزشی ( در یک مطالعه کیفی با عنوان بررسی تجربه موفقیت و2111بالزو و همکاران ) .کردند می

برادران و خواهران نشان دادند هر دو تجارب مثبت و منفی نسبت به موفقیت ورزشی اعضای 

که این تجارب شامل مواردی نظیر نفوذ خانواده، نفوذ اجتماعی، عالقه،  آید میخانواده به وجود 

( در پژوهش با عنوان رقابت، 2111) 3وارنر و دیکسون( و حسادت بود. یالیخ یبهویت، رها کردن )

ورزشی که همکاری  های برنامهجنسیت و تجارب ورزشی در بین ورزشکاران دانشگاهی نشان دادند 

زشکاران زن و مرد متعادل به همراه داشته باشد برای جذب و حفظ هر دو ور طور بهو رقابت را 

   ارزشمند هستند. 

متفاوتی روبرو است که  های نسلامروزی ایران با  ۀبیان کرد جامع توان میگفته شد،  آنچه به توجه با

، باورها و سبک زندگی ها ارزشمتفاوت  های نسلاین  .اند داشتهمتفاوتی را  پذیری جامعه های تجربه

ایرانی اعتقاد نداشته  های نسلعمیق نسلی در بین  های شکافحتی اگر به وجود  .دارند راخاص خود 

است که باید در  ای مسئلهمختلف  های نسلگاهاً ظریف و اندک موجود بین  های تفاوتباشیم 

و  ها گذاری سیاستو اقدامات فرهنگی اجتماعی مدنظر قرار گیرد تا موفقیت این  ها گذاری سیاست

مظاهر زندگی امروزی محسوب شده و بخشی از  ورزش یکی از که ازآنجاییاقدامات تضمین گردد. 

توجه به  رسد می، به نظر گیرد برمیرا در  حاکم های نظامو  ها دولتجتماعی فرهنگی ا های برنامه

اصالً به آن توجه نشده است.  ها پژوهشپدیده امری الزم باشد که در  نسلی در این های تفاوت

های  های ایرانی در تجارب و ارزش بنابراین هدف از پژوهش حاضر تحلیل وضعیت تفاوت نسل

                                                             
6. Fry & Lori 

7. Clemes, Brush, & Collins 
1. Warner & Dixon 



 7931 زمستان و پايیز ،77 شماره ،7 دوره تربیتی، ورزش در پژوهش                                             711

 های نسلاست که  ها پرسشاین پژوهش به دنبال پاسخگویی به این  تر سادهبه عبارت  .ورزشی است

وجود  ها آنی ورزشی بین ها ارزشی در های تفاوتاز ورزش دارند و چه  ای تجربهمختلف ایرانی چه 

 دارد؟ 
 

 پژوهش شناسی روش
در مرحله  2تحلیل مضمونو  1پدیدارشناسی های روشیقی از و تلفآمیخته با رویکرد این مطالعه 

علت استفاده از روش د. انجام ش نامه پرسشبا ابزار )توصیفی پیمایشی( کیفی و روش کمی 

سعی  پدیدارشناسی درواقع .کسب آگاهی از تجارب افراد در خصوص پدیده ورزش بود پدیدارشناسی

و مسلمی، نیفر ا)خ دارد که به شناخت از پدیده از طریق پی بردن به درک افراد از آن پدیده ارج نهد

و تجربه  ها انسانچگونگی تشریح اشیاء توسط  ۀ( پدیدارشناسی را مطالع1331) 3هرسول .(1331

 توانیم میفرض فلسفی پدیدارشناسی آن است که ما تنها  نیتر یادیبن. داند یماز طریق حواس  ها آن

، کنند میو معانی که آگاهی آگاه ما را بیدار  ها افتیدرآن چیزهایی را بدانیم که از طریق حضور در 

معنا، ساختار و پدیدارشناسی به دنبال آن هست که  درواقع(. 1332)محمدپور،  شوند میتجربه 

همچنین (. 2111، 1)پاتونرا تعیین کند وهی از مردم پدیده برای شخص یا گر یماهیت تجربه زیست

ورزشی استخراج شد و  های ارزشو مفاهیم مرتبط با  ها تممتون، مضمون از روش تحلیل  با استفاده

 های ارزشاز  ایجادشدهپروتکل مصاحبه کیفی با خبرگان استفاده شد، سپس چارچوب  عنوان به

در گام  .استفاده شد نامه پرسشن( برای طراحی ورزشی )حاصل تحلیل مضمون و مصاحبه با خبرگا

. شد یآور جمعتوزیع و نیز  نامه پرسشاز شهروندان  یدارشناسیپدبا اجرای مصاحبه  زمان همبعدی 

    ارائه شده است. 2جزئیات مراحل مختلف اجرای پژوهش در جدول شماره 
 

 مراحل مختلف اجرای پژوهش  -1جدول 

 آماری ۀجامع روش هدف مرحله
تکنیک يا 

 ابزار 
 حجم نمونه گیری نمونه

 -روايی

 پايايی

1 

شناسایی و 
احصاء 

های  ارزش
 ورزشی 

تحلیل 
 مضمون 

متون و ادبیات 
 مرتبط با ارزش

تحلیل 
مضمون 

 متون
 تمام شمار

مقاله و  11
 21بیش از 

مورد منبع 
 اینترنتی

- 

نظرات نفر  11هدفمند و نیمه  مصاحبهخبرگان و تحلیل و تأیید  2

                                                             
2. Phenomenology Method 

3. Thematic Analysis  

1. Husserl 

2. Patton 
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تکمیل 
چارچوب 

های  ارزش
 ورزشی

متخصصین  خبره دسترس در ساختاریافته اساتید مضمون
 خبره 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 مراحل مختلف اجرای پژوهش  -1جدول 

 آماری ۀجامع روش هدف مرحله
تکنیک يا 

 ابزار 
 حجم نمونه گیری نمونه

 -روايی

 پايايی

3 

تحلیل 
تجارب 
ورزشی 

 افراد

 پدیدارشناسی

کلیۀ شهروندان 
تهرانی 

کننده  مشارکت
 در ورزش

مصاحبه 
عمیق 
ساختار 
 نیافته 

هدفمند و 
 دسترس در

11111 

با تأیید 
کدگذاری 

 21مجدد 
درصد از 

 ها مصاحبه

1 
تحلیل 

های  تفاوت
 ارزشی افراد

 روش کمی

کلیۀ شهروندان 
تهرانی 

کننده  مشارکت
 در ورزش

 نامه پرسش
مبتنی بر 

نتایج مرحله 
 دوم 

تصادفی 
 یا طبقه

 نفر  331

روایی تأیید 
 محتوایی
توسط 
اساتید 

/  2مرحله 
پایایی آلفای 

کرونباخ 
(33/1) 

 

 حاکم بر آن تفسیری یها میپاراداو و هم قیاسی  استقراییهم  به جدول باال رویکرد پژوهش توجه با

حجم نمونه در  خصوص درکاربردی بود.  هدف ازنظراین پژوهش همچنین  .بود ییگرا اثباتو 

 پژوهشمراحل سوم و چهارم قابل ذکر است که با توجه به مشارکت چهار نسل از شهروندان در این 

شهروند  11یعنی مجموعاً  ؛پدیدارشناسانه انتخاب شد های مصاحبهنفر برای انجام  11از هر نسل 

ی ارزش های تفاوت لیتحلبرای  ورزشی های ارزش نامه پرسشبه قرار گرفتند. همچنین مورد مصاح

در نهایت  3از شهروندان چهار نسل تکمیل شد که مطابق جدول شماره  نفر 331توسط  ها نسلبین 

 یها پرسشنامهبرابری در این مرحله برای حفظ  آمد. دست به لیتحل  قابلنامه سالم و  پرسش 313

مساوی بین چهار نسل  صورت  به ها پرسشنامهتکمیل شده در بین چهار نسل از شهروندان تعداد 
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گردد.  یآور جمعپرسشنامه( تا از هر طبقه تعداد الزم پرسشنامه  31توزیع گردید )هر نسل 

سال( مراکز  13اول و دوم )افراد باالی  یها نسلبرای  به شکلی بود که ها پرسشنامههمچنین توزیع 

از شمال، جنوب، ورزش صبحگاهی شهرداری مدنظر قرار گرفت و در پنج مرکز ورزش صبحگاهی 

 صورت  بهانتخاب این مراکز  .شد یآور جمعپرسشنامه توزیع و  132شرق، غرب و مرکز تهران تعداد 

لیست سازمان ورزش شهرداری تهران بود. برای افراد نسل سوم دو باشگاه  بر اساستصادفی و 

ان و آقایان در دو پرسشنامه در دو شیفت بانو 31در مرکز تهران مدنظر قرار گرفت و تعداد  ورزشی

لیست اداره  بر اساسنیز به شکل تصادفی و  ها باشگاهشد. انتخاب این  یآور جمعباشگاه توزیع و 

قبلی در  یها باشگاههمان سال( نیز  21ورزش و جوانان بوده است. برای افراد نسل چهارم )زیر 

ی مذکور توزیع و بین افراد در بازه سن ها پرسشنامهسانس های سنین پایین انتخاب شد و 

ساله را در  21تا  3نسل چهارم افراد  که ییازآنجاقابل ذکر است گردید. همچنین  یآور جمع

 احتمال بهبه باال باشند چون  11، سعی گردید افراد انتخاب شده در این نسل از سنین ردیگ یبرم

دانی برخوردار چن و از ثباتی ارزشی افراد شکل نگرفته است ها دگاهید تر نییپازیاد در سنین 

 نیست. 
 

 آماری   ۀهای نمون تعداد و ويژگی -9جدول 

 میانگین سنی گروه نامه سالم پرسش نامه برگشتی پرسش شده نامه توزيع پرسش گروه 

 3/11 31 31 31 نسل اول 

 1/11 32 31 31 نسل دوم

 2/31 33 32 31 نسل سوم

 3/22 32 31 31 نسل چهارم

 - 313 313 331 مجموع

 

 نتایج
با انجام تحلیل  .گردد میارائه  ها افتهی 2در این بخش با توجه به مراحل ارائه شده در جدول شماره 

لیست مذکور  .عبارت ارزشی برای ورزش شناسایی گردید 11شامل بیش از  یفهرستمضمون متون 

برای انجام مصاحبه به خبرگان و اساتید ارسال گردید و از آنان دعوت به مصاحبه شد. انتخاب این 

پایه جستجوی تخصصی آنان بود و  هدفمند و بر صورت بهخبرگان و اساتید برای انجام مصاحبه 

کرده بودند. ده  فیتأل ییها کتابافرادی مدنظر قرار گرفتند که در این حوزه کارهای پژوهشی و یا 

نفر  2ورزشی،  یشناس جامعهبا تمرکز بر  شناس جامعهنفر  3نفر مورد مصاحبه در این مرحله شامل 
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ورزشی بودند. مجموع مراحل یک و دو چارچوب  نفر با تخصص مدیریت 1ورزشی و  شناس روان

 ارائه شده است.  1وجود آورد که در جدول شماره  ورزشی را به های ارزش
 

 

 

 

 

 

 

 

 کیفی با خبرگان  های مصاحبهو  حاصل از تحلیل مضمون ادبیات یها افتهي -1جدول 

 منبع مصاديق  فرعیمضمون  اصلیمضمون 

 های ارزش

 طلبانه منفعت

 م یک شغل نگاه کرد. عنوان بهباید به ورزش  شغل عنوان بهورزش 

ورزش بستر ایجاد روابط 

 سودآور

های ورزشی در درازمدت باعث ایجاد  حضور در محیط

 .گردد میروابط سودآور 
 م

موفقیت ورزشی ابزار کنترل 

 دیگران

تواند بر دیگران  با موفقیت در عرصه ورزش آدم می

 کنترل و تسلط داشته باشد.
 م

 ساز زمینهموفقیت ورزشی 

 کسب منابع

یت در ورزش منابع زیادی )امکانات، مجوزها و با موفق

 دریافت کرد. توان می...( را 
 م -الف 

های  ارزش

 اجتماعی

 برابری اجتماعی
های برابر برای شرکت در ورزش  همگان باید از فرصت

 بهره ببرند.
 م

 دوستی اجتماعی نوع

ورزش باعث سازگاری افراد با سالیق متفاوت با یکدیگر 

 گردد. می
 م -الف 

پذیری آدم نسبت به  با شرکت در ورزش تحمل

 گردد. تناقضات بیشتر می
 م

 پذیری اجتماعی مسئولیت
پذیری  مشارکت در ورزش باعث تقویت مسئولیت

 گردد. می
 م -الف 

 اجتماعی های فرصت
ای برای یافتن دوستان جدید  شرکت در ورزش بهانه

 است.
 م

 اعتبار اجتماعی
عنوان یک ورزشکار برای آدم اعتبار   شناخته شدن به

 آورد. اجتماعی به ارمغان می
 م -الف 

های  ارزش

 شناختی زیبایی

 ورزش یعنی زیبایی ظاهری
شرکت در ورزش راهی مناسب برای رسیدن به 

 اندام دلخواه است. تناسب
 م -الف 

 الفمشاهده هماهنگی و شکل موزون حرکات ورزشی ورزش یعنی حرکات 
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 است. بخش لذت هماهنگ و متوازن

 م تر از نتیجه گرفتن است. مهم تماشاگرپسندو  بازی زیبا گرایی لذتورزش یعنی 

های  ارزش

 جنسیتی

 برابری جنسیتی
های برابر برای شرکت  زنان نیز مانند مردان باید فرصت

 در ورزش داشته باشند.
 م -الف 

 جنسیتیجذابیت 
های  تر از مهارت های جنسی زنان ورزشکار مهم جذابیت

 ها است. ورزشی آن
 م

 قدرت جنسیتی
موفقیت یک زن در ورزش جایگاه مرد را در خانواده 

 کند. متزلزل می
 م

 
 

   

 های کیفی با خبرگان  ی حاصل از تحلیل مضمون ادبیات و مصاحبهها افتهي -1جدول ادامۀ 

 منبع مصاديق  فرعیمضمون  اصلیمضمون 

های  ارزش

 سالمتی

 سالمتی جسمی
شود، کافی  ورزش باعث سالمتی انسانی می که همین

 است. 
 م -الف 

 م -الف  شود.  ورزش باعث سالمتی روح و روان می سالمتی روحی

 توازن انسانی
ورزش باعث هماهنگی روح و جسم انسان و 

 ایجادکننده انسان متوازن است.
 م -الف 

های  ارزش

 جهانی

 م -الف  ورزش ابزاری برای گسترش صلح جهانی است. صلح جهانی

 م .کند میانسانی کمک  های تفاوتورزش به درک  درک پذیری

 م -الف  شود. ورزش باعث توسعه نظم جهانی می نظم جهانی

 )الف: ادبیات، م: مصاحبه(  *
 

 های مصاحبهادبیات و دو مرحله تحلیل مضمون متون و  یبند جمعبا  1مطابق جدول شماره 

عبارت در شش  22این  .شدتأیید عبارت ارزشی برای ورزش  22 تیدرنهابا خبرگان  شده انجام

 یبند دسته، جنسیتی، سالمتی و جهانی یشناخت ییبایز، اجتماعی، طلبانه منفعت های ارزشمحور 

 شدند.  

 .پدیدارشناسانه انجام گرفت های مصاحبهایرانی  های نسلورزشی  تجارب در مرحله سوم برای تحلیل

تولد مورد  یها سال اساس براز چهار نسل مختلف نفر از شهروندان تهرانی  11 در این مرحله

تجربه روزانه آنان  خصوص درکلی  سؤالمصاحبه با یک  قرار گرفتند. عمیق و بدون ساختار مصاحبه

از افراد دریافت گردید.  یتر قیعماکتشافی اطالعات  سؤاالتدرباره ورزش شروع شد و سپس با 

خاص و  یها حوزهاز برخی  فرد یبه اعماق تجربه زیستپدیدارشناسانه دستیابی  های مصاحبههدف 

. شود میتعیین  گفتگو توسط فرد پاسخگو یوسو سمتاز  یا گستردهاصلی تجربیات او است. بخش 

تعیین شده و یا ارجحی با توجه به حوزه و  هیچ پرسش از پیش کننده مصاحبهبه جزء پرسش اول 
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قصد ندارد تا قدرتمندتر و یا با  کننده مصاحبه(. همچنین 1331، 1عنوان پژوهش ندارد )تامپسون

زیرا فرد پاسخگو اساساً در زمینه تجربه شخصی خود متخصص و  .دانش بیشتر در نظر گرفته شود

مورد تحلیل ( 1313) 2کالیزی یا مرحلهحاصل از مصاحبه با رویکرد هفت  یها دادهخبره است. 

چندین بار به دقت خواندن متن و دریافت درکی کلی از آن، "این هفت مرحله شامل  .واقع شد

مهم، نوشتن معانی استخراج شده، دسته بندی خوشه مضامین، نوشتن  یها صحبتمشخص کردن 

 بر .(1313کالیزی، ) است "کنندگان شرکتار پدیده و چک کردن نتایج با شرح جامع، نوشتن ساخت

 ها مصاحبهبرای کل  هایی مضمونمورد تحلیل واقع شد،  ها دادهزمانی که این توضیحات  اساس

 تر سادهبودند به عبارت  تر رنگنسلی خاصی پر  یها گروهگشت. همچنین برخی مضامین در پدیدار 

 1نتایج در جدول شماره بود.  تر برجستهدر تجارب زیسته شهروندان نسلی خاص  موردنظرمضمون 

 آمده است. 
 

 مختلف ايرانی  های نسلمفاهیم ظهور يافته پیرامون تجربه ورزش  -5جدول 

  مايه درون
طبقات 

 مفهومی
 مصاديق برخی از  کدهای نهايی

 گروه نسلی

غالب به 

 ترتیب اهمیت

 ظهور

 فیزیک برتر

 لذت  

 لذت جسمی
هنگام ورزش حرکتی را به شکل درست  که همین

است. حتی دردی  بخش لذت، برایم دهم میانجام 

، سرخوشی و لذت افتد میکه پس از تمرین اتفاق 

 خاص خود را دارد. 

سوم، چهارم، 

 دوم، اول

 لذت حسی 
دوم، اول، 

 چهارم، سوم

 درد تمرین
چهارم، دوم، 

 سوم، اول

 اندام  تناسب

شود که همیشه در وزن مناسب  ورزش باعث می ثبات وزن 

های مختلفم را حفظ  باشم و تناسب بین اندام

 نمایم. 

دوم، سوم، 

 چهارم، اول

خوش استیل 

 بودن

چهارم، دوم، 

 سوم، اول

شود خودم را زیباتر و  ورزش کردن باعث می جذابیت جنسی

سایرین قرار  موردتوجهتر حس نمایم و  جذاب

 بگیرم. 

چهارم، دوم، 

 سوم، اول

 احساس زیبایی
چهارم، دوم، 

 سوم، اول

                                                             
1. Thompson 

2. Colaizzi 
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 عضالت سفت 
شود که بدون  فرم باعث می عضالت قوی و خوش

 هیچ مشکلی کارهای روزانه خود را انجام دهم. 

سوم، چهارم، 

 دوم، اول

تندرستی 

 فیزیکی

اول، دوم، سوم، 

 چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف ايرانی مفاهیم ظهور يافته پیرامون تجربه ورزش نسل -5جدول ادامۀ 

 مايه  درون
طبقات 

 مفهومی
 برخی از مصاديق  کدهای نهايی

گروه نسلی 

غالب به 

ترتیب اهمیت 

 ظهور

 روان برتر 

سالمتی 

 فکری

کنترل موفق 

 احساسات

تعامل با افراد مختلف در ورزش و باال و پایین 

راحتی در  شدن با آنان باعث شده که به

 های دشوار احساسات خود را کنترل کنم. موقعیت

چهارم، سوم، 

 دوم، اول

 میل به زندگی
ترین اثر ورزش در زندگی  شاید بتوانم بگویم مهم

من سرزنده بودن و عالقه به ادامه زندگی است. 

همیشه به آینده امیدوارم و به امورات پیرامونم 

 کنم. مثبت فکر می

اول، دوم، سوم، 

 چهارم

 امیدوار بودن
اول، دوم، سوم، 

 چهارم

 مثبت فکر کردن
سوم، اول، دوم، 

 چهارم

 تمرکز باال  تمرکز باال 
ورزش باعث شده که حتی در سایر کارهایم 

 تمرکز باالیی داشته باشم.

چهارم، دوم، 

 سوم، اول

 تمایز

 تمایز فکری
متفاوت فکر 

 کردن
خیلی از افراد زمانی که من در حال ورزش کردن 

کنم این تصور را دارند که  بینند، حس می می

 کنم. فکر کرده و زندگی میتر از آنان  متفاوت

 بدون اولویت 

تمایز سبک 

 زندگی

متفاوت زندگی 

 کردن
 بدون اولویت 

نما  انگشت

 بودن
 نما بودن  انگشت

راحتی   طور نبود که همه به های قبل این در زمان

کرد مخصوصاً  ورزش نمایند و کسی که ورزش می

 نما بود. در شهرهای کوچک به نوعی انگشت

سوم، اول، دوم، 

 چهارم
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 تمایز مالی 

 مرفه بودن 
بر است و باید بتوانی  ورزش کردن هزینه

تر از پول  های آن را تأمین کنی، البته مهم هزینه

داشتن اعتقاد به زندگی مرفه کردن است و اال 

خیلی از افراد ممکن است پول داشته باشند اما 

 تمایلی به خرج کردن در ورزش نداشته باشند.

 بدون اولویت 

 بدون اولویت  توانمندی مالی

 

 

 

 

   

 
 

 
   

 های مختلف ايرانی مفاهیم ظهور يافته پیرامون تجربه ورزش نسل -5جدول ادامۀ 

 مايه  درون
طبقات 

 مفهومی
 برخی از مصاديق  کدهای نهايی

گروه نسلی 

غالب به 

ترتیب اهمیت 

 ظهور

جایگاه 

 اجتماعی

 برتر

عنوان یک ورزشکار   مردم وقتی شما رو به راستگو بودن صادق بودن 

کنند، چون  شناسند، حرف شما را قبول می می

گو هستید، درستکار هستید  کنند راست حس می

 کنند. و بهتون اعتماد می

 بدون اولویت 

 بدون اولویت  درستکار بودن  جوانمردی

روابط 

اجتماعی 

 پایدار

مورد اعتماد 

 بودن
 بدون اولویت 

های  دوستی

 صادقانه

اش  اساس عالقه ورزش چیزی هست که آدم بر

کند و اگر از کسی خوشش  در آن شرکت می

تواند تیم خود، باشگاه خود و یا محل  نیاید می

تمرین خود را عوض کند بنابراین دوستی 

گرفته در ورزش صادقانه و پایدارترند و آدم  شکل

چون اجباری به مورداحترام دوستانش هست 

 ها وجود ندارد. دوستی با آن

چهارم، دوم، 

 سوم، اول

 مورداحترام بودن
اول، سوم، دوم، 

 چهارم

تجارب 

 منفی

 کاری  پنهان کاری  مخفی

راحتی با ورزش کنار  ها به زمان ما همه خانواده

آمدند و بودند کسانی که ورزش کردن خود را  نمی

 کردند. میاز خانواده مخصوصاً پدر پنهان 

اول، دوم، سوم، 

 چهارم

 کار زائد  ثمر  کار بی

ورزش تو جامعه ما هنوز هم که هست ازنظر 

ها کار زائدی است، این وضعیت قبالً بدتر  خیلی

 بود.

اول، دوم، سوم، 

 چهارم
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با دقت  .بود لیتحل قابلدیگری  نظر ازنقطه همچنین مفاهیم مرتبط با تجربه ورزش شهروندان ایرانی

که برخی از  گردد میمشخص  شده یآور جمع های دادهدر مفاهیم ظهور یافته و بازبینی دوباره 

در  شود میتجارب ورزش شهروندان در تعامل با سایرین و به عبارتی در روابط اجتماعی احساس 

. بر این نقطه مقابل تعدادی از مفاهیم تجربه شده نیز مستقل از سایرین بوده و ماهیت فردی دارد

 شدند. یبند طبقهیافته حول این دو محور  مفاهیم ظهورشماره یک در شکل اساس 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجارب متجلی شده فردی و اجتماعی   -7شکل 
 

 تجارب محور فردی

 یجسم لذت

  یحس لذت

 نیتمر درد

  وزن ثبات

 بودن لیاست خوش

 یجنس تیجذاب

 ییبایز احساس

  سفت عضالت

 یکیزیف یتندرست

 احساسات موفق کنترل

 یزندگ به لیم

 بودن دواریام

 کردن فکر مثبت

 باال تمرکز

 تجارب محور اجتماعی

 کردن فکر متفاوت

 کردن یزندگ متفاوت

  بودن نما انگشت

  بودن مرفه

 یمال یتوانمند

 بودن راستگو

  بودن درستکار

 بودن اعتماد مورد

 صادقانه یها یدوست

 بودن مورداحترام

  یکار پنهان

 زائد کار
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ظهوریافته در پژوهش،  مایه دروناز پنج  گردد میمشخص  مطابق شکل فوق و جدول شماره پنج

تمایز، جایگاه اجتماعی  مایه درونفیزیک برتر و روان برتر تجاربی فردی هستند و سه  یها هیما درون

تجارب است که  ذکر  قابلبا مضمون اجتماعی هستند. البته  ییها هیما درونبرتر و تجارب منفی 

 رگذاریتأثو بر هم اند  شکل گرفته هم بافردی و اجتماعی منتج از ورزش کامالً جدای از هم نبود و 

 تواند میفیزیک برتر و روان برتر  های ویژگیاستنباط نمود مجموع  طور نیا توان میمثالً هستند. 

 مایه درونکننده تمایز بوده و حتی جایگاه اجتماعی برتر را به ارمغان بیاورد. همچنین از پنج  تقویت

زش از دیدگاه ور ایجاد شده تنها تجارب منفی جنبه سوء داشته و باقی موارد تجارب مثبت

 شهروندان بودند. 

البته قبل از اجرای  .مورد تحلیل واقع شد Fبا آزمون در گام آخر شده  یآور جمعپرسشنامه  313

جدول  .واقع شدتأیید اسمیرنوف مورد  - توسط آزمون کلموگروف ها داده چگونگی توزیعاین آزمون 

  . دهد میرا نشان  Fنتایج آزمون  1شماره 
 نسلی های تفاوتبرای تحلیل  Fنتايج آزمون  -1جدول 

 معناداری F انحراف معیار میانگین تعداد ها گروه متغیر 

 طلبانه منفعتهای  ارزش

 12/1 13/3 31 نسل اول 

332/1 111/1 
 13/1 23/3 32 نسل دوم

 11/1 31/3 33 نسل سوم

 13/1 13/3 32 نسل چهارم

 های اجتماعی ارزش

 13/1 11/3 31 نسل اول 

211/1 111/1 
 11/1 13/3 32 نسل دوم

 12/1 11/3 33 نسل سوم

 13/1 31/3 32 نسل چهارم

 یشناخت ییبایز یها ارزش

 11/1 13/3 31 نسل اول 

112/3 111/1 
 11/1 13/3 32 نسل دوم

 11/1 33/3 33 نسل سوم

 11/1 11/1 32 نسل چهارم

 های جنسیتی ارزش

 11/1 13/3 31 نسل اول 

123/11 111/1 
 11/1 13/3 32 نسل دوم

 11/1 33/3 33 نسل سوم

 13/1 33/3 32 نسل چهارم

 های سالمتی ارزش

 11/1 23/1 31 نسل اول 

111/1 111/1 
 13/1 12/1 32 نسل دوم

 11/1 11/3 33 نسل سوم

 11/1 11/3 32 نسل چهارم
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 یجهان یها ارزش

 31/1 12/3 31 نسل اول 

113/1 121/1 
 31/1 11/3 32 نسل دوم

 11/1 23/3 33 نسل سوم

 11/1 13/3 32 نسل چهارم

 

، جنسیتی و سالمتی بین شناختی زیبایی، طلبانه منفعت های ارزشدر  1مطابق جدول شماره 

 های ارزشدر  که یدرحال .(P<0.05چهارگانه ایرانی تفاوت آماری معنادار وجود دارد ) های نسل

. در (P≥0.05اجتماعی و جهانی بین چهار نسل مورد نظر تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد )

، جنسیتی و شناختی زیبایی، طلبانه منفعت های ارزشبه معنادار بودن تفاوت در  توجه باادامه 

یت تفاوت برای مشخص نمودن کیف 1چهارگانه ایرانی از آزمون تعقیبی توکی های نسلسالمتی بین 

 آمده است.  1نتایج در جدول شماره  .استفاده شد ها نسلبین 
 

 نتايج آزمون تعقیبی توکی  -7جدول 

 سطح معناداری اختالف میانگین ها گروه متغیرها

 طلبانه منفعتهای  ارزش

 نسل اول

 131/1 -11/1 نسل دوم

 111/1 -33/1 نسل سوم

 331/1 -11/1 نسل چهارم

 نسل دوم
 111/1 -13/1 نسل سوم

 311/1 11/1 نسل چهارم

 111/1  11/1 نسل چهارم نسل سوم

های  ارزش

 شناختی زیبایی

 نسل اول

 131/1 -11/1 نسل دوم

 111/1 -31/1 نسل سوم

 111/1 -11/1 نسل چهارم

 نسل دوم
 111/1 -31/1 نسل سوم

 111/1 -31/1 نسل چهارم

 131/1  -11/1 نسل چهارم نسل سوم

 های جنسیتی ارزش

 نسل اول

 332/1 -13/1 نسل دوم

 111/1 -31/1 نسل سوم

 111/1 -31/1 نسل چهارم

 نسل دوم
 111/1 -11/1 نسل سوم

 111/1 11/1 نسل چهارم

 332/1 -11/1 نسل چهارم نسل سوم

                                                             
1. Tukey 
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 های سالمتی ارزش

 نسل اول

 113/1 11/1 نسل دوم

 111/1 13/1 نسل سوم

 111/1 13/1 نسل چهارم

 نسل دوم
 111/1 11/1 نسل سوم

 111/1 11/1 نسل چهارم

 121/1 11/1 نسل چهارم نسل سوم

 

 های مقایسهطلبانه  منفعت های ارزشبا توجه به سطوح معناداری آزمون در  و 1مطابق جدول شماره 

تفاوت آماری معناداری اول و دوم، اول و چهارم و دوم و چهارم  های نسلچندگانه نشان داد بین 

سوم و اول، سوم و دوم و سوم و چهارم تفاوت  های نسلبین  که درحالی .(P≥0.05وجود ندارد )

نشان  شناختی زیبایی های ارزشچندگانه در  های مقایسه (.P<0.05آماری معناداری وجود داشت )

سوم و چهارم تفاوت آماری معناداری وجود ندارد  های نسلاول و دوم و  های نسلداد بین 

(P≥0.05). اول و سوم، اول و چهارم، دوم و سوم و دوم و چهارم تفاوت  های نسلبین  که درحالی

بین  جنسیتی نشان داد های ارزشچندگانه در  های مقایسه (.P<0.05آماری معناداری وجود داشت )

 .(P≥0.05سوم و چهارم تفاوت آماری معناداری وجود ندارد ) های نسلاول و دوم و  های نسل

اول و سوم، اول و چهارم، دوم و سوم و دوم و چهارم تفاوت آماری  های نسلبین  که درحالی

سالمتی نشان داد  های ارزشچندگانه در  های مقایسه تیدرنها(. P<0.05معناداری وجود داشت )

 .(P≥0.05سوم و چهارم تفاوت آماری معناداری وجود ندارد ) های نسلاول و دوم و  های نسلبین 

و سوم، اول و چهارم، دوم و سوم و دوم و چهارم تفاوت آماری  اول های نسلبین  که درحالی

میانگین این بود که  دیمؤهمچنین توجه به مقادیر میانگین  (.P<0.05معناداری وجود داشت )

 شناختی زیبایی های ارزشدیگر است. در  های نسلدر نسل سوم باالتر از طلبانه  منفعت های ارزش

جنسیتی نیز  های ارزشدر اول و دوم است.  های نسلسوم و چهارم باالتر از  های نسلمیانگین 

سالمتی  های ارزشدر  تیدرنهااول و دوم است.  های نسلباالتر از سوم و چهارم  های نسلمیانگین 

 بود. سوم و چهارم  های نسلاول و دوم باالتر از  های نسلمیانگین 

 

  گیری نتیجهبحث و 

 .ی بودورزش یها ارزش و تجارب در یرانیا یها نسل تفاوت تیوضع لیتحلهدف از این پژوهش 

مختلف ایرانی از مشارکت در ورزش چه  های نسلکه شهروندان  منظور از تجارب ورزشی یعنی این

است که در بستر  ارزشمندی یها دهیپدورزشی  های ارزشظور از من .کنند میتجربیاتی را حس 

ایرانی از این منظر مدنظر  های نسلدر بین  ها تفاوتدر این راستا تحلیل این . آید میورزش به وجود 
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. در این پژوهش دهد میمختلف جوامع رخ  های نسلقرار گرفت که همواره تغییرات ارزشی در بین 

 گرفته شد.  بهره ها تفاوتتحلیل و ابزارهای مختلفی برای  ها روشبا یک رویکرد آمیخته از مجموع 

، یاجتماع، طلبانه منفعت یها ارزشش شش دسته از در بستر ورز ها افتهی نیتر مهم اساس بر

یک  عنوان  بهورزش  تر سادهبه عبارت  .گرفت شکلو جهانی  یسالمت، یتیجنس، یشناخت ییبایز

نشان ورزشی  های ارزشحلیل وضعیت تفاوت . تکند میرا با خود حمل  ادشدهی های ارزشپدیده این 

 یسالمت و یتیجنس ،شناختی زیبایی ،طلبانه منفعت های ارزشچهارگانه ایرانی در  های نسلداد بین 

 تفاوت نظر مورد نسل چهار نیب یجهان و یاجتماع های ارزشاما در  دارد وجود معنادار یآمار تفاوت

 ،شناختی زیبایی ،طلبانه منفعت های ارزشدر  همچنین کیفیت تفاوت .نشد مشاهده یمعنادار یآمار

سوم و چهارم نیز  های نسلاول و دوم با هم و  های نسلعمدتاً به نحوی بود که  یسالمت و یتیجنس

 که شود میجایی ناشی  از آن ها نسلبین  این تفاوت ارزشی. با یکدیگر مشابهت بیشتری داشتند

نیازهای  اساس برتعامل افراد آن نسل با یکدیگر و  اساس برهر نسل الگوهایی هستند که  های ارزش

 کنند میکه بدان احساس نیاز پیدا  ییها دهیپدموارد و  راییعنی افراد ب ؛گیرد میهر نسل شکل 

 دردر بین جوانان ارزش محسوب گردد  یا دهیپدتفاوت نیازها ممکن است  اساس برو  اند قائلارزش 

 د. در بین سالمندان ارزش محسوب نگردد یا از اهمیت کمتری برخوردار باش که یحال

ساله( وضعیت باالتری  11تا  23افراد ) شهروندان نسل سومطلبانه  منفعت های ارزشدر  مطابق نتایج

 21 تا 3 افراد( و حتی چهارم )ساله 11 تا 13 افراد(، دوم )سال 13 یباال افراداول ) های نسلاز 

اشاره کرد  11تا  23افراد در سنین  یها یازمندینبه  توان می( داشتند. در تفسیر این تفاوت ساله

افراد در این سن بیشتر از سایر سنین به منابع مالی جهت شروع زندگی و یا استقالل مالی نیاز 

دارند و در وضعیت فعلی جامعه ما از منظر مشکالت اقتصادی افراد به ورزش نیز از این دیدگاه 

نان به دنبال داشته باشد یا بتوانند از طریق رای آب یسودآورکه این پدیده بتواند روابط  نگرند یم

در سه نسل دیگر یا شرایط اقتصادی افراد )نسل اول و دوم(  که یدرحالورزش منابعی را کسب کنند 

 )نسل چهارم(.  اند وابسته)والدین( اقتصادی به سایرین  ازنظراست یا اینکه افراد  باثباتنسبتاً 

 3 افراد) چهارم وساله(  11تا  23سوم )افراد  های نسلیت وضع شناختی زیبایی های ارزشدر دسته 

 توان میسوم و چهارم را  های نسلبود که این تفاوت به نفع  دوم و اول های نسل از باالتر( ساله 21 تا

افراد در سنین نوجوانی و جوانی  واقع در .به شرایط و نیازهای دوره نوجوانی و جوانی نسبت داد

 یها تیفعالو بدیهی است که در  دهند میاهمیت  اندام تناسببیش از سایر سنین به زیبایی و 

فعالیت  یها جنبهسایر  رایاول و دوم ب های نسلدر مقابل  .ورزشی نیز به دنبال این ارزش باشند

سالمتی نشان داده شد. در  های رزشاکه این تفاوت نیز در دسته  اند قائلبدنی و ورزش اهمیت 

که  گونه همانبود.  چهارم و سوم های نسل از باالتر دوم و اول های نسل تیوضعسالمتی  های ارزش
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در بعد جسمی بروز  ژهیو بهدر افراد مشکالت سالمتی  یتحرک کمبا افزایش سن و گسترش  میدان یم

بنابراین  ابدی یمسالمتی روحی و روانی نیز تسری  ازجملهکه این مشکالت به ابعاد دیگر  کند می

ی هستند که نیازهای سالمتی های ارزشورزشی به دنبال ایجاد  یها تیفعالبا سن باالتر در  های نسل

جلوه  تر مهمجنبه ظاهری  و زیبایی از اندام تناسب تر جوان های نسلآنان را رفع نماید اما برای 

اهمیت ندارد بلکه  تر جوان های نسلسالمتی برای  های ارزش. البته این بدان معنی نیست که کند می

منظور این است که با توجه به مشکالت عدیده که با افزایش سن پیرامون سالمت افراد به وجود 

. در این زمینه مطالعات مختلف کند می، حفظ سالمتی برای سالمندان اهمیت مضاعفی پیدا آید می

 افراد قیتشو و نشاط و شور جادیا با ورزش. اند کرده دیتأکیک پیامد مهم ورزش  عنوان بهر سالمت ب

در  سالمت مختلف ابعاد در اثرگذار یعامل دتوان یم سالم یها طیمح در سالم یها تیفعال انجام به

 به که یتیفعال در شدن ریدرگ با افراد که کند یم فراهم را یطیشرا ورزش واقع در .نظر گرفته شود

 و( 2113 ،1ینسکیبرادز ون باب) یعموم سالمت و بودن خوب احساس، است جامعه و ها آن سود

 . کنند میرا تجربه  (1331 همکاران، و یزیعز) یجسمان یآمادگ و یسالمت کسب

 های نسلبه نفع  شناختی زیبایی های ارزشت همانند جنسیتی نیز وضعیت تفاو های ارزشدر مقوله 

اهمیت نقش و  روز روزبهجنسیتی مبین عقاید و نظراتی است که  های ارزشسوم و چهارم بود. 

، بدیهی کند میو برای آنان جایگاه و شرایط مشابه مردان ایجاد  برده باالجایگاه زنان را در جامعه 

زنان  یها تیفعالنظرات و عقاید افراد نسبت به  روز روزبهایرانی نیز همگام با دنیا  ۀاست که در جامع

. امروزه گردد می مساعدترورزشی  یها تیفعال ازجملهزنان  یها تیفعالو شرایط برای  گردد میبازتر 

در این  تر جوان های نسلاست و  شده رفتهیپذاجتماعی امری  یها عرصهزنان در  یها تیفعالدیگر 

 . اند دادهوضعیت باالتری به خود اختصاص  ها ارزش

حاصل از  های یافتهمختلف ایرانی در تجارب ورزشی نیز  های نسل های تفاوتبرای تحلیل 

مختلف ایرانی دو دسته از تجارب  های نسلارشناسانه نشان داد، در حالت کلی پدید های مصاحبه

برخی  گرید  عبارت به .محور اجتماعتجارب فرد محور و تجارب که عبارتند از  کنند میورزشی را حس 

فردی احساس  صورت  بهحاصل از ورزش که عمدتاً تجارب محور فیزیکی و روانی بود  یها تجربهاز 

ست که افراد از اجتماع در نقطه مقابل برخی از تجارب حس شده حاصل بازخوردهایی ا .شود می

 برتر، روان برتر، کیزیف شامل هیما درون پنجدر این پژوهش در  شده شناختهتجربه  21. رندیگ یم

 برتر روان و کیزیف هیما درون دو کهی دسته بندی شدند منف تجارب و برتر یاجتماع گاهیجا ز،یتما

  .بودند یاجتماع یها هیما درون ماندهیباق مورد سه و یفرد تجارب

                                                             
1. Ebben and Brudzynski 
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لذت شامل لذت  .وجود داشتند اندام تناسبمفهومی لذت و  طبقه دوفیزیک برتر  هیما دروندر 

تا  3جسمی، حسی و درد تمرین بود که در لذت جسمی و درد تمرین شهروندان نسل چهارم )افراد 

 دهد میامر نشان این  .سال( آخر بودند 13ساله( اول بودند و شهروندان نسل اول )افراد باالی  21

د و افراد نوجوان و جوان با درد تمرین است، نیستن توأماحتماالً  لذت جسمی کهافراد سالمند دنبال 

است. در نقطه مقابل در  یابیدست قابلجسمی هستند که حتی با درد تمرینی نیز  یها لذتبه دنبال 

 ها تفاوتسوم و چهارم در اولویت بودند. این  های نسلدوم و اول نسبت به  های نسللذت حسی 

مختلف  های نسل تمرینی و تعیین نوع تمرینات ورزشی برای یها یزیر برنامهدر هرگونه  تواند می

تجارب ثبات وزن، خوش استیل بودن، جذابیت نیز  اندام تناسبمدنظر قرار گیرد. در طبقه مفهومی 

اعضای نسل  که کنیم میجنسی، احساس زیبایی، عضالت سفت و تندرستی فیزیکی را مشاهده 

احساس زیبایی و عضالت سفت اول بودند. در ثبات در خوش استیل بودن، جذابیت جنسی، چهارم 

شیوه و سبک زیاد به  احتمال  بهساله( در ابتدا بودند که این امر  11تا  13)افراد  ها یدوموزن نسل 

دالیل  هم  آنکه  گردند میچون در این سنین عمدتاً افراد دچار اضافه وزن  گردد میزندگی آنان بر

در تجربه بود.  تر مهم ها یچهارمو  ها یسومعضالت سفت نیز برای نسل  خاص خود را دارد.

 ها آنانتظارات  دیمؤتندرستی فیزیکی نیز افراد نسل اول یعنی سالمندان جایگاه اول را داشتند که 

 از ورزش است. 

روان برتر شامل دو طبقه مفهومی سالمتی فکری و تمرکز باال بود. سالمتی فکری  هیما درون

گیرنده تجارب کنترل موفق احساسات، میل به زندگی، امیدوار بودن و مثبت فکر کردن بود. دربر

بود که  ها نسلاز بقیه  تر مهم ها یاولمیل به زندگی، امیدوار بودن و مثبت فکر کردن برای نسل 

را به ادامه زندگی تشویق  ها آنافراد در سنین سالمندی دنبال تجاربی هستند که  دهد مینشان 

به  .اهمیت بیشتری داشت ها یچهارمنماید. کنترل موفق احساسات و تمرکز باال نیز برای نسل 

 نظر در ها عرصهابزاری برای کمک به نوجوانان و جوانان در این  عنوان به تواند میعبارتی ورزش 

استنباط نمود کنترل موفق  توان می روانی موفقیت آنان را تضمین نماید. یها نهیزمگرفته شود و 

و  گردد میاستقالل و ثبات شخصیت است که در اثر ورزش تقویت  یها نشانهاحساسات یکی از 

و همکاران  1طبیعتاً این امر برای افراد در سنین جوانی اهمیت بیشتری دارد. در این زمینه سندفورد

ازآنو  اجتماعی مثبت را شکل دهدشخصیت  تواند میشرکت در ورزش  کنند می( بیان 2113)

دارای اهمیت فراوان است و ، وجود آوردتواند شخصیت مثبت را به مشارکت ورزشی می که ییجا

های شخصی، تعادل احساسی، حل مسئله شخصی و خانوادگی و  تواند نیاز جوانان به درک ارزش می

                                                             
1. Sandford 
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روان برتر  کننده نیتضم تینها درهمه این متغیرهای مثبت  .حل مسئله اجتماعی را برآورده کند

 خواهد بود که در این پژوهش شناسایی شد. 

بودن و تمایز مالی  نما انگشتتمایز شامل طبقات فرعی تمایز فکری، تمایز سبک زندگی،  هیما درون

بودن سایر تجارب اولویت خاصی بین  نما انگشتنمندی مالی( بود که به جزء تجربه )مرفه بودن، توا

از نداشت. این امر نشانگر آن است که ورزش و ورزشی بودن در کشور ما چهارگانه  های نسل

 به کردند میدهندگان آن بوده است و افرادی که ورزش نمایانگر تمایز خاصی برای انجام امیاال میقد

مختلفی  یها جنبهاین تمایز  .دادند میاز سایرین نشان  تر متفاوتخود و سبک زندگی خود را  ینوع 

این تمایز همچنان نیز برای افرادی که ورزش  .شد یمداشت و از تمایز مالی تا فکری را شامل 

ممکن  یسادگ بهامروزه دیگر کسب تمایز از طریق ورزش وجود دارد اما شاید بتوان گفت  کنند می

اما جدیدتر روی آورد.  یها رشتهخاصی از ورزش مثالً  یها جنبهنباشد و برای کسب تمایز باید به 

اول و دوم اهمیت آن بیشتر  های نسلو برای  گردد یبرمامر  ظاهر بهکه بیشتر بودن  نما انگشتتجربه 

 یا دهیپدگذشته  یها زماناین مطلب است که ورزش کردن در  دیمؤسوم و چهارم بود  های نسلاز 

که حتی این  نمودند یم توجه جلببیشتر  کردند میبوده است و افرادی که ورزش  یرعادیغبیشتر 

نوع نگاه متفاوت به آنان الزاماً نگاه مثبتی نبوده است و اگر فردی برخالف میل خانواده خود اقدام به 

فردی نافرمان تلقی گردد. این نگاه نوعی دید منفی بوده  عنوان بهحتی ممکن بود  کرد یمورزش 

 یرعادیغرا دارد. اما امروزه دیگر ورزش کردن امری تجارب منفی  هیما دروناست و قابلیت انتقال به 

اما  .کنند میو همه افراد در هر سنی و با هر وضعیت اجتماعی اقتصادی ورزش  گردد میتلقی ن

تمایز است. در این زمینه اشاره به نظریات  جادکنندهیاهنوز هم  که اشاره شد ورزش گونه همان

 زاتیتما( معتقد است 1331و )یبوردبرای درک موضوع تمایز جالب باشد،  تواند می( 1331) 1بوردیو

 طور به که یاعمال ازجمله کرد مشاهده یاجتماع اعمال از یمتنوع مجموعه در توان یم را یاجتماع

 اوقات به آنچه هر و نمایس ،یقیموس مطالعه، ورزش، الت،یتعط مثل شوند یم فراغت به مربوط یسنت

 جادکنندهیاکه بوردیو معتقد است ورزش یکی از مظاهر  گونه همان. بنابراین شود یم مربوط فراغت

. اما کنند میورزش را تجربه  لهیوس بهتمایز ایجاد شده  ها نسلتمایز برای شهروندان است که همه 

که قبالً نیز اشاره شد شاید دیگر امروزه با صرف ورزش کردن نتوان تمایز خاصی را تجربه  گونه همان

ورزشی جدید و  یها رشته)مثالً جدیدتری  یها دهیپدکرد و شاید باید در عرصه ورزش نیز سراغ 

مختلف ورزشی را بوردیو نیز در  یها تیفعالیا  ها رشته. قدرت تمایزدهی متفاوت متفاوت( رفت

 با قدرت، میدان در فرانسه مانند یا جامعه در( 1331بوردیو ) ازنظر .لعه خود نشان داده بودمطا

 آب، یرو یاسک ها، آن موردعالقه یها یسرگرم که میدار سروکار یا یزندگ یها سبک و عملکردها

                                                             
1. Bourdieu 
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 طیف در که یدرحال است؛ پیانو به سپردن گوش ای نواختن و گلف شطرنج، ،یسوار اسب تنیس،

 یم.دار سروکار یموسیق انواع گرید شنیدن ای نواختن و یگیریماه فوتبال، با مقابل

جایگاه اجتماعی برتر شامل طبقات فرعی صادق بودن، جوانمردی و روابط اجتماعی پایدار  هیما درون

 های فعالیتتجارب مثبت حاصل از شرکت در  دیمؤبودن( بود و  مورداحترامصادقانه و  یها یدوست)

ورزشی است. در تجارب صادق بودن، جوانمردی و مورد اعتماد بودن تفاوت محسوسی در تجارب 

برای ایجاد  ورزش پتانسیل زیادی ها زمانگفت که در همه  توان میمختلف مشاهده نشد و  های نسل

 توان می .در اولویت بودند ها یچهارمصادقانه نسل  یها یدوستاما در تجربه  این تجارب مثبت دارد.

صداقت در شرایط امروزی جامعه ما اهمیت زیادی  ۀموفق بر پای یها یدوستبرقراری و حفظ گفت 

دارد  کنندگان مشارکتیک پدیده مثبت توانایی ایجاد چنین فضایی را برای  عنوان بهدارد و ورزش 

سن و  گذشت با دهد میاهمیت بیشتری داشت و نشان  ها یاولدر نسل  بودن احترام مورداما تجربه 

در  واقع در .دارند شدن  واقع مورداحتراموارد شدن به دوران سالمندی افراد احساس نیاز بیشتری به 

و ممکن است منزلت شغلی خود را نیز  دهند میدوران سالمندی افراد جایگاه شغلی خود را از دست 

سالمندان سپرده شده  یها خانهباشند و حتی ممکن است از طرف اعضای خانواده به  داده  ازدست

دوران سالمندی این است که افراد حتی ممکن است دوستان صمیمی  های ویژگیباشند. از دیگر 

برای آنان اهمیت خیلی  شدن  واقع احترام موردخود را نیز از دست بدهند در چنین شرایطی تجربه 

و  آید میی سراغ افراد غالبی است که در دوران سالمند ۀ. احساس تنهایی تجربکند میزیادی پیدا 

در این زمینه اشاره به نتایج یک پژوهش  .گذارد یمزندگی آنان نیز اثر  یها جنبهبر سایر 

( در تبیین دیدگاه سالمندان نسبت 1331پدیدارشناسانه جالب است. هروی کریموی و همکاران )

لذا  .کنند مین دوران تجربه نشان دادند افراد سالمند درد، رنج، فقدان و محرومیت را در ای ییتنها به

و ورزش باید است  ها یاولمهم برای نسل  یا مقوله شدن  واقع مورداحتراماستنباط کرد  توان می

 تنهایی آنان را تعدیل نماید.  ینوع  بهربه مثبت را در آنان ایجاد کند و بتواند این حس تج

یا  ثمر بیو کار  کاری مخفیظهور یافته تجارب منفی بود که شامل دو طبقه فرعی  هیما درونآخرین 

تجارب منفی است که عمدتاً بازخوردی بوده و در تعامل با  ۀدهند نشان هیما دروناین زائد بود. 

خود قرار داده و  تأثیرفرد را تحت  و حتی ممکن است ادامه فعالیت ورزشی آید می وجود بهدیگران 

اول و دوم نسبت به  های نسلآن را از ورزش بازدارد. هر دو تجربه منفی اهمیت بیشتری در 

 نما انگشتکه قبالً نیز اشاره شد )در توضیح تجربه  گونه همانسوم و چهارم داشتند و  های نسل

اما در حال حاضر یک موضوع  ،شد یمتلقی  یرعادیغی گذشته بیشتر امری ها زمانبودن( ورزش در 

 تر نییپابا طبقه اجتماعی مالی  یا خانوادهاگر در  ژهیو  به درگذشتههمگان است.  برای شده رفتهیپذ

بیشتر از جانب سایرین مورد مواخذه قرار  آورد یمیا شغل سخت پدر فرزندی به ورزش روی 
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ن حالتی برای فرار از بازخوردهای لذا در چنی .شد میی تلقی ثمر بیو ورزش کردن او کار  گرفت یم

. اما در حال حاضر حتی داد یمپنهانی ادامه  صورت بهمنفی دیگران احتماالً فرد ورزش خود را 

کرد در  و هزینه دارند خودبا وضعیت مالی پایین تمایل زیادی به ورزش کردن فرزندان  ها خانواده

 . پندارند یمدر آینده وی  یگذار هیسرماورزش فرزندان را حتی نوعی 

بود که ورزش را از  ییها پژوهشمعدود  ازجملهگفت این پژوهش  توان میکلی  یبند جمعدر یک 

کار  هبه روش ب توجه با. همچنین داد قرار مطالعه موردمختلف ایرانی  های نسلمنظر نسلی و بین 

این امر لزوم انجام  .تعمیم داد ها حالتنتایج را به سایر  یراحت  به توان میدر آن ن شده گرفته

 یا دهیپدمظاهر زندگی امروزی  نیتر مهمیکی از  عنوان به. ورزش دهد میبیشتر را نشان  یها پژوهش

. لذا شود میآن افزوده  یها جنبهبر پیچیدگی ابعاد و  روز روزبهاجتماعی است و  نظر ازقدرتمند 

ختلف وجود دارد و محل توجه جامعه شناسان م های نسلتغییرات ارزشی و فرهنگی که همواره بین 

این علم  پژوهشگران موردتوجهاست باید در زمینه ورزش نیز  قرارگرفتهو عالمان علوم اجتماعی 

چهارگانه  های نسلاین بود که  دیمؤ یطورکل  بهقرار گیرد. نتایج  ورزشی جامعه شناسان ازجمله

البته در برخی از  .ی را نسبت به هم دارندهای تفاوتو تجارب ورزشی  های ارزش ۀایرانی در زمین

 ها تفاوتشاهد تفاوت زیادی بود. این  ها نهیزم ی وجود نداشت در مقابل برخی ازهای تفاوت ها نهیزم

قرار گیرد تا  موردتوجهو مدیران امر ورزش و مدیریت ورزشی ریزان  برنامه، انیمتصدباید توسط 

رخی ایرانی در ورزش فراهم گردد. همچنین الزم است به ب های نسلزمینه مشارکت حداکثری همه 

بود، توجه گردد تا این  تر پررنگاول و دوم  های نسلاز تجارب منفی پدیده ورزش که غالباً در 

و همکاران  1همچنانیکه ریوردیتو نیز بتوانند از تجارب مثبت ورزش بیشتر بهره ببرند. ها نسل

 تأثیر و نتایج ارزیابی برای مناسب نشانگر عنوان  به تواند میت ورزشی ( معتقدند تجارب مثب2111)

گیرد، بنابراین با مدنظر قرار دادن مداوم تجارب افراد از ورزش  قرار استفاده مورد ورزشی های برنامه

  اجرایی اقدام نمود.  یها روشدر صورت نیاز نسبت به بازبینی  توان می
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The purpose of this study was to identification and comparison of values and sport 

experiences between Iranian generations. This study was mixed method and compilation 

of phenomenological methods, thematic analysis in qualitative and quantitative methods. 

The thematic analysis of 35 sources identified sports values framework, which was 

approved by a semi-structured interview with ten experts. Phenomenological interviews 

were conducted with 40 citizens from four different generations to analyze the 

differences in sport experiences, which were sampled in this section purposefully and 

accessible and completed with theoretical saturation. Also, statistical population for 

analyzing the value differences was all citizens of Tehran, which 384 of them were 

selected from four generations by stratified random sampling and completed a 

researcher-made questionnaire based on the results of the thematic analysis. The results 

showed that there are six groups of Profit-making, Social, Aesthetic, Gender, Health and 

Global values in the field of sport. There is a significant difference between the 

generations in profit-making, aesthetic, gender and health values, but there was no 

significant difference in social and universal values between the four generations. Also, 

Iranian citizens have experience five categories from sport experience including superior 

physics, superior spirit, distinction, superior social status, and negative experiences that 
these experiences were in two broad categories of individual and social experiences. 

Generally, the positive experiences of sport in the third and fourth generations and 

negative experiences of it in the first and second generations were more significant, so it 

is necessary that these differences between the generations are considered by planners 

and sports managers to provide the maximum participation of all generations in sport. 
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