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 چکیده
، است ورزش همگانی انجام شده ه در کشور در سالیان اخیر در حوزةهای کالنی کبا توجه به برنامه

بنابراین، این  ؛نداده است رویتغییر چشمگیری در افزایش مشارکت شهروندان مختلف کشور 
انجام شده است.  بنیادی -ماهیت اکتشافیورزش همگانی با  هدف بررسی عوامل توسعةبا  پژوهش

 مدل پارادایمی عوامل توسعةطراحی بنیاد به روش پژوهش کیفی بود که براساس نظریة داده
ساختاریافته بود که ابزار مورداستفاده نیز مصاحبة نیمهاست. شده ورزش همگانی کشور پرداخته 

مند بود. هدف، گیرید. روش نمونهاستفاده ش ن ورزش همگانی کشورنفر از متخصصا 21از نظرهای 
کشور بود که از شرایط ش همگانی در ورز خروجی پژوهش مدل پارادایمی بررسی عوامل توسعة

ها و پیامدها تشکیل شده است. موارد ذکرشده از گر، راهبردمحوری، شرایط مداخله، مقولة علی
ها، موانع تعاریف و واژه»نظیر  باز در چند مفهوم کدگذارییعنی  ؛کدگذاریاول  کدهایی در مرحلة

، پایانها، تحلیل وضعیت، راهبرد کالن و دربازدارنده، مقایسه با کشورهای پیشرو، انگیزاننده
محوری با مقولة  کدگذاری نیز کدگذاریدوم  اند. در مرحلةدست آمدههب «راهکار و روش اجرایی
ها، دهندهجذابیت ورزشی، سوق»های فرعی نظیر ورزش همگانی و مقوله محوری عوامل توسعة

ه خود د که بسیاری از عوامل توسعه ب، مشخص شدر پایاناست.  انجام شده« هاموانع و انگیزاننده

 ،کردن موانع موجودبرطرف ومحیطی  دهندةبلکه با تسهیل در عوامل سوق ؛شوندافراد مربوط نمی
گرچه  ؛راغت انتخاب خواهند کردفهای اوقاتبین فعالیتورزش همگانی را از افراد با خیال آسوده

وجود هکه باید بی هستند ها از عوامل مهمیزانندهگافزایش ان تغییر در مفاهیم ورزش همگانی و
 د.نآی
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 قدمهم
 ساختار در دور بسیار هایزمان از اجتماعی، واقعیت یک عنوان به جسمانی هایفعالیت و ورزش
، )شعبانی انددادهمی تشکیل را هاانسان روزمرة زندگی از جزئی و اندداشته وجود بشری جوامع

 و انسان برای بدنی فعالیت و ورزش که زیادی بسیار فواید باوجود. (89، 1393، غفوری و هنری
 جوامع در گذاریسیاست و ریزیبرنامه درها چالش ترینمهم از یکی د،نآورمی ارمغانبه جامعه

، فروغ و موسوی، نوروزی) است هاانسان درمیان طلبیراحت و تحرکیبی فرهنگ رواج امروزی،
 تمامی که است شده موجب متنوع هایوریافن دنیای به ورود و جوامع شدنصنعتی. (461 ،1395

 دنیاى در زندگى. (6، 1390مقدم، )شعبانی تأثیر قرار گیردتحت او تحرك ازجمله انسان زندگی ابعاد
 فقر این است که کرده حرکتىفقر  دچار را او و است گرفته انسان از را سریع عمل ابتکار ،امروز

، 2011، 1)نورگس است آورده پدید وى براىاجتماعى  و روانى جسمى، متعدد مشکالت حرکتى

 فعال است سبک زندگی داشتنبردن یا پیشگیری از فقر حرکتی، یکی از راهکارهای ازبین. (12
 توانمی را تفریح و فراغتاوقات. (5، 2017، 2س، هالت، کیسی، نیلی، لیندا، اسالتر و کاترین)نیکوال

یا  باشند نداشته بازی برای هاییجایگاه مردم اگر. گرفت درنظر تندرستی تجربة و مزیت حق، نوعی
 ایکنندهافسرده مکان به دنیا نکنند، مهیا عمومی تفریح برای فضاهایی دولت مانند هاییسازمان
 در بودنفعال و است انسانی تجربة اساسی فراغت عنصر(. اوقات33، 2010، 3شود )گایلمی تبدیل
 هایها، سازماندولت ،اساسبراین دارد؛ جامعه سالمتی ظرفیت در مهمی نقش فراغتاوقات

 تجارب پیشرفت و نظارت، ریزی،برنامه روند در باید خصوصی بخش نهادهای و غیردولتی
 گذاریسرمایه مرتبط امراض و بیماری هایبازدارنده همچون فعال هایو بازی تفریح فراغت،اوقات

 اىوسیله عنوانبه ورزش همگانى و 4راهبردى حلراه عنوانبه ورزش. (81، 2012کنند )گایل، 

(. 12، 1386د )ممتازبخش، نکن حل مطلوب نحوبه را مشکل این دنتوانمی بخشفرح و قیمتارزان
 که است جسمانی هایفعالیت در منظم حضور یا جسمانی هایفعالیت از شکلی همگانی ورزش
 مثبت نتایج به و دهدمی شکل را اجتماعی روابط شود،می روانی و بدنی سالمت و تندرستی موجب
 .(86، 1385)تیموری،  شودمیمنجر 
 ورزشی هایفعالیت از ایمجموعه انجام ،هستند همگانی ورزش مترادف که تفریحی هایورزش
 افراد همة برای هاآن در شرکت امکان که هستند بانشاط و بخشفرح غیررسمی، هزینه،کم ساده،
 هایکردن ورزشهمگانی جهانی جنبش ،همگانی ورزش. (330، 2014، 5)اسکیل دارد وجود
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 تفریحی هایورزش کردنهمگانی ،امروزه. (2010، 1انگلستان )سازمان ورزش همگانی است تفریحی
 گسترش باید هادولت که دهدمی ها نشانپژوهش نتایج. است شده تبدیل هادولت وظایف از یکی به

انتظار  در باید ،صورتدرغیراین دهند؛ قرار خود درازمدت هایبرنامه سرلوحة را همگانی ورزش

 ومیرمرگ افزایش تحرکی،کم از ناشی هایبیماری دراثر کار از غیبت ها،بیماری کنندةنگران آمارهای
 .(102 ،2002، 2)هلزیر عمومی باشند بهداشت سطح کاهش و

 که شودمی اجرا همبهمرتبط و جداگانه برنامة و فعالیت پنج درقالب تفریحی و همگانی ورزش
 ورزش و بخشیبرون ورزش بخشی،درون ورزش غیررسمی، ورزش آموزشی، ورزش: از نداعبارت

 یا و انفرادی صورتبه معموالً هافعالیت این(. 36 ،1384مطالعات تفصیلی ورزش همگانی، ) باشگاهی
 و داخل طبیعی هایمکان و صحراها ،هادشت ها،پارك ورزشگاه، مانند اماکنی در و جمعیدسته
 ورزش مورددر که مختلفی تعاریف به توجه با(. 11، 1382پور، محمدعلی) شوندمی انجام شهر خارج

 هاییمشخصه. است استنباطقابل آن برای هامشخصهاز  ایمجموعه دارد، وجود تفریحی و همگانی
 رقابت بودناهمیتکم بودن،هزینهکم بودن،انتخابی و آزادانه ،بودنگروهی و گسترده مشارکت مانند

 همگی بودن،شاد و بانشاط تفریحی، مکان، و و زمان نژاد، جنس، سن، به محدودنبودن بردوباخت، و
، 1386، ، هنرور، هنری و منیرهغفوری) هستند همگانی ورزش مختلف هایخصوصیت کنندةتوصیف

 پیامی نیز و است فیزیکی هایفعالیت و ورزش به شهروندان تشویق همگانی ورزش فلسفة (.22
 برای فرصت آوردنفراهم و هدف این پیشبرد خود برای موقعیت از تا دارد گذارانسیاست برای

 (.22، 2009، 3کنند )امان استفاده افراد عموم مشارکت
 سالم، هایتفریح هایبرنامه سالن، داخل هایورزش شامل را همگانی هایورزش 4مول ریچارد
 از برخی. داندمی آمادگی جسمانی یا تفریحی هایفعالیت طبیعی، محیط در جسمانی هایفعالیت
 به شوند،می اجرا شرایطی هر در که دانندهایی میورزش را همگانی هایورزش نظرانصاحب

 انجام فراغتاوقات گذراندن و سالمتی برای و نیاز ندارند ایویژه امکانات تخصصی و سیساتتأ

-شوند )رحمانیمی ها محسوبفعالیت این جملةاز نوردیکوه و راهپیمایی سواری،دوچرخه. شوندمی

ش نیوزیلند براساس تدوین برنامة ملی خود، در یک برنامة ورز ،همچنین (.162، 1382نیا، 
صدی مشارکت اقدام کرده در 15برای افزایش  ،دوم سالة، برنامة هشتسپسو ابتدایی  سالةهشت

درصدی دست ، پس از گذشت شش سال به مشارکت هفت2016است که براساس گزارش سال 
 . (36، 2015، 5)ورزش نیوزیلند یافته است
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 انگلستان، در ورزش گسترش برایرا  ملی ارچوبیهچ انگلستان، 1هنلی مرکز ورزش کمیسیون
-سرمایه سطوح چاقی، و رفاه زمان، کمبود جمعیت سالمند،) تغییر کلیدی هایمحرك براساس

 های تغییرحوزه(، هاایحرفه و داوطلبان ها،دسترسی در تغییر آموزش، از مؤثر استفادة گذاری،

 وضع در تغییر بازاریابی، و ترویج) گذاریسیاست هایحوزه و (مدارس کار و محل جامعه، خانه،)
 ریزیبرنامه و نوآوری، و عرضه ها،مشارکت و ساختارها ،(آن بهبود و اعتبارگذاری کیفیت قوانین،

، احسانی و به نقل از صفاری ،2004، 2ارچوب ورزش در انگلستانهچ) است کرده طراحی راهبردی
در  راهبردهاچرا »با عنوان  ( نیز در پژوهشی1393)، الهی و حمیدیفرانپیم. (26، 1394، امیری

 نتایج بنیاد به بررسی موانع پرداختند.با استفاده از نظریة داده« ؟شوندعمل با شکست مواجه می
 بود. ایران ورزش نظام در راهبردها سازیدربرابر پیاده اصلی مانع 24 شناسایی از حاکی
 مربوط امور و ورزشی هایبرنامه در شرکت برای جوامع اقشار تمامی استقبال و همگانی ورزش رواج

 توسعة جامع نظام آوردنفراهم در ،راستادراین. شودمی ملی بهروری و نشاط افزایش موجب ،آن به
گزارش . هستند مطرح اصلی فرایند عنوانبه سالم هایتفریح و ورزش کشور، ورزش و بدنیتربیت

 را نشان های جسمانیافزایش عمومی مشارکت در فعالیتاتحادیة فعالیت جسمانی،  2017سال 
 یارتقا و قهرمانی هایرقابت فزایندة روند ،همچنین(. 2017، 3)انجمن فعالیت جسمانی دهدمی

 به نیاز ،روازاین ؛دنشومی جهان سطح در پیروز هایملت نام زدشدنزبان موجب همگانی ورزش
 احساس ازپیشبیش امور، ادارة در گذاریسیاست مراکز یا هاسازمان تشکیل و دیدهتعلیم مدیران

 توجه کمتر یافته،ازمانس تفریحی و همگانی ورزش به ما، کشور در (.331، 2014اسکیل، ) شودمی
 اجرایی و یکپارچه قانونی، نظام یک فقدان و همگانی ورزش در جامعه پایین مشارکت است. شده
 و ظهور زمینة کاهش و قهرمانی ورزش در ضعف موجب ورزشکاران، پرورش و استعدادیابی برای
 امر در ریزیبرنامه و گذاریسیاست برای مراکزی ایجاد به نیاز و اندشده ورزشی استعدادهای بروز

 همانند نیز همگانى . ورزش(1385 تیموری،) شودمی احساس ازپیشبیش قهرمانی و همگانی ورزش

 آگاهی برعالوه تا است عملیاتی هایبرنامه و کالن، راهبردها اهداف تدوین نیازمند دیگر سیستم هر
 و فیزیکیانسانی،  مالی، منابع هدررفتن و رفتنبیراهه کاری،دوباره هرگونه از حرکت بتواند مسیر از

 .ورزد اجتناب خود اطالعاتی
 ،هاکردن نتایج پژوهشش همگانی و کاربردیورز استفاده از نظرهای پژوهشگران مختلف درزمینة

را مدنظر قرار  آنها دولت که اخیراً گذاری در این حیطه استای برای اجرای سیاستعنوان زمینهبه
بر اند. در این پژوهش، ازنظر متخصصان این حوزه در کشور استفاده شده است تا عالوهداده
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ن متخصصان به نتایج خوبی برای بررسی عوامل توسعة ورزش از ای پیشین، با مصاحبه هایپژوهش
از  که های پژوهش حاضر، همة مطالبی هستندترین بخش. یکی از مهمهمگانی دست یابیم

، اطالعات ه استشدیافته انجام ساختارصورت نیمهای که به. با مصاحبهانددست آمدههکدگذاری باز ب

مقایسه با کشورهای پیشرو، ها، موانع بازدارنده، تعاریف و واژه»این مرحله در چند مفهوم نظیر 
دست آمده است. هب «اجرایی، راهکار و روش پایانها، تحلیل وضعیت، راهبرد کالن و درانگیزاننده

نی هستند که توسط چهار دسته مقوله بررسی ورزش همگا عوامل توسعة، محوری مقولة دوم مرحلة
« هاها، موانع و انگیزانندهدهندهجذابیت ورزشی، سوق»های فرعی نظیر که این مقوله اندشده

موانع به  اند. مقولةم شدهمختلفی تقسی هایها به دستهیک از این مقوله، هر. در ادامههستند
فردی، »ها به مفاهیمی نظیر انگیزاننده ، مقولة«واسطه، پشتیبانی و کالن فرد»مفاهیمی نظیر 

 بیت ورزش همگانی به مفاهیمی نظیرویژگی جذا ، مقولة«فردی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبین
و مقولة « کان اجرای ورزشها، مفهوم ورزش همگانی، درك ورزش، تنوع ورزش و امویژگی ورزش»

مدیریتی، قانونی،  –سیاسی »های محیطی بودند که مفاهیمی نظیر دهندهسوقنهایی نیز 

د. راهبردهای نهایی نیز برای رسیدن به نگیررا در بر می «اجتماعی و اقتصادی -اختی، فرهنگیزیرس
اند تا به پنج کد پیامد درنظر گرفته شده« فرد، سطح میانی و سطح کالن»سطح پیامدها در سه 

 . دست یابند
 اند نظیر مطالعاتزمینة ورزش همگانی انجام شده ای که دردر مرور برخی از مقاالت گسترده

استفاده از  هایدر برخی نحوه (،1394و صفاری و همکاران ) (1392)، قویدل و سمیع نیا پورجوادی
 های استخراجی عموماً . این مدلابهام وجود دارد و تردید شوند،هایی که استخراج مینتایج و مدل

بی در زندگی عادی خواند بهدهند که نتوانستهگذاری را در سطح کالن نشان میفرایند سیاست
معنا نیست که این ندگی ساری و جاری شوند. این مطلب بدینصورت یک سبک زقشار مختلف بها

چنان گذاری آندر فرایند سیاست هاها نواقصی دارند؛ بلکه نحوة استفاده از نتایج این پژوهشپژوهش

صورت عادت ین است؟ چرا بهثر نبوده است. اینکه درك افراد در مفاهیم ورزش همگانی چرا پایمؤ
هایی هستند؟ گیری چه مدلتر در سطح تصمیمهای کالنیا مدلدر برنامة زندگی وارد نشده است؟ 

( که در 0162) 1پیرسون شده در کشورهای پیشرفته نظیر پژوهشهای انجامدر برخی از پژوهش
رایی بیشتری رایندهای اجورزش همگانی به ف صورت تدوین راهبردکشور سوئد انجام شده است، به

این برنامه ها کنند تا اجرا میهای کالنی را برنامههرساله بسیاری از کشورهای دنیا . شودکید میتأ
با (. 706، 2017، 2با نیازهای مردم، پیاده شوند )کمیسیون اروپا متناسبدر شرایط اجرا 

برای  این پژوهشخروجی  درنظر دارند مطالعه ی حاضر پژوهشگرانارچوب، هگرفتن این چدرنظر

                                                           
1. Persson 

2. European Commission 
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باشد تا با این ای ارچوب نظری ویژههچعنوان به گذاری ورزش همگانی کشورمدل سیاستطراحی 
همگانی تدوین شود. اجرای راهبردهای کالن با دارابودن گذاری ورزش زمینه، مدل سیاستپیش
رسیدن اهداف کالن ملی، مکمل ثمرسالیان متمادی در بهر تواند دمی زمینة قوی نظریپیش

  .(3 ،2017)نیکوالس و همکاران،  ای باشدکنندهتعیین
 

 شناسی پژوهشروش
ده بنیاد استفاده شکه از راهبرد داده بنیادی و رویکرد آن کیفی است -اکتشافی ،ماهیت این پژوهش

-مصاحبههایی است که با استفاده از اساس دادهبر پارادایمیمدل به  دستیابی ،پژوهشهدف است. 

اند. بررسی عوامل توسعة ورزش شده مند و مطالعات نظری موجود گردآوریهای عمیق و نظام
شوند و به پیامدهایی منجر می کدگذاریمرحله اده از راهبردهایی است که طی چند با استف همگانی

 درشوند. میمنجر به آن مل توسعة ورزش همگانی هستند که بررسی عوااین پیامدها همان نتایجی 
، اول مرحلة. شده است استفاده (2011) 1کوربین و راوسشتراهبرد ا مندنظام طرح از ،پژوهش این

های زمینه، به سؤالهای گذشته دراینمند پژوهشای و مرور نظامکتابخانه با استفاده از مطالعة
ج شده است. در منت ن این حوزهنفر از متخصصا 21انجام مصاحبه با  ای برایبستهنیمهباز و نیمه

وایای بتواند به ز د تا پژوهشگرنیابکاهش میها محدودیتها در پاسخ به سؤال گاهی ،انجام مصاحبه
گیری نظری، از نمونه هایگیری در پژوهشطبق اصول نمونهمختلف موضوع دسترسی پیدا کند. بر

 اشباع به هامقوله رسیدن تا نظری گیریمونه(. ن1390 کوربین، و )اشتراوس دمند استفاده شهدف
 شدهگردآوری کیفی هایداده تحلیل برای بنیاد،داده نظریة مندنظام طرح یافت. براساس ادامه نظری

 تصویری منطقی یا پارادایمی درنهایت، تا شود انجام انتخابی و محوری باز، کدگذاری مرحله سه باید

الزم  هستند، نظریه ساختن اصلی هایپایهمفاهیم  کهازآنجایید. شو ارائه شدهخلق نظریة از عینی
 داده بسط ابعادشان و خصوصیات برحسب وشوند  شناسایی مفاهیم تا شود تعبیه سازوکاری است

 هایداده دل از کهطوریبه شود؛می انجام باز کدگذاری در بنیادداده نظریة در سازوکار اینشوند. 

ها، داده دربارة کردنسؤال ازطریق موردبررسی پدیدة با ارتباط در مقدماتی هایمقوله خام اولیه،
 .شوندمی استخراج هاتفاوت و هاشباهت کسب برای ها،پدیده حاالت دیگر و رویدادها موارد، مقایسة

. این مرحله ندیافت باز ظهور کدگذاری درجریان هامقوله از ایمجموعه اولیه خام هایداده دل از
ها و ها با توجه به خصوصیات آنها، توصیف مقولهشامل مراحل تحلیل و کدگذاری، کشف مقوله

 ها )مقولهمقوله از یکی محوری، کدگذاری یعنی ؛بعد مرحلة در. ، جدول کدگذاری باز استنهایتدر

 قرار اکتشاف و بررسی مقوله ی اصلی مورد است. ورزش همگانی پژوهش توسعة این در اصلی(

                                                           
1. Shtraves & Kourbin 
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 :از نداعبارت هامقوله این .ندشد داده ارتباط آن به نظری طوربه های دیگرمقوله ،سپس و گرفت
 هایکنش یا هامتقابل )کنش کنش و کنش راهبردهای اصلی(، گیری پدیدةشکل )علل علی شرایط

 گرمداخله شرایط شوند(،می انجام اصلی پدیدة به پاسخ و اداره، برخورد کنترل، برای که متقابلی

 از مرحله آخرین . در(راهبردها کاربستنبه نتیجة) پیامدها و (راهبردها در مؤثر عام بسترساز شرایط)
 پژوهشگر دهد،می نشانرا  خود پیشنهادی فرایند یا نظریه اصلی اجزای اینکهدلیلبه کدگذاری،

 انتخابی را مرحله این رو،ایناز ؛کندمی عمل ترگزیده کدگذاری در نوظهور اجزای این براساس
. است هاداده عمق از شدهمفاهیم استخراج مقایسة و بندیدسته پژوهشگر، بعدی وظیفة. نامندمی
ورزش  عوامل توسعة ،درنهایت و گرفتندقرار  یکسان هایطبقه در مفاهیم و نظرها مرحله، این در

 .شدند شناسایی همگانی در کشور ایران

 

 نتایج
 بیان شده است.  حبه، نتایج کدگذاری بازمصابر اساس در قسمت اول در جدول شمارة یک، 

 
 باز مفاهیم دریافتی از فرایند مصاحبه کدگذارینتایج  -1جدول 

 هانشان مفاهیم

ج 
رای

م 
هی

مفا
 در

ش 
رز

و
ی

گان
هم

 

 تصور ضعیف از مفهوم ورزش همگانی -1

 مشارکت اقشار خاص در ورزش همگانی -2

 تحول در مفاهیم ورزش و انواع آن -3

 ها توسط مردمنشناختن ورزش -4

 سردرگمی در مفاهیم ورزش همگانی  -5

 فاصلة زیاد بین شناخت مردم از ورزش ها ورزش همگانی تا دیدگاه مسئوالن -6

 جذابیت کم ورزش همگانی -7

 هزینهقیمت و کموجود تنها چند ورزش همگانی ارزان -8

 ها در ورزش همگانیمشارکت مسن -9

 تصور از اینکه هر حرکتی ورزش همگانی است -10

 بودن تفاوت بین ورزش همگانی با ورزش برای همهمبهم -11

 بودن ورزش همگانی حتی بین مسئوالن این ورزشنامفهوم -12

 نکردن موفقیت در اجرااحساس -13

 های اجرایی ورزش همگانی نشناختن مهارت -14

 نبود تفکر و بینش علمی در ورزش همگانی -15

 الگوی فکری جامعی درمورد مفاهیم موجود نیست -16
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 نتایج کدگذاری باز مفاهیم دریافتی از فرایند مصاحبه -1جدول ادامه 

 هانشان مفاهیم

ع 
وان

م
ده

ارن
زد

با
 

 حمایت مالی ضعیف از ورزش همگانی -1

 پرداخت یارانه بازاریابی و جذب تماشاچیان ورزش همگانی -2

 کیفیت پایین اماکن ورزشی -3

 مشارکت افراد درمورد نحوةضعف دانش  -4

 مورد فواید ورزشضعف دانش مردم در -5

 مشکالت مالی مردم -6

 سطح پایین رضایت شغلی -7

 پایین رضایت از زندگیسطح  -8

 سطح پایین تعهد شغلی -9

 درآمد پایین مردم -10

 های مسئولفعالیت سازمان نداشتن درمورد نحوةآگاهی -11

 درگیری ذهنی افراد -12

 تصویر کشور در جهان -13

 هاتحریم -14

 مشکالت سیاسی -15

 های سیاسیدخالت -16

 انحصارگرایی در ورزش -17

 بودن ساختار ورزشدولتی -18

 بودن رسانهدولتی -19

 بودن بودجهدولتی -20

 های ورزشینبود زیرساخت -21

 نبود ثبات تشکیالتی -22

 نبود بازاریابی در ورزش همگانی -23

 های برگزارشدهکیفیت پایین همایش -24

 نشدن حقوقی قوانین مصوب مجلسپیگیری -25 

 ضعف در دانش مدیران -26

 های همگانیهای برخی از ورزشبودن هزینهنسنگی -27

 حمایت اجتماعی کم از زنان -28

 کمبود نیروی انسانی -29

 تغیییر انگیزة افراد -30

 سبک زندگی ناسالم -31

 کیفیت زندگی در سطح پایین -32

 رضایت از زندگی در سطح پایین -33
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 فرایند مصاحبهنتایج کدگذاری باز مفاهیم دریافتی از  -1جدول ادامه 

 هانشان مفاهیم

ده
ارن

زد
 با

نع
موا

 

 اضطراب اندام -34

 تصور ضعیف بدنی -35

 کمبود وقت مردم -36

 بودن اماکن و تجهیزاتکم -37

 شکاف دیجیتال -38

 تفکر ماکیاولی  -39

 نداشتن ساعات درس ورزشکارایی -40

 بدنی عمومی دانشجویاننداشتن تربیتکارایی -41

 هاحمایت کم مسئوالن سازمان -42

  

ها
ور

کش
با 

ه 
س

قای
م

 

 اقدامات کشورهای پیشرفته  -1

 فناوری پیشرفته  -2

 نظارت قوی -3

 عنوان یک عادت در زندگیورزش به -4

 ثبات اقتصادی -5

 کم اقشار مختلف طبقاتی فاصلة -6

 بودن ورزشگیرهمه -7

 بودن مسئول و ناظر ورزش همگانی یکی -8

 های کالنی شدن برنامهتنظیم -9

 های پیشرفته با امکانات پیشرفتهاداره -10

 های خصوصیسازی و حضور شرکتخصوصی -11

 سطح مشارکت زیاد -12

 بینش و فرهنگ سالمتی متفاوت -13

 های کنترل و ارزیابی کارکنان در ورزش کشوروجود محدودیت -15

 اقتصاد قوی در کشورهای پیشرفته -16

 قوانین حمایتی قوی -17

 بافت شهری مطابق با ورزش همگانی -18

 فرایند یادگیری و آموزش -19

 بدنى هاىفعالیت و همگانى هاىورزش حوزة المللىبین هاىظرفیت از ناکافى شناخت -20

 عمومى
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 دریافتی از فرایند مصاحبهنتایج کدگذاری باز مفاهیم  -1جدول ادامه 

 هانشان مفاهیم

ده
انن

یز
نگ

ا
 ها

 احساس نیاز اقشار مختلف به ورزش همگانی -1

 کسب سالمتی  -2

 کنارخانواده بودندر -3

 کنار دوستان بودندر -4

 فراغتپرکردن اوقات -5

 قوانین حمایتی -6

 دسترسی آسان به اماکن -7

 وجود فرهنگ بومی و محلی -8

 هادرگیرکردن سازمان -9

 های مشارکتکاهش هزینه -10

 شادبودن -11

 تناسب اندام -12

  

ت
عی

وض
ی

نج
س

 

 نبودن میزان دقیق مشارکتمشخص -1

 نفر یک یا دو نفر مشارکت دارند 10 از هر -2

 های زیاد ورزش همگانیداشتن فرصت -3

 ولی ورزش ضعیف ،فرهنگ و تمدن غنی -4

 های مسئولسازمانتناقض در برنامة  -5

 دخالت زیاد دولت  -6

 مدیریت وابسته به اقشار خاص -7

 بودن مدیرانکارههمه -8

 ضعف آگاهی مدیران در شرایط اجرایی -9

 ضعف استفاده از مدیریت علمی -10

 (غیره بندی وریزی، بودجهگذاری، برنامهگذاری )هدفضعف در سیاست -11

 مدیریت ورزش همگانیسردرگمی سطح کالن  -12

 توانندخواهند؛ ولی نمیاقشار مختلف می -13

 روی در ورزش همگانی وجود داردکمی پیاده -14

 کم اهمیت. ورزش همگانی و اولویت با درمان است -15

 نیازسنجی محیطی -16

 ای و فضای مجازیهای رایانهمندی به بازیعالقه -17

 فراغت غیرفعالاوقات -18

 انواع اقشار مختلف کشور شناسایی -19

 ضعف در آمار و اطالعات مشتریان -20

 انداز روشنی وجود نداردچشم -21
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 نتایج کدگذاری باز مفاهیم دریافتی از فرایند مصاحبه -1جدول ادامه 

 هانشان مفاهیم

ت
عی

وض
ی

نج
س

 

 های ورزش همگانیبودن هیئتغیرفعال -22

 پژوهشیهای اجرانشدن فعالیت -23

 ناهماهنگی مسئوالن -24

 های سیاسیعزل و نصب -25

 نبود فلسفه در اجرا -26

 نداشتن مستندات از گذشته -27

 روزهای بهسایتضعف وب -28

  

الن
 ک

رد
هب

را
 

 درگیرشدن تمامی مردم  -1

 نامه تدوین نظام -2

 های ورزش همگانیاستفاده از فرصت -3

 عملگرابودن مسئوالن -4

 ثبات مدیریتی در ورزش کشور -5

 های مسئولتطابق سازمان -6

 های فرعیهای مسئول اصلی با سازمانهماهنگی سازمان -7

 پژوهی ورزشیاقدامات محیط -8

 گذاری در سه سطح کالن، میانی و خردسیاست -9

 تعامل بین سیستم پزشکی با سیستم ورزشی کشور -10

 براساس شرایط فعلیدسترس های کالن دراهداف -11

 شدن رسانهفعال -12

 تدوین ایدئولوژی مشارکت اجتماعی -13

 وپرورشکردن ورزش آموزشفعال -14

 سازی فضاهای شهریمدیریت بهینه -15

 تدوین مدیریت همگرایی  -16

 ریزی نیروی انسانی ملیبرنامه -17

 وضع قوانین مدیریتی، مالی و اداری -18

 دیریتساالری در مشایسته -19

 تعلق یارانه به ورزش همگانی  -20

 شناخت تغییرات فناوری  -21

 های غیررسمی و داوطلبیریزی در چهار قسمت دولتی، تجارت، سازمانبرنامه -22

 ایجاد اطمینان در مردم -23

 شناخت ابزارهای ارتباطی مناسب -24

 سازیدرآمدزایی برای خصوصی -25

 های جوامع مختلفشناخت فرهنگ -26
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 نتایج کدگذاری باز مفاهیم دریافتی از فرایند مصاحبه -1جدول ادامه 

 هانشان مفاهیم

الن
 ک

رد
هب

را
 

 سازی براساس جمعیتفرهنگ -27

 یکپارچگی ملی سازمانی -28

 یکپارچگی ملی مردمی -29

 ریزی رویدادهای خانوادگیبرنامه -30

 جامعه از وجود ساختار و مدیریت پذیریتأثیر -31

 های ملیکارگیری تمام ظرفیتبه -32

  

ی
رای

اج
ش 

رو
 و 

کار
راه

 

 تقویت سبک مدیریت  -1

 آموزش نیروی انسانی -2

 آموزش مردم -3

 ورود دانشگاهیان متخصص کل کشور -4

 تغییر در ساختار ورزش کشور -5

 وضع قوانین حمایتی -6

 تقویت بعد فرهنگی -7

 تقویت بعد اجتماعی -8

 افزایش ساعات کار نیروی انسانی -9

 محیطی هر منطقههای همگانی براساس شرایط زیستتوسعة ورزش -10

 های غیرورزشی مسئولبرقراری جلسات مدون با سازمان -11

 تقویت ورزش روستاها -12

 شناسایی نیازها و انگیزش اقشار مختلف -13

 های مختلف جامعههای قومیتعالیق و نیازمندی -14

 شناسی اقشار مختلفروان -15

 القای حس افتخار به مردم پس از اجرا -16

 های ورزش همگانیبرگزاری فعال همایش -17

 نوآوری و خالقیت در ورزش همگانی -18

 های محلی ورزش همگانیایجاد انجمن -19

 های مشارکت فعالایجاد کارت -20

 لیهای ورزش همگانی محایجاد کمپ -21

 ایجاد مزیت اجتماعی -22

 بودن مسیرهای ارتباطیدردسترس -23

 استفاده از قهرمانان ورزشی -24

 روابط عمومی مستحکم در همة سطوح -25

 افزایش محیط ورزشی برای بانوان -26

 تدوین بازاریابی ورزش همگانی  -27
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 شناسایی «ورزش همگانیعوامل توسعة  » اصلی پدیدة اهمیت علل ،بخش این در :علی شرایط

  .شدند

اند که اند بررسی عوامل توسعة ورزش همگانی اهمیت یابد، شش مورد بودهشرایطی که سبب شده

 دست آمده بودند.عواملی هستند که در کدگذاری باز به
 

 محوریوجودآورندة مقولةهشرایط علی ب -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

پردازی تحلیل در نظریهوتجزیه دوم ، مرحلةگذاری محوریکد: گذاری محوریگام دوم : کد

ذاری باز( کدگ های تولیدشده )در مرحلةبرقراری رابطه بین مقوله ،این مرحلهبنیادی است. هدف 

کند تا فرایند پرداز کمک مینظریهشود و به اساس مدل پارادایم انجام میاست. این کار )عمل( بر

بر بسط و گسترش دهی اساس فرایند ارتباط ،گذاری محوریانجام دهد. در کد آسانی را به نظریه

 یعنی عنوان مقولة محوری انتخاب شده است؛ها است؛ مانند آنچه در پژوهش حاضر بهیکی از مقوله

 .ورزش همگانی کشور توسعة

  
 (کدگذاری محوری) خروجی مرحلة دومکدهای  -3جدول 

 هامقوله کد

 بازدارنده موانع 1

 هاانگیزاننده 2

 هادهندهسوق 3

 همگانی ویژگی درونی ورزش 4

 

 

 

 

 شرایط علی کد

 های اجراشدهتوجه به برنامهمشارکت پایین اقشار مختلف با  1

 در ورزش همگانی کشور نداشتنعلت مشارکتهای مختلف بهشیوع بیماری 2

 نبود وحدت ملی برای افزایش مشارکت در ورزش همگانی کشور 3

 رزش همگانی به عنوان یک عادت روزمرهنبود و 4

 های عظیم ورزش همگانی کشوروجود فرصت 5

 کالن ورزش همگانی کشورسردرگمی مدیریت  6
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 محوری های فرعی با مقولةارتباطات مقوله -1شکل

 

 درونی عوامل پژوهش، این در .گذارندمی ثیرتأ راهبردها بر که هستند خاصی شرایط: زمینه شرایط

 .اندشده گرفته درنظر زمینه شرایط عنوانبه ،راهبردها و اصلی پدیدة اثرگذار بر

 
 ایعنوان اولین دسته از شرایط زمینهموانع بازدارنده به -4جدول 

 نشان مفهوم مقوله

 موانع

 فردواسطه

عف دانش فردی، ضعف اراده، ، ضضعیف درونی فلسفةشناختی فردی، مسائل روان فردی:

 نگرش ضعیف به ورزش، مصدومیت و درد

کردن )خجالت و ضعف در جمع ورزشها و همکاران، نبود همراه در خانواده، همسایه گروهی:

 فضاهاجنسیتی در ترس(، معاشرت تک

مدیریت ها، نبود از برنامه نداشتنآگاهیهای خانوادگی، بودن، مسئولیتچندشغله محیطی:

 زمان

 پشتیبانی

 

پایین  نبود نیروی داوطلبی، نبود نیروی کارآمد انسانی در سطح کالن و خرد، کمیت انسانی:

نیافتن  ورود، همگانی ورزش مسئولمدیران  نداشتنتخصصنیروی انسانی اجرایی، 

 ن ورزش همگانی دانشگاهیمتخصصا

د االی دسترسی، نبوهای بهای باالی مشارکت، هزینهدرآمد پایین اقشار مختلف، هزینه مالی:

 دولتی یارانة

های ورزشی، ن ورزش همگانی، کیفیت پایین مکاندسترسی سخت به اماک :افزاریسخت

ی با زیرساخت همگانی، نبود وسایل فضاهای ورزش های ورزشی، نبودکمیت پایین مکان

 در اماکنورزش همگانی، نبود فناوری 

 کالن

 نبود( در ورزش همگانی، ریزی و غیرهگذاری، برنامهگذاری )هدفنبود سیاست مدیریتی:

نبود بازاریابی در  ها،سازمان حمایتی برایقوانین  مایتی برای اقشار مختلف، نبودقوانین ح

در ورزش  ها، نبود راهبردها و سخنرانیهمایش ،هاورزش همگانی، کمیت پایین کارگاه

 نظارت و کنترل نبود، انیهمگ

نبود هماهنگی  های سیاسی،دخالت، اقشار ثبات اقتصادی، فواصل طبقاتی نبود محیطی:

نبود مستندات فرهنگ های اصلی مسئول، تطابق سازمانی در سازمان سازمانی ملی، نبود

 ورزشی قومی 

مقولة محوری: عوامل 

توسعة ورزش همگانی 

 کشور

 موانع

جذابیت 

 ورزش

 هادهندهسوق

 هاانگیزاننده
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 ایعنوان اولین دسته از شرایط زمینهموانع بازدارنده به -4جدول ادامه 

 نشان مفهوم مقوله

 کالن موانع

نبود حامیان مالی،  بودن بودجه، نبوددولتیبودن ساختار ورزش همگانی، دولتی ساختاری:

های کالن در سطح نشدن سیاست، جاری، انحصارگرایی در ورزش همگانیثبات تشکیالتی

 ساالری، نبودشایسته های کالن با تغییر دولت، نبودتغییر سریع سیاستهای ورزشی، هیئت

 ثبات مدیریتی
 

 پشتیبانی و کالن هستند.سطح فردواسطه، موانع موجود در سه  ،ایاول شرایط زمینه دستة
 

 ایعنوان دومین دسته از شرایط زمینهها بهانگیزاننده -5جدول 

 نشان مفهوم مقوله

ده
انن

یز
نگ

ا
 ها

 

 بودن، کاهش دغدغهمتی، رسیدن به تناسب اندام، شاداحساس نیاز به ورزش، کسب سال فردی

 شدن، احساس موجودیتبودن، مفید واقعدوستانبودن، درکنار درکنار خانواده فردیبین

 هابیماری ها، کاهش هزینةدرآمد بیشتر، کاهش هزینه اقتصادی

 گرایی، مشارکت سازمانیفراغت، جمعپرکردن اوقات اجتماعی

 فرهنگی
نمایش الگوهای سبک زندگی  مردم نهاد، هایمحلی، عضویت سازمان -فرهنگ بومی اشاعة

 سالم
 

 های موجود هستند و در پنجعنوان ضعف در انگیزانندهبهای هستند که زمینه یشرایط ،دوم دستة

 دسته در افراد وجود دارند.
 

 ایعنوان سومین دسته از شرایط زمینهجذابیت ورزش همگانی به -6جدول 

 نشان مفهوم مقوله
ت

ابی
جذ

 
ی

گان
هم

ش 
رز

و
 

ویژگی 

 هاورزش

های موجود، تناقض در تعریف و موجودیت بودن ورزشالوصولصعبها، جذابیت کم ورزش

های در ورزش تنهایینیاز اجرا، نیاز به مشارکت بودن وسایل موردهای موجود، گرانورزش

 موجود 

مفهوم ورزش 

 همگانی

تصور ضعیف از مفهوم ورزش همگانی )باالرفتن از پله(، تفاوت با ورزش برای همه، تحول اساسی 

 ی در مفاهیم، الگوی جامع فکریگورزش همگانی، چندگاندر مفهوم 

 درك ورزش
ن، ورود تفکر و بینش ها تا دیدگاه مسئوالزیاد شناخت ورزش ها، فاصلةانواع ورزش نشناختن

 های موجود فدراسیونعلمی در مفاهیم، تناقض در کمیته

 تنوع ورزش

های یک ورزش، وجود برخی ورزشهزینه، ترکیب چند ورزش در تعداد کم ورزش همگانی کم

کشور  همگانی های نامشخص ورزشی در فدراسیون، تعداد کم ورزشبدون فدراسیون، کمیته

  های کشورهای پیشروهای فدراسیونمقابل ورزشدر

امکان اجرای 

 ورزش

انی، کمبود های اجرا، کمبود فضاهای خاص ورزش همگمهارت نشناختمشارکت قشر خاص، ن

 مسابقات ورزش همگانی
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د و مربوط به ویژگی نخیزمیهای موجود برکه از دل ورزش ای هستندزمینه یشرایط ،سوم دستة

 .هستند هاورزش

 در بنابراین، ؛گذارندمی ثیرتأ راهبردها بر که هستند عمومی ایزمینه شرایط: گرشرایط مداخله

 ،هستند ثیرگذارتأ محوری پدیدة و راهبردها بر بیرونی محیط از که کلی عواملیقسمت،  این

 .شدند شناسایی

 
 گرعنوان شرایط مداخلههای محیطی بهدهندهسوق -7جدول 

 نشان مفهوم مقوله

وق
س

دة
هن

د
 

ی
یط

مح
 

 -سیاسی 

 قانونی

اسناد فرابخشی کشوری، استانی، تدوین المللی، تصویر مثبت از کشور ایران، ارتباطات بین

های خاص ورزش همگانی، تدوین قوانین حمایتی اقشار تدوین سیاست، شهری و محلی

 تغییر نگرش دولتمردانمختلف، 

 مدیریتی

 رسانی،)اطالع کردن رسانهفعال، کارکنانفرایندهای آموزش و یادگیری دراقشار مختلف و 

های محلی، ایجاد گروه هایها و مسابقهسازی(، همایشفرهنگ و آموزشی اجتماعی، مشارکت

 همسن و همکار

 ساختزیر
های ورزش همگانی، مشاهدة بروز زیرساخت افزایش کمیت و کیفیت اماکن ورزش همگانی،

  ی سالمگسبک زند محیطی هایکردن زیرساختتغییرات محیطی، فراهم

 -فرهنگی

 اجتماعی

، نگرش فعاالنه در باورهای فردیآفرینی سازمانی، ردواسطه: بروشورهای نمایشی، ارزشف

 هازندگی با رسانه

های جمعی، ایجاد مایشی، همایشنماد ن واسطه: هنجارهای اجتماعی ورزشی، الگوها وگروه

 ، ارتقای فرهنگ عمومیباورهای خانوادگی

 اقتصادی
سازی، خصوصینبود اقتصادی،  پایین رشد گرانی، و تورم همگانی، نرخ ورزش یارانةتحریم، 

 ی مشارکتهادرآمد اقشار مختلف، هزینه

 

های محیطی هستند که در پنج حیطة کلی بر دهندهشامل سوقگر شرایط مداخلهدر این پژوهش، 

 توسعة ورزش همگانی تأثیرگذارند.

 دنوشمی منتج وریمح پدیدة از که هستند خاصی هایکنش برهم یا ها کنش ،راهبردها :راهبردها

 حل برای موردنظر راهبردهای ،بخش این در ،روازاین ؛هستند گرمداخله و زمینه ثیر شرایطتأتحت و

 .اندشده ارائه ورزش همگانی توسعة بیرونی و نیرود هایچالش

های دادن به هر فرد در ابعاد مختلف ویژگیدن و انگیزهداراهکارهای مربوط به سوقدر سطح اول، 

 توان نام برد.را می هاک زندگی فعال و مانند اینییر عادت، سبنگرش، تغفردی، دانش و 

های مسئول های مدیریتی سازمانلفهمربوط به مؤ سطح میانی هستند،راهکارها در که  دوم سطح

ها، های تابعه، شهرداریورزش همگانی نظیر وزارت ورزش، فدراسیون ورزش همگانی و هیئت
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ازجمله  .، عوامل درونی مرتبط با توسعة ورزش همگانی هستندو همچنین نهادهای دیگرها و سازمان

ریزی، راهکارهای فرایندهای درگیر در اصول مدیریت ورزش همگانی )برنامه ،راهکارهای این دسته

 . هستند هامدیریت منابع و مانند اینسازمانی،  سنجی و تحلیل، وضعیت(دهی و غیرهسازمان

 نظام، کلی هایمشیخط اساسی و قوانین تابعه، قانون اصول نظام، منویات رهبری سوم، سطح در

 اخالقی، مالحظات همراهبه ساله،بیست اندازچشم سند توسعه، سالةشش هایبرنامه باالدستی، اسناد

 مهم بیرونی عوامل عنوانبه که دنگیرقرار می ارزشی و اجتماعی فرهنگی، سیاسی، مذهبی،

 .گذاری ورزش همگانی هستندسیاست

 
 راهبردها گانةسطوح سه -8جدول 

 مفاهیم سطوح

طح
س

 
ول

ا
ح 

سط
 :

رد
ف

 

آموزش، اجرا و  یر در جمع با راهکار و روش پیوستةتغی ،نهایتر دانش، نگرش، تغییر در فرد و درتغیی

  بازخورد

 هادهندهبافی( با ایجاد سوقتدوین نظام مشارکت محلی )گروه

 هادیان )افراد مشوق( سالمت با ورزش همگانی در سه سطح محلی، شهری و استانی ایجاد سلسلة

ورزش همگانی در چهار سطح محلی، شهری،  دهندةهای توسعهها و سخنرانیها، همایشایجاد کارگاه

 استانی و ملی

 های خانوادگی الگوهای سبک زندگی سالم با مدل ارائة

 با محوریت سبک زندگی فعالمدیریت زمان 

 تفریحی -قومی با رویکرد ورزشی های انگیزانندةها و اولویتنیازمندی کردنشناسایی و مشخص

 های ورزش همگانی )امکان اجرا(مشارکت در مسابقات یا همایش سوق دهنده هایایجاد 

 هاادراك این ورزشافزایش جذابیت ورزش همگانی در چهار بعد مفاهیم، تنوع، دسترسی و 
وم

 د
طح

س
ح 

سط
 :

ی
یان

م
 

 های مسئول ورزش همگانی کشورسازمان های اطالعاتی همةتهیه بانک

 های مسئول ورزش همگانی کشورتمامی سازمان هایاولویت و نیازها کردنمشخص و شناسایی

 هاگذاری و تدوین برنامهمدیران تمامی سطوح در سیاست درگیرکردن

 ورزش همگانی های مسئولمدیریت مناسب منابع انسانی سازمان

 ها مسئول ورزش همگانی در تمامی سازمان افزایش حقوق مادی و معنوی کارکنان

-های مسئول با برنامه( در سازماندهی و غیرهنریزی، سازماکردن تمامی وظایف مدیریت )برنامهبرآورده

 های ملی مدیریتی

  دیریتیبه روز مهای های ورزشی با سبکتجایی تفکر سنتی در فدراسیون و هیئهجاب

ورزش  های مسئولسازمان افزاری و غیره( در بدنةافزاری، نرمدر ابعاد مختلف )سختبه روزفناوری ورود 

 همگانی

 خصوصی سازی و ...، دولتیهای مدیریت مناسب بعد اقتصادی با راهکارهای خاص نظیر کمک از حمایت

 کردن مناسب نظام جامع ورزش کشور تدوین و جاری
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 گانة راهبردهاسطوح سه -8جدول ادامه 

 مفاهیم سطوح

وم:
 د

طح
س

 

ی
یان

م
 

مدیریت  ائةهای مسئول با محوریت فدراسیون ورزش همگانی با ارجلسات مشترك بین سازمان

 یکپارچگی سازمانی

 های مدون پژوهشی ورزشی و انجام طرحورود پژوهشگران متخصص 

الن
 ک

طح
 س

وم:
 س

طح
س

 

 ورزش همگانی گذاری ملی در حیطةسیاست

 ملی ورزش همگانی نامةتدوین نظام

 ورزش همگانی تدوین قوانین ملی توسعة

 ورزش با ثبات تشکیالتی سازمانی در حوزةساختاربندی 

 المللیگیری تعامل بینالمللی با جهتهای کالن بینتغییر سیاست

 مدیریت همگرایی ملی در ورزش همگانی 

 ورزش همگانی سازی به حوزةورود اقتصاددانان ملی برای واردشدن خصوصی

 های مسئول ورزش همگانیسازمان کردن بودجةکردن یا غیروابستهغیردولتی

 هاثبات مدیریتی کالن ورزش با وجود تغییر دولت ،دنبال آنساالری و بهشایسته

 کاهش فواصل طبقاتی اقشار مختلف

 ایجاد ایدئولوژی اجتماعی مشارکت گسترده

 ی مرتبط نظیر قانون، یارانه و غیرهمد اقشار مختلف با فرایندهاافزایش درآ

 ن دانشگاهی با استفاده از فرایندهای مرتبطورود متخصصا

 سیسات ورزشیافزایش کمیت و کیفیت اماکن و تأ

 

 بیرونی و درونی شرایطبه  توجه با. هستند راهبردها کارگیریبه از حاصل خروجی پیامدها: پیامدها

 شوند. حاصل زیر پیامدهای که شودمی بینیپیش شدهارائه راهبردهای ،و همچنین شدهبررسی

با تدوین راهکارهای مساعدی که درراستای ارتقای سطح مشارکت اقشار مختلف با هدف توسعة 

 اند. ورزش همگانی انجام شده است، پیامدها در پنج کد شناسایی شده

 
 شده از مراحل مدل پارادایمیپیامدهای منتج -9جدول 

 پیامد کد

 مشارکت تدریجی تمامی اقشار در ورزش همگانی 1

 احساس نیاز به مشارکت در ورزش همگانی در اقشار مختلف 2

 سراسر کشوریکپارچگی ملی سازمانی در 3

 بندی مناسببا بودجه ورزش همگانی های مسئولمدیریت سازمانی در سازمان فرایندهایتغییر  4
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 بررسی عوامل توسعة ورزش همگانی در کشور محوری کدگذاری پارادایم -2 شکل

 

 تحلیل به توجه شود که باکدگذاری انتخابی انجام می های دو مرحلة قبل، مرحلةاساس دادهبر

 گام در پنجورزش همگانی  توسعة عوامل مستمر، استقرای و قیاس فرایند و آمدهدستبه هایمقوله

 این ترتیب هستند: به

 ؛کشور گام اول: بررسی وضعیت ورزش همگانی. 1

دهنده، افزایش عوامل سوقبردن موانع بازدارنده، افزایش عوامل انگیزاننده، افزایش ازبینگام دوم: . 2

 ؛های ورزش همگانیجذابیت فعالیت

محیطی )زیرساخت و  توسعةقانونی،  -سیاسی بخش بعدی شامل توسعةتوسعة ششگام سوم: . 3

الی، فناوری و مانند یتی )فنی، انسانی، ممدیر توسعة، (هاکیفیت اماکن و مانند اینی امکانات، ارتقا

 -دانشگاهی )علمی توسعة(، نهادهای مردمحمایتی )دولتی، خصوصی، سازمان توسعة، (هااین

 ؛(هانی، یادگیری و مانند اینرسابخش آموزش همگانی )اطالع توسعةو  پژوهشی و آموزشی(

 ؛گام چهارم: تطبیق راهکارهای توسعه با کشورهای پیشرفته. 4

 شرایط علی

 مشارکت پایین
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 نبود وحدت ملی
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 گرشرایط مداخله

 های محیطی کالن دهندهسوق 

 قانونی -سیاسی

 مدیریتی

 زیرساخت

 اجتماعی -فرهنگی

 اقتصادی

 پیامدها

 مشارکت تدریجی

 احساس نیاز به مشارکت

 یکپارچگی ملی سازمانی

 تغییر فرایندهای مدیریتی

 گذاری ملیتدوین سیاست

 ایشرایط زمینه

 هاانگیزاننده

 موانع بازدارنده

 جذابیت ورزشی
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انداز چشم گرفتن محیط کالن کشور )اسناد باالدستی( نظیر اقتصاد مقاومتی،گام پنجم: درنظر. 5

 و غیره. 2020

 

 گیریبحث و نتیجه
نوعی از نتایج پژوهش رسیدن به نقطة عطفی است که به ،پژوهش و نهایی فرایندیکی از اصول مهم 

توان می . در بحث موضوعی نتایج این پژوهششودنتایج پرداخته می نو به تفسیر ای شوداستفاده می

در  د.نآشکار شوهای توسعة ورزش همگانی کامالً لفهتا مؤدی موضوعی را لحاظ قرار داد بندسته

گسترش ورزش همگانی که زمینة خوریم برمیبه عواملی ته ذشگ ابتدای پژوهش، با بررسی مطالعات

. برای بررسی نگری به این موضوع استکلبودن و فقدان دهندة موردیکه نشانکنند را فراهم می

ن خصصامت هایدیدگاه ،پیشین و همچنین هایمبانی نظری پژوهشجامع عوامل توسعة این ورزش، 

د تا نکلی این ورزش در کشور کمک کن ساختارند به دارابودن توانبنام ورزش همگانی کشور می

راستای و در ند. با این هدفریزی شواساس مبانی صحیح پیهای ورزش همگانی کشور برساختزیر

ی به بررسی عوامل موضوعی با رویکرد کیف ورزش، این پژوهشچوب کلی برای این ارهتدوین چ

ز مراحل مختلف هایی که انشان ت. در فرایندهای این رویکرد، همةبنیاد پرداخته اسنظریة داده

دهندة شوند و چند مفهوم نیز تشکیلصورت مفاهیم کدگذاری میشوند، بهآوری میمصاحبه جمع

کدهای  صورتها بهمقوله شود و بقیةقولة محوری انتخاب میعنوان مای بهمقوله. مقوله هستند

محوری، شرایط  از مراحلی مانند شرایط علی مقولة شوند. در این مرحله کهن مربوط میمحوری به آ

صورت کدهایی برای رسیدن به کدگذاری گزینشی گذرد، نتایج بهگر، راهبردها و پیامدها میمداخله

 .شودیا انتخابی آماده می

ای به مفهوم و کلیاتی درمورد ورزش همگانی ، با بررسی مطالعات کتابخانهدر مراحل اولیة پژوهش

هارچوب پژوهش اضافه کرد. گذشته نیز اطالعاتی را برای رسیدن به چ رسیدیم و مرور مطالعات

 .هایی برای پرسش از متخصصان در فرایند مصاحبه، انتخاب شدند، سؤالاین مرحله درنتیجة

ها تعاریف و مفاهیم رایج ورزش همگانی در کشور، موانع بازدارنده، انگیزاننده ها در هفت دستةسؤال

حلیل وضعیت ورزش ورزش همگانی کشور با کشورهای پیشرو، ت برای افزایش مشارکت، مقایسة

دگاه ایی ورزش همگانی از دیاجر راهکارها و روش انی و در پایان،گکالن ورزش هم همگانی، راهبرد

 .ندیافته پرسیده شدساختارصورت نیمهمتخصصان به

هایی نظیر انجام لفهبا درنظرگرفتن مؤانی کشور مگن ورزش هتن از متخصصا 38در مرحلة اول، 

این حوزه  در اجرایی در ورزش همگانی، حضور و نقد فعال های پیشین در این حوزه، زمینةپژوهش

قبل نفر از 28با  گیری پژوهشگرانکه با پی شناسایی شدند ورزش همگانیلیف کتب و منابع و تأ
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 به مصاحبه، فرایند مصاحبه تقریباً 21پس از انجام  ،. در فرایند اجرای ورزش همگانیهماهنگ شد

 . صورت زیر استاشباع نظری رسید که بحث درمورد نتایج به

نشان  16ها شوندهمصاحبه صورت باز کدگذاری شدند.شدند و بهنشان شناسایی  176در این مرحله، 

که در طور. همانهیم رایج ورزش همگانی را بیان کردندیعنی تعاریف و مفا ؛اول یا مفهوم در دستة

دن مفهوم ورزش همگانی اشاره کردند بوبه ناشناس هاشوندهغالب مصاحبه ،ها اشاره شدقسمت یافته

ن اجرایی ؛ مگر مسئوالاندکه اقشار مختلف با این مفهوم غریبه بیان کردندشده اسایینهای شو کد

توان بدان ترغیب کردن یک موضوع نمیکه اشاره شد، بدون فهمیدن و دركگونهورزش کشور. همان

نکردن اقشار مختلف برای سبک زندگی اقشار مختلف و تالش نبودن این ورزش درشد. شاید جاری

ظام جامع فکری در صورت نبود ن؛ اما درهردنباش ضعف ورزش همگانیاز عوامل  ،درك صحیح آن

   است. این حوزه کامالً آشکار

برای ، دلیلی گونه نبودر اینگا ؛ زیرا،مده استآدست هموانع بازدارنده ب شاید بیشترین کد در دستة

 سعی در کاهش موانع بازدارنده برای مطالعه نای پژوهشگرانانجام این پژوهش وجود نداشت. 

( و شعبانی و 1390مقدم )شعبانیپیشین نظیر  در مطالعات. افزایش مشارکت اقشار مختلف داشتند

با نتایج  و از این نظر همسوبود صورت موردی اشاره شده به برخی از این موانع به (1393همکاران )

عوامل  هشده بیشتر بکد شناسایی 41که بسیاری از این  بینیمولی می این پژوهش است؛

که سعی کنیم تا خود افراد و اقشار مردم. این ة بیرونی مربوط هستندکنندسهیلآورنده یا توجودهب

دربین مسئوالن این حوزه مرسوم شده ، دیگری مربوط کنیم ورندةآوجودهوانع بمتمامی موانع را به 

در  بودن یک ساختار مناسبمشاهده شد که با داراکه در ادامة کدگذاری باز حالیاست؛ در

ورزش  ع بروز بسیاری از موانع شد که متأسفانه جای آن در حوزةتوان مانمی کشورهای پیشرو

ست. بسیاری از این موانع مربوط به فضای خالی ناشی از ضعف قوانین، شرایط ا خالی کشور همگانی

جای صرف در این ار بههای خانوکه بسیاری از سرمایهحالی؛ درمالی بد و از این دسته عوامل هستند

گذاری بیشتر از نیمی از کدها به این ند که در این مرحله از کدشوها میدرمان بیماریحوزه، صرف 

    شوند.موارد مربوط می

ه دلیل پیشرفت کشورهای پیشرو در این حوزه را چ»ها با مضمون شوندهپاسخ سؤالی که از مصاحبه

اصلی  در چند عامل که کنندنشان بیان می 20یک از این هر .ودنشان ب 20شده بود،  «دانید؟می

فرعی نظیر  عواملمتفاوت و مدیریت متفاوت و  فناوریاقتصاد متفاوت، نظیر ساختار متفاوت، 

 وجود ضعف در حوزة ،هاشهری و محلی و مانند اینهای انی، زیرساختگهای ورزش همزیرساخت

نیز به  (1386بخش )ممتاز تلف شده است. در پژوهشورزش همگانی سبب مشارکت کم اقشار مخ

  اشاره شده بود.این یافته 
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فرد باید  ،اشاره شده بود (1386) احسانیکشکر و  طورکه در پژوهشمقابل موانع بازدارنده، هماندر

 12ها انگیزانندهدر بررسی فعالیت را برگزیند. برسد تا ها و موانع بازدارنده به تعادلی در انگیزاننده

ولی  ،زیاد مشارکت در اقشار مختلف انگیزة وجوددهندة ها نشانکد شناسایی شدند که کد

 تر این کدها همانند نتایج مطالعاتکه بیش کم برای تسهیل مشارکت آنان هستند هایانگیزاننده

 د. نشوهای اقتصادی مربوط میبه انگیزاننده( 2011( و نورگس )2010گایل )

کد از پاسخ  28سؤال دیگری بود که « ؟بینیدوضعیت ورزش همگانی کشور را چگونه می»

ماندن در دربارة مشارکت پایین، عقب هاشوندهو بیشتر مصاحبه ندها شناسایی شدشوندهمصاحبه

و عواقب آن برای این سازمانی نبود هماهنگی جامع ملی  ،یی و همچنینریزی و اجراشرایط برنامه

 (1384طرح مطالعات تفصیلی ورزش همگانی )که با نتایج  نتیجهاند. این نظر داشتهاتفاق ،ورزش

 ،زیرا خوبی توجیه کند؛ت اقشار مختلف را بهاز میزان مشارک نداشتن اطالع دقیقهمسو است، شاید 

  گذاری کرد.توان سیاستبدون تحلیل مناسب وضعیت ورزش همگانی نمی

ند که شناسایی شدکد  59 ،مدون از متخصصان برای رسیدن به برنامة در مراحل پایانی مصاحبه

طبق . کد است 27 ،های اجراییچگونگی راهکارها و روشکد و سهم  32 راهبرد،تدوین  سهم نحوة

رساندن به هدف  ای برایکه برنامه توان بیان کردمی( 1393فر و همکاران )پیمان نتایج پژوهش

موریت، انداز، مأهایی نظیر چشماجرایی که از بخش راهبرد مگر با داشتن ؛گیردنهایی انجام نمی

ورزش  صورت کالن به عوامل توسعةشود. در چند بعد بهراهکارها و روش اجرایی تشکیل می

، فناوری قانونی، توسعة -سیاسی که توسعة اقتصادی، توسعة ساختاری، توسعةانی اشاره شد گهم

اند که در ادامه دست آمدههدر سه فرایند کالن، میانی و خرد ب ها،توسعة مدیریتی و مانند این

با  راهبردهانظرگرفتن این درشود. اشاره می موارد توسعهبه  ی مدل پارادایمیبردهاهدر را خصوصبه

برای  را رفع کند؛تواند بسیاری از مشکالت مربوط به سالمت افراد می ،مناسبهای اجرایی روش

نوعی نتایج این حضور را ، بهکندورزش همگانی فعالیت می که فردی در حوزة، هنگامیمثال

موقتی خواهد داشت. نتیجة  صورت در آن مشارکت؛ درغیراینصورت مستقیم باید درك کندبه

سمتی باید پیش ا بههید این مطلب است که تمام برنامهنیز مؤ (1386کشکر و احسانی ) شپژوه

 کنند. پیدا د که مردم احساس نیاز به مشارکت نرو

هایی ، مقولهندمده بوددست آهگذاری باز ب؛ یعنی کداول پس از درنظرگرفتن کدهایی که در مرحلة

که  عنوان مقولة محوری شناسایی شدندعوامل توسعة ورزش همگانی بهند که منتج شد از مفاهیم

محوری را تشکیل  ، چهار مقولة مقولةهادهندهها، جذابیت ورزش همگانی و سوقموانع، انگیزاننده

 دهند.می
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عنوان شرایط علی به تحلیل کدهای خروجی از مرحلة اول با  ،محوری وجودآمدن مقولةهب علتبه

یید کت پایین ورزش همگانی در ایران تأمشار ،این حوزههای  در تمامی پژوهشپردازیم. تقریباًمی

، برابر درصد رشد جمعیتی که در کشور وجود دارددرشدند، هایی تدوین شده است و با اینکه برنامه

مین مشارکت پایین است که هها در سنین باال و مسبب بسیاری از بیماری درصد ناچیزی هستند

برای . نبود وحدت ملی ه استنیز به این موضوع اشاره شد (1386غفوری و همکاران ) در پژوهش

های عظیم ورزش همگانی و نبود مدیریت مستحکم ورزش همگانی وجود فرصتافزایش مشارکت، 

-می و ها اشاره شده استنیز به آن( 1382پور )محمدعلی هایهستند که در پژوهشاز شرایطی 

، در هاگاهی اجمالی به مقولهنبا . ورزش همگانی باشند بررسی عوامل توسعةدلیلی برای ند توان

گذاری هدف اول سیاست ،های محوریمقوله وجودآورندةهعوامل بتوان درك کرد که اول می مرحلة

   ورزش همگانی رسید. کردن این عوامل بتوان به توسعةبرطرفند تا با باید قرار گیر

ها هستند که اثرگذاری بر مقولة عوامل توسعة ورزش ای دیگر از مقولهدسته ،ایشرایط زمینه

باز در  کدگذاری بندی کدهای خروجی از مرحلةدهند. با دستهصورت درونی انجام میهمگانی را به

علت ها بهای شناسایی شدند. این مقولهشرایط زمینه وجودآورندةههای باول، سه دسته مقوله مرحلة

 پردازیم.ها میخود قرار گرفتند که به بررسی آن هایهبودن به یکدیگر در دستربوطم

. فردواسطه، پشتیبانی و کالن هستند سه دستةبر ، موانع قرار دارند که ایاول شرایط زمینه در دستة

ثیر قرار تأیطی تحتمحصورت فردی، گروهی و موانعی هستند که اقشار مختلف بهواسطه موانع فرد

که فرد جایی ؛کندرغبت یا عالقه به ورزش همگانی در این دسته بروز پیدا می گیرند. نداشتنمی

فراغت های اوقاتبین تمامی فعالیتتواند ورزش را ازتمایل میشناختی، از درون و باروان لحاظبه

ی آن، نداشتن فلسفة درونی نگرش ضعیف به ورزش و مزایاداشتن  موانع فردی نظیر انتخاب کند.

ی با افراد مختلف نظیر نبود همراهان ورزشی و . روابط گروهبرای شروع و ادامة مشارکت هستند

که هستند شرایطی دستة سوم دهند. را تشکیل می دومودن فضاهای ورزشی دستة بجنسیتیتک

های خانوادگی یا مسئولیتونی ولی مسبب آن شرایط بیر کنند؛فرد را درگیر مشارکت می

در بسیاری از این . همسو است (1382نیا )رحمانی پژوهش. این نتیجه با نتایج بودن استچندشغله

کنند تا مشارکت گیرد و موانع به او فشار وارد میمیای در وسط قرار صورت واسطهموارد، فرد به

و در مسیر  شوندها فارغ میوجود بسیاری ازاین مشکالت، از آننکند. گاهی نیز افرادی هستند که با

نشان داده  (1387کشکر و احسانی ) توانند ادامه دهند. پژوهشولی نمی ؛گیرندمشارکت قرار می

های سال فعالیت ، تا پنجماه مرتب به مشارکت خود ادامه دهند 18افراد اگر تا  است که اصوالً

 ورزشی را انجام خواهند داد. 
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 های دستةلفه، هریک مؤافزاریمناسب و مشکالت سختضعف نیروی انسانی، فقدان شرایط مالی 

 درون خود شرایط اجرایی دهند. این دسته از موانعیعنی موانع پشتیبانی را تشکیل می ؛دوم موانع

جوانان، فدراسیون ورزش همگانی، وشهای مسئول نظیر وزارت ورزورزش همگانی، در سازمان

وامل عواملی هستند که این عوفور وجود دارند. به ها و نهادهای غیرورزشی مسئول دیگرشهرداری

فراغت، ورزش همگانی را انتخاب کند سبب های مختلف در زمان اوقاتبین فعالیتاگر فرد از

مقدم های شعبانیدر پژوهشد. رغبت شوآرامی بیشوند فرد مشارکت خود را کاهش دهد یا بهمی

وجود  بااند. شاید بوده این موارد نیز نتیجة مطالعاتشان (1393) و همکاران ( و شعبانی1390)

بات مدیریتی در ارکان مسئول، ورود منابع مختلف با واردکردن ساختار مناسب در ورزش کشور، ث

 .موانع را ازبین بردبتوان کمی از این سازی به ورزش همگانی و مواردی از این قبیل خصوصی

ای برای مشارکت ای هستند که مربوط به ایجاد بستر یا زمینهدسته حاضر دستة نهایی در پژوهش 

 این مبحث را تفسیر کرد. در پژوهش تراید با مثالی بتوان کاملهستند. شدائم در ورزش همگانی 

اشاره شده است که وقتی اقشار مختلف در کشورهای اسکاندیناوی در  (1393فر و همکاران )پیمان

های آنالین الکترونیک ساعات و مدت حضور با دستگاه ،کنندها یا اماکن ورزشی مشارکت میباشگاه

ها شود. مجموع زمان این فعالیتو پس از اتمام فعالیت ثبت نهایی می کنندمیخود را اعالم 

شود و به حقوق مالی کننده کسر میتناسب آن از مالیات افراد مشارکتو به  شودمحاسبه می

های مدیریتی نوین و شود. شاید وجود قوانین، سیستممشارکت اضافه می شهروندی یا همان یارانة

 د. نموانع را کاهش ده نبتواند ای هاینمواردی مانند ا

ها نسل افراد، پژوهشبههای مشارکت است. با تغییر نسلکمبود انگیزاننده ،ای دیگرشرایط زمینه

ساله را در شرایط انگیزشی افراد  10اساس این تغییرات باید تغییرات حداکثر بر که اندداده ننشا

فرهنگ خود را در فضاهای یا بخواهند راد احساس نیاز به مشارکت کنند وجود آورد. اینکه افهب

ی مشارکت باشند. شاید ورود خوبی برا سوق دهنده هایند توانمی ،گذارندبنمایش ورزشی به

ایش مشارکت افراد کند که شناسی ورزشی در این بخش بتواند کمک شایانی به افزروانمتخصصان 

 . نیز به آن اشاره شده است (1394صفاری و همکاران ) در پژوهش

های مبهم ورزشی، ها نظیر ویژگیلفهنداشتن برخی مؤعلت های همگانی بهورزش ،همچنین

 ،بودن مفهوم ورزش همگانی، ادراك ضعیف از مفهوم ورزش همگانی و نبود امکان اجرای ورزشمبهم

هستند. با این فراغت های دیگر اوقاتیا حتی فعالیتهای دیگر دارای جذابیت کمی نسبت به ورزش

-از مواردی است که می های ورزش همگانیجذابیت فعالیتافزایش که  توان گفتزمینه میپیش

های مثبت در افزایش جذابیت ورزش همگانی، با ایجاد ویژگیپا خیزد و تواند از دل خود فعالیت به

    ها را افزایش داد.مشارکت در این فعالیتتوان می
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 ای بیرونی هستند که درهای بیرونی یا بسترهای زمینهکنندهشرایطی نظیر فراهم ،گرشرایط مداخله

 قانونی نظیر ایجاد -های سیاسیصورت اجرایی ثمربخش هستند. زمینهبهراهبردها زمینه  این

المللی با برگزاری رویدادهای بینبرنامه ریزی و المللی برای ذهنیت مثبت از کشور در فضای بین

سترش گاز ملزومات ، المللیبرای ارتباطات مستحکم و مفید بینکردن بستر مناسب و فراهم هاکشور

 کامالً  نیز بلکه در ورزش همگانی ،تنها در ورزش کشورهها هستند که فقدان این مسئله ناین ورزش

قوانینی که زمینة این  (2009( و امان )2002هلزیر ) مشهود است. شاید برطبق نتایج مطالعات

اگر  کامل نباشند. ،کنندیا تغییر در ابعاد مختلف ورزش همگانی کشور را فراهم میارتباطات 

شبیه کنیم، قوانین به قطاری ت تدوین یا اجرا استسیاستی را که برای ورزش همگانی درحال

ها باید این ورزش ها هستند که افراد متخصص دراین سیاستعنوان ریلی برای تسهیل اجرای به

ی مشارکت، یا محیطکردن بسترهای بیرونی الفع ها را تدوین کنند. فرایندهای مدیریتی برایآن

توان نام ها را میمحلی و از این دست زمینههای همسن و همکار گروهکردن رسانه، ایجاد نظیر فعال

ها با عنوان آنالین در تمامی سازمان ناوریبه روز فهایی نظیر امکانات برد. افزایش زیرساخت

افزارهای مربوط به تمامی سخت ،کلو اماکن ورزشی و درسهیالت شمارانداز مشارکت، ساخت ت

ساختی در ایجاد رت زیرصومحیطی نام برد که بههای دهندهتوان سوقورزش همگانی را می

که هم فرد را و هم گروه افراد -اجتماعی  -های مختلف فرهنگیمشارکت دخیل هستند. ایجاد زمینه

یر ایجاد ارزش اجتماعی نظ -های فرهنگیتوسط ایجاد مکانیسم -کنندبه مشارکت دعوت می را

آفرین در هر های ارزشدهندهها، سوقاین فعالیت تغییر باور افراد نسبت به جمعی پس از مشارکت و

همچنین اشاره شد که  به آن اشاره شده استنیز  (2011نورگس ) روه هستند که در پژوهشگدو 

ارچوب ورزش هچ کشند. در مطالعاتولی برخی از افراد خجالت می ؛خواهند ورزش کنندمردم می

، بعد مالی شدههای انجامدر اکثر بررسی بود که تقریباً شده اشاره  به این موضوع (2004انگلستان )

بلکه به ایجاد بسترهای اقتصادی  ؛دشوها مربوط نمیای است که به خود فعالیتیا اقتصادی دسته

که خود این عوامل به  شودهای باالی مشارکت مربوط مینظیر تورم، گرانی، درآمد پایین، هزینه

   د.و بسترهای کالن دیگر وابسته هستنای دیگر نظیر تحریم، اقتصاد مقاومتی دسته

که با این  ل پارادایمی بررسی عوامل توسعه هستندتمامی مراحل گذشته در مد اهبردها نتیجةر

آمیز دست سرانجام موفقیتنوعی به وارد مراحل قبل را پوشش داد و بهتوان تمامی مها میدراهبر

دهند. که تمامی راهبردها را پوشش می سطح فرد، میانی و کالن سطوحی هستند سهیافت. 

شوند که منجر میعوامل توسعة مشارکت به پیامدهایی  که این راهبردها عملی شوند،درصورتی

است، فرد را مرکز ترین سطوح طبق نتایج از مهمسطح اول که برشوند. مشارکت می سبب توسعة

ادن و دبرای مشارکت، فرایندهای سوق سو ق دهنده هاو اولویت ایجاد  گیردتغییرات درنظر می
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توجه به این با دهد. گروه را در دستور کار خود قرار میبهگروه فرد وصورت فردبهادامة فعالیت به

ایجاد این سبک  از و پس شونددر سبک زندگی متوجه میاین افراد تغییر جامعی را راهبردها 

دهند. در این ادامه میآن را رسند و به مشارکت می اساس مشارکت در ورزش همگانی، برزندگی

شناسی فردی مشارکت، الگوی سبک زندگی فعال، الگوی ارتباط محلی سطح، ایجاد الگوهای روان

ر در مفاهیم اصلی رسانی و تغییاطالعمشارکت محلی، الگوهای منظم ها، الگوهای رفتاری، نظام گروه

شود سطح دوم راهبردها به سطوحی اطالق میو اجرا کرد.  کار گرفتهتوان برا میورزش همگانی 

ریزی، ظایف مدیریت ورزش همگانی )برنامهی واگوهلا .ها مواجه هستندنکه افراد با واسطه با آ

، فناورانهریت منابع انسانی، الگوهای اقتصادی و (، الگوهای اجرایی، الگوهای مدیدهی و غیرهسازمان

بسیاری از این توان نام برد. حال اجرای مسئول را مینوعی همة فرایندهای درالگوهای ارتباطی و به

ها نیز به آن اشاره شده قرار دارند که در پژوهش یعنی سطح کالن ؛شرایط سطح سومالگوها در 

 و گذاری ملیالمللی، سیاستورزش همگانی کشور با ساختار بین تطبیق ساختارهای کالن. است

های قانونی و سیاسی، مدیریت همگرایی ملی و از این دست ای ورزش همگانی، سیاستمنطقه

در این  ند؛ زیرا،وجود آورهندهای مدیریتی سطح قبل بها را برای فرایند تمامی زمینهتوانمی اراهبرده

پیدا ها سازی سیاستای مسئول بستری مناسب را برای پیادههشرایط است که هم فرد و هم سازمان

اساس کدگذاری انتخابی برگزیده هایی بر، گاماست با توجه به مسائلی که مطرح شده کنند.می

. با بررسی انجامند، به نتایج خوبی میدنترتیب انجام شوفرایند بهاند و شاید اگر براساس پنج شده

ها، آوردن انگیزانندهوجودهب ،وضعیت موجود ورزش همگانی در ابتدای گام توسعه و سپس

است تا عوامل گام بعدی  ،دارندهزبردن موانع باها و جذابیت ورزش همگانی و ازبیندهندهسوق

های کشورهای پیشرفته به تطبیق این برنامهباید براساس  ،در ادامه. بعدی توسعه فراهم شوندشش

باالدستی نظام  اسناداساس نیز باید این عوامل توسعه را بر نهایتعوامل پرداخت. در

 ایران انجام داد. اسالمیجمهوری

به توسعة د که نشومنجر به پیامدهایی د نتوانمی ،دناگر این فرایندها خروجی مناسبی داشته باش

سازی رچگی ملی سازمانی، ایجاد و پیادهنظیر افزایش مشارکت، یکپا ورزش همگانی در غالب ابعاد

وقوع ر این پیامدها بهگتغییر فرایندهای مدیریتی منتج شود. انیز سیاست مناسب ورزش همگانی و 

شرایط برای  ترینبهترین و مطلوب و اجرا شوند، ، تدوینفراهم راهبردهاکه ، درطول زمانیدنبپیوند

ورزرش  هارچوبی که عوامل توسعةو ایجاد چدهد. با بررسی عوامل توسعه ی رخ میورزش همگان

 شاهد افزایش مشارکت کالن بود؛طی فقط چند سال توان درد، مینهمگانی در متن آن قرار گیر

که هنوز مشارکتی نیز اشاره شده است  در کشور ما رخ نداده است و در مطالعات شرایطی که هنوز

بودن برخی از دهندة وابسته، نشانارتباطاتی که در مدل پارادایمی وجود داردنداده است.  روی
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تنهایی مطرح برخی دیگر بهو در  اندها تجمیع شدهدیگر است که در برخی از مقولهعوامل به یک

گذاری ورزش همگانی ارچوب سیاستهآوردن چوجودهاین مقاله سعی در ب ژوهشگرانپ. اندشده

رسی عوامل توسعه بوده بر ،شود. یکی از این ابعادکه از ابعاد مختلفی تشکیل می اندکشور داشته

های و گام. با ایجاد و تسهیل این مدل کنندگذاری کمک میطراحی مدل سیاستاست که به 

فت تا در آینده با صالحدید مشارکت دست یادر ذار گثیربه تمامی ابعاد تأ توانمیای نهایی توسعه

 . مسئوالن به شرایط اجرا نزدیک شود

 

 تشکر و قدردانی 
دریغ نفرمودند و ورزش همگانی که از اطالعات خود در فرایند مصاحبه از تمامی متخصصان 

به نویسندگان این بدنی و علوم ورزشی کشور ک شایان توجهی که پژوهشگاه تربیتهمچنین کم

 .کنیمرا ابراز میخود کمال تشکر  پژوهش نکرده است،
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Abstract 

According to the strategic plans of the country in recent years in the field of sport 

is carried out, Due to the large body of research has been done in this area there 

is a lack of fundamental research in this area. The aim of this study was to serveing 

the development of sport with the exploratory nature of the fundamental. 

Qualitative research methods that are designed based on grounded theory by 

paradigm model of sport's development, the instrument used was a semi-

structured interview that the views of 21 experts was used sport. Sampling method 

is purposive sampling. Research output, paradigmatic model to investigate the 

factors that condition the development of sport in the country, causes, central 

issues, confounding conditions, strategies and outcomes have been formed. This 

is the code that mentions the open coding crypto acceleration in the first few issues 

of "definitions and terms, obstacles, compared to the leading countries, 

motivations, situational analysis, macro strategies and at the end of practice and 

procedure "is obtained. In the second stage the crypto acceleration, axial coding 

with the central issue of the development of sport and subcategories such as 

"charm sports, driving, obstacles and motivations" has been done. Concepts that 

finally the issue that has become clear that many factors not related to the 

individual development but also facilitates environmental factors and the removal 

of barriers to people driving safely is your sport of choice among leisure activities 

will changes in the concepts of sport and increase the motivation of important 

factors that should arise. 
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