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Abstract
Introduction: Mobility and physical activity will lead to the development of an active city and 
having healthy and effective people in the community, and therefore they will guarantee the health 
of the community. The aim of this study was to identify the effective factors in the development of 
citizenship sports in the Islamic Republic of Iran in the direction of social health.
Methods: This research is a documentary and secondary study that follows the interpretive 
paradigm with a qualitative approach and meta composition method to explore the main themes of 
the development of citizenship sports. The researches required for the study have been collected by 
searching in databases with the keywords of citizenship sports, public sports, sports for all, in 2020 
in the last 10 years. 178 articles were included in the review category. After reviewing the studies 
and according to the inclusion criteria of the research, 17 articles were analyzed. Data analysis was 
performed by document content analysis method and coding method.
Results: By extracting the study codes, analyzing and aggregating them together, 165 primary 
codes were extracted. The content analysis of the aggregated codes included 47 subcategories, 17 
categories and 5 main themes including motivational factors, managerial factors, facilitating factors, 
developmental factors and bedding factors.
Conclusions: Effective extraction factors for the development of citizenship sports in the Islamic 
Republic of Iran in the direction of social health include motivational factors, managerial factors, 
facilitating factors, developmental factors and bedding factors. It is suggested that in strategic 
management and development programs, extractive factors be used as the focus of sports development 
in the country. 
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چکیده
مقدمــه: تحــرک و فعالیــت بدنــی ســبب توســعه شــهر فعــال و داشــتن افــراد ســالم و اثربخــش در جامعــه مــی شــود و لــذا ســالمت 
جامعــه را ضمانــت خواهنــد کــرد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل اثرگــذار در توســعه ورزش شــهروندی جمهــوری اســالمی 

ایــران در راســتای ســالمت اجتماعــی انجــام شــد.
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات اســنادی و ثانویــه اســت کــه بــا تبعیــت از پارادایــم تفســیری بــا رویکــرد کیفــی بــا شــیوه 
ــا  ــه ب ــاز مطالع ــورد نی ــای م ــش ه ــد. پژوه ــهروندی  می باش ــعه ورزش ش ــی توس ــای اصل ــاف درون مایه ه ــال اکتش ــه  دنب ــب ب فراترکی
جســتجو در پایگاه هــای اطالعاتــی بــا کلیــد واژه هــای ورزش شــهروندی، ورزش همگانــی، ورزش بــرای همــه، در ســال 1399 در بــازه 
زمانــی 10 ســال اخیــر جمــع آوری گردیــده اســت. تعــداد 178 مقالــه بدســت آمــد. پــس از بررســی مطالعــات و بــا توجــه بــه معیارهــای 
ورود پژوهــش، تعــداد 17 مقالــه  مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. تحلیــل داده هــا بــا روش تحلیــل محتــوای اســنادی و به کارگیــری شــیوه 

کدگــذاری انجــام شــده اســت. 
ــد. تحلیــل  ــه اســتخراج گردی ــا یکدیگــر، تعــداد 165 کــد اولی ــا اســتخراج کدهــای مطالعــات، تحلیــل و تجمیــع آن هــا ب ــا: ب یافته ه
محتــوای کدهــای تجمیــع شــده، 47 زیــر طبقــه و 17 طبقــه و 5 درون مایــه اصلــی شــامل عوامــل انگیزه بخــش، عوامــل مدیریتــی، 

ــر داشــته اســت. عوامــل تسهیل ســاز، عوامــل توســعه  بخــش و عوامــل بسترســاز را در ب
نتیجه گیــری: عوامــل اســتخراجی اثرگــذار توســعه ورزش شــهروندی جمهــوری اســالمی ایــران در راســتای ســالمت اجتماعــی شــامل 
عوامــل انگیــزه  بخــش، عوامــل مدیریتــی، عوامــل تسهیل ســاز، عوامــل توســعه بخش و عوامــل بسترســاز اســت. پیشــنهاد مــی شــود در 

مدیریــت راهبــردی و در برنامه هــای توســعه، از عوامــل اســتخراجی بــه عنــوان محوریــت توســعه ورزش در کشــور اســتفاده شــود.
کلیدواژه ها: توسعه، سالمت اجتماعی، فراترکیب، ورزش شهروندی، ورزش همگانی.

مقدمه
از  بســیاری  شــدن  ماشــینی  و  فنــاوری  کاربــرد  افزایــش 
ــش  ــه را افزای ــراد جامع ــی در اف ــم تحرک ــار ک ــا، آم فعالیت ه
داده اســت )1(. در حــال حاضــر، یــک ســبک زندگــی غیرفعــال 
ــی در شــیوع  ــوان یکــی از عوامــل اصل ــه عن از نظــر جســمی ب
ــت و  ــه دیاب ــن از جمل ــای مزم ــن در بیماری ه ــی و همچنی چاق

ــی  ــت.  بی تحرک ــناخته شده اس ــی ش ــی عروق ــای قلب بیماری ه
ــد )2(،  ــه می باش ــک جامع ــا در ی ــرگ  ه ــیاری از م ــل بس عام
ــی از  ــوان یک ــه عن ــمی ب ــی جس ــم تحرک ــه ک ــه ای ک ــه گون ب
نگرانی هــای بهداشــت عمومــی و همچنیــن عامــل خطــر بالقــوه 
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــان در نظ ــر جه ــالمتی در سراس ــرای س ب
ــزان کــم  تحرکــی در جهــان  را  ــی بهداشــت می ســازمان جهان
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ــد  ــان 23 درص ــد و در نوجوان ــش از 80درص ــاالن بی در بزرگس
ــل توجهــی در  ــه طــور قاب ــزان ب ــن می ــزارش کرده اســت و ای گ
کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت. گزارش هــا نشــان می دهــد 
ــاالت  ــرقی، ای ــه  ش ــه مدیتران ــی در منطق ــزان کم تحرک ــه می ک
ــوس آرام بیشــتر از  ــا و منطقــه غــرب اقیان ــکا، اروپ متحــده آمری

ــان اســت )3(. ســایر مناطــق جه
در ایــران مــردم در نقــاط مختلــف، بــه دلیــل عوامــل بازدارنــده  
ــکل  ــا مش ــی، ب ــات ورزش ــتفاده از امکان ــود در اس ــف موج مختل
ــورها،  ــیاری از کش ــتند. در بس ــه هس ــی مواج ــدی کم تحرک ج
ــت  ــزی اوقات فراغ ــازی و برنامه ری ــت بهینه س ــی جه برنامه های
ــراد در  ــت ورزشــی و مشــارکت اف ــرای ایجــاد تحــرک و فعالی ب
ورزش هــای شــهروندی بــا هــدف بهبــود کیفیــت زندگــی صورت 
ــرانه   ــی س ــار تقریب ــه آم ــت ک ــی اس ــن درحال ــرد )4( ای می گی
مشــارکت ورزشــی در ایــران کمتــر از 20 درصــد اســت. عوامــل 
ــهروندی  ــی و ش ــات ورزش همگان ــتفاده از امکان ــده اس بازدارن
یکــی از دالیــل پاییــن بــودن شــاخص هــای تندرســتی و نشــاط 
اجتماعــی در کشــور می باشــد بــه طــوری کــه ارتقــای ســالمت 
ــت  ــای دول ــواره از دغدغه ه ــی هم ــارکت اجتماع ــی و مش عموم

مــردان ایــن کشــور اســت )5(.
دانــش گســترده ای مبتنــی بــر اهمیــت فعالیــت بدنــی بــه ویــژه 
ــاه اجتماعــی وجــود دارد  ــی و رف ــرای ســالمت جســمی و روان ب
)6(. امــروزه ورزش بــه عنــوان عاملــی چنــد بعــدی بــا تاثیــرات 
بســیار، جایــگاه و نقــش خــود را در تحــرک و ســالمتی، آموزش و 
پــرورش، اوقــات  فراغــت ســالم، پیشــگیری از مفاســد اجتماعــی و 
مشــکالت اخالقــی در جامعــه متجلــی ســاخته  اســت )7(. ورزش، 
یــک پدیــده  اجتماعــی- فرهنگــی اســت کــه یــک پیونــد پویــا 
بــا ســاختارها ی اجتماعــی دارد و بــه عنــوان بخشــی از نیازهــای 
ــرد.  ــرار گی ــراد جامعــه ق ــد مــورد توجــه اف ســاختاری انســان بای
ــد و  ــد در رش ــی بای ــای اجتماع ــایر عرصه ه ــد س ورزش همانن

توســعه خویــش بکوشــد تــا مانــدگار شــود )8(.
ــور،  ــر کش ــعه  ه ــای توس ــن راه ه ــی از مهم تری ــی، یک از طرف
ــرف  ــعی در برط ــا س ــت و دولت ه ــردم اس ــال م ــارکت فع مش
ــای سیاســی،  ــام فعالیت ه ــردم در تم ــع مشــارکت م ــردن موان ک
ــد. مشــارکت اجتماعــی از  اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی دارن
ــک  ــجام در ی ــتگی و انس ــاد همبس ــرای ایج ــی ب ــل اساس عوام

ــده   ــارکت در ورزش و پدی ــن مش ــروزه ای ــه ام ــت ک ــه اس جامع
تربیــت بدنــی نیــز وارد شــده  اســت. ورزش شــهروندی از جملــه 
ــاط و  ــادابی، نش ــاد ش ــدف ایج ــا ه ــه ب ــارکت هایی اســت ک مش
ســالمت در جوامــع مختلــف، پیگیــری و اجــرا می شــود. گذشــته 
از ایــن، ورزش شــهروندی یــا بــه عبــارت دیگــر، ورزش همگانــی 
در یــک جامعــه، کارکردهــای مطلوبــی همچــون افزایــش 
ــم  ــی، تحکی ــارکت اجتماع ــتگی و مش ــت همبس ــی، تقوی همدل
ــه  ــد جامع ــه فراین ــک ب ــی و کم ــای اجتماع ــط و پیونده رواب
ــهروندی،  ــی در ورزش ش ــارکت اجتماع ــراد دارد. مش ــری اف پذی
ــف  ــار مختل ــن اقش ــترش ورزش در بی ــعه و گس ــت توس در جه

ــه رشــد اســت )9(. ــه رو ب ــر جامع ــه  ه ــه، الزم جامع
برخــی ورزش شــهروندی را ورزش هــای داخــل ســالن و خــارج 
ــک  ــمانی در ی ــت جس ــالم، فعالی ــح س ــای تفری از آن، برنامه ه
ــر  ــی دیگ ــد. برخ ــمانی می دانن ــی جس ــی و آمادگ ــط طبیع محی
ــرایطی  ــر ش ــه در ه ــد ک ــی می دانن ــهروندی را ورزش ورزش ش
ــادی  ــی زی ــات تخصص ــه امکان ــد و ب ــته باش ــرا داش ــت اج قابلی
نیــاز نداشــته باشــد. بــا توجــه بــه تعاریــف متعــددی کــه دربــاره 
ورزش شــهروندی وجــود دارد، مجموعــه ای از مشــخصه ها بــرای 
آن قابــل اســتنباط اســت. مشــخصه ای چــون مشــارکت گســترده 
ــودن،  ــه ب ــودن، کم هزین ــی ب ــه و انتخاب ــودن، آزادان و گروهی ب
بی اهمیــت بــودن رقابــت و بردوباخــت، بــا نشــاط و شــاد بــودن، 
ــس،  ــکان و جن ــان و م ــژاد و زم ــن و ن ــه س ــودن ب ــدود نب مح
همگــی توصیــف کننــده خصوصیــات مختلــف ورزش شــهروندی 
ــه  ــد ک ــان می کن ــیتی بی ــری جنس ــن براب ــتند )10(. همچنی هس
ــرکت در ورزش  ــرای ش ــانس ب ــک ش ــد از ی ــان بای ــردان و زن م
ــه  ــت ک ــواردی اس ــهروندی از م ــند و ورزش ش ــوردار باش برخ
ــق  ــدف را محق ــن ه ــز ای ــعه موفقیت آمی ــرای توس ــرط الزم ب ش
ــهروندان  ــویق ش ــهروندی، تش ــفه ورزش ش ــازد )11(. فلس می س
ــرای  ــات ب ــاس خدم ــت و اس ــی اس ــت فیزیک ــه ورزش و فعالی ب
ایــن ورزش، مــردم محــور اســت و بــرای عمــوم، همــه  خدمــات 
بــه صــورت یکســان قابــل دســترس بــوده و دولــت منابــع مالــی 

ــد )12(. ــن می کن ــاز آن را تامی ــورد نی م
ــردن  ــت. باالب ــط اس ــه مرتب ــن جامع ــا بط ــهروندی ب ورزش ش
روحیــه و افزایــش انگیــزه، گســترش نشــاط و شــادابی، زندگــی 
ــی  ــای خانوادگ ــش ناهنجاری ه ــردی، کاه ــی و ف ــالم اجتماع س
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و اجتماعــی در کنــار باالبــردن قــوای جســمانی و از بیــن بــردن 
مشــکالت روحــی و روانــی افــراد یــک جامعــه در هــر قشــری، از 
اهــداف مهــم ورزش شــهروندی اســت. بــه همیــن دلیــل اســت 
ــن  ــه ای ــیدن ب ــح و رس ــت های صحی ــه سیاس ــن ب ــه پرداخت ک
ــی  ــت باالی ــهروندی از اهمی ــعه  ورزش ش ــت توس ــداف جه اه
ــعه  ورزش  ــرای توس ــت گذاری ب ــد سیاس ــت. فراین ــوردار اس برخ
ــان و  ــا، جوان ــه همــان خانواده ه ــه  هــدف ک شــهروندی در جامع
نوجوانــان هســتند، بــه دلیــل گســتردگی آن بســیار پیچیــده اســت 
ــی،  ــای فرهنگ ــیاری از نهاده ــی بس ــکاری و هماهنگ ــه هم و ب
ســازی،  آگاه   بتوانــد  تــا  دارد  نیــاز  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
ــان را  ــی آس ــا دسترس ــه و ب ــات کم هزین ــانی و امکان اطالع رس

ــد )13(. ــن کن ــدف تامی ــه ی ه ــرای جامع ب
ــه  ــمی و چ ــاظ جس ــه از لح ــالم چ ــراد ناس ــا اف ــه ب ــک جامع ی
ــی و  ــادی، فرهنگ ــعه اقتص ــه توس ــد ب ــی نمی توان ــاظ روان از لح
ــر  ــه ای از دیگ ــن جامع ــد. چنی ــت یاب ــال آن دس ــرفت و امث پیش
ــرفتی  ــه پیش ــر اینک ــالوه ب ــف ع ــای مختل ــورها در زمینه ه کش
ــالمتی  ــت س ــه اهمی ــه ب ــا توج ــم دارد. ب ــرفت ه ــد، پس نمی کن
ــالم  ــه  س ــتن جامع ــه دارد، داش ــرای جامع ــه ب ــی ک و پیامدهای
ــادابی در  ــالمتی و ش ــاد س ــرای ایج ــی ب ــام کارهای ــرو انج در گ
انســان همچــون ورزش شــهروندی اســت. مشــارکت در ورزش 
شــهروندی می توانــد بــه افــراد در کســب فوایــد ســالمتی 
کمــک کنــد، امــا آنچــه مهــم اســت مشــارکت مســتمر در ایــن 
فعالیت هــا بــرای حفــظ فوایــد ســالمتی اســت و در واقــع کســب 
فوایــد بی شــمار ســالمتی ناشــی از فعالیــت بدنــی منظــم اســت 

ــتمرار دارد )14(. ــان اس ــول زم ــه در ط ک
ــرای  ــر ب ــران در ســالیان اخی برنامه هــای بســیاری در کشــور  ای
ــر  ــچ تغیی ــا هی ــده، ام ــام ش ــعه  آن انج ــهروند و توس ورزش ش
ــت.  ــداده  اس ــهروندان رخ ن ــت ورزش ش ــمگیری در مدیری چش
ــه  ــذار ب ــل تاثیرگ ــایی عوام ــال شناس ــه دنب ــر ب ــش حاض پژوه
ــی،  ــل فرهنگ ــف از قبی ــل مختل ــرا عوام ــت. زی ــی اس روش کیف
ــاوری  ــی و فن ــی، قانون ــی، محیط ــادی، سیاس ــی، اقتص اجتماع
بــر توســعه ورزش شــهروندی تاثیــر گــذار هســتند. بنابرایــن، بــا 
ــایی  ــدف شناس ــا ه ــوق، پژوهــش حاضــر ب ــوارد ف ــه م ــه ب توج
ــوری اســالمی  ــذار توســعه ورزش شــهروندی جمه ــل اثرگ عوام

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــالمت اجتماع ــتای س ــران در راس ای

روش  کار
ــه  ــت ک ــه اس ــنادی و ثانوی ــات اس ــوع مطالع ــش از ن ــن پژوه ای
ــیوه  ــی و ش ــرد کیف ــا رویک ــیری ب ــم تفس ــت از پارادای ــا تبعی ب
فــرا ترکیــب بــه  دنبــال اکتشــاف درون مایه هــای اصلــی و 
ــع  ــا بررســی جام ــد. ب ــهروندی  می باش ــعه ورزش ش ــی توس فرع
مجموعــه ی مطالعــات و پژوهش هــا بــا یــک مســئله مشــخص، 
ــه اســت.  ــه نتیجــه ای مشــخص پرداخت ــتیابی ب ــه منظــور دس ب
در مطالعــه حاضــر بــا یــک روش نظامنــد نتایــج را تجمیــع و در 
ــات  ــی مطالع ــد تمام ــتخراجی از برآین ــاخص های اس ــت ش نهای

ــت. ــده اس ــتخراج گردی ــی و اس ــورد بررس م
ــتجو در  ــا جس ــر ب ــه حاض ــاز مطالع ــورد نی ــای م ــش ه پژوه
 Civilica, Google Scholar,  ــی ــی داخل ــای اطالعات پایگاه ه
کلیــد  بــا   Irandoc, Noormags, Ensani, Magiran, Sid

واژه هــای ورزش شــهروندی، ورزش همگانــی ، ورزش بــرای 
همــه، در ســال 1399 جمــع آوری گردیــده اســت. انتخــاب پایــگاه 
اطالعاتــی داخلــی بــه ایــن دلیــل بــوده اســت کــه توســعه ورزش 
ــاد عوامــل فرهنگــی،  ــر بســیار زی ــران تحــت تاثی شــهروندی ای
اجتماعــی، سیاســی، زیســت محیطــی و اقتصــادی کشــور اســت 
ــن مســئله نگریســته شــود.  ــه ای ــی ب ــال بوم ــود کام ــاز ب ــه نی ک
ــال  ــط، 10 س ــای مرتب ــتجو پژوهش ه ــرای جس ــی ب ــازه زمان ب
ــی  ــاالت و پایان نامه های ــدای کار، مق ــت. در ابت ــوده اس ــر ب اخی
کــه در بــازه زمانــی مــورد نظــر قــرار نداشــته انــد، حــذف شــدند 

ــرار داده شــد. ــه در دســته بررســی ق ــداد 178 مقال و تع
ــت معیارهــای ورود  ــل، رعای ــرای تحلی ــا ب ــار ورود پژوهش ه معی
ــی  ــؤال اصل ــروی از س ــامل: پی ــه ش ــت ک ــوده اس ــش ب پژوه
ــعه ورزش  ــر توس ــل موث ــایی عوام ــر شناس ــی ب ــش مبن پژوه
ــات،  ــع آوری اطالع ــرای جم ــه ب ــتفاده از مصاحب ــهروندی، اس ش
داشــتن مشــارکت کنندگان مشــخص، اســتفاده از اشــباع نظــری، 
ــتفاده  ــاد، اس ــوا و داده بنی ــل محت ــش تحلی ــتن روش پژوه داش
ــداد  ــود. تع ــر ب ــال اخی ــار در 10 س ــذاری و انتش ــیوه کدگ از ش
17 پژوهــش بــا احــراز معیــار ورود، انتخــاب شــد، کــه در                               
)شــکل1( مراحــل انتخــاب مطالعــات دســته تحلیــل نشــان داده 

شــده اســت.
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شکل1: مراحل انتخاب مطالعات دسته تحلیل

ویژگی هــای پژوهش هــای دســته تحلیــل شــامل: عنــوان 
ــام پژوهشــگران، محــل انتشــار، ســال انتشــار، نــوع  پژوهــش، ن
ــش  ــی پژوه ــج کیف ــدگان و نتای ــارکت کنن ــداد مش ــزارش، تع گ

ــام  ــزار Excel انج ــرم اف ــتی در ن ــورت دس ــه ص ــد، ب ــی باش م
ــت. ــده اس ــر آم ــدول زی ــه در ج ــت. ک ــه اس گرفت
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جدول 1: مطالعات انتخاب شده برای تحلیل

نتایج پژوهش
تعداد مشارکت 

کنندگان )تن(

نوع 

گزارش

سال 

انتشار

محل انتشار 

)عنوان مجله(
پژوهشگران عنوان پژوهش ردیف

فراینــد سیاســتگذاری در ورزش همگانــی ایــران بــا 
ــا  ــد آن ه ــه بای ــت ک ــراه اس ــی هم ــیب ها و چالش های آس
را شــناخت و براســاس روش هــای علمــی اصــالح کــرد. 
تغییــرات ســاختاری و اصــالح قوانیــن از عمده تریــن 
ــای  ــد از الگوه ــن، بای ــد. همچنی ــمار می آین ــا به ش آن ه

ــرد.   ــتفاده ک ــتگذاری اس ــرای سیاس ــی ب ــق و علم دقی

 16 مقاله 1397
مطالعات 
مدیریت 
ورزشی

جوادی پور 
و همکاران 

)13(

آسیب شناسی 
فرایند موجود 

سیاستگذاری در 
ورزش همگانی 
ایران و ارائه الگو

1

توســعه  و  ارتباطــات  توســعه  زیرســاخت ها،  توســعه 
ــد  ــری هســتند کــه می توانن ــداد عوامــل موث ــوزش و روی آم
ــدد  ــازی مج ــه را اصالح س ــراف رفت ــه انح ــای ب نگرش ه
نمایــد. فدراســیون ورزش همگانــی، مســئولین و کارشناســان 
نهادهــای  و  جوانــان  و  ورزش  ادارات  همگانــی  ورزش 
مردمــی بــرای ورزش همگانــی، اصــل اساســی بــه منظــور 
ــتند  ــداری در ورزش هس ــالق م ــگ اخ ــازی فرهن نهادینه س
ــای  ــش ناهنجاری ه ــدی در کاه ــش کلی ــد نق ــه می توان ک
ــه دلیــل تغییــرات نگرشــی ایفــا کننــد. ورزشــی در آینــده ب

 20 پایان نامه 1396

گروه آموزشی 
دانشکده علوم 
انسانی موسسه 
آموزش عالی 
شفق تنکابن

صالح نژاد 
و همکاران 

)15(

بررسی ابعاد فساد 
و ناهنجاری های 
حاکم بر ورزش 

همگانی

2

عوامــل ســازمانی موثــر در نهادینــه کــردن ورزش همگانــی 
ایــران شــامل  اهــداف و راهبردهــا، زیرســاخت هــا و 
ــش و  ــد پژوه ــویق، واح ــاداش و تش ــتم پ ــات، سیس امکان
توســعه، منابــع انســانی، بودجــه، قوانیــن و مقــررات، آمــوزش 

ــد. ــی باش ــی م ــاي ورزش همگان ــی ه و ویژگ

 15 مقاله 1393

پژوهش نامه 
مدیریت 

ورزشی و رفتار 
حرکتی

آصفی و 
همکاران 

)16(

بررسی عوامل 
سازمانی موثر در 
نهادینه کردن 
ورزش همگانی 

ایران

3

12 عامــل شناســایی شــده حمایــت مالــی از ورزش همگانــی 
ایــران شــامل زیرســاخت حمایــت مالــی، عوامــل اقتصــادی، 
عوامــل مدیریتــی، فرهنــگ حمایــت مالــی، عوامــل دولتــی، 
نیــروی انســانی، مزیــت رقابتــی، عوامــل اجتماعــی، عوامــل 
حقوقــی قانونــی، عوامــل رســانه ای، عوامــل سیاســی و 

عوامــل ســازمانی، اســت.

 21 مقاله 1398

رویکردهای 
نوین در 
مدیریت 
ورزشی

رهبری و 
همکاران 

)17(

بررسی عوامل 
مؤثر بر حمایت 
مالی از ورزش 
همگانی ایران: 
یک مطالعۀ کیفی

4

ــی متشــکل از 6  ــا رویکــرد جهان ــی ب توســعۀ ورزش همگان
ــی،  ــط حقوق ــاخص هاي محی ــامل ش ــب ش ــطح به ترتی س
عوامــل اقتصــادي و زیرســاختی، عوامــل رســانه اي، عوامــل 
مرتبــط بــا ســبک زندگــی، عوامــل اجتماعــی و مشــارکت در 

ــود. ــی ب ورزش همگان

 12 مقاله 1399

رویکردهای 
نوین در 
مدیریت 
ورزشی

قاسمی و 
همکاران )8(

تدوین مدل 
ساختاري تفسیري 

توسعۀ ورزش 
همگانی مبتنی 
بر رویکردهاي 

جهانی

5

مقوله هــای شناســایی شــده حاصــل از کدگــذاری انتخابــی، 
ــت  ــای کالن، مدیری ــعه بخش ه ــامل توس ــب ش ــه ترتی ب
جامــع ورزش، توســعه آگاهــی و ارتباطــات اجتماعــی، توســعه 
ســاختاری، محیــط جــذاب و انگیزشــی ورزش تعییــن شــدند.

 27 مقاله 1397

پژوهش های 
معاصر در 
مدیریت 
ورزشی

پارساجو و 
همکاران )9(

تعیین راهبردهای 
مشارکت اجتماعی 
در ورزش همگانی 

ایران

6
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ــی  ــاي تفریح ــه ه ــی برنام ــزان اثربخش ــی می ــراي بررس ب
ورزشــی شــهروندان، تدویــن اهــداف در الویــت اول اســت، 
زیــرا اگــر  اهــداف روشــن، قابــل دســتیابی و قابــل ســنجش 
نباشــد، امــکان بررســی اثربخشــی برنامــه هــا وجــود نخواهد 
داشــت. لــذا شناســایی عوامــل اثرگــذار بــر اثربخشــی برنامــه 

هــا از اهمیــت ویــژه اي برخــوردار اســت.

 35 مقاله 1393

پژوهش نامه 
مدیریت 

ورزشی و رفتار 
حرکتی

کشکر )18(

تعیین شاخص ها 
و نحوه سنجش 
اثربخشی برنامه 
هاي تفریحات 
ورزشی )ورزش 

همگانی( 
شهروندان

7

براســاس یافته هــا، مقولــه محــوری رویکــرد نامناســب 
تلویزیــون بــه ورزش همگانــی شناســایی شــد.  مقوله هــای 
ــد؛  ــای الگــوی پارادایمــی ســازماندهی گردی ــر مبن ــی ب اصل
ــر،  ــه گ ــرایط مداخل ــه ای، ش ــرایط زمین ــی، ش ــرایط عل ش

ــا  ــا و پیامده ــوری، راهبرده ــده مح پدی
ورزش  مالــی  جذابیــت  عــدم  شــامل:  علــی  شــرایط 
ــویه  ــل دوس ــودن تعام ــون، محدودب ــرای تلویزی ــی ب همگان
شــبکه های  بــا  همگانــی  ورزش  متولــی  ســازمان های 
ــور  ــکیالت ورزش کش ــب تش ــرد نامناس ــون و رویک تلویزی
بــه ورزش همگانــی اســت. شــرایط زمینــه ای شــامل 
جذابیــت انــدک برنامه هــای ورزش همگانــی و تماشــا 
ــامل  ــر ش ــرایط مداخله گ ــت. ش ــرگرمی اس ــزه س ــا انگی ب
نیــروی انســانی در تلویزیــون، مشــکالت ســاختاری ســازمان 
تلویزیــون و ضعــف شــبکه هــای مرتبــط بــا حــوزه ســالمت 
ــا و  ــر راهبرده ــز ب ــدم تمرک ــامل ع ــا ش ــت. راهبرده اس
ــرایط  ــه ش ــه ب ــدم توج ــور ، ع ــی ورزش کش ــائل اساس مس
مخاطبــان بــه عنــوان هــرم ورزش کشــور و اســتفادۀ محــدود 
ــا  ــن، پیامده ــر ای ــون اســت عــالوه ب از کارکردهــای تلویزی
ــده  ــاعات پربینن ــی از س ــز ورزش همگان ــهم ناچی ــامل س ش
ورزش تلویزیــون و نقــش محــدود تلویزیــون در ایجــاد 

ــتند. ــی هس ــت بدن ــه فعالی ــبت ب ــی نس ــزه و آگاه انگی

 21 مقاله 1395
مطالعات 
مدیریت 
ورزشی

عرب نرمی 
و همکاران 

)19(

تلویزیون و 
توسعۀ ورزش 
همگانی:  یک 

نظریه برخاسته از 
داده ها

8

ــه  ــردن ورزش ب ــرح ک ــا، مط ــواده ه ــه ورزش خان ــه ب توج
عنــوان یــک ارزش، ترویــج بــازي هــا و ورزش هــاي بـــومی 
ــئول،  ــاي مس ــري از نهاده ــه گ ــارت و مطالب ــی، نظ و محل
تــداوم در ارســال پیــام هــاي ورزشــی، همکـــاري بـــا ســایر 
نهادهــاي مســئول در توســعه ورزش همگانــی، معرفــی 
ــاي  ــد وکارکرده ــان دادن فوایـ ــکار، نشـ ــاي ورزش الگوه
مطلــوب ورزش، هشــدار دادن در مــورد رفتارهــاي نادرســت، 
برجســته ســازي ورزش بانــوان و معرفــی ورزش هــاي کــم 
هزینه و آســان، از مهم ترین روش هـــاي نهادینـــه کـــردن 

ورزش همگـــانی ازطریــق شــبکه ورزش ســیما اســت.

 35 مقاله 1394
فصلنامه 

پژوهش های 
ارتباطی

میناوند و 
همکاران 

)20(

روش های نهادینه 
کردن ورزش 

همگانی از طریق 
رسانه ملی از 

دیدگاه کارشناسان 
)مطالعه موردی 
شبکه ورزش 

سیما(

9

33 مقولــه اصلــی در قالــب 3 مولفــه شــامل نقــش شــناختی، 
هنجــاری و تنظیمــی و 31 مقولــه بــه عنــوان مولفــه عوامــل 
ــه  ــد برنام ــه تولی ــوان مولف ــه عن ــه ب ــده و 12 مقول بازدارن

ــا ورزش همگانــی شناســایی گردیــد. مرتبــط ب

 14 مقاله 1394

پژوهش های 
کاربردی 

در مدیریت 
ورزشی

گودرزی و 
همکاران 

)21(

شناسایی عوامل 
موثر بر توسعه 
فرهنگ ورزش 

همگانی از طریق 
سیمای جمهوری 

اسالمی ایران

10
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منیژه مردانی و همکاران

ــامل  ــت ش ــب اهمی ــه ترتی ــی ب ــذار محیط ــل تأثیرگ عوام
محیــط اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی-حقوقی، محیــط 

ــتند. ــی هس ــن الملل ــط بی ــگ و محی ــت فرهن زیس
 29 مقاله 1395

مدیریت 
ورزشی

صفاری و قره 
)22(

شناسایی و رتبه 
بندی عوامل 

محیطی مؤثر بر 
همگانی شدن 
ورزش های 
تفریحی ایران

11

ــات، کیفیــت خدمــات و نیازســنجی برنامه هــا  کیفیــت امکان
مربــوط بــه مشــتری ورزش همگانــی و همچنیــن مدیریــت 
منابــع انســانی، پژوهــش و توســعه، مربیــان، ترویــج ورزش 
همگانــی، بهبــود فنــاوری، ســاختار ســازمانی و قوانین ســبب 
رشــد و یادگیــری ورزش همگانــی مــی شــود. منابــع مالــی، 
ــذار در ورزش  ــی تاثیرگ ــل مال ــادی و عوام ــت اقتص وضعی
همگانــی را شــکل می دهنــد و نهایتــًا رســانه، برنامه ریــزی، 
خلــق  ســبب  اداری  نظــام  و  برون ســازمانی  ارتباطــات 
فرایندهــای داخلــی وزارت ورزش و جوانــان در قبــال ورزش 

ــود. ــی می ش همگان

 41 مقاله 1398

پژوهش های 
معاصر در 
مدیریت 
ورزشی

اسدزاده و 
همکاران )7(

طراحی الگوی 
ارزیابی راهبردی 
برنامه های ورزش 
همگانی وزارت 
ورزش و جوانان

12

ــی اجتماعــی جهــت توســعه ورزش  ــه بازاریاب مفهــوم آمیخت
همگانــی شــامل محصــول، مــکان، قیمــت، ترفیــع، افــراد و 

شــواهد فیزیکــی خدمــات ورزش همگانــی مــی باشــد.
 80 مقاله 1396

فصلنامه 
مدیریت و 

توسعه ورزش

صابری و 
همکاران 

)23(

طراحی مدل 
آمیخته بازاریابی 
اجتماعی جهت 
توسعه ورزش 

همگانی

13

ــاری،  ــروز بیم ــن، ب ــارکت پایی ــامل مش ــی ش ــرایط عل ش
عــدم وحــدت ملــی، تبدیــل نشــدن بــه یــک عــادت، وجــود 
ــت ورزش  ــردرگمی مدیری ــی، س ــای ورزش همگان فرصت ه
ــا،  ــامل انگیزاننده ه ــه ای ش ــرایط زمین ــی اســت و ش همگان
شــرایط  اســت.  ورزشــی  جذابیــت  و  بازدارنــده  موانــع 
ــی کالن،  ــای محیط ــوق دهنده ه ــامل س ــر ش ــه گ مداخل
سیاســی-قانونی، مدیریتــی، زیرســاخت، فرهنگی-اجتماعــی 
ــده محــوری شــامل توســعه ورزش  و اقتصــادی اســت. پدی
همگانــی اســت. راهبردهــا شــامل 3 ســطح فــردی، میانــی و 
کالن اســت و همچنیــن پیامدهــا شــامل مشــارکت تدریجی، 
ــازمانی،  ــی س ــی مل ــارکت، یکپارچگ ــه مش ــاز ب احســاس نی
تغییــر فرایندهــای مدیریتــی و تدویــن سیاســت گذاری ملــی 

اســت.

 21 مقاله 1397
مطالعات 
مدیریت 
ورزشی

وفایی مقدم 
و همکاران 

)10(

تحلیل عوامل 
توسعه ورزش 

همگانی براساس 
نظریه داده بنیاد

14

بــاز  بنــدی کدهــای  دســته  و  تجمیــع  از  ســه الیــه 
ــامل  ــه ش ــت های کالن ک ــه اول سیاس ــد. الی ــل ش حاص
عمرانــی  و  نرم افــزاری  سیاســت گذاری،  زیرســاخت های 
اســت. الیــه دوم ســازمانی و جوامــع شــامل اجرایــی، 
نظــارت، ســازمان های پشــتیبان و بازاریابــی اجتماعــی 
اســت و الیــه ســوم فــردی و درون فــردی شــامل آمــوزش و 
ــای  ــی و گروه ه ــزی عملیات ــا، برنامه ری ــزش، کمپین ه انگی

ــت. ــدف اس ه

7 مقاله 1397
مطالعات 
مدیریت 
ورزشی

صفاری و 
لطیفی فرد 

)24(

مدل شهر دوستدار 
فعالیت بدنی با 

رویکرد شهرهای 
فعال، جوامع فعال، 

شهروندان فعال

15
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شــرایط علــی شــامل: وحــدت ســاختاری و سیاســت 
گــذاری کالن، وجــود برنامــه بلندمــدت و هماهنــگ از 
ــم  ــات ک ــزات و امکان ــود تجهی ــرف وزارت ورزش، وج ط
هزینــه بــرای همــه مــردم، ارتقــای آگاهــی مــردم از 
ــامل:  ــر ش ــه گ ــرایط مداخل ــمی ش ــوزش رس ــق آم طری
ــه علمــی  ــا برنام ــح رســانه هــا، عملکــرد ب عملکــرد صحی
و  آموزشــی، عملکــرد صحیــح  نهادهــای  بلندمــدت  و 
ــدون  ــد و م ــه ای واح ــود برنام ــا و وج ــواده ه ــه خان آگاهان
ــه  ــه ای ک ــرایط زمین ــف و ش ــای مختل ــازمان ه ــرای س ب
ــر در  ــب نظ ــناس صاح ــص و کارش ــود متخص ــامل: وج ش
ــزاری  ــات ســخت اف ــی، توســعه امکان ــه ورزش همگان زمین
در فضاهــای عمومــی، وحــدت برنامــه ریــزی و هماهنگــی 
بیــن نهادهــای و وجــود مدیــران و کارشناســان علــم محــور 
ــه  و متخصــص اســت. راهبردهــا شــامل: گرایــش مــردم ب
ورزش همگانــی در زندگــی روزمــره، وجــود وحــدت و برنامه 
ریــزی بلندمــدت بیــن نهادهــا، برنامــه محــور و علــم محــور 
ــه هــا در نهادهــای آمورشــی و صــدا و ســیما  ــودن برنام ب
در جامعــه اســت و پیامدهــا شــامل: ارتقــای ســطح آگاهــی 
مــردم، پاییــن آمــدن هزینــه هــای درمــان، ارتقــا ســالمت 
اجتماعــی مــردم، نشــاط داشــتن مــردم جامعــه، فراگیــری 
شــدن ورزش در زندگــی مــردم، اســتمرار ورزش در زندگــی 

ــت. ــردم اس ــی م ــدن ورزش در زندگ ــت ش ــردم، تثبی م

 18 مقاله 1395
فصلنامه 

مدیریت و 
توسعه ورزش

شیرویی و 
همکاران )1(

مطالعه جامعه 
شناختی نهادینه 
کردن ورزش 

همگانی در کشور 
و ارائه مدل 

مطلوب

16

ــران شــامل تخصیــص  ــی ای ــر ورزش همگان 36 عامــل موث
ــی  ــتراتژی دفاع ــاد ورزش، اس ــی اقتص ــی، پویای ــع مال مناب
ــای  ــار، نظام ه ــه اقش ــای اقتصــادی، ورود همه جانب تحریم ه
داوطلبــی، جایــگاه اجتماعــی خانــواده، جایــگاه ورزش بانوان، 
جمعیــت قابل توجــه جــوان، مشــارکت فعــال دانشــجویان و 
ــن،  ــاخت اماک ــوری در س ــت مح ــی، عدال ــین ورزش مدرس
ــه امکانــات، فعالیت هــا  توزیــع عادالنــه ســرانه، دسترســی ب
ــذاری  ــات، ارزش گ ــاوری و ارتباط ــن، فن ــای نوی و مهارت ه
ــد  ــت واح ــا، نگــرش سیســتمی، مدیری شــاخص ها و معیاره
و یکپارچــه ورزش همگانــی، عمل گرایــی مســئولین کشــور، 
برنامه ریــزی راهبــردی، سیاســت گذاری کالن، تخصــص 
گرایــی، ســاختار ســازمانی ورزش همگانــی، زیرســاخت 
ــه  ــه ب ــمی، توج ــوزش رس ــا آم ــدار ب ــار پای ــی، رفت قانون
ــات  ــام مطالع ــگاه، انج ــدارس و دانش ــی در م ورزش همگان
و پژوهــش هــای مرتبــط بــا ورزش همگانــی، زیــر ســاخت 
ــازی و  ــویقات، برجسته س ــام تش ــهری، نظ ــده ش ترغیب کنن
ــم  ــام معظ ــای مق ــادی، توصیه ه ــات ارش ــازی، تبلیغ الگوس
رهبــری، پرداختــن رســانه ها، آموزه هــای دینــی، تنــوع 
ــک، الگوهــای پیشــرفته و موفــق بین المللــی و  ژئوپولوتی
ــا  ــد. ب ــی شناســایی گردی ــج ورزش هــای بومــی و محل تروی
اهتمــام بــه عوامــل و ابعــاد شناسایی شــده و برنامه ریــزی در 
بهره جویــی از ایــن عوامــل، فضایــی مناســب جهــت حضــور 
ــازی در ورزش  ــم و بسترس ــردم فراه ــوم م ــارکت عم و مش

ــد. ــهیل می نمای ــران را تس ــی ای همگان

 20 مقاله 1398
فصلنامه علوم 

ورزش

شهریاری 
و همکاران 

)12(

شناسایی عوامل 
موثر ورزش 
همگانی ایران

17
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تحلیــل داده هــا بــا روش تحلیــل محتــوای اســنادی و به کارگیری 
ــش،  ــی پژوه ــرای روای ــت. ب ــده اس ــام ش ــذاری انج ــیوه کدگ ش
و   )transferability( انتقال پذیــری   ،)credibility( مقبولیــت 
قابلیــت اطمینــان )confirmability( مــورد ارزیابــی واقــع شــد.

 اســتفاده از 2 تحلیل گــر بــا تخصــص مدیریــت ورزشــی و مســلط 
ــا رویکــرد کیفــی، بــرای تحلیــل و کدگــذاری  و  بــه پژوهــش ب
همچنیــن اســتفاده از مطالعــات مختلــف در ایــن حــوزه  و 
ــع آوری  ــت جم ــف جه ــی مختل ــای اطالعات ــتفاده از پایگاه ه اس
مطالعــات، حاکــی از داشــتن مقبولیــت در پژوهــش اســت. مــرور 
مکــرر مطالعــات و اســتخراج حداکثــری و غیــر تکــراری مطالــب، 
ــزارش  ــن گ ــت. همچنی ــش اس ــری در پژوه ــال پذی ــر انتق بیانگ
تمامــی گام هــای فراینــد پژوهــش  و اســتفاده حداکثــری از گــروه 

ــان در پژوهــش اســت.  پژوهــش حاکــی از قابلیــت اطمین
در  پژوهــش،   )authenticity( اعتبارپذیــری  ارزیابــی  بــرای 
ــه  ــبت ب ــه نس ــر ک ــتفاده از 2 تحلیلگ ــا اس ــذاری ب ــان کدگ جری

ــته و دارای  ــرافیت داش ــذاری اش ــی و کدگ ــوا کیف ــل محت تحلی
تخصــص مدیریــت ورزشــی بودنــد؛ کدهــای حاصــل از 20 
ــا  ــل را ب ــته تحلی ــه دس ــی 4 مطالع ــه عبارت ــات ب ــد مطالع درص
ــد و  ــه کردن ــا مقایس ــانی کده ــداد هم پوش ــر تع ــر از نظ همدیگ
نتایــج 2 تحلیلگــر نشــان داد کــه اعتبــار پذیــری ایــن پژوهــش 
ــری  ــزان اعتبارپذی ــه می ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــر 0/94 اس براب
ــار  ــا اعتب ــن، کدگذاری ه ــت. بنابرای ــتر از 0/70 اس ــش بیش پژوه

ــت.  ــر اس پذی

یافته ها
بــرای تحلیــل داده هــا ابتــدا کدهــای تمامــی مطالعــات اســتخراج 
ــد  ــداد 165 ک ــر تع ــا همدیگ ــا ب ــع آن ه ــس از تجمی ــد و پ گردی
اولیــه اســتخراج و بــا اســتفاده از شــیوه تحلیــل محتــوای اســنادی 
کدهــا تجمیــع و در 47 زیــر طبقــه و 17 طبقــه و 5 درون مایــه 

اصلــی بــه شــرح جــدول زیــر دســته بندی گردیــده اســت.

جدول 2: درون مایه های اصلی، طبقه، زیرطبقه و کدهای اولیه استخراج  شده 

کدهای اولیهزیر طبقهطبقهدرون مایه اصلی

عوامل انگیزه بخش

جذابیت محیط های 
ورزشی

توسعه کیفیت در ایجاد 
اماکن ورزشی

کیفیت امکانات
برقراری ایمنی و امنیت در مکان ها

توسعه و تجهیز باشگاه های ورزش همگانی

انگیزه های محیطی
طراحی و تغییر در شکل، رنگ و معماری کلیه اماکن و مجموعه های ورزشی

محیط های جذاب و انگیزشی ورزش همگانی
فعالیت ها و مهارت های نوین
احداث اماکن جذاب و زیبا

پیامدهای نهادینه 
سازی ورزش 

شهروندی

کارکردهای اجتماعی

ایجاد رقابت با ورزش در جامعه
افزایش مشارکت جامعه در ورزش

جامعه محوری
بهبود اعتماد و عدالت اجتماعی

بهبود مسائل فرهنگی و اجتماعی ورزش همگانی
امنیت اجتماعی

توسعه ارتباطات اجتماعی

کارکردهای سالمت محور
سرگرمی

ایجاد شادابی و سالمت
توسعه سالمتی و بهداشت جامعه

لذت بردن روحی و جسمی

دسترسی آسان به 
توسعه ارائه خدماتمشارکت در ورزش

برگزاری هدفمند جشنواره ها و همایش ها
معرفی ورزش هاي کم هزینه و آسان

در دسترس بودن باشگاه های ورزش همگانی
زیرساخت های عمرانی

توزیع عادالنه سرانه ورزشی
استفاده از شیوه های اجباری برای مشارکت در ورزش

دسترسی به امکانات ورزشی
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ارائه خدمت ورزشی به کلیه 
اقشار

ایجاد اماکن و فضاهای متناسب با اقشار مختلف
رعایت عدالت در ساخت اماکن ورزشی در مناطق مختلف کشور

ایجاد مکان های انعطافپذیر برای استفاده عموم
ارائه محصوالت و خدمات برای کلیه اقشار

توجه به اقشار مختلف جامعه
وجود فرصت های ورزش همگانی

عوامل مدیریتی

مدیریت راهبردی

برنامه ریزی راهبردی

نیازسنجی برنامه های ورزشی
برنامه ریزی راهبردی و هدفمند

برنامه ریزی عملیاتی
تمرکز برنامه ها بر اساس راهبردهای اساسی در ورزش

خصوصی سازی ورزش همگانی
به کارگیری نیروی انسانی متخصص در امر برنامه ریزی

مدیریت واحد
مدیریت واحد و یکپارچه ورزش همگانی

مدیریت جامع سازمان های ورزش همگانی
ایجاد وحدت در مدیریت ورزش شهروندی

ضعف شبکۀ مرتبط با حوزۀ سالمت

یکپارچگی ملی
همسوسازی جریانات اجتماعی

ایجاد وحدت ملی در توسعه ورزش
همبستگی در مشارکت عموم در ورزش

توسعه سرمایه انسانی

توسعه عوامل مدیریتی

به کارگیری شیوه های مدیریتی برای توسعه و ارتقا نیروی انسانی
ایجاد سامانه عرضه و تقاضا برای مشارکت عموم در ورزش

تغییر فرایندهای مدیریتی
مدیریت منابع انسانی

استفاده از شیوه های مدیریتی موفق در ورزش
به کارگیری نظام پاداش و تنبیه مناسب نیروی انسانی

ساختار سازمانی ورزش همگانی

ارزیابی عملکرد
ارائه بازخور به مدیران

نظارت و مطالبه گری از نهادهای مسئول
نظام کنترل و ارزیابی ورزش همگانی

تخصص گرایی
ترویج شایسته ساالری در انتخاب مدیران ورزشی

تخصص گرایی
نقش مدیران متخصص

ساختار ورزش کشور

ارتباطات برون سازمانیعوامل برون سازمانی
سازمان های مرتبط بین المللی

توسعه دستگاه های متولی 
ورزش در کشور

عوامل سازمانی
نقش وزارت ورزش و جوانان 
نقش فدراسیون ورزش همگانی

سازمان های پشتیبان
نظام اداری در سازمان های ورزشی

اولویت بخشیدن به ورزش 
همگانی نسبت به ورزش 

قهرمانی

عدم توجه به شرایط مخاطبان به عنوان هرم ورزش کشور
اولویت بخشیدن به ورزش همگانی نسبت به ورزش قهرمانی

پرداختن صرف به ورزش همگانی در سازمان های ورزشی
توجه کردن تشکیالت ورزش کشور به ورزش همگانی

ارزش گذاری

شاخص های کیفی 
رویدادهای ورزشی

توجه بیشتر به طراحی و اجرای رویدادهای ورزشی
توجه به شاخص هاي موجود در تعیین اثربخشی رویدادهای ورزشی

معیاردهی برنامه ها
تعیین معیار و سطح مناسب براي ارتقاي برنامه ها

ابهام در دستورالعمل اجراي برنامه ها
ارزش گذاری شاخص ها و معیارها
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عوامل تسهیل ساز

بازاریابی اجتماعی

آگاهی بخشی

اطالع رسانی
تداوم در ارسال پیام های ورزشی
افزایش آگاهی و اطالعات جامعه

نشان دادن فواید و کارکردهاي مطلوب ورزش
استفاده از تبلیغات و کانال های ارتباطی مناسب

تبلیغات ارشادی و کارشناسی شده

نقش علمای دینیظرفیت های دینی
نقش آموزه های دینی

معرفی الگوی ورزشکارالگوسازی
برجسته سازی و الگوسازی

میراث تاریخ و تمدن کشورظرفیت های تاریخ و تمدن
میراث فرهنگی

تبدیل شدن ورزش به عنوان عادت روزمرهرفتار پایدار در ورزش
عالقه و نیاز به ورزش

آموزش و پژوهش

توسعه آموزش

توسعه آموزش و پژوهش در ورزش همگانی
ترویج ورزش همگانی

رفتار پایدار با آموزش رسمی
تولید و انتقال دانش نهاد های آموزشی

برگزاری همایش مقطعی و کارگاه ها  و دوره های کوتاه مدت
توجه به ارتقا کیفیت دوره هاي آموزشی مربیان و داوران

آموزش و انگیزش

توسعه پژوهش
مطالعات و پژوهش

تحلیل، تفسیر و تدوین علمی
مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی

مطالعات تطبیقی و بومی سازي

الگوبرداری
الگوهاي مبتنی بر پژوهش علمی

الگوهای پیشرفته و موفق بین المللی
الگوهاي عملیاتی و اجرایی

نظام داوطلبی
توسعه کانون های ورزش همگانیتوسعه مشارکت عموم

توسعه مشارکت عمومی کانون های ورزش همگانی

انجمن های داوطلب و ورزش یارحمایت از داوطلبان
انجام امورات به صورت داوطلبانه توسط مردم

تنوع اقلیمی- جمعیتی

توسعه بازی های بومی محلی، روستایی و عشایریتوسعه ورزش بومی محلی
ارائه خدمات و محصوالت متناسب با شرایط بومی جامعه

عوامل جغرافیایی
توسعه ورزش در شرایط مختلف جغرافیایی و آب و هوایی

فضاهای طبیعی
تنوع جغرافیای سیاسی

آب وهوا

بافت جمعیتیتنوع بافت جمعیتی
جمعیت قابل توجه جوان

نهادینه سازی ورزش عوامل توسعه بخش
در خانواده

افزایش تعامالت خانوادگی و همبستگی اجتماعیپایگاه اجتماعی خانواده
جایگاه اجتماعی خانواده

اولویت ورزش خانواده
مشاوران و مربیان حرکتی خانوار

حمایت از خانواده و توسعه حقوق شهروندی
اولویت دادن ورزش در سبد خانوار

توجه به ورزش در خانواده ها

نقش والدین در ورزش
آگاهی دادن به والدین

نقش مادران به تشویق و انگیزه بخشی فرزندان به ورزش
حمایت و همراهی والدین
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توسعه ورزش تربیتی

زیرساخت توسعه ورزش بانوانتوسعه ورزش بانوان
برجسته سازی و تشویق جایگاه ورزش بانوان

نقش مدرسین متخصصتوسعه ورزش دانشگاهی
مشارکت فعال دانشجویان و مدرسین ورزشی

توسعه ورزش در مدارس
نقش مهم آموزش و پرورش

نقش مهدکودک ها
اهمیت و توجه به درس ورزش در مدارس و دانشگاه

پویایی اقتصاد ورزش
بهبود اقتصاد ورزش همگانی

ارائه تخفیف در خدمات ارائه  شده و کاهش هزینه ها
قیمت گذاری پویا با توجه به ویژگی های مختلف افراد جامعه

عوامل اقتصادیعوامل بسترساز

پویایی اقتصاد ورزش
بهبود اقتصاد ورزش همگانی

ارائه تخفیف در خدمات ارائه  شده و کاهش هزینه ها
قیمت گذاری پویا با توجه به ویژگی های مختلف افراد جامعه

زیرساخت اقتصادی کشور

استفاده از راهکارهای دفاعی در مقابل تحریم های اقتصادی
عوامل اقتصادی و بودجه

نرخ بیکاری
زیرساخت منابع مالی و وضعیت اقتصادی

مشکالت ساختاری و اقتصادی

زیرساخت اقتصاد خانوار
مشکالت اقتصادی خانواده ها

نرخ تورم و گرانی
حمایت مالی و یارانه دولتی

عوامل قانونی
زیرساخت قانونی و قوانینزیرساخت حقوقی و قانونی

توجه به تقویت زیرساخت های حقوقی و قانونی

حمایت های قانونی و حقوقی از ورزش همگانیحمایت حقوقی و قانونی
سوق دهنده های محیطی کالن سیاسی- قانونی مدیریتی

عوامل رسانه ای

برنامه ریزی راهبردی در 
رسانه

پرداختن رسانه های جمعی به ورزش همگانی
توجه به نقش تلویزیون در ایجاد انگیزه و آگاهی بخشی از فعالیت بدنی
توجه به اختصاص سهم ورزش همگانی در ساعات پربیننده تلویزیون

جذابیت در تولید برنامه

گرایش مخاطب به تلویزیون با انگیزه تفریح و سرگرمی
ایجاد جذابیت در برنامه های ورزش همگانی برای مخاطبان تلویزیونی

جذابیت ورزشی 
ترغیب حامیان مالی از طریق نمایش رویدادهای ورزش همگانی در رسانه های 

تصویری

ساختار رسانه در قبال 
ورزش همگانی

تعامل سازمان های متولی ورزش همگانی و شبکه های تلویزیون
نیروی انسانی در تلویزیون

مشکالت ساختاری سازمان تلویزیون
استفاده از ظرفیت های بالقوه رسانه های تصویری در ورزش همگانی

بهبود فناوری ارتباطات

حاکمیت در جامعه

نگرش مسئولین
نگرش دولتمردان به کارکردهای ورزش همگانی در جامعه 

عملی نمودن قول های مسئولین در برابر جامعه
سیاست در خدمت ورزش همگانی

عمل گرایی مسئولین کشور

عوامل سیاسی
عوامل سیاسی و سیاست گذاری ها

زیرساخت های سیاست  گذاری
عدم ثبات سیاسی

درون مایه هــای اصلــی پژوهــش حاضــر در مطالعــات دســته 
ــه                    ــن قســمت نمون ــه در ای ــده اســت ک ــه بحــث در آم ــل ب تحلی

ــد. ــد ش ــاره خواه ــا اش آن ه
عوامل انگیزه بخش 

عوامــل انگیزه بخــش شــامل جذابیــت محیط هــای ورزشــی، 
پیامدهــای نهادینــه ســازی ورزش شــهروندی و دسترســی آســان 

ــد. ــارکت در ورزش می باش ــه مش ب
ــی در ورزش  ــارکت اجتماع ــای مش ــن راهبرده ــه 6 )تعیی مطالع
ــی  ــای ورزش ــت محیط ه ــوص جذابی ــران( در خص ــی ای همگان

ــی دارد: ــان م بی
توجــه بــه جذابیتهــای محیطــی در ورزش همگانــی بــرای فراهــم 
ــی  ــی در ورزش همگان ــارکت اجتماع ــای مش ــه ه ــودن زمین نم
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ایــران راهبــرد، بــه شــمار میــرود کــه توجــه بــه ایــن امــر نیازمنــد 
توســعه در ابعــاد مختلــف اســت.

ــی  ــنجش اثربخش ــوه س ــا و نح ــاخص ه ــن ش ــه 7 )تعیی مطالع
برنامــه هــاي تفریحــات ورزشــی شــهروندان( در زمینــه پیامدهــای 

ــی دارد: ــان م ــهروندی بی ــازی ورزش ش ــه س نهادین
ــم  ــاي مه ــه جنبه ه ــی ب ــاي تفریح ــه در برنامه ه ــت ک ــم اس مه
تقویــت ارتباطــات اجتماعــی توجــه شــود. وجــود ایــن ارتباطــات 
ــردد.  ــراد آن می گ ــن اف ــی در بی ــاد همدل ــب ایج ــی موج اجتماع
ــکیل  ــی تش ــر دلیل ــه ه ــرر ب ــاي مق ــر برنامه ه ــه اگ ــوري ک بط
ــر  ــدم جلوت ــک ق ــود ی ــی خ ــبکه هاي اجتماع ــاي ش ــود، اعض نش
از ادارات تربیــت بدنــی مناطــق برداشــته و بــه شــکل خودجــوش 

ــد.  ــزار می کنن ــه را برگ برنام
ــردن  ــه ک ــر در نهادین ــازمانی موث ــل س ــی عوام ــه 3 )بررس مطالع
ورزش همگانــی ایــران( در خصــوص دسترســی آســان بــه 

مشــارکت در ورزش بیــان مــی دارد:
افــراد بــه دالیــل مختلفــی در فعالیــت بدنــی مشــارکت می کنند که 
شــامل تشــویق و ترغیب خانــواده یا دوســتان، توصیــه متخصصان، 
قــرار گرفتــن در معــرض بازاریابــی اجتماعــی یــا تبلیغــات هدفمنــد 
فعالیــت بدنــی و ... اســت. تغییــر اولیــه رفتــار ممکــن اســت بیشــتر 
بــه وســیله عوامــل روانشــناختی ماننــد انگیــزش و حمایــت تاثیــر 
بپذیــرد. بــا ایــن وجــود، بــراي کســانی کــه فعالیــت بدنی را شــروع 
مــی کننــد، وجــود زیرســاخت هــا بــراي فعالیــت )مانندپیاده روهــا، 
مســیرهاي دوچرخــه ســواري، پــارک هــا( یــا دسترســی بــه مــکان 
ــد  ــی بپردازن ــت بدن ــه انجــام فعالی ــد ب ــه در آنجــا بتوانن ــی ک های

ممکــن اســت بــراي انجــام فعالیــت بدنــی مســتمر نیــاز باشــد.
عوامل مدیریتی 

ــرمایه  ــعه س ــردی، توس ــت راهب ــامل مدیری ــی ش ــل مدیریت عوام
ــد. ــذاری می باش ــور و ارزش گ ــاختار ورزش کش ــانی، س انس

ــی در ورزش  ــارکت اجتماع ــای مش ــن راهبرده ــه 6 )تعیی مطالع
ــه مطــرح  ــردی اینگون ــت راهب ــه مدیری ــران( در زمین ــی ای همگان

می کننــد:
ــر  ــی ب ــت عموم ــک سیاس ــوان ی ــه عن ــعه ورزش ب ــروزه توس ام
ــه اســت و اغلــب  ــری گرفت دیگــر مباحــث سیاســی دولت هــا برت
ــازماندهی  ــا و س ــه ریزی ه ــان در برنام ــرفته جه ــورهای پیش کش
ــه  ــد و ب ــت میکنن ــا دیگــر کشــورها رقاب ــی خــود ب ورزش همگان
طــور مرتــب در حــال ارائــه برنامه هــای خــالق بــرای رشــد ایــن 

ــتند. ورزش هس
مطالعــه 1 )آســیب شناســی فرایند موجــود سیاســتگذاری در ورزش 
همگانــی ایــران و ارائــه الگــو( در زمینــه توســعه ســرمایه انســانی 

ــد: ــه مطــرح می کنن اینگون
در هــر ســازمانی، نیــروي انســانی مهمتریــن ســرمایۀ آن ســازمان 
اســت کــه بــا عملکــرد درخشــان این نیــروي انســانی و بهــره وري 
از آن می تــوان کمبودهــاي موجــود در ســایر بخش هــا را ازجملــه 

کمبــود ســرمایه هاي مالــی جبــران کــرد. 
ــردن ورزش  ــه ک ــناختی نهادین ــه ش ــه جامع ــه 16 )مطالع مطالع
ــه ســاختار  ــوب( در زمین ــه الگــوی مطل ــی در کشــور و ارائ همگان

ــد: ــرح می کنن ــه مط ــور اینگون ورزش کش
ــران و دیگــر کشــورها نشــان داده اســت  ــات موجــود در ای تجربی
کــه یــک نهــاد خــاص بــا امکانــات گســترده و توانمنــد بــه تنهایی 
ــی  ــردم در ورزش همگان ــش مشــارکت م ــد موجــب افزای نمی توان
ــک  ــی و ی ــول اجتماع ــک محص ــی ی ــرا ورزش همگان ــود، زی ش
فــراورده بیــن بخشــی و خروجــی کل جامعــه اســت؛ بنابرایــن یکی 
از دالیــل ناکامــی برنامــه هــای فعلــی جزیــره ای عمــل کــردن و 

نداشــتن نقشــه نظــام منــد کلــی نگــر در ایــن حــوزه اســت.
ــردن  ــه ک ــر در نهادین ــازمانی موث ــل س ــی عوام ــه 3 )بررس مطالع
ــه مطــرح  ــه ارزش گــذاری اینگون ــران( در زمین ــی ای ورزش همگان

ــه: ــد ک می کنن
بــه نظــر مــی رســد مهم تریــن عامــل، در کســب هــر موفقیتــی، 
ــذاري  ــت. هدفگ ــداف اس ــق اه ــردن دقی ــخص ک ــن و مش تدوی
مهمتریــن عامــل حرکــت و خلــق آینــده اســت، بــه طــوري کــه 
ــده اســت.  ــراي آین ــاده اي ب ــه ترســیم ج ــه مثاب ــذاري ب هــدف گ
هــدف گــذاري و تعییــن راهبــرد در قالــب برنامــه ریــزي راهبــردي 
معرفــی می گــردد. تحقیقــات بســیاري اهمیــت برنامه ریــزي 
راهبــردي را از جنبه هــاي مختلــف بررســی کــرده اســت و همگــی 
ــوب  ــرد مطل ــا عملک ــردي ب ــزي راهب ــتگی برنامه ری ــر همبس ب

ــد. ــر دارن ــق نظ ــازمان ها تواف س
عوامل تسهیل ساز

عوامــل تسهیل ســاز شــامل بازاریابــی اجتماعــی، آمــوزش و 
ــت. ــی اس ــی جمعیت ــوع اقلیم ــی و تن ــام داوطلب ــش، نظ پژوه

ــی اجتماعــی جهــت  ــه بازاریاب ــدل آمیخت ــه 13 )طراحــی م مطالع
ــان  ــی اجتماعــی بی ــی( در خصــوص بازاریاب توســعه ورزش همگان

می کنــد:
در حقیقــت مســئوالن و مجریــان امــر توســعه ورزش همگانــی باید 
ــز  ــه جــذاب و هیجــان انگی ــزاری رویدادهــای ورزشــی ک ــا برگ ب
بــوده، بــر ترویــج و ارائــه پیام هــا بــه مخاطبیــن تأثیرگــذار باشــند. 
همچنیــن به کارگیــری از مســابقات نیمــه رقابتــی و اســتفاده 
صحیــح از صداوســیما و به کارگیــری برنامه هــای تبلیغاتــی در 
زمــان مناســب کــه بتوانــد بیشــترین تأثیــر را بــر روی افــراد داشــته 
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ــر افزایــش مشــارکت تأثیرگــذار باشــد. ــد ب باشــد می توان
مطالعــه 1 )آســیب شناســی فرایند موجــود سیاســتگذاری در ورزش 
ــه الگــو( در خصــوص آمــوزش و پژوهــش  ــران و ارائ ــی ای همگان

ــد: ــان می کن بی
ــاي پژوهشــی،  ــه طرح ه ــق ارائ ــز علمــی و پژوهشــی ازطری مراک
ــی و تطبیقــی و همچنیــن، ازطریــق فعالیت هــاي  مطالعــات میدان
عملــی در قالــب ورزش همگانــی، می تواننــد مانــع از آســیب  
ــوند.  ــی ش ــتگذاري در ورزش همگان ــد سیاس ــه فراین ــیدن ب رس
درحــال حاضــر، ســاعات زیــادي در دانشــگاه ها، مــدارس و 
ــه آســیب  ــن، ب ــزون برای ــد. اف ــتفاده مانده ان ــدون اس ــا ب کارخانه ه
ــبک  ــب س ــورهاي صاح ــن کش ــده بی ــاد ش ــه ایج ــی فاصل شناس

ــود.   ــی نمی ش ــران توجه ــی و ای ــه ورزش همگان درزمین
ــران( در  ــی ای ــر ورزش همگان مطالعــه 17 )شناســایی عوامــل موث

ــد: ــان می کن ــی بی ــام داوطلب ــوص نظ خص
ــای  ــاد، فعالیت ه ــی و تشــکالت مردم نه ــام داوطلب ــتفاده از نظ اس
داوطلــب تمامــی اقشــار، جنســیت ها و ســطح درامــد و پیش بینــی 
عوامــل انگیزشــی در جــذب نیروهــای داوطلبــی ســبب تشــکیل 

نظــام داوطلبــی بــرای توســعه ورزش همگانــی خواهــد شــد.
ــران( در  ــی ای ــر ورزش همگان مطالعــه 17 )شناســایی عوامــل موث

ــد: ــان می کن ــی بی ــوع اقلیمــی جمعیت خصــوص تن
ــوب  ــوع مطل ــا تن ــی ب ــری کشــور در موقعیــت جغرافیای ــا قرارگی ب
ــور و  ــی در کش ــوع جمعیت ــن تن ــی و همچنی ــای جغرافیای پدیده ه
ــی  ــعه ورزش همگان ــان توس ــور در یک زم ــودن کش چهارفصــل ب

ــر نمــوده اســت. را مهیات
عوامل توسعه بخش

و  خانــواده  در  ورزش  نهادینه ســازی  از  توســعه بخش  عوامــل 
ــت. ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــعه ورزش تربیت توس

مطالعــه 9 )روش هــای نهادینــه کــردن ورزش همگانــی از طریــق 
ــدگاه کارشناســان( در خصــوص نهادینه ســازی  ــی از دی رســانه مل

ــد: ــوان می کن ــواده عن ورزش در خان
ــد  ــا تقلی ــن از آن ه ــار والدی ــه رفت ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــودکان ب ک
ــد، آن هــا  ــه ورزش مــی پردازن ــن ب ــد والدی ــد و اگــر ببینن می کنن

ــد.  ــد ش ــد خواهن ــه من ــه ورزش عالق ــز ب نی
ــردن ورزش  ــه ک ــناختی نهادین ــه ش ــه جامع ــه 16 )مطالع مطالع
همگانــی در کشــور و ارائــه الگــوی مطلــوب( در خصــوص توســعه 

ــد: ــوان می کن ــی عن ورزش تربیت
نهادهــای آموزشــی از مقولــه هــای محــوری مهــم در الگوســازی 
ــان و  ــودکان، نوجوان ــا ک ــون ب ــت چ ــراد اس ــردن اف ــه ک و نهادین
ــا ورزش  ــور م ــی کش ــای آموزش ــروکار دارد. در نهاده ــان س جوان

همگانــی در اولویــت برنامــه هــای آموزشــی نمی باشــد. بــه عنــوان 
مثــال، زنــگ ورزش در مــدارس مــا همچــون زنــگ تفریــح اســت، 
نمــره در ورزش اهمیتــی نــدارد و ما کتــاب ورزش بــرای تدریس در 
مــدارس نداریــم، در دانشــگاه هــم بــه همیــن منــوال اســت، ورزش 
همگانــی بــرای رشــته هــای تربیــت بدنــی و غیــر تربیــت بدنــی 

ــد.  ــوزش نمی باش ــت آم دارای اولوی
عوامل بسترساز

عوامــل بسترســاز در مطالعــه حاضــر برگرفتــه از عوامــل اقتصــادی، 
عوامــل قانونــی، عوامــل رســانه ای و حاکمیــت در جامعــه اســت.

ــی از ورزش  ــت مال ــر حمای ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــه 4 )بررس مطالع
همگانــی ایــران: یــک مطالعــۀ کیفــی( در زمینــه عوامــل اقتصادی 

ــد: ــرح می کن ــه مط اینگون
ــم  ــف مه ــه وظای ــت ورزش از جمل ــی صنع ــای مال ــن نیازه تأمی
مســئوالن و مدیــران تربیــت بدنــی در هر جامعه اســت. مشــکالت 
ــد  ــدر در صنعــت ورزش مشــکل تراشــی می کن اقتصــادی گاه آنق
کــه رونــد روبــه رشــد آن را متوقــف می کنــد ،حامیــان مالــی نیــز 
ــد،  ــن می کنن ــور را تأمی ــی ورزش کش ــع مال ــی از مناب ــه بخش ک
ــه  ــت وپنج ــا آن دس ــتند و ب ــب نیس ــکالت بی نصی ــن مش از ای
نــرم می کننــد. شناســایی و حــل مشــکالت اقتصــادی در بخــش 
حمایت هــای مالــی شــاید از مهم تریــن مســائل پیــش روی 

ــد. ورزش کشــور باش
مطالعــه 12 )طراحــی الگــوی ارزیابــی راهبــردی برنامه هــای 
ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانــان( در زمینــه عوامــل قانونــی 

ــد: ــرح می کن ــه مط اینگون
ــه  ــف جامع ــای مختل ــرای گروه ه ــه ب ــی ک ــرای برنامه های ــد ب بای
اتخــاذ مــی شــود، نیازســنجی صــورت گیــرد. یعنــی برنامه هایــی 
ــه  ــی ک ــا برنامه های ــود ب ــی می ش ــالمندان طراح ــرای س ــه ب ک
ــاوت  ــود، بســیار متف ــن اتخــاذ می ش ــا معلولی ــودکان و ی ــرای ک ب
مــی باشــد. کــه برنامــه ریــزان بایــد در تدویــن برنامه هــای خــود 

بــه آن دقــت کننــد.
مطالعــه 8 )تلویزیــون و توســعۀ ورزش همگانی:یــک نظریــه 
برخاســته از داده هــا( در زمینــه عوامــل رســانه ای اینگونــه مطــرح 

می کنــد:
ــده و  ــدازی ش ــه راه ان ــت ک ــال اس ــدود دو س ــالمت ح ــبکۀ س ش
ــش  ــته و دارای پخ ــی داش ــت دسترس ــری قابلی ــورت سراس به ص
شــبانه روزی می باشــد، همچنیــن، بــا توجــه بــه اهــداف و 
ــه و  ــالمت جامع ــت س ــا محوری ــبکه ب ــن ش ــتراتژی های ای اس
ــه می بایســت  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــردی، ب ــواده و بهداشــت ف خان
ــد،  ــق ورزش باش ــاز از طری ــف سالمتی س ــای مختل ــاوی پیام ه ح
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امــا فعالیــت بدنــی و ورزش بــه عنــوان یــک عنصــر سالمت ســاز، 
ــن در  ــه اســت. همچنی ــن شــبکه نیافت ــوز جــای خــود را در ای هن
ــادی  ــان زی ــه مخاطب ــل ک ــری و اصی ــبکه های سراس ــایر ش س

ــف وجــود دارد. ــن ضع ــز ای ــد نی دارن
ــعۀ ورزش  ــیري توس ــاختاري تفس ــدل س ــن م ــه 5 )تدوی مطالع
همگانــی مبتنــی بــر رویکردهــاي جهانــی( در زمینــه حاکمیــت در 

ــد: ــرح می کن ــه مط ــه اینگون جامع
از آنجــا کــه ورزش همگانــی از عوامــل مؤثــر بــر ســالمت افــراد 
ــود.  ــاس می ش ــتر آن احس ــعۀ بیش ــزوم توس ــت، ل ــع اس و جوام
ــی را  ــد ورزش همگان ــی نبای ــاي متول ــی و ارگان ه ــات دولت مقام
هزینــۀ اضافــی تلقــی کننــد، بلکــه آن را ســرمایه گذاري در جهــت 
بهداشــت فــردي و عمومــی و منافــع اجتماعــی که منابــع اقتصادي 
را بــراي کشــور فراهــم می کنــد، بداننــد. بنابرایــن بایــد بــا اصــالح 
محیــط قانونــی موجــود، زمینــۀ بهبــود و ارتقــاي عوامــل اقتصــادي 

و زیرســاختی را بــراي توســعۀ ورزش همگانــی فراهــم کننــد.

بحث  
پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل موثــر توســعه ورزش 
شــهروندی جمهــوری اســالمی ایــران انجــام شــد. نتایــج مطالعــه 
حاضــر نشــان داد کــه 5 درون مایــه اصلــی عوامــل انگیزه بخــش، 
ــعه بخش و  ــل توس ــاز، عوام ــل تسهیل س ــی، عوام ــل مدیریت عوام
عوامــل بسترســاز از عوامــل تاثیرگــذار بر توســعه ورزش شــهروندی 

. هستند
عوامــل انگیزه  بخــش شــامل جذابیــت محیط هــای ورزشــی، 
ــان  ــی آس ــهروندی و دسترس ــازی ورزش ش ــای نهادینه س پیامده
بــه مشــارکت در ورزش اســت. در ایــن رابطــه مطالعــه ای توســط  
Carvalho ســال 2013 در برزیل  انجام شــد.  نتایج نشــان داد که 

وجــود فضاهــای عمومــی مطلــوب و در دســترس، ســبب ترغیــب 
افــراد بــه انجــام فعالیت هــای بدنــی خواهــد شــد، فضاهــا فرصــت 
ــت  ــی پرداخ ــه توانای ــه ک ــد جامع ــار کم درآم ــرای اقش ــبی ب مناس
ــرد و  ــد ک ــم خواه ــد، فراه ــح را ندارن ــای ورزش و تفری هزینه ه
ــیب پذیر  ــق آس ــی را در مناط ــن فضاهای ــود چنی ــل وج ــن عام ای
جامعــه نشــان می دهــد )Satija .)25 و همــکاران در ســال 2018 
در هنــد بــه مطالعــه فعالیــت بدنــی در میــان نوجوانــان پرداختنــد.  
نتایــج پژوهــش بیانگــر آن بــود کــه کمبــود مــکان و امکانــات و 
زیرســاخت هــای محــدود بــرای بــازی، قــرار گرفتــن در معــرض 
آلودگــی و ترافیــک را یکــی از موانــع فعالیــت بدنــی بیــان نمودنــد 
)26(. نتایــج مطالعــات بررســی شــده بیانگــر آن بــوده اســت کــه 
هماننــد مطالعــه حاضــر بــه دسترســی بــه فضاهــا و اماکن ورزشــی 

توجــه ویــژه ای صــورت گرفتــه اســت و دسترســی را عامــل مهمــی 
ــهروندی  ــف در ورزش ش ــار مختل ــارکت اقش ــش مش ــرای افزای ب
قلمــداد می کننــد و بــا افرایــش کیفیــت و جذابیت هــای محیطــی 
ــن،  ــرد. بنابرای ــد ک ــب خواهن ــی ترغی ــه ورزش همگان ــوم را ب عم
می تــوان گفــت کــه نتایــج مطالعــات بررســی شــده بــا یافته هــای 

ــد. ــتا می باش ــت هم راس ــر اس ــش حاض پژوه
عوامــل مدیریتــی در پژوهــش حاضــر شــامل ارزش گــذاری، 
ــت  ســاختار ورزش کشــور، توســعه ســرمایه های انســانی و مدیری
راهبــردی اســت کــه در ایــن رابطــه فراهانــی و همــکاران در ســال 
1397 بــه تحلیــل عوامــل بحــران در ورزش همگانــی پرداختنــد. 
ــران زا در  ــل بح ــه 9 عام ــود ک ــر آن ب ــا بیانگ ــای آن ه یافته ه
حیطــه ورزش همگانــی ایــران وجــود دارد کــه بــر اســاس اولویــت 
ــروی  ــف نی ــه، ضع ــب جامع ــرش نامناس ــزی، نگ ــف برنامه ری ضع
انســانی، ضعــف هماهنگــی، مشــکالت زیرســاختی، مســائل 
ــی، ضعــف نظــام ارتباطــی و  ــی، مشــکالت ســاختاری و قانون مال
ــور  ــن جوادی پ ــتند )27(. همچنی ــانه ها هس ــف رس ــرد ضعی عملک
و ســمیع نیا در ســال 1392 در پژوهــش خــود در رابطــه بــا 
و  راهبــرد  چشــم انداز،  تدویــن  و  ایــران  در  همگانــی  ورزش 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه زمینــه مناســب  برنامه هــای آینــده ب
ــی در کشــور، افزایــش مشــارکت  ــت فرهنــگ ورزش همگان تقوی
ــداف ورزش  ــق اه ــا، تحق ــازمان ها و نهاده ــال س ــکاری فع و هم
ــتای  ــی در راس ــای مل ــی ظرفیت ه ــری تمام ــی و به کارگی همگان
 .)28( باشــد  مــی  ورزش همگانــی کشــور  توســعه  و  رشــد 
ــر  ــش حاض ــای پژوه ــا یافته ه ــده ب ــاره ش ــات اش ــج مطالع نتای
ــخص  ــج مش ــه از نتای ــور ک ــت. همانط ــوان اس ــتا و هم خ هم راس
اســت مدیریــت برنامه ریــزی محــور در ســطح کالن بیانگــر 
ــعه  ــهروندی اســت و توس ــردی در ورزش ش ــت راهب ــزوم مدیری ل
ســرمایه های انســانی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت و همچنیــن 
مشــکالت ســاختاری، مدیریتــی و ضعــف نیــروی انســانی و ضعــف 
در عملکــرد آن هــا از عوامــل بحــران زا در راســتای ایجــاد موانــع در 
ــا بکارگیــری  ــر توســعه ورزش شــهروندی شــده اســت کــه ب براب
ــه  ــا ب ــن چالش ه ــده ای ــرف کنن ــای برط ــا و راهکاره راهبرده

ــد. ــد ش ــر خواه ــهروندی منج ــعه ورزش ش توس
بازاریابــی  شــامل  حاضــر  مطالعــه  در  تسهیل ســاز  عوامــل 
اجتماعــی، آمــوزش و پژوهــش، نظــام داوطلبــی و تنــوع اقلیمــی 
ــه Fahlen و  ــج مطالع ــه نتای ــن رابط ــه در ای ــت ک ــی اس جمعیت
ــه  ــوده اســت ک ــر آن ب ــوئد بیانگ ــال 2015 در س ــکاران در س هم
بــه  منظــور نهادینه ســازی سیاســت های اجتماعــی در زمینــه 
بهداشــت عمومــی و حمایــت از شــهروندان، انجمن هــای داوطلبی 
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در ورزش همگانــی بــرای تعییــن ظرفیت هــای خــود و همچنیــن 
ــا توجــه  ــد و ب ــدام می نماین ــردان اق ــی بصــورت خودگ ــن مال تامی
ــتقبال  ــر اس ــه اخی ــاختارها، در ده ــن س ــوب ای ــرد مطل ــه عملک ب
ــهریاری  ــن ش ــت )29(. همچنی ــده اس ــا ش ــن نهاده ــی از ای خوب
ــر ورزش  ــل موث ــایی عوام ــه شناس ــال 1398 ب ــکاران در س و هم
همگانــی ایــران پرداختنــد کــه نتایــج آنــان بیانگــر آن بــوده اســت 
ــام  ــک، نظ ــوع ژئوپولوتی ــه تن ــود ب ــای خ ــا در یافته ه ــه آن ه ک
داوطلبــی و همچنیــن تبلیغــات از طــرق مختلــف و نیــز بــه آموزش 
و پژوهــش بــرای نهادینه ســازی ورزش همگانــی دســت یافته انــد 
)12(. بنابرایــن، یافته هــای مطالعــات بررســی شــده بیانگــر تاکیــد 
بــر نظــام داوطلبــی و تنــوع اقلیمــی جغرافیایــی اســت و بازاریابــی 
اجتماعــی موجــب افزایــش تقاضــا را فراهــم آورده اســت و آمــوزش 
و پژوهــش بــرای نهادینــه ســازی ورزش شــهروندی نقــش موثری 
ــای،  ــا یافته ه ــتایی ب ــی از هم راس ــج حاک ــد. نتای ــا می نمای را ایف

پژوهــش حاضــر اســت.
ــازی  ــامل نهادینه س ــر ش ــه حاض ــعه بخش در مطالع ــل توس عوام
ورزش در خانــواده و توســعه ورزش تربیتــی اســت در همیــن 
رابطــه El-Ammari و همــکاران در ســال 2019 در مراکــش 
ــان، والدیــن و معلمــان در مــورد موانــع و تســهیل                  دیــدگاه نوجوان
کننــده هــای فعالیــت بدنــی در میــان نوجوانــان در دوران مدرســه 
بررســی گردیــد کــه یافته هــا بیانگــر آن بــوده اســت کــه جوانــان 
ــت  ــدند. حمای ــت می ش ــواده حمای ــای خان ــرف اعض ــال از ط فع
ــام در  ــت ن ــرای ورزش، ثب ــزه ب ــویق و انگی ــامل تش ــن ش والدی
ــژه در ســنین پاییــن و مــدل ســازی  ــه وی باشــگاه های ورزشــی ب
والدیــن بــود. همچنیــن برخــی از شــرکت کننــدگان اظهار داشــتند 
ــی  ــد الگوهای ــی توانن ــی م ــی مل ــق ورزش ــای موف ــه چهره ه ک
باشــند کــه نوجوانــان را بــه انجــام ورزش الهــام دهــد )30(. نتایــج 
ــا یافته هــای پژوهــش حاضــر  ــوق بیانگــر همســویی ب ــه ف مطالع
ــن و در  ــت والدی ــا حمای ــعه ورزش ب ــه توس ــوری ک ــه ط ــت ب اس
خانــواده و همچنیــن در مدرســه عوامــل تســهیل کننــده فعالیــت 
بدنــی در میــان نوجوانــان و نهادینــه کــردن ورزش در بیــن جامعــه 

می گــردد. 
عوامــل بسترســاز در پژوهــش حاضــر شــامل عوامــل اقتصــادی، 
ــه Tan در  ــن رابط ــت. در همی ــت اس ــانه ای و حاکمی ــی، رس قانون
ــرای  ــه ایــن نتیجــه رســید کــه ب ســال 2015 در مطالعــه خــود ب
ــد  ــی بای ــی در ســطح مل ــر سیاســت گذاری های ورزش همگان تغیی
ــق  ــوری خل ــردم جمه ــمانی م ــی جس ــت گذاری آمادگ ــه سیاس ب
چیــن تمرکــز نمایــد. پنــج شــاخص تغییــر سیاســت گذاری شــامل 

ســازمان، مقــررات، بودجــه، کارکنــان و رســانه ها بایســتی توســعه 
یابــد )31(. همچنیــن در ایــن رابطــه وفایــی مقــدم و همــکاران در 
ســال 1397 بــه تحلیــل عوامــل توســعه ورزش همگانــی پرداختند. 
ــب در  ــاختار مناس ــک س ــودن ی ــا داراب ــه ب ــان داد ک ــا نش یافته ه
ــع شــد  ــروز بســیاری از موان ــع ب ــوان مان کشــورهای پیشــرو می ت
ــت.  ــی اس ــور خال ــی کش ــوزۀ ورزش همگان ــای آن در ح ــه ج ک
بســیاری از ایــن موانــع مربــوط بــه فضــای خالــی ناشــی از ضعــف 
ــی ضعیــف و از ایــن دســته عوامــل هســتند  قوانیــن، شــرایط مال
ــای  ــا یافته ه ــویی ب ــی از هم س ــوق حاک ــات ف ــج مطالع )10(. نتای
ــادی و  ــل اقتص ــه عوم ــوی ک ــه نح ــر را دارد ب ــش حاض پژوه
بودجــه، قوانیــن و مقــررات، عوامــل مرتبــط بــا رســانه و همچنیــن 
ــار یکدیگــر  ــی در کن سیاســت گذاری های کالن و ســاختارهای مل
عامــل حیاتــی توســعه ورزش شــهروندی را تشــکیل خواهنــد داد.

 
نتیجه گیری

عوامــل  کــه  نشــان می دهــد  پژوهــش حاضــر  یافته هــای 
ــران در  اثرگــذار توســعه ورزش شــهروندی جمهــوری اســالمی ای
راســتای ســالمت اجتماعــی شــامل عوامــل انگیزه بخــش، عوامــل 
ــل  ــعه بخش و عوام ــل توس ــاز، عوام ــل تسهیل س ــی، عوام مدیریت
بسترســاز اســت. پیشــنهاد مــی شــود در مدیریــت راهبــردی  و  در 
برنامه هــای توســعه، از عوامــل اســتخراجی بــه عنــوان محوریــت 
ــهروندی  ــا ورزش ش ــود ت ــتفاده ش ــور اس ــعه ورزش در کش توس
ــت  ــردد. محدودی ــق گ ــه ای ســالم محق در راســتای داشــتن جامع
پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه ممکــن اســت مطالعــه ای صــورت 
ــترس  ــا در دس ــدن و ی ــر نش ــل منتش ــه دلی ــه ب ــد ک ــه باش گرفت
ــنT در  ــت. بنابرای ــه اس ــرار نگرفت ــش ق ــد پژوه ــودن در رون نب
خصــوص تعمیــم نتایــج آن بایســتی احتیــاط الزم صــورت گیــرد.
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