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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 ســامت
جامعــه را ضمانــت خواهنــد کــرد .پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل اثرگــذار در توســعه ورزش شــهروندی جمهــوری اســامی
ایــران در راســتای ســامت 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
فراترکیــب بــهدنبــال اکتشــاف درونمایههــای اصلــی توســعه ورزش شــهروندیمیباشــد .پژوهــش هــای مــورد نیــاز مطالعــه بــا
جســتجو در پایگاههــای اطالعاتــی بــا کلیــد واژههــای ورزش شــهروندی ،ورزش همگانــی ،ورزش بــرای همــه ،در ســال  1399در بــازه
زمانــی  10ســال اخیــر جمـعآوری گردیــده اســت .تعــداد  178مقالــه بدســت آمــد .پــس از بررســی مطالعــات و بــا توجــه بــه معیارهــای
ورود پژوهــش ،تعــداد  17مقالــه مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .تحلیــل داده هــا بــا روش تحلیــل محتــوای اســنادی و بهکارگیــری شــیوه
کدگــذاری انجــام شــده اســت.
یافتههــا :بــا اســتخراج کدهــای مطالعــات ،تحلیــل و تجمیــع آنهــا بــا یکدیگــر ،تعــداد  165کــد اولیــه اســتخراج گردیــد .تحلیــل
محتــوای کدهــای تجمیــع شــده 47 ،زیــر طبقــه و  17طبقــه و  5درون مایــه اصلــی شــامل عوامــل انگیزهبخــش ،عوامــل مدیریتــی،
عوامــل تسهیلســاز ،عوامــل توســعهبخــش و عوامــل بسترســاز را در بــر داشــته اســت.
نتیجهگیــری :عوامــل اســتخراجی اثرگــذار توســعه ورزش شــهروندی جمهــوری اســامی ایــران در راســتای ســامت اجتماعــی شــامل
عوامــل انگیــزهبخــش ،عوامــل مدیریتــی ،عوامــل تسهیلســاز ،عوامــل توســعهبخش و عوامــل بسترســاز اســت .پیشــنهاد مــی شــود در
مدیریــت راهبــردی و در برنامههــای توســعه ،از عوامــل اســتخراجی بــه عنــوان محوریــت توســعه ورزش در کشــور اســتفاده شــود.
کلیدواژهها :توسعه ،سالمت اجتماعی ،فراترکیب ،ورزش شهروندی ،ورزش همگانی.
مقدمه

افزایــش کاربــرد فنــاوری و ماشــینی شــدن بســیاری از

فعالیتهــا ،آمــار کــم تحرکــی در افــراد جامعــه را افزایــش

داده اســت ( .)1در حــال حاضــر ،یــک ســبک زندگــی غیرفعــال
از نظــر جســمی بــه عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی در شــیوع

چاقــی و همچنیــن در بیماریهــای مزمــن از جملــه دیابــت و

بیماریهــای قلبــی عروقــی شــناخته شدهاســت .بیتحرکــی

عامــل بســیاری از مــرگ هــا در یــک جامعــه میباشــد (،)2

بــه گونــهای کــه کــم تحرکــی جســمی بــه عنــوان یکــی از
نگرانیهــای بهداشــت عمومــی و همچنیــن عامــل خطــر بالقــوه
بــرای ســامتی در سراســر جهــان در نظــر گرفتــه میشــود.

ســازمان جهانــی بهداشــت میــزان کــمتحرکــی در جهــان را

نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،10شماره  ،6آذر و دی 1400

در بزرگســاالن بیــش از 80درصــد و در نوجوانــان  23درصــد

جامعــه اســت کــه امــروزه ایــن مشــارکت در ورزش و پدیــد ه

کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت .گزارشهــا نشــان میدهــد

مشــارکتهایی اســت کــه بــا هــدف ایجــاد شــادابی ،نشــاط و

متحــده آمریــکا ،اروپــا و منطقــه غــرب اقیانــوس آرام بیشــتر از

از ایــن ،ورزش شــهروندی یــا بــه عبــارت دیگــر ،ورزش همگانــی

در ایــران مــردم در نقــاط مختلــف ،بــه دلیــل عوامــل بازدارنــده

همدلــی ،تقویــت همبســتگی و مشــارکت اجتماعــی ،تحکیــم

جــدی کمتحرکــی مواجــه هســتند .در بســیاری از کشــورها،

پذیــری افــراد دارد .مشــارکت اجتماعــی در ورزش شــهروندی،

بــرای ایجــاد تحــرک و فعالیــت ورزشــی و مشــارکت افــراد در

جامعــه ،الزمــ ه هــر جامعــه رو بــه رشــد اســت (.)9

میگیــرد ( )4ایــن درحالــی اســت کــه آمــار تقریبــی ســرانه

از آن ،برنامههــای تفریــح ســالم ،فعالیــت جســمانی در یــک

بازدارنــده اســتفاده از امکانــات ورزش همگانــی و شــهروندی

ورزش شــهروندی را ورزشــی میداننــد کــه در هــر شــرایطی

اجتماعــی در کشــور میباشــد بــه طــوری کــه ارتقــای ســامت

نیــاز نداشــته باشــد .بــا توجــه بــه تعاریــف متعــددی کــه دربــاره

مــردان ایــن کشــور اســت (.)5

آن قابــل اســتنباط اســت .مشــخصهای چــون مشــارکت گســترده

گــزارش کردهاســت و ایــن میــزان بــه طــور قابــل توجهــی در

تربیــت بدنــی نیــز وارد شــدهاســت .ورزش شــهروندی از جملــه

کــه میــزان کمتحرکــی در منطقــه مدیترانــهشــرقی ،ایــاالت

ســامت در جوامــع مختلــف ،پیگیــری و اجــرا میشــود .گذشــته

ســایر مناطــق جهــان اســت (.)3

در یــک جامعــه ،کارکردهــای مطلوبــی همچــون افزایــش

مختلــف موجــود در اســتفاده از امکانــات ورزشــی ،بــا مشــکل

روابــط و پیوندهــای اجتماعــی و کمــک بــه فراینــد جامعــه

برنامههایــی جهــت بهینهســازی و برنامهریــزی اوقاتفراغــت

در جهــت توســعه و گســترش ورزش در بیــن اقشــار مختلــف

ورزشهــای شــهروندی بــا هــدف بهبــود کیفیــت زندگــی صورت

برخــی ورزش شــهروندی را ورزشهــای داخــل ســالن و خــارج

مشــارکت ورزشــی در ایــران کمتــر از  20درصــد اســت .عوامــل

محیــط طبیعــی و آمادگــی جســمانی میداننــد .برخــی دیگــر

یکــی از دالیــل پاییــن بــودن شــاخص هــای تندرســتی و نشــاط

قابلیــت اجــرا داشــته باشــد و بــه امکانــات تخصصــی زیــادی

عمومــی و مشــارکت اجتماعــی همــواره از دغدغههــای دولــت

ورزش شــهروندی وجــود دارد ،مجموعـهای از مشــخصهها بــرای

دانــش گســتردهای مبتنــی بــر اهمیــت فعالیــت بدنــی بــه ویــژه

و گروهیبــودن ،آزادانــه و انتخابــی بــودن ،کمهزینــه بــودن،

( .)6امــروزه ورزش بــه عنــوان عاملــی چنــد بعــدی بــا تاثیــرات

محــدود نبــودن بــه ســن و نــژاد و زمــان و مــکان و جنــس،

پــرورش ،اوقــاتفراغــت ســالم ،پیشــگیری از مفاســد اجتماعــی و

هســتند ( .)10همچنیــن برابــری جنســیتی بیــان میکنــد کــه

یــک پدیــده اجتماعــی -فرهنگــی اســت کــه یــک پیونــد پویــا

برخــوردار باشــند و ورزش شــهروندی از مــواردی اســت کــه

ســاختاری انســان بایــد مــورد توجــه افــراد جامعــه قــرار گیــرد.

میســازد ( .)11فلســفه ورزش شــهروندی ،تشــویق شــهروندان

توســعه خویــش بکوشــد تــا مانــدگار شــود (.)8

ایــن ورزش ،مــردم محــور اســت و بــرای عمــوم ،همـ ه خدمــات

بــرای ســامت جســمی و روانــی و رفــاه اجتماعــی وجــود دارد

بیاهمیــت بــودن رقابــت و بردوباخــت ،بــا نشــاط و شــاد بــودن،

بســیار ،جایــگاه و نقــش خــود را در تحــرک و ســامتی ،آموزش و

همگــی توصیــف کننــده خصوصیــات مختلــف ورزش شــهروندی

مشــکالت اخالقــی در جامعــه متجلــی ســاختهاســت ( .)7ورزش،

مــردان و زنــان بایــد از یــک شــانس بــرای شــرکت در ورزش

بــا ســاختارهای اجتماعــی دارد و بــه عنــوان بخشــی از نیازهــای

شــرط الزم بــرای توســعه موفقیتآمیــز ایــن هــدف را محقــق

ورزش هماننــد ســایر عرصههــای اجتماعــی بایــد در رشــد و

بــه ورزش و فعالیــت فیزیکــی اســت و اســاس خدمــات بــرای

از طرفــی ،یکــی از مهمتریــن راههــای توســع ه هــر کشــور،

بــه صــورت یکســان قابــل دســترس بــوده و دولــت منابــع مالــی

کــردن موانــع مشــارکت مــردم در تمــام فعالیتهــای سیاســی،

ورزش شــهروندی بــا بطــن جامعــه مرتبــط اســت .باالبــردن

عوامــل اساســی بــرای ایجــاد همبســتگی و انســجام در یــک

ســالم اجتماعــی و فــردی ،کاهــش ناهنجاریهــای خانوادگــی

مشــارکت فعــال مــردم اســت و دولتهــا ســعی در برطــرف

مــورد نیــاز آن را تامیــن میکنــد (.)12

اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی دارنــد .مشــارکت اجتماعــی از

روحیــه و افزایــش انگیــزه ،گســترش نشــاط و شــادابی ،زندگــی
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و اجتماعــی در کنــار باالبــردن قــوای جســمانی و از بیــن بــردن

روش کار

اهــداف مهــم ورزش شــهروندی اســت .بــه همیــن دلیــل اســت

بــا تبعیــت از پارادایــم تفســیری بــا رویکــرد کیفــی و شــیوه

اهــداف جهــت توســعه ورزش شــهروندی از اهمیــت باالیــی

فرعــی توســعه ورزش شــهروندیمیباشــد .بــا بررســی جامــع

شــهروندی در جامع ـ ه هــدف کــه همــان خانوادههــا ،جوانــان و

بــه منظــور دســتیابی بــه نتیجــهای مشــخص پرداختــه اســت.

مشــکالت روحــی و روانــی افــراد یــک جامعــه در هــر قشــری ،از

ایــن پژوهــش از نــوع مطالعــات اســنادی و ثانویــه اســت کــه

کــه پرداختــن بــه سیاســتهای صحیــح و رســیدن بــه ایــن

فــرا ترکیــب بــ ه دنبــال اکتشــاف درونمایههــای اصلــی و

برخــوردار اســت .فراینــد سیاســتگذاری بــرای توســعه ورزش

مجموع ـهی مطالعــات و پژوهشهــا بــا یــک مســئله مشــخص،

نوجوانــان هســتند ،بــه دلیــل گســتردگی آن بســیار پیچیــده اســت

در مطالعــه حاضــر بــا یــک روش نظامنــد نتایــج را تجمیــع و در

اجتماعــی و اقتصــادی نیــاز دارد تــا بتوانــد آگاه ســازی،

مــورد بررســی و اســتخراج گردیــده اســت.

بــرای جامعــهی هــدف تامیــن کنــد (.)13

پایگاههــای اطالعاتــی داخلــی

و بــه همــکاری و هماهنگــی بســیاری از نهادهــای فرهنگــی،

نهایــت شــاخصهای اســتخراجی از برآینــد تمامــی مطالعــات

اطالعرســانی و امکانــات کمهزینــه و بــا دسترســی آســان را

پژوهــش هــای مــورد نیــاز مطالعــه حاضــر بــا جســتجو در
Civilica, Google Scholar,

یــک جامعــه بــا افــراد ناســالم چــه از لحــاظ جســمی و چــه

 Irandoc, Noormags, Ensani, Magiran, Sidبــا کلیــد

پیشــرفت و امثــال آن دســت یابــد .چنیــن جامعــهای از دیگــر

همــه ،در ســال  1399جمـعآوری گردیــده اســت .انتخــاب پایــگاه

نمیکنــد ،پســرفت هــم دارد .بــا توجــه بــه اهمیــت ســامتی

شــهروندی ایــران تحــت تاثیــر بســیار زیــاد عوامــل فرهنگــی،

از لحــاظ روانــی نمیتوانــد بــه توســعه اقتصــادی ،فرهنگــی و

واژههــای ورزش شــهروندی ،ورزش همگانــی  ،ورزش بــرای

کشــورها در زمینههــای مختلــف عــاوه بــر اینکــه پیشــرفتی

اطالعاتــی داخلــی بــه ایــن دلیــل بــوده اســت کــه توســعه ورزش

و پیامدهایــی کــه بــرای جامعــه دارد ،داشــتن جامعــه ســالم

اجتماعــی ،سیاســی ،زیســت محیطــی و اقتصــادی کشــور اســت

انســان همچــون ورزش شــهروندی اســت .مشــارکت در ورزش

بــازه زمانــی بــرای جســتجو پژوهشهــای مرتبــط 10 ،ســال

کمــک کنــد ،امــا آنچــه مهــم اســت مشــارکت مســتمر در ایــن

کــه در بــازه زمانــی مــورد نظــر قــرار نداشــته انــد ،حــذف شــدند

فوایــد بیشــمار ســامتی ناشــی از فعالیــت بدنــی منظــم اســت

معیــار ورود پژوهشهــا بــرای تحلیــل ،رعایــت معیارهــای ورود

برنامههــای بســیاری در کشــور ایــران در ســالیان اخیــر بــرای

پژوهــش مبنــی بــر شناســایی عوامــل موثــر توســعه ورزش

چشــمگیری در مدیریــت ورزش شــهروندان رخ نــداده اســت.

داشــتن مشــارکتکنندگان مشــخص ،اســتفاده از اشــباع نظــری،

روش کیفــی اســت .زیــرا عوامــل مختلــف از قبیــل فرهنگــی،

از شــیوه کدگــذاری و انتشــار در  10ســال اخیــر بــود .تعــداد

بــر توســعه ورزش شــهروندی تاثیــر گــذار هســتند .بنابرایــن ،بــا

(شــکل )1مراحــل انتخــاب مطالعــات دســته تحلیــل نشــان داده

در گــرو انجــام کارهایــی بــرای ایجــاد ســامتی و شــادابی در

کــه نیــاز بــود کامــا بومــی بــه ایــن مســئله نگریســته شــود.

شــهروندی میتوانــد بــه افــراد در کســب فوایــد ســامتی

اخیــر بــوده اســت .در ابتــدای کار ،مقــاالت و پایاننامههایــی

فعالیتهــا بــرای حفــظ فوایــد ســامتی اســت و در واقــع کســب

و تعــداد  178مقالــه در دســته بررســی قــرار داده شــد.

کــه در طــول زمــان اســتمرار دارد (.)14

پژوهــش بــوده اســت کــه شــامل :پیــروی از ســؤال اصلــی

ورزش شــهروند و توســعه آن انجــام شــده ،امــا هیــچ تغییــر

شــهروندی ،اســتفاده از مصاحبــه بــرای جمــعآوری اطالعــات،

پژوهــش حاضــر بــه دنبــال شناســایی عوامــل تاثیرگــذار بــه

داشــتن روش پژوهــش تحلیــل محتــوا و داده بنیــاد ،اســتفاده

اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،محیطــی ،قانونــی و فنــاوری

 17پژوهــش بــا احــراز معیــار ورود ،انتخــاب شــد ،کــه در

توجــه بــه مــوارد فــوق ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی

شــده اســت.

عوامــل اثرگــذار توســعه ورزش شــهروندی جمهــوری اســامی

ایــران در راســتای ســامت اجتماعــی انجــام شــده اســت.
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شکل :1مراحل انتخاب مطالعات دسته تحلیل

مــی باشــد ،بــه صــورت دســتی در نــرم افــزار  Excelانجــام

ویژگیهــای پژوهشهــای دســته تحلیــل شــامل :عنــوان

گرفتــه اســت .کــه در جــدول زیــر آمــده اســت.

پژوهــش ،نــام پژوهشــگران ،محــل انتشــار ،ســال انتشــار ،نــوع
گــزارش ،تعــداد مشــارکت کننــدگان و نتایــج کیفــی پژوهــش
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جدول  :1مطالعات انتخاب شده برای تحلیل
ردیف

عنوان پژوهش

پژوهشگران

1

محل انتشار

سال

نوع

تعداد مشارکت

(عنوان مجله)

انتشار

گزارش

کنندگان (تن)

آسيب شناسی
فرايند موجود
سياستگذاری در
ورزش همگانی
ايران و ارائه الگو

جوادیپور
و همکاران
()13

مطالعات
مدیریت
ورزشی

1397

2

بررسی ابعاد فساد
و ناهنجاریهای
حاکم بر ورزش
همگانی

صالحنژاد
و همکاران
()15

گروه آموزشی
دانشکده علوم
انسانی موسسه
آموزش عالی
شفق تنکابن

1396

3

بررسی عوامل
سازمانی موثر در
نهادینه کردن
ورزش همگانی
ایران

آصفی و
همکاران
()16

پژوهشنامه
مدیریت
ورزشی و رفتار
حرکتی

1393

4

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

رهبری و
همکاران
()17

رویکردهای
نوین در
مدیریت
ورزشی

1398

5

تدوین مدل
ساختاري تفسیري
قاسمی و
توسعۀ ورزش
همگانی مبتنی همکاران ()8
بر رویکردهاي
جهانی

رویکردهای
نوین در
مدیریت
ورزشی

1399

6

تعیین راهبردهای
مشارکت اجتماعی پارساجو و
در ورزش همگانی همکاران ()9
ایران

پژوهشهای
معاصر در
مدیریت
ورزشی

1397

16

مقاله

پایاننامه

مقاله

20

15

21

مقاله

12

مقاله

27

مقاله
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نتایج پژوهش

فراینــد سياســتگذاری در ورزش همگانــی ایــران بــا
آســيبها و چالشهایــی همــراه اســت کــه بایــد آنهــا
را شــناخت و براســاس روشهــای علمــی اصــاح کــرد.
تغييــرات ســاختاری و اصــاح قوانيــن از عمدهتریــن
آنهــا بهشــمار میآینــد .همچنيــن ،بایــد از الگوهــای
دقيــق و علمــی بــرای سياســتگذاری اســتفاده کــرد.
توســعه زیرســاختها ،توســعه ارتباطــات و توســعه
آمــوزش و رویــداد عوامــل موثــری هســتند کــه میتواننــد
نگرشهــای بــه انحــراف رفتــه را اصالحســازی مجــدد
نمایــد .فدراســیون ورزش همگانــی ،مســئولین و کارشناســان
ورزش همگانــی ادارات ورزش و جوانــان و نهادهــای
مردمــی بــرای ورزش همگانــی ،اصــل اساســی بــه منظــور
نهادینهســازی فرهنــگ اخــاق مــداری در ورزش هســتند
کــه میتوانــد نقــش کلیــدی در کاهــش ناهنجاریهــای
ورزشــی در آینــده بــه دلیــل تغییــرات نگرشــی ایفــا کننــد.
عوامــل ســازمانی موثــر در نهادینــه کــردن ورزش همگانــی
ایــران شــامل اهــداف و راهبردهــا ،زیرســاخت هــا و
امکانــات ،سیســتم پــاداش و تشــویق ،واحــد پژوهــش و
توســعه ،منابــع انســانی ،بودجــه ،قوانیــن و مقــررات ،آمــوزش
و ویژگــی هــاي ورزش همگانــی مــی باشــد.
 12عامــل 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 رســانهای ،عوامــل سیاســی و
عوامــل ســازمانی ،اســت.
توســعۀ ورزش همگانــی بــا رویکــرد جهانــی متشــکل از 6
ســطح بهترتیــب شــامل شــاخصهاي محیــط حقوقــی،
عوامــل اقتصــادي و زیرســاختی ،عوامــل رســانهاي ،عوامــل
مرتبــط بــا ســبک زندگــی ،عوامــل اجتماعــی و مشــارکت در
ورزش همگانــی بــود.
مقولههــای شناســایی شــده حاصــل از کدگــذاری انتخابــی،
بــه ترتیــب شــامل توســعه بخشهــای کالن ،مدیریــت
جامــع ورزش ،توســعه آگاهــی و ارتباطــات اجتماعــی ،توســعه
ســاختاری ،محیــط جــذاب و انگیزشــی ورزش تعییــن شــدند.
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7

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

کشکر ()18

8
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بــراي بررســی میــزان اثربخشــی برنامــه هــاي تفریحــی
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.
براســاس یافتههــا ،مقولــه محــوری رویکــرد نامناســب
تلویزیــون بــه ورزش همگانــی شناســایی شــد .مقولههــای
اصلــی بــر مبنــای الگــوی پارادایمــی ســازماندهی گردیــد؛
شــرایط علــی ،شــرایط زمینــه ای ،شــرایط مداخلــه گــر،
پدیــده محــوری ،راهبردهــا و پیامدهــا
شــرایط علــی شــامل :عــدم جذابیــت مالــی ورزش
همگانــی بــرای تلویزیــون ،محدودبــودن تعامــل دوســویه
ســازمانهای متولــی ورزش همگانــی بــا شــبکههای
تلویزیــون و رویکــرد نامناســب تشــکیالت ورزش کشــور
بــه ورزش همگانــی اســت .شــرایط زمینــهای شــامل
جذابیــت انــدک برنامههــای ورزش همگانــی و تماشــا
بــا انگیــزه ســرگرمی اســت .شــرایط مداخلهگــر شــامل
نیــروی انســانی در تلویزیــون ،مشــکالت ســاختاری ســازمان
تلویزیــون و ضعــف شــبکه هــای مرتبــط بــا حــوزه ســامت
اســت .راهبردهــا شــامل عــدم تمرکــز بــر راهبردهــا و
مســائل اساســی ورزش کشــور  ،عــدم توجــه بــه شــرایط
مخاطبــان بــه عنــوان هــرم ورزش کشــور و اســتفادۀ محــدود
از کارکردهــای تلویزیــون اســت عــاوه بــر ایــن ،پیامدهــا
شــامل ســهم ناچیــز ورزش همگانــی از ســاعات پربیننــده
ورزش تلویزیــون و نقــش محــدود تلویزیــون در ایجــاد
انگیــزه و آگاهــی نســبت بــه فعالیــت بدنــی هســتند.
توجــه بــه ورزش خانــواده هــا ،مطــرح کــردن ورزش بــه
عنــوان یــک ارزش ،ترویــج بــازي هــا و ورزش هــاي بـــومی
و محلــی ،نظــارت و مطالبــه گــري از نهادهــاي مســئول،
تــداوم در ارســال پیــام هــاي ورزشــی ،همکـــاري بـــا ســایر
نهادهــاي مســئول در توســعه ورزش همگانــی ،معرفــی
الگوهــاي ورزشــکار ،نشـــان دادن فوایـــد وکارکردهــاي
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.
 33مقولــه اصلــی در قالــب  3مولفــه شــامل نقــش شــناختی،
هنجــاری و تنظیمــی و  31مقولــه بــه عنــوان مولفــه عوامــل
بازدارنــده و  12مقولــه بــه عنــوان مولفــه تولیــد برنامــه
مرتبــط بــا ورزش همگانــی شناســایی گردیــد.
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عوامــل تأثیرگــذار محیطــی بــه ترتیــب اهمیــت شــامل
محیــط اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی-حقوقی ،محیــط
زیســت فرهنــگ و محیــط بیــن المللــی هســتند.
کیفیــت امکانــات ،کیفیــت خدمــات و نیازســنجی برنامههــا
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،
وضعیــت اقتصــادی و عوامــل مالــی تاثیرگــذار در ورزش
همگانــی را شــکل میدهنــد و نهایت ـ ًا رســانه ،برنامهریــزی،
ارتباطــات برونســازمانی و نظــام اداری ســبب خلــق
فرایندهــای داخلــی وزارت ورزش و جوانــان در قبــال ورزش
همگانــی میشــود.
مفهــوم آمیختــه بازاریابــی اجتماعــی جهــت توســعه ورزش
همگانــی شــامل محصــول ،مــکان ،قیمــت ،ترفیــع ،افــراد و
شــواهد فیزیکــی خدمــات ورزش همگانــی مــی باشــد.
شــرایط علــی شــامل مشــارکت پاییــن ،بــروز بیمــاری،
عــدم وحــدت ملــی ،تبدیــل نشــدن بــه یــک عــادت ،وجــود
فرصتهــای ورزش همگانــی ،ســردرگمی مدیریــت ورزش
همگانــی اســت و شــرایط زمینــه ای شــامل انگیزانندههــا،
موانــع بازدارنــده و جذابیــت ورزشــی اســت .شــرایط
مداخلــه گــر شــامل ســوق دهندههــای محیطــی کالن،
سیاســی-قانونی ،مدیریتــی ،زیرســاخت ،فرهنگی-اجتماعــی
و اقتصــادی اســت .پدیــده محــوری شــامل توســعه ورزش
همگانــی اســت .راهبردهــا شــامل  3ســطح فــردی ،میانــی و
کالن اســت و همچنیــن پیامدهــا شــامل مشــارکت تدریجی،
احســاس نیــاز بــه مشــارکت ،یکپارچگــی ملــی ســازمانی،
تغییــر فرایندهــای مدیریتــی و تدویــن سیاس ـتگذاری ملــی
اســت.
ســه الیــه از تجمیــع و دســته بنــدی کدهــای بــاز
حاصــل شــد .الیــه اول سیاســتهای کالن کــه شــامل
زیرســاختهای سیاســتگذاری ،نرمافــزاری و عمرانــی
اســت .الیــه دوم ســازمانی و جوامــع شــامل اجرایــی،
نظــارت ،ســازمانهای پشــتیبان و بازاریابــی اجتماعــی
اســت و الیــه ســوم فــردی و درون فــردی شــامل آمــوزش و
انگیــزش ،کمپینهــا ،برنامهریــزی عملیاتــی و گروههــای
هــدف اســت.
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شــرایط علــی شــامل :وحــدت ســاختاری و سیاســت
گــذاری کالن ،وجــود برنامــه بلندمــدت و هماهنــگ از
طــرف وزارت ورزش ،وجــود تجهیــزات و امکانــات کــم
هزینــه بــرای همــه مــردم ،ارتقــای آگاهــی مــردم از
طریــق آمــوزش رســمی شــرایط مداخلــه گــر شــامل:
عملکــرد صحیــح رســانه هــا ،عملکــرد بــا برنامــه علمــی
و بلندمــدت نهادهــای آموزشــی ،عملکــرد صحیــح و
آگاهانــه خانــواده هــا و وجــود برنامــه ای واحــد و مــدون
بــرای ســازمان هــای مختلــف و شــرایط زمینــه ای کــه
شــامل :وجــود متخصــص و کارشــناس صاحــب نظــر در
زمینــه ورزش همگانــی ،توســعه امکانــات ســخت افــزاری
در فضاهــای عمومــی ،وحــدت برنامــه ریــزی و هماهنگــی
بیــن نهادهــای و وجــود مدیــران و کارشناســان علــم محــور
و متخصــص اســت .راهبردهــا شــامل :گرایــش مــردم بــه
ورزش همگانــی در زندگــی روزمــره ،وجــود وحــدت و برنامه
ریــزی بلندمــدت بیــن نهادهــا ،برنامــه محــور و علــم محــور
بــودن برنامــه هــا در نهادهــای آمورشــی و صــدا و ســیما
در جامعــه اســت و پیامدهــا شــامل :ارتقــای ســطح آگاهــی
مــردم ،پاییــن آمــدن هزینــه هــای درمــان ،ارتقــا ســامت
اجتماعــی مــردم ،نشــاط داشــتن مــردم جامعــه ،فراگیــری
شــدن ورزش در زندگــی مــردم ،اســتمرار ورزش در زندگــی
مــردم ،تثبیــت شــدن ورزش در زندگــی مــردم اســت.
 36عامــل موثــر ورزش همگانــی ایــران شــامل تخصیــص
منابــع مالــی ،پویایــی اقتصــاد ورزش ،اســتراتژی دفاعــی
تحریمهــای اقتصــادی ،ورود همهجانبــه اقشــار ،نظامهــای
داوطلبــی ،جایــگاه اجتماعــی خانــواده ،جایــگاه ورزش بانوان،
جمعیــت قابلتوجــه جــوان ،مشــارکت فعــال دانشــجویان و
مدرســین ورزشــی ،عدالــت محــوری در ســاخت اماکــن،
توزیــع عادالنــه ســرانه ،دسترســی بــه امکانــات ،فعالیتهــا
و مهارتهــای نویــن ،فنــاوری و ارتباطــات ،ارزشگــذاری
شــاخصها و معیارهــا ،نگــرش سیســتمی ،مدیریــت واحــد
و یکپارچــه ورزش همگانــی ،عملگرایــی مســئولین کشــور،
برنامهریــزی راهبــردی ،سیاســتگذاری کالن ،تخصــص
گرایــی ،ســاختار ســازمانی ورزش همگانــی ،زیرســاخت
قانونــی ،رفتــار پایــدار بــا آمــوزش رســمی ،توجــه بــه
ورزش همگانــی در مــدارس و دانشــگاه ،انجــام مطالعــات
و پژوهــش هــای مرتبــط بــا ورزش همگانــی ،زیــر ســاخت
ترغیبکننــده شــهری ،نظــام تشــویقات ،برجستهســازی و
الگوســازی ،تبلیغــات ارشــادی ،توصیههــای مقــام معظــم
رهبــری ،پرداختــن رســانهها ،آموزههــای دینــی ،تنــوع
ژئوپولوتیــک ،الگوهــای پیشــرفته و موفــق بینالمللــی و
ترویــج ورزشهــای بومــی و محلــی شناســایی گردیــد .بــا
اهتمــام بــه عوامــل و ابعــاد شناساییشــده و برنامهریــزی در
بهرهجویــی از ایــن عوامــل ،فضایــی مناســب جهــت حضــور
و مشــارکت عمــوم مــردم فراهــم و بسترســازی در ورزش
همگانــی ایــران را تســهیل مینمایــد.
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تحلیــل داده هــا بــا روش تحلیــل محتــوای اســنادی و بهکارگیری

تحلیــل محتــوا کیفــی و کدگــذاری اشــرافیت داشــته و دارای

مقبولیــت ( ،)credibilityانتقالپذیــری ( )transferabilityو

درصــد مطالعــات بــه عبارتــی  4مطالعــه دســته تحلیــل را بــا

شــیوه کدگــذاری انجــام شــده اســت .بــرای روایــی پژوهــش،

تخصــص مدیریــت ورزشــی بودنــد؛ کدهــای حاصــل از 20

قابلیــت اطمینــان ( )confirmabilityمــورد ارزیابــی واقــع شــد.

همدیگــر از نظــر تعــداد همپوشــانی کدهــا مقایســه کردنــد و

اســتفاده از  2تحلیلگــر بــا تخصــص مدیریــت ورزشــی و مســلط

نتایــج  2تحلیلگــر نشــان داد کــه اعتبــار پذیــری ایــن پژوهــش

همچنیــن اســتفاده از مطالعــات مختلــف در ایــن حــوزه و

پژوهــش بیشــتر از  0/70اســت .بنابرایــن ،کدگذاریهــا اعتبــار

بــه پژوهــش بــا رویکــرد کیفــی ،بــرای تحلیــل و کدگــذاری و

برابــر  0/94اســت .بــا توجــه بــه اینکــه میــزان اعتبارپذیــری

اســتفاده از پایگاههــای اطالعاتــی مختلــف جهــت جمــعآوری

پذیــر اســت.

مطالعــات ،حاکــی از داشــتن مقبولیــت در پژوهــش اســت .مــرور

یافتهها

مکــرر مطالعــات و اســتخراج حداکثــری و غیــر تکــراری مطالــب،

بیانگــر انتقــال پذیــری در پژوهــش اســت .همچنیــن گــزارش

بــرای تحلیــل داده هــا ابتــدا کدهــای تمامــی مطالعــات اســتخراج

تمامــی گامهــای فراینــد پژوهــش و اســتفاده حداکثــری از گــروه

گردیــد و پــس از تجمیــع آنهــا بــا همدیگــر تعــداد  165کــد

پژوهــش حاکــی از قابلیــت اطمینــان در پژوهــش اســت.

اولیــه اســتخراج و بــا اســتفاده از شــیوه تحلیــل محتــوای اســنادی

بــرای ارزیابــی اعتبارپذیــری ( )authenticityپژوهــش ،در

کدهــا تجمیــع و در  47زیــر طبقــه و  17طبقــه و  5درون مایــه

جریــان کدگــذاری بــا اســتفاده از  2تحلیلگــر کــه نســبت بــه

اصلــی بــه شــرح جــدول زیــر دســتهبندی گردیــده اســت.

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

طبقه

جذابیت محیطهای
ورزشی

عوامل انگیزه بخش

پیامدهای نهادینه
سازی ورزش
شهروندی

دسترسی آسان به
مشارکت در ورزش

کدهای اولیه

زیر طبقه
توسعه کیفیت در ایجاد
اماکن ورزشی

کیفیت امکانات
برقراری ایمنی و امنیت در مکان ها
توسعه و تجهیز باشگاه های ورزش همگانی

انگیزههای محیطی

طراحی و تغییر در شکل ،رنگ و معماری کلیه اماکن و مجموعه های ورزشی
محیطهای جذاب و انگیزشی ورزش همگانی
فعالیتها و مهارتهای نوین
احداث اماکن جذاب و زیبا

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

توسعه ارائه خدمات

برگزاری هدفمند جشنوارهها و همایشها
معرفی ورزش هاي کمهزینه و آسان
در دسترس بودن باشگاههای ورزش همگانی
زیرساختهای عمرانی
توزیع عادالنه سرانه ورزشی
استفاده از شیوههای اجباری برای مشارکت در ورزش
دسترسی به امکانات ورزشی
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مدیریت راهبردی

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 مکانهای انعطافپذیر برای استفاده عموم
ارائه محصوالت و خدمات برای کلیه اقشار
توجه به اقشار مختلف جامعه
وجود فرصتهای ورزش همگانی

برنامهریزی راهبردی

نیازسنجی برنامههای ورزشی
برنامه ریزی راهبردی و هدفمند
برنامهریزی عملیاتی
تمرکز برنامهها بر اساس راهبردهای اساسی در ورزش
خصوصیسازی ورزش همگانی
به کارگیری نیروی انسانی متخصص در امر برنامهریزی

مدیریت واحد

مدیریت واحد و یکپارچه ورزش همگانی
مدیریت جامع سازمانهای ورزش همگانی
ایجاد وحدت در مدیریت ورزش شهروندی
ضعف شبکة مرتبط با حوزۀ سالمت

یکپارچگی ملی

همسوسازی جریانات اجتماعی
ایجاد وحدت ملی در توسعه ورزش
همبستگی در مشارکت عموم در ورزش

توسعه عوامل مدیریتی

به کارگیری شیوههای 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 شیوههای 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 مطالبهگری از نهادهای مسئول
نظام کنترل و ارزیابی ورزش همگانی

تخصص گرایی

ترویج شایسته ساالری در انتخاب مدیران ورزشی
تخصص گرایی
نقش مدیران متخصص

عوامل برون سازمانی

ارتباطات برون سازمانی
سازمانهای مرتبط بینالمللی

توسعه دستگاههای متولی
ورزش در کشور

عوامل سازمانی
نقش وزارت ورزش و جوانان
نقش فدراسیون ورزش همگانی
سازمانهای پشتیبان
نظام اداری در سازمانهای 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 سازمانهای ورزشی
توجه کردن تشکیالت ورزش کشور به ورزش همگانی

شاخصهای کیفی
رویدادهای ورزشی

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

معیاردهی برنامهها

تعیین معیار و سطح مناسب براي ارتقاي برنامه ها
ابهام در دستورالعمل اجراي برنامه ها
ارزشگذاری شاخص ها و معیارها

توسعه سرمایه انسانی
عوامل مدیریتی

ساختار ورزش کشور

ارزش گذاری
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بازاریابی اجتماعی

عوامل تسهیل ساز

ظرفیتهای دینی

نقش علمای دینی
نقش آموزههای دینی

الگوسازی

معرفی الگوی ورزشکار
برجستهسازی و الگوسازی

ظرفیتهای تاریخ و تمدن

میراث تاریخ و تمدن کشور
میراث فرهنگی

رفتار پایدار در ورزش

تبدیل شدن ورزش به عنوان عادت روزمره
عالقه و نیاز به ورزش

توسعه آموزش

توسعه آموزش و پژوهش در ورزش همگانی
ترویج ورزش همگانی
رفتار پایدار با آموزش رسمی
تولید و انتقال دانش نهادهای آموزشی
برگزاری همایش مقطعی و کارگاهها و دورههای 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 بومیسازي

الگوبرداری

الگوهاي مبتنی بر پژوهش علمی
الگوهای پیشرفته و موفق بینالمللی
الگوهاي عملیاتی و اجرایی

توسعه مشارکت عموم

توسعه کانونهای ورزش همگانی
توسعه مشارکت عمومی کانونهای ورزش همگانی

حمایت از داوطلبان

انجمنهای داوطلب و ورزش یار
انجام امورات به صورت داوطلبانه توسط مردم

توسعه ورزش بومی محلی

توسعه بازیهای بومی محلی ،روستایی و عشایری
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
آبوهوا

تنوع بافت جمعیتی

بافت جمعیتی
جمعیت قابل توجه جوان

پایگاه اجتماعی خانواده

افزایش تعامالت خانوادگی و همبستگی اجتماعی
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 خانوادهها

نقش والدین در ورزش

آگاهی دادن به والدین
نقش مادران به تشویق و انگیزه بخشی فرزندان به ورزش
حمایت و همراهی والدین

آموزش و پژوهش

نظام داوطلبی

تنوع اقلیمی -جمعیتی

عوامل توسعه بخش

آگاهی بخشی

اطالع رسانی
تداوم در ارسال پیامهای 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

نهادینه سازی ورزش
در خانواده
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توسعه ورزش تربیتی

عوامل بسترساز

عوامل اقتصادی

عوامل قانونی

عوامل رسانهای

توسعه ورزش بانوان

زیرساخت توسعه ورزش بانوان
برجستهسازی و تشویق جایگاه ورزش بانوان

توسعه ورزش دانشگاهی

نقش مدرسین متخصص
مشارکت فعال دانشجویان و مدرسین ورزشی

توسعه ورزش در مدارس

نقش مهم آموزش و پرورش
نقش مهدکودکها
اهمیت و توجه به درس ورزش در مدارس و دانشگاه

پویایی اقتصاد ورزش

بهبود اقتصاد ورزش همگانی
ارائه تخفیف در خدمات ارائ ه شده و کاهش هزینهها
قیمتگذاری پویا با توجه به ویژگیهای مختلف افراد جامعه

پویایی اقتصاد ورزش

بهبود اقتصاد ورزش همگانی
ارائه تخفیف در خدمات ارائ ه شده و کاهش هزینهها
قیمتگذاری پویا با توجه به ویژگیهای 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 خانوادهها
نرخ تورم و گرانی
حمایت مالی و یارانه دولتی

زیرساخت حقوقی و قانونی

زیرساخت قانونی و قوانین
توجه به تقویت زیرساختهای حقوقی و قانونی

حمایت حقوقی و قانونی

حمایتهای قانونی و حقوقی از ورزش همگانی
سوق دهندههای محیطی کالن سیاسی -قانونی مدیریتی

برنامه ریزی راهبردی در
رسانه

پرداختن رسانههای 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 برنامههای 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 سازمانهای متولی ورزش همگانی و شبکههای تلویزیون
نیروی انسانی در تلویزیون
مشکالت ساختاری سازمان تلویزیون
استفاده از ظرفیتهای بالقوه رسانه های تصویری در ورزش همگانی
بهبود فناوری ارتباطات

نگرش مسئولین

نگرش دولتمردان به کارکردهای ورزش همگانی در جامعه
عملی نمودن قول های مسئولین در برابر جامعه
سیاست در خدمت ورزش همگانی
عملگرایی مسئولین کشور

عوامل سیاسی

عوامل سیاسی و سیاستگذاریها
زیرساختهای سیاستگذاری
عدم ثبات سیاسی

حاکمیت در جامعه

درون مایههــای اصلــی پژوهــش حاضــر در مطالعــات دســته
تحلیــل بــه بحــث در آمــده اســت کــه در ایــن قســمت نمونــه
آن هــا اشــاره خواهــد شــد.
عوامل انگیزه بخش

عوامــل انگیزهبخــش شــامل جذابیــت محیطهــای ورزشــی،
پیامدهــای نهادینــه ســازی ورزش شــهروندی و دسترســی آســان
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بــه مشــارکت در ورزش میباشــد.
مطالعــه ( 6تعییــن راهبردهــای مشــارکت اجتماعــی در ورزش
همگانــی ایــران) در خصــوص جذابیــت محیطهــای ورزشــی
بیــان مــیدارد:
توجــه بــه جذابیتهــای محیطــی در ورزش همگانــی بــرای فراهــم
نمــودن زمینــه هــای مشــارکت اجتماعــی در ورزش همگانــی

منیژه مردانی و همکاران

اینگونــه مطــرح میکننــد:
در هــر ســازمانی ،نیــروي انســانی مهمتریــن ســرمایۀ آن ســازمان
اســت کــه بــا عملکــرد درخشــان این نیــروي انســانی و بهــره وري
از آن میتــوان کمبودهــاي موجــود در ســایر بخشهــا را ازجملــه
کمبــود ســرمایههاي مالــی جبــران کــرد.
مطالعــه ( 16مطالعــه جامعــه شــناختی نهادینــه کــردن ورزش
همگانــی در کشــور و ارائــه الگــوی مطلــوب) در زمینــه ســاختار
ورزش کشــور اینگونــه مطــرح میکننــد:
تجربیــات موجــود در ایــران و دیگــر کشــورها نشــان داده اســت
کــه یــک نهــاد خــاص بــا امکانــات گســترده و توانمنــد بــه تنهایی
نمیتوانــد موجــب افزایــش مشــارکت مــردم در ورزش همگانــی
شــود ،زیــرا ورزش همگانــی یــک محصــول اجتماعــی و یــک
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.
مطالعــه ( 3بررســی عوامــل ســازمانی موثــر در نهادینــه کــردن
ورزش همگانــی ایــران) در زمینــه ارزشگــذاری اینگونــه مطــرح
میکننــد کــه:
بــه نظــر مــی رســد مهمتریــن عامــل ،در کســب هــر موفقیتــی،
تدویــن و مشــخص کــردن دقیــق اهــداف اســت .هدفگــذاري
مهمتریــن عامــل حرکــت و خلــق آینــده اســت ،بــه طــوري کــه
هــدف گــذاري بــه مثابــه ترســیم جــادهاي بــراي آینــده اســت.
هــدف گــذاري و تعییــن راهبــرد در قالــب برنامــه ریــزي راهبــردي
معرفــی میگــردد .تحقیقــات بســیاري اهمیــت برنامهریــزي
راهبــردي را از جنبههــاي مختلــف بررســی کــرده اســت و همگــی
بــر همبســتگی برنامهریــزي راهبــردي بــا عملکــرد مطلــوب
ســازمانها توافــق نظــر دارنــد.

ایــران راهبــرد ،بــه شــمار میــرود کــه توجــه بــه ایــن امــر نیازمنــد
توســعه در ابعــاد مختلــف اســت.
مطالعــه ( 7تعییــن شــاخص هــا و نحــوه ســنجش اثربخشــی
برنامــه هــاي تفریحــات ورزشــی شــهروندان) در زمینــه پیامدهــای
نهادینــه ســازی ورزش شــهروندی بیــان مــیدارد:
مهــم اســت کــه در برنامههــاي تفریحــی بــه جنبههــاي مهــم
تقویــت ارتباطــات اجتماعــی توجــه شــود .وجــود ایــن ارتباطــات
اجتماعــی موجــب ایجــاد همدلــی در بیــن افــراد آن میگــردد.
بطــوري کــه اگــر برنامههــاي مقــرر بــه هــر دلیلــی تشــکیل
نشــود ،اعضــاي شــبکههاي اجتماعــی خــود یــک قــدم جلوتــر
از ادارات تربیــت بدنــی مناطــق برداشــته و بــه شــکل خودجــوش
برنامــه را برگــزار میکننــد.
مطالعــه ( 3بررســی عوامــل ســازمانی موثــر در نهادینــه کــردن
ورزش همگانــی ایــران) در خصــوص دسترســی آســان بــه
مشــارکت در ورزش بیــان مــیدارد:
افــراد بــه دالیــل مختلفــی در فعالیــت بدنــی مشــارکت میکنند 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 (مانندپیادهروهــا،
مســیرهاي دوچرخــه ســواري ،پــارك هــا) یــا دسترســی بــه مــکان
هایــی کــه در آنجــا بتواننــد بــه انجــام فعالیــت بدنــی بپردازنــد
ممکــن اســت بــراي انجــام فعالیــت بدنــی مســتمر نیــاز باشــد.
عوامل مدیریتی

عوامــل مدیریتــی شــامل مدیریــت راهبــردی ،توســعه ســرمایه
انســانی ،ســاختار ورزش کشــور و ارزشگــذاری میباشــد.
مطالعــه ( 6تعییــن راهبردهــای مشــارکت اجتماعــی در ورزش
همگانــی ایــران) در زمینــه مدیریــت راهبــردی اینگونــه مطــرح
میکننــد:
امــروزه توســعه ورزش بــه عنــوان یــک سیاســت عمومــی بــر
دیگــر مباحــث سیاســی دولتهــا برتــری گرفتــه اســت و اغلــب
کشــورهای پیشــرفته جهــان در برنامــه ریزیهــا و ســازماندهی
ورزش همگانــی خــود بــا دیگــر کشــورها رقابــت میکننــد و بــه
طــور مرتــب در حــال ارائــه برنامههــای خــاق بــرای رشــد ایــن
ورزش هســتند.
مطالعــه ( 1آســيب شناســی فرايند موجــود سياســتگذاری در ورزش
همگانــی ايــران و ارائــه الگــو) در زمینــه توســعه ســرمایه انســانی

عوامل تسهیلساز

عوامــل تسهیلســاز شــامل بازاریابــی اجتماعــی ،آمــوزش و
پژوهــش ،نظــام داوطلبــی و تنــوع اقلیمــی جمعیتــی اســت.
مطالعــه ( 13طراحــی مــدل آمیختــه بازاریابــی اجتماعــی جهــت
توســعه ورزش همگانــی) در خصــوص بازاریابــی اجتماعــی بیــان
میکنــد:
در حقیقــت مســئوالن و مجریــان امــر توســعه ورزش همگانــی باید
بــا برگــزاری رویدادهــای ورزشــی کــه جــذاب و هیجــان انگیــز
بــوده ،بــر ترویــج و ارائــه پیامهــا بــه مخاطبیــن تأثیرگــذار باشــند.
همچنیــن بهکارگیــری از مســابقات نیمــه رقابتــی و اســتفاده
صحیــح از صداوســیما و بهکارگیــری برنامههــای تبلیغاتــی در
زمــان مناســب کــه بتوانــد بیشــترین تأثیــر را بــر روی افــراد داشــته
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باشــد میتوانــد بــر افزایــش مشــارکت تأثیرگــذار باشــد.
مطالعــه ( 1آســيب شناســی فرايند موجــود سياســتگذاری در ورزش
همگانــی ايــران و ارائــه الگــو) در خصــوص آمــوزش و پژوهــش
بیــان میکنــد:
مراکــز علمــی و پژوهشــی ازطریــق ارائــه طرحهــاي پژوهشــی،
مطالعــات میدانــی و تطبیقــی و همچنیــن ،ازطریــق فعالیتهــاي
عملــی در قالــب ورزش همگانــی ،میتواننــد مانــع از آســیب
رســیدن بــه فراینــد سیاســتگذاري در ورزش همگانــی شــوند.
درحــال حاضــر ،ســاعات زیــادي در دانشــگاهها ،مــدارس و
کارخانههــا بــدون اســتفاده ماندهانــد .افــزون برایــن ،بــه آســیب
شناســی فاصلــه ایجــاد شــده بیــن کشــورهاي صاحــب ســبک
درزمینــه ورزش همگانــی و ایــران توجهــی نمیشــود.
مطالعــه ( 17شناســایی عوامــل موثــر ورزش همگانــی ایــران) در
خصــوص نظــام داوطلبــی بیــان میکنــد:
اســتفاده از نظــام داوطلبــی و تشــکالت مردمنهــاد ،فعالیتهــای
داوطلــب تمامــی اقشــار ،جنســیتها و ســطح درامــد و پیشبینــی
عوامــل انگیزشــی در جــذب نیروهــای داوطلبــی ســبب تشــکیل
نظــام داوطلبــی بــرای توســعه ورزش همگانــی خواهــد شــد.
مطالعــه ( 17شناســایی عوامــل موثــر ورزش همگانــی ایــران) در
خصــوص تنــوع اقلیمــی جمعیتــی بیــان میکنــد:
بــا قرارگیــری کشــور در موقعیــت جغرافیایــی بــا تنــوع مطلــوب
پدیدههــای جغرافیایــی و همچنیــن تنــوع جمعیتــی در کشــور و
چهارفصــل بــودن کشــور در یکزمــان توســعه ورزش همگانــی
را مهیاتــر نمــوده اســت.

همگانــی در اولویــت برنامــه هــای آموزشــی نمیباشــد .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
دارای اولویــت آمــوزش نمیباشــد.
عوامل بسترساز

عوامــل بسترســاز در مطالعــه حاضــر برگرفتــه از عوامــل اقتصــادی،
عوامــل قانونــی ،عوامــل رســانهای و حاکمیــت در جامعــه اســت.
مطالعــه ( 4بررســی عوامــل مؤثــر بــر حمایــت مالــی از ورزش
همگانــی ایــران :یــک مطالعــۀ کیفــی) در زمینــه عوامــل اقتصادی
اینگونــه مطــرح میکنــد:
تأمیــن نیازهــای مالــی صنعــت ورزش از جملــه وظایــف مهــم
مســئوالن و مدیــران تربیــت بدنــی در هر جامعه اســت .مشــکالت
اقتصــادی گاه آنقــدر در صنعــت ورزش مشــکل تراشــی میکنــد
کــه رونــد روبــه رشــد آن را متوقــف میکنــد ،حامیــان مالــی نیــز
کــه بخشــی از منابــع مالــی ورزش کشــور را تأمیــن میکننــد،
از ایــن مشــکالت بینصیــب نیســتند و بــا آن دســت وپنجــه
نــرم میکننــد .شناســایی و حــل مشــکالت اقتصــادی در بخــش
حمایتهــای مالــی شــاید از مهمتریــن مســائل پیــش روی
ورزش کشــور باشــد.
مطالعــه ( 12طراحــی الگــوی ارزیابــی راهبــردی برنامههــای
ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانــان) در زمینــه عوامــل قانونــی
اینگونــه مطــرح میکنــد:
بایــد بــرای برنامههایــی کــه بــرای گروههــای مختلــف جامعــه
اتخــاذ مــی شــود ،نیازســنجی صــورت گیــرد .یعنــی برنامههایــی
کــه بــرای ســالمندان طراحــی میشــود بــا برنامههایــی کــه
بــرای کــودکان و یــا معلولیــن اتخــاذ میشــود ،بســیار متفــاوت
مــی باشــد .کــه برنامــه ریــزان بایــد در تدویــن برنامههــای خــود
بــه آن دقــت کننــد.
مطالعــه ( 8تلویزیــون و توســعۀ ورزش همگانی:یــک نظریــه
برخاســته از داده هــا) در زمینــه عوامــل رســانهای اینگونــه مطــرح
میکنــد:
شــبکة ســامت حــدود دو ســال اســت کــه راهانــدازی شــده و
بهصــورت سراســری قابلیــت دسترســی داشــته و دارای پخــش
شــبانهروزی میباشــد ،همچنیــن ،بــا توجــه بــه اهــداف و
اســتراتژیهای ایــن شــبکه بــا محوریــت ســامت جامعــه و
خانــواده و بهداشــت فــردی ،بــه نظــر میرســد کــه میبایســت
حــاوی پیامهــای مختلــف سالمتیســاز از طریــق ورزش باشــد،

عوامل توسعهبخش

عوامــل توســعهبخش از نهادینهســازی ورزش در خانــواده و
توســعه ورزش تربیتــی شــکل گرفتــه اســت.
مطالعــه ( 9روش هــای نهادینــه کــردن ورزش همگانــی از طریــق
رســانه ملــی از دیــدگاه کارشناســان) در خصــوص نهادینهســازی
ورزش در خانــواده عنــوان میکنــد:
کــودکان بــا نــگاه کــردن بــه رفتــار والدیــن از آن هــا تقلیــد
میکننــد و اگــر ببیننــد والدیــن بــه ورزش مــی پردازنــد ،آن هــا
نیــز بــه ورزش عالقــه منــد خواهنــد شــد.
مطالعــه ( 16مطالعــه جامعــه شــناختی نهادینــه کــردن ورزش
همگانــی در کشــور و ارائــه الگــوی مطلــوب) در خصــوص توســعه
ورزش تربیتــی عنــوان میکنــد:
نهادهــای آموزشــی از مقولــه هــای محــوری مهــم در الگوســازی
و نهادینــه کــردن افــراد اســت چــون بــا کــودکان ،نوجوانــان و
جوانــان ســروکار دارد .در نهادهــای آموزشــی کشــور مــا ورزش
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توجــه ویــژهای صــورت گرفتــه اســت و دسترســی را عامــل مهمــی
بــرای افزایــش مشــارکت اقشــار مختلــف در ورزش شــهروندی
قلمــداد میکننــد و بــا افرایــش کیفیــت و جذابیتهــای محیطــی
عمــوم را بــه ورزش همگانــی ترغیــب خواهنــد کــرد .بنابرایــن،
میتــوان گفــت کــه نتایــج مطالعــات بررســی شــده بــا یافتههــای
پژوهــش حاضــر اســت همراســتا میباشــد.
عوامــل مدیریتــی در پژوهــش حاضــر شــامل ارزشگــذاری،
ســاختار ورزش کشــور ،توســعه ســرمایههای انســانی و مدیریــت
راهبــردی اســت کــه در ایــن رابطــه فراهانــی و همــکاران در ســال
 1397بــه تحلیــل عوامــل بحــران در ورزش همگانــی پرداختنــد.
یافتههــای آن هــا بیانگــر آن بــود کــه  9عامــل بحــرانزا در
حیطــه ورزش همگانــی ایــران وجــود دارد کــه بــر اســاس اولویــت
ضعــف برنامهریــزی ،نگــرش نامناســب جامعــه ،ضعــف نیــروی
انســانی ،ضعــف هماهنگــی ،مشــکالت زیرســاختی ،مســائل
مالــی ،مشــکالت ســاختاری و قانونــی ،ضعــف نظــام ارتباطــی و
عملکــرد ضعیــف رســانهها هســتند ( .)27همچنیــن جوادیپــور
و ســمیعنیا در ســال  1392در پژوهــش خــود در رابطــه بــا
ورزش همگانــی در ایــران و تدویــن چشــمانداز ،راهبــرد و
برنامههــای آینــده بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه زمینــه مناســب
تقویــت فرهنــگ ورزش همگانــی در کشــور ،افزایــش مشــارکت
و همــکاری فعــال ســازمانها و نهادهــا ،تحقــق اهــداف ورزش
همگانــی و بهکارگیــری تمامــی ظرفیتهــای ملــی در راســتای
رشــد و توســعه ورزش همگانــی کشــور مــی باشــد (.)28
نتایــج مطالعــات اشــاره شــده بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر
همراســتا و همخــوان اســت .همانطــور کــه از نتایــج مشــخص
اســت مدیریــت برنامهریــزی محــور در ســطح کالن بیانگــر
لــزوم مدیریــت راهبــردی در ورزش شــهروندی اســت و توســعه
ســرمایههای انســانی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت و همچنیــن
مشــکالت ســاختاری ،مدیریتــی و ضعــف نیــروی انســانی و ضعــف
در عملکــرد آن هــا از عوامــل بحــرانزا در راســتای ایجــاد موانــع در
برابــر توســعه ورزش شــهروندی شــده اســت کــه بــا بکارگیــری
راهبردهــا و راهکارهــای برطــرف کننــده ایــن چالشهــا بــه
توســعه ورزش شــهروندی منجــر خواهــد شــد.
عوامــل تسهیلســاز در مطالعــه حاضــر شــامل بازاریابــی
اجتماعــی ،آمــوزش و پژوهــش ،نظــام داوطلبــی و تنــوع اقلیمــی
جمعیتــی اســت کــه در ایــن رابطــه نتایــج مطالعــه  Fahlenو
همــکاران در ســال  2015در ســوئد بیانگــر آن بــوده اســت کــه
بــهمنظــور نهادینهســازی سیاســتهای اجتماعــی در زمینــه
بهداشــت عمومــی و حمایــت از شــهروندان ،انجمن هــای داوطلبی

امــا فعالیــت بدنــی و ورزش بــه عنــوان یــک عنصــر سالمتســاز،
هنــوز جــای خــود را در ایــن شــبکه نیافتــه اســت .همچنیــن در
ســایر شــبکههای سراســری و اصیــل کــه مخاطبــان زیــادی
دارنــد نیــز ایــن ضعــف وجــود دارد.
مطالعــه ( 5تدویــن مــدل ســاختاري تفســیري توســعۀ ورزش
همگانــی مبتنــی بــر رویکردهــاي جهانــی) در زمینــه حاکمیــت در
جامعــه اینگونــه مطــرح میکنــد:
از آنجــا کــه ورزش همگانــی از عوامــل مؤثــر بــر ســامت افــراد
و جوامــع اســت ،لــزوم توســعۀ بیشــتر آن احســاس میشــود.
مقامــات دولتــی و ارگانهــاي متولــی نبایــد ورزش همگانــی را
هزینــۀ اضافــی تلقــی کننــد ،بلکــه آن را ســرمایهگذاري در جهــت
بهداشــت فــردي و عمومــی و منافــع اجتماعــی که منابــع اقتصادي
را بــراي کشــور فراهــم میکنــد ،بداننــد .بنابرایــن بایــد بــا اصــاح
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 اســامی ایــران انجــام شــد .نتایــج مطالعــه
حاضــر نشــان داد کــه  5درون مایــه اصلــی عوامــل انگیزهبخــش،
عوامــل مدیریتــی ،عوامــل تسهیلســاز ،عوامــل توســعهبخش و
عوامــل بسترســاز از عوامــل تاثیرگــذار بر توســعه ورزش شــهروندی
هستند .
عوامــل انگیزهبخــش شــامل جذابیــت محیطهــای ورزشــی،
پیامدهــای نهادینهســازی ورزش شــهروندی و دسترســی آســان
بــه مشــارکت در ورزش اســت .در ایــن رابطــه مطالعــه ای توســط
 Carvalhoســال  2013در برزیل انجام شــد .نتایج نشــان داد که
وجــود فضاهــای عمومــی مطلــوب و در دســترس ،ســبب ترغیــب
افــراد بــه انجــام فعالیتهــای بدنــی خواهــد شــد ،فضاهــا فرصــت
مناســبی بــرای اقشــار کمدرآمــد جامعــه کــه توانایــی پرداخــت
هزینههــای ورزش و تفریــح را ندارنــد ،فراهــم خواهــد کــرد و
ایــن عامــل وجــود چنیــن فضاهایــی را در مناطــق آســیبپذیر
جامعــه نشــان میدهــد ( Satija .)25و 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
( .)26نتایــج مطالعــات بررســی شــده بیانگــر آن بــوده اســت کــه
هماننــد مطالعــه حاضــر بــه دسترســی بــه فضاهــا و اماکن ورزشــی
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ســازمان ،مقــررات ،بودجــه ،کارکنــان و رســانهها بایســتی توســعه
یابــد ( .)31همچنیــن در ایــن رابطــه وفایــی مقــدم و همــکاران در
ســال  1397بــه تحلیــل عوامــل توســعه ورزش همگانــی پرداختند.
یافتههــا نشــان داد کــه بــا دارابــودن یــک ســاختار مناســب در
کشــورهای پیشــرو میتــوان مانــع بــروز بســیاری از موانــع شــد
کــه جــای آن در حــوزة ورزش همگانــی کشــور خالــی اســت.
بســیاری از ایــن موانــع مربــوط بــه فضــای خالــی ناشــی از ضعــف
قوانیــن ،شــرایط مالــی ضعیــف و از ایــن دســته عوامــل هســتند
( .)10نتایــج مطالعــات فــوق حاکــی از همســویی بــا یافتههــای
پژوهــش حاضــر را دارد بــه نحــوی کــه عومــل اقتصــادی و
بودجــه ،قوانیــن و مقــررات ،عوامــل مرتبــط بــا رســانه و همچنیــن
سیاس ـتگذاریهای کالن و ســاختارهای ملــی در کنــار یکدیگــر
عامــل حیاتــی توســعه ورزش شــهروندی را تشــکیل خواهنــد داد.

در ورزش همگانــی بــرای تعییــن ظرفیتهــای خــود و همچنیــن
تامیــن مالــی بصــورت خودگــردان اقــدام مینماینــد و بــا توجــه
بــه عملکــرد مطلــوب ایــن ســاختارها ،در دهــه اخیــر اســتقبال
خوبــی از ایــن نهادهــا شــده اســت ( .)29همچنیــن شــهریاری
و همــکاران در ســال  1398بــه شناســایی عوامــل موثــر ورزش
همگانــی ایــران پرداختنــد کــه نتایــج آنــان بیانگــر آن بــوده اســت
کــه آن هــا در یافتههــای خــود بــه تنــوع ژئوپولوتیــک ،نظــام
داوطلبــی و همچنیــن تبلیغــات از طــرق مختلــف و نیــز بــه آموزش
و پژوهــش بــرای نهادینهســازی ورزش همگانــی دســت یافتهانــد
( .)12بنابرایــن ،یافتههــای 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
را ایفــا مینمایــد .نتایــج حاکــی از همراســتایی بــا یافتههــای،
پژوهــش حاضــر اســت.
عوامــل توســعهبخش در مطالعــه حاضــر شــامل نهادینهســازی
ورزش در خانــواده و توســعه ورزش تربیتــی اســت در همیــن
رابطــه  El-Ammariو همــکاران در ســال  2019در مراکــش
دیــدگاه نوجوانــان ،والدیــن و معلمــان در مــورد موانــع و تســهیل
کننــده هــای فعالیــت بدنــی در میــان نوجوانــان در دوران مدرســه
بررســی گردیــد کــه یافتههــا بیانگــر آن بــوده اســت کــه جوانــان
فعــال از طــرف اعضــای خانــواده حمایــت میشــدند .حمایــت
والدیــن شــامل تشــویق و انگیــزه بــرای ورزش ،ثبــت نــام در
باشــگاههای ورزشــی بــه ویــژه در ســنین پاییــن و مــدل ســازی
والدیــن بــود .همچنیــن برخــی از شــرکت کننــدگان اظهار داشــتند
کــه چهرههــای موفــق ورزشــی ملــی مــی تواننــد الگوهایــی
باشــند کــه نوجوانــان را بــه انجــام ورزش الهــام دهــد ( .)30نتایــج
مطالعــه فــوق بیانگــر همســویی بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر
اســت بــه طــوری کــه توســعه ورزش بــا حمایــت والدیــن و در
خانــواده و همچنیــن در مدرســه عوامــل تســهیل کننــده فعالیــت
بدنــی در میــان نوجوانــان و نهادینــه کــردن ورزش در بیــن جامعــه
میگــردد.
عوامــل بسترســاز در پژوهــش حاضــر شــامل عوامــل اقتصــادی،
قانونــی ،رســانهای و حاکمیــت اســت .در همیــن رابطــه  Tanدر
ســال  2015در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــرای
تغییــر سیاس ـتگذاریهای ورزش همگانــی در ســطح ملــی بایــد
بــه سیاســتگذاری آمادگــی جســمانی مــردم جمهــوری خلــق
چیــن تمرکــز نمایــد .پنــج شــاخص تغییــر سیاسـتگذاری شــامل

نتیجهگیری
یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد کــه عوامــل
اثرگــذار توســعه ورزش شــهروندی جمهــوری اســامی ایــران در
راســتای ســامت اجتماعــی شــامل عوامــل انگیزهبخــش ،عوامــل
مدیریتــی ،عوامــل تسهیلســاز ،عوامــل توســعهبخش و عوامــل
بسترســاز اســت .پیشــنهاد مــی شــود در مدیریــت راهبــردی و در
برنامههــای توســعه ،از عوامــل اســتخراجی بــه عنــوان محوریــت
توســعه ورزش در کشــور اســتفاده شــود تــا ورزش شــهروندی
در راســتای داشــتن جامع ـهای ســالم محقــق گــردد .محدودیــت
پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه ممکــن اســت مطالعـهای صــورت
گرفتــه باشــد کــه بــه دلیــل منتشــر نشــدن و یــا در دســترس
نبــودن در رونــد پژوهــش قــرار نگرفتــه اســت .بنابرایــن Tدر
خصــوص تعمیــم نتایــج آن بایســتی احتیــاط الزم صــورت گیــرد.
سپاسگزاری
مقالــه حاضــر برگرفتــه از رســاله دکتــری منیــژه مردانــی
بــه راهنمایــی اقــای دکتــر رســول نظــری بــوده اســت کــه
در پژوهشــگاه تربيــت بدنــي و علــوم ورزشــي بررســي و بــا
شناســه اخــاق  IR.SSRC.REC.1400.002مصــوب گرديــد.
بدینوســیله از آقــای دکتــر ناصــر شــهریاری کــه در ایــن پژوهــش
همــکاری داشــتهاند ،قدردانــی میگــردد.
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