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مطالعهی جامعهشناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل مطلوب
(با رهیافت گراندد تئوری)
3

اعظم شیرویی*  ،1سارا کشکر ،2رضا اسماعیلی  ،حسین اسدی
تاریخ دریافت59/80/80 :
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تاریخ پذیرش59/80/21 :

چکیده
هدف :ورزش پدیدهای سازمان یافته است که از جنبههای گوناگون قابل بررسی است و یکی از مهمترین
جنبههای آن همگانی بودن و به تعبیری ورزش همگانی است .هدف از تحقیق حاضر مطالعه جامعهشناختی
نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل مطلوب میباشد.
روششناسی :روش تحقیق در این پژوهش کیفی و از نوع گراندد تئوری است .جامعه آماری این پژوهش
 20نفر از متخصصان و اساتید (مدیریت ورزشی و جامعهشناسی) میباشند که از طریق مصاحبه عمیق به
جمعآوری اطالعات از آنها پرداخته شد .سپس دادههای حاصل از  20مصاحبه به روش تئوری سازی داده
بنیاد ،کدگذاری و تجزیه تحلیل گردید .همچنین نمونهها از طریق نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند.
یافتهها :بر اساس نتایج تحقیق و مدل به دست آمده میتوان عنوان کرد که خانواده ،رسانه جمعی،
سیاستگذاری کالن و انسجام ساختارها و تجربه زیسته در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران مؤثر
هستند.
نتیجهگیری :راهکار پیشنهادی این پژوهش ارائه مدل جامع برای همگانی شدن ورزش در کل کشور و
همچنین وجود برنامه سیستماتیک بین همه نهادهای اجتماعی میباشد تا نهادینه کردن ورزش همگانی در
زندگی روزمره مردم حیات یافته و به اجرا درآید.
واژههای کلیدی :نهادینه کردن ،ورزش همگانی ،خانواده ،رسانه جمعی ،آموزش رسمی ،تجربه زیسته.
 .2دکتری جامعهشناسی گروههای اجتماعی مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی تهران
 .1دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
 .3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان
 .0استادیار جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولazam.shiroei@yahoo.com :
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مقدمه
کاربرد روزافزون تکنولوژی و ماشینی شدن
کارها ،تأثیرات بسیاری بر کاهش فعالیت بدنی
افراد و فقر حرکتی افراد جامعه گذاشته است.
ورزش به ویژه ورزش همگانی میتواند در رفع
این مشکل گام مؤثری باشد .ساختار ورزش
کشور ما بهگونهای است که مدیریت کالن
ورزشی به سمت ورزش قهرمانی میل دارد و
بخش عمده فعالیتهای مدیریتی ورزش به توان،
وقت و اعتبارات ورزش قهرمانی سوق پیدا کرده
است .گرایش وافر مدیریتی به ورزش قهرمانی و
بیتوجهی به ورزش همگانی در راستای سالمت
مردم جامعه ،یکی از مشکالت اساسی و
ساختاری ورزشی کشور است .در این بین توجه
مردم معطوف به ورزش قهرمانی است که با
جذابیتهای بصری بسیاری همراه است و بر این
اساس ،توجه رسانههای جمعی نیز متوجه ورزش
قهرمانی است .از طرفی ورزش همگانی در
مقایسه با ورزش قهرمانی ،از جذابیت کمتری
برخوردار است و همانطور که در هرم مدیریت
ورزشی ریچارد مال )2551( 2آمده است ،ورزش
همگانی با کمترین تماشاچی و باالترین
شرکتکننده همراه است و این درست برخالف
ورزش حرفهای و قهرمانی است که در آن تعداد
شرکتکنندگان در ورزش حداقل و تماشاچیان
آن زیاد است و حضور تماشاچیان در این نوع
ورزش مرکز توجه مدیران ورزشهای حرفهای و
قهرمانی است و شاید بتوان گفت که استقبال
جامعه از ورزش قهرمانی بر رویکرد مدیران
ورزش کشور در خصوص اولویت بخشیدن به این

1. Richard Mull

نوع ورزش اثر داشته است (شهبازی ،شعبانی
مقدم ،صفاری.)2351 ،
ورزش همگانی( 1ورزش برای همه) ،ضرورتاً یک
فلسفه است ،یک پیام برای برانگیختن شهروندان
برای مشارکت در ورزش و دیگر فعالیتهای
بدنی است و همچنین یک پیام برای
سیاستگذاران است که آنها را برای استفاده از
موقعیتشان جهت پیشبرد جنبش و تدارك
فرصت برای مشارکت گسترده افراد در ورزش
3
تشویق میکند (بران و سموتویک ،
 .)230:2552شاید برخی تصور کنند که مفهوم
ورزش برای همه یک مفهوم نوپدید است ،اما
باید دانست که این مفهوم ریشههای تاریخی
کهنی دارد که امروزه در جهان مدرن گسترش
روزافزون یافته است .ورزش به مانند نهادی مهم
با فرآیندهایی چون سالمتی ،آمادگی جسمانی،
روحی و روانی افراد در ارتباط است
(بالنچارد )10:2301،و از طرفی در فرایند
توسعه ،داشتن نیروی انسانی سالم و جامعهای
که بیشتر افراد آن از عمر طوالنی همراه با
سالمتی برخوردار باشند از شاخصهای مهم
توسعه انسانی و فرهنگی به حساب میآید (ازکیا
و غفاری .)10:2300،مفهوم ورزش برای همه ،به
عنوان جنبشی در برابر اندیشه انحصار ورزش به
افراد برخوردار از تواناییهای بدنی و مهارتی
سطح باال ظهور کرد و این زمانی بود که اهمیت
بازده تمرینات ورزشی در رفتار افراد عالوه بر
تأثیر آن بر حفظ سالمت و تندرستی آنها ،در
شمار امور مسلم و بدیهی شناخته شد .ورزش

2. Sport for all
3. Beram & Semotiuk

اعظم شیرویی ،سارا کشکر ...

همگانی پرداختن به مجموعهای از فعالیتهای
ورزشی ساده ،کم هزینه ،بدون رسمیت ،فرح
بخش و با نشاط است که امکان شرکت در آنها
برای همه افراد وجود داشته باشد (مال و
همکاران.)2551 ،
ورزش همگانی به واسطهی افزایش سالمت و
نشاط در جامعه میتواند سبب کاهش هزینههای
درمانی و بهداشتی شود و نیز میتواند بهرهوری
نیروی کار جامعه را باال برد (گرین )1888 ،2و
نهادینهسازی به معنی قانونمند کردن کنشهای
اجتماعی بر مبنای قواعد رسمی و آیین و رسوم
به منظور به وجود آوردن انگارههای پایدار است.
(کوئن .)2300 ،ساختار نهادینه شده نیز
ساختاری است که اعضای هر گروه اجتماعی آن
را به عنوان امری تأثیرگذار و ضروری پذیرفتهاند
و آن را به عنوان منبع علی مهم و الگوی ثابتی
از رفتار به کار میگیرند (تولبرت و زوکر،
 .)2550برگر و الکمن )2550(1اعمال نهادینه
شده را رفتارهایی میدانند که در آن معانی
مشترکی از طریق فرایند نمونهسازی متقابل
کسب میگردد .در این تحقیق نهادینه کردن
ورزش همگانی عبارت است از ایجاد زمینه و
شرایطی که باعث استمرار ،فراگیری و واقعیت
اجتماعی شدن ورزش همگانی در جامعه
میگردد.
تحقیقات مختلفی در زمینه ورزش همگانی
صورت گرفته است؛ از جمله جوادی پور و
سمیعنیا ( )2352ورزش همگانى را ورزش براى
همه در هر سنى ،جنسى ،نژادى با کمترین
هزینه و با هدف سالمتى و بهبود زندگى همه
انسانها تعریف کردند .با توجه به فواید بیشمار
1.Green
2. Berger & Luckmann
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مشارکت در فعالیت بدنی که بهخوبی اثبات شده
است ،هنوز درصد زیادی از افراد کشورمان
بیتحرك هستند ،یا فعالیت بدنی کافی ندارند و
به عبارتی درصد مشارکت آنها در ورزشهای
همگانی به عنوان یک فعالیت بدنی بسیار کم
است.
مطالعات تفصیلی توسعه ورزش همگانی و
تفریحی در اسفندماه  2302توسط سازمان
تربیتبدنی جمهوری اسالمی ایران نشان داد 28
درصد افراد کشور در ورزش همگانی و تفریحی
مشارکت داشتند (سازمان تربیتبدنی.)2302 ،
همچنین در مطالعات پیشین قره ( )2303در
تحقیقى با عنوان بررسی وضعیت ورزش همگانی
ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان
نشان داد که درصد افراد تحت پوشش هیات
ورزشی همگانی  9/51درصد جمعیت بود ،که در
مقایسه با  13کشور جهان از همه کمتر بود .از
طرفی ،غفوری ( )2300میزان مشارکت در
ورزش همگانی در ایران را  25درصد اعالم کرد
باالخره در سال  2359فدراسیون ورزشهای
همگانی اعالم کرد که  12درصد مردم ایران
ورزش میکنند؛ اما در واقع مشخص نشد که این
آمار بر چه اساسی به دست آمده و تا چه حد
قابل استناد است (خبرگزاری نسیم .)2359 ،در
واقع آنچه از اخبار و گزارشها بر میآید ،هنوز
سازمان مشخصی که بتواند آمار دقیقی را بر
اساس شاخصهای قابل اتکا اعالم کند و اصالً
عهدهدار این امر باشد ،وجود ندارد و همانطور
که از نتایج تحقیقات ارائه شده مشخص است،
آمارهایی که تا کنون اعالم شده ،مربوط به
تحقیق محققان مختلف در حوزه دانشگاهها بوده
است و همچنین آمارهای ارائه شده از طرف
ارگانهای متولی ورزش همگانی با شبهه همراه
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است .به هر حال ،آمارهای ارائه شده ،در مقایسه
با سایر کشورها بسیار پایین است ،به عنوان
مثال درصد مشارکت ورزش همگانی در
کشورهای فنالند ( ،)%02هلند ( ،)%11آمریکا :
زنان ( )%91و مردان ( ،)%11کانادا (،)%00
استرالیا ( ،)%91هنگکنگ ( ،)%09سنگاپور
( )%30است (نول ،1881 ،پالم ،:1881 ،پریرا،
1881؛ وان ،تایکوم و اسچر ،1880 ،به نقل از
صفاری.)2352 ،
در این میان مرادی ( )2305که به جنبههای
اجتماعی ورزش تأکید دارد به بررسى نقش
خانواده در جامعهپذیری ورزشى پرداختند .او
ضمن تأکید بر جنبههای اجتماعی ورزش و
اجتماعی شدن از طریق ورزش نشان داد که
میزان ورزشى بودن خانواده ،حمایت خانواده از
فعالیتهای ورزشى ،نگرش خانواده در مورد
ورزش و میزان پذیرش ورزش در میان اعضاى
خانواده بر جامعهپذیری ورزشى افراد تأثیر
مستقیم دارد.
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،
سازمانهای ورزشی ،تقاضاهای اجتماعی،
سازمانهای غیرورزشی و جهانیسازی و
ارتباطات) معرفی شد (غفوری .)2300 ،نتایج
این تحقیق نشان داد که هر پنج مقیاس دارای
اثر تعیین کننده و معنیداری بر یکدیگر بودند.
همچنین صفاری ( )2352در تحقیقی با عنوان
طراحی مدل ورزش همگانی ایران به سه سطح
زمینهای ،ساختاری و رفتاری اشاره کرد.
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نتایج هالمن2و همکاران ( ،)1822در تحقیقی با
عنوان عوامل فردی و زیرساختی مؤثر بر
مشارکت در ورزشهای مختلف نشان داد که
سطح تحصیالت باال اثر مثبتی بر روی مشارکت
در رشتههای تنیس و دو دارد .تعدادی از
تحقیقات بر رابطه میان عوامل جمعیت شناختی
و متغیرهای اجتماعی ورزش پرداختهاند که از
جمله کوکوال کاکیس و هاالم  )1822(1در
تحقیقی با عنوان تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت
در ورزش در اسپانیا و انگلستان به بررسی و
مقایسه نقش متغیرهای اجتماعی ،جمعیت
شناختی ،اقتصادی و آموزشی در مشارکت در
ورزش در این دو کشور اروپایی پرداختند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد که سطح تحصیالت باال،
شغل ،سن ،جوانتر و مرد بودن با مشارکت
بیشتر در ورزش مرتبط بود.
بررسی نتایج تحقیقات در حوزه ورزش همگانی
نشان داد که تحقیق جامعی دربارهی زمینهها و
عوامل اجتماعی که بتواند گرایش به ورزش
همگانی را در افراد جامعه تبیین کند ،صورت
نگرفته است .لذا الزم است تا پراکندگی عوامل
در یک چارچوب منسجم گنجانده شود .در این
تحقیق به نقش حساس رسانهها ،آموزش ،محیط
اجتماعی ،نهادهای آموزشی و خانواده که
نمایانگر رویکرد جامعی میباشد ،پرداخته شده
است .این عوامل به صورت کامل و جامع
میتواند به بهترین نحو به مدیران و برنامه ریزان
کالن دولتی کمک کند که با یک برنامهریزی
دقیق ،ورزش همگانی را در زندگی روزمره مردم
جای دهند و زندگی ورزش محور را به عنوان
سبک زندگی مردم در نظر آنها اهمیت بخشند.
1. Hallmann
2. Kokolakakis & Hallam
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بنابراین محققان در این پژوهش به دنبال
پاسخگویی به این سؤاالت میباشند که در
نهادینه کردن ورزش همگانی چه عواملی نقش
دارند؟ و برای عمومی کردن ورزش همگانی در
زندگی روزمره مردم چه باید کرد و مدل مطلوب
پیشنهادی چیست؟
روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر کیفی بود و از روش گراندد
تئوری به عنوان روش عملیاتی برای جمعآوری و
تحلیل و طبقهبندی دادهها استفاده شد .جامعه
تحقیق ،اساتید دارای سابقه پژوهش در رابطه با
ورزش همگانی و متخصص در زمینه مدیریت
ورزشی و جامعهشناسی به تعداد  20نفر بودند
که مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند و مصاحبه
تا اشباع نظری ادامه داشت .مصاحبهها به صورت
رودررو و با طرح پرسش باز در  08تا  08دقیقه
انجام گرفت ،سؤاالت مصاحبه از نوع باز بود و در
خالل جریان مصاحبه طرح میگردید و پاسخ به
یک سؤال ممکن بود سؤال دیگری را به دنبال
داشته باشد .مصاحبهها ضبط میشد زیرا برای
تحلیل و بررسی دقیقتر دیدگاههای مصاحبه
شوندگان نیازمند مرور چند باره گفتگو بود.
یافتههای پژوهش
در نظریه زمینهای از سه مرحله کدبندی برای
تحلیل دادهها استفاده میشود که به ترتیب
عبارتاند از :کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری گزینشی (محمد پور)151 :2358،
واحد تحلیل در نظریه زمینهای ،مفهوم است نه
افراد .مفهوم ،یک بازنمایی انتزاعی از یک حادثه،
موضوع یا کنش و کنش متقابل است که محقق
برای با معنی ساختن دادهها ،مشخص میسازد.
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(استراوس و کوربین )238:2550 ،2در این
مطالعه نیز مراحل مذکور در تحلیل دادههای
کیفی اجرا شد به این صورت که ابتدا از خالل
مصاحبهها مفاهیم استخراج شدند در مرحله
بعدی این مفاهیم را کنار یکدیگر گذاشته و بر
اساس اشتراکات ،تشابهات یا همپوشانی معنایی
به صورت مقوالت محوری درآمدند و در مرحله
سوم مقولههای هستهای و مدل موجود و مطلوب
ارائه شده است.
در بخش دادها با استفاده از نظریه زمینهای و با
اجرای مراحل کدگذاری باز ،محوری و گزینشی
به ترتیب  01مفهوم اولیه  .18مقوله عمده و .9
مقوله هستهای استخراج و در جداول مختلف
ثبت شده است
 .2نهادهای آموزشی رسمی
کدگذاری باز
نهادهای آموزشی از مقولههای محوری مهم در
الگوسازی و نهادینه کردن افراد است چون با
کودکان ،نوجوانان و جوانان سروکار دارد .در
نهادهای آموزشی کشور ما ورزش همگانی در
الویت برنامههای آموزشی نمیباشد .به عنوان
مثال ،زنگ ورزش در مدارس ما همچون زنگ
تفریح است ،نمره در ورزش اهمیتی ندارد و ما
کتاب ورزش برای تدریس در مدارس نداریم ،در
دانشگاه هم به همین منوال است ،ورزش
همگانی برای رشتههای تربیتبدنی و غیر
تربیتبدنی دارای اولویت آموزش نمیباشد.
با توجه به وضعیت مذهبی کشور و اهمیت
دادن دین ما به ورزش و سالمت جسمی،
تعدادی از مصاحبهشوندهها تأکید زیادی بر نقش
دین و مکانهای مذهبی داشتند.
1. Strauss & Corbin
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"دین به رغم اهمیتی که به لحاظ عرفی در
کشور ما دارد ،درباره ورزش غفلت کرده است.
روحانیون فضای تبلیغاتی بازتری در اختیار دارند
که میتوانند به ترویج فرهنگ ورزش کمک
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کنند ،چون ورزش از نظر شرعی و عرفی عبادت
است و باعث نشاط میشود و آسیبهای
اجتماعی را کم میکند.".

جدول  .1نقش نهادهای آموزش رسمی در چگونگی نهادینه کردن ورزش همگانی
ردیف
2

1

3

مفاهیم اولیه

مقوله عمده

مقوله هستهای

وجود معلمان متخصص ،وجود اساتید متخصص ،نقش اساتید متخصص در
مدیریت ورزش،
آگاهی علمی ورزشی دانش آموزان ،توسعه امکانات مدارس ،اهمیت زنگ
ورزش ،اهمیت نمره ورزش ،وجود کتاب ورزش ،ارتباط و هماهنگی با
والدین.
آگاهی علمی ورزشی دانشجویان ،داشتن سر فصل ورزش همگانی ،استفاده
درست از امکانات ،وجود کتاب ورزش همگانی ،تربیت اساتید متخصص

 نقش اساتیدمتخصص
نقش مهمآموزش و
پرورش
اهمیتدانشگاه
نقشمهدکودكها
نقش علمایدینی

ارتقای آموزش
رسمی

0

نقش مربی متخصص ،ارتباط و هماهنگی با والدین،

9

تبلیغ مبلغان دین ،تأکید نقش مهم حوزهها ،اهمیت تحرك بدنی در دین،
استفاده از فضای مساجد

مقوله هستهای
 ارتقای آموزش و یادگیریبر اساس مقوله هستهای که خود برگرفته و
انتزاع شده از سایر مقولههای عمده است
مصاحبهشوندگان پیامدهای آموزش را برای
بهبود ورزش همگانی مفید میدانستند .آنها بر
این باورند که
" مهمترین کار باید از پایه و از محیطهای
آموزشی شروع شود ،چون بچهها در سنین
مهدکودك و مدارس ابتدائی و راهنمایی مستعد
یادگیری هستند و این مسیر باید در دانشگاه هم
ادامه پیدا کند .یکی دیگر از نهادهای آموزشی،
نهاد دین است و مبلغان دینی با توجه به

فضاهای تبلیغاتی که در اختیار دارند میتوانند
به ترویج ورزش همگانی کمک کنند".
درك پیامدهای آموزشی متأثر از یک سری
شرایط و بسترها در آموزش رسمی کشور ،باعث
ایجاد مشکالتی شده است که از جمله نبود
"مربیان متخصص در برخی مدارس ابتدائی
کشور و مهد کودكها که مهمترین نقش را در
نهادینه کردن دارند و توجه نکردن مبلغان دین،
نبود سرفصل و کتاب در دانشگاهها و مدارس
"میباشد.
 -1سیاستگذاری کالن و انسجام ساختارها
به اعتقاد مصاحبهشوندگان در جامعه ایران،
نهادها به صورت جزیرهای عمل میکنند و یک
برنامه واحد و مدون برای ورزش همگانی در

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،زمستان  ،6231شماره  ،2پیاپی 23 63

اعظم شیرویی ،سارا کشکر ...

کشور وجود ندارد؛ مثالً آموزش و پرورش ،رسانه
و دیگر نهادهای اجتماعی برنامه مختص به خود
را دارند که برای برنامهریزی ورزش همگانی
برنامهها و اقدامات انجام شده با هم هماهنگ
نیست ،وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش در

کشور و نماینده دولت باید از هر نهادی یک
نماینده انتخاب کند و کمیتههایی تشکیل دهد
با برنامه هدفدار و بلندمدت که در همه ارگانها
و نهادها قابل اجرا باشد.

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

ردیف

مفاهیم اولیه

2

ایجاد مکانهای ورزشی با امنیت و استاندارد ،ایجاد مکانهای کم هزینه برای همه،
مکان مناسب بانوان ،مکان مناسب هر قشر.

1

الگو گرفتن از کشورهای پیشرو ورزش همگانی ،استفاده از برنامههای خوب
کشورهای دیگر

3

برنامه هدفدار بلندمدت ،سیاستگذاری کالن وزارت ورزش ،وجود برنامه علمی،
کمکها و سوبسید دولتی ،هماهنگکننده همه نهادها،

0

9

عمده

وجود مدیران علم محور ،ارزشیابی و نظارت صحیح مدیران ،مدیریت واحد همه
نهادها
تربیت مربی توسط فدراسیون همگانی ،برگزاری همایشها ،برگزاری جشنهای
محلی و ورزشی ،نقش نرمافزاری ،استفاده از مکانهای ورزشی دولتی ،وجود پارك
ورزشی برای هر محله ،استفاده درست منابع طبیعی ،هماهنگی همه نهادها ،نقش
مهم شهرداریها ،نقش وزارت بهداشت

مقوله هستهای
 انسجام ساختاری بین نهادهابا توجه به مقولههای عمده فوق میتوان گفت
که مفهوم یا مقوله انسجام ساختاری مفهومی
است که میتواند جنبه تحلیلی داشته باشد .بر
اساس مقوله هستهای و انتزاع شده از سایر
مقولههای عمده مصاحبهشوندهها و اساتید
متخصص پیامدهای عوامل ساختاری و وحدت
بین نهادها را برای پیشرفت ورزش همگانی در
کشور با اهمیت میدانستند.

توسعهتجهیزات و
امکانات
الگوبرداری
نقشوزارت
ورزش
مدیرانمتخصص
نقشفدراسیون
ورزش
همگانی

مقوله هستهای

انسجام ساختاری
و سیاستگذاری
کالن

"آنها بر این باورند که مهمترین اقدام باید بر
اساس سیاستگذاری کالن از سطح وزارت
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
بالاستفاده است ،به صورت رایگان یا هزینه کم
در اختیار همه مردم قرار گیرد ".
همان طور که در حین مصاحبهها ذکر شده
مجموعه شرایط و بسترهایی در عوامل ساختاری
کشور وجود دارد که باعث مشکالتی شده از
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جمله" نبود هماهنگی و برنامه واحد بین همه
نهادها و جزیرهای عمل کردن این نهادها
"میباشد.
یکی دیگر از مقولههای عمده که به آن پرداخته
شده است الگوبرداری از کشورهایی میباشد که
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
باید دست به دست هم دهند تا یک وحدت
ساختاری بین همه نهادها به وجود بیاید تا باعث
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ترویج فرهنگ ورزش همگانی در زندگی روزمره
مردم شود.
 -3رسانه جمعی
همانطور که اساتید در مصاحبه بیان داشتند،
رسانههای جمعی نقش مهمی در آموزش و
آگاهی دادن به افراد جامعه دارند ،اما رسانهها در
کشور ما بیشتر به ورزش قهرمانی میپردازند و
چنان اهمیتی به ورزش همگانی نمیدهند.

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

مفهوم

مقوله عمده

2

آگاهی علمی رسانهها ،برنامه هدفدار برای آگاهی ،برنامه با کارشناسی تخصصی.

-آگاهی علمی

1

نقش مهم تلویزیون ،برنامه برای همه قشرها ،نقش مهم تبلیغات تصویری ،نقش
مهم رادیو ،استفاده از کارشناس ،وجود برنامه بلندمدت

نقش مهم صدا و
سیما

3

تبلیغات مثبت در صدا و سیما ،تبلیغات برای فروش نباشد ،تبلیغات هدفدار،
تبلیغات علمی ورزشی،

تبلیغاتکارشناسی شده

0

برنامههای هدفدار ساخته شود ،برنامههای اصولی باشد ،با هدف ترویج باشد،
متخصص علم محور پشت برنامهها باشد

طراحیبرنامههای علمی
و هدفدار

مقوله هستهای
-

آگاهی دادن علمی رسانهها

با بررسی دادهها و مقولههای ارائه شده فوق
میتوان گفت برای نهادینه کردن ورزش همگانی
در زندگی روزمره و کمک به سالمت اجتماعی
مردم باید به برنامههای علمی و هدفدار در
جهت آگاهی در زمینه ورزش همگانی در صدا و
سیما پرداخته شود ،چون این رسانه ملی

مقوله
هستهای

آگاهی
دادن علمی
رسانهها

مخاطبان زیادی دارد پس میتواند در این زمینه
نقش اساسی را ایفا کند.
مقوله هستهای – محوری حاضر متأثر از
مجموعه شرایط و بسترهاست .به این معنا که
درك رسانه جمعی از شرایط خاص ناشی شده
است ،شرایط مذکور عبارتاند از:
" رسانه ما در حال حاضر تبلیغ زیاد در زمینه
ورزش میکند؛ اما تبلیغات آن مثبت و
کارشناسی شده و اثرگذار نمیباشد .برنامههای
رسانهها باید توسط کارشناسان متخصص در
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زمینه ورزش همگانی و در قالب برنامههای
علمی و با نشاط ارائه شود".
 -0خانواده
به اعتقاد اکثر مصاحبهشوندگان توجه به ورزش
همگانی در جامعه امروز که در آن آسیب و
کشمکش زیاد است ،میتواند راهکاری برای
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
غیرمستقیم با ورزش مرتبط میدانند؛ اما با

وجود اذعان به سازنده بودن ورزش از سوی
کسانی که حتی خود ورزش نمیکنند باز هم
شاهد همهگیری رواج آن در بین اعضای جامعه
نیستیم.
بر اساس یافتههای این تحقیق ورزش کردن
مستلزم این است که افراد ،جامعهپذیر شوند و
نمیتوان انتظار داشت که افراد به یک باره وارد
ورزش شوند و آن را ادامه دهند ،خانواده به
خاطر گستره و عمق تأثیراتی که بر فرد در طول
زندگی دارد از جایگاه مهمی در فرایند نهادینه
شدن برخوردار است.

جدول  .4نقش خانواده در چگونگی نهادینه کردن ورزش همگانی
ردیف

مفهوم

2

تشویق والدین ،حمایت و همراهی کردن ،الگو شدن ،تجربه ورزشی والدین.
آموزش و آگاهی خانوادهها ،هماهنگی با مدارس ،نقش نهادها آموزشی روی
خانواده ،آموزش خانوادهها از طریق شهرداری.
آموزش مادران ،کمک آموزش پرورش به آموزش مادران ،اهمیت نقش
مادران در نهادینه کردن

1
3

مقوله عمده

مقوله هستهای

حمایت وهمراهی والدین
آگاهی دادنبه والدین

حمایت و همراهی
خانوادهها

-نقش مادران

مقوله هستهای
-

حمایت خانوادهها

مقولههای فوق نمایانگر آن است که نهاد خانواده
به عنوان مهمترین عامل آغاز کننده
جامعهپذیری و نهادینه شدن نقش مهم و اساسی
دارد و بستر را برای ورود نهادهای بعدی آماده
میکند " .یک کودك در ابتدای زندگی به تقلید
از والدین و اطرافیانش میپردازد ،اگر والدین و
دیگر اعضای خانواده تحرك بدنی داشته باشند او
هم عالقهمند میشود ،این خانواده هم باید
منابعی برای به روز کردن خود داشته باشد".

مقوله محوری و هستهای در این بخش حمایت
همه جانبه خانوادههاست که در این راستا متأثر
از یک سری شرایط و بسترهایی میباشد .بر
اساس مقولههای عمده شرایط و بسترها
عبارتاند از" :آگاهی دادن به خانوادهها از طریق
نهادهای آموزشی و رسانهها ،الویت آموزش دادن
به مادران و حمایت خانوادهها که باعث میشود
نهادینه کردن ورزش همگانی به صورت مؤثرتری
انجام شود .تحت تأثیر این شرایط خانوادهها باید
تعامل بیشتری با نهادهای آموزشی و رسانهها
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داشته باشند و یک هدف را دنبال کنند"
همگانی کردن ورزش همگانی در زندگی روزمره
مردم ،باعث کم شدن هزینههای درمان ،سالمتی
جسمی و روحی و ایجاد نشاط در خانوادهها و
جامعه میباشد.
 -تجربه زیسته
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همانطور که در مصاحبهها بیان شد تجربه
زیسته یکی از عوامل مهم در همگانی کردن
ورزش همگانی است .احساس نیاز یکی از
مهمترین دالیل ورزش برای افراد جامعه است،
انسانها اگر از کاری لذت ببرند و تجربه شخصی
مفید داشته باشند؛ بیشتر به سمت آن کار
میروند.

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

مفهوم

مقوله عمده

2

احساس نیاز داشتن ،نیاز به تحرك ،نیاز به هیجان با کمک ورزش،

-احساس نیاز

1

ایجاد عالقه و انگیزه ،وجود مسابقههای تفریحی ،عالقه انگیزه در بچهها

3

تجربههای مفید شخصی ،لذتهای شخصی از ورزش ،لذت از تحرك بدنی،

عالقه و انگیزهلذت بردنجسمی و روحی

مقوله هستهای
-

تجربههای مفید شخصی

بر اساس مقوله هستهای که خود برگرفته و
انتزاع شده از سایر مقولههای عمده است،
مصاحبهشوندگان و اساتید متخصص "پیامدهای
لذت بردن و احساس نیاز افراد را برای بهبود
وضعیت ورزش همگانی مفید میدانستند .آنها
بر این باورند که مهمترین کار باید از سطح
نتیجهگیری مدل موجود و مطلوب:
در این تحقیق با بهرهگیری از رویکرد
تفسیرگرایی اجتماعی استفاده از روششناسی
کیفی (گراندد تئوری) به نهادینه کردن ورزش
همگانی در ایران پرداخته شد.

مقوله
هستهای

لذت بردن و
عالیق شخصی

تکتک افراد شروع شود همه افراد با ورزش و
فواید آنها تا حدودی آشنا هستند ولی این افراد
باید از کارها لذت ببرند وقتی از کاری لذت
ببریم آن کار را همیشه ادامه میدهیم" .اساتید
معتقد بودند " :لذت بازی کردن را افراد
خودشان باید تجربه کنند چون ورزش باعث
هیجان و نشاط میشود و افراد از رفتن به سمت
ورزش لذت میبرند".

با تلفیق مقوالت (شرایطی ،تعاملی و فرایندی و
پیامدها) مدل موجود و مطلوب استخراج شد
(شکل  2و )1
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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
 -ضعف ارتقای آگاهی مردم از طریق آموزش رسمی و رسانه

شرایط زمینه ای
 کمبود متخصص و کارشناسدر این زمینه
 کمبود امکانات سخت افزاری کمبود وحدت برنامه ریزی وهماهنگی بین نهادها
 کمبود مدیران علم محور ومتخصصص

شرایط مداخله گر:
 عملکرد ضعیف صداو سیما عملکرد ضعیف نهادهایآموزش رسمی
 حمایت نکردن خانواده ها نبود برنامه واحد برایسازمان های مختلف

پدیده:
نهادینه نشدن ورزش
همگانی

تعامالت:
 -عدم گرایش مردم به ورزش همگانی در زندگی روزمره

– ضعف وحدت و برنامه ریزی بلند مدت بین نهادها
برنامه محور و علم محور نبودن برنامه ها درنهادهای آمورشی و صداو سیما،

پیامدها:
 ضعف ارتقای سطح آگاهی مردم -باال رفتن هزینه های درمان  -ضعف ارتقا سالمت اجتماعی مردم -ضعف نشاط مردم جامعه ،فراگیر نشدن ورزش در زندگی مردم  -استمرار ورزش در زندگی مردم ،تثبیت
نشدن ورزش در زندگی مردم

شکل  .1مدل نهائی موجود نهادینه کردن ورزش همگانی

بر اساس مدل نهایی موجود میتوان گفت
نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور تحت
تأثیر یک سری شرایط خاصی است .این شرایط
در  3دسته طبقهبندی شدهاند که عبارتاند از:
شرایط علی ،شرایط زمینهای و شرایط
مداخلهگر .در این تحقیق شرایط علی عبارتاند
از :حوادث یا وقایعی که به ایجاد یا رشد پدیده
منجر میشود (استراوس و کوربین )2301 ،و
شامل ضعف وحدت ساختاری و سیاستگذاری
کالن ،عدم برنامه بلندمدت و هماهنگ از طرف
وزارت ورزش ،ضعف وجود تجهیزات و امکانات

کم هزینه برای همه مردم ،عدم ارتقای آگاهی
مردم از طریق آموزش رسمی هستند .شرایط
مداخلهگر ،شرایط ساختاری هستند که به
پدیدهای تعلق دارند و بر راهبردها و
استراتژیهای کنش یا کنش متقابل اثر
میگذارند .آنها راهبردها و استراتژیها را در
درون زمینه خاصی سهولت میبخشند یا آنها را
محدود و مقید میکنند (استراوس و کوربین،
 )2301و شامل :عملکرد ضعیف رسانهها،
عملکرد ضعیف نهادهای آموزشی ،عملکرد
ضعیف خانوادهها و نبود برنامهای واحد و مدو
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برای سازمانهای مختلف می باشند شرایط
زمینهای عبارت از سلسله زمینههای خاص
هستند که طی آن راهبردهای کنش یا کنش
متقابل برای اداره ،کنترل و پاسخ به پدیده
صورت میگیرد (استراوس و کوربین )2301 ،و
شامل :کمبود متخصص و تئورسین در زمینه
ورزش همگانی ،کمبود امکانات سختافزاری در
فضاهای عمومی ،کمبود وحدت برنامهریزی و
هماهنگی بین نهادهای و کمبود مدیران علم محور
و متخصص می باشد .شرایط مذکور به طور کلی و
در امتداد با یکدیگر باعث عدم گرایش به ورزش
همگانی میشود و عدم گرایش افراد به ورزش
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
میدهند و یا استراتژی خاصی را اتخاذ میکنند و
تعامل مذکور را در قالب عدم گرایش مردم به
ورزش همگانی در زندگی روزمره ،ضعف وحدت و
برنامهریزی بلندمدت بین نهادها ،برنامه محور و
علم محور نبودن برنامهها در نهادهای آمورشی و
صدا و سیما در جامعه نشان میدهند و پیامدها و
نتایجی در زندگی روزمره مردم وارد میشود که
عبارتاند از :ضعف ارتقای سطح آگاهی مردم ،باال
رفتن هزینههای درمان ،ضعف ارتقا سالمت
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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شرایط علی:
 وحدت ساختاری و سیاستگذاری کالن 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

شرایط زمینه ای
 وجود متخصص و کارشناسصاحبنظر در این زمینه
 توسعه امکانات سخت افزاری وحدت برنامه ریزی و هماهنگیبین نهادها
 وجود مدیران علم محور ومتخصصص

پدیده:
نهادینه
همگانی

شدن

ورزش

تعامالت:
 گرایش مردم به ورزش همگانی در زندگی روزمره–وحدت و برنامه ریزی بلند مدت بین نهادها
-برنامه محور و علم محورشدن برنامه ها در نهادهای آمورشی و صداو سیما،

شرایط مداخله گر:
 عملکرد درست صداو سیما عملکرد با برنامه بلند مدتنهادهای آموزش رسمی
 عملکرد صحیج و حمایت خانوادهها
 وجود برنامه واحد برای سازمانهای مختلف

پیامدها:
 ارتقای سطح آگاهی مردم -کم شدن در هزینه های درمان  -ارتقا سالمت اجتماعی مردم  -نشاط داشتن مردمجامعه ،فراگیری شدن ورزش در زندگی مردم  -استمرار ورزش در زندگی مردم ،تثبیت شدن ورزش در زندگی مردم

شکل  .2مدل نهائی مطلوب نهادینه کردن ورزش همگانی

بر اساس مدل نهایی مطلوب میتوان گفت
نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور تحت
تأثیر مجموعه شرایط خاصی باید باشد .این
شرایط در  3دسته طبقهبندی شدهاند که
عبارتاند از :شرایط علی شامل :وحدت ساختاری
و سیاستگذاری کالن ،وجود برنامه بلندمدت و
هماهنگ از طرف وزارت ورزش ،وجود تجهیزات
و امکانات کم هزینه برای همه مردم ،ارتقای
آگاهی مردم از طریق آموزش رسمی شرایط
مداخلهگر شامل :عملکرد صحیح رسانهها،
عملکرد با برنامه علمی و بلندمدت نهادهای

آموزشی ،عملکرد صحیح و آگاهانه خانوادهها و
وجود برنامهای واحد و مدون برای سازمانهای
مختلف و شرایط زمینهای که شامل :وجود
متخصص و کارشناس صاحبنظر در زمینه
ورزش همگانی ،توسعه امکانات سختافزاری در
فضاهای عمومی ،وحدت برنامهریزی و هماهنگی
بین نهادهای و وجود مدیران و کارشناسان علم
محور و متخصص طبقهبندی میشوند .شرایط
مذکور به طور کلی و در امتداد یکدیگر باعث
بروز پدیدهای به نام نهادینه کردن ورزش
همگانی میشود .گرایش افراد در کشور به
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ورزش همگانی بر اساس مدل مطلوب از این
شرایط متأثر بوده است و در برابر آن تعامالت
خاصی را مردم انجام میدهند و یا استراتژی
خاصی را اتخاذ میکنند و تعامل مذکور را در
قالب گرایش مردم به ورزش همگانی در زندگی
روزمره ،وجود وحدت و برنامهریزی بلندمدت
بین نهادها ،برنامه محور و علم محور بودن
برنامهها در نهادهای آمورشی و صدا و سیما در
جامعه میشود و پیامدها و نتایجی در زندگی
روزمره مردم وارد میشود که پیامدهای مذکور
به این صورت دستهبندی شدهاند :ارتقای سطح
آگاهی مردم ،پایین آمدن هزینههای درمان،
ارتقا سالمت اجتماعی مردم ،نشاط داشتن مردم
جامعه ،فراگیری شدن ورزش در زندگی مردم،
استمرار ورزش در زندگی مردم ،تثبیت شدن
ورزش در زندگی مردم.
بحث و نتیجهگیری
هدف عمده این پژوهش ارائه مدل مطلوبی برای
نهادینه شدن ورزش همگانی در کشور است .با
ارائه مدل موجود ضعفهایی که در این زمینه
موجود است ،شناسایی شد .مهمترین عاملی که
اساتید و متخصصین به آن اشاره داشتند ،نبود
یک سیاستگذاری کالن و مدیریت قوی در
وزارت ورزش و جوانان است.
در کشور ما وزارت ورزش و جوانان بیشتر به
ورزش قهرمانی و کارهای جزئی مشغول
میباشند .در صورتی که ورزش قهرمانی باید زیر
نظر کمیته ملی المپیک باشد و وزارت ورزش به
سالمت عموم مردم توجه داشته باشد و بتواند با
اجرای این برنامهها به ترویج ورزش همگانی
کمک کند.
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مدل مطلوبی که در این تحقیق به دست آمد،
میتواند راهنمای خوبی برای نهادینه کردن
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
نمیتواند موجب افزایش مشارکت مردم در
ورزش همگانی شود ،زیرا ورزش همگانی یک
محصول اجتماعی و یک فراورده بین بخشی و
خروجی کل جامعه است؛ بنابراین یکی از دالیل
ناکامی برنامههای فعلی ،جزیرهای عمل کردن و
نداشتن یک مدل مطلوب و نقشه نظاممند
کلینگر در این حوزه است ،مدل ارائه شده
مطلوب در این تحقیق میتواند به عنوان ابزاری
تحلیلی مبنای عمل ورزش همگانی ایران قرار
گیرد تا بتواند بهگونهای منطقی و اصولی به حل
مشکالت بیشمار در حوزه ورزش ایران کمک
کرد.
در این زمینه هدفگذاری و تعیین راهبردها در
قالب برنامهریزی از اهمیت زیادی برخوردار
است .از مؤلفههای بسیار مهم در برنامهریزی
ورزش همگانی و ارتقای فعالیت بدنی در جامعه،
مدارس و دانشگاهها میباشند که تربیت نیروی
انسانی متخصص را عهدهدار هستند ،سید عامری
( )2350در تحقیق خود بیان داشت که استفاده
از مربیان متخصص و نیروی انسانی متخصص و
علمی در توسعه ورزش همگانی نقش مهمی
دارد .اتقیا ( )2301کمبود متخصصان و مربیان
را باعث ضعف ورزش همگانی میداند ،همچنین
وجود مدیران شایسته و متخصص در بخش
ورزش همگانی نقش و تأثیر مهمی در نهادینه
کردن ورزش همگانی دارند.
یکی دیگر از مباحث مهم ،ارزشیابی مدیران
ورزشی است .به عنوان مثال ،در کشور ما طبق
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اطالعات ارائه شده از طرف دولت 28 ،درصد
بودجه همه فدراسیونهای ورزشی باید صرف
ورزش همگانی شود ،ولی چون ارزشیابی مدیران
ورزشی در کشور مبتنی بر کسب مدال و
پیروزیها در ورزش قهرمانی است ،این مدیران
ترجیح میدهند این  28درصد را هم صرف
ورزش قهرمانی کنند .ارزشیابی یک مدیر باید
جذب عموم مردم به ورزش باشد و بودجههای
دولتی باید برای سالمت اجتماعی همه مردم
خرج شود.
بر پایه مدل موجود و مطلوب حاصل از تحقیق
حاضر ،میتوان فرایند ورزش همگانی ایران را
تجزیه تحلیل کرد و به نتیجه مطلوب رسید .این
مدل چارچوبی مناسب و بومی برای مطالعات در
این حوزه است و به عنوان مقدمهای به منظور
همگانی شدن ورزش در ایران میتواند مبنای
عمل قرار گیرد و شناخت جامعی بر پایه
شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر ورزش همگانی
ایران و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر پدید
آورد و نهایتاً میتواند با ارائه اطالعات مورد نیاز،
زمینه ساختار و رفتار ورزش همگانی ایران را
تبیین نماید.
منابع
 انور خولی ،امین ( .)2302ورزش و جامعه ،ترجمه
حمیدرضا شیخی ،تهران نشر سمت.
 اتقیاء ،ناهید ( .)2301نیازسنجی ورزشيی بيانوان
شياغل در دانشيگاه الزهيرا و ارائيه راهکارهيای
کاربردی ،مجله علوم حرکتی و ورزش ،سال ششم
 اسييتراوس ،آنسييلم و جولیييت ،کييوربین (.)2301
اصييول روش کیفييی ،نظری يه مبنييایی ،روی يههييا و
شیوهها /ترجمه بیوك محمدی ،چيا دوم تهيران
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 ازکیيا ،مصيطفی و غفياری ،غيالمرضيا (.)2300
جامعهشناسی توسعه ،تهران انتشارات کیهان.
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 آذرنیييا ،هييدایت ( .)2300بررسييی گييرایش
دانشيجویان دانشيگاه تبریيز بيه ورزش همگيانی،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تبریز.
 بالنچييارد ،کنييدال ( .)2301مييردمشناسيی ورزش،
علیرضا حسنزاده ،تهران نشر افکار.
- تندنویس ،فریدون ( .)2300مقایسه دیدگاههيای
اعضای هیئت علمی ،مربیان ،ورزشکار و مدیران در
مييورد چگييونگی توسييعه ورزش همگييانی ،مجلييه:
پژوهش در مدیریت ورزشی ،شيماره  ،9صيص -2
.11
 سند راهبردی نظام جامع توسيعه تربیيتبيدنی و
ورزش کشور ( .)2301سازمان تربیتبدنی ،توسعه
محیط حقوقی.
 جوادی پيور ،محميد و سيمیع نیيا ،مونيا (.)2352
ورزش همگيانى در ایيران و تيدوین چشيمانيداز،
استراتژى و برنامههاى آینده ،نشریه پژوهشهيای
کياربردى در ميدیریت ورزشيى ،شيماره  ،1صيص
.12-38
 روشه ،گی ( .)2301مقدمه ای بير جامعيه شناسيی
عمومی ،کنش اجتماعی ،ترجمه هما زنجيانی زاده،
مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 سید عامری ،میرحسن ( .)2350نیازسنجی
شهروندان ارومیهای به ورزش همگانی ،نشریه
پژوهشهای کاربردى در مدیریت ورزشى ،شماره
 ،1صص .03-13
 شهبازی ،مهدی؛ شعبانی مقدم ،کیوان؛ صفاری،
مرجان ( .)2351ورزش همگانی (ضرورت ،موانع و
راهکارها) .مجلس و راهبرد ،دوره  ،18شماره ،10
صص .51-05
 صفاری ،مرجان ( .)2351طراحی مدل ورزش
همگانی ایران ،رساله دکتری ،دانشگاه تربیت
مدرس.
 غفوری ،فرزاد ( .)2300مطالعه انواع ورزشهای
همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائه مدل
برای برنامهریزیهای آینده ،دفتر ملی مدیریت و
توسعه ورزش کشور ،سازمان تربیتبدنی جمهوری
اسالمی ایران.
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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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