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 چکیده
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 مقدمه

فرهنگی است که پیوندي  -اي اجتماعیورزش، پدیده

نهادها و ساختارهاي اجتماعی دارد و باید  ۀپویا با مجموع

عنوان بخشی از نیازهاي ساختاري انسان مورد توجه افراد به

جامعه باشد. یکی از علل مهم ترقی و توسعۀ کشورهاي 

پیشرفته، اهتمام ارکان این جوامع به اصل مهم ورزش و 

 مانند نیز ورزش، ).10تعمیم آن در سطوح مختلف است (

 در همواره باید ماندگاري براي اجتماعی هايعرصه دیگر

 را خویش زوایاي و ابعاد و بکوشد خویش توسعۀ و رشد

 . ورزش)1(کند  تقویت و تثبیت دهد و گسترش و بسط

 میالدي 60 دهۀ محصول آن، يامروز مفهوم به 1همگانی

 و مردم فراغت اوقات به توجه میالدي، 60 دهۀ درست. ا

 و گرفت قرار توجه مورد رسمی ساختارهاي قالب در ورزش

 هايدولت ايبرنامه هاياولویت و هاسیاست جزء تدریجبه

 مفرح و ینههزکم ابزار عنوانبه همگانی ورزش). 7شد ( وقت

 از عموم براي اجراي آن قابلیت که مؤثر حال عین در و

 تواندیم دارد، وجود اجتماعی و فردي هايیژگیو حیث

 بسزایی سهم افرادۀ روزان زندگی ۀاز برنام بخشی عنوانبه

 آنها اجتماعی و روانی جسمانی، سالمتی سطحي ارتقا در

 پیشرفت ۀکمیت توسط همگانی ). ورزش13باشد ( داشته

 نساخت فراهم و عبارت یک عنواناروپا به شوراي ورزش

 زمان در کردن ورزش به مندافراد عالقه براي ییهافرصت

 بدون ورزشی هايیتفعال در جهت مشارکت فراغت اوقات

 و نژادي اجتماعی، وضعیت از محدودیت ناشی گونهیچه

 استنباط تعریف این از آنچه .شده است تعریف معلولیت

 مندبهره کردن ورزش از باید افراد ۀکه هم است این دشومی

 از دیگر برخی). 22افراد است ( ۀهم حق ورزش و شوند

 طوربه کهدانند یم ورزشی را همگانی ورزش نظران،صاحب

 و به تأسیسات و ستاجرا قابل شرایط هر در عمومی و

 و براي سالمتی و ردنیاز ندا خاصی تخصصی امکانات

                                                           
1. Sport for all 

 ).7( آیدیدرم اجرا به فراغت اوقات گذراندن

 هاياتحادیه ،همگانی ورزش آغاز عملیات زمان از

، عمومی مشارکت میزان افزایش در جهت تحقق ورزشی،

 تفریحات و ورزش در براي شرکت قوانینی تقویت و تهیه

). 20( کنندمی تالش زندگی کیفیت بهبود و بدنی

 متنوع بسیار بدنی فعالیت در شرکت براي هاي افرادانگیزه

 اجتماعی، عوامل مانند انگیزشی عوامل از برخی .است

 در شرکت براي فرد تمایل در توانندمی فرهنگی و محیطی

 ). امروزه13باشند ( اثرگذار ورزشی و بدنی هايفعالیت

 وظایف از یکی به تفریحی يهاورزش همگانی کردن

 دهدیم ها نشانپژوهش نتایج .است شده تبدیل هادولت

 ۀسرلوح را همگانی ورزش گسترش باید هادولت که

 باید صورت این غیر در دهند؛ قرار خود درازمدت يهابرنامه

 در کار از غیبت ،هایماريب کنندةننگرا انتظار آمارهاي در

 و یروممرگ افزایش ،یتحرککم از ناشی هايیماريب اثر

بنابر اهمیت  ).18عمومی باشند ( بهداشت سطح کاهش

 ورزش شدن صورت نهادینه موضوع ورزش همگانی، در

 منافع ةمشاهد و سازنده تغییرات شاهد توانیممی همگانی

 جسمی و روانی سالمت و کشور ورزش بر روي آن شماریب

 کسبتوانیهمگانی م ورزش تأثیراتاز   .باشیم جامعه افراد

 فراغت، کسب اوقات سازيیغن لذت، احساس و نشاط

 و پیوند شغلی، روابط بهبود جسمانی، آمادگی و سالمتی

 درمان و پیشگیري زندگی، شیوة و اجتماعی ارتباطات

 و بخشیفرح ورزش، آثار و فواید به یابیدست ،هایماريب

 کاهش و مدیریت سموم، دفع و انرژي تخلیۀ بودن، خطربی

 عواطف از اندام، برخورداري تناسب از برخورداري و وزن

 ).3اجتماعی را برشمرد ( روابط و تعامل گسترش اجتماعی،

در خصوص توسعۀ ورزش با توجه به اهمیت موضوع، 

است که به بررسی  گرفتهانجام  متعددي تحقیقات همگانی

عباسی بختیاري و پردازیم. اجمالی برخی از آنها می
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) در پژوهشی دریافتند که موقعیت 2017همکاران (

استراتژیک ورزش قهرمانی و همگانی دانشگاه آزاد اسالمی 

 موردنظریابی به اهداف دسترو براي تهاجمی است و ازاین

هایی شامل توسعه و ترویج تورهاي ورزشی و ياستراتژ

طوح ملی و استانی، توسعۀ کمی و کیفی گردشگري در س

ورزش همگانی و مسابقات قهرمانی با هدف پوشش زنان، 

جامعه، توسعۀ کمی و کیفی  درآمدکممعلوالن و افراد 

ي ورزشی) با هارشتهرویدادهاي ورزشی متمرکز (در اغلب 

حضور واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمی و تسهیل و 

به ورزش جهت  مندانالقهعایجاد زمینۀ مطلوب براي 

دلیل نگرش مثبت جامعه و به هادانشگاهتحصیل در 

به ورزش و حمایت مقامات دانشگاه را توصیه  هاخانواده

 ۀدر برنامنیز ) 2016( 1ورزشی برنت ۀکمیت). 14کردند (

، 2016-2020 يهااستراتژیک خود براي سال

 هاييتوسعۀ ورزش را شامل سازماندهی باز هايياستراتژ

ها در این تابستانی و زمستانی برنت، ارتقاي کیفی ورزش

ناحیه، افزایش تبادل ورزشکاران، مربیان، مدیران و داوران 

ن اصدر بین ساکن ۀورزشی و ایجاد تفاهم فرهنگی و سع

) در 2014(2ونگ و تیلور). ک16( اندمنطقه عنوان کرده

مگانی استفاده از امکانات ورزش ه«پژوهش خود با عنوان 

به این نتیجه رسیدند که مشارکت  »معلوالن ۀوسیلبه

معلوالن در ورزش سهم اندکی از مشارکت در ورزش 

اما  .همگانی کشور انگلستان را در مراکز ورزشی آنها دارد

و بیشتر و بهتر در  رندآنها اهمیت زیادي براي جامعه دا

نشان داد  هاهستند. همچنین، یافتهدستور کار دولت 

بیشتري براي شرکت در  ۀالن نسبت به افراد سالم عالقمعلو

در همین . )21( ورزشی با حضور مربی دارند هايیتفعال

 دادندنشان  ی) در پژوهش2014و همکاران ( 3هامر زمینه،

ورزش، با احساس مشارکت و  ۀکه پرداختن به سطوح پای

                                                           
1. Barents Sport Committee 
2. Kung and Taylor 

ست که این امر به توسعۀ ورزش و اعمل همراه  ةانگیز

و  4. کانترز)17( دشومت اجتماع منجر میافزایش سال

به این نتیجه رسیدند که بیشتر  نیز )2013همکاران (

اما  کنند،یمدرسه شرکت م يهاآموزان در ورزشدانش

را دو گروهی که در  پوستانیاهدرآمد و سکودکان قشر کم

عرض خطر بیشتري از عدم فعالیت بدنی و نتایج منفی آن 

 .)19( قرار دارند، دانستند

) در تحقیق خود به این نتیجه دست 1398حسامی (

یافت که توسعۀ ورزش همگانی استان کردستان در گرو 

شده در موقعیت ینتدوهاي ياستراتژاجرایی کردن 

 8براي استان کردستان  چراکهخواهد بود،  کارانهمحافظه

تهدید وجود دارد  8فرصت و  10نقطۀ ضعف،  6نقطۀ قوت، 

هاي عوامل داخلی و خارجی، موقعیت یسماترو نتیجۀ 

 نشان داد. کارانهمحافظهاستراتژیک ورزش همگانی استان را 

تفسیري توسعۀ ورزش  -همچنین، در مدل ساختاري

هدف استراتژیک  11همگانی استان پنج سطح متشکل از 

و همکاران  جعفري مال نتایج پژوهش). 4وجود داشت (

سوم، چهارم و پنجم توسعه،  ۀنشان داد در برنامنیز ) 1396(

ها در ورزش و ترتیب توسعۀ ورزش روستایی، نقش رسانهبه

 1404انداز و راهبرد در ورزش همگانی در افق تدوین چشم

ه، گرفتها و اقدامات انجامبرجسته بود. در مجموع، برنامه

ه ساختهاي ترویج و توسعۀ ورزش همگانی را فراهم زمینه

ها و اقدامات ، برنامههایريگاست. با این حال، جهت

همچنین،  .)11( صورت مقطعی بوده استه بهگرفتانجام

) 1396هاي پژوهش شعبانی و خواجه (براساس یافته

بودن،  ینههزها، فضاهاي طبیعی، کمسالمت جامعه، رسانه

آموختگان هاي ورزش همگانی، اینترنت، دانشتأتوسعۀ هی

بر رایگان بودن  یدتأک تربیت بدنی، تعالیم دینی و ۀرشت

ترین عوامل اثرگذار بر توسعۀ ورزش ترتیب از مهمورزش به

3. Hamer 
4. Kanters 
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) به این 1394( . ساالري اسکر)8( همگانی کشور بودند

آگاهی از فواید نانتیجه رسید که عواملی مانند مسائل مالی و 

مربوط به ورزش همگانی  يهاچالش ینترفعالیت بدنی مهم

 ي. در مقابل راهکارهاشوندیشهرستان کهنوج محسوب م

 ۀزمین راهکارها در ینترفرهنگی و اقتصادي نیز مهم

. صفاري و )6( پرداختن به ورزش همگانی مورد توجه بودند

کردند که مشارکت مردم در ورزش  ید) تأک1394همکاران (

این مدل  ۀپای . برپذیردیتر اثر مگسترده هايینهاز زم

وتحلیل کرد و ایران را تجزیهیند ورزش همگانی افر توانیم

. نشان پژوهش )9( جدید دست یافت يبنددسته ینوعبه

) نشان داد که سه دسته 1394منتظر حجت و منصوري (

هاي فردي و اجتماعی، ویژگی –عوامل اقتصادي 

هاي فیزیکی و نهادي بر مشارکت در ورزش زیرساخت

 در) 1393( همکاران و رضوي .)12( همگانی اثرگذارند

 این را به مشهد شهر همگانی ورزشانداز چشم يامقاله

 ورزشکار، سالم، ياجامعه به رسیدن«کرد:  ترسیم صورت

 ایجاد شرایط برايبنابراین ». بهتر زندگی به امید وبانشاط 

 به باید ورزش ورزشی، هايیتفعال در مداوم مشارکت الزم

 آنها تا دشو ارائه افراد پایین به سنین در بخشیلذت صورت

 ۀ. ارائ)5( ندکن پیدا تمایل آن به دوباره آینده در بتوانند

 که شودیم سبب به افراد بخشلذت صورتبه ورزش

 درونی میل یک صورتبه ورزشی هايیتفعال در مشارکت

 ایجاد یابد. ادامه مداوم طوربه آن افراد در مشارکت و یددرآ

 یندخوشا و بخشلذت تجارب یريگشکل براي الزم شرایط

 هايیتفعال سطح افزایش براي مناسب راهکاري ورزش در

 نگرش تغییر سبب خود که ستا پایین سنین در ورزشی

 همه از و بدنی فعالیت و تمرین ارزش خصوص در افراد

 سالمتی مانند سودمندتري و بلندمدت نتایج کسب تر،مهم

 ورزشی هايیتفعال در مداوم مشارکت طریق از افراد براي

 ).2( شودیم یزندگ طول در

                                                           
1. Grounded Theory Approach 

 این ساختن محقق دنبالبه پژوهش این با این اوصاف،

ورزش ۀ زمین در که هاییفعالیت طریق از که ستا امر

 آن به مربوط هايریزيبرنامه گرفت، خواهد صورت همگانی

ضرورت  رویند. ازاگیر انجام سودمندتر و هدفمندتر

اي جامع و راهبردي برنامه ۀپرداختن به این مقوله و ارائ

 به . تاشودیبراي ورزش همگانی بیش از پیش نمایان م

 ورزش مختلف هايجنبه ۀزمین در متعددي تحقیقات امروز

 به مربوط متنوع هايبخش که است گرفته انجام همگانی

 جامعی تحقیق حال این با .دانکرده تحلیل و بررسی را آن

 بررسی را همگانی ورزش توسعۀ در دخیل عوامل ۀهم که

 شایسته است لذا است. نگرفته صورت تاکنون، باشد کرده

 در دخیل عوامل و ورزش همگانی هايشاخص شناسایی با

 در پیشرفت و توسعه مناسبی براي يهاراهبرد ،آن توسعۀ

 اهدیدگ از که هاییروش و شود ارائه همگانی ورزش ۀعرص

 شود د، معرفیهستن بهترین تحقیق، نتایج نیز و نامتخصص

 در ستا قرار که هاییفعالیت بودن سودمند و هدفمند با تا

 ارزشمند منافع از را جامعه بتوان ،گیرد صورت حوزه این

 رد حاضر تحقیق روینساخت. ازا مندبهره همگانی ورزش

 مدل براساسو  علمی هايشیوه از استفاده با است تالش

مبتنی  را ورزش همگانی فسیري، مدل توسعۀت -ساختاري

  ارائه کند. بر رویکردهاي جهانی

 
 قیتحق روش

مطالعات شناسی، از نوع تحقیق حاضر از نظر روش

 کیفی پژوهش بر ۀاست. مرحل آمیخته (کمی و کیفی)

انجام گرفته است.  1بنیاددادهۀ مند نظریمبناي طرح نظام

 است پژوهش کیفی روش نوع یک بنیادداده ۀنظری رویکرد

 را سیستماتیک هايیهرو سلسله یک استقرایی طوربه که

 ایجاد مطالعه مورد پدیده ةدربار ايیهنظر تا گیردیم کاربه

 يها، پژوهشگر براي تحلیل دادهروشکند. براساس این 
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 ۀتدوین نظریه باید سه مرحل منظوربهشده، کیفی گردآوري

کدگذاري باز، محوري و انتخابی یا گزینشی را پشت سر 

 ۀپارادایمی منطقی یا تصوري از یک نظری ۀبگذارد و به عرص

از  ادهبا استفدر بخش کمی نیز در حال تکوین بپردازد. 

ارتباطات  ةسطوح مدل و نحو یريتفس -يساختار مدلسازي

آماري  ۀجامع. شد یمترس شدهییشناساي هاشاخص یانم

ن مدیریت ورزشی آشنا امتخصص وخبرگان  شاملق تحقی

ن و مدیران ارشد و میانی به موضوع پژوهش و مسئوال

هاي هاي ورزشی (وزارت ورزش و جوانان، فدراسیونسازمان

ملی المپیک و پارالمپیک، ورزش شهرداري،  ۀورزشی، کمیت

 سال 10با سابقۀ شغلی بیش از  ورزش آموزش و پرورش)

هاي پژوهش یريگاز نوع نمونه یريگبودند. روش نمونه

هدفمند و  یريگهاي نمونهو با استفاده از روش بودکیفی 

اقدام شد. به این  یريگشاخص اشباع نظري نسبت به نمونه

هدفمند، چندین نفر  یريگمنظور، با استفاده از روش نمونه

با  و ندو مورد مصاحبه قرار گرفتشدند از خبرگان شناسایی 

نفر از  12تعداد  ،شدهیندهاي گفتهاتوجه به مراحل و فر

هاي باز قرار گرفتند. کارشناسان و خبرگان مورد مصاحبه

به اشباع  شدهيهاي گردآوردهم داده ۀاگرچه از مصاحب

ها تا نفر اطمینان بیشتر مصاحبه منظوربه ،نظري رسیدند

در بخش  یدوازدهم ادامه پیدا کردند. براي بررسی روای

کار گرفته شد، ي بهامرحلهتکنیک دلفی سه، کیفی

کنندگان هاي پژوهش براي مشارکتیافتهصورت که بدین

مطالعه و   مرحله سه و طیارائه و متن نظریه توسط آنها 

روش ها از پایایی دادهبراي تأیید آنها اعمال شد.  هاينظر

رصد توافق د ۀنتایج نشان داد رابط بازآزمایی استفاده شد و

پس از  ست.اکه مناسب  80/0درون موضوعی برابر است با 

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش همگانی کشور با 

 یسیماتر یدر جدولشده ییشناسارویکرد جهانی، عوامل 

قرار  یقتحق ۀنمون یارو در اخت یمپرسشنامه تنظ صورتبه

 ISMروش  گرفت و از آنان درخواست شد براساس

روابط  یینتع يادامه برا در. را تکمیل کنند هاپرسشنامه

 -يساختار مدلسازيها، از روش شاخص معلولی -یعل

 استفاده شد. تفسیري

 
 قیتحق يهاافتهی و جینتا

ي هاشاخصتفسیري  -منظور ترسیم مدل ساختاريبه

توسعۀ ورزش همگانی با رویکرد جهانی، الزم بود که ابتدا 

توسعۀ ورزش همگانی با رویکرد جهانی ي مؤثر بر هاشاخص

، ابتدا 1منظور، براساس مراحل جدول شناسایی شوند. بدین

 شناسایی و سپس اقدام به ترسیم مدل شد. هاشاخص

 
 ي توسعۀ ورزش همگانیهاشاخص. روش شناسایی 1جدول 

 اقدامات مراحل
 نمونه تحقیقمصاحبه عمیق با  مرحلۀ اول
ي حاصل از هادادهتحلیل  مرحلۀ دوم

مصاحبه با استفاده از 
نظریه داده بنیاد به شرح 

 این مراحل

 کد اولیه 45و شناسایی  هامصاحبهکدگذاري باز 
 مفهوم 15کدگذاري محوري و شناسایی 
مقوله عمده شامل عوامل مرتبط با سبک زندگی، محیط  6کدگذاري انتخابی و شناسایی 

، عوامل اقتصادي و يارسانهحقوقی، عوامل اجتماعی، مشارکت در ورزش همگانی، عوامل 
 ورزش همگانی توسعۀبر  مؤثر يهاشاخصعنوان زیرساختی به
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با توسعۀ ورزش ي مرتبط هاشاخصپس از شناسایی 

تفسیري  -مدل ساختاري ترسیم همگانی کشور، جهت

 به مراحل عوامل توسعۀ ورزش همگانی با رویکرد جهانی

 :گرفت انجام زیر شرح

 یک ساختاري تعامل ماتریس تشکیل منظوربه ابتدا

 اختیار در و تشکیل هاشاخص شامل شش در شش ماتریس

 زیر اصول براساس اعضاي نمونه. شد داده قرار نمونه

اط ارتب »iو  j« هر ازاي کردند و به تکمیل را هاماتریس

 :میان این دو متغیر در چارچوب بررسی زیر است

• V :سطر شاخص i  ستون شاخصبراي رسیدن به 

j کند.کمک می 

• A :ستون شاخص j سطر شاخصرسیدن به  براي 

i کندمی کمک. 

• xستون يها: شاخص j سطر  و i  براي رسیدن به

 همدیگر کمک خواهند کرد.

• Oستون يها: شاخصj   و سطر i  بدون ارتباط

 هستند.

 مشخص است. 2در جدول  1خودتعاملی ماتریس نتیجۀ
 

 (SSIM) شدهییشناساي هاشاخص یخودتعامل یسماتر .2جدول 

ف
ردی

 

ي توسعۀ ورزش همگانی با رویکرد هاشاخص
 جهانی

1 2 3 4 5 6 

 O X V A O  عوامل مرتبط با سبک زندگی 1
 O X V V   محیط حقوقی 2
 V A A    عوامل اجتماعی 3
 A A     مشارکت در ورزش همگانی 4
 A      يارسانهعوامل  5
       عوامل اقتصادي و زیرساختی 6

 
 باید ولیها یريپذدر دسترس یسبه ماتر یابیدست براي

شوند.  یلتبد یکبه صفر و  3 جدول در یادشده نمادهاي

 V صورتبه SSIMدر ماتریس  i,j چنانچهمنظور ینبد

تبدیل به یک است  (i,j)باشد، بنابراین در ماتریس دستیابی 

در ماتریس  (i,j)شود. چنانچه تبدیل به صفر می (j,i)و 

SSIM صورتبه A در ماتریس دستیابی  ،باشد(i,j)  به صفر

وارد  x صورتبه (j,i)شود. چنانچه به یک تبدیل می (j,i)و 

نیز  j,iدر ماتریس دستیابی به یک و  (j,i)بنابراین  ،شود

وارد شود،  O صورتبه) i,jشود. چنانچه (تبدیل به یک می

 ).3(جدول  شودصفر می j,iو  i,jبنابراین 

 
 (RM) یهاول یريپذدسترس ةشداصالح ماتریس .3جدول 

ف
ردی

 

ورزش همگانی با رویکرد  توسعۀ يهاشاخص
 جهانی

1 2 3 4 5 6 

ت
در

ق
 

وذ
نف

 

 3 0 0 1 1 0 1 عوامل مرتبط با سبک زندگی 1
 4 1 1 1 0 1 0 محیط حقوقی 2
 3 0 0 1 1 0 1 عوامل اجتماعی 3
 2 0 0 1 0 1 0 مشارکت در ورزش همگانی 4
 4 0 1 1 1 0 1 يارسانهعوامل  5
 4 1 1 1 1 0 0 عوامل اقتصادي و زیرساختی 6
  2 3 6 4 2 3 وابستگی میزان 

                                                           
1. Structural Self-Interaction Matrix 
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از  یکهر یوابستگ یزانقدرت نفوذ و م ،3 جدول در

نمونه، قدرت نفوذ  برايها محاسبه شده است. شاخص

معنا که بر  یناست؛ به ا 4 »عوامل اقتصادي و زیرساختی«

 ،است 2آن  یوابستگ یزانو م گذاردمی تأثیر شاخص 4

 عوامل اقتصادي و زیرساختی يبر ارتقا شاخص 2 یعنی

ها استفاده شاخص بنديطبقهاعداد در  ین. اگذارندمی تأثیر

د گیرمک انجام  یکم یلتحل یداما قبل از آن با شوند،می

 ).1(شکل 

 

 
 نتیجۀ تحلیل میک مک. 1شکل 

 
 يرا برا نفوذ قدرتو  یوابستگ میزان یجۀنت 1 شکل

هاي شاخص اساس این بر. دهدمینشان  هاشاخص از یکهر

اي و عوامل اقتصادي و محیط حقوقی، عوامل رسانه

شاخص عوامل مرتبط با سبک  نفوذي، منطقۀ زیرساختی در

عوامل هاي شاخص و خودمختار (مستقل) ۀدر منطقزندگی 

ند. اوابسته منطقه اجتماعی و مشارکت در ورزش همگانی در

و  نفوذند که قدرت ایخودمختار شامل عوامل واملع

قدرت  يند. عوامل وابسته دارادارو متوسط  یفضع یوابستگ

 معموالًعوامل  ین. اهستندباال  نسبتاً یوابستگ یکم ول نفوذ

 يدارا یونديهدف هستند. عوامل پ یا یجهنت یرهايمتغ

 يو عوامل نفوذ هستند یادز یو وابستگ یادز یتقدرت هدا

باشند میکم  یوابستگ یول یادز نفوذقدرت  يدارا یزن

 .)2014، 1(مالون

 یتو اولو هاشاخصسطح  یینتع برايبعد  ۀمرحل در

هر عامل  يبرا نیازپیش ۀو مجموع یابیدست ۀمجموع آنها،

 شامل شاخص هر یابیدست ۀ. مجموعشودمی یینتع

و  پذیرندمی تأثیر شاخص ینکه از ا شودمی هاییشاخص

 ینکه بر ا شودمی هاییشاخص شامل نیازپیش ۀمجموع

 یسو تأثرها با استفاده از ماتر تأثیر ین. اتأثیرگذارند شاخص

و  یابیدست ۀمجموع یینتع از. پس آیدمیدست به یابیدست

 يه برادو مجموع ینعناصر مشترك ا شاخص،هر  نیازپیش

بودن  یکسانو در صورت  شودمی تعیین شاخصهر 

 هاشاخصاشتراکات، آن  ۀبا مجموع یابیدست ۀمجموع

رازینی و ( شودمیسطح باال در نظر گرفته  عنوانبه

بر  يتریشب يهدف اثرگذار یک). هرچه 1392همکاران، 

 تريپاییندر سطح  ISMباشد، در مدل داشته اهداف  یرسا

به  ییناز پا ياثرگذار ISMدر مدل  چراکه گیرد،میقرار 

اشاره  ییمدل نها شدهیطراح هايالیه بهباالست. سطح 

از  یسطوح قبل یدبا ،سطوح یردست آوردن سابه يدارد. برا

 .شود تکرار فرایند و شده جدا تریسما

  

                                                           
1. Malone 



 1399، تابستان 29 مارةش، 8دورة  نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی،                                                         32

 

 )اول(سطح  هاشاخص سطح تعیین. 4 جدول
 سطح مشترك )ورودي( نیازپیش مجموعۀ )خروجی( دستیابی مجموعۀ شاخص

  3 5و  3 4و  3 1
  4 4 6و  5، 4 2
  1 6و  5، 1 1و  4 3
 سطح اول 2 6، 5، 3، 2، 1 2 4
  - 6و  2 4و  3، 1 5
  - 2 5و  4، 3 6

 و دستیابی مجموعۀ که هاییشاخص 4 جدول براساس

 قرار اول سطح در باشند، یکسان آنها مشترك مجموعۀ

 سطح باالترین و اول سطح در 4شاخص  روازاین. گیرندمی

 دوم، سطح هايشاخص تعیین براي حال. گیردمی قرار

شود و به همین منوال کار می حذف 5 جدول از 4شاخص 

 ).5 جدول( یابد تا آخرین سطح مشخص شودادامه می

 
 هاشاخص دوم تا ششمسطوح  تعیین. 5 جدول

 سطح مشترك )ورودي( نیازپیش مجموعۀ )خروجی( دستیابی مجموعۀ شاخص
 سطح دوم

  3 5و  3 3 1
  - - 6و  5 2
 سطح دوم 1 6و  5، 1 1 3
  - 6و  2 3و  1 5
  - 2 5و  3 6

 سطح سوم
 سطح سوم - 5 - 1
  - - 6و  5 2
  - 6و  2 1 5
6 5 2 -  

 سطح چهارم
  - - 6و  5 2
 سطح چهارم - 6و  2 - 5
6 5 2 -  

 سطح پنجم و ششم
2 6 - -  
 سطح پنجم - 2 - 6

شده و شاخص ، تمامی سطوح مشخص5 جدول براساس

بنابراین، تنها شاخص . گیردمی قرار پنجم سطح در 6

 .گیرددر سطح ششم قرار می 2مانده یعنی شاخص باقی

تفسیري  -، مدل ساختاري5و  4جداول حال با توجه به 

هاي توسعۀ ورزش همگانی با رویکرد جهانی شاخص

 آید.دست میبه 2صورت شکل به
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 هاي توسعۀ ورزش همگانی با رویکرد جهانیتفسیري شاخص -. مدل ساختاري2شکل 

 
 يریگجهینت و بحث

 تفسیري -تدوین مدل ساختاريهدف از پژوهش حاضر 

بود و با  توسعۀ ورزش همگانی مبتنی بر رویکردهاي جهانی

دست آمد هایی بهانجام تحقیق با روش علمی مربوط، یافته

ها نشان داد هفت مقولۀ گیرد. یافتهیمکه مورد بحث قرار 

 هاشاخصاصلی بر توسعۀ ورزش همگانی اثر دارد. این 

زندگی، محیط حقوقی، عوامل  شامل عوامل مرتبط با سبک

ي و ارسانهاجتماعی، مشارکت در ورزش همگانی، عوامل 

مدل  براساسعوامل اقتصادي و زیرساختی بود. همچنین، 

شده در شش ییشناساي هاشاخصتفسیري،  -ساختاري

تر، یینپادهد که سطوح یمي شدند و نشان بندطبقهسطح 

رو دارند. ازاینیرگذاري بیشتري تأثبر روي سطوح باالتر 

از سطح  آنهااهمیت و سطوح  براساسها نیز تفسیر یافته

 گیرند.یمشش به سطح یک مورد بحث قرار 

 توسعۀشده در ییشناساین شاخص ترمهماولین و شاید 

نتیجۀ  دهد.یمورزش همگانی را محیط حقوقی تشکیل 

)، 2014هامر و همکاران ( با نتایج تحقیقات آمدهدستبه

 )1396شعبانی و خواجه ( و )1396( و همکاران جعفري مال

بر نقش شرایط قانونی و رسمی بر توسعۀ ورزش  مبنی

مطابق بررسی مبانی نظري و ادبیات  .همسو بودهمگانی 

، موضوع ورزش همگانی با اهداف مختلف مورد بخشاین 

ها بوده و بسیاري از کشورها با هدف ارتقاي توجه دولت

زایش امید به زندگی و نشاط اجتماعی و سالمت جامعه، اف

در توسعۀ  یزيراقدام به برنامه يورهمچنین افزایش بهره

نیز با وضع قوانین  ما اند. در کشوردهکرورزش همگانی 

قانون اساسی و مواد قانونی  3اصل  3مختلف از جمله بند 

در  169و  117، 13، و مواد 3از بند  13، ردیف 3-14بند 

ول تا پنجم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و هاي ابرنامه

قرار گرفته  یدفرهنگی، موضوع ورزش همگانی مورد تأک

فرابخشی  ۀ). موضوع ورزش همگانی یک مقول11است (

هاي هاي آن نیازمند همکارياست و براي ارتقاي شاخص

بخشی است. اینکه تصور شود سازمان خاصی متولی بین

ت. تمامی توسعۀ ورزش همگانی است، صحیح نیس

سالمت  ۀند که در زمینانحوي موظفهاي اجرایی بهدستگاه

هاي آنان اقداماتی را انجام دهند. کارکنان خود و خانواده

هاي آموزش و پرورش و علوم، وزارت بهداشت و وزارتخانه

دهند .... جمع کثیري از افراد جامعه را تحت پوشش قرار می

آموزان و دانشجویان متولی سالمت جسمانی دانش ینوعو به

هاي اجرایی به این توافق نرسند که دستگاههستند. تا زمانی

که براي افزایش سطح فعالیت بدنی باید با هم همکاري 
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اي هاي جزیرهسري فعالیتکنند، همچنان شاهد یک

کند و نتیجه هستیم که هر دستگاه براي خودش کار می

ه منتهی نخواهد ها به خروجی مورد انتظار جامعاین اقدام

هاي شد. از طرفی، حلقه گمشده ورزش همگانی ما همکاري

بین بخشی است. به عنوان مثال وزارت نیرو در یک محله 

توانند داراي استخر است، ولی شهروندان همان محله نمی

حتی  ؛مناسب از خدمات آن استخر استفاده کنند ۀبا هزین

هم اماکن ورزشی هاي اجرایی مختلف ها و دستگاهوزارتخانه

دهند و دلیل خود را در اختیار کارمندان یکدیگر قرار نمی

هاي اجرایی همکاري بین دستگاه ةاین اتفاق هم فقدان اراد

 براي ارتقاي سطح سالمت شهروندان از طریق ورزش است.

یابیم که در حال با نگاهی اجمالی بر محیط حقوقی  درمی

رزش همگانی در صورت بهبود و ارتقاي محیط حقوقی و

به ویژه عوامل  هاشاخصکشور، شاهد تحول در سایر 

با تصریح قانون  چراکهشویم، یماقتصادي و زیرساختی 

در توسعۀ ورزش،  هاسازماناساسی بر نقش همگانی 

ي ورزشی و نیز بهبود هابودجهتوان شاهد ارتقاي یم

 .هاي ورزشی در کشور بودیرساختز

پنجم قرار گرفت، شاخص شاخص دیگري که در سطح 

بر کسی پوشیده نیست . عوامل اقتصادي و زیرساختی بود

ی به عوامل نوعبههاي نوع بشر یتفعالکه امروزه تمامی 

اقتصادي وابسته است. همچنین، در صورت نبود 

توان شاهد آن پیشرفت در ینمهاي هر پیشرفتی، یرساختز

تثنا نیست جامعه بود. ورزش همگانی نیز از این قاعده مس

هاي مالی جهت اجرایی کردن ینههزو نیازمند صرف 

را  هابرنامهین ترمهمشده است که یکی از ینتدوي هابرنامه

جاي کشور يجاهاي ورزشی در یرساختزتوسعه و ارتقاي 

توان از اهمیت بخش ینمدهد. در این زمینه، یمتشکیل 

 خصوصی و نقش آنان در توسعۀ ورزش کشور غافل بود،

ي از بودجۀ اعمدهتوان بخش یمبا جلب رضایت آنان  چراکه

                                                           
1. Alshami 

ین تأمهاي ورزشی کشور یرساختزمورد نیاز را براي توسعۀ 

توان نگرش یمي جمعی هارسانهکرد. همچنین، با کمک 

هاي ورزشی براي یتفعالمردم به فواید ورزش و اهمیت 

سالمتی آنان را دچار تحول ساخت و آنان را به سمت ورزش 

ها نیز يهمکارو  هابرنامهو فعالیت بدنی سوق داد که این 

توان گفت که پس یمرو نیازمند منابع اقتصادي است، ازاین

از عوامل حقوقی، عوامل اقتصادي و زیرساختی بیش از سایر 

یرگذاري در توسعۀ ورزش همگانی تأثاز اهمیت و  هاشاخص

 برخوردار است.

ي قرار گرفت. اهرساندر سطح چهارم، شاخص عوامل 

در پژوهش  در ترویج و توسعۀ ورزش هارسانهاهمیت 

بر شده است.  دادهنشان  نیز )1393پور و همکاران (جوادي

آگاهی بخشی به جامعه در راستاي  است که پرواضحهمگان 

توسعه و ترویج ورزش براي همه جهت دستیابی به اهداف 

در این و  برخوردار استبسیاري توسعۀ ورزش از اهمیت 

هاي جمعی مانند تلویزیون و رادیو و ، رسانهخصوص

را در این  بدیلییهاي اجتماعی نقش بهمچنین شبکه

 مهمی مانند ۀرسان حال حاضر، مسیر بر عهده دارند. در

 چون و مسائلی نیست برخوردار مناسبی توجه از تلویزیون

 ۀشبک در سیما، نپرداختن در ورزش از سالمت گروه تفکیک

 موانع جمله از ... ورزش و درمان و پیشگیري بعد به المتس

 طریق از همگانی فرهنگ ورزش توسعۀ مسیر در بازدارنده

) 2012و همکاران ( 1زمینه الشامی این . درهستند تلویزیون

 توسعۀ منظوربه ورزش يهاي جمعی در ارتقابه تأثیر رسانه

 اثرگذار و بالقوه ابزار را آن داشتند و اشاره عمومی سالمت

که مشخص گونهبنابراین همان .)15( دانستند زمینه این در

 ي گروهی جهت ارتقايهارسانهاز ظرفیت است، استفاده 

تر بعد سالمت، پیشگیري و درمان ورزش باید بیشتر و بهینه

وجود بیاید که باشد و نزد مسئوالن آنها باید این تفکر به

هتر از درمان است، چه راه دهیم پیشگیري بوقتی شعار می
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تواند وجود ها میپیشگیري بهتر از ورزش در عموم بیماري

 ۀورزش و سالمت در رابط ۀچراکه مسئل ،داشته باشد

زعم کارشناسان نداشتن تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند و به

را  هایماريفعالیت بدنی احتمال خطر ابتال به بسیاري از ب

 رسانه در ورزش به نگاه نوع این طرفی از برد.باال می

 در مخاطب تعیین و يگذارهدف«ۀ مؤلف با ینوعبه تواندمی

 از قبل سنجیمخاطب. باشد ارتباط در »برنامه ساخت

 هدف مخاطب براساس برنامه و ساختن يسازبرنامه

بنابراین با تدوین  د.کنتسهیل انتقال پیام کمک  به تواندمی

توان یمي جمعی هارسانهدر ي صحیح هابرنامهو اجراي 

نگرش افراد جامعه به ورزش را تغییر داد و سبک زندگی 

آنان را به سمت سبک زندگی فعال با مشارکت حداکثري 

 .هاي بدنی هدایت کردیتفعالدر ورزش و 

در سطوح سوم و دوم توسعۀ ورزش همگانی نیز عوامل 

مرتبط با سبک زندگی و عوامل اجتماعی قرار گرفت. نتیجۀ 

)، 1396شعبانی و خواجه ( با نتیجه تحقیقات آمدهدستبه

) 1394) و منتظر حجت و منصوري (2014ونگ و تایلر (ک

عوامل و  ، سبک زندگی افرادبر نقش شرایط فرهنگیمبنی 

هاي نوین با ظهور تکنولوژيامروزه و . همسو بود اجتماعی

، تحوالت عظیمی در سبک تغییر و تحوالت مرتبط با آنو 

زندگی و کارکرد آنها ایجاد شده تا حدي که تحرك افراد را 

تحوالتی که منشأ بروز  ؛دچار اختالل کرده است

هاي عمیق و اساسی در سالمتی افراد از طریق فقر دگرگونی

ست. سبک زندگی در عصر جدید و بروز حرکتی شده ا

 ۀتغذی نداشتنو  یتحرکهاي مختلف بر اثر کمبیماري

صحیح، اهمیت ورزش و تربیت بدنی را در سالمت جامعه 

 یزيربرنامه هايیاستاست. به همین دلیل س نمایان کرده

و ورزش  رويیادهپ هايیتبیش از پیش به سمت ایجاد قابل

هاي گوناگون در سطوح ده و در کشورشسبک متوجه 

 روهایادهتا حرکت در پ شدهکوشش  یزيرمختلف برنامه

نیز  هايدولتی و شهردار هايیتد. حماشوتسهیل و تشویق 

اند. بنابراین، سبک زندگی در این مهم نقش بسزایی داشته

کشور که در آن  يشهرهادر کالن یژهوشهري امروز به

هاي بیماري زندگی ماشینی شده، موجب فقر حرکتی و

مختلفی شده است که معضالت مهمی پیش روي جامعه 

یغات و تبلرو ضروري است از طریق ازاین قرار داده است.

ي، افزایش و بهبود عوامل اقتصادي ارسانهسایر کارکردهاي 

و زیرساختی ورزشی و نیز تغییر و بهبود محیط قانونی 

در ورزش، زمینۀ مشارکت حداکثري اقشار مختلف جامعه 

ورزش همگانی فراهم آید تا بتوان از این طریق، مزایاي 

 پرشمار ورزش را عاید جامعه ساخت.

با توجه به اهمیت وزارت  گفتپایانی باید  يبنددر جمع

عنوان متولی ورزش و جوانان جمهوري اسالمی ایران به

اصلی توسعه و گسترش ورزش در کشور در کنار سایر 

، از آنجا زمینهمهمی دارند. در این ها وظایف بسیار وزارتخانه

سالمت افراد و جوامع  بر مؤثرامل وعاز  که ورزش همگانی

شود. مقامات بیشتر آن احساس می ۀاست، لزوم توسع

 ۀمتولی نباید ورزش همگانی را هزین يهادولتی و ارگان

گذاري در جهت اضافی تلقی کنند، بلکه آن را سرمایه

بهداشت فردي و عمومی و منافع اجتماعی که منابع 

بنابراین باید کند، بدانند. اقتصادي را براي کشور فراهم می

با اصالح محیط قانونی موجود، زمینۀ بهبود و ارتقاي عوامل 

 اقتصادي و زیرساختی را براي توسعۀ ورزش همگانی فراهم

، نگرش مردم به ورزش هارسانهکنند و با استفاده از ظریف 

یر قرار دهند تا از این طریق با ارتقاي تأثو منافع آن را تحت 

سبک زندگی افراد جامعه بتوان سطح مشارکت ورزش در 

 .تمامی اقشار جامعه را ارتقا بخشید
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Abstract 
The aim of this study was to develop an interpretive structural model for the 
development of sport for all based on global approaches. Due to the nature of the study, 
the mixed methodology was used. The qualitative phase of the study was based on the 
grounded theory and the quantitative phase was performed using interpretive structural 
modeling. The statistical population included experts in this field with more than 10 
years of work experience and the sampling was performed by purposive sampling 
method and according to theoretical saturation. In the qualitative section, 12 experts 
were interviewed, and sport for all indicators were identified by the grounded theory 
and the modeling was performed using interpretive structural analysis. The results 
showed that 45 codes in the form of 15 concepts and 7 categories (indices) influenced 
the development of sport for all. Also, the ISM matrix showed that the interpretive 
structural model of sport for all development with a global approach consisted of six 
levels: legal environment, economic and infrastructure, media, lifestyle, social, and 
participation in sport for all. Therefore, it is suggested that the identified indicators 
based on the research model should receive the sport authorities’ attention so that sport 
for all in Iran can be developed. 
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