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Abstract 
The aim of this study was to provide a model for the analysis and management 

development of family sport in Iran. 

The statistical population consisted of two parts of the human community (company 

managers, university professors, etc.) and the information society (books, articles, 

documents, media pages and so on). The sample was judged to have a sufficient number 

based on theoretical saturation (19 people and 84 copies). The research instrument was a 

library survey and framing exploratory interviews. The validity of the instrument was 

assessed and approved based on the legal and scientific credibility of the sample, expert 

opinion and consistency of the editors' data. Multilevel coding method with matrix and 

system analysis approach was used for data analysis. 

The framework for the identified research included four general perspectives; family 

capacities for sport participation (5 dimensions and 16 components), ecosystem capacities 

of family development (5 dimensions and 20 components), mechanisms of family sport 

participation (6th dimension and 26 components), and implications of expanding sport 

participation (4 dimensions and 17 components). The nature of the relationship between 

the variables in the model is determined based on causal relationships and system analysis. 

In addition, family development challenges and strategies were determined in accordance 

with the model framework. 

 Based on the current research results, it can be said that the development of family sport 

is formed from the systematic interaction and result of the two components of the family 

and ecosystems in the process of sport participation, and its ultimate goal, the sustainable 

development of civic sport and social health, is centered on family institutions. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
Sports activity is recognized worldwide as a strategy to promote health and 

vitality, especially during leisure time. However, in Iran, sport participation per 

capita is low (less than 20%) and large public sport development programs have 

not been successful (Sixth Development Plan, 2017). Issues such as the 

restrictions on women's sports and the low status of sports in the household basket 

have resulted in sports becoming part of the Iranian family's consumption style as 

a recreational and leisure model. Therefore, promoting the culture of family sports 

can be described as a strategic and essential solution for the development of civic 

and public sports. Repeated studies have shown the beneficial and lasting effects 

of physical and mental exercise in different classes, and there are many scientific 

and experimental evidences of the known benefits of physical activity and sports 

participation, but nationwide reports still suggest that the donor is a high 

percentage of inactive people (Saffari, 2012). Therefore, the need for lifestyle 

change interventions for citizens and families is strong. This research has mainly 

focused on identifying and analyzing demographic, psychological, behavioral, 

social, cultural, and other factors affecting participation in sports. The aim of this 

study was to provide a model for the analysis and management development of 

family sport in Iran. 

  

Methodology 
In this qualitative, systematic and explicit study, the statistical population 

consisted of two parts of the human community (company managers, university 

professors, etc.) and the information society (books, articles, documents, media 

pages and so on). The sample was judged to have a sufficient number based on 

theoretical saturation (19 people and 84 copies). The research instrument was a 

library survey and framing exploratory interviews. The validity of the instrument 

was assessed and approved based on the legal and scientific credibility of the 

sample, expert opinion and consistency of the editors' data. Multilevel coding 

method with matrix and system analysis approach was used for data analysis. 

 

Results 
The framework for the identified research included four general perspectives; 

family capacities for sport participation (5 dimensions and 16 components), 

ecosystem capacities of family development (5 dimensions and 20 components), 

mechanisms of family sport participation (6th dimension and 26 components), and 

implications of expanding sport participation (4 dimensions and 17 components). 

The nature of the relationship between the variables in the model is determined 

based on causal relationships and system analysis. In addition, family 
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development challenges and strategies were determined in accordance with the 

model framework. 

  

 
Figure 1- Theoretical and Analytical Framework of the Research 

 

Conclusion 

Family sport is one of the most important models of civic sense development and 

compatible with Iranian Islamic culture, which has not been developed 

scientifically and practically in the country so far. Based on the current research 

results, it can be said that the development of family sport is formed from the 

systematic interaction and result of the two components of the family and 

ecosystems in the process of sport participation, and its ultimate goal, the 

sustainable development of civic sport and social health, is centered on family 

institutions. It can be said that achieving an optimal level of family sport 

development requires an ecosystem management approach to appropriately 

engage all institutions and stakeholders to play an active and inclusive role. 
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 چکیده  

روش تحقیق    بود.  رانيدر ا  یتوسعه ورزش خانوادگ  تيريو مد  لیتحل  یبرا  يیالگوحاضر ارائه    هدف از پژوهش

انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه  سیستماتیک  و  از نوع تحقیقات کیفی با رويکرد اکتشافی  

-نمونه، و ...( بود. هارسانهها، مقاالت، اسناد، انسانی )مديران، اساتید، مربیان، و ...( و جامعه اطالعاتی )کتاب

نسخه(.   84نفر و    19اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد )گیری به تعداد قابل کفايت بر مبنای رسیدن به  

اساس اعتبار   دار بود. روايی ابزار برهای اکتشافی چارچوب مصاحبه  و  ایابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه

گرديد. جهت    تأيیدارزيابی و    کدگذار ، نظر خبرگان و ضريب توافق بین مصححانآماری  حقوقی و علمی نمونه

کدگذاری چندمرحلهدادهتحلیل   از روش    چارچوب پژوهش   رويکرد تحلیل سیستمی استفاده شد.  وای  ها 

شده کلی  شامل  شناسايی  منظر  ورزشیخانوادگ   یهاتیظرف  ، چهار  مشارکت  برای  و    5)  ی  ، (مؤلفه  16بُعد 

ی  خانوادگ   یمشارکت ورزش  یسازوکارها،  (مؤلفه  20بُعد و    5)  توسعه ورزش خانوادگی  های اکوسیستمیظرفیت

ارتباط بین ماهیت    .بود  (مؤلفه  17بُعد و    4)  یگدخانوا   یتوسعه مشارکت ورزش  یامدهایپ  و(  مؤلفه  26بُعد و    6)

ها و همچنین چالشمشخص شده است.  معلولی و تحلیل سیستمی  -روابط علی  بر اساسدر مدل    متغیرها

-های پژوهش میيافته  بر اساسگرديد.  تعیینراهکارهای توسعه ورزش خانوادگی متناسب با چارچوب مدل 

گفت   نظامندتوان  تعامل  از  ورزش خانوادگی  برآيند    توسعه  منظرمؤلفهو  و    های دو  در    اکوسیستمخانواده 

توسعه پايدار ورزش شهروندی و سالمت   دستیابی بههدف نهايی  و  گیرد  فرايند مشارکت ورزشی شکل می 

 اجتماعی با محوريت نهاد خانواده است.

 

 .، مدل توسعهتوسعه ورزش، ورزش شهروندی، ورزش خانواده کلیدی: گانواژ
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 مقدمه 
نشان ميگزارش المللي  بين  و  کههای ملي  ايراني در  شاخص  دهد  نشاط در جامعه  و  های سالمت 

شود. در  ايران جزو کشورهای توسعه نيافته از اين منظر محسوب ميوضعيت نامناسبي قرار دارد و  

و مجازی و مصرف کاالهای    فعال، تفريحات نامناسبغيرعين حال گرايش به سبک زندگي کم تحرک و  

در اين ميان فعاليت ورزشي به عنوان يک راهکار جهت  غيراستاندارد بهداشتي باال گزارش شده است.

و کاربرد محوری   است  نشاط به ويژه در اوقات فراغت در سطح جهان پذيرفته شدهارتقای سالمت و  

های توسعه ورزش درصد( و عمده برنامه 20دارد. اما در ايران سرانه مشارکت ورزشي پايين )کمتر از 

 ، 2017)گزارش بخش ورزش در برنامه ششم توسعه ،    اندهمگاني تا کنون موفقيت قابل توجهي نداشته

های ورزش بانوان و جايگاه ضعيف ورزش در سبد خانوار سبب شده  سائلي مانند محدوديتم  (. 66

است تا ورزش به عنوان يک الگوی تفريحي و فراغت در سبک مصرف خانواده ايراني جايگاه مناسبي 

توان از ترويج فرهنگ ورزش خانوادگي به يک راه حل راهبردی و بسيار  نداشته باشد. از اين رو مي

 ی جهت توسعه ورزش شهروندی و همگاني نام برد.  ضرور

انجام   زمان و مکان در کنار هم  به  اعضای خانواده بدون توجه  تفريح خانوادگي، تفريحي است که 

مي  دهند.مي خانوادگي  )غيرمشارکتي(تفريح  خانواده  يک  اعضای  به صورت همراهي  چند    تواند  يا 

باشد کنار هم  در  )مشارکتي(  گ   .خانواده  خانوادهنحوی  در  فراغت  اوقات  اساسها  ذراندن  طبقه   بر 

اند  دادهمطالعات نشان  اجتماعي، فرهنگ محلي، مکان جغرافيايي و مواردی از اين قبيل تفاوت دارد.  

  هر چه کنند.  که طبقات پايين جامعه به نسبت طبقات مرفه جامعه کمتر از فراغت فعال استفاده مي

  ، 2011، رفعت جاه)شود مي افزوده  خانگي برون های فعاليت ميزان بر باشد  باالتر   افراد اجتماعي طبقه

موانع  ( سه نوع مانع برای تفريحات خانوادگي تعريف کرده است: اول  1987)  1داون و گودبب   (.14

رفتاری    یاه موانع يا الگو  مربوط به  موانع فردی  و موانع دروني خانواده، دوم   ترجيحات  ي مربوط بهدرون

که مربوط  اوقات فراغت    محيطيموانع  و سوم    را به همراه دارد  مشارکتعدم    که  بين فردیروابط  و  

شوند.  . عواملي نيز هستند که باعث تعيين يا تغيير الگوهای فراغتي ميبه امکانات در دسترس است

دسترس، شبيه شدن نقش مرد و زن به هم در خانواده باعث تغيير    وقت آزاد و اماکن و امکانات در

خانواده، تبليغات و انواع   مصرفي  (. عادات29  ،2010)مديری و سفيری،الگوهای فراغتي شده است  

 خود  هاگروه  و  عاليق  تکثر  و  دارد. همچنين فردگرايي  تأثيرها  شبکه معاشرتي در الگوی مصرف خانواده

  زمان  کاهش   دهد مي  رخ  عمالً  آنچه  کالم  يک  در  و   گذاردمي  تأثير  هاتفراغ   شدن  فردی  روی  بر

  و  خانوادگي  ارتباطات  دل  از  گذشته  در  ما  جامعه  در  تفريح  درست  و  واقعي  الگوی.  است  خانوادگي

  زندگي   سبک  و   شکل   بلکه  نيست،  قوی  فاميلي   ارتباطات   تنها   نه  امروزه  اما   است،   گرفتهمي  شکل   فاميلي 
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  هم   ایخانواده  هيچ   هاخانواده  موارد،  بسياری  در  که  آورده   پديده  فکری  نظر  از  را  شرايطي  نيز  امروزی

  بر  شناسانجامعه  از  باشند. بسياری  داشته  آنها  با  ارتباط  برقراری  به  تمايل   تا   کنندنمي  پيدا  خود  وزن

  و  دوستانه  يا  فاميلي ارتباطات يعني ما سنتي الگوهای دل از خانواده تفريح نوع بهترين که  باورند اين

  بر اساس  بايد   ارتباطات  يعني   باشد،   جوانان  عالقه  مورد   که  گيردمي  امروزی شکل   عناصر  با   آن  تلفيق

و    يرکرميشگيرد )  شکل  خانواده  چند  يا  دو  هر  در  جوان  و  نوجوان  دختران  و  پسران  همتايان  وجود

 . (49 ،2018، همکاران

مطالعات اوقات فراغت با رويکرد اقتصادی سه نوع فعاليت فراغتي را معرفي  شورای عالي جوانان در  

هزينه مانند رفتن به سينما ها، فراغت کمهزينه مانند پياده روی و گردش در پارکفراغت بي .کند مي

از .  استهزينه  پرها و يا تفريحات نيازمند به کاالهای و بازديد از موزه و فراغت ُپرهزينه مانند مسافرت

توان بيشتر الگوهای آن را جزو  آنجا که اکثر تفريحات ورزشي نياز به صرف هزينه بااليي ندارد مي

بيني  تفريحات ورزشي شامل رفتارهای تفريحي پيشبندی کرد.  تفريحات بي هزينه و کم هزينه دسته 

  به با آن است.های مشاهای ورزشي يا فعاليتشده مانند فعاليت جسماني و يا بازی و رشتهو تعريف

به عنوان مشارکت ورزشي به صورت همراهي حداقل دو نفر از اعضای خانواده به ورزش خانوادگي  

ها و اقداماتي  شامل تمامي ساختارها، نقش   1توسعه ورزش خانوادگي  .شودصورت همزمان شناخته مي

ده در طبقات  ها به صورت همراهي اعضای خانوااست که جهت بسترسازی مشارکت ورزشي خانواده

گيرد تا اعضای خانواده بتوانند به دستاوردهای فردی و مشرکت عملکرد  مختلف جامعه صورت مي

تفريحات ورزشي مانند کايت سواری و اسب سواری   . (81  ، 2014ورزشي برسند )دستوم و همکاران،  

(  2001. تندنويس )بي هزينه هستندُپرهزينه، مانند شنا کم هزينه و مانند پياده روی و کوهنوردی  

حسب مکان به سه دسته فراغت در خانه، فراغت درون شهری و    در گزارشي فراغت را در ايران بر

فراغت بيرون شهری در اولويت اول قرار گرفت. کاشف    فراغت بيرون شهری تقسيم کرد که در اين بين

کننده به اوقات فراغت فردی، دو نفره، خانوادگي و  ( نيز فراغت را بر حسب تعداد افراد شرکت2001)

مشارکت   تيمختلف مانند وضع  یهااز جنبه  توانيرا م  يورزش همگاناجتماعي تقسيم کرده است.  

و دهها جنبه   يها در ورزش همگاننقش رسانه  ،يورزش همگان   گاهي جا  ،يبدن  یهاتيافراد، تنوع فعال

 قرار داد.  يمورد بررس گريد

انگيزه و تحکيم روابط خانوادگي   بسيار    و  استاهميت پرداختن به تفريح خانوادگي به دليل ايجاد 

ورت تر صفکری و حل مشکالت راحتتر از تفريح فردی است. در هنگام تفريحات خانوادگي هممهم

ها  شوند که اين آشناييهم آشنا مي  گيرد. بسياری از افراد در زمان تفريح خانوادگي مشارکتي بامي

اوقات تفريح  تواند زمينه ايجاد روابط اجتماعي از دوستي تا همکاری و حتي ازدواج را شکل دهد.  مي
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  ،1989،  1)هورنا   ردخانوادگي ميتواند با مشارکت و يا بدون مشارکت خانواده های ديگر صورت پذي

  تواند ها باشد، مي. با وجود اهميت زياد تفريحات، در صورتي که بيشتر بدون مشارکت خانواده(229

  ،آقاپوردهد )مي  کاهش  را  افراد  بودن  اجتماعي  حس  چون  شود  قلمداد  اجتماعي  هایآسيب  از  يکي

نوع همراهي افراد صورت گيرد و بين های فراغتي بايد به صورت اعتدال در  بنابراين زمان  (؛31  ،2010

  چنين  آموزش  تفريحات فردی يا جمعي، و خانوادگي يا غيرخانوادگي توزيع زماني مناسب رعايت شود.

گذاری اجتماعي و فرهنگي است  امری ضروری در سياست  والدين  خصوص  به  و   مردم  به  مفاهيمي

بر غنيپرداختن به ورزش در تفريحات    (.46  ،2008)رباني و رستگار،   سازی زمان  خانوادگي عالوه 

ات متقابل والدين و تأثيرکه  فراغت خانوادگي، از جهات ديگری نيز اهميت زيادی دارد. به ويژه اين

 بر اساس های ورزشي در زمان فراغت بسيار زياد است؛ به نحوی که  فرزندان در پرداختن به فعاليت

تحقيقات موجود، والدين ورزشکار به احتمال زياد فرزندان ورزشکار و يا عالقمند به ورزش خواهند 

عالقه الزم را برای ورزش کردن والدين   توانند انگيزه وداشت و از طرف ديگر، فرزندان ورزشکار نيز مي

گذاری تأثيربيشتر به صورت  بدني،  . پيروی و الگوپذيری والدين و فرزندان از هم در فعاليتفراهم نمايند

تواند  (. بنابراين الگوی تفريحات ورزشي خانوادگي مي63  ،2012والدين بر فرزندان است )بهروزی،  

 بدني و ورزش باشد. بخشي از مباني تربيتي در تربيت

، 90  ،2012اند )صفاری،  همگاني پرداختهورزش  ارائه مدل در  هر چند تاکنون تحقيقات زيادی به  

،  فرد  يفيلط  ی وصفار،  44  ،2018بنار و همکاران،  ،  47  ،2017مجيدی،    ، 52  ،2016ه،  زادخطيب

نژاد  سبحانياما ورزش خانوادگي بسيار محدود مورد مطالعه قرار گرفته است.      ،  (...و    91  ،2018

ترين  عمده  ،های ايراني ( در تبيين جايگاه و چگونگي اصالح الگوی مصرف اوقات فراغت خانواده2019)

هاشمي و مرادی  داند.  های ورزشي ميراهکارهای گذران مطلوب اوقات فراغت را گردشگری و فعاليت

بودن 2010) ميزان ورزشي  پذيری ورزشي گزارش کردند که  نقش خانواده در جامعه  بررسي  در   )

ميزان پذيرش ورزش های ورزشي، نگرش خانواده در مورد ورزش و  انواده، حمايت خانواده از فعاليت خ

( در بررسي  2013) صفری. ثير مستقيم داردأ در ميان اعضای خانواده بر جامعه پذيری ورزشي افراد ت 

  به  نشان داد که  همگاني هایورزش   سازیفرهنگ  بر  خانوادگي  رویپياده  هایهمايش  در  شرکت  تأثير

 به   نسبت  آگاهي   ، ورزشي  عملکرد  ،  ورزش  در  مشارکت   ورزش،  سازی  دروني اولويت عوامل    ترتيب

 پوشش  و  ورزشي  اخالق   رشد  ورزشي،  هایارزش   انتقال  ورزشي،  انگيزش  ورزشي،  نگرش  و  ورزش

( در بررسي وضعيت فراغت ورزشي خانوادگي شهر 2014اثرگذار بودند. دستوم و همکاران )  ورزشي

درون    حاتيتفرو    است  يرمشارکتيبه صورت سبک غ   شتريب  يخانوادگ  يفراغت ورزشرشت نشان دادند  

خانواده و سطح درآمد    یتعداد اعضا  شيبا افزا  يبيبود. به صورت تقر  یاز برون شهر  شتريب  یشهر

 
1. Horna 



           163                  ...توسعه ورزش  تيريو مد لیتحل یبرا يیارائه الگو: هوالسوبشارتی

( در بررسي  2015)  غفاری  عکس.الب داشت و    شيافزا  یکاهش و برون شهر  یدرون شهر  حاتيتفر

داد    کاشمر  شهر  صبحگاهي   ورزش  در   هاخانواده  مشارکت شامل    موانع  ششنشان    مديريتاصلي 

به ترتيب  قرار زماني  محدوديت و  اجتماعي حمايت عدم فردی، درون شناختي،روان محيطي، شهری،

 بررسي ( در  2016)  باراني   ها دارند.خانواده  ورزشي  مشارکت  در عدم رشد  را  تأثير  بيشترين  اولويت

که    همگاني   ورزش  توسعه  در  خانوادگي  ورزشي  رويدادهای  برگزاری  نقش کرد    عموميت،گزارش 

  عمومي،   انگيزههستند.    خانوادگي  ورزشبرجسته    های   ويژگي   سازی  فرهنگ  سطحي،   چند   کارآمدی

 توسعه   در  آنها  طريق  از  خانوادگي  ورزش  که  شدند  شناسايي  عواملي  عنوان  به  خودگردان  مديريت

 .  کندمي  ايفا  نقش  همگاني ورزش

  1ماورين تری مورد بررسي قرار گرفته است.مقياس گستردهدر تحقيقات خارجي ورزش خانوادگي در 

بافت فرهنگي  يک  ورزش    عنوان کرد  در بررسي نقش پدر در فراغت خانواده و الگوهای ورزشي(  2006)

پدران  غالب   ورزشي   غيرتفريحات    توانند در تفريحات ورزشي بيشتر ازيمدر اوقات فراغت است و 

ای برای  ينهزمتواند  ميورزش و اوقات فراغت    دهدي. اين مطالعه نشان مرا ابراز کنند  هويت پدری خود

باشد.  مردان ( در تفسير جديد  2010)  2ژانگ و تيان   در جهت هويت کاری و مولد بودن خودشان 

کانونورزش کردند  عنوان  خانوادگي  سرگرمي های  ورزشي،  داوطلبي  خانوادگي،  ورزش  های  های 

ها از  سازی زندگي، تناسب اندام و سالمت و ارتباطات بين فردی در خانوادهي، غنيحرکتي جسمان

( در بررسي نقش  2012و همکاران )  3مهمترين کارکردهای نوين ورزش خانوادگي هستند. ديونيجي 

خانواده در مشارکت ورزشي فرزندان گزارش کرد که ماهيت خانواده با مشارکت ورزشي اعضای آن 

( در بررسي نقش ورزش خانواده در توسعه ورزش گزارش کردند  2012)  4کای و اسپايج رابطه دارد.  

خانواده در  ورزش  جايگاه  به  ورزش  پايدار  توسعه  ويلر که  دارد.  مستقيمي  بستگي  در  2015)  5ها   )

تواند از بررسي نقش فرهنگ خانواده در گرايش به مشارکت ورزشي گزارش کرد فرهنگ ورزشي مي

شود و بيشتر جنبه عادات و رفتاری دارد. همچنين والدين اهداف ه همديگر منتقل مي ها بخانواده

( در بررسي  2016)  6خاصي فراتر از ورزش خانوادگي از مشارکت ورزشي فرزندان خود دارند. لنارتويچ

  اجتماعي  و  فراغت  اوقاتسازی  با غني  يورزشها گزارش کرد که مشارکت  کارکردهای ورزش در خانواده

( در بررسي زندگي مبتني بر ورزش 2017)  7ی دارد. هادج و همکارانمعنادارها ارتباط  خانواده  دنش
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مهارتدر خانواده يادگيری  نهادينه شدن  ها گزارش کردند که  در  فرزندان  ويژه در  به  های ورزشي 

خانواده در  ورزش  ورزش  بر  مبتني  زندگي  و سبک  رس   تأثيرها  دارد.  بررسي 2018)  1بااليي  در   )

و   در بدني  فعاليت   از والدين ادراکها نشان داد که فرهنگ سالمت مبتني بر فعاليت بدني در خانواده

و   تأثيربيشترين    سالمت  فرهنگ  و  خانواده  فرهنگ  همسويي اسچولنکوف  دارد.  زمينه  اين  در  را 

گزارش کرد سبک زندگي سالم و متحرک    ( در بررسي فرايند ورزش برای توسعه2019)  2سيفکن 

پايه ورزش خانواده  ها نقش محوری در اين زمينه دارد و در واقع مدل ورزش برای سالمت  خانواده

 برای توسعه است. 

عمدتاً شده  انجام  جمعيت  تحقيقات  عوامل  تحليل  و  شناسايي  روانبه  رفتاری،  شناختي،  شناختي، 

تخصصي اند و تاکنون تحقيق  پرداخته  خانوادهاثر گذار بر مشارکت ورزشي و    ...اجتماعي، فرهنگي و  

سازی به بررسي ورزش خانوادگي در کشور نپرداخته است. از اين رو نياز به ارائه مبتني بر روش مدل  و

مقوله فعاليت  ارد. از طرفي ديگر  ريزی ورزش خانوادگي وجود دو برنامهتحليل  های علمي جهت  مدل

بسيار  ورزشي خانواده و  ها  تغييرات  و هم  ستپوياتغييرپذير  با  به    محيطيزمان  ارائه   بررسينياز  و 

برای مديريت   آناطالعات  توسعه  براين هنوزدارد.    و  ابهامات  سئواال   عالوه  اطالعاتي،  نيازهای  و  ت 

تحقيقات مستلزم    وجود دارند که  ش خانوادگي در زمينه ورز  های فرهنگي زيادیمديريتي و چالش

از طرفي مقدمه و پايه مديريت ورزشي داشتن اطالعات است و دستيابي به    .است  علمي و کاربردی

و کسب   نيازسنجي  پايه  بر  و  است  پذير  امکان  نيازسنجي  و  تحقيقات  از طريق  نياز  اطالعات مورد 

از شهروندان   توان  اطالعات  پرداختبه عرضه خدمات ورزشمي  اقشار هدف  به  راستا  .  ي  در همين 

  اندهای مکرری اثرات مفيد و پايدار جسماني و رواني ورزش را در اقشار مختلف به اثبات رساندهپژوهش

شواهد علمي و تجربي بسياری درباره منافع شناخته شده فعاليت بدني و مشارکت ورزشي مشاهده  و 

دهنده درصد باالی افراد غيرفعال است. بنابراين  کشور نشانهای سطح  شده است؛ اما هنوز هم گزارش

برای تغيير در سبک زندگي شهروندان و خانواده به مداخالت  به شدت احساس مينياز  از  شود.  ها 

ريزی توسعه ورزش خانوادگي نيازمند آگاهي از ساختار محيط زندگي  مديريت و برنامهطرفي ديگر  

در هر    يورزش  یسطح مشارکت افراد در ورزش و سطح برنامه ها  زيرا  استشهری و پايش مستمر آن  

 متنوع است. اريجامعه بس

براين اساس نياز به ارائه چارچوب علمي در زمينه مديريت و توسعه ورزش خانوادگي در کشور وجود 

کشور  در  خانوادگي  ورزش  توسعه  الگوی  تبيين  و  طراحي  به  تا  است  درصدد  پژوهش  اين  و  دارد 

   بپردازند.
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های  يافته  نه  های شناسايي شده مناسب ومدل  پايه  بر  ایجا که مباني اصلي دانش در هر حوزهاز آن 

داده و  دارد  قرار  پراکنده  و  و  کشف،  توانندمي  مدل  قالب  در  هاجزئي  بنابراين   تفسير  تبيين  شوند، 

طور کامل توضيح عوامل را بهتواند روابط بين اين  نمي  سازی ابعاد سيستم توسعه ورزش خانوادگيمدل

و دارای مصادق    اتکا  قابل  هایمدل  فقدان  کند.مي  ترآسان  را  آن  اساسي  هایمکانيسم  درک  دهد، اما

بر نظرات کارشناسان مجرب، مدل    أ با اتک  تا  داشت  برآن  را  محقق  خانوادگي  عيني در توسعه ورزش

  خوبي  به   بتواند  شده   ارائه  ست که مدلرا ارائه بدهد. هدف اين ا  ساختاری توسعه ورزش خانوادگي 

دهد و در حد خود قادر   اثرگذار بر توسعه ورزش پايدار ورزش خانوادگي را نشان  مختلف  ابعاد  ظرفيت

 باشد.  آن اساسي های کارکرد ساخت تبيين به

 

 روش پژوهش
ری شامل  آماجامعه  بود.    سيستماتيک  بندیاکتشافي و چارچوب  روش تحقيق از نوع کيفي با رويکرد

بخش انساني جامعه  ای( بود.  و جامعه اطالعاتي )منابع علمي، اسنادی و کتابخانهدو جامعه انساني  

دادند که آگاه به موضوع مديريت و توسعه ورزش شهروندی آماری پژوهش را تمامي کساني تشکيل  

مديريت  اتيد  های حوزه ورزش همگاني، اسمديران سازمانو خانوادگي هستند و به صورت مشخص  

و معلمان ورزش   شاغل در حوزه ورزش همگاني  نظر در زمينه ورزش همگاني، مربيانصاحبورزشي  

به تعداد قابل کفايت بر مبنای رسيدن به اشباع نظری چارچوب پژوهش  نمونه آماری  .  و ...(مدارس  

اساس انتخاب نمونه اين بود که  نفر(.  19گيری شد )دسترس نمونه  انتخاب و به صورت هدفمند و در

به شکل بتوانند  يافتهافراد منتخب  تکرارپذيری  و  نظريه  نيز    ها کمک کنند.گيری  اطالعاتي  جامعه 

ای ها و اسناد اجرايي و حقوقي و منابع و آرشيوهای رسانهای و علمي، گزارششامل منابع کتابخانه

شاملبود.   بخش  اين  آماری  اساسنسخه    84  نمونه  پژوهش   بر  چارچوب  نظری  اشباع  به  رسيدن 

 گيری شد. نمونه گيری نظری و از نوع قضاوتيانتخاب و و به روش نمونه
 

 مشخصات نمونه آماری پژوهش -1جدول 

 نمونه  گیری نمونه گروه مطالعه 

جامعه  

 انساني 

سازمان  مديران کارشناسان  ورزش  و  حوزه  های 

 همگاني 
 نفر  6 دردسترس هدفمند و 

 نفر  19
 نفر  7 هدفمند و دردسترس  اساتيد دانشگاهي صاحب نظر در ورزش همگاني 

 نفر  6 هدفمند و دردسترس  مربيان ورزش همگاني و معلمان ورزش 

جامعه  

 اطالعاتي

 نسخه  26 نظری )قضاوتي(  ای و علمي منابع کتابخانه
84 

 نسخه 
 نسخه  20 نظری )قضاوتي(  ها و اسناد اجرايي و حقوقي گزارش

 نسخه  38 نظری )قضاوتي(  ای منابع و آرشيوهای رسانه
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سئواالت مصاحبه و چارچوب    و مصاحبه اکتشافي بود.  نظامند  ایابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه

خانوادگي طراحي شده    ای بر اساس چارچوب نظری مديريت و توسعه ورزشرونوشت مطالعه کتابخانه

سنجي های رواييروايي ابزار با استفاده از روش.  استمشخصات ابزارهای پژوهش به صورت زير    بود.

 شد.  يابيارز مطلوب و کنترل 2ذکر شده در جدول 
 

 مشخصات ابزارهای پژوهش -2جدول  

 مصاحبه ایمطالعه کتابخانه روش 

 نامه بازپاسخ(  چارچوب پرسش )پرسش  رونوشت )چک ليست استخراج مفاهيم(  ابزار 

 جامعه انساني  جامعه اطالعاتي زمينه

 روايي 

 های معتبر به لحاظ علمي و حقوقي انتخاب نسخه

روايي محتوايي و صوری رونوشت از ديدگاه  

 متخصصان 

 انتخاب افراد بر حسب شايستگي علمي و فني

نامه از ديدگاه  روايي محتوايي و صوری پرسش 

 متخصصان 

 محاسبه ضريب توافق بين اساتيد کدگذار و مصحح  

 

شوندگان و قراردادن آنها در مسير پژوهش به طوری که بر در اين پژوهش، با ارائه بازخورد به مصاحبه

تأثير نگذارد، به منظور افزايش روايي دروني اقدام شد. ضمناً، پس از انجام هر    آنهانحوه پاسخگوئي  

شونده نکاتي را نسبت شد و در صورتي که مصاحبهدست آمده تا آن مرحله ارائه ميهمصاحبه، الگوی ب

خالي از شد تا مصاحبه داد. اين کار پس از انجام مصاحبه انجام ميبه الگو داشت، مورد بحث قرار مي 

-تکرارپذيری يافتهميزان  جايي که مؤلفۀ پايايي به  گيری انجام شود. از آنفرض و جهتهر گونه پيش 

موضوع مورد مطالعه  يافته ها به  تفسير    اهای پژوهش اشاره دارد و در انجام مطالعات کيفي پژوهشگر ب 

کدگذاری نيز شروع شد. پس  ها، کار تحليل آنها طي سه مرحله  همزمان با گردآوری داده  پردازد.مي

ها و تشابهات بين اين کدها را آشکار  شوند؛ مقايسه مداوم، تفاوتبندی مياز استخراج کدها، آنها طبقه

گردند تا نظريه در روند اين فرآيند شکل گيرد. منابع و متون موجود طبقات جدا و يا ادغام مي  .کند مي

ها تا زماني ادامه يافت که  گيرند. کار گردآوری دادهمي  نيز در روند تکميل تئوری مورد استفاده قرار

  19افزايد. پس از انجام های او نميای به دانسته پژوهشگر اطمينان حاصل کند که ادامۀ کار چيز تازه

های قبلي بود؛  ها حاکي از اضافه نشدن دادۀ جديد به داده مصاحبه در طي دورۀ شش ماه، تحليل داده

های آخر تکراری بود. بنابراين، با رسيدن به حد  های مستخرج از مصاحبهي از دادهچرا که درصد باالي

 هایواژه از روايي، و اعتبار واژۀ به جای کيفي پژوهشگران ها پايان داده شد. اشباع نظری، به مصاحبه

 . کنندمي استفاده پذيریتأييدو  پذيریمقبوليّت، انتقال

يافته روشتحليل  طريق  از  چارچوبها  تحليل سيستمي های  مبنای  بر  مفهومي  و کدگذاری  بندی 

 مفهومي صورت گرفت. کدگذاری با استفاده از مطالعات قبلي و نظر متخصصان انجام شد. 
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اول کدگذاری    

 

 
دوم کدگذاری   
 

 
سوم کدگذاری    

 

 

ها مقوله ها مؤلفه  ها عامل ابعاد   

     

 
 

 مدل پژوهش 

 

نفر که هم دارای دکتری   6در نهايت مدل پژوهش به صورت تخصصي در يک جلسه دلفي با حضور  

و متغيرها و  ارائه شد  دارای فعاليت مديريتي در حوزه ورزش همگاني بودند  هم  مديريت ورزشي و  

 روابط بين آنها ويرايش و تکميل گرديد. 
 

 های پژوهشیافته
در  کدگذاری    استفاده از ابزارها از جامعه آماری مستخرج شدند پس از مراحلهای پژوهش که با  يافته

ي برای  خانوادگ  یهاتيظرفچهار منظر کلي  شامل    که  قالب چارچوب و مدل مفهومي تنظيم گرديدند

  ي مشارکت ورزش  یسازوکارهاتوسعه ورزش خانوادگي،    های اکوسيستميظرفيتمشارکت ورزشي،  

. عوامل شناسايي شده دارای بيشترين بود  خانوادگي   يتوسعه مشارکت ورزش  ی امدهايپ   ي و خانوادگ

 تکرار در منابع و بيشترين ميزان ارتباط به ماهيت و ساختار و ورزش خانوادگي هستند.

،  خانواده  يشناختت يساختار جمعشامل پنج عامل    يمشارکت ورزش  یبرا  يخانوادگ  یهات يظرفمنظر  

و  خانواد  یرفتار  تيپ   ، مصرف خانواده  سبک،  خانواده  تفريحي و    ي فراغت  فرهنگ و    ي سواد سالمته 

نيز شامل عوامل  ي  خانوادگ  يتوسعه مشارکت ورزش  های اکوسيستميظرفيتاست.    خانواده  يحرکت

ي،  ورزش همگان ييو اجرا یراهبرد تيريمد، ورزش ي و اجتماع  ي فرهنگ طيمح،  و صنعت ورزش بازار

. همچنين است  ورزش  یو فرهنگساز  يآموزش همگان  ستميسو    يط يمح  يو خدمات ورزش  امکانات

  دانش   ،خانواده   يورزش  یازهايها و نارزشهای  شامل عامل ي  خانوادگ  يمشارکت ورزش  یسازوکارها

 ي ورزش  مشارکت،  خانواده  يورزش  یو مجاز  یارسانه  مصرف،  خانواده  يورزش  نگرش،  خانواده  يورزش

 يتوسعه مشارکت ورزش  یامدهايپ ي بود.  خانوادگ  يورزش  بازخورد مشارکتا و  دستاورده و  يخانوادگ

شامل    خانوادگي خانواده  یسازنهينهاد  ،لعمراممادا  يخانوادگ  يورزش  مشارکتنيز  سبد  در  ، ورزش 

 است. ي سالمت مل داريپا توسعه  ي ومل  یورزش شهروند داريپا توسعه
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 استخراج شده از پیمايش کیفیهای های مقولهکدگذاری سه مرحله  -3جدول 

 1کد  2کد  3کد 

 تکرار

 طالعهدر م

 ای کتابخانه

در  

 مصاحبه

رف
ظ

ي
ت

ها
 ی

دگ
نوا

خا
  ي

برا
 ی 

زش
ور

ت 
رک

شا
م

 ي

  ساختار

شناختي  جمعيت

 خانواده 

 7 8 ها سطح درآمد و رفاه زندگي خانواده

 10 7 وضعيت تحصيلي اعضای خانواده 

 8 5 خانواده وضعيت شغلي اعضای 

 3 4 ترکيب جنسيتي اعضای خانواده 

 9 4 محل جغرافيايي سکونت خانواده 

فراغتي و   سبک

 مصرفي خانواده 

يا   فعال  زندگي  سبک  به  گرايش  وضعيت 

 غيرفعال در خانواده 
9 8 

خانواده اعضای  تعامل  و  گروه   ارتباط  های  با 

 مرجع و جامعه 
10 9 

 4 6 خريد و مصرف در خانوادهگيری  الگوی تصميم

 9 5 قدرت خريد خانواده برای مصرف اوقات فراغت

سواد سالمتي و  

 حرکتي خانواده 

نقش   و  بهداشتي  و  با اصول سالمتي  آشنايي 

 ورزش در آن 
8 5 

 7 6 آگاهي از اصول فعاليت بدني و عادات حرکتي

و   تندرستي  زمينه  در  خانوادگي  مطالعه 

 جسمي سالمتي 
3 8 

  رفتاریساختار 

 خانواده 

 14 10 تيپ شخصيتي اعضای خانواده 

ب اعتماد  )مانند  فرد  رواني  نفس،  هحاالت 

 افسردگي، ...(
6 7 

 16 5 زمان و وقت خانوادگي  

 6 11 روابط و صميمت بين اعضای خانواده 
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 های استخراج شده از پیمايش کیفی های مقولهکدگذاری سه مرحله  -3جدول ادامة 

 1کد  2کد  3کد 

 تکرار

در مطالعه 

 ای کتابخانه

در  

 مصاحبه

ت
ظرفي

ي
ی اکوسيستم

ها
 

توسعه
 

ت ورزش
مشارک

  ي
خانوادگ

ي 
 

بازار و صنعت  

 ورزش 

 5 9 ميزان هزينه دولت بر ورزش همگاني 

ای رونق بازار ملي و منطقهوضعيت رشد و 

 خدمات ورزشي 
6 11 

های برندهای ورزشي در بين ساير جايگاه

 برندهای بازار مصرف 
9 9 

وضعيت خرده بازارهای وررزشي و بازارهای 

 محلي خدمات ورزشي  
5 5 

محيط فرهنگي  

و اجتماعي  

 ورزش 

 3 6 جهاني شدن ورزش  

ورزشي در  های ها و نقشجايگاه شخصيت

 (.جامعه )ورزشکار، مربي، و ..
4 6 

وضعيت رقابت ورزش با ساير الگوهای  

 تفريحي و فراغتي در جامعه 
3 11 

های ورزشي در  جايگاه رخدادها و سمبل

 جامعه 
14 7 

امکانات و  

خدمات ورزشي  

 محيطي

 12 11 سرانه فضاهای اختصاصي ورزش خانوادگي

فضاهای ورزشي با قابليت  قابليت دسترسي به  

 مشارکت خانوادگي 
8 5 

ايمني و امنيت فضاهای ورزشي با قابليت 

 مشارکت خانوادگي 
9 9 

کيفيت و تناسب امکانات با الگوهای رايج 

 فعاليت ورزشي خانوادگي 
11 9 
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 پیمايش کیفی های استخراج شده از های مقولهکدگذاری سه مرحله  -3جدول ادامة 

 1کد  2کد  3کد 

 تکرار

در مطالعه 

 ای کتابخانه

در  

 مصاحبه

رف
ظ

ي
ت

ها
 ی

وس
اک

ي
تم

س
 ي

زش
ور

ت 
رک

شا
ه م

سع
تو

  ي
دگ

نوا
خا

 ي 

مديريت  

راهبردی و  

اجرايي ورزش  

 همگاني 

ريزی توسعه ورزش  گذاری و برنامهسياست 

 های متولي امر خانوادگي در سازمان
7 11 

منابع الزم برای اجرای  مين و تخصيص أت

 های عمومي ورزش خانوادگي برنامه
9 5 

ها و ذينفعان برای تقسيم کار بين سازمان

 توسعه ورزش خانوادگي 
7 3 

ها و اقدامات  ارزيابي و نظارت مستمر برنامه

 عمومي توسعه ورزش خانوادگي 
9 2 

سيستم آموزش  

همگاني و  

فرهنگسازی  

 ورزش 

اجتماعي برای فعاليت ورزشي در  بازاريابي 

 ها  خانواده
9 3 

وجود زمينه آموزش عمومي الگوهای فعاليت 

 بدني و ورزشي در فضاهای شهری 
5 8 

ای مناسب و متنوع  توليد محتوای رسانه

 ها سازی ورزش در خانوادهجهت نهادينه 
3 1 

رساني مربوط  های اطالع استفاده از انواع روش

 رخدادهای ورزش همگاني به  
10 3 

ي
دگ

نوا
خا

ي 
زش

ور
ت 

رک
شا

ی م
ها

کار
زو

سا
 

دانش ورزشي و  

سواد حرکتي  

 خانواده 

 11 8 آگاهي از فوايد فعاليت ورزشي 

 8 12 های آموزشي ورزشي  ها و برنامهتماشای فيلم

 1 13 مطالعه مطالب مربوط به فعاليت ورزشي 

آمادگي بدني  آگاهي از اصول و مراتب کسب 

 و تکنيکي فعاليت ورزشي انتخابي 
10 4 

شناخت نوع استعداد و سطح قابليت ورزشي  

 اعضای خانواده  
9 2 

دانش سالمت و تندرستي عمومي اعضای 

 خانواده 
7 6 
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 های استخراج شده از پیمايش کیفی های مقولهکدگذاری سه مرحله  -3جدول ادامة 

 1کد  2کد  3کد 

 تکرار

در مطالعه 

 ای کتابخانه

در  

 مصاحبه

ي
دگ

نوا
خا

ي 
زش

ور
ت 

رک
شا

ی م
ها

کار
زو

سا
 

ها و  ارزش

  يورزش ی ازهاين 

 خانواده 

 3 3 ارزش تالش برای سالمتي در فرهنگ خانواده

 4 9 نيازهای ورزشي خانواده 

 5 10 ادراک اعضای خانواده از فوايد فعاليت ورزشي

ای  مصرف رسانه

مجازی  و 

 ورزشي خانواده 

رسانه  و  مجازی  صفحات  ورزشي  پيگيری  ای 

 توسط اعضای خانواده 
9 4 

توسط  های مجازی ورزشيانجام سرگرمي

 اعضای خانواده 
8 8 

های  های ورزشي شبکهعضويت در گروه

 توسط اعضای خانواده  اجتماعي
13 10 

مديريت زمان حضور در فضای مجازی  

 ای رسانهاجتماعي و 
3 12 

نگرش ورزشي  

 خانواده 

 4 6 تصور اعضای از تيپ و ظاهر بدني خود 

 3 6 عالقمندی اعضای خانواده به فعاليت ورزشي

احساس مثبت اعضای خانواده به حضور در 

 فضاهای ورزشي 
9 10 

مشارکت  

ورزشي  

 خانوادگي 

توانايي انجام مناسب و اصولي فعاليت ورزشي  

 توسط اعضای خانواده انتخابي 
8 6 

های ورزشي انتخابي کسب مهارت در رشته

 توسط اعضای خانواده 
8 5 

 6 11 همراهي اعضای خانواده برای فعاليت ورزشي

  عالقه به طور  های ورزشي موردانجام فعاليت

 مناسب 
3 2 

توجه به عنصر يادگيری مهارت و لذت بخشي 

 در مشارکت ورزشي 
7 7 

 6 10 ارتقای سطح عملکرد ورزشي  
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 های استخراج شده از پیمايش کیفی های مقولهکدگذاری سه مرحله  -3جدول ادامة 

 1کد  2کد  3کد 

 تکرار

در مطالعه 

 ای کتابخانه

در  

 مصاحبه

ي
دگ

نوا
خا

ي 
زش

ور
ت 

رک
شا

ی م
ها

کار
زو

سا
 

دستاورد و  

بازخورد  

مشارکت  

 ورزشي  

 خانوادگي 

دستاورد جسمي )تناسب اندام، ...( از  

 مشارکت ورزشي 
6 7 

دستاورد رواني )سالمت روحي، ...( از  

 مشارکت  

 ورزشي 

11 11 

دستاورد شغلي )کاهش اثرات کار، ...( از  

 مشارکت ورزشي 
6 6 

دستاورد اجتماعي )اجتماع پذيری، ...( از 

 مشارکت ورزشي 
5 10 

يپ
ها

مد
ا

 ی
زش

ور
ت 

رک
شا

ه م
سع

تو
  ي

ي
دگ

نوا
خا

 

مشارکت  

ورزشي  

  خانوادگي

 العمر مادام

دريافت بازخورد مناسب از انجام فعاليت  

 ورزشي خانوادگي 
7 9 

 9 11 بخشي به فعاليت ورزشي تنوع

 8 10 اقدام به تهيه بيمه ورزشي برای اعضای خانواده

 7 12 محور شدن فعاليت برنامههدفمند شدن و  

سازی  نهادينه

ورزش در سبد  

 خانواده 

جايگاه کاالهای ورزشي در بين کاالی فراغتي 

 خانواده 
6 8 

ميزان هزينه برای دريافت خدمات ورزشي 

 متناسب با فرهنگ فراغتي خانواده 
4 7 

ميزان ترجيح ورزش به ساير الگوهای  

 تفريحي رقيب و برعکس 
2 5 

ميزان وابستگي ورزش به وضعيت مصرف 

 ساير کاالهای تفريحي و فراغتي
8 5 

توسعه پايدار  

ورزش  

 شهروندی ملي 

بخشي خانواده از  توانمندسازی و انسجام 

 طريق مشارکت ورزشي 
9 8 

تأمين سالمت جسمي و رواني خانواده به 

 وسيله مشارکت ورزشي 
8 3 

 5 6 رونق بازار خدمات ورزشي عمومي 

 8 5 شدن مشارکت ورزشي در جامعه نهادينه

 9 6 سالم سازی فضاهای مشارکت ورزشي جمعي
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 های استخراج شده از پیمايش کیفی های مقولهکدگذاری سه مرحله  -3جدول ادامة 

کد  

3 
 1کد  2کد 

 تکرار

 ای در مطالعه کتابخانه
در  

 مصاحبه

 
توسعه پايدار  

 سالمت ملي 

 11 8 ي ران يفراغت خانواده ا یسازي غن
 7 5 ی تفريحات خانواده ايرانيسازسالم 

 4 6 ها های تندرستي و نشاط خانواده ارتقای شاخص

 8 10 های جسمي و رواني خانوادگي  کاهش آسيب

 

 .  ای ابتدايي ترسيم شده استمطالعه کتابخانه بر اساسمدل مفهومي اوليه پژوهش   ،1در شکل 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

مدل توسعه ورزش خانوادگي از تعامل منظرهای خانواده و محيط و برآيند آنها در فرايند    بر اساس
  . ارتباط بين عوامل نيز در مدل مشخص شده است.استمشارکت حاصل شده و به دنبال توسعه پايدار  
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شناختي چهار نوع ماهيت برای هر يک از روابط شناسايي شده تعيين مباني نظری و روش  بر اساس

 يد. گرد
 توسعۀ مشارکت ورزشي   هستند که در  مؤثری  و  نيازهای ضروریپيشايندها پيش  اثر پيشايندی: -

 کنند. مي  ايفا نقش
 منجر   مشارکت ورزشي هستند که برمبنای پيشايندها  با  مرتبط  هایفرايندها رويه  اثر فرايندی: -

 شوند. مي پيامدها  به
 .که حاصل رخداد فرايندها هستنداثرها و دستاوردهايي هستند  پسايندها  اثر پسايندی: -
)بنار   دارندو ماهيت مشتابه    هممتقابل با    و وابستتگي  که روابط  ييرهايمفاهيم و متغها:  همبستته -

 .(46 ،2018، محمدیخانو  
سطحي در فراگرد توسعۀ مشارکت  انواع اثر پيشايندی، فرايندی، پيامدی و همبسته بيانگر اثر بين

ها و راهکارهای توسعه ورزش خانوادگي مبتني بر  در نهايت چالشهستند.ورزشي خانوادگي 

 .گزارش شده است 4که در جدول  چارچوب مدل مفهومي شناسايي و تعيين گرديد 

 

 به تفکیک  توسعه ورزش خانوادگی یها و راهکارهاشناسايی چالش -4جدول 

ی توسعه ورزش  هاها و محدوديتچالش

 خانوادگی 
 ی توسعه ورزش خانوادگی راهکارهاراهبردها و 

نوين  - کارکردهای  از  بسياری  نبودن  ارزشمند 

خانواده سنتي  فرهنگ  در  عدم  ورزش  و  ها 

 آگاهي عمومي از فوايد فعاليت ورزشي 

انگاشتن مقوله فعاليت بدني و عدم   - تخصصي 

-تمايل افراد به چالش شروع ورزش در باشگاه

 های ورزشي 

در   - ورزش  دانش  پايين  عمومي  جايگاه  سواد 

   جامعه

فعاليتجزيره - ناهماهنگي  و  بودن  های  ای 

نبودن  سازمان منعطف  و  ورزش  متولي  های 

 ساختار آنها برای همکاری

در   - فراغت  و  کار  بين  تعادل  فرهنگ  ضعف 

 ها خانواده

عدم امکان استفاده از بسياری از امکان ورزشي   -

 دولتي برای اقشار مختلف مردم

ورزش توسط مراجع عدم سفارش مناسب به   -

 عمومي مانند روحانيت و پزشکان

بازشناسي   - و  بازیاحياء  و  انواع  سنتيهاورزشها  همراه    ی  به 

 هاخانواده های جديد و مفرح به معرفي انواع ورزش

های حاوی وسايل کمکي و رفاهي در فضاهای  ارائه بسته و پکيج -

  ازجمله)  متيق  ارزان  يورزش  زاتيتجه  عيتوزورزشي عمومي و  

خانواده  ( ...و  نتونيبدم  راکت  توپ،  لباس،  کفش، کم  در  های 

 درآمد و نيازمند 

از    ييروزهادر    دوچرخه سواری خانوادگيمثل    نياقدامات نماد  -

 سال 

فضاهای  ايستگاهايجاد   - در  تندرستي  و  ورزش  مشاوره  های 

 تفريحي عمومي

دوچرخه    ياختصاص  یهاستيپ  جاديا - صبحگاهي،  ورزش  برای 

 سواری، پياده روی خانوادگي

زمينه - و  ايجاد  حرکتي  فعاليت  صحيح  الگوهای  آموزش  های 

 هاخانواده ها و .... به ورزشي در اماکن ورزشي عمومي، پارک

 رزش و خانوادههای وايجاد کمپين -

جهت  ورزش    يواقع  ازين  برآورد - مناسب  سازوکارهای  ايجاد  و 

 تأمين اقتصادی خدمات ورزشي عمومي
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 به تفکیک   توسعه ورزش خانوادگی یها و راهکارهاشناسايی چالش  -4ادامة جدول 

نهاد و   های مردمعدم مشارکت مناسب انجمن -

 داوطلبان اجتماعي در توسعه ورزش شهروندی 

در   - مردم  به  ورزشي  مشاوره  خدمات  کمبود 

 فضاهای تفريحي و ورزشي عمومي 

مشکالت  - و  عمومي  ورزشي  سرانه  کمبود 

دسترسي به آن در بسياری از فضاهای شهری  

 و حومه

در   - غيرفعال  مجازی  فراغت  سبک  به  گرايش 

 مردم 

محدوديت منابع دولتي و سنتي بودن ساختار  -

 تشکيالت دولتي ورزش  

ورزشي   - تفريحي  و  فراغتي  الگوهای  نبود 

 با فرهنگ محلي  مناسب

با  - فضاهای طبيعي  تجهيزات ورزشي در  نبود 

 قابليت فعاليت ورزشي 

نبود شبکه اطالعاتي و ارتباطي جامع در زمينه   -

 ورزش شهروندی 

ها يا  خانوادهنبود فضاهای مناسب برای ورزش  -

معلولين، گروه در  دوستان  مرجع  های 

 سالمندان 

اولويت   - و  مردم  معيشتي  نامطلوب  وضعيت 

 پايين ورزش برای هزينه و مصرف 

و - بسترها  آوردن  وجود  و    جذب  یبرا  مناسب  ساختارهای  به 

انجمن نيداوطلب   فعاليت نهادو  به خدمات   های مردم  عالقمند 

 ورزشي 

  سکونتي شهر و حومه  طبيعي و   فضاهایپيگيری تغيير کاربری   -

 برای ايجاد قابليت فعاليت ورزشي خانوادگي

  در ديني و فرهنگي تفريحات و ورزش خانوادگي  يمبان بر تأکيد -

 مساجد 

نظام - و  ورزش    ياطالعات  تدوين  شناسنامهخانوادگي  و    تهيه 

 هاو ورزش خانواده  سالمت الکترونيک پروفايل

بين سازمان - کار و وظايف  تقسيم  ابالغ چارچوب  و  و  تدوين  ها 

 مراکز متولي در زمينه ورزش همگاني و اوقات فراغت

های شهر و حومه برای توسعه فضاهای مجزای ورزشي در پارک -

 هاخانواده 

ی هاس يرنويز  ،زريت  و  شنيميان  ،لميفتهيه بروشور، پوستر، کتاب،   -

 ورزش خانوادگي  آموزشبا موضوع و هدف  ایرسانه

های محبوب اجتماعي برای حضور خانوادگي دعوت از شخصيت -

 های ورزش همگاني در برنامه 

ي  ورزش  یهارشته  ها و، فعاليتهایبازبندی انواع  رتبهو  شناسايي   -

 ها نظرسنجي مستمر از خانواده بر اساس

 ها  خانوادهي و ساخت وسايل تفريحي ورزشي مخصوص طراح -

ي و  دولت  ياز اماکن ورزش  سازی زمينه استفاده خانوادگيفراهم -

 غيردولتي 

 الگوهای موفق خارجي ترويج ورزش خانوادگي از الگوبرداری -

جامع از شهروندان و بازنگری در ارائه خدمات   ورزشي  نيازسنجي -

 بر مبنای آن

 

 گیری بحث و نتیجه
ورزش خانوادگي جزو مهمترين الگوهای توسعه ورزش شهروندی و سازگار با فرهنگ ايراني اسالمي  

از اين رو در اين نبوده است.    چنداناست که تاکنون توسعه آن در کشور از منظر علمي و اجرايي  

اقدام شد.   اکتشافي به شناسايي يک چارچوب تخصصي  با رويکرد  از سه  پژوهش  چارچوب حاصل 

های  ظرفيتي برای مشارکت ورزشي،  خانوادگ  یهاتيظرفچهار منظر کلي؛  دگذاری شامل  سطح ک

ورزش  یسازوکارهاتوسعه ورزش خانوادگي،    اکوسيستمي وخانوادگ  يمشارکت  توسعه    یامدهاي پ   ي 

  بر اساسبود. در واقع عوامل تعيين کننده در مشارکت ورزشي خانوادگي   خانوادگي يمشارکت ورزش
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نقش و ماهيت اثر شامل اين چهار دسته کلي هستند. اين منظرهای کلي با منظرهای معرفي شده در  

(، الگوی عمومي سه شاخگي )ساختاری، محيطي، رفتاری(، مدل  2012مدل ورزش همگاني صفاری )

( دارای انطباق و  2018( و مدل مشارکت ورزشي بنار و همکاران )2016فعاليت ورزشي خطيب زاده )

 همسويي است.

،  خانواده  يشناختت يساختار جمعشامل پنج عامل    يمشارکت ورزش  یبرا  يخانوادگ  یهات يظرفمنظر  

و  خانواد  یرفتار  تيپ   ، مصرف خانواده  ، سبکخانواده  تفريحي و    ي فراغت  فرهنگ و    ي سواد سالمته 

ترين نهاد اجتماعي ها داللت براين دارند که خانواده به عنوان کوچکمؤلفهاين . است خانواده يحرکت

های ساختاری و کارکردی مختلفي برخوردار است و بنابراين مشارکت ورزشي خانوادگي به از ويژگي

 مگاني وها تخصصي بود و با ورزش هشود از برخي جنبهکه رفتاری از خانواده تعريف ميواسطه اين

دارد.   تفاوت  عمومي  نشان  شهروندی  در خانواده  شيوه  و  روش  تغيير  بااند  دادهمطالعات    ها،زندگي 

  فعال  های روش  الگو،   آن  در  که   يابدمي  بهبود  تفريح  و   ورزش  از  الگويي  خانوادگي توسط  زندگي   کيفيت

و  شناختيهای جمعيتويژگي   و  دارند  قرار  ایشده  آميخته  صورت  به  غيرفعال  و رفتاری  فراغتي،   ،

رابطه    مصرفي اما به طور کلي درجه   دقيقيخانواده به صورت کلي  ندارند  با ميزان تفريحات فعال 

متوسط از اين متغيرها نسبت به سطح پايين و باالتر ميزان مشارکت تفريحي فعال بيشتری دارند  

پايين جامعه به نسبت طبقات مرفه جامعه  ( طبقات  2008جاه )رفعت(.  92  ، 2014)دستوم و همکاران،  

توان در طبقات بنابراين، مي  کنند که با نتايج پژوهش همخواني دارد.کمتر از فراغت فعال استفاده مي

تواند  مختلف اجتماعي تفاوت بااليي در نحوه گذراندن فراغت مشاهده کرد و نوع طبقه اجتماعي مي

  جا که مشارکتاز آن  (. 2016زاده،  بيني کند )خطيبسبک، زمان و الگوی مشارکت ورزشي را پيش

هزينه کمتری نسبت به اکثر تفريحات   ورزشي، ارزش فراغتي و جذابيت تفريحي ورزش کردن بيشتر و

به دليل عدم آگاهي    رسد پايين بودن سرانه مشارکت ورزشي خانوادگي در کشور عمدتاً دارد به نظر مي

  ، 2014)دستوم و همکاران،  باشد تا برآورد هزينه تفريح ورزشي    مناسب و نبود فرهنگ فراغتي مناسب

مثبت قوی  ۀخانواده در فضای باز دارای رابط سرگرمي تفريح و  هایبرنامهساختار اين،  عالوه بر .  (91

های  مؤلفهدهند که  . اين شواهد نشان مي(132  ،2002و رامون،    1دارد )پاتي   خانوادهخريد    با قدرت

ای در مشارکت ورزشي دارند و ابعاد مورد بحث و روابط ترسيم  خانواده نقش مهم اما پيچيدهساختاری  

به صورت کلي با توجه به تغييرات در زندگي    ( توصيف کلي از آن است.1شده در بين آنها )شکل  

رکت های اجتماعي، تفريحات بيشتر و البته مشاخانواده ايراني مانند گرايش به فرزندان کمتر، رسانه

ای چندبعدی مانند فعاليت  تواند مقولهها، و ساير عوامل مذکور تا حد زيادی ميکمتر با ساير خانواده

( در بررسي نقش خانواده در جامعه پذيری 2010مرادی ) هاشمي و  قرار دهند.  تأثيرورزشي را تحت 

 
1. Patti & Ramon 
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بودن خ  ميزان ورزشي  فعاليتورزشي گزارش کردند  از  خانواده  نگرش هاانواده، حمايت  ورزشي،  ی 

خانواده در مورد ورزش و ميزان پذيرش ورزش در ميان اعضای خانواده بر جامعه پذيری ورزشي افراد  

( در بررسي نقش خانواده در مشارکت ورزشي فرزندان 2012)  1و همکاران  ديونيجي .تاثير مستقيم دارد

( در بررسي  2015)  2گزارش کرد که ماهيت خانواده با مشارکت ورزشي اعضای آن رابطه دارد. ويلر 

ها  تواند از خانواده نقش فرهنگ خانواده در گرايش به مشارکت ورزشي گزارش کرد فرهنگ ورزشي مي

( در بررسي فرهنگ  2018)  3رس تر جنبه عادات و رفتاری دارد.شود و بيشبه همديگر منتقل مي

  و همسويي  در  بدني  فعاليت  از  والدين  ادراکها نشان داد که  سالمت مبتني بر فعاليت بدني در خانواده

کننده  تأييدنتايج اين تحقيقات    را در اين زمينه دارد.  تأثيربيشترين    سالمت  فرهنگ  و   خانواده   فرهنگ

 نتايج اين پژوهش هستند.و همسو با  

،  و صنعت ورزش  بازاري نيز شامل عوامل  خانوادگ  يتوسعه مشارکت ورزش  های اکوسيستميظرفيت

اجتماع   يفرهنگ  طيمح اجرا  یراهبرد  تيريمد ،  ورزش  يو  و خدمات   امکاناتي،  ورزش همگان  ييو 

اکوسيستم به مثابه ظرفي است  .  است  ورزش  یو فرهنگساز  يآموزش همگان   ستميسي و  طيمح  يورزش

که ساير عناصر در آن جريان دارند. از اين رو هر چه عوامل موجود در اکوسيستم ورزش کشور )نهادها،  

ساز توانند زمينههای ورزش خانوادگي پبوند ايجاد کنند بيشتر ميمؤلفه  اب رويدادها، و ...( بيشتر بتوانند  

افرادی که به طور نسبي  اند  وان مثال تحقيقات نشان دادهعنها باشند. به  مشارکت ورزشي خانواده

ات مطلوب محيطي و برخوردار از بستر الزم جهت مشارکت باشند، به احتمال زياد اين  تأثيرتحت  

ساير افراد آسان تر خواهند پيمود و برای بار اول مشارکت ورزشي خواهند  به  نسبت    را  مسير )الگو(

)سوجياما  ميان  (.124  ،2012،  4داشت  اين  )سازمان  اکوسيستممديريت    در  ورزشي(  ورزش  های 

مسئوليت مداخله مثبت و سازنده در الگوهای رايج فعاليت ورزشي افراد بر عهده دارد و نسبت به ساير  

)  اکوسيستم  عوامل بنار و همکاران، نقش بيشتری در ترغيب مردم به سوی مشارکت ورزشي دارد 

تواند مشارکت عمومي را برانگيزاند  مديريت ورزش با بهبود در فرآيندهای مشارکت مي.  (44  ،2018

باشد  خانوادگي  مشارکت  کننده  تسهيل  گفت  مي  بنابراين  . و  اکوسيستمي  قابليتتوان   موجبهای 

 يخاص  موارد  های ورزشي مختلفهايش از ميان امکانات و رشته ظرفيت  بر اساس  شهروند  شوند کهمي

  به مشارکت ورزشي بپردازد. و برگزيند را

  دانش  ، خانواده  ي ورزش  یازهايها و نارزشهای  شامل عامل   نيز  يخانوادگ  يمشارکت ورزش  ی سازوکارها

 ي ورزش  مشارکت،  خانواده  يورزش  یو مجاز  یارسانه  مصرف،  خانواده  يورزش  نگرش،  خانواده  يورزش
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وخانوادگ مشارکت دستاورده ي  بازخورد  و  بودخانوادگ  يورزش  ا  اساس.  ي  قبلي    بر  علمي  تجربيات 

وجود شناخت و نگرش مثبت به ورزش و آگاهي از فوايد آن مشارکت ورزشي در ابتدا بستگي  رغم  يعل

مکان، مهارت و همراهي جهت فعاليت بدني تا چه اندازه  به اين دارد که فرد به لحاظ سالمتي، زمان، 

فعاليت ورزشي مستمر همراه با نهادينه (.  320  ، 2010،  1شرايط مناسبي داشته باشد )دلمان و لوييس 

اثرات آن به طور اعم و اخص مشارکت ورزشي را شکل مي از دهد  شدن  ادامه مشارکت در ورزش 

خورد مثبت، ز(. در واقع رفتار با14  ،2009،  2د شد )نامراتوطريق مسير بازخورد مشخص و تعديل خواه

هدف افراد از مشارکت   .مطلوب و اطمينان بخش منجر به تکرار رفتار )مشارکت ورزشي( خواهد شد

در هر فعاليتي کسب دستاوردها و مزايای مورد انتظار است و دستيابي به آنها ميزان تدوام مشارکت  

تعيين مي اما  کارکردها  کند.را  نيز همانند مزايای مشارکت در ورزش چند بعدی هستند  ی ورزش 

های فراغتي  در فرهنگ فراغت ايرانيان به چندبعدی بودن فعاليت  فراتر از سطح فردی هستند.  عمدتاً

کرد ارزشمند و ملموس برای رشود، از اين رو فعاليت ورزشي بايد بيش از يک کابسيار اهميت داده مي

در همين راستا   تفريحي آنها جزو ترجيحات باشد.   فراهم کند تا در سبد خريد و مصرفشهروندان  

  شود بنابراين احتماالًورزش خانوادگي در حال کلي يک ورزش گروهي محسوب ميتوان گفت که مي

  صفریسازی کنند.  های با ماهيت و کارکرد گروهي بهتر بتوانند زمان دورهمي خانوادگي را غنيورزش

بررسي  2013) در    های ورزش   سازیفرهنگ  بر  خانوادگي  رویپياده  هایهمايش  در  شرکت   تأثير( 

 ، ورزشي  عملکرد  ،   ورزش  در  مشارکت ورزش،  سازی  دروني اولويت عوامل    ترتيب بهنشان داد    همگاني

  اخالق  رشد   ورزشي،  های ارزش   انتقال   ورزشي،  انگيزش  ورزشي،  نگرش  و  ورزش  به   نسبت  آگاهي 

های خانوادگي  ( در تفسير جديد ورزش2010) 3ژانگ و تيان اثرگذار بودند.    ورزشي  پوشش   و  ورزشي

سازی  های حرکتي جسماني، غنيهای ورزش خانوادگي، داوطلبي ورزشي، سرگرمي عنوان کردند کانون

ورزش ها از مهمترين کارکردهای نوين  زندگي، تناسب اندام و سالمت و ارتباطات بين فردی در خانواده

ها گزارش ( در بررسي زندگي مبتني بر ورزش در خانواده2017)  4هادج و همکاران خانوادگي هستند.

ها و  های ورزشي به ويژه در فرزندان در نهادينه شدن ورزش در خانوادهکردند که يادگيری مهارت

ن پژوهش و تقدم  اين تحقيقات نظم موجود در مدل ايبااليي دارد.    تأثيرسبک زندگي مبتني بر ورزش  

 دهند. قرار مي تأييدو تأخر متغيرها را مورد 

ورزش  ی امدهايپ  مشارکت  شامل    خانوادگي   يتوسعه  ، لعمراممادا  يخانوادگ  يورزش  مشارکتنيز 

  يسالمت مل   داريپا  توسعه  ي و مل  ی ورزش شهروند  داري پا  توسعه،  ورزش در سبد خانواده  یسازنهينهاد
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داند که خانواده همانند يک گروه  توسعۀ پايدار ورزش خانوادگي را نوعي مداخلۀ اجتماعي مي  .است

هايي برای مشارکت ورزشي است و هدفي برای تمام طول عمر  مرجع در جامعه به دنبال ايجاد فرصت

  اليتيفع  نفسه في جامعه هاخانواده از نزد بسياری در . در واقع ورزشاستو دوران زندگي اعضای آن 

ای ممکن است برای مدتي کوتاه )چندبار( به  شود و هر خانوادهمي  ارزيابي  و مفيد  مثبت  ارزشمند،

فعاليت ورزشي روی بياورد اما اين هدف اصلي توسعه مشارکت ورزشي خانوادگي نيست، بلکه فعاليت  

  . دهدورزشي را شکل ميورزشي مستمر همراه با نهادينه شدن اثرات آن به طور اعم و اخص مشارکت  

از طريق عوامل مشارکت و قابليت منجر به توسعه ورزش خانوادگي    مدل عوامل اثرگذار نهايتاً   بر اساس

شوند، بنابراين مشارکت ورزشي خانوادگي پيامد واکنش عوامل مبتني بر زمينه خانوادگي به عوامل  مي

  فرهنگ  سطحي،   چند   کارآمدی  ،عموميت( گزارش کرد که  2016)   باراني  .استساختاری محيطي  

 عنوان   به  خودگردان  مديريت  عمومي،  انگيزههستند.    خانوادگي  ورزشبرجسته    های  ويژگي  سازی

 .کندمي   ايفا   نقش  همگاني  ورزش  توسعه  در  آنها  طريق  از  خانوادگي  ورزش  که  شدند  شناسايي  عواملي

( در بررسي نقش ورزش خانواده در توسعه ورزش گزارش کردند که توسعه 2012)  1کای و اسپايج

خانواده در  ورزش  جايگاه  به  ورزش  دارد.پايدار  مستقيمي  بستگي  بررسي 2016) 2لنارتويچ ها  در   )

  اجتماعي   و   فراغت   اوقات سازی  با غني  يورزشها گزارش کرد مشارکت  کارکردهای ورزش در خانواده

( در بررسي فرايند ورزش برای 2019)3اسچولنکوف و سيفکن ی دارد.  معنادارها ارتباط  خانواده  شدن

ها نقش محوری در اين زمينه دارد و در واقع توسعه گزارش کرد سبک زندگي سالم و متحرک خانواده

 مدل ورزش برای سالمت خانواده پايه ورزش برای توسعه است. 

محيط و برآيند    زمينه با ساختار و  دگي از تعامل منظرهای خانواده و مدل توسعه ورزش خانوا  بر اساس

مشارکت  فرايند  در  قابليت   آنها  مي  و  پايدار  توسعه  دنبال  به  و  شده  تحقيقاتباشد.  حاصل  ،  عمده 

های رفتاری و مديريتي  با ميانجي   اقتصادی  معيشتي، اجتماعي و  وضعيت  به  وابسته  را  ورزشي  مشارکت

اند عوامل محيطي ورزش زمينه مشارکت ورزشي هستند و در  اند. تحقيقات نشان دادهديگر دانسته

توان گفت از به صورت کلي مي  (.45  ،2017گذارند )مجيدی،  طول عمر ورزشي بر ساير عوامل اثر مي

فراغتي آنها است )اوقات فراغت يک مقوله   اوقات آنجا که مشارکت ورزشي شهروندان يک بخشي از  

شناختي، رفتاری، و ساير به طور شناختي، روانست( بنابراين عوامل فردی مانند جمعيتاختياری ا

های فردی را مؤلفهمستقيم تعيين کننده هستند و عوامل محيطي در نهايت بايد بتوانند اين عوامل  

دهند. ورزشي سوق  فعاليت  به  داد  2015)  غفاری نسبت  نشان  شامل    موانع  شش(    مديريتاصلي 

به ترتيب    قرار  زماني   محدوديت  و   اجتماعي  حمايت  عدم   فردی،  درون  روانشناختي،   محيطي،  شهری،
 

1. Kay & Spaaij 

2. Lenartowicz 

3. Schulenkorf  & Siefken 
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ها دارند که با عوامل شناسايي شده در  خانواده  ورزشي  مشارکت  در عدم رشد  را  تأثير  بيشترين  اولويت

 اين پژوهش تناظر دارند.  

  ی جديد  بندی  دسته  به  و  کرد  تحليل  و  تجزيه  را  خانوادگيورزش    توانمي  طراحي شده  مدل  پايه  بر

  د توانمدل، مي  اين  .مطالعات پيشين، تجارب مديران و ادراک متخصصان است  بر  مبتني  که  دست يافت

  همگاني   منظور  به  ایمقدمه  عنوان  به  و  باشد  حوزه  اين  در  مطالعات  برای  بومي  و  مناسب  چارچوبي

 بر  خانوادگياز ورزش    جامع  شناختي  ترسيم شده  مدلهمچنين    .باشد  هاخانوادهبين    در  ورزش  شدن

  عقالني  مبنای توانندمي و  آوردمي پديد  يکديگر  با  آنها تعامل چگونگي و کليدی  عوامل شناسايي پايه

نهاد خانواده در کشورمشارکت ورزشي در    توسعه ورزش   کهاين  به  توجه  با   .بگيرند  قرار  نيز  سطح 

  ابعاد  ظرفيت  تواند مي  خوبي   به  شده  ارائه  مدل  ی است؛وندشهر  ورزش  در بطن اکوسيستم  خانواده

  روشن   وکند    ايجاد  را  مستمر  ارزيابي  قابليت  ،دهد  نشان  را  به سوی ورزش  هاخانوادهدر جذب    مختلف

ها  يافته  بر اساس  پذيرد.مي  چه عواملي و به چه صورتي اثر  از  ورزش  در  خانوادگي  مشارکت  که  سازد

ورزش  مي توسعه  از  مطلوب  سطح  به  دستيابي  گفت  مديريت    خانوادگيتوان  رويکرد  يک  نيازمند 

افزا  اکوسيستمي است تا بتواند به طور مناسب همه نهادها و ذينفعان را جهت ايفای نقش فعال و هم

 مشارکت دهد. 

 تشکر  و ریتقد
در    وزارت ورزش و جوانان که شبانه روزی  در پايان از زحمات تمامي مديران و کارشناسان شاغل در

اعتالی نام کشور عزيزمان ايران ميکوشند و در اين تحقيق مشارکت داشتند صميمانه تقدير و تشکر 
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