
 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 

 21، پیاپی سوم، شماره ششمسال 

 

 

 و ارائه مدل مطلوب نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور یشناخت جامعه ی مطالعه

 )با رهیافت گراندد تئوری( 
 4 حسین اسدی، 3 یلیاسماع رضا ،2سارا کشکر، 1 *اعظم شیرویی

 21/80/59: پذیرش تاریخ                                            80/80/59: دریافت تاریخ          

 چکیده

ترین  ی از مهمکی و های گوناگون قابل بررسی است جنبهی سازمان یافته است که از ا دهیپدورزش  هدف:

شناختی  و به تعبیری ورزش همگانی است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه جامعه های آن همگانی بودن جنبه

 باشد. ردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل مطلوب مینهادینه ک

روش تحقیق در این پژوهش کیفی و از نوع گراندد تئوری است. جامعه آماری این پژوهش شناسی: روش

که از طریق مصاحبه عمیق به  باشند ی( میشناس جامعهنفر از متخصصان و اساتید )مدیریت ورزشی و  20

مصاحبه به روش تئوری سازی داده  20ی حاصل از ها داده سپس پرداخته شد. ها آنی اطالعات از آور جمع

 .گیری هدفمند انتخاب شدند ها از طریق نمونه ی و تجزیه تحلیل گردید. همچنین نمونهکدگذار بنیاد،

 جمعی، رسانه خانواده، که کرد عنوان توان می آمده دست به مدل و تحقیق نتایج اساس برها: یافته

 مؤثر ایران در همگانی ورزش کردن نهادینه در زیسته تجربه و ساختارها انسجام و کالن ریگذا سیاست

 .هستند

راهکار پیشنهادی این پژوهش ارائه مدل جامع برای همگانی شدن ورزش در کل کشور و گیری: نتیجه

ش همگانی در باشد تا نهادینه کردن ورز همچنین وجود برنامه سیستماتیک بین همه نهادهای اجتماعی می

 زندگی روزمره مردم حیات یافته و به اجرا درآید.

 .زیسته تجربه رسمی، آموزش جمعی، رسانه ،خانواده همگانی، ورزش نهادینه کردن، های کلیدی: واژه
 

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی  واحد الکترونیکی تهران ی اجتماعی ها گروه یشناس جامعه دکتری. 2

 مه طباطبائیدانشیار دانشگاه عال .1

   استادیار دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان. 3

 ی آشتیانآزاد اسالمی دانشگاه شناس جامعهاستادیار . 0
 azam.shiroei@yahoo.comنشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول:  *
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 قدمهم

ینی شدن تکنولوژی و ماش کاربرد روزافزون

بسیاری بر کاهش فعالیت بدنی  راتیتأثکارها، 

افراد و فقر حرکتی افراد جامعه گذاشته است. 

تواند در رفع  ورزش به ویژه ورزش همگانی می

این مشکل گام مؤثری باشد. ساختار ورزش 

ای است که مدیریت کالن  گونه کشور ما به

ورزشی به سمت ورزش قهرمانی میل دارد و 

های مدیریتی ورزش به توان،  الیتبخش عمده فع

وقت و اعتبارات ورزش قهرمانی سوق پیدا کرده 

وافر مدیریتی به ورزش قهرمانی و  شیگرا است.

ی به ورزش همگانی در راستای سالمت توجه یب

مردم جامعه، یکی از مشکالت اساسی و 

ساختاری ورزشی کشور است. در این بین توجه 

است که با مردم معطوف به ورزش قهرمانی 

ی بصری بسیاری همراه است و بر این ها تیجذاب

ی جمعی نیز متوجه ورزش ها رسانهاساس، توجه 

قهرمانی است. از طرفی ورزش همگانی در 

مقایسه با ورزش قهرمانی، از جذابیت کمتری 

که در هرم مدیریت  طور همانبرخوردار است و 

است، ورزش  ( آمده2551) 2ورزشی ریچارد مال

با کمترین تماشاچی و باالترین  همگانی

همراه است و این درست برخالف  کننده شرکت

ی و قهرمانی است که در آن تعداد ا حرفهورزش 

در ورزش حداقل و تماشاچیان  کنندگان شرکت

آن زیاد است و حضور تماشاچیان در این نوع 

 وی ا حرفهی ها ورزشورزش مرکز توجه مدیران 

گفت که استقبال قهرمانی است و شاید بتوان 

جامعه از ورزش قهرمانی بر رویکرد مدیران 

لویت بخشیدن به این وورزش کشور در خصوص ا

                                                  
1. Richard Mull 

شهبازی، شعبانی است )نوع ورزش اثر داشته 

 (.2351مقدم، صفاری، 

1همگانی ورزش
 یک ضرورتاً همه(، برای )ورزش 

 شهروندان برای برانگیختن پیام یک است، فلسفه

 یها تیفعال دیگر و در ورزش مشارکت برای

 برای پیام یک همچنین و است بدنی

از  استفاده برای را ها آن که است گذاران استیس

 تدارك و جنبش پیشبرد جهت تشانیموقع

 ورزش در افراد گسترده مشارکت برای فرصت

، 3)بران و سموتویک کند یم تشویق

شاید برخی تصور کنند که مفهوم  (.230:2552

 ، اماهوم نوپدید استورزش برای همه یک مف

تاریخی  یها شهیباید دانست که این مفهوم ر

 گسترش مدرن جهان امروزه درکه  کهنی دارد

 مهم نهادی مانند به است. ورزش یافته روزافزون

 جسمانی، آمادگی چون سالمتی، فرآیندهایی با

است  ارتباط در افراد روانی و روحی

 فرایند در طرفی و از( 10:2301بالنچارد،)

 ای جامعه و سالم انسانی نیروی داشتن توسعه،

 با همراه عمر طوالنی از آن افراد بیشتر که

 مهم های شاخص از باشند برخوردار سالمتی

 آید )ازکیا می حساب به فرهنگی و انسانی توسعه

مفهوم ورزش برای همه، به  .(10:2300غفاری، و

عنوان جنبشی در برابر اندیشه انحصار ورزش به 

های بدنی و مهارتی  برخوردار از تواناییافراد 

سطح باال ظهور کرد و این زمانی بود که اهمیت 

 عالوه بر رفتار افرادبازده تمرینات ورزشی در 

، در ها آن حفظ سالمت و تندرستی برتأثیر آن 

 ورزش .شمار امور مسلم و بدیهی شناخته شد

                                                  
2. Sport for all 

3. Beram & Semotiuk 
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 های فعالیت از ای مجموعه به پرداختن همگانی

 فرح رسمیت، بدون هزینه، کم ده،سا ورزشی

 ها آن در شرکت امکان که است با نشاط و بخش

 و باشد )مال داشته وجود افراد همه برای

 (.2551 همکاران،

 و سالمت افزایش ی واسطه به همگانی ورزش

 یها نهیهز کاهش سبب تواند یم جامعه در نشاط

 یور بهره تواند یم نیز و شود و بهداشتی درمانی

و  (1888 ،2برد )گرین باال را جامعه کار نیروی

 یها به معنی قانونمند کردن کنشی ساز نهینهاد

اجتماعی بر مبنای قواعد رسمی و آیین و رسوم 

 است. پایدار یها وجود آوردن انگارهبه به منظور 

ساختار نهادینه شده نیز  (.2300ن، )کوئ

آن ساختاری است که اعضای هر گروه اجتماعی 

 اند رفتهیو ضروری پذ رگذارین امری تأثبه عنوارا 

و آن را به عنوان منبع علی مهم و الگوی ثابتی 

 ،)تولبرت و زوکر رندیگ یاز رفتار به کار م

 نهادینه اعمال (2550)1الکمن و . برگر(2550

 در آن معانی که دانند یم رفتارهایی را شده

 ی متقابلساز نمونه فرایند طریق از مشترکی

 کردن نهادینه تحقیق این در .گردد یم کسب

 و زمینه ایجاد است از عبارت همگانی ورزش

 واقعیت و فراگیری استمرار، باعث که شرایطی

 جامعه در همگانی ورزش شدن اجتماعی

 .گردد یم

تحقیقات مختلفی در زمینه ورزش همگانی 

و  پور صورت گرفته است؛ از جمله جوادی

 براى ورزش را همگانى ( ورزش2352نیا ) سمیع

 کمترین با نژادى جنسى، سنى، هر در همه

 همه زندگى بهبود و با هدف سالمتى و هزینه

 شمار یب فواید به توجه با .کردند تعریف ها انسان

                                                  
1.Green 

2. Berger & Luckmann 

 شده اثبات یخوب به که بدنی در فعالیت مشارکت

 افراد کشورمان از زیادی درصد هنوز است،

 و ندارند کافی بدنی فعالیت یا ،هستند تحرك یب

 یها ورزش در ها آن مشارکت درصد عبارتی هب

 کم بسیار بدنی فعالیت یک همگانی به عنوان

 است.

 و همگانی ورزش توسعه تفصیلی مطالعات

 سازمان توسط 2302در اسفندماه  تفریحی

 28 داد نشان ایران اسالمی جمهوری یبدن تیترب

 و تفریحی همگانی ورزش در افراد کشور درصد

(. 2302ی، بدن تیترب مانداشتند )ساز مشارکت

 در (2303) قره پیشین همچنین در مطالعات

 همگانی وضعیت ورزش بررسی عنوان با تحقیقى

 جهان منتخب کشور چند با آن و مقایسه ایران

 هیات پوشش تحت افراد درصد نشان داد که

 که در ،بود جمعیت درصد 51/9 ورزشی همگانی

د. از بو کمتر همه از جهان کشور 13 با مقایسه

 در مشارکت میزان (2300) غفوری ،طرفی

کرد  اعالم درصد 25 را ایران همگانی در ورزش

ی ها ورزشفدراسیون  2359در سال  باالخره

درصد مردم ایران  12همگانی اعالم کرد که 

اما در واقع مشخص نشد که این ؛ کنند یمورزش 

آمار بر چه اساسی به دست آمده و تا چه حد 

(. در 2359خبرگزاری نسیم، ت )اسقابل استناد 

، هنوز دیآ یمبر  ها گزارشاز اخبار و  آنچهواقع 

سازمان مشخصی که بتواند آمار دقیقی را بر 

 اصالًی قابل اتکا اعالم کند و ها شاخصاساس 

 طور هماناین امر باشد، وجود ندارد و  دار عهده

که از نتایج تحقیقات ارائه شده مشخص است، 

کنون اعالم شده، مربوط به آمارهایی که تا 

بوده  ها دانشگاهتحقیق محققان مختلف در حوزه 

است و همچنین آمارهای ارائه شده از طرف 

ی متولی ورزش همگانی با شبهه همراه ها ارگان
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 مقایسه در ی ارائه شده،آمارها ،هر حالاست. به 

 عنوان به پایین است، بسیار کشورها سایر با

 در همگانی ورزش مشارکت درصد مثال

 :آمریکا %(،11هلند ) ،(%02) فنالند کشورهای

 %(،00) کانادا %(،11مردان ) و %(91زنان )

 سنگاپور %(،09) کنگ هنگ %(،91) استرالیا

 پریرا، ،:1881 پالم، ،1881 است )نول، %(30)

 از نقل ، به1880 اسچر، و تایکوم وان، ؛1881

 (.2352 ،صفاری

های  به جنبه ( که2305در این میان مرادی )

 نقش بررسى دارد به تأکیداجتماعی ورزش 

او ورزشى پرداختند.  یریپذ جامعه خانواده در

های اجتماعی ورزش و  جنبه ضمن تأکید بر

 که اجتماعی شدن از طریق ورزش نشان داد

 از خانواده حمایت خانواده، بودن میزان ورزشى

 مورد در خانواده ورزشى، نگرش یها تیفعال

 اعضاى میان در ورزش پذیرش یزانم و ورزش

 تأثیر افراد ی ورزشىریپذ جامعهبر  خانواده

 .دارد مستقیم

در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر گرایش به 

ورزش همگانی و قهرمانی برای تعیین 

راهبردهای ورزش در جمهوری اسالمی ایران، 

 پنج مقیاس یا عوامل اصلی )رسانه گروهی،

 ی اجتماعی،اضاهاتق ی ورزشی،ها سازمان

ی و ساز یجهانی و رورزشیغی ها سازمان

نتایج  .(2300غفوری، شد )ارتباطات( معرفی 

این تحقیق نشان داد که هر پنج مقیاس دارای 

ی بر یکدیگر بودند. دار یمعناثر تعیین کننده و 

تحقیقی با عنوان  ( در2352) یصفارهمچنین 

طراحی مدل ورزش همگانی ایران به سه سطح 

 رفتاری اشاره کرد. و یساختار ی،ا نهیزم

 با تحقیقی در (،1822) همکاران و2هالمن نتایج 

بر  مؤثر زیرساختی و فردی عوامل عنوان

 که نشان داد ی مختلفها ورزش در مشارکت

 مشارکت یبر رو مثبتی اثر باال تحصیالت سطح

تعدادی از  دارد. دو و ی تنیسها رشتهدر 

امل جمعیت شناختی تحقیقات بر رابطه میان عو

که از  اند پرداختهو متغیرهای اجتماعی ورزش 

1هاالم و جمله کوکوال کاکیس
 ( در1822) 

 مشارکت بر مؤثر عوامل تحلیل عنوان تحقیقی با

 و بررسی به انگلستان و اسپانیا در ورزش در

 جمعیت اجتماعی، متغیرهای مقایسه نقش

 در مشارکت در آموزشی و اقتصادی شناختی،

 نتایج .پرداختند اروپایی کشور این دو در شورز

 باال، تحصیالت سطح که داد نشان ها تحقیق آن

 مشارکت با بودن مرد و تر جوانسن،  شغل،

 .بود مرتبط ورزش در بیشتر

بررسی نتایج تحقیقات در حوزه ورزش همگانی 

و  ها نهیزمی  دربارهنشان داد که تحقیق جامعی 

ایش به ورزش عوامل اجتماعی که بتواند گر

 صورت همگانی را در افراد جامعه تبیین کند،

نگرفته است. لذا الزم است تا پراکندگی عوامل 

در یک چارچوب منسجم گنجانده شود. در این 

 طیمح ،آموزش ،ها رسانهتحقیق به نقش حساس 

که  و خانوادهی آموزشی نهادها اجتماعی،

باشد، پرداخته شده  نمایانگر رویکرد جامعی می

ست. این عوامل به صورت کامل و جامع ا

تواند به بهترین نحو به مدیران و برنامه ریزان  می

ی زیر برنامهکالن دولتی کمک کند که با یک 

دقیق، ورزش همگانی را در زندگی روزمره مردم 

جای دهند و زندگی ورزش محور را به عنوان 

ها اهمیت بخشند. سبک زندگی مردم در نظر آن

                                                  
1. Hallmann 

2. Kokolakakis & Hallam 
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قان در این پژوهش به دنبال بنابراین محق

که در  باشند یم سؤاالتپاسخگویی به این 

نقش چه عواملی  ورزش همگانی نهادینه کردن

برای عمومی کردن ورزش همگانی در و  ؟دارند

مدل مطلوب  و زندگی روزمره مردم چه باید کرد

 پیشنهادی چیست؟

 

 شناسی پژوهش روش
 گراندد روش از و بود کیفی تحقیق حاضر روش

ی و آور جمعبرای  عملیاتی روش عنوان به تئوری

جامعه  استفاده شد. ها دادهی بند طبقهتحلیل و 

اساتید دارای سابقه پژوهش در رابطه با  تحقیق،

ورزش همگانی و متخصص در زمینه مدیریت 

نفر بودند  20ی به تعداد شناس جامعهورزشی و 

 عمیق قرار گرفتند و مصاحبه مصاحبه که مورد

به صورت  ها مصاحبهادامه داشت.  نظری باعاش تا

دقیقه  08تا  08رودررو و با طرح پرسش باز در 

مصاحبه از نوع باز بود و در  سؤاالت انجام گرفت،

و پاسخ به  دیگرد یمخالل جریان مصاحبه طرح 

دیگری را به دنبال  سؤالممکن بود  سؤالیک 

زیرا برای  شد یمضبط  ها مصاحبه داشته باشد.

 مصاحبهی ها دگاهید تر قیدقو بررسی  تحلیل

 .نیازمند مرور چند باره گفتگو بود شوندگان 

 

 های پژوهش یافته
 برای کدبندی مرحله سه از یا نهیزم نظریه در

 ترتیب به که شود یم استفاده ها داده تحلیل

 و محوری باز، کدگذاری کدگذاری :از اند عبارت

 (151: 2358گزینشی )محمد پور، کدگذاری

مفهوم است نه  ی،ا نهیزم نظریه در تحلیل واحد

 حادثه، از یک انتزاعی بازنمایی مفهوم، یک .افراد

 محقق که است متقابل کنش کنش و یا موضوع

 .سازد یم مشخص ،ها داده ساختن معنی با برای

 این ( در238:2550، 2)استراوس و کوربین

 یها داده تحلیل در مذکور مراحل نیز مطالعه

 خالل از ابتدا که صورت این به شد ااجر کیفی

 مرحله در شدند استخراج مفاهیم ها مصاحبه

بر  و گذاشته یکدیگر کنار را مفاهیم این بعدی

 معنایی یپوشان هم یا تشابهات اشتراکات، اساس

 مرحله در و درآمدند محوری مقوالت صورت به

 مدل موجود و مطلوب و یا هسته یها مقوله سوم

 .شده است ارائه

ی و با ا نهیزمدر بخش دادها با استفاده از نظریه 

ی و گزینشی محور ی باز،کدگذاراجرای مراحل 

 .9و عمده  مقوله .18اولیه  مفهوم 01 بیترتبه 

مختلف ی استخراج و در جداول ا هسته مقوله

 ثبت شده است
 

 ی آموزشی رسمینهادها. 2
 کدگذاری باز

در ی محوری مهم ها مقولهنهادهای آموزشی از 

الگوسازی و نهادینه کردن افراد است چون با 

کودکان، نوجوانان و جوانان سروکار دارد. در 

نهادهای آموزشی کشور ما ورزش همگانی در 

باشد. به عنوان  ی آموزشی نمیها برنامهالویت 

مثال، زنگ ورزش در مدارس ما همچون زنگ 

تفریح است، نمره در ورزش اهمیتی ندارد و ما 

برای تدریس در مدارس نداریم، در کتاب ورزش 

دانشگاه هم به همین منوال است، ورزش 

ی و غیر بدن تیتربی ها رشتههمگانی برای 

 باشد. لویت آموزش نمیوی دارای ابدن تیترب

با توجه به وضعیت مذهبی کشور و اهمیت  

دادن دین ما به ورزش و سالمت جسمی، 

نقش زیادی بر  تأکید ها شونده مصاحبهتعدادی از 

 مذهبی داشتند. های مکاندین و 

                                                  
1. Strauss & Corbin 
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دین به رغم اهمیتی که به لحاظ عرفی در "

 ورزش غفلت کرده است. دربارهکشور ما دارد، 

دارند بازتری در اختیار  فضای تبلیغاتی ونیروحان

توانند به ترویج فرهنگ ورزش کمک  می که

ورزش از نظر شرعی و عرفی عبادت  چون کنند،

ی ها بیآسو  دشو یماست و باعث نشاط 

 .".کند یماجتماعی را کم 

 نهادهای آموزش رسمی در چگونگی نهادینه کردن ورزش همگانی نقش .1جدول 

 یا هستهمقوله  مقوله عمده مفاهیم اولیه ردیف

2 
اساتید متخصص در  ، نقشوجود معلمان متخصص، وجود اساتید متخصص

 مدیریت ورزش،

نقش اساتید  -

 متخصص

ارتقای آموزش 

 میرس

1 

زنگ  تیاهم امکانات مدارس، توسعه آگاهی علمی ورزشی دانش آموزان،

و هماهنگی با  ارتباط کتاب ورزش، وجود نمره ورزش، تیاهم ورزش،

 والدین.

نقش مهم -

آموزش و 

 پرورش

3 
آگاهی علمی ورزشی دانشجویان، داشتن سر فصل ورزش همگانی، استفاده 

 اساتید متخصص تیترب مگانی،کتاب ورزش ه وجود درست از امکانات،

اهمیت -

 دانشگاه

 نقش مربی متخصص، ارتباط و هماهنگی با والدین، 0
نقش -

 ها مهدکودك

9 
 ها، اهمیت تحرك بدنی در دین، نقش مهم حوزه تأکید تبلیغ مبلغان دین،

 از فضای مساجد استفاده

نقش علمای -

 دینی

 

 ای مقوله هسته

 ارتقای آموزش و یادگیری -
ای که خود برگرفته و  اساس مقوله هستهبر 

های عمده است  انتزاع شده از سایر مقوله

شوندگان پیامدهای آموزش را برای  مصاحبه

بر  ها آن دانستند. بهبود ورزش همگانی مفید می

 این باورند که

های  ترین کار باید از پایه و از محیط مهم "

ها در سنین  آموزشی شروع شود، چون بچه

و مدارس ابتدائی و راهنمایی مستعد مهدکودك 

و این مسیر باید در دانشگاه هم  یادگیری هستند

دیگر از نهادهای آموزشی،  ادامه پیدا کند. یکی

با توجه به  نهاد دین است و مبلغان دینی

توانند  فضاهای تبلیغاتی که در اختیار دارند می

 ."به ترویج ورزش همگانی کمک کنند

متأثر از یک سری درك پیامدهای آموزشی 

شرایط و بسترها در آموزش رسمی کشور، باعث 

ایجاد مشکالتی شده است که از جمله نبود 

مربیان متخصص در برخی مدارس ابتدائی "

ترین نقش را در  ها که مهم کشور و مهد کودك

نهادینه کردن دارند و توجه نکردن مبلغان دین، 

و مدارس  ها دانشگاهنبود سرفصل و کتاب در 

 باشد. می"

 ی کالن و انسجام ساختارهاگذار استیس -1
شوندگان در جامعه ایران،  به اعتقاد مصاحبه

و یک  کنند یمی عمل ا رهیجزنهادها به صورت 

برنامه واحد و مدون برای ورزش همگانی در 
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آموزش و پرورش، رسانه  ؛ مثالًکشور وجود ندارد

و دیگر نهادهای اجتماعی برنامه مختص به خود 

ریزی ورزش همگانی  دارند که برای برنامه را

ها و اقدامات انجام شده با هم هماهنگ  برنامه

نیست، وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش در 

کشور و نماینده دولت باید از هر نهادی یک 

هایی تشکیل دهد  و کمیته نماینده انتخاب کند

 ها ارگاندار و بلندمدت که در همه  با برنامه هدف

 دها قابل اجرا باشد.و نها

 
 نقش نهادمند شدن ساختارها در چگونگی نهادینه کردن ورزش همگانی. 2جدول 

 مفاهیم اولیه ردیف
مقوله 

 عمده
 ای مقوله هسته

2 
 های کم هزینه برای همه، مکان جادیا و استاندارد، تیامنهای ورزشی با  ایجاد مکان

 مناسب هر قشر. مکان مناسب بانوان، مکان

ه توسع-

تجهیزات و 

 امکانات

انسجام ساختاری 

گذاری  و سیاست

 کالن

1 
های خوب  ورزش همگانی، استفاده از برنامه شرویپالگو گرفتن از کشورهای 

 کشورهای دیگر

-

 الگوبرداری

3 
 برنامه علمی، وجود کالن وزارت ورزش، گذاری سیاست دار بلندمدت، برنامه هدف

 همه نهادها، ندهکن هماهنگسوبسید دولتی،  ها و کمک

نقش -

وزارت 

 ورزش

0 
واحد همه  تیریمد ی و نظارت صحیح مدیران،ابیارزش وجود مدیران علم محور،

 نهادها

مدیران -

 متخصص

9 

ی ها جشنی برگزار ،ها شیهمای برگزار تربیت مربی توسط فدراسیون همگانی،

پارك  وجود ی،های ورزشی دولت ی، استفاده از مکانافزار نرم نقش محلی و ورزشی،

 نقش درست منابع طبیعی، هماهنگی همه نهادها، استفاده ورزشی برای هر محله،

 وزارت بهداشت نقش ،ها یشهردارمهم 

نقش -

فدراسیون 

ورزش 

 همگانی

 
 ای مقوله هسته

 انسجام ساختاری بین نهادها -
توان گفت  های عمده فوق می با توجه به مقوله

تاری مفهومی که مفهوم یا مقوله انسجام ساخ

تواند جنبه تحلیلی داشته باشد. بر  است که می

ای و انتزاع شده از سایر  اساس مقوله هسته

و اساتید  ها شونده مصاحبههای عمده  مقوله

ی عوامل ساختاری و وحدت امدهایپمتخصص 

بین نهادها را برای پیشرفت ورزش همگانی در 

 دانستند. کشور با اهمیت می

ترین اقدام باید بر  ند که مهمها بر این باور آن"

گذاری کالن از سطح وزارت  اساس سیاست

ورزش شروع شود که در قالب طرح و برنامه ملی 

بلندمدت، زیر نظر کارشناسان متخصص این 

رشته انجام شود، با هماهنگی بین همه نهادها 

باید امکانات ورزشی دولتی که در اکثر مواقع 

ن یا هزینه کم بالاستفاده است، به صورت رایگا

 ."در اختیار همه مردم قرار گیرد 

ذکر شده  ها مصاحبههمان طور که در حین 

مجموعه شرایط و بسترهایی در عوامل ساختاری 

کشور وجود دارد که باعث مشکالتی شده از 
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نبود هماهنگی و برنامه واحد بین همه  "جمله

 ی عمل کردن این نهادهاا رهیجزنهادها و 

 .باشد "می

های عمده که به آن پرداخته  یگر از مقولهیکی د

 که باشد یمشده است الگوبرداری از کشورهایی 

در زمینه توسعه ورزش همگانی جز کشورهای 

پیشرفته هستند. همچنین در سطح مدیریتی 

باید از مدیران نخبه و متخصص در زمینه ورزش 

همگانی استفاده شود. همه این موارد ذکر شده 

هم دهند تا یک وحدت باید دست به دست 

بیاید تا باعث  به وجودساختاری بین همه نهادها 

مگانی در زندگی روزمره ترویج فرهنگ ورزش ه

 مردم شود. 

 

 رسانه جمعی -3

که اساتید در مصاحبه بیان داشتند،  طور همان

ی جمعی نقش مهمی در آموزش و ها رسانه

در  ها رسانه اما آگاهی دادن به افراد جامعه دارند،

و  پردازند یمکشور ما بیشتر به ورزش قهرمانی 

 .دهند ینمچنان اهمیتی به ورزش همگانی 

 رسانه جمعی در چگونگی نهادینه کردن ورزش همگانی نقش .3جدول 

 ردیف

 
 مقوله عمده مفهوم

مقوله 

 ای هسته

 اهی علمیآگ- با کارشناسی تخصصی. برنامه برای آگاهی، دار هدف برنامه ،ها رسانهآگاهی علمی  2

آگاهی 

دادن علمی 

 ها رسانه

 

1 
 نقش تبلیغات تصویری، مهم نقش برای همه قشرها، برنامه نقش مهم تلویزیون،

 برنامه بلندمدت وجود ،کارشناساز  استفاده مهم رادیو،

نقش مهم صدا و 

 سیما

3 
 دار، هدف غاتیتبل برای فروش نباشد، غاتیتبل تبلیغات مثبت در صدا و سیما،

 علمی ورزشی، اتغیتبل

 تبلیغات-

 کارشناسی شده

0 
 هدف ترویج باشد، با ی اصولی باشد،ها برنامه ساخته شود، دار هدفهای  برنامه

 ها باشد علم محور پشت برنامه متخصص

طراحی -

های علمی  برنامه

 دار هدفو 

 
 ای مقوله هسته

 ها رسانهآگاهی دادن علمی  -

ه شده فوق های ارائ و مقوله ها دادهبا بررسی 

توان گفت برای نهادینه کردن ورزش همگانی  می

به سالمت اجتماعی  و کمکدر زندگی روزمره 

دار در  های علمی و هدف مردم باید به برنامه

آگاهی در زمینه ورزش همگانی در صدا و  جهت

این رسانه ملی  چون سیما پرداخته شود،

تواند در این زمینه  مخاطبان زیادی دارد پس می

 اساسی را ایفا کند. نقش

محوری حاضر متأثر از  –ای  مقوله هسته 

مجموعه شرایط و بسترهاست. به این معنا که 

درك رسانه جمعی از شرایط خاص ناشی شده 

 از: اند عبارتمذکور  طیشرا است،

رسانه ما در حال حاضر تبلیغ زیاد در زمینه  "

اما تبلیغات آن مثبت و ؛ کند یمورزش 

های  باشد. برنامه نمی اثرگذارو کارشناسی شده 

ها باید توسط کارشناسان متخصص در رسانه
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ی ها برنامهزمینه ورزش همگانی و در قالب 

 "علمی و با نشاط ارائه شود.

 

 خانواده -0

شوندگان توجه به ورزش  به اعتقاد اکثر مصاحبه

و همگانی در جامعه امروز که در آن آسیب 

کاری برای تواند راه زیاد است، می کشمکش

کمک به افراد جامعه برای کسب آرامش و 

سالمت جسمی و روحی قلمداد شود. محققان از 

جمله متخصصان حوزه سالمت، بسیاری از 

نامالیمات جسمی و روحی را مستقیم یا 

اما با ؛ دانند یمبا ورزش مرتبط  میرمستقیغ

وجود اذعان به سازنده بودن ورزش از سوی 

باز هم  کنند ینم کسانی که حتی خود ورزش

ج آن در بین اعضای جامعه ی رواریگ همهشاهد 

 نیستیم.

های این تحقیق ورزش کردن  بر اساس یافته

شوند و  ریپذ جامعهمستلزم این است که افراد، 

توان انتظار داشت که افراد به یک باره وارد  نمی

به  خانواده ورزش شوند و آن را ادامه دهند،

ی که بر فرد در طول اتریتأثخاطر گستره و عمق 

زندگی دارد از جایگاه مهمی در فرایند نهادینه 

 شدن برخوردار است.

 
 خانواده در چگونگی نهادینه کردن ورزش همگانی نقش .4جدول 

 ای مقوله هسته مقوله عمده مفهوم ردیف

 ورزشی والدین. تجربه و همراهی کردن، الگو شدن، تیحما تشویق والدین، 2
حمایت و -

 اهی والدینهمر

حمایت و همراهی 

 ها خانواده
1 

نقش نهادها آموزشی روی  ،ی با مدارسهماهنگ ،ها خانوادهآموزش و آگاهی 

 از طریق شهرداری. ها خانواده آموزشخانواده، 

آگاهی دادن -

 به والدین

3 
نقش  تیاهم آموزش پرورش به آموزش مادران، کمک آموزش مادران،

 مادران در نهادینه کردن
 مادراننقش -

 ای مقوله هسته

 ها خانوادهحمایت  -

های فوق نمایانگر آن است که نهاد خانواده  مقوله

ترین عامل آغاز کننده  به عنوان مهم

ی و نهادینه شدن نقش مهم و اساسی ریپذ جامعه

دارد و بستر را برای ورود نهادهای بعدی آماده 

یک کودك در ابتدای زندگی به تقلید  ". کند یم

والدین و  اگر ،پردازد یم انشیو اطرافوالدین  از

دیگر اعضای خانواده تحرك بدنی داشته باشند او 

، این خانواده هم باید شود یم مند عالقههم 

 ."منابعی برای به روز کردن خود داشته باشد

 

 

ای در این بخش حمایت  مقوله محوری و هسته

که در این راستا متأثر  هاست خانوادههمه جانبه 

باشد. بر  از یک سری شرایط و بسترهایی می

های عمده شرایط و بسترها  اساس مقوله

از طریق  ها خانوادهآگاهی دادن به "از:  اند عبارت

آموزش دادن  تیالو ،ها رسانهنهادهای آموزشی و 

 شود یمکه باعث  ها خانوادهبه مادران و حمایت 

ی مؤثرترنهادینه کردن ورزش همگانی به صورت 

باید  ها خانوادهتأثیر این شرایط  تحت شود. انجام

 ها رسانهتعامل بیشتری با نهادهای آموزشی و 
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 "داشته باشند و یک هدف را دنبال کنند

همگانی کردن ورزش همگانی در زندگی روزمره 

ی سالمت ی درمان،ها نهیهزمردم، باعث کم شدن 

و  ها خانوادهجسمی و روحی و ایجاد نشاط در 

 .باشد جامعه می

 

 تجربه زیسته -

بیان شد تجربه  ها مصاحبهکه در طور  همان

زیسته یکی از عوامل مهم در همگانی کردن 

ورزش همگانی است. احساس نیاز یکی از 

ترین دالیل ورزش برای افراد جامعه است،  مهم

اگر از کاری لذت ببرند و تجربه شخصی  ها انسان

مفید داشته باشند؛ بیشتر به سمت آن کار 

 .روند یم

 

 تجربه زیسته افراد در چگونگی نهادینه کردن ورزش همگانی نقش .5جدول 

 مقوله عمده مفهوم ردیف
مقوله 

 ای هسته

 احساس نیاز- به هیجان با کمک ورزش، ازین به تحرك، ازین احساس نیاز داشتن، 2

لذت بردن و 

 عالیق شخصی
 عالقه و انگیزه- ها انگیزه در بچه قهعال ی تفریحی،ها وجود مسابقه ایجاد عالقه و انگیزه، 1

 از تحرك بدنی، لذت ی شخصی از ورزش،ها لذت ی مفید شخصی،ها تجربه 3
لذت بردن -

 جسمی و روحی

 
 ای مقوله هسته

 ی مفید شخصیها تجربه -
و ای که خود برگرفته  بر اساس مقوله هسته

های عمده است،  شده از سایر مقوله انتزاع

ی امدهایپ" اساتید متخصص شوندگان و مصاحبه

لذت بردن و احساس نیاز افراد را برای بهبود 

ها  دانستند. آن وضعیت ورزش همگانی مفید می

ترین کار باید از سطح  بر این باورند که مهم

افراد شروع شود همه افراد با ورزش و  تک تک

ها تا حدودی آشنا هستند ولی این افراد  فواید آن

رند وقتی از کاری لذت باید از کارها لذت بب

. اساتید "میده یمببریم آن کار را همیشه ادامه 

افراد لذت بازی کردن را  " معتقد بودند:

باید تجربه کنند چون ورزش باعث  خودشان

و افراد از رفتن به سمت  شود یمهیجان و نشاط 

 ."برند یمورزش لذت 

 

 ی مدل موجود و مطلوب:ریگ جهینت

گیری از رویکرد  در این تحقیق با بهره

شناسی  تفسیرگرایی اجتماعی استفاده از روش

نهادینه کردن ورزش  ( بهکیفی )گراندد تئوری

 همگانی در ایران پرداخته شد.

ی و فرایندی و تعامل شرایطی،مقوالت )با تلفیق 

موجود و مطلوب استخراج شد  ( مدلپیامدها

 (1و  2)شکل 
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 مدل نهائی موجود نهادینه کردن ورزش همگانی .1شکل 

 

توان گفت  موجود می بر اساس مدل نهایی

نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور تحت 

تأثیر یک سری شرایط خاصی است. این شرایط 

از:  اند عبارتاند که بندی شده دسته طبقه 3در 

ی و شرایط ا نهیزمشرایط علی، شرایط 

 اند عبارتشرایط علی  تحقیق. در این گر مداخله

حوادث یا وقایعی که به ایجاد یا رشد پدیده  از:

و ( 2301 استراوس و کوربین،) شود یممنجر 

گذاری  ضعف وحدت ساختاری و سیاست شامل

کالن، عدم برنامه بلندمدت و هماهنگ از طرف 

وزارت ورزش، ضعف وجود تجهیزات و امکانات 

آگاهی کم هزینه برای همه مردم، عدم ارتقای 

. شرایط هستند مردم از طریق آموزش رسمی

گر، شرایط ساختاری هستند که به  مداخله

ای تعلق دارند و بر راهبردها و  پدیده

های کنش یا کنش متقابل اثر  استراتژی

ها را در  ها راهبردها و استراتژی آن .گذارند می

ها را  ا آنبخشند ی درون زمینه خاصی سهولت می

 استراوس و کوربین،) کنند محدود و مقید می

، ها رسانهو شامل: عملکرد ضعیف  (2301

عملکرد ضعیف نهادهای آموزشی، عملکرد 

ی واحد و مدوا برنامهو نبود  ها خانوادهضعیف 

 شرایط علی:

 ضعف وحدت ساختاری و سیاستگذاری کالن -

 عدم برنامه بلند مدت و هماهنگ از طرف وزارت ورزش -

 ضعف امکانات و تجهیزات کم هزینه برای همه اقشار مردم –

 رسانه و رسمی آموزش طریق از مردم آگاهی ارتقای ضعف -
  

 

 

 

 

 

 پدیده:

ورزش  نهادینه نشدن

 همگانی

 پیامدها:

 -ضعف ارتقا سالمت اجتماعی مردم  -هزینه های درمان  باال رفتن -ضعف ارتقای سطح آگاهی مردم -

ورزش در زندگی مردم، تثبیت  استمرار -نشدن ورزش در زندگی مردم  ریفراگ نشاط مردم جامعه،ضعف 

 نشدن ورزش در زندگی مردم

 

 :گر مداخله شرایط

 سیما صداو ضعیف عملکرد -

 نهادهای ضعیف عملکرد -

 رسمی آموزش

 ها خانواده دننکر حمایت -

 برای واحد برنامه نبود -

 مختلف های سازمان

 

 شرایط زمینه ای

کمبود متخصص و کارشناس  -

 در این زمینه

 کمبود امکانات سخت افزاری -

کمبود وحدت برنامه ریزی و  -

 هماهنگی بین نهادها

کمبود مدیران علم محور و  -

 متخصصص
 تعامالت:

 عدم گرایش مردم به ورزش همگانی در زندگی روزمره -

 بین نهادها ضعف وحدت و برنامه ریزی بلند مدت –

برنامه محور و علم محور نبودن برنامه ها در -

 ،سیماو صداو نهادهای آمورشی 
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شرایط  می باشند ی مختلفها سازمانبرای  

ی خاص ها نهیزمسلسله  از  عبارت یا نهیزم

که طی آن راهبردهای کنش یا کنش هستند 

و پاسخ به پدیده  کنترل بل برای اداره،متقا

 و (2301 استراوس و کوربین،) ردیگ یمصورت 

شامل: کمبود متخصص و تئورسین در زمینه 

ی در افزار سختورزش همگانی، کمبود امکانات 

و  ریزی فضاهای عمومی، کمبود وحدت برنامه

مدیران علم محور  و کمبودهماهنگی بین نهادهای 

رایط مذکور به طور کلی و . شمی باشدو متخصص 

در امتداد با یکدیگر باعث عدم گرایش به ورزش 

و عدم گرایش افراد به ورزش  شود همگانی می

همگانی بر اساس مدل موجود از این شرایط متأثر 

بوده است. با عدم نهادینه شدن ورزش همگانی در 

کشور در برابر آن تعامالت خاصی مردم نشان 

کنند و  خاصی را اتخاذ می و یا استراتژی دهند یم

تعامل مذکور را در قالب عدم گرایش مردم به 

ورزش همگانی در زندگی روزمره، ضعف وحدت و 

بین نهادها، برنامه محور و  ریزی بلندمدت برنامه

ها در نهادهای آمورشی و  علم محور نبودن برنامه

و پیامدها و  دهند یمصدا و سیما در جامعه نشان 

که  شود ی روزمره مردم وارد مینتایجی در زندگ

اند از: ضعف ارتقای سطح آگاهی مردم، باال  عبارت

ی درمان، ضعف ارتقا سالمت ها نهیهزرفتن 

اجتماعی مردم، ضعف نشاط داشتن مردم جامعه، 

فراگیر نشدن ورزش در زندگی مردم، استمرار 

ورزش در زندگی مردم، تثبیت نشدن ورزش در 

 زندگی مردم.
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 مدل نهائی مطلوب نهادینه کردن ورزش همگانی .2شکل 

 

توان گفت  بر اساس مدل نهایی مطلوب می

نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور تحت 

تأثیر مجموعه شرایط خاصی باید باشد. این 

اند که بندی شده دسته طبقه 3شرایط در 

ی اند از: شرایط علی شامل: وحدت ساختار عبارت

گذاری کالن، وجود برنامه بلندمدت و  و سیاست

هماهنگ از طرف وزارت ورزش، وجود تجهیزات 

و امکانات کم هزینه برای همه مردم، ارتقای 

آگاهی مردم از طریق آموزش رسمی شرایط 

، ها رسانهگر شامل: عملکرد صحیح  مداخله

 علمی و بلندمدت نهادهای  با برنامهعملکرد 

 

و  ها خانوادهح و آگاهانه آموزشی، عملکرد صحی

ی ها سازمانی واحد و مدون برای ا برنامه وجود

که شامل: وجود  یا نهیزممختلف و شرایط 

در زمینه  نظر صاحبمتخصص و کارشناس 

ی در افزار سختورزش همگانی، توسعه امکانات 

ریزی و هماهنگی  فضاهای عمومی، وحدت برنامه

ان علم بین نهادهای و وجود مدیران و کارشناس

. شرایط شوند یمبندی  محور و متخصص طبقه

مذکور به طور کلی و در امتداد یکدیگر باعث 

ای به نام نهادینه کردن ورزش  بروز پدیده

شود. گرایش افراد در کشور به  همگانی می

 شرایط علی:

 کالن وحدت ساختاری و سیاستگذاری -

 وجود برنامه بلند مدت و هماهنگ از طرف وزارت ورزش -

 وجودامکانات و تجهیزات کم هزینه برای همه اقشار مردم–

 ارتقای آگاهی مردم از طریق آموزش رسمی - 

 پدیده:
ورزش  نهادینه شدن

 همگانی

 پیامدها:

ن مردم نشاط داشت -ارتقا سالمت اجتماعی مردم  -در هزینه های درمان  کم شدن -ارتقای سطح آگاهی مردم -

 ورزش در زندگی مردم، تثبیت شدن ورزش در زندگی مردم استمرار -شدن ورزش در زندگی مردم  یریفراگ جامعه،

 شرایط مداخله گر:

 عملکرد درست صداو سیما -

 عملکرد با برنامه بلند مدت -

 نهادهای آموزش رسمی

خانواده  حمایتعملکرد صحیج و  -

 ها

سازمان  وجود برنامه واحد برای -

 های مختلف

 شرایط زمینه ای

متخصص و کارشناس  وجود -

 صاحبنظر در این زمینه

 توسعه امکانات سخت افزاری -

زی و هماهنگی وحدت برنامه ری -

 بین نهادها

وجود مدیران علم محور و  -

 متخصصص
 الت:تعام

 گرایش مردم به ورزش همگانی در زندگی روزمره -

 بین نهادها وحدت و برنامه ریزی بلند مدت–

 برنامه محور و علم محورشدن برنامه ها در نهادهای آمورشی و صداو سیما،-
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ورزش همگانی بر اساس مدل مطلوب از این 

شرایط متأثر بوده است و در برابر آن تعامالت 

و یا استراتژی  دهند یمانجام خاصی را مردم 

کنند و تعامل مذکور را در  خاصی را اتخاذ می

قالب گرایش مردم به ورزش همگانی در زندگی 

 ریزی بلندمدت روزمره، وجود وحدت و برنامه

بین نهادها، برنامه محور و علم محور بودن 

ها در نهادهای آمورشی و صدا و سیما در  برنامه

و نتایجی در زندگی  شود و پیامدها جامعه می

ی مذکور امدهایپشود که  روزمره مردم وارد می

: ارتقای سطح اند شدهبندی به این صورت دسته

ی درمان، ها نهیهزآگاهی مردم، پایین آمدن 

ارتقا سالمت اجتماعی مردم، نشاط داشتن مردم 

جامعه، فراگیری شدن ورزش در زندگی مردم، 

ت شدن ورزش در زندگی مردم، تثبی استمرار

 ورزش در زندگی مردم.

 

 گیری بحث و نتیجه

هدف عمده این پژوهش ارائه مدل مطلوبی برای 

نهادینه شدن ورزش همگانی در کشور است. با 

یی که در این زمینه ها ضعفارائه مدل موجود 

ترین عاملی که  موجود است، شناسایی شد. مهم

اساتید و متخصصین به آن اشاره داشتند، نبود 

گذاری کالن و مدیریت قوی در  تیک سیاس

 وزارت ورزش و جوانان است.

در کشور ما وزارت ورزش و جوانان بیشتر به 

ورزش قهرمانی و کارهای جزئی مشغول 

. در صورتی که ورزش قهرمانی باید زیر باشند یم

نظر کمیته ملی المپیک باشد و وزارت ورزش به 

 سالمت عموم مردم توجه داشته باشد و بتواند با

ترویج ورزش همگانی  ها به برنامهاجرای این 

 کمک کند.

مدل مطلوبی که در این تحقیق به دست آمد، 

تواند راهنمای خوبی برای نهادینه کردن  می

ورزش در کشور باشد. تجربیات موجود در ایران 

و دیگر کشورها نشان داده است که یک نهاد 

خاص با امکانات گسترده و توانمند به تنهایی 

تواند موجب افزایش مشارکت مردم در  نمی

ورزش همگانی شود، زیرا ورزش همگانی یک 

محصول اجتماعی و یک فراورده بین بخشی و 

بنابراین یکی از دالیل ؛ خروجی کل جامعه است

ی عمل کردن و ا رهیجزهای فعلی،  ناکامی برنامه

 مند نظامنداشتن یک مدل مطلوب و نقشه 

مدل ارائه شده در این حوزه است،  نگر یکل

تواند به عنوان ابزاری  مطلوب در این تحقیق می

تحلیلی مبنای عمل ورزش همگانی ایران قرار 

ای منطقی و اصولی به حل  گونه تا بتواند به گیرد

در حوزه ورزش ایران کمک  شمار یبمشکالت 

 کرد.

ی و تعیین راهبردها در گذار هدفدر این زمینه  

زیادی برخوردار  ریزی از اهمیت قالب برنامه

ریزی  ی بسیار مهم در برنامهها مؤلفهاست. از 

ورزش همگانی و ارتقای فعالیت بدنی در جامعه، 

تربیت نیروی  که باشند یم ها دانشگاهمدارس و 

هستند، سید عامری  دار عهدهانسانی متخصص را 

( در تحقیق خود بیان داشت که استفاده 2350)

نی متخصص و از مربیان متخصص و نیروی انسا

علمی در توسعه ورزش همگانی نقش مهمی 

( کمبود متخصصان و مربیان 2301) ایاتقدارد. 

، همچنین داند یمرا باعث ضعف ورزش همگانی 

وجود مدیران شایسته و متخصص در بخش 

ورزش همگانی نقش و تأثیر مهمی در نهادینه 

 کردن ورزش همگانی دارند.

بی مدیران یکی دیگر از مباحث مهم، ارزشیا 

طبق  کشور ماورزشی است. به عنوان مثال، در 
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درصد  28اطالعات ارائه شده از طرف دولت، 

ی ورزشی باید صرف ها ونیفدراسبودجه همه 

ورزش همگانی شود، ولی چون ارزشیابی مدیران 

ورزشی در کشور مبتنی بر کسب مدال و 

در ورزش قهرمانی است، این مدیران  ها یروزیپ

درصد را هم صرف  28این  ندده یمترجیح 

ورزش قهرمانی کنند. ارزشیابی یک مدیر باید 

ی ها بودجهجذب عموم مردم به ورزش باشد و 

دولتی باید برای سالمت اجتماعی همه مردم 

 خرج شود.

بر پایه مدل موجود و مطلوب حاصل از تحقیق 

توان فرایند ورزش همگانی ایران را  حاضر، می

نتیجه مطلوب رسید. این تجزیه تحلیل کرد و به 

مدل چارچوبی مناسب و بومی برای مطالعات در 

ی به منظور ا مقدمهاین حوزه است و به عنوان 

تواند مبنای  همگانی شدن ورزش در ایران می

عمل قرار گیرد و شناخت جامعی بر پایه 
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Abstract 

Objective: Organized sports phenomenon that can be studied from various 

aspects one of the most important aspects of sport is universal and in a 

sense it the aim of institutionalizing sociological study of sport in the country 

and a model is available and desirable. 
Methodology: The research method is qualitative, grounded theory study. The 

population of this study consisted of 18 experts and professors (sports 

management and sociology) are through in-depth interviews were conducted to 

collect data from them. The data from 18 interviews grounded theory, was also 

encoded and analyze samples were selected through purposive sampling. 
Results: Based on the results obtained and the model can be argued that 
Family, social media, institutionalized structure and lived experience of sport 

institute in Iran are effective 

Conclusion: The proposed solution of this study is to provide a comprehensive 

model for all sports in the country and there is also a systematic program of all 

social institutions is to institutionalize the sport in everyday life life and be 

implemented. 
 
Keywords: Institutionalization, sport, family, mass media, formal education, 

the lived experience 
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