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Abstract
Introduction: With the development of technology and the passive lifestyle of people, citizenship
sport as one of the needs of modern society has always been in demand by citizens. The aim of this
study was to explain the strategies and outcomes of health-oriented citizenship sport in metropolitan
areas of Iran.
Methods: The present study, following the interpretive paradigm, has a qualitative approach to
content analysis. The method of selecting experts for the interview was continued in a purposeful
manner and snowball until the theoretical saturation was reached. The criteria for selecting participants
was to have executive and operational backgrounds or to have scientific and research backgrounds
and theorizing in the field of citizen sports. Finally, 20 experts were considered for this purpose.
Data were collected using semi-structured interviews. Data analysis was performed by conventional
(conventional) content analysis method using coding method.
Results: 82 open source codes were extracted containing strategies and outcomes and after aggregating
the codes, 6 sub-themes in the form of 2 main themes were identified as "strategies" and "outcomes
" in health-oriented citizenship sports in the metropolises of Iran.
Conclusions: In order to develop health-oriented citizenship sports in metropolitan areas, "strategies"
and "outcomes" in citizenship sports must be considered. Therefore, it is suggested that necessary
measures be taken for the development of Iranian metropolises to implement citizenship sports.
Keywords: Content Analysis, Health functions, Participatory sports, Sport for all, Strategy.
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چکیده
مقدمــه :بــا گســترش فنــاوری و ســبک زندگــی غیرفعــال افــراد ،ورزش شــهروندی بــهعنــوان یکــی از نیازهــای جامعــه مــدرن،
همــواره مــورد تقاضــای شــهروندان بــوده اســت .پژوهــش حاضــر بــا هــدف تبییــن راهبردهــا و پیامدهــای ورزش شــهروندی ســامت
ن شــهرهای ایــران انجــام شــده اســت.
محــور در کال 
روش کار :پژوهــش حاضــر بــا تبعیــت از پارادایــم تفســیری دارای رویکــرد کیفــی بــه روش تحلیــل محتــوا اســت .روش انتخــاب
خبــرگان بــرای مصاحبــه بــهصــورت هدفمنــد و گلولــه برفــی و تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری ادامــه یافــت .معیــار انتخــاب
مشــارکتکنندگان داشــتن ســوابق اجرایــی و عملیاتــی یــا داشــتن ســوابق علمــی و پژوهشــی و نظریهپــردازی در حــوزه ورزش
شــهروندی بــود .در نهایــت تعــداد  20تــن از خبــرگان بــه ایــن منظــور در نظــر گرفتــه شــدند .جم ـعآوری داده هــا ،بــا اســتفاده از
مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته انجــام شــد .تحلیــل داده هــا بــا روش تحلیــل محتــوا عرفــی (قــراردادی) بــه شــیوه کدگــذاری انجــام
شــد.
یافتههــا :تعــداد  82کــد بــاز حــاوی راهبردهــا و پیامدهــا اســتخراج گردیــد و پــس از تجمیــع کدهــا تعــداد  6درون مایــه فرعــی
در غالــب  2درون مایــه اصلــی بــه عنــوان "راهبردهــا" و "پیامدهــا" در ورزش شــهروندی ســامتمحور در کالنشــهرهای ایــران
شناســایی گردیــد.
نتیجهگیــری :بــه منظــور توســعه ورزش شــهروندی ســامت محــور در کالنشــهرها" ،راهبردهــا" و"پیامدهــا" در ورزش شــهروندی
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .لــذا پیشــنهاد مــی شــود اقدامــات ضــروری در راســتای پیشــرفت کالنشــهرهای ایــران بــرای اجــرای
ورزش شــهروندی انجــام شــود.
کلیدواژهها :استراتژی ،تحلیل محتوا ،کارکردهای سالمتی ،ورزش مشارکتی ،ورزش همگانی.
مقدمه

اکثــر افــراد ،آرزوی داشــتن زندگــی شــاد ،ســالم و بلندمدتــی
را دارنــد ( .)1بــا ایــن وجــود ،افــراد در فعالیــت بدنــی منظــم

مشــارکت محــدودی دارنــد و بیتحــرک هســتند ( .)2یکــی از

پدیدههــای اجتماعــی کــه در ســالهای اخیــر رشــد بســیاری
داشــته و آحــاد مــردم را تقریبــ ًا تحــت تأثیــر قــرار داده اســت،

تربیتبدنــی و ورزش اســت کــه میتوانــد ســهم بــهســزایی در
مرتفــع ســاختن مشــکالت حرکتــی داشــته باشــد ( .)3بنابرایــن،

نقــش ورزش و فعالیــت بدنــی بهعنــوان راهبــردی کــه توانایــی

بالقــوهای در یــاریرســاندن بــه اهــداف ســامتی ،اجتماعــی و
اقتصــادی دارد بســیار حائــز اهمیــت میباشــد (.)4

یــک بخــش عمــده از ورزش کــه بــا ســامتی و نشــاط جامعــه
ارتبــاط نزدیــک دارد و بســیاری از کارکردهــای اساســی ورزش در

بهاره عباسی و همکاران

آن خالصــه میشــود ،ورزش همگانــی و یــا ورزش بــرای همــه

و برنامههایــی بــرای توانمندســازی مــردم اســت تــا بــه ســمت

پرداختــن بــه مجموعــهای از فعالیتهــای ســاده ،کمهزینــه،

شــهرهای فعــال یــک منبــع ســرمایهگذاری در توســعه هرچــه

زندگیهــای فعــال هدایــت شــوند (.)9

اســت .ورزش شــهروندی کــه هــممعنــی ورزش همگانــی اســت،

بیشــتر ســرمایههای زیســتمحیطــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و

غیررســمی ،شــادیبخش و بــا نشــاط اســت کــه امــکان شــرکت

انســانی هســتند ،علیرغــم اینکه ورزش شــهروندی در کشــورهای

در آنهــا بــرای همــه افراد وجود داشــته باشــد .ورزش شــهروندی

پیشــرفته جهــان بــه رفتــار پایــدار تبدیــل شــده اســت ولــی

نقــش مهمــی در ســاخت زیربنــای جامعــه شــهری دارد .آنچــه

همچنــان در شــهر هــای ایــران خــأ و نقصانهایــی وجــود دارد

فصــل تمایــز ورزش شــهروندی بــا دیگــر ورزشهاســت ،شــیوه

کــه ســبب عــدم توســعه ورزش شــهروندی و افزایــش مشــارکت

ورود بــه عرصــه ورزش و حمایتهــا و پشــتیبانی نرمافــزاری و

عمــوم شــهروندان بــه ورزش شــده اســت .ایــن در حالــی اســت

ســختافــزاری بــرای تحقــق ایــن ورزش اســت ( .)5برابــری

کــه کالنشــهرهای ایــران دارای تــوان بالقــوه مطلوبــی هســتند

در ارائــه خدمــات عمومــی ،رضایــت عمــوم افــراد جامعــه را بــه

کــه مبــدل بــه شــهرهای فعــال در ورزش شــهروندی شــوند.
قطعــ ًا عناصــر متعــددی در ایــن وضعیــت نقــش داشــتهاند،

منظــور اجــرای ورزش همگانــی ایجــاد خواهــد کــرد و اگــر بــرای
عمــوم ایــن خدمــات بــهصــورت قابــل دســترس ارائــهگــردد،

یکــی از ایــن عناصــر فقــدان چهارچوبــی معتبــر و بومــی بــرای

همــگان از فرصتهــای برابــر بــرای اســتقاده از ایــن خدمــات

بهبــود وضعیــت فعالیــت بدنــی در کالنشــهرهای ایــران اســت.
از آنجــا کــه کالنشــهرهای ایــران بــا وضعیــت نســبت ًا مطلــوب

برخــوردار هســتند (.)6

افزایــش مشــارکت در فعالیتهــای بدنــی نــهتنهــا بــرای ارتقــاء

از حیــث ســرانه اماکــن ورزشــی و همچنیــن وجــود متخصصــان

ســامت فــردی ،بهخوبــی شــناخته شــده اســت بلکــه بــا ارتقــاء

خبــره ورزشــی قابلیــت اجــرای الگوهــای نویــن در ایــن حــوزه

بهزیســتی اجتماعــی فــردی و نیــز ســامت عمومــی در ســطح

را داراســت ،لــذا تدویــن راهبردهــا و شــناخت پیامدهــای ورزش

جامعــه نیــز ســودمند اســت .فراهــم کــردن شــرایط ورزش کــردن

شــهروندی کالنشــهرهای ایــران بــا رویکــرد نظریــه داده بنیــاد

جامعــه بــر مشــارکت در فعالیتهــای بدنــی تأثیــر میگــذارد.

ضــروری بــه نظــر میرســد.

تأمیــن ورزش در جامعــه در ارتقــاء ســامت جامعــه مؤثــر مــی

بــا مراجعــه بــه ادبیــات حــوزه ورزش شــهروندی ایــران مشــاهده

باشــد و ایجــاد مراکــز ورزشــی عمومــی باعــث افزایش مشــارکت

شــد كــه الگــوی جامــع از ورزش شــهروندی کالنشــهرهای

در ورزشهــای جامعــه میشــود و خطــر ابتــا بــه بیمــاری را

ایــران وجــود نــدارد .علــت اســتفاده از روش کیفــی تحلیــل

کاهــش میدهــد .همچنیــن ،ســاماندهی فعالیتهــای ورزشــی

عمومــی فرصتــی را بــرای خانوادههــا بــرای ورزش فراهــم

محتــوا عرفــی (قــراردادی) نیــز بــ ه علــت محــدود بــودن

نقــش ورزش شــهروندی در ارتقــاء ســامت و شــادابی جامعــه

بــوده اســت .مطالعــه حاضــر در اســتفاده از نظــرات هــر دو قشــر

متحــد بــا سیاســت ورزش بــرای همــه از طریق مشــارکت بیشــتر

حاضــر افــزوده اســت چــرا کــه افــراد اجرایــی از نزدیــک درگیــر

نظریههــا و ادبیــات پژوهــش در خصــوص ورزش شــهروندی

میکنــد (.)7

دانشــگاهی و اجرایــی موضوعــی اســت کــه بــر غنــاي مطالعــه

مؤثــر اســت ،زیــرا ورزش همگانــی بــه توســعه یــک جامعــه

موضــوع بــوده و بهخوبــی بــا نقصهــا و کاســتیها آشــنایی

در ورزش هدفمنــد اشــاره دارد ()8؛ امــا تعــداد شــرکتکنندگان

دارنــد .از ســوي دیگــر ،متخصصیــن دانشــگاهی نیــز میتواننــد

در ورزش شــهروندی در کشــور ایــران نســبت بــه ســایر كشــورها

از بعــد نظــري بــه اعتبــار پژوهــش کمــک نماینــد .شــناخت

وضعیــت چنــدان مطلوبــی نــدارد .همچنیــن بــه علــت گرایــش

راهبردهــا و پیامدهــای ورزش شــهروندی کالنشــهرهای ایــران،

مدیــران تربیتبدنــی و رســانههای ورزشــی بــه ورزش

بــرای مدیــران و سیاســتگذاران شــهری مصالــح زیربنایــی

قهرمانــی ،تاكنــون كمتــر بــه ورزش همگانــی و بهویــژه

ورزش شــهروندی پرداختــه شــده اســت .یکــی از مداخــات در

را فراهــم خواهــد کــرد کــه بــا بهرهگیــری از ایــن عوامــل و

سیاس ـتگذاری اســت .هــدف اصلــی سیاســت عمومــی مربــوط

رعایــت حقــوق شــهروندان و ارتقــا وضعیــت ســامت جســمانی و

برنامهریــزی کالن و بــا ایجــاد تفکــر سیســتمی ،توســعه شــهر و

توســعه فعالیــت بدنــی در شــهرها و ایجــاد شــهر فعــال ،عوامــل

روانــی شــهروندان را منجــر شــود .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر بــا

بــه فعالیــت بدنــی ایجــاد محیطهــای حمایتــی ،زیرســاختها
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ده دقیقــه بــود .ســؤاالت اولیــه مصاحبههــا نیــز حاصــل مطالعــات

هــدف تبییــن راهبردهــا و پیامدهــای ورزش شــهروندی ســامت

و پژوهشهــای موجــود ،در قالــب  10ســؤال بــاز تدویــن گردیــد

محــور در کالنشــهرهای ایــران انجــام شــده اســت.

و بــا انجــام هــر مصاحبــه بــا نظــر صاحبنظــران و خبــرگان،

ش کار
رو 

ویرایــش و تکمیلتــر گردیــد .پــس از انجــام هــر مصاحبــه،

پژوهــش حاضــر بــا تبعیــت از پارادایــم تفســیری دارای رویکــرد

نســبت بــه تایــپ و کدگــذاری آن اقــدام و ســپس مصاحبــه بعــدی

بــوده اســت ،پژوهــش حاضــر از طریــق ابــزار جمــعآوری

اعتبــار پژوهــش مقبولیــت ،انتقالپذیــری ،ت ًاییــد پذیــری و قابلیــت

صــورت میگرفــت.

کیفــی بــه روش تحلیــل محتــوا و در پــی اکتشــاف و نــوآوری

اطمینــان برخــوردار بــوده و مــورد تائیــد میباشــد .در ایــن پژوهــش

اطالعــات مصاحبــه ،بــا اســتفاده از مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته

از چنــد تحلیلگــر اســتفاده شــده اســت و بــا اقشــار مختلــف درگیر

بــا روش تحلیــل محتــوا عرفــی (قــراردادی) در بیــن دادههــای

در حــوزه شــهروندی مصاحبــه انجــام شــده و بــه نحــو مطلوبــی از

صوتــی خبــرگان بــه دنبــال تجزیهوتحلیــل بــه شــیوه کدگــذاری

شــی وههای جم ـعآوری اطالعــات مختلــف مصاحبــه ،کتابخان ـهای

بــوده اســت .در ادبیــات رایــج کشــور ایــران اصطــاح کالنشــهر

و مطالعــه اســناد باالدســتی بــرای رعایــت مقبولیــت پژوهــش

معــادل مادرشــهر اســت و بــه شــهرهایی اطــاق میشــود کــه

اســتفاده شــده اســت .همچنیــن بــا مــرور متعــدد مصاحبــه هــا و

حداقــل یــک میلیــون تــن جمعیــت داشــته باشــند؛ در حــال حاضر

اســتخراج حداکثــری و غیــر تکــراری مطالــب ،ســعی بــر رعایــت

شــهرهای تهــران ،مشــهد ،اصفهــان ،کــرج ،شــیراز ،تبریــز ،قــم و

انتقالپذیــری شــد و نیــز بــرای رعایــت تائیدپذیــری پژوهــش،

اهــواز بــه صــورت رســمی کالنشــهر محســوب میشــوند (.)10

تمــام روندهــا و مســير تصميمــات در طــي پژوهــش در گــزارش

روش انتخــاب خبــرگان نیــز بهصــورت هدفمنــد و گلولــه برفــی

بيــان گردیــد و نیــز از حضــور حداکثــری همــکاران گــروه پژوهــش

و معیــار انتخــاب مشــارکتکنندگان داشــتن ســوابق اجرایــی و

اســتفاده شــده اســت .بــرای ارزیابــی قابلیــت اطمینــان پژوهــش،

عملیاتــی یــا داشــتن ســوابق علمــی و پژوهشــی و نظریهپــردازی

پژوهشــگر در حیــن انجــام ایــن پژوهــش و در جریــان کدگــذاری

در حــوزه ورزش شــهروندی برابــر (جــدول  )1بــوده اســت کــه از

 20درصــد مصاحبههــا را بــهعنــوان نمونــه در یــکفاصلــه

تعــداد  5کالنشــهر انتخــاب گردیدنــد و بهگونـهای انجــام گردیــد

دوهفتــهای ،مجــدد مــورد کدگــذاری قــرارداد .بــا مراجعــه بــه

کــه مصاحبههــا تــا زمــان رســیدن بــه اشــباع نظــری ادامــه یافــت

کدهــای اولیــه اســتخراجشــده از مصاحبههــا و کدهــای مجــدد

و در نهایــت بــا تعــداد  20تــن از خبــرگان مصاحبــه انجــام شــد.

مشــخص گردیــد کــه پایایــی بــاز آزمــون مصاحبههــای ایــن

ابــزار اندازهگیــری در ایــن گام از پژوهــش مصاحبــه ژرفنگــر و

پژوهــش برابــر  0/87اســت .بــا توجــه بــه اینکــه میــزان پایایــی

بــاز بــوده اســت کــه تعــداد  14مصاحبــه ب ـ ه صــورت حضــوری

بیشــتر از  0/70اســت .بنابرایــن ،کدگذاریهــا قابلیــت اطمینــان را

و مابقــی آن بــ ه صــورت تلفنــی انجــام و بــا رضایــت کامــل و

دارا هســتند (.)11

تعهــد عــدم انتشــار مســتقیم صــوت مصاحبــه شــوندگان انجــام
گردیــد و بــه طــور متوســط مــدت هــر مصاحبــه یــک ســاعت و

جدول  :1ویژگیهای انتخاب خبرگان در مرحله مصاحبه باز
جنسیت

سطح تحصیالت

معیار انتخاب در حوزه ورزش شهروندی

آقا

خانم

کاردانی

کارشناسی ارشد

دکتری

اجرایی

نظریهپرداز

اجرایی – نظریهپرداز

11

9

1

5

14

13

1

6

اســتخراج گردیــد و ســپس بــا بهرهگیــری از مــرور مطالعــات
نظاممنــد کدهــا تجمیــع و در نهایــت در  6درون مایــه فرعــی و
 2درون مایــه اصلــی بــه شــرح (جــدول  )2دســتهبنــدی گردیــد.

یافتهها
ابتــدا کدگــذاری تمامــی مصاحبههــای ضبطشــده ،انجــام
گرفــت کــه تعــداد  82کــد اولیــه از مصاحبههــای صــورت گرفتــه
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بهاره عباسی و همکاران
جدول :2درونمایه های اصلی ،درونمایه های فرعی و کدهای اولیه استخرا ج شده در مرحله کدگذاری باز
درون مایه اصلی

درون مایه فرعی

کدهای اولیه

راهبردها

راهبرد سطح اول (کالن)

 تعریف منشور جسمی -حرکتی برای جامعه سرمایهگذاری درورزش شهروندی یکسان سازی اهداف کالن درتوسعه ورزش شهروندی حــذف نهادهــای غیرمرتبــط از چرخــه فعالیــت ورزشــی ماننــد کارخانــه هــای صنعتــی و بخــش هــای غیــرتخصصــی حــوزه ورزش
 افزایش سرانه ورزشی قرارگیری ورزش در سبد خانواده هاتخصیص سرانه ورزشی در زیر ساخت های عمرانی الزام اسناد باالدستی در پرداختن به ورزش تدوین الگوی فعالیت بدنی جامعه مشارکت سازمان های مردمنهاد و خصوصیشکل گیری نهاد مرکزی بهعنوان متولی ورزش در نظر گرفتن کرسی ورزشی در حوزه شهری نگریستن به بحث مشارکت بهعنوان یک پدید پیچیدهاستفاده از تجربه های موفق سایر کشورهاراهبرد مشترك درحوزه ورزش شهروندی هدایت قشر کمتوان به سمت مربیگری رشته های ورزشیقرارگیری ورزش در سبد زندگی مردم شهر انسانمحورحملونقل سالمت محور -ساخت دهکده های پزشکی -ورزشی

راهبرد سطح دوم (میانی)

تغییر ساختار فعلی ورزش شهروندیمهندسی مجدد ساختار ورزش شهروندیالگوسازی درورزش شهروندیمطالعه تطبیقی در ورزش شهروندینقشه راه توسعه ورزش شهروندیحساس سازی مدیران درامور زیربنایی ورزش شهروندیحمایت مسئولین در توسعه ورزش شهروندیاعتماد سازمانی در جامعه بوسیله ورزشپیاده سازی برنامههای راهبردی در سطوح کالن ورزشیاولویت دادن به ورزش درجامعهبرگزاری همایش های ورزشی عمومیتوزیع عادالنه فضاهای ورزشیتوزیع فضا های ورزشی به نسبت جمعیتحضور همه نهاد های دولتی و غیر دولتی در توسعه و اشاعه ورزش شهروندی-فرهنگ سازی کار تیمی راستای فعالیت های گروهی ورزشی

راهبرد سطح سوم (خرد)

تعریف ورزش برای گروه ها طبق طبقات اجتماعی مختلف تشکیل پایگاه داده های از برنامه ها و ایده های ورزشیبررسی میزان نرخ سالمت جامعه در گروه های فعال ورزشیترغیب به کار گروهی به واسطه تشکیل گروه های ورزشیطراحی فعالیت بدنی متناسب با سن افرادآموزش ورزش از طريق كارگاههاي آموزشیارائه ورزش شهروندی بهطور رایگانمطالبه گری مردم از مسئولین جهت ایجاد زیر ساخت ها و برنامه های ورزشیفرهنگ سازی و تبلیغ از طریق اشاعه ورزش در جامعهجذب بانوان در ورزش شهروندیهمخوانی ورزش با فضای زندگی انسان هاحمایت از باشگاه های خصوصیکم کردن محدودیت ها در فعالیت های عمومی ورزشی خصوصا بانوانطراحی رشته های ورزشی استاندارد و مناسبحضور مدیران با دوچرخه در سطح شهر ایجاد پرونده سالمت برای افراد فعال در فضاهای ورزش شهروندیافزایش کیفیت خدمات عمومینبود محدودیت دوچرخه سواریایمن سازی محیط فعالیت ورزشی عمومیشناسایی موانع حضور در فعالیت بدنی و ورزش شهروندی استفاده از ساکنان محله برای اداره و کنترل فضاهای شهرداریاهمیت دادن به ورزش محالتارائه خدمات ارزان ورزشی به عموم مردماصالح نگرشها افراد جامعه نسبت به فعالیت ورزشیاولويت دادن به دوچرخه سوارياحداث جاده سالمتی (جهت پیاده روی و فعالیت های بدنی عمومی)
 افزایش تعداد مربیان در ورش های صبحگاهی در ایستگاه های ورزشی شهرها فراهمسازی زیرساخت های فکری مدیران جهت توسعه ورزش شهروندی -بروز رسانی تجهیزات ورزشی در فضاهای ورزشی عمومی
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نهادینهسازی

پیامدها

پیشرفت در حوزه سالمت

توسعه پایدار

انگیزه باالی مردم در انجام ورزش
عالقه مردم به ورزش همگانيعادت مردم به انجام ورزشحضور حداکثری مردم فعالیت های بدنی عمومیافزایش نشاط اجتماعی در مردمافزایش سالمت اجتماعی بواسطه فعالیت های ورزشی سالمت محورسالمتی و شادابی بیشترپایین بودن معضالت اجتماعیشهروند فعالایجاد انگیزه شهروندیکاهش بیمارهای قلبی و عروقیکاهش میزان استفاده از امکانات درمانی مسیر توسعه کشورتوسعه عمومی جامعه-توسعه اقتصادی

راهبردهــا بعنــوان درون مایــه اصلــی دارای  3درون مایــه فرعــی

راهبــرد خــرد و کالن اســت.

راهبــرد ســطح ســوم یــا خــرد مــی باشــد.

" ســاختار ورزش شــهروندی مهندســي مجــدد نيــاز دارد .يــك

راهبــرد ســطح اول یــا کالن ،راهبــرد ســطح دوم یــا میانــی و

مشارکتکننده ( 7مدیر ارشد سازمان ورزش شهرداری):

در ایــن قســمت ضمــن شــرح آن هــا تعــدادی از بیانــات

ســندي نــگارش شــود بــا محوريــت شــهرداري و اداره ورزش و

منظــور از راهبــرد ســطح اول یــا کالن کارکردهایــی اســت کــه در

كــه ســهم كمــي هــم دارد .پيــادهرو و مســير دوچرخــه ،برنامههــاي

راهبردهــای ســطح اول شــناخته میشــود و مشــارکتکنندگان

آنهــا متولـياش شــهرداري اســت و شــهرداري هــم بــا توجــه بــه

مصاحبهکننــدگان نیــز در ایــن خصــوص آورده خواهــد شــد.

جوانــان .يــك ســهمي را از تابعــه شــهرداري بــردارد و اجــرا كنــد

بلندمــدت مدنظــر قــرار میگیــرد و بهواســطه اهمیــت آن بهعنــوان

آخــر هفتــه ،پــروژه شــهر فعــال ،پــارك موضوعــي ورزش همــه

بیــان میدارنــد:

تعــداد زيــاد نهادهــاي داخلــي آن بــاز دوبــاره بــه انســجام محــدود

مشــارکتکننده ( 5عضــو هیئــتعلمــی دانشــگاه و مدیرعامــل

و ســاختار جديــد نيــاز دارد کــه البتــه ایــن امــر متکــی بــه تغييــر

" وزارت کشــور کــه متولــی اصلــی شــهرداریها اســت بایســتی

مشــارکتکننده ( 9عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه و مدیــر عامــل

بایــد ملــزم بــه تبعیــت از آن باشــند و بــه خانوادههــا ،ســازمانها و

" توزیــع عادالنــه فضاهــای ورزشــی در شــهرها بایســتی بــه وجود

ســازمان ورزش شــهرداری):

نگــرش مديران اســت".

منشــور جســمی -حرکتــی بــرای جامعــه تعریــف شــود و همــه

ســازمان ورزش شــهرداری):

ادارات ابــاغ شــود و اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد ایــن مهــم صــورت

بیایــد .نمیشــود مــا خیابانــی را بســازیم و محلهــای را بســازیم و

نخواهــد پذیرفــت".

فضــای پــارک و بــاز بــرای آن در نظــر نگیریــم و نمیشــود مــا

مشارکتکننده (1عضو هیئتعلمی دانشگاه):

محــل جمــع شــهری داشــته باشــیم ،ولــی رفاهیــات و فعالیتهــای

"در ورزش شــهروندی بایــد یــک نهــاد مرکــزی متولــی امــر باشــد

ورزشــی نداشــته باشــیم و ایــن جــزء خواســتههای شــهروندان باید

کننــد .همـ ه نهادهــای کشــور در هــر حــوزهای میتواننــد در بحــث

درســت نشــان بدهــد".

و بقیــه نهادهــا بیاینــد تقســیم وظایــف کننــد .کارهــا رو مشــخص

باشــد و شــهرداری بایســتی در برابــر تقاضاهــای اینگونه ،واکنشــی

ورزش همگانــی کمــک کننــد ،یعنــی مجلــس میتوانــد کمــک

راهبــرد ســطح ســوم یــا خــرد  ،راهبردهایــی اســت و در حــوزه

کنــد ،دولــت میتوانــد کمــک کنــد ،شــهرداریها میتواننــد

کارکردهــای عملیاتــی بیشــتر مدنظــر هســتند.

کمــک کننــد ،نهادهــای خصوصــی میتواننــد کمــک کننــد و

مشارکتکننده ( 18معاون اداره ورزش و جوانان):

حتــی نهادهــای نظامــی .ورزش شــهروندی چــون بــا توجــه بــه

"مــردم در شــهرهای بــزرگ بــا برنامههــای کوچــک اقنــاع

ماهیــت آن طــوری هســت کــه درواقــع همــه بــا هــم میتواننــد

نمیشــوند و اصلیتریــن و ضروریتریــن قســمتی کــه مغفــول

دستبهدســت هــم بدهنــد باعــث رشــد و شــکوفایی شــوند".

مانــده ایجــاد انگیــزه شــهروندی اســت ،مــا بایــد زیرســاختهای

راهبــرد ســطح دوم یــا میانــی کــه ســطح دوم راهبردهــا اســت؛

فکــری را درســت کنیــم کــه اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد مــردم

ایــن ســطح پیونــدی بــرای آشــکار ســاختن رابطــه بیــن ســطح

خودشــان پــول و هزینــه میدهنــد .مــا بایــد بــرای همــه ایــن
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دســته از آدمهــا تفکــری تعریــف مشــترک داشــته باشــیم .بایــد

حــوزه ســامت اســت کــه تجمیعــی از برآیندهــای اســت کــه در

سیاســت و  ...هــر چیــزی کــه فکــر کنیــم در جامعــه نیــاز داریــم

میگــردد .ایــن برآیندهــا مشــمول حفــظ ســامتی و افزایش نشــاط

توضیــح دهیــم ورزش بــرای رشــد و اقتصــاد ،بــرای ســامتی برای

اثــر بهکارگیــری راهبردهــای توســعه ورزش شــهروندی حاصــل

رکــن اصلــی آن ورزش اســت".

و بهبــود روحیــه افــراد اســت و تعــدادی از مشــارکتکنندگان در

مشارکت کننده ( 13مدیر ارشد سازمان ورزش شهرداری):

انجــام مصاحبــه اینگونــه بیــان میدارنــد:

"در بحــث ورزش شــهروندي در تغييــر رفتــار ،حضــور خانــواده را

مشــارکت کننــده ( 12عضــو شــورای سیاســتگذاری شــهرهای

همزمــان داشــته باشــيم كــه نقــش مهمــي در انســجام خانــواده

فعــال ایــران):

ورزش بــودن آنهــا در خانــواده تبدیــل شــود و ايــن كمــك ميكنــد

همــه ارگانهــا بــه نحــوی در حــال برنامهریــزی در ایــن زمینــه

"ســامت اجتماعــی ،مدنظــر مســئولین خواهــد بــود و تقریبــ ًا

خواهنــد داشــت و جــذب مخاطــب بانــوان ميتوانــد بــه ســفير
تــا بانــوان كل خانــواده را بــه ورزش ترغيــب كننــد".

هســتند کــه بتواننــد فضایــی را ایجــاد کننــد تــا التهاباتــی کــه در

پیامــد هــا بعنــوان درون مایــه اصلــی دارای  3درون مایــه فرعــی،

جامعــه وجــود دارد؛ بیماریهــای پنهــان و آســیبهای اجتماعــی

با شد .

شــوند".

نهادینهســازی ،پیشــرفت در حــوزه ســامت و توســعه پایــدار مــی

کــه وجــود دارد پوشــش داده شــود و مــردم بیشــتر متوجــه خــود

نهادینهسازی

مشارکت کننده ( 3مدیر ورزش شهرداری) :

یکــی از درون مایههــای فرعــی کــه در پژوهــش یافــت شــده

"عالقهمنــد کــردن شــهروندان بــه ورزش از طریــق مباحــث

افــراد بــه اهمیــت ورزش و فعالیــت بدنــی و بهطــور خــاص ورزش

بیماریهایــی کــه علــت آن ورزش نکــردن اســت ،ناهنجاریهــا،

اســت؛ نهادینــه ســازی در ورزش شــهروندی اســت؛ زمانــی کــه

ســامتی (برنامهریــزی روی ســامت شــهروندان مثــل چاقــی و

شــهروندی پــی ببرنــد و همــواره ورزش را جــزء اولویتهــای

پوکــی اســتخوان و  ...را بایــد بهگونـهای بــه اطــاع مردم برســانیم

زندگــی خــود بداننــد بهنوعــی نهادینهســازی رخ میدهــد.

کــه متوجــه هزینــه بیماریهــا گردنــد .مقایســه هزینههــای درمان

ایــن نهادینهســازی در قالــب افزایــش مشــارکت افــراد در ورزش

و هزینههــای ورزش و آگاهــی بــه شــهروندان تــا متوجــه شــوند

شــهروندی نمایــان میشــود .کــه در ایــن خصــوص تعــدادی

جهــت پیشــگیری از بیماریهــا بــه مقولــه ورزش رویآورنــد".

از صحبتهــای مشــارکتکنندگان پژوهــش بهشــرح زیــر

توسعه پایدار

میباشــد.

از دیگــر درون مایههــای فرعــی کــه در دســته درون مایــه اصلــی

مشارکت کننده ( 19عضو هیئتعلمی دانشگاه):

پیامدهــا قــرار میگیــرد توســعه پایــدار اســت و یکــی از ملزومــات

"مــا میتوانیــم بحــث الگــوی فعالیــت بدنــی افــراد جامعــه را

پایــداری مشــارکت افــراد در ورزش شــهروندی ایــن اســت کــه

تدویــن کنیــم .مــا میتوانیــم بــه افــراد راهنمایــی بدهیــم کــه

بــرای پیشــرفت در ایــن حــوزه بسترســازی الزم انجــام شــود.

وقتهــا افــراد دوســت دارنــد ورزش کننــد ولــی نمیداننــد

جامعــه و توســعه اقتصــادی نمــود پیــدا میکنــد و در ایــن خصــوص

در چــه مســیرهایی میتواننــد وارد شــوند .چــکار کننــد .بعضــی

ایــن مهــم در قالــب ســه محــور توســعه کشــور ،توســعه عمومــی

چ ـهکار کننــد .مــا میتوانیــم در ایــن زمینــه کمــک کنیــم ،وارد

مصاحبهشــوندگان اینگونــه اذعــان مینماینــد:

شــویم .مــا در ایــن زمینــه میتوانیــم بهعنــوان متخصــص و

مشــارکتکننده ( 4رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی

مربــی افــراد را تربیــت کنیــم و آنــان را وارد جامعــه کنیــم".

شــهرداری):

مشارکتکننده ( 10عضو هیئت علمی دانشگاه):

"پایــداری در توســعه بــه معنــای انطبــاق برنامههــا برپایــه

"شــهرها انســانمحور اســت و نیــروی انســانی در شــهر یکــی از

شــاخصهای زیس ـتبومی و احتــرام بــه نیازهــای انســانی اســت.

عامــل ارگانیــک و زنــده نــگاه کــرد و توجــه بــه انســان اجتماعــی

برنامــه میکردنــد .کارکــرد هــر اجتماعــی ،زیســتن بــرای ترمیــم

مهمتریــن عاملهاســت .بنابرایــن بایــد بــه شــهر بــه عنــوان یــک

در دنیــای ســنتی ،بــا اســتفاده از ضرورتهــای زیسـتبومی ،خلــق

در همــه ابعــاد مؤلفههــای شــهر انســانمحور را تشــکیل میدهــد".

نشــاط اجتماعی اســت".

پیشرفت در حوزه سالمت

مشارکتکننده ( 15مدیر سازمان ورزش شهرداری):

یکــی دیگــر از درون مایههــای فرعــی پژوهــش پیشــرفت در

"منافــع ورزش همگانــی شــامل کلیــه افــراد جامعــه میباشــد و
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در نهایــت مســیر توســعه کشــور اســت .زیــرا باعــث ســامتی و

اســت .ایــن ســه برنامه"،مالــزی متناســب" "روز ملــی ورزش" و

علمــی ثابــت شــده اســت و نتیجــه و برآیند توســعه عمومــی جامعه

و بیــش از  120بخــش ســازماندهی شــده و در نتیجــه تمــام

شــادابی بیشــتر میشــود و نتایــج مثبــت ورزش در همـهی متــون

"الهــام بخشــیدن" بودنــد .ایــن برنامههــا در تمــام  15ایالــت

نشــاط و شــادابی جامعــه اســت کــه مــی توانــد منجــر بــه توســعه

مــردم بــا هرگونــه زندگــی و ســن را در برمیگیرنــد ( .)16نتایــج

اقتصــادی کشــور گــردد .در واقــع بــه علــت بیماریهــای بســیار

پژوهشهــای فــوق بیانگــر همســویی بــا راهبردهــای کالن را

موجــب صرفهجوییهــای اقتصــادی کالن خواهــد شــد".

دارد.

در همیــن رابطــه مطالعــه جوادیپــور و همــکاران در ســال 1392

بحث

نشــان داد کــه تناســب نقــش فرآیندهــای ورزش همگانــی بــا

پژوهــش حاضــر بــا هــدف تبییــن راهبردهــا و پیامدهــای ورزش

ســایر ورزشهــا و ارتبــاط آن بــا مؤلفههــای پشــتیبانی ،مدیریــت

نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه راهبردهــا بــا  3درون مایــه

علمــی مدیریــت ورزشــی ،ســاختار فرآینــدی و ارتبــاط بــا ســایر

شــهروندی ســامت محــور در کالنشــهرهای ایــران انجــام شــد.

و کنتــرل فرآینــد و فرهنــگ و ارزشهــای دینــی ،ســاختار

فرعــی (راهبردهــای کالن ،راهبردهــای میانــی و راهبردهــای خرد)

ورزشهــا و حلقههــای مدیریــت کالن بــرای سیاســتگذاری و

ســطوح راهبردهــا در توســعه ورزش شــهروندی کالنشــهرها را

برنامهریــزی کالن و ســطوح پشــتیبانی و اجرایــی الگــوی توســعۀ

 1382نشــان داد کــه دولتهــا بایــد گســترش ورزش همگانــی را

کــه مشــخص اســت نتایــج حاکــی از هـ م ســویی بــا راهبردهــای

شــامل میشــود .در همیــن رابطــه نتایــج مطالعــه غفــوری در ســال

ورزش همگانــی ایــران را محقــق خواهــد ســاخت ( .)17همانطــور

ســرلوحه برنامههــای درازمــدت خــود قــرار دهنــد ،در غیــر ایــن

کالن و میانــی اســت و نیــز زاهــدی در ســال  1390در مطالعــه

از کار در اثــر بیماریهــای ناشــی از کمتحرکــی ،افزایــش مــرگ

ـت
بــه ترتیــب شــامل تجهیــزات و اماکــن ،منابــع انســانی ،مدیریـ 

صــورت بایــد در انتظــار آمارهــاي نگرانکننــده بیماریهــا ،غیبــت

خــود نشــان داد کــه اولویتهــای توســعه ورزش همگانــی کشــور

و کاهــش ســطح بهداشــت عمومــی بــود ( .)12همچنیــن کشــکر

برگــزاریو پروژههــا ،محیــط حقوقــی و قانونــی ،ترویــج فرهنــگ،

برنامههــای تفريحــي ورزشــي شــهروندان پرداخــت و نتایــج

علمــی و آموزشــی اســت ( .)18نتایــج مطالعــه  Carvalhoســال

در مطالعــه خــود در ســال  ،1394بــه بررســي ميــزان اثربخشــي

توســعه نهادهــا ،نظــارت و ارزیابــی ،حمایــت مالــی ،توســعه

 2013در برزیــل نشــان داد وجــود فضاهــای عمومــی مناســب

بیانگــر اولویــت داشــتن تدویــن اهــداف بــود و تــا هدفهــا

و در دســترس ،ســبب تشــویق افــراد بــه انجــام فعالیتهــای

روشــن و قابــل دســتيابي و قابــل ســنجش نباشــند ،امکان بررســي

بدنــی خواهــد شــد ،بــهویــژه آنکــه ایــن فضاهــا فرصــت مناســبی

اثربخشــي برنامههــا وجــود نخواهــد داشــت .لــذا شناســايي

عوامــل اثرگــذار بــر اثربخشــي برنامههــا از اهميــت ویــژهای

بــرای اقشــار کمدرآمــد جامعــه کــه توانایــی پرداخــت هزینههــای

 2009در چیــن نشــان داد کــه سیاســتها نیــز بــا توجــه بــه

چنیــن فضاهایــی بهخصــوص در مناطــق آســیبپذیر اجتماعــی

یــک هــدف کــه توســعه ورزشهــای همگانــي اســت ،میانجامــد

همخوانــی بــا راهبردهــای میانــی اســت.

دســت یافــت کــه تغییــر سیاســتگذاریهای ورزش همگانــی

نشــان داد کــه برنامههــا بایــد در راســتای تقویــت زیرســاختهای

برخــوردار اســت ()13؛ در همیــن رابطــه مطالعــه  McCreeســال

ورزش و تفریــح را ندارنــد ،فراهــم میکنــد و ضــرورت وجــود

ارزشهــا ،علتهــا و شــخصیتهای متفــاوت ،در نهایــت بــه

بیشــتر احســاس میشــود ( .)19نتایــج دو پژوهــش فــوق حاکــی از

()14؛  Tanدر ســال  2015نیــز در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه

در همیــن رابطــه نتایــج مطالعه حیــدری و همکاران در ســال 1397

بهخصــوص تغییــرات ملــی در سیاس ـتگذاری آمادگــی جســمانی

طراحــی اســتراتژی شــوند و در
ورزش همگانــی برنامهریــزی و
ِ

مــردم جمهــوری خلــق چیــن تمرکــز دارد .ایــن مطالعــه پنــج

مــورد ورزش نیــز طرحــی مشــابه طــرح تحــول نظــام ســامت

شــاخص تغییــر سیاســتگذاری کــه شــامل ســازمان ،مقــررات،

تدویــن شــود و در مرحلــه بعــد در صــدد تأمیــن منابــع مالــی و

بودجــه ،کارکنــان و رســانهها میشــود؛ توســعه یافتــه اســت (.)15

انســانی متخصــص گام برداشــته شــود ( ،)20نتایــج ایــن پژوهــش

همچنیــن  Sargitدر مطالعــه خــود در ســال  2017بــه ایــن نتیجــه

بیانگــر همســویی بــا ســه ســطح راهبــرد کالن ،میانــی و اجرایــی

اســت و همچنیــن نتایــج مطالعــه Humphreys & Ruseski

رســید کــه دولــت مالــزی از طریــق وزارت ورزش و جوانــان ســه

ســال  2007در کانــادا بیانگــر صــرف هزینــه در پارکهــا و

برنامــه بــزرگ ملــی بــرای افــراد در تمــام ســنین راهانــدازی کــرده
40
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تفریحــات ســالم ،مشــارکت در ورزشهــای گروهــی را افزایــش

نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از همســویی بــا دو درون مایــه حفــظ

اســت بــه سیاســت مؤثــری بــرای افزایــش فعالیــت بدنــی بینجامد

و همراســتا بــودن نتایــج مطالعــه حاضــر بــا تحقیقــات دیگــران

میدهــد و صــرف هزینــه در پارکهــا و مراکــز تفریحــی ممکــن

پیشــرفت در حــوزه ســامت و همچنیــن توســعه پایــدار را دارد

( .)21در همیــن رابطــه  Bornsteinو همــکاران در ســال 2009

بیانگــر اهمیــت درون مایههــای اســتخراجی پژوهــش اســت.

در مطالعــه خــود یافتنــد کــه ایــن طــرح و طرحهــای مشــابه

نتیجهگیری

مشــارکت کلــی در ورزش و تفریحــات بدنــی را در بــر خواهــد

داشــت بهنحویکــه حداقــل ورزش یکبــار در هفتــه در ســال

یافتــه هــا بیانگــر آن اســت کــه بــه منظــور توســعه ورزش

 2008 -2006در اســکاتلند بیــن بزرگســاالن  32درصــد و در

شــهروندی ســامت محــور در کالنشــهرها ،بایســتی راهبردهــای

بیــن کــودکان  79/5درصــد بــوده اســت ( ،)22نتایــج دو پژوهــش

کالن ،میانــی و خــرد را بــهکار گرفــت و آن هــا را اجرایــی نمــود

بــاال بــا ســطح خــرد راهبردهــا همخــوان اســت.

تــا در نهایــت نهادینهســازی ،پیشــرفت در حــوزه ســامت و

نتایــج نشــان داد کــه پیامدهــا بــا  3درون مایــه فرعــی (نهادینــه

توســعه پایــدار ورزش بهدســت آیــد .پیشــنهادهای کاربــردی

معیارهــای مهــم در توســعه ورزش شــهروندی کالنشــهرها تلقــی

شــهروندی کالنشــهرها میبایســت بــا بهرهگیــری از نقشــه راه

ســازی ،پیشــرفت در حــوزه ســامت و توســعه پایــدار کشــور) از

ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه بــه منظــور توســعه ورزش

گردیدنــد .در همیــن رابطــه مطالعــه  Fahlenســال  2015در

و نظــام جامــع بــا تفکــر راهبــردی نســبت به توســعه پایــدار ورزش

ســوئد نشــان داد بــهمنظــور تحقــق سیاس ـتهای اجتماعــی در

شــهروندی ،سیاسـتگذاری الزم را اتخــاذ نماینــد و بــرای مدیــران

زمینــه بهداشــت عمومــی و حمایــت از شــهروندان ،کانونهــا در
دریافــت بودجــه و تعییــن ظرفیــت آن بهطــور کام ـ ً
ا مســتقل و

گــردد و بــا پیشبینــی راهکارهــای ســازنده و عملیاتــی ،در تکامــل

کــه در دهههــای اخیــر ،شــاهد افزایــش تقاضــا بــا توجــه بــه

پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه در زمــان حــال صــورت گرفتــه

در تمامــی ســطوح قابلیــت اجــرای طرحهــای توســعهای فراهــم

خودگــردان بهعنــوان یــک ســازمان جامعــه مدنــی عمــل میکننــد

فراینــد توســعه ورزش شــهروندی اقــدام نماینــد .محدودیــت

خروجیهــای عملکــرد بــوده اســت ( ،)23نتایــج پژوهــش فــوق

اســت و در خصــوص تعمیــم نتایــج آن در آینــده ،بایســتی احتیــاط

حاکــی از همســویی بــا درون مایــه نهادینهســازی اســت.

الزم در خصــوص لحــاظ کــردن شــرایط فرهنگــی ،اجتماعــی،

مطالعــه دهســتانی و همــکاران در ســال  1390نشــان داد که بهبود

اقتصــادی ،سیاســی ،فنــاوری و محیطــی کالنشــهرها مــد نظــر

ســامت و افزایــش مقاومــت در برابــر بیماریهــا ،مهمتریــن

قــرار گیــرد.

انگیــزه حضــور عمــوم در ورزش همگانــی و تفریحی اســت .جوانان

سپاسگزاری

بیشــترین تعــداد شــرکتکننده در ورزش همگانــی هســتند ،برآورده
ســاختن انتظــارات قشــر جــوان در ورزش همگانــی میتوانــد در

مقالــه حاضــر حاصــل رســاله دکتــری بهــاره عباســی بــه راهنمایی

ارتقــای ســامت عمومــی و کاهــش ناهنجــاری جامعــه مؤثــر

آقــای دکتــر رســول نظــری بــوده اســت کــه بــا شناســه اخــاق

باشــد ()24؛ و نیــز یافتــه مطالعــه صفــاری و لطیفیفــرد در ســال
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 1396نشــان داد کــه بــرای دســتیابی بــه شــهر فعــال ،جوامــع

واحــد اصفهــان مصــوب گرديــد .بدیــن وســیله از تمامــی

راهکارهایــی را پیــش روی مدیــران قــرار میدهــد ( ،)25نتایــج

پژوهــش همــکاری داشــتهاند تشــکر و قدردانــی میگــردد.

مشــارکتکنندگان ایــن پژوهــش و همچنیــن کســانی کــه در ایــن

فعــال و شــهروندان فعــال ،ارائــه الگــوی شــهر دوســتدار فعالیــت،

هــر دو پژوهــش بــاال ،بــا درون مایــه پیشــرفت در حــوزه ســامت

تضاد منافع

همراســتا و همخــوان اســت.

نویســندگان تصریــح میکننــد کــه هیچگونــه تضــاد منافعــی در

نتایــج مطالعــه صفــاری و قــره در ســال  1395بیانگــر تأثیــر ورزش

مقالــه حاضــر وجــود نــدارد.

همگانــی بــر روی عوامــل تأثیرگــذار محیطــی همچــون ،رفتارهای
اجتماعــی شــهروندان و رفتارهــای فرهنگــی اســت ( ،)26کــه
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