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 بهبهان   واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ،مدیریت ورزشی   استادیار.  3
 

 1398/ 23/04: پذیرش تاریخ                       1397/ 11/ 21: دریافت تاریخ
 

 چکیده 

که با استفاده    ی بودورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالم  پژوهش حاضر، ارائة الگوی توسعةدادن  از انجامهدف  

ظران  نمتخصصان و صاحب  ، کنندگان در پژوهش حاضربنیاد انجام گرفت. شرکتداده  نظریة  مندح نظاماز طر

که   بودند  همگانی  از    20ورزش  بهآننفر  نمونهها  برای  صورت  نظری  و    صاحبةمگیری  شدند  انتخاب  عمیق 

محوری و گزینشی    ، اری بازاز کدگذ  هاتحلیل دادهومه یافت. برای تجزیه اشباع نظری ادا  ها تا مرحلةمصاحبه

 شامل  مدل پارادایمی   گانةدر قالب ابعاد ششمفهوم    38مقوله و    14مفهومی اولیه با  گزارة    450.  استفاده شد

علّ مشارکت   اصلی  پدیدة   مقوله(،)یک    یشرایط  هیئت  )افزایش  اعضای  و  کارکنان  علمی(، دانشجویان، 

زمینهدو  )  راهبرد شرایط  )مقوله(،  شرای مقوله(پنج  ای  محیطی ،  (  مقولهیک  )  پیامد  و  (مقولهچهار  )   ط 

و آگاهنشان داد که  پژوهش  حاصل از مدل    نتایج  .شناسایی شد و   و عالقه  زهیانگ  شیافزای،  بهبود نگرش 

شاداب  شیافزا و  مشارک می  ینشاط  جلب  باعث  هیئتتواند  اعضای  و  کارکنان  دانشجویان،  در علمی  ت 

شفعالیت  دانشگاه  همگانی  ورزش  برای   ، بنابراین  د؛وهای  دارد  همگان  توسعة  ضرورت  افزایش  ورزش  و  ی 

خط افراد،  آز  توسعةهای  مشیمشارکت  دانشگاه  در  همگانی  طراحیورزش  مدل  بر  مبتنی  اسالمی  شدة  اد 

 باشد. حاضرپژوهش 

 

  .زش همگانیروبنیاد، داده نظریة، مشارکت  کلیدی: واژگان

 

 

 

 
1. Email: taherzadeh.javad@gmail.com 

2. Email: nazarirasool@yahoo.com 

3. Email: jamhem@yahoo.com 
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 قدمه م

سال اخیدر  تح  ،رهای  با  بنیادینهمگام  همه  والت  و و  فناوری  گسترش  و  جامعه  در  جانبه 

تحرکی و  لب از کمعروقی که اغ -های قلبی هایی مانند بیماریشدن زندگی، چاقی و بیماریماشینی

می  فقر ناشی  کردهشوحرکتی  پیدا  شیوع  و  )  اندند،  تبریزی    نتیجۀ (.  84  ،2015،  رضویقهرمان 

 ی، روانی و اجتماعیانجسم  ای متفاوتههجنبدر  ه  است کهایی  نارسایی،  رکتیح  رتحرکی و فقکم

لحاظ به بلکه  ،دارد  هایی برای فردپیامدتنها  نه  ،تحرکیبی  .(10  ،2017اللسان،  حفظ)  شودظاهر می

و (  356  ،2017،    1، بریتو و بروچادوبروچادو)  دارد  همراهبه برای جامعه  هایی را  پیامد  نیز  صرف هزینه

، 2، وراک، شیوات و وان ریپر هی لی)  است شده  تبدیل عه م سالمت عمومی جامنگرانی و بحران مهبه 

تحرک یجمعیت جهان ب  از  درصد  31تقریباً  اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی،  بر.  (61  ،2017

عنوان به  ،بدنی تحرک  فقدان  (.  23،  1620،  3لوچتی، آتسه، اشیو و تراکیانو   استفن،  ،سوتین)  هستند

خطر عامل  سراس  چهارمین  در  مرگ  به  معرفی  منجر  دنیا  سالیاست  شده  ر  شش و  از  درصد    انه 

به جهان  بیجمعیت  میعلت  مرگ  دچار   والنسیا   اسک،یآربنیامی  ازب،یدکور،  کورتز)  شوند تحرکی 

   .(812، 1720، 4تا یپدراهبران اسا،یآر

 کسببرای    های ورزشیدر فعالیت  کترمشاارزش    زمینۀدر    ، تحرکی و چاقیبی  حسطو  یش افزا  با

آن سرمایه  سالمتی و    جتماعی ا  یدافو از  م ناشی  و    پیشرفته  یهارکشو  ،لیلدهمین به؛  شودیگذاری 

  یهاوردستااز د  دهستفاا  با   تا  نددار   جامعهدر    بدنی تربیتورزش و    شگستر  به  خاصی  توجه  صنعتی

  یکدنز  توسعه  یهاشاخص  بهرا    دخو  همورزش،    شگسترو    شدو ر  دی قتصاو ا  جتماعی ا  ،شتیابهد

  ، برنامه  توسعۀ  یگر د  اف هدا  تحقق  ایبر  مد آرکاو    سالم   نسانی ا  وینیراز    ده ستفاا  با   هم و    کنند

دستجردی)  کنندریزی  برنامه اسدی  و    از  یکی  ورزش  ،امروز  دنیای  در  .(824  ،  2017،  آصفی 

 مدیران   توجه  ،ورزش  عرصۀ  در  موفقیت.  ستکشورها  واقعی  پیشرفت  و  توسعه  هایشاخصه  ترینمهم

 ،2018،  5، تریبالدوس و باهدور پرونا)  است  کرده  جلب  خود  به  ازپیشبیش  را  ورزش  اندرکاراندست  و

  شودمی  محسوب  جامعه   افراد   روانی  و  جسمانی   سالمت  کنندةمینتأ  عوامل  از  یکی   ورزش  ؛ زیرا، (44

  زمینۀ   در  هاکشور  زیاد  گذاریسرمایه  علل   از  یکی   درواقع،   ، (909  ، 2018،  6پریرادورته، ترسا و  هوگو)

استوارت   هیوم)  جامعه است  یک  اجتماعی   و  فرهنگی  اقتصادی،  شرایط  بر  ثیرتأ   ،ورزش  توسعۀ ،  7و 

 
1. Brochado, Brito   & Brochado 

2. Hee Lee, Dvorak, Schuett  &VanRiper 

3. Sutin, Stephan, Luchetti, Atese, Oshio   & Terracciano 

4. Cortes, Correa-Diazb, Benjumea-Ariasc, Valencia-Ariasa & Bran-Piedrahita 

5. Pruna, Tribaldos   & Bahdur 

6. Hugo, Teresa   & PereiraDuarte 

7. Hume   & Stewart 
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، جانسون)  داشت  خواهد  درپی  را  جهانی  عرصۀ  در  کشور  آن  اعتبار  و   وجهه  تقویت  حتی  و (  9  ،2017

 (. 99، 2018، 1شاپ میج و 

  ی از کارکردها  یاریو بس  دارد  کی نزد  و نشاط جامعه ارتباط  یاز ورزش که با سالمت  یابخش عمده

م  یاساس خالصه  آن  در  همگانیورزش  ورزش  برا  ا ی  ی شود،  و    پورابراهیمی)  است  2همه  یورزش 

  ونبد  ،شیورز  یهافعالیتدر    کترمشا  برای  را  فرصتهایی  همگانی ورزش    (. 94،  2018،  نژادرمضانی

و  ناشی  یتوددـمح  گونههیچ اوقات  تـمعلولیو    ادینژ  ،جتماعیا  ضعیتاز  در  افرادو  فراهم    فراغت 

گودرزی،  )  ستا  اد فرا  حق همۀ  ،و ورزش  بهره ببرند   دنکراز ورزش  باید   ادفرا   همۀ  ، کند؛ بنابراینمی

علیدوستی و  گذشته.  (12  ،2016،  اسالمی  دهۀ  سه  برا  ،طی  ورزش  اصل به  ،همه  یشعار  صورت 

برنامه اولویت  ین  پذیرفته شده است. برای تحقق اورزشی در اغلب کشورهای جهان    هایبنیادی و 

شرک همگانی،    با  غیرورزشی  هایسازمان   از  بسیاری  و  خصوصی  و  دولتی  هایسازمان  و  هاتشعار 

قشرهای    ۀمنظور مشارکت همرا بهای  یافتهمدون و سازمان  هایبرنامه  زیاد،  بسیار  هایهزینه  صرف

  ، جسمانی  مفرح  ای هیتفعال  انواع  و  حی تفری  هایورزش  در  برابر  هایکردن فرصتاجتماعی و فراهم

 . (3 ،2017مقدم،  وفایی) کردند اجرا و شروع

تعل  یعنوان بخش مهمبه  ،ورزش نظام    ،سازو سرنوشت  ی اساس  گاهیجابر داشتن  عالوه  ت، یتربومیاز 

  ،2011،  عزیزی، جاللی فراهانی و خبیری)  داردنیز  کشور    ی دانشگاه  ۀدر جامع  گوناگونی   یارکردهاک

  گذاردمی  اختیار  در   را  ورزشی  علوم  پژوهشی   منابع   تریندسترس  در  دانشگاهی   ورزش  آنجاکهاز  (. 76

  لحاظ به،  هستند  ورزش  هایبخش  سایر  به   یافتنی تعمیم  دانشگاهی   ورزش  در   ها پژوهش  از  بسیاری  و

  کند  کشور ایفا  ورزش  توسعۀ  در   مهمی  نقش   تواند می  دانشگاهی   ورزش  ، پرورشی  و   آموزشی  ماهیت 

رمضانینم) گوهرافی،  دستومنژاد،  و  توجه  ،همچنین  . (69  ،2017،  رستمی  دانشگاه  با  اینکه    ، هابه 

  بخش  دارند، ورزش دانشگاهی عهده برتأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و سالم را  وظیفۀ

  ،شود. ورزش دانشگاهیمی  محسوب  جوانان  و  ورزش  بخش  در  ملی  توسعۀ  بلندمدت  اهداف  از  مهمی

و در بین دانشجویان نیز از اهمیت   است  ثر سمانی و روانی دانشجویان بسیار مؤمین سالمت جتأر  د

است برخوردار  توجه خاصی  و  توسعۀبرعالوه  .ویژه  می  این،  دانشگاهی  غنی ورزش  پشتوانهای  تواند 

 . (180 ،2018، رحیمی، خیامیان، قهرمان تبریزی و شریفیان) قلمداد شودورزش کشور  برای توسعۀ

ها، نهادها و  کرد که در دانشگاه  ف یتعر  ی انیکارمندان و دانشجو  د، یوان اساتتیرا م  ی دانشگاه  ۀجامع

آموزش فعال  یمؤسسات  به  .  هستندمشغول    تیبه  بسیم  دانشگاهی  جامعۀورزش  توجه    اریتواند 

را حفظ ها  آن  یو جسم  یروح  یو سالمت   یشاداب و    داشته باشد  بررا در  یمثبت  ج یو نتا  باشد سازنده  

 
1. Janson, Mage   & Shap 

2. Sport for All 
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اندام،  مهدی)کند   برناماز    یهدف اصل  .(16،  2014زاده و  و    یو ورزش  یحیتفر  یآموزش  ۀگنجاندن 

است.   انیدر دانشجو  ورزشیو    یبدن   تیفعالبه    ازین  برآوردنها،  در دانشگاه  یورزش  یهاتحقق برنامه

به  مهم    پیامدهای از   ورزش  یحیتفر  یهاتیفعالتوجه  الزا  کی  عنوانبه  ی و    ،ی دانشگاهآور  مموضوع 

تما بر  ب  برای  ی منف  تالیغلبه  شرا  ،ی تحرکیکاهش  و   ی بدن  تیفعال  یبرا  یطیخلق  بهبود  مستمر، 

 ق یبخش و تشوتیرضا  یدر سطح  انیدانشجو  یجسمان  طیحفظ شرا  زیو ن  ی حرکت  یهاتیحفظ فعال

 .  (2295 ،2015 ،1ایوانوسکا، بارباریو و پوپسکا ) فعال در آنان است  یو سبک زندگ   یبدنتیبه فعال

وجود  رانیا  در بخشسازمان  بودن  با  و  بهها  را  خود  هرکدام  که  متعددی  قبال    ی نوع های  در 

مشارکت  میمتأسفانه شاهد هست،  دانندیشدن ورزش مسئول میهمگان  های  کنندگان در ورزشکه 

  (.178  ،2018  ، و همکاران  رحیمی)  د نندار  ی چندان مطلوب  تیوضع  کشورها  ر ینسبت به سا  یحیتفر

دانشجو فرهبه  انیسالمت  اصل  ختگانیعنوان  چارچوب  و  و    دارد  تیاهمجوان    ۀجامع  ةکری پ   یعلم 

داشته  یتوجه درخور ر یآنان تأث یریادگی تواند در یم  یندوزدر کنار علم ی بدن ی هاتیفعال دادنانجام

( امامیباشد  حیدریسادات  شفیع،    50که    دهد یمنشان  ها  پژوهش  ج ینتا(.  82  ،2014،  نژادنژاد، 

کافدانشگاه  انیدانشجواز  درصد   شرکت  از  فعال  ی ها  مزا  منظوربه  یجسمان  ی هاتیدر    یایکسب 

سیمونتون) کنند  می  ی کوتاه  یسالمت و  داسنجر  سیمونتون،  پا  و   (94  ، 2017،  2گارن،    نییسطوح 

ز و  رتکو)  هاست آنناسالم    ی گواه بر سبک زندگ  ان،یدانشجو  تیجمع  یورزش  تیشدت و تکرار فعال

بعد    (.812  ،2017،  همکاران از    یبدن تیفعال  ندادنانجاماز  آن،  عواقب    15-19)  ینوجواندورة  و 

نام برده    یبحران  یهاعنوان دورهبه  ،ییدانشجو  ةدورخصوص  بهسال( و    20-25)  یجواناوایل  سال(،  

  یورزش  یهاتیو مشارکت در فعال  یبدن  یهاتیفعال  ۀمالحظ  درخورافت    ها دوره  نیکه در اشود  می

 ز یبا همسن و ساالن خود و ن  هاو اختالف  هاتعارض  ،ییاز تنها  انیو اغلب دانشجو  شودمشاهده می

از زندگی    (. 2294  ،2015،  پوپسکا و همکاران)   دارند   تیاسترس شکا  شیافزا میزان ساعات زیادی 

ه به مدیریت،  با توج  شـود کهوقت صرف می  فریزی و با اتالبدون برنامه  هادانشجویان در دانشگاه

توان میل به حضور  می  ، هاها و خوابگاهطراحی، تنظیم و قرارگیری فضاهای ورزشی در فضای دانشگاه

-ازاین  (؛34،  2016،  مجیدی، کاشف، احدی و رسول آذر)   در این فضاها را در دانشجویان ایجاد کرد

نظر  به  .دارد  اهمیت  هی بسیارجامعۀ دانشگا  در بین  همگانی  ورزش  توسعۀ  راهکارهای   شناسایی   رو،

دانشگاهیرسد  می همگانی  ورزش  زمینۀ  در  زیادی  کشور  مطالعات  از  خارج  و  داخل  انجام    در 

آناندشده اغلب  اما  بسترهای  ،  بررسی  بدون  پذیرفتهها  انجام  دانشگاهی  مثال  اند؛توسعۀ  ، برای 

الگیالنی (2010)  3گالگوس )مهدی  ،(2011)  1،  اندام  و  و2013زاده   )  (  از   یخشب  (2015منافی 

 
1. Popeska, Barbareev & Ivanovska 

2. Garn, Simonton, Dasingert & Simonton 

3. Gallegos 
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آنکرده  بررسی  را  مشارکت  موانع  هایزمینه  و  دانشگاهی  ورزش  هاییندفرا  و  هابرنامه   بهها  اند. 

سازمانی  حمایتنبود  امکانات،    کمبود  زمانی،   محدودیت  املوع    و   محیطی  مدیریتی،  و  اجتماعی، 

  با هدف  دانشگاهی  همگانی  شورز  حوزة  در  ها وهشپژ  اغلب  ،همچنین.  اندکرده  اشاره  شناختیروان 

دانشگاهی مبتنی    همگانی   ورزش  توسعۀ  منظوربه  الگویی  گونههیچ  و   اند انجام شده  راهبردها   تدوین 

ن همگانی    توسعۀمدل    (2017)  اللسانحفظاست.    نشده  هارائ  بنیاددادهردازی  پ ظریهبر  ورزش 

شناختی، )جمعیتی، روان   رفتاری  در سه سطحشاخگی،  ی دولتی را با استفاده از مدل سه هادانشگاه

و سازمانی  رفتاری  سطح  نهاد)منابع    ساختاری(،  ارزیابی،  و  استاندارد  تشکیالت،  مالی،  و  ع  منابها 

... و  محیطیانسانی  سطح  و  کشون )  (  اقتصادی  ...ظام  و  کشور  اجتماعی  نظام  است.ر،  کرده  ارائه   ) 

کرده را  تایوانی    دانشجویان  تفریحی  هایورزش  در  مشارکت  مدل(  1998)  2چنگ   ،همچنین ارائه 

  هنجارهای  ، جمعیتی  عوامل  ورزش،  برای  شدهدرک  استعداد  و   مولفۀ آمادگی  شش   شامل   است که

 ورزش   در  مشارکت  احتمالو    فعالیت  محرک  نظر،مد  ورزش  از  شدهدرک  موانع  و  منافع  اجتماعی،

را    هایی گام  چه  باید همگانی    ورزش  توسعۀ  برای  بدانند   هادانشگاه  که  است  مهم  بسیار  . است  نظرمد

  آگاهیبر عالوه تا است راهبردی ریزیبرنامه نیازمند  دیگر سیستم هر  مانند  دانشگاهی . ورزشبردارند

 است   ضروری  اساس،اینبر؛  ورزد  اجتناب  خود  منابع  هدررفتن  و  کاریموازی  از  بتواند،  توسعه  مسیر  از

  ارائه   دارند،  ورزش سروکار  با  نحویبه  که  افرادی  دیدگاه  از  دانشگاهی  ورزش  توسعۀ  راهکارهای  که

  برای  تواندمی  همگانی  ورزش  توسعۀ.  شود  گرفته  کاربه  هادانشگاه  ورزش   توسعۀ  و  بهبود  برای  و  شود

اسالمی دست  و  ریزانبرنامه آزاد  دانشگاه  ورزش    از  آگاهی   با   تا  آورد  فراهم   را  امکان  این   اندرکاران 

  ورزش   ارتقای  برای  را  مناسبی  راهبردهای   و  ها برنامه  دانشگاهی،  ش ورز  در  موجود  وضعیت  و  روابط

 . کنند  تدوین آزاد اسالمی  دانشگاه در همگانی

به  دانشگاه  که  است  این  اصلی  مسئلۀ  ،حال اسالمی  دانشگاهآزاد  از  یکی  و  عنوان  های معتبر کشور 

دانشجویان این دانشگاه    چشمگیر  استعدادهای  به  توجه  با   ترین دانشگاه حضوری جهان اسالم،بزرگ

ورزشیرشته  بیشتر  در با  های  دارای   این  اینکه  به   توجه  و    هایباشگاه  ترینبزرگ   از  یکی  دانشگاه 

 ورزش   زمینۀ  دررا    مطلوبی  جایگاه   است  نتوانسته  تاکنون  ،است  خاورمیانه  سطح  در  ورزشی  فرهنگی

احتمال  کند.  پیدا  کشور  در  آموزشی  و   همگانی   یک  نبود  ،مسئله  این  مهم   یلدال  از  یکی  زیاد  به 

  دهد می   نشاننیز    حوزه  این  ادبیات  بررسی  ،راستادراین  .است  دانشگاهی  ورزش  توسعۀ  الگوی مطلوب

 آن   توسعۀ  هایراهکار  ارائۀ  و   اسالمی  آزاد  دانشگاه  همگانی   ورزش  حوزة  در  سازیمدل  مورددر  که

مدل بر پارادایمیمبنای  است  پژوهشی  تاکنون  ، های  نشده  تاکنون انجام  هایپژوهش  و   انجام    شده 

 
1. El-Gilany 

2. Cheng 
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  بنابراین،  ؛دارند   فراوانی  پراکندگی  نیز  آزاد اسالمی  دانشگاه  همگانی  ورزش  راهکارهای  و  موانعبارة  در

  احساس   بپردازد،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  همگانی  ورزش  برای  چارچوبی  تشریح  به  که  مدلی  کمبود

 دانشگاه   در   همگانی  ورزش  برای  جامع  مدلی   ائۀرا  و   مقوله  این  به  پرداختن  ضرورت  ،روازاین  ؛شودمی

توسعۀ   مناسب  مدل  که  شودمی  مطرح  سؤال  این  ،حال.  شودمی  نمایان  ازپیشبیش  اسالمی  آزاد

 است؟ چگونه اسالمی آزاد دانشگاه  در  همگانی ورزش

 

 پژوهش روش

استفاد  پژوهشدر   با  نظر  ه حاضر  راهبرد  کورب  1ادیبنداده  ۀیاز  و  نظر2ن یاستراوس    های ، 

  پژوهش شد. روش    لیتحل  ورزش همگانی در دانشگاه آزاد  توسعۀ  هایمؤلفه  ةشوندگان دربارمصاحبه 

مطالعه هدف  ،این  نظر  اساس  یاهتوسعمطالعات    وجز  از  هدف  ایناست.  تدوین    ،ها پژوهشونه  گی 

اندازه  العهطم. این  ستهابرنامهو    ها طرح    های پژوهشوع  از ن  ،پژوهش گیری متغیرهای  از نظر نحوة 

کیفیدر  است.    3کیفی پدیده،  پژوهش  تبیین  و  درک  اجتماعیبرای  داده  های  از از  حاصل  های 

میمصاحبه  استفاده  مستندات  و  این  شودها  در  نظریه   پژوهش .  روش  دادهاز  استفاده    بنیاد پردازی 

ی، تفکرات و  اه آگ ب، دانش،  در نظر داشت تجارحاضر  العۀ  طم  پژوهشگر. با توجه به اینکه  ه استشد

بهه دیدگاه را  درگیر  افراد  مشخص ای  صورتمنظور  و  نظریۀ  بندی  کردن  کند،  بررسی  نظریه  یک 

ها شناخته روش که به نظریۀ برخاسته از دادهعنوان یک شیوة مناسب انتخاب شد. این  به  نیادبداده

به  ةشیو  ی نوع   ،شودیم که  است  کیفی  آنپژوهش  دست  با   وسیلۀ  یک  از  نظریهاستفاده  داده،  ای ه 

  ل یاز نوع تحل  یگروه   یهاقالب بحث  در  یفیک  پژوهش   کیپژوهش،    نیا  ،نیبنابرا  ؛ یابدتکوین می

ساختار  4ییمحتوا )  5یو  کوربین،  است  و  حاضر  یآمار  ۀجامع  .(230  ،2016استراس    ،پژوهش 

بند  بود  همگانی کشورورزش    دانشگاهیدانشگاهی و غیر  نظرانمتخصصان و صاحب  از  ها  آن   نیکه 

ها،  مصاحبه برای گردآوری داده   جرای ا  بنیاد وبا توجه به استفاده از روش داده  .انتخاب شدندنفر    20

ت به  پژوهشنمونۀ   نمونه رکیبی  صورت  روش  گلوله  6نظری   ریگیاز  روش   7برفیو  در  شد.  انتخاب 

نظرینمونه  روش    گیری  در  که  شناخته میزمینه   نظریۀغالب  نمونه شودای  به،  انتخاب گونه  ها  ای 

برفی نیز برای ه لگلو یریگیا نظریه کمک کنند. در روش نمونهد تا در رسیدن به ایجاد تئوری نشومی

 
1. Grounded Theory 

2. Strauss & Corbin 

3. Qualitative Research 

4. Content Analysis 

5. Framework Analysis 

6. Theoretical Sampling 

7. Snowball Sampling 
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تعداد  پژوهشگر  که    ی شود. زمانستفاده میاز شبکۀ اجتماعی با ویژگی مشترک ا  هاآوری نمونه جمع 

های مشترک  گر را که ویژگیفراد دیخواهد اها میالزم را پیدا کرد، از آنای  ه کمی نمونه با ویژگی

مکرر توسط افراد مطلع توصیه شوند. در مواردی که   ورطمعرفی کنند. ممکن است چند نفر بهدارند،  

ای بسیار معتبر نمونه ه  شدافراد انتخاب  ،شته باشدانظران وجود دصاحب  یراآ  بیناین نوع همگرایی  

دادرا   خواهند  مصاح  ابزار  .تشکیل  حاضر،  اکتشاف  قی عم  هایبهپژوهش  سؤالندبود  یو    های. 

علّ  اد،یبنداده  ۀنظری  ابعاد   ساسابر  و   بود   بازپاسخ  نوع  از  ها مصاحبه    ،یطیمح  طیشرا  ، یموجبات 

پ   ،اینهیزم  هاییژگیو و  گرفت.   امدها یراهبردها  قرار  بررسی  هر    برای  شدهدرنظرگرفته  زمان  مورد 

  در و  شد اجرا رضالعۀ حاطپژوهشگر م توسط ها مصاحبه بود. تمام  قهیدق 60 نیانگیطور مبه ،مصاحبه

 ی نظر ات ی. با توجه به ادبند شد سازیادهپی سپس  و ضبطها مصاحبه   شوندگان،مصاحبه  اجازة با ادامه

اهم  ،یفیک  یهاپژوهش با  کدگذار  لیتحل  ، هامصاحبه   جرایزمان  نآن   یو  .  شدانجام    زیها 

بار مرور شد تا به    نیها چندها، متن مصاحبه آن  یسازادهیپ ها و  مصاحبه  جرایپس از ا  ،منظورنیبد

معنلیتشک  یواحدها  نیترکوچک  و  شدند.  خ«  کلمات»اصطالح  بهو    هیدرونما  ا یدار  یدهنده  رد 

اآن  نیب  ر د  تیمرکز  افتنیمنظور  به برشدند  مرور    کلمات  نیها،  شدند.    یبندمقوله  ،اساسنیاو 

ثبات    ت،ینهاتکرار شد تا در  ییاستقرا  ریمس  ی بار ط  نیچند  ، ییهاو مقوالت ن   هیمتون اول  نیب  ،سپس

 . شود جاد یا ،ها بودآنچه حاصل از داده ةدربار هشگرانپژو نیب  در یو مشترک لقبوقابل

  تحلیلی  فرایندی  باز،   کدگذاری.  شدانجام    یو انتخاب  یصورت باز، محوربه  پژوهش  نیدر ا  یکدگذار 

  شوندمی  کشف  ها داده  در  ها آن   ابعاد   و  ها ویژگی  و شوند  می  یشناسای   ها مفهوم  آن  با  که  است

 از   ، فرد  اولین  با  مصاحبه  از  پس  پژوهشگر   ، حاضر  پژوهش   در.  (123  ، 2016کربین،    و  استراوس)

  ها،متن  کلمۀ  به  کلمه  و  عبارت  به  عبارت  دقیق  بررسی  با   و  کرد  استفاده  سطر  به  سطر  تحلیل  روش

  هاینمونه  انتخاب   درپژوهشگر    راهنمایتحلیل    شیوة  این  .پرداخت  ا همقوله  و   مفاهیم   شناسایی   به

 پاراگراف  در   موجود  اصلی   فکر  پاراگراف،   یا   جمله  یک  تحلیل  با   بعدی  مراحل  در.  گرفت  قرار  بعدی

 کدگذاری   .آمد  دستبه  مفهوم  از  تریتفصیل  تحلیل  آن،  به  مناسب  نام   دادن  از  بعد   و شد    شناسایی

  کدگذاری.  هاستآن  ابعاد  و  ها ویژگی  راستای  در  ها زیرمقوله   با   هامقوله   نکردمرتبط   عمل  محوری

کربین،    و   استراوس)  دارد  نظر  هاآن  اتصال   نحوة  به  و   یکدیگر  با   هامقوله   تالقی   چگونگی  به  محوری

  و  شدهشناسایی  مقوالت  دقیق   بررسی  با پژوهشگر    ،محوری  کدگذاری  مرحلۀ  در  (. 146  ،2016

  داد؛  قرار  اصلی  مقوالتدر    را  شوندهمصاحبه  هر  شدةکشف  مقوالت  ، هایشانتفاوت  و   ها شباهت

 تعیین   برای  ،همچنین.  شدند  بندیدسته   ترکلی  مقولۀ  یک  زیر  در  مشابه  مقوالت  تمام  کهطوری به

 شرایط   دخیل،  و  یعلّ  شرایط  ،پژوهش  هایسؤال   براساس  و  نظریه  تولید   هدف  با  و  مقوالت  بین  روابط

انتخاب  . شدند  بررسی  پدیده   پیامدهای  و  متقابل  واکنش  و   کنش  ای،زمینه   ندیفرا  ، یکدگذاری 
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پژوهشگر   ،حاضرپژوهش    در   (.182،  2016  کربین،   و  استراوس)  هاستو بهبود مقوله  کردنکپارچه ی

  های مقوله   شوندگان،مصاحبه  تمام  از  شده کشف  هایمقوله  کردنیکپارچه   با   گزینشی   کدگذاری  در

داستان  از  استفاده  تکنیک  از  بردنبهره  با  و   کرد  شناسایی  را  فرعی  و  اصلی تدوین   نوشتن سیر  به 

راهبردها  (،  یصلا  ة دی)علل پد   یموجبات علّ   در قالب  میمفاه  نیا  ،در پژوهش حاضر   .پرداخت  نظریه

پد  هاییراهبرد ) به  پاسخ  در  م   یاصل  ةدی که  وشوندیاتخاذ  بسترساز   طی)شرا  اینهیزم  هاییژگی(، 

مؤث شرا  درر  خاص  مؤثر    طی)شرا  یطیمح  طیراهبردها(،  راهبردها( دعام  پ   ر    جی)نتا  امدها ی و 

راهبردها(به نظرصبه  ، کاربستن  طر  یورت  پارادا  قیاز  مرتبط    به  یمیمدل  پا شدندهم  در  از    انی. 

  .شد  تیرواورزش همگانی دانشگاه آزاد    توسعۀمدل    ةپژوهش دربار  ۀینظر  ،ینشیگز  یکدگذار  ریقط

 شدن پژوهش حاضر نشان داده شده است. انجاممراحل  ارة یکشکل شم در

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 پژوهش حاضر  شدنمراحل انجام -1شکل 

 

روا  یبرا پا  نیا  ییسنجش  گزارش  مقولههداد  لیتحل  ندیفرا  یانی پژوهش،  و    شدهحاصل  هایها 

برابه مصاحبه  متن  مصاحبه   یهمراه  از  نفر    در  ا هآن  هاینظر  از  و  شد  فرستاده  شوندگانچهار 

ا  یو طراح  هاکدگذاری استفاده شد که   ند یفرا  ،نی. همچنکشیدماه طول    یکروند حدود    نیالگو 

از  و  شد ینظر که خود عضو گروه مصاحبه نبودند، بررسنفر از استادان صاحبدو  توسط   ،هایکدگذار

استفاده    نتدوی  در  ها آن  هایشنهادیپ  بهدشمدل  پژوهشگر  پا.  ک  ییای منظور سنجش  دو    ، یفیابزار 

پژوهش،    هایبا اهداف و سؤال  سهی و سپس مقا   جینتا  لیداد و پس از تحل  بیترت  یشیآزما  ۀمصاحب

 افزایش یابد. دقت ابزار پژوهش  تا شد داده ها شپرس بندیتیو اولو هادر سؤال یاتاصالح
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 نتایج 
حاضر،   پژوهش  پیادهدر  از  آنشدهانجام  هایمصاحبهسازی  پس  و سطربه  ها،  بررسی  سطر 

هر  ند شد  بندیپاراگراف جدول  کیو  شد  یدر  استخراج سپس .  فهرست  مفاهیم  ثبت  ،  و  شدند  شده 

. د ششده استخراج  یسازادهیپ   هایاز مصاحبهباز  کد    450  ،تینهادرروند کدگذاری باز انجام گرفت و  

 ارائه   باز  گذارید ک  فرایند   در   دهشسازیپیاده  های مصاحبه   از  یکی   نمونه  برای  شمارة یک،   جدول  در

 . است شده
 

 باز  کدهای و شدهاستخراج مفاهیم از اینمونه  -1 جدول

 کدهای باز  شدهمفاهیم استخراج ردیف 

PA1  شهری   ایمنیبودن  پایین .دارندهای ورزشی فعالیت  دادنانجام کمی برایامنیت شهرهای ما 

PA2 

 

 نرخ اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی  در کشور ما  

 یش یافته است. زا اف

 افزایش نرخ اعتیاد در جامعه 

 

PA3 
 

نیافتن ورزش همگانی در دانشگاه آزاد، نبود  یکی از عوامل توسعه

بدنی دانشگاه )ستادی و  نیروی متخصص ورزش همگانی در تربیت

 اجرایی( است.  

 فقدان نیروهای متخصص 

 

 

PA4 
بدنی  علمی و کارکنان تربیتبانک جامع اطالعات اعضای هیئت

 ها وجود ندارد. آنگیری از تخصص دانشگاه آزاد برای بهره

فقدان بانک جامع اطالعات منابع  

 بدنی  انسانی تربیت

PA5 

 

  دانشگاه  در  دانشجویان که است این  ما مشکالت ترینمهم از  یکی

  ورزشی هایفعالیت انجام   برای زمانی  و ندارند  آنچنانی حضور آزاد

 .نیست

 نبود وقت کافی  

PA6 
  قشر  افزایی دانش برای  آموزشی هایبرنامه  نیز  ما راستا  این در

 .  ایمنداشته دانشگاهی 

های آموزشی در  گزارنشدن دورهبر

 حوزة ورزش همگانی 

PA7 

 

 

  ورزش  های جشنواره و هابرنامه ، هاخوابگاه محیط  در  توانیممی ما

  را دانشجویان مشارکت   میزان شکلبدین  تا کنیم برگزار همگانی 

 .  دهیم افزایش

ورزش همگانی  های جشنواره

 خوابگاهی 

PA8 

 

  را غیرورزشی هایجشنواره توانیممی ورزشی هایجشنواره  کنار در

  خوبی مشارکت  بهانه  این به   نیز  غیرورزشکار افراد  تا کنیم برگزار

 .باشند  داشته

های تلفیقی ورزشی و  جشنواره

 غیرورزشی خوابگاهی 

PA9 
  و مجلس  دولت، که است  آن همگانی ورزش رد مهم  موانع از  یکی

 .  دارند  سیاسی  نگاه  ورزش  به   مجلس نمایندگان 
 نگاه سیاسی به ورزش  وجود 

PA10 
  دیگری  مشکل  کشور  در ما مدیران نصب و عزل در سیاسی دخالت 

 . گیرد قرار مدنظر  باید که   است
 عزل و نصب سیاسی مدیران 
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 باز کدهای و شدهجاستخرا مفاهیم از اینمونه -1 جدولادامه 

 کدهای باز  شدهمفاهیم استخراج ردیف 

PA11 

  در  ،همگانی ورزش هایفعالیت  در شرکت  به افراد تشویق برای 

  ها،همایش قالب  در جذاب  و متنوع  هایبرنامه  آزاد دانشگاه 

 .  ندارد  وجود مسابقات  و ها المپیاد ها، جشنواره

های متنوع و جذاب  برنامه  فقدان

 کنندهترغیب

PA12 است بوده هدفبی و غیراستاندارد  تاکنون  اجراشده،  هایبرنامه . 
نیافته و  های سازماناجرای برنامه

 غیراستاندارد  

 

  شان، یهاها و تفاوتشده و شباهتییشناسا  هایمقوله  قیدق  یبا بررس  ،یمحور  یکدگذار  ۀدر مرحل

گرفت  یاصل  هایمقولهدر  شده  کشف  هایمقوله  پژوندقرار  در  حاضر.  مرحل  ،هش   گذاری کد  ۀدر 

 ی از کدگذار  اینمونهدر جدول شمارة دو  .  ندشد  ییشناسا  همقول  14و    مفهوم  38تعداد    ،یمحور

 آورده شده است. یمحور
 

 شده در کدگذاری محوری شناساییهای مقوله نمونة -2جدول  

 مقوله مفاهیم کدهای باز 

 افراد جامعه فعال ریغ ی رواج زندگ -

 زنان جامعه در ورزش کم ت مشارک زان یم -

 در شهرها  تیبودن امننییپا -

 در جامعه  ادینرخ اعت  شی افزا -

 فراغت افراد جامعه کاهش ساعات اوقات-

 ها در رسانه یسهم اندک ورزش همگان  -

 ناسالم  هایحی جوانان به تفر ش یگرا  -

 عوامل اجتماعی 

ی
نگ
ره
ط ف

حی
م

-
ی 
ماع

جت
ا

 نشدن ورزش در جامعه نهینهاد - 

 زنان  ی فرهنگ یهاتیودمحد -
 عوامل فرهنگی 

 ی نرخ تورم و گران  -

 ارز در بازار  مت یق رات یینوسانات و تغ -

 ی اقتصاد میتحر  -

 در ورزش  ی سازیبه خصوص یتوجهبی -

 ی وام بانک ةبهر زیادبودن  -

 مردم  کم درآمد  زان یم -

 

 

 ثبات اقتصادی نبود

ط  
حی
م

ی 
اد
ص
اقت

 ها تیفعال  ریسود کم ورزش نسبت به سا  - 

 یی از ورزش دانشجو  ت یا حم بهها شرکت نداشتن لیتما  -

 ورزشی  نبود یارانۀ -

ریسک اقتصادی در  

 ورزش 
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 شده در کدگذاری محوری شناسایی های نمونة مقوله -2جدول ادامه 

 مقوله مفاهیم کدهای باز 

 ورزش دانشجویی  توسعۀهای بودن سیاستنامشخص -

 یی جوفقدان نگاه جامع به ورزش دانش -
 های مبهم یاستس

ی 
اس
سی
ط 
حی
م

 

 ی اسیس ی هاعزل و نصب -

 مداران به ورزش نگاه سیاسی سیاست -
 نظام سیاسی 

 غیر مت یی هواوآب ط یشرا -

 بودن کشور چهارفصل -
 شرایط اقلیمی 

ط
حی
م

ت 
یس
ز

 

 ی حیسبز و تفر   یوجود فضاها -

 ها و ... مثل جنگل یعیطب یفضاهاوجود  -
 فضاهای طبیعی 

 

پاال  سازیکپارچه یکه    رد گییبه خود م  هیپژوهش شکل نظر  هایافتهی  ی زمان  صورت  هامقوله  شی و 

  ،سازیکپارچه یرا شکل دهند. در    تریگبزر  یو طرح نظرشوند    وستهیپ   گریکدی  به  ها و مقوله   ردگی

توض  کی  حول  ها مقوله  قدرت  م   ،دارد  دهندگی ح یمفهوم که  از چندشوندیمرتب   ی برا  کیتکن  ن ی. 

داستان، استفاده از نمودار، مرتب    ریاستفاده کرد که شامل نوشتن س  توانمی  ها مقوله   سازیچه کپاری

در    پژوهشگر  ،. در پژوهش حاضرشودمی  یوتریکامپ  های و استفاده از برنامه  هاادداشتیو مرورکردن  

  یفرعو    یاصل  هایمقوله  ها، شده از تمام مصاحبه کشف  هایمقوله   یسازکپارچهیبا    یانتخاب  یکدگذار

از تکنکرد و با بهره  ییرا شناسا مدل  پرداخت.    هینظر  نیداستان به تدو   رینوشتن خط س  کیبردن 

ااستخراج   یمفهوم آزاد است که  پژوهش، مدل    نیشده در    براساستوسعۀ ورزش همگانی دانشگاه 

به  نیا  های افتهی است.پژوهش  آمده  ادامه  دست  ارائ  ،در  از  مفهوم  ۀپس  درپژوهش    یمدل    حاضر 

   .پرداخته شده است شدهینتدو الگوی کارکرد و  هااز مؤلفه   کیهر حیبه تشر دو،  ةشکل شمار
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 ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی توسعةمدل مفهومی  -2 شکل

 

آزاد   علمی دانشگاه بیشترین نظرهای اعضای هیئتکه برگرفته از    پژوهش حاضر طبق مدل مفهومی  

ابعااست،    اسالمی اسالمی  انی  د ورزش همگروابط  آزاد  نحدانشگاه  این شاخص و  اثرگذاری  بر  هوة  ا 

استورزش    توسعۀ معرفی شده  نحو  بهترین  زمینه مداخلهشرایط  .  به  و  بر گر  منطبق  مدل،  در  ای 

فرصت است  هایو ضعف  هاقوتها،  تهدیدها،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  موجود  تاکنون    وضعیت  در  که 

دیگری پژوهش  آن  هیچ  نشده  اهبه  میبه است.    پرداخته  و  نظر  روابط  این  از  آگاهی  با  بتوان  رسد 

خاص اسالمیدرحال   شرایط  آزاد  دانشگاه  پی)  حاضر  در  درتغییرات  تغییرات   نمودارپی  سازمانی، 

این امکان را برای ادارة کل   تحصیلی و ...(  وضعیت اقتصادی کشور، افزایش شهریۀمدیریتی مکرر،  
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دانشگاه  تربیت ارائۀ  فراهم  بدنی  با  تا  مناسببرنامهآورد  راهبردهای  و  پژوهش  ها  مدل  از    برگرفته 

 رقم بزند.   نهایت در کشورو در در دانشگاه را ورزش همگانی  در آینده ارتقای ،حاضر

 

 گیریبحث و نتیجه 
حاضردر   ارائۀ  پژوهش  اسالمی    توسعۀمدل    به  آزاد  دانشگاه  همگانی  است.   پرداختهورزش  شده 

اری  های کدگذینداز فرا  شدهالگو استفاده شد و مدل ارائه   بنیاد برای ارائۀداده  نظریۀاز    ،رظومنبدین

به با نخبگان  از مصاحبه  از مصاحبه،  نتایج تحلیل دادهبراساس    . دست آمدناشی  های کیفی حاصل 

پارادایمی   ب  قالدر  مفهوم    38مقوله و    14  ش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی حاوی ورز  توسعۀمدل 

دانشجویان، کارکنان ت  مشارک)افزایش    اصلی   وله(، پدیدة)یک مق  یشامل موجبات عل    گانهششابعاد  

)چهار    رایط محیطیشمقوله(،  )پنج    ایهای زمینهمقوله(، ویژگی)دو    (، راهبردعلمیو اعضای هیئت

 مقوله( بوده است.مقوله( و پیامد )یک 

نشان  پژوهش  مدل    . اندنظر گرفته شدهی درات علّموجب  عنوانعوامل فردی به  شده، مدل طراحیدر   

بر  می فردی  عوامل  که  همگانی    توسعۀدهد  اسالمیورزش  آزاد  مشارک  دانشگاه  افزایش  ت  و 

هیئت  اعضای  و  کارکنان  نقش و    دارند مستقیمی  تأثیر    علمی دانشجویان،  به  در    توجه  عوامل  این 

است. ضروری  مدل  پژوهشعوامل    کارکرد  مدل  روحی    ملشا   فردی  شرایط  فرد،  روانی،  و  دانش 

عوامل جمعیتی و جامعه  جسمانی،شرایط   فرد هستندوقت کافی،  )  .پذیری  در مدل    (1998چنگ 

تفریحی را عوامل های  مشارکت ورزش تفریحی تایوانی یکی از عوامل مشارکت دانشجویان در ورزش

است کرده  معرفی  نشان  (2017)  اللسانحفظ.  جمعیتی  خود  پژوهش  ،  همراهداشتن  که  داد    در 

عوامل  شناختی،  عوامل روان گروه، حمایت و پشتیبانی خانواده،    تعامل با افراد، عضویت درارتباط و  

اند  های دولتیمدل ورزش همگانی دانشگاهرفتاری  سطح  دهندة شکل ،یتی و دانش و آگاهی فرد جمع

پژوهش حاضر همسو   نتایج  با  دبنابراین  ؛استکه  مثبت قشر  نگرش  به مشارکت، کسب انشگاهی  ، 

های  در گرایش و جذب افراد به فعالیت  روانی، و  عنوان شرایط روحی  و نشاط و کسب لذت به  شادابی

دارند  ورزشی روان  (2013)زاده  مهدی.  اهمیت  مشارکت    عامل  راشناختی  عامل  در  مهمی  چندان 

ی برای شرکت  اندک دیت  محدوکه این عامل    گزارش کرده استو    است   قلمداد نکرده  قشر دانشگاهی 

  با نتایج پژوهش حاضر ناهمسوست؛ زیرا، طبق مدل پژوهشکه  کندهای ورزشی ایجاد میدر فعالیت

روحی حاضر عامل  تأثی-،  جامعۀروانی  مشارکت  افزایش  بر  مستقیمی  فعالیتدانشگاهی    ر  های  در 

 یحل براراه  نیبهتر  رسدیمنظر  به  ،راستادراین.  قلمداد شود  بزرگ  مانعیک  تواند  و میدارد  ورزشی  

شناسان و  استفاده از روان  ، یبدن  تی شرکت در فعالمنظور  هافراد ب  یشناختموانع روان  برداشتنان یماز

   باشد. نهیزم نیمشاوران متخصص در ا
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علمی در  نان و اعضای هیئتافزایش میزان مشارکت دانشجویان، کارک  ،در این مدل  محوری  پدیدة

برمقولهو    است  دانشگاهمگانی  های ورزش هفعالیت پارادایمی حول آن سازمان  مبنایها  دهی  مدل 

   .شوندمی

دانشگاه آزاد  سازمانی  منابع    کنندةتبیین  ، منابع انسانی، مادی و مالیکه  دهد  نشان می  مدل پژوهش 

برای همگانی    توسعۀ  اسالمی  درورزش  دانشگاه    ،نتیجهو  این  در  دانشگاهی  قشر  مشارکت  افزایش 

مدلبر  .دتنهس تربیت،  شدهارائه  اساس  اسالمیبدنی  در  آزاد  ستاد(  )ردة   دانشگاه  و  در    ضعف  صف 

حوزة در  انسانی  دارد.  منابع  وجود  همگانی  کارآمد   ورزش  و  متخصص  انسانی  ترین همم  ،نیروی 

جامعه  سرمایۀ و  سازمان  میهر  محسوب  انسانشود.  ای  همگان  یمنابع  ورزش  بخش  شامل    یدر 

مکار  ران،یمد ن  انیربکنان،  ماست    یداوطلب  یروهایو  نقش مهمیکه هر دسته  بر    یتواند  را مقدم 

مال مادی   یمنابع  و    ،و  ارتقا  در نهینهاد  ،تینهادرو    دانشگاه در    یورزش همگان  توسعۀدر  آن  شدن 

همکاران  . کند  ایفا  کشور و  به  (2014)  آصفی  را  انسانی  نهادینهمنابع  عوامل  از  یکی  کردن عنوان 

همگو مرزش  عوامل  سایر  کنار  در  کردهانی  که گزارش  نیز  (  2014)  شعبانی.  اند عرفی  است   کرده 

 که  تنیروهای انسانی متخصص و کارشناس اس  نگرفتنکارهب  ،ضعف ورزش همگانی کشورترین  مهم

پژوهش نتایج  با  یافته  اسالمی  همسوست.حاضر    این  آزاد  و    دانشگاه  نهادها  سایر  همانند  نیز 

در این   مواجه است ونیروی انسانی متخصص  در  ورزش همگانی با ضعف    کشور، در حوزة  هایارگان

باید  راس شایستهتخصصتا  و  ورزشی  گزینی،  گرایی  متخصصان  از  را استفاده  داوطلب  نیروهای  و 

 .  دهدنظر قرار مد

مادی  ، منابع  دانشگاه آزاد اسالمی  ورزش همگانی  توسعۀر  یکی از عوامل مؤثر د  ،طبق مدل پژوهش

ها  ابزارها، دستگاه  همۀ  ورزشی شاملهای  رساختیو ز  زاتیتجه  ،از منابع مادی  منظوردانشگاه است.  

  ، یساتیسأ عوامل ت  همۀفضاها و    نیو همچن  گوناگون  ورزشی  هایرشته   ازینمورد  ورزشی  التیو تسه

موزش، را در سطح آ  ورزشی  هایتیکه اجرای فعالاست    ی رزش همگانبهداشتی وو    ی رفاه-ی خدمات

برای    ،شکبدون  . (98  ،2015،  چیانکوزه  ، صفاری، امیری واحسانی)  د کنیم   لیتسه  بتو رقا   نیتمر

  (2014)  عراقی   ،همچنین.  های آن فراهم شودامکانات و زیرساخت  ابتدا  پرداختن به هر کاری باید

ی و تفریحی  ورزش همگان  توسعۀترین مانع و مشکل  عنوان مهمدر پژوهش خود کمبود امکانات را به

است کرده  پژوهش  معرفی  نتایج  با  با  حاضر همسوست  که  حاضر  پژوهش  نتایج  اما  مطالعۀ ،   نتایج 

  ،دلیل ماهیت ورزش همگانی هاند بگزارش کرده  آنان  ( ناهمسوست؛ زیرا،2014شعبانی و همکاران )

می نیز  امکانات  حداقل  پرداخت.  با  ورزشی  فعالیت  به  مصاحبهتوان  بیشتر  نظر  در  گان،  وندشطبق 

 تجهیزات ورزشی وجود دارد ها و  محدودیت زیرساختگانی  ورزش هم  دانشگاه آزاد اسالمی در حوزة

عناوین ورزش قهرمانی و با هدف کسب مدال و    ویژةنیز  و بیشتر فضاها و تجهیزات ورزشی موجود  
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ها در  و زیرساخت  وجود امکانات  یت زیادبه اهم  ، با توجهبنابراین  اند؛ شدهطراحی و ساخته  قهرمانی  

کردن کمبودهای منابع  برطرف  برای  مربوطه  مسئوالن  رودانتظار می  ،ورزش همگانی  توسعۀراستای  

چاره شکمادی  بدین  تا  کنند  فعالیتاندیشی  در  دانشگاهی  قشر  مشارکت  همگانی  ل  ورزش  های 

   افزایش یابد.

اعالوه در  بسزایی  نقش  دانشگاه  مالی  منابع  مدل،  طبق  بر  دانشجویان،  براین،  مشارکت  فزایش 

ها و  که اجرای طرح کنند. ازآنجامی  های ورزش همگانی ایفاعلمی در فعالیتئتکارکنان و اعضای هی

مابرنامه منابع  به  ورزشی  دارهای  نیاز  منابع  لی  این  شوند  توسعۀعامل  توانند  مید،  تلقی  . ورزش 

همکاران    آصفی در2014)و  نشان    (  خود  بودجۀاخت  که  نددادپژوهش  به    صاص  کافی  و  مناسب 

همگانی  نهادینهتمی  ورزش  به  کند.  کردنواند  کمک  جامعه  در  در 2013)  ا ینعیسم  آن   )

بودجبکم  ،کشور  یورزش همگان   یشناسآسیب  ورزش همگانی  اختصاص  ۀودن  از ضعف   ی به    یهارا 

ب  نیا  ةعمد کردحوزه  میبه  .یان  اسالمی نظر  آزاد  دانشگاه  در  سایر  رسد  اعتقاد  سازمان  همانند  ها، 

این بودجۀ    است که  مدیران  اهداف    منظوربهکافی  اختصاص  نوعی    ،ورزش همگانی  توسعۀپیشبرد 

سمانی  روانی و ج، فارغ از آثار مثبت روحی،  دلیلهمینبه  کند؛میمتحمل  سازمان  بر  اضافی    هزینۀ

و مانع بزرگی را بر  ود  شاختصاص داده میورزش  این نوع    بهاندکی    ورزش عمومی بر افراد، بودجۀ

  چنانچه  گفت  انتومی  ،بنابراین  کند؛همگانی در دانشگاه ایجاد میو پیشرفت ورزش    توسعهسر راه  

دا  همگانی ورزش    توسعۀ ایبر  کافی و    مناسب  بودجۀ   تأسیسو    ساخت   بخش در    هم  ه نشگادر 

 صختصاا  همگانی  ورزش  به  شیورز  ی هابرنامه  و  هاح طر  ایجرا  بخشدر    همو    اتتجهیزو    تمکاناا

طبق مدل    هیم بود.اخوآزاد اسالمی    هنشگادا  همگانیورزش    توسعۀو    پیشرفت  شاهد  شکبی  ،یابد 

میزان مشارکت    افزایش  برای  زمینه عنوان یکی از عوامل  به  ارتباطات  مقولۀپارادایمی پژوهش حاضر،  

فعالیت دانشگاه  های  در  همگانی  اثرورزش  اآزاد  ضعیف فناوری    در  ضعف  ست.گذار  عملکرد  و 

دانشگاه رسانه مقو  ،های  می  لۀاهمیت  نمایان  مدل  در  را  از  کندارتباطات  منظور  مقولۀ   فناوری.   در 

که  است  الزم    ی و دانش فن  ی اطالعات  های شبکهافزارها و  افزارها، نرمای از سخت، مجموعهارتباطات

جمع ذخآوری،  برای  توز  کردنرهیپردازش،  حوزداده  عیو  در  همگان و  ةها  استفاده    یرزش  کشور 

  دیتأک  در پژوهش خود(  2012)  ی بان یش(.  98  ،2015،  چیانکوزه  ، امیری و، صفاریاحسانی)  شودیم

است سازمان  کرده  همگان  یمتول  یهاکه  فرصت  یفناور  ی،ورزش  همانند  به  یرا  منظور  ارزشمند 

سر  یی گوپاسخ تحوالت  افزا  یطیمح   عیبه  گبه  ییکارا  شیو  میدر  .  رندیکار  رابطه  به توان  همین 

ورزش  اپلیکیشن  بههمگا های  دانشآگاهی  منظورنی  و  کردبخشی  توجه  دانشگاهی  قشر  .  افزایی 

  زای دانشگاه اهمیت دارد. ونطراحی پورتال جامع ورزش همگانی با استفاده از ظرفیت در  ،همچنین

ر مشارکت دز عوامل مؤثر  یکی اهای داخلی دانشگاه را شوندگان عملکرد ضعیف رسانهصاحبه م بیشتر
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فعالیت در  دانشگاهی  قشر  برشمردههاندک  همگانی  ورزش  ایده  ،اساسبراین  اند؛ ای  های  فقدان 

برای برنامهافراد، کمترغیب    نوآورانه  تبلیغ  به  روابط    در  های ورزش همگانی، ضعفتوجهی  عملکرد 

ر دانشجویی، گواه بر عملکرد  عمومی واحدها و مراکز دانشگاهی و سهم اندک ورزش همگانی در اخبا

در پژوهش خود نشان داد  (  2014)  زادهیمهد  .استها در دانشگاه آزاد اسالمی  بسیار ضعیف رسانه 

  نیتراز مهم  ،دانشگاه   یورزش  یها تیورزش و فعال  ةمناسب دربار  غات یو تبل  ی رساناطالع  فقدانکه  

بازدارند فعال   ة عوامل  در  در  رسانه  اندک سهم    (2011)   ی شعباناست.    یورزش  یهاتیمشارکت  ها 

چال  ی همگان  ورزش  جیترو از  همگان  یهاشرا  ورزش    شعبانی  ،همچنین.  استبرشمرده  ی  مهم 

اثر مثبت و معنا( گزارش کرد که رسانه2015) بر تشویق مردم  های گروهی  ورزش دارند،    به داری 

به ترویج و    اهبرخی رسانهولی   ر ورزش همگانی سهم  د  و  دپردازنمی ی  اورزش حرفه  توسعۀبیشتر 

  ینا  بهدانشگاه    یهارسانه   متأسفانه  ،همگانیورزش    توسعۀ  برها  رسانه  تأثیر  با وجود.  کمتری دارند

ورزش   بهرا    زمال  نماز  دخو  زیسا برنامهو    ییزربرنامهو در    رندندا  مطلوبی و    مناسب  توجه  موضوع

  بنابراین،  اند؛معطوف  قهرمانی و    یاحرفه  یهاورزش  به   ها برنامه  بیشترو    دهندنمی  صختصاا  همگانی

ر سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی  های تفریحی و همگانی درود با توجه به نقش ورزشمی  انتظار

دانشگاه بتربیتجامعه،   ویژه  دنی  نگاه  و  بهتوجه  به  حیصح  ی رساناطالع  ای  و  تیفعالموقع  و  ها 

 داشته باشد. برنامه ق و فو یورزش  یهابرنامه

استخراج  مدل  پژوهش  شدهبراساس  تربیت،  حاضر  از  تشکیالتی  دانشگاه  ساختار  و   توسعه  بربدنی 

نی  ابهام در تقسیم وظایف، نمودار سازما  .استاثرگذار  همگانی    ورزشدر  بیشترین مشارکت    درنهایت

تربیت جایگاه  تنزل  و  دانشگاهناکارآمد  ساختاربه  ، بدنی  نقش  را  مد ناکارآ  درستی  مدل  د  سازمانی  ر 

 توسعۀ کرده است که در    دیگزارش خود تأک( در  2014)  یاحسان  د. ندهنشان می  پارادایمی پژوهش 

بر سا  یورزش همگان و    فیشرح وظا  ن یتدو  ،یگذاراستیوحدت س  دیبا   ،گوناگوناقدامات    ریمقدم 

و  میتقس مستمر    جادیا  کار  نهادهاسازمان   نیبتعامالت  و  همگان  ةحوز  یها  سط  یورزش  وح در 

فعال  فاوتمت در  جامعه  افراد  مشارکت  تا  باشد  داشته   پور جوادید.  ابیگسترش    یبدن   ی هاتیوجود 

بهتشکیالتی  ساختار ضعیف  (  2017) آسیبرا  از  یکی  فراهعنوان  موجود در  گذاری یند سیاستای 

است کرده  معرفی  کشور  همگانی  پژوهش   ورزش  نتایج  با  همسوست  که  آزاد    .حاضر  دانشگاه  در 

ادارةرح وظ ش  ،اسالمی واحدها در حوزةتربیت   ایف  این  بدنی  و  است  نامشخص    امر  ورزش همگانی 

منابع در دانشگاه منجر شمهم به سردرگمی و هدر اختیارات    واگذارنشدن  ،ده است. همچنینرفت 

واحدها به  بیشتر  ، کافی  نظر  حوزةحبهمصا  طبق  در  ضعیف  عملکرد  همگانی،    ورزش  شوندگان، 

ظرفاستفاده از  بهرهیتنشدن  و  منطقه  هر  توانمندی  نگرفتن های  مسئوالن از  و  مدیران  های 

نیرو و کمبود نیروی انسانی    نکردنجذببراین، با وجود سیاست  عالوهبدنی را رقم زده است.  تربیت
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تربیت  اسالمی،  متخصص در حوزة  آزاد  دانشگاه  تاکنون  بدنی در  راستای اقاز گذشته  در  دام جدی 

ورزش قهرمانی صورت در حوزة  ورزش همگانی و چه    ی ورزشی چه در حوزةهاانجمن  کردنفعال

در دانشگاه    بدنی و ورزشتربیت  جایگاه  ارتقای  که  دهدنشان میحاضر    پژوهشمدل    نگرفته است.

ورزش همگانی و درنهایت  و تعمیم    توسعه  تواند موجبمی  ،ورزش همگانی   خصوصبه  آزاد اسالمی

  ی از اجرا   یریجلوگ  منظوربه  ،بنابراینهای ورزشی شود؛  در فعالیت  مشارکت قشر دانشگاهی بشترین  

گا   یموقت  یهابرنامه ترب  یسرسر هی  و  ادارات  جلوگ  یبدنتیدر  و  هدر  یریدانشگاه  منابع،  از  رفت 

کل    ة توسط ادار  قیکامالً شفاف و دق  د یبا  ی ورزش همگان  ۀنیدر زم  خصوصبهادارات    فیشرح وظا

   . شود و ابالغ  نیتدو یبدنتیترب

مقوله  از  دیگر  شناسایییکی  مدلهای  در  نظارت  ریزیبرنامه  پژوهش،   شده  بیشتر است.    و 

که  مصاحبه  داشتند  اذعان  عمومی  برنامهشوندگان  دانشگاه  تربیتهای  و سازمانبدنی    نیافته محدود 

  مهم ع  موضوکه این    اندورزش همگانی بسیار ضعیف  در حوزة  نی بدهای آموزشی تربیتبرنامهو    است

برنامه  به  توجه  تربیترا  ریزی  اهمیت  دانشگاه  در  ا  .کند می  برجسته بدنی   نتایج   ،مینهز  یندر 

است  ها پژوهش داده  دا  نکردن پیشرفتو    دکور  دالیل از    یکی   نشان  در   همچنین و    ه نشگاورزش 

 توجه   از  ناشی  شکبی  غت،افر  مهنگا  به  شیورز  یهافعالیتدر    کتر مشا  به  ننشجویادا  نداشتنتمایل

اسدی    آصفی  .استهای ورزشی  برنامه  بنامطلو  کیفیتو    هنشگادا  شیورز  ییزربرنامهدر    ناکافی  و 

  منسجم  دیهبرراهدایت  و  گذاری  سیاست  که نبود  ند( در پژوهش خود نشان داد2017)دستجردی  

ا  صحیح   ازنداچشم  دنبو  ،صحیحو   در   مناسب  تبلندمد  اف هدو    و  ساالنه  یهابرنامه  دنبو  نهایتو 

یافته  اندهشد  هنشگا دا  همگانیورزش    توسعۀ  مانع  ،مناسب  عملیاتی با  پژوهشکه  حاضر   های 

مردم   بیو ترغ   قیتشوبرای    مدون  یهاکه فقدان برنامه  کردگزارش    (2014)  یشعبانهمخوانی دارد.  

همگان ورزش  مهم  یک ی  ،ی به  آسضعف  نیتراز  و  فربیها  در  همگان  یگذاراستیس  ند یاها    ی ورزش 

  عملیاتی و    دیهبرراهای  برنامه  ین وتد  گفت  انتومی  موضوع  ینا  به  توجه  با  بنابراین،  ؛است  کشور

ا  مناسب ا  شدنیاجرو  را    توسعۀ  مسیر  نداتومی  هنشگادا  همگانیورزش    مردر   کند.  ارهمو آن 

پژوهش   نتایج  نشان  همچنین،  نبود  دهدمیحاضر  ورزش    ویژة  مناسب  شیزموآ  یها برنامه که 

  و   همگانی ورزش    زشموآ  رمنظوبه  شایسته  ادفرا  تربیت   برای  مناسب  شیزموآ  سیستم   دنبو  ، همگانی

  همگانیورزش    توسعۀ  مانع،  همگانیورزش  زمینۀ    در  مناسب  شی زموآ  یهاس کال  نشدناربرگز

پژوهش حاضر نشان می.  اندهشد  هنشگادا نتایج  نبودهمچنین،    مناسب  شیزموآ  یهابرنامه  دهد که 

ورزش   زشمو آ رمنظوشایسته به ادفرا تربیت برای مناسب شیزموآ  سیستم دبون ، همگانیورزش  ویژة
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کالاربرگز  و  همگانی ورزش   توسعۀ  مانع ،  همگانیورزش  زمینۀ    در   مناسب   شیزموآ  یها سنشدن 

  ( همسوست.2017اند. این یافته با پژوهش آصف )هشد  هنشگا دا همگانی

ورزش    توسعۀ  ملاعو  ترینمهماز    ه نشگادر دا  نی همگاورزش    زشموآ  که   اذعان کرد   انتومی  ،بنابراین

ازایناست  همگانی دا  ن مسئوال  رو،؛  بر  مناسب  یهاروش  باید   ه نشگاورزش  را  و    تقاار  ایآموزشی 

ا  حیاطرورزش    توسعۀ ورزش   ی عملکرد  ی هابر شاخصصحیح    نظارت  ، نبود مچنینه  . کنندجرا  و 

پادر  ضعف   ،واحدها   یهمگان  همگ  ش ینظام  ورزش  در  تعیین  ان مشارکت  مراکز  نبود  و  آمادگی  ی 

افراد تربیت م  ،جسمانی  حوزة  در  ضعیف  نظارتی  چارچوب  است  بین  دانشگاه  موضوع این    کهبدنی 

در    ،یابیارز.  کندبرجسته میرا    ی ورزش همگانی هادر برنامهدقیق  نظارت و ارزشیابی  ت  رضرو  مهم

 پور جوادی .  شودیدرست اجرا نم  یابرنامه  یچو بدون آن ه  داردقرار    ییاجرا  ۀو برنام  تیهر فعال  مرکز

رهبری   داد  (2018)و  آس  ند نشان  فرا  ی هاب یکه  در  ورزش همگان  یگذاراستیس  ند یموجود    ی در 

عوامل  کشور ضعف    ی شامل  کنترل،در  چون  و  برنامه  نظارت  در  اجرا  یزیرضعف  می  و   ..   .شودو 

ارزیابی و مدیریت و  استاند  ایهمقوله   که  خود نشان داد  در پژوهشنیز  (  2017)  للساناحفظ  ارد و 

سازمانی  برنامه سطح  در  دانش  ریزی،  همگانی  ورزش  دگاهمدل  دولتی  که  های  است  امر  خیل  این 

در  توانمی همگانی    توسعۀد  باشد  های دانشگاهورزش  اثرگذار  یافتهدولتی  این  وی  .  پژوهش  با های 

پژوهشیافته این م  .حاضر همخوانی دارد  های  به  بهبا توجه   ی هاشاخص  نیتدورسد  نظر میوضوع 

ارز و  ترب  یابینظارت  عملکرد  حوز  یبدنتیبر  در  همگان   ةدانشگاه  بازآمیورزش  مدیران ،   وزی 

واحدربیتت دانشگاهی  بدنی  زمینه  های  این  کمیتۀدر  تشکیل  باشد.نظارت    و  ضروری  ارزشیابی    و 

پژوهش می   مدل  نشان  دا  قانونی   تماالزا  که  دهدحاضر  در    همگانی ورزش    حقوقی  هیگا جا  شتنو 

در پژوهش خود    (2014)و همکاران    آصفی  آن کمک کند.  توسعۀبه    نداتومیآزاد اسالمی    هنشگادا

کرد و    بیان  مناسب  مقررات  و  قوانین  تدوین  زمینۀالزم که  در  همگانی    االجرا  در  تواند  میورزش 

باشدنهادینه مؤثر  آن  اسالمی  دانشگاهدر  اما    ،شدن  رشته نامهآیین  ،آزاد  ههای  ورزش  مگانی  های 

افزون است.  برای  نامهآیین  براین،ضعیف  همگانی    توسعۀهایی  دانشگاه  ورزش  این  ندارد.  در  وجود 

بههای  نامهآیین  ، براینعالوه همگانی  ورزش  در  مشارکت  و  تشویقی  افراد  تشویق  افزایش منظور 

آ در  نمشارکت  نیز  فعالیتها  همگانی  ورزش  است؛ضبسیار  های    نیناقو  که  مانیز  ، بنابراین  عیف 

از  ای  پاره  ایبر  مناسب  ییاجری اهاضمانت  و  نکندرا    همگانی   ورزش  توسعۀاز    زمال  حمایت   هنشگادا

شد.  همگانیورزش    توسعۀ  ، شکبی  ،باشد  شتهاند  دجوو  دموجو  نیناقو خواهد  مواجه  مشکل    با 

که    هستند   ی رونیب  اینه یزم  یترها بس  ا ی  یرون یب  هایکنندهفراهم  رینظ  یطشرای  ،محیطی  طیراش

ا در  اجرابه   نهیزم  نیراهبردها  هستند.    ییصورت  شرایط  ثمربخش  از  بر    محیطییکی    توسعۀ که 

نگ ضعیف  . فرهاجتماعی استو    گذار است، محیط فرهنگیهمگانی دانشگاه آزاد اسالمی اثر  ورزش
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بر میزان مشهای فرهنگی زنان میمحدودیتورزش در جامعه و   افراد جامعه تواند  ارکت حداکثری 

کرده است در پژوهش خود گزارش    (2014)  و اندام  زادهیمهدراستا،  این. درمنفی داشته باشدتأثیر  

زم  فیضع  یسازفرهنگ  که همگان  ۀنیدر  محدود   یورزش  زم  یفرهنگ  یهاتیو  در   ۀ نیموجود 

تالش    ن، یبنابرا  ؛ دنشومیخته  شنا  افراد   یبدن های  تیفعال  مشارکت در  موانع  نیتراز مهم  ، یبدن تیفعال

  نیبه مشارکت در ا  ی منف  یهاشاز نگر  یبردن برخنیبو از  یبدن   تی فرهنگ ورزش و فعال  جادیا  یبرا

فعال بانوان  در  ژه یوبه  ،ها تیگونه  با  می  .است  یضرورمورد    و  یفرهنگ  هایسمیمکان  اتخاذتوان 

ورزش،   گرایش بهداشتن  ن جامعه به  ترغیب بانوا  ،حورمآموزش سبک زندگی ورزش  رینظ  یاجتماع 

سالم،    های ن به تفریحسالمت عمومی و افزایش گرایش جوانا  تقویت و ارتقایامنیت شهرها،    افزایش

  و  یفرهنگ   تفاوتم  هاینه یزم  ردن ورزش در جامعه،کهای فرهنگی زنان و نهادینهکاهش محدودیت

  طیمح  شوند. یزان مشارکت افراد به ورزش میباعث افزایش م؛ زیرا، این موارد  فراهم کرد  را  یاجتماع 

ب  ة رندیدربرگ  اقتصادی نرخ  اقتصادی،  نرخ    کاری،یرکود  تورم،  مل  رشد گذاری،  هیسرمانرخ    ،ی درآمد 

سرما پس قگذاریهیانداز،  بهره  ها، متیها،  ا   و  وریدستمزدها،  و  )  ستخدامنرخ    ،2016  ،قرهصفاری 

نبود  و در مدل حاضر    (59 این  است که    در ورزش  اقتصادیکشور و ریسک    ی اقتصادثبات  شامل 

مموارد   همگان  افرادمشارکت    زانیبر  ورزش  م  دانشگاه  ی در  زمینۀپژوهشدر  .  دنگذاری اثر  در   ها 

بعد    ،هایبررس بیشتردر  باًیکه تقر استشده اشاره موضوع  نیبه ا (2004چارچوب ورزش انگلستان )

فع  عاملی  ،یاقتصاد  ا ی  ی مال خود  به  که  نم   هاتیالاست  ا  ؛دشویمربوط  به    یبسترها  جاد یبلکه 

عوامل    نیکه خود اشود  یمشارکت مربوط م  زیاد   هاینهیهز  و  کم درآمد    ، یر تورم، گرانینظ  یاقتصاد

مدل    اساسبر  د.وابسته هستن  گری کالن د  یو بسترها  یاقتصاد مقاومت  م،یتحر  رینظ  گرید  ایبه دسته 

همگانی    و تعمیم ورزش  توسعهمحیطی است که بر    واملحقوقی از دیگر ع -، محیط سیاسیپژوهش

اثر هایی است  مواضع و سیاست  برگیرندةدر  حقوقی -محیط سیاسیگذار است.  دانشگاه آزاد اسالمی 

دربارة دولت  به  که  میموضوعی  سیاسیحاضر  مطالعۀدر  گیرد.  کار  محیط  شامل  ح-،  قوقی 

زمینۀ  نامشخصهای  سیاست دانشجویی،  توسعۀ  در  دانشجویفق  ورزش  به ورزش  نگاه جامع  ی، دان 

ششم    وجود اسناد باالدستی نظیر برنامۀ  و  به ورزش  نگاه سیاسی مسئوالنهای سیاسی،  نصبعزل و  

کشور  توسعه اساسی  قانون  سوم  اصل  می  و  که  بهاست  غیتواند  یا  مستقیم  بر  رصورت  مستقیم 

اثر  شدنهمگانی اسالمی  آزاد  دانشگاه  باشد.گذورزش  ز  ار  بر   یژرف  هایاثر  یطیمحستیمسائل 

سازمان  ارییبس پداز  و  )ندار  ها دهی ها  و  د  انسان  (.59  ، 2016،  قرهصفاری   بیشترین   د یبا  ی منابع 

ورزش در فضای آزاد   زیرا،ببرند؛    رانیا  ییهواوو آب   یمیاقل  شرایطو    یعیاستفاده را از فضاهای طب

  ش یر افزابتواند  یم  ستیزطیدارد و مح  سرپوشیده  ورزشی  اکنکمتری از ورزش در ام  ۀنیمعموالً هز

 کشور  چهارگانۀهوایی  وتنوع آب   (2013)و همکاران  نیا  سمیع  باشد.گذار  مشارکت مردم به ورزش اثر
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های  فعالیت  ضعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور برایو  منظرهای موجود از  همچنین وجود ظرفیت  و

است که  ی ورزش همگانی کشور ارائه کرده  های پیش رورا از فرصت   و ...گردی  گردشگری، طبیعت

دارد؛ همخوانی  حاضر  پژوهش  نتایج  می  ،براینبنا  با  متفاوتبرنامهرود  انتظار  همگانی  های  ،  ورزش 

 .اجرا شود متناسب با فضاهای طبیعی و شرایط اقلیمی هر منطقه

بدنی دانشگاه  تربیت  های فعلی ناکارآمدی برنامه  از دالیل عمدة   کرد که یکیتوان بیان  کلی میطوربه

  شده و مدل ارائهاست   جامعمند نظام ، نداشتن یک مدل و نقشۀورزش همگانی در حوزة آزاد اسالمی

پژوهش حاضر بهمی  در  اسالمی  تواند  آزاد  دانشگاه  تحلیلی ورزش همگانی  ابزار  مبنای عمل  عنوان 

به بتوان  تا  بیطور  قرار گیرد  به حل مشکالت  این حاصولی  در  پرداخت.  شمار  از ورزش    ۀیپا بروزه 

به    ینوع کرد و به  لیرا تحلدانشگاه آزاد اسالمی    ی ورزش همگان  ندیفرا  وانتیحاضر مپژوهش  مدل  

مبتن  افتیدست    د یجد   یبنددسته  نظر  یکه  همگانهای  بر  ورزش  ا  ی خبرگان  مدل،    نیاست. 

بر  یشناخت آزاد   یهمگانورزش    توسعۀر  دثر  ؤم  یدیعوامل کل  ییشناسا  ۀیپاجامع و کالن   دانشگاه 

چگونگ  اسالمی آن  یو  با  تعامل  م  گری کدیها  چارچوب  آوردیفراهم  برا  یو  دادن انجام  یمناسب 

   آید.شمار میبه حوزه   نیدر ا ترقیو دق شتریمطالعات ب

 به   توجه  با  شوندگانمصاحبهبیشتر    به  دشوار  توان به دسترسیحاضر می  های پژوهشاز محدودیت

  مصاحبۀ  به  شوندگانمصاحبه  از  برخی  نشدنتمایلو    هاآن  کاری  هایدغدغه  لی،شغ  هایمسئولیت 

از    تن  چندردن  نکمشارکتو    شدهتدوین  هایسؤال  به  مکتوب  پاسخ  برای  هاآن   درخواست  و   شفاهی 

دانشگاهی   فرانخبگان  مصاحبه  در  کرد.یند  اشاره  نامعلوم  دالیل  می  به  پژوهشگران   شودپیشنهاد 

راستای    حاضر  پژوهش  همانند  دیگری  ایهپژوهشآینده   توسعۀدر  و  در    رشد  همگانی  ورزش 

کشور،دانشگاه جامع  ارائۀ  درمورد  های  طریق  الگوی  از  همگانی  نظریۀ  ورزش  درداده   راهبرد    بنیاد 

انجام دهنهای  دانشگاه را  و   ددولتی  آن    ، همچنین  . کنند  مقایسهحاضر    پژوهش   های یافته  با   نتایج 

اسالمی   ورزش  ساختار  بازطراحی  منظوربه  اسانهشنآسیب  مطالعات آزاد    روزآمدکردن  و  دانشگاه 

 . انجام شود آن افزاری  نرم و افزاریسخت  هایزیرساخت
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Abstract  

The purpose of this study was to present a sport for all development model in Islamic Azad 

University that was carried out using systematic theory of foundation data theory. The 

participants in the present study were experts and clear-sighted persons in the field of sport 

for all, working in physical education and sports sciences faculties. Twenty of them were 

selected as theoretical sampling for deep and exploratory interviews and interviews 

continued until theoretical saturation stage. The credibility of the findings was determined 

by the members matching methods, peer reviews and trial interviews. For data analysis, 

open, axial and selective coding was used. The results indicate that 450 initial conceptual 

propositions with 14 categories and 38 meanings in the form of six dimensions of the 

paradigmatic model including: causal factors (1 categories); the main phenomenon 

(increase participation of students, staffs and faculty members); strategy (2 category); the 

underlying features (5 categories); environmental conditions (4 categories); outcomes (1 

category) were identified. The results of the research model showed improvement in 

attitude and awareness, increasing motivation and interest and increasing vitality and 

happiness can attract the participation of students, staff and faculty members in university 

sport for all activities. Therefore, it is essential for the development of sport for all and 

increasing the participation of individuals, sport for all development policies based on the 

model in the Islamic Azad University. 
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