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ه��دف از ای��ن تحقیق، تدوین م��دل کیفی توسعه ورزش ب��رای همه در ایران به روش گرن��دد تئوری بود. این 
تحقی��ق در زم��ره تحقیق��ات کاربردی بود و گردآوری اطالع��ات به روش آمیخته )کیف��ی و کمی( انجام گرفت. 
جامع��ه آماری تحقیق را کلیه اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی )60 نفر(، روسای فدراسیون ها )52 نفر(، 
مدی��ران ک��ل ورزش و جوانان استان ها )31 نفر( و کارشناسان عالی وزارت ورزش و جوانان )200 نفر( تشکیل 
می دادند )N=343(. در بخش کیفی از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد و در بخش کمی، 
نمون��ه گیری به صورت غیرتصادفی طبق��ه ای انجام گرفت. ابزار تحقیق در بخش کیف��ی، مصاحبه با استفاده از 
روش نظری��ه برخاسته از داده ها )گرندد تئ��وری( و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و 
تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی، ابتدا در قسمت تطبیقی تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی بر اساس 
پروتک��ل گریت��ون و جون��س )2004( و سپس در بخش کم��ی آن از آزمون تی تک نمونه ای ب��ا کمک نرم افزار 
آم��اری SPSS نسخ��ه 23 استفاده شد. در نهایت، نیز بر اساس یافته های حاصل از سواالت تحقیق و با تکیه بر 
نظریه پ��ردازی بنی��ادی، مدل کیف��ی توسعه ورزش همگانی در ایران تدوین و ترسیم ش��د. در مدل به دست آمده 
مشخص شده است که برای توسعه ورزش همگانی کشور، مجموعه ای از شرایط علی مورد نیاز است که از آن 
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ب��ه عنوان »تقوی��ت محیط حقوقی و قانونی ورزش همگانی« یاد می گردد. به دنبال  ایجاد این شرایط علی، باید 
راهبردهای��ی ب��ا هدف برنامه ری��زی و نظارت ملی در ورزش پایه، ورزش بان��وان و ورزش اقشار مختلف جامعه 
تدوین شود که که مجموعه ای از عوامل زمینه ای و مداخله گر بر آنها تاثیر گذارند و آنها را مورد تغییر و اصالح 
ق��رار دهن��د. بدین ترتیب، انتظار می رود که سطح کارایی و به��ره وری ورزش برای همه ارتقا یابد و متعاقب آن، 

رشد همه جانبه در کشور اتفاق افتاد.

واژگان کلیدی: ورزش برای همه، گرندد تئوری، نظریه پردازی بنیادی و توسعه
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مقدمه
ورزش همگانی در واقع کوششی جهت رواج دادن ورزش بین تمام اقشار جامعه و دارای اثرات بهداشتی، 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی می باشد. امروزه ح��دود 50 ورزش در جهان، به عن��وان ورزش همگانی شناخته  شده و 
طیف��ی از دویدن ه��ای آرام تا بازی های المپی��ك را شامل می شوند )ماسکوپت و همک��اران1، 2017(. در طی 
س��ه دهه گذشته، شع��ار »ورزش برای همه«  به صورت اصلی بنیادی و اولوی��ت برنامه های ورزشی در اغلب 
کشوره��ای جهان پذیرفته شده است )مکینتوش و همکاران2، 1980(، چراکه فعالیت های تفریحی– ورزشی در 
تمام دوران زندگی به ویژه برای گذران اوقات فراغت افراد  اهمیت زیادی دارند و در سالمت جسمی و روحی 
آنان تأثیر بسیار زیادی بر جای می گذارند )هاولیهان و وایت3، 2002(. توسعه و اعتالی تربیت بدنی و ورزش 
در جامعه ما منوط به تحول سازنده و مثبت در برنامه های جاری ورزشی است )هالسویر4، 2002( و مشارکت 
افراد در آن سبب توسعه اجتماعی، شناختی و روانی و بهبود تناسب  اندام می گردد )سوهن و همکاران5، 2014(. 
ای��ن موضوع باعث شده که سرمایه گذاری های هنگفتی برای توسع��ه ورزش در بیشتر کشورها انجام شود )علی 

نژاد، 1393(.
ورزش همگان��ی اهداف��ی چون: حف��ظ سالمت، تعمیم بهداش��ت، رشد و تقویت ق��وای جسمی، آمادگی 
ب��رای فعالیت ه��ای دفاعی، کسب شادابی و نشاط و کسب موفقیت شغلی و حرفه ای را دنبال می کند )کولینز6، 
2002(. ورزش همگان��ی بستری را فراهم می سازد که افراد ب��دون در نظر گرفتن اختالفات طبقاتی، قومی و... 
به فعالیت های دلخواه و مورد عالقه خود بپردازند )زاهدی،1390(. باتوجه به تعاریف ارائه شده از ورزش های 
همگان��ی،  می ت��وان نتیجه گرفت که ورزش همگانی و تفریحی، دموکراسی در ورزش است؛ یعنی همه بتوانند 
در ه��ر زم��ان و در ه��ر کج��ا، با هر ف��رد یا گروه دلخواه ،ب��ا هر شدتی که مای��ل باشند و به ه��ر رشته ورزشی 
ک��ه عالقه مندند بپردازن��د )بابیاک و تیبولت7، 2009(. برخی پژوهشگ��ران ورزش همگانی را به معنای لذت، 
رضای��ت، آرامش، تع��ادل، تسلط، موفقیت، تهییج، نش��اط، درستی، آشنایی، ب��ازی جوانمردانه، ادراک، رشد، 
تکام��ل، سالمتی، آمادگی جسمان��ی و خوب بودن تعریف می کنند )اسالم��ی، 1393(. ورزش همگانی دارای 
ماهیت��ی تفریح��ی، آزادان��ه و انتخابی است )سی��د عامری و همک��اران، 1391(. فعالیت بدن��ی، بخش اساسی 
سالمت عمومی جامعه است )مالینا و همکاران، 2008(. فعالیت بدنی منظم، مؤلفه اساسی یک زندگی سالم 

است )واتر و همکاران،2006(.
نتای��ج پژوهش ه��ای اتقیا )1396( و ق��ره )1384( در مورد ورزش همگانی و تفریح��ی نشان می دهد که 
توسع��ه و تعمی��م ورزش علیرغم برنامه ریزی ها، هزینه ها و تالش ه��ای مختلفی که صورت گرفته، نه تنها در 
سال ه��ای اخی��ر گست��رش نیافته، بلکه کاستی ها و نقاط ضعف عدیده ای ه��م  دارد )مظفری و قره، 1384(. با 

1. Mauskopf et al.
2. MacIntosh et al.
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توج��ه ب��ه اهمیت و ضرورت موضوع برنامه راهب��ردی، سازمان های ورزشی متعددی اقدام ب��ه تهیه برنامه جامع 
راهب��ردی توسط محققان نموده اند؛ از جمل��ه: فدراسیون کشتی)گودرزی، 1386(، فدراسیون تکواندو )خبیری 
وهمک��اران، 1387(، کمیته ملی المپیك)خسروی زاده، 1387(، فدراسی��ون قایقرانی)1387(، اداره کل تربیت 
بدن��ی وزارت عل��وم تحقیقات و فناوری)حمی��دی و همکاران، 1387( و سازم��ان ورزش شهرداری شهر تهران 
)1387( تا با ارائه راهکارهای مناسب علمی و با استفاده ازنظر متخصصان، چشم اندازهای ورزش کشور به ویژه 

در بخش قهرمانی را تعیین کنند.
 همچنی��ن، هول��ت و همک��اران1 )2017( مقاله ای با رویکر مبتن��ی بر گرندد تئ��وری در زمینه توسعه مثبت 
جوانان از طریق ورزش انجام دادند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، ارائه الگویی شامل سه طبقه عوامل 
زمین��ه ای رش��د جوانان از طریق ورزش )رواب��ط بزرگساالن، روابط همساالن و دخال��ت والدین(، تمرکز برنامه 
مهارت های زندگی )مهارت های ایجاد زندگی فعال و فعالیت های انتقالی( و عواقب و پیامدهای آن )زمینه های 

شخصی، اجتماعی و حوزه های بدنی و فیزیکی(  می باشد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی راه های توسعه ورزش برای همه در کشور هدف این پژوهش می باشد. 
امی��د می رود نتایج تحقی��ق حاضر منجر به تبیین راهکارهای مناسبی در زمینه توسعه ورزش همگانی و تفریحی 
گ��ردد و از این رهگذر شاهد افزایش مشارکت شهرون��دان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی باشیم و گام 

کوچکی در راستای رشد و توسعه ورزش به ویژه ورزش برای همه در کشور برداشته شود.

روش شناسی پژوهش
روش پژوه��ش حاضر از نظر ه��دف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالع��ات، آمیخته )کیفی و کمی( 
اس��ت. در مرحل��ه اول که مطالعه تطبیقی بود، پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای به اجرا در آمد و به توصیف 
و تحلی��ِل وضعی��ت توسعه ورزش همگان��ی در کشور و مقایسه ب��ا کشورهای دیگر پرداخته ش��د. در مرحله دوم 
ک��ه مصاحبه ه��ای کیفی بود، برای ساخت الگ��وی پیشنهادی پژوهش از روش نظری��ه برخاسته از داده ها )گرندد 
تئوری(2استف��اده ش��د. پس از انجام مرحله اول و گردآوری اطالعات اولیه درب��اره عوامل مرتبط با توسعه ورزش 
همگان��ی، مت��ن مصاحبه های نیمه ساختار یافته تهیه و اقدام به مصاحبه با خبرگان شد. پس از مصاحبه با 13 نفر 
از خبرگان امر ورزش همگانی، اشباع نظری حاصل گردید و پرسشنامه اولیه تحقیق به دست آمد. روایی صوری 
و محتوای��ی پرسشنام��ه به تایید 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و روای��ی سازه آن نیز با استفاده از تحلیل 
عاملی اکتشافی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پس از تهیه پرسشنامه نهایی تحقیق، پایایی آن نیز در یک مطالعه 
مقدماتی بر روی 30 نفر از جامعه مورد مطالعه با آزمون آلفای کرونباخ به میزان 0/87 به دست آمد که نشان از 

پایایی مناسب پرسشنامه دارد. در نهایت، پرسشنامه پس از تایید روایی و پایایی، بین جامعه تحقیق توزیع شد.
جامع��ه آماری تحقیق را کلی��ه اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی )60 نف��ر(، روسای فدراسیون ها )52 
نف��ر(، مدیران ک��ل ورزش و جوانان استان ها )31 نفر( و کارشناسان عال��ی وزارت ورزش و جوانان )200 نفر( 

1. Holt et al.
2. Grounded Theory
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تشکی��ل می دادند. در بخش کیفی از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد. در نمونه گیری گلوله 
برف��ی، اگ��ر شرکت کنندگان افراد دیگری را می شناختند که در زمینه مورد بررس��ی دارای تجربیات و دیدگاه هایی 
بودن��د، برای شرکت در مطالعه معرفی می کردند. نمونه گی��ری تا جایی ادامه یافت که محقق به این نتیجه رسید 
ک��ه اطالعات جدی��د، همان تکرار اطالع��ات قبلی است و دیگ��ر  مفهومی جدیدی که نیاز ب��ه کد دهی جدید 
ی��ا گسترش کده��ای موجود داشته باشد، ب��ه دست نمی داد. در این زم��ان، نمونه گیری خاتم��ه یافت. همچنین 
نمونه گیری در بخش کمی به صورت غیرتصادفی طبقه ای انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری 
ش��ده، از آمار توصیف��ی و استنباطی استفاده شد. جهت ارائه داده های توصیف��ی از شاخص های آماری فراوانی، 
درصد فراوانی و رسم نمودار و جداول استفاده گردید و در تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی، ابتدا 
در قسم��ت تطبیق��ی تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی بر اساس پروتکل گریتون و جونس )2004( و سپس 

در بخش کمی آن از آزمون تی تک نمونه ای با کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 بهره گیری شد.

یافته های پژوهش
ی(

ّ
احساس نیاز مردم و مسئوالن به توسعه ورزش همگانی )شرایط عل

ی( با 
ّ
نتای��ج مصاحب��ه ها نش��ان داد احساس نیاز م��ردم و مسئوالن ب��ه توسع��ه ورزش همگانی )شرای��ط عل

مجموع��ه ای از مقوله ها به همراه ویژگی هایشان، باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محوری می شوند. از میان 
مقوله  ه��ای استخراج ش��ده، احساس نیاز مردم و مسئوالن به توسعه ورزش همگانی به عنوان کلید اصلی توسعه 

ی و اصلی( مطرح گردیده است )شکل 1(. 
ّ
ورزش همگانی )و شرط عل

ی: احساس نیاز مردم و مسئوالن به توسعه ورزش همگانی
ّ
شکل  1: شرایط عل
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مهمترین دلیل برای توسعه ورزش همگانی، احساس نیازی است که امروزه در جامعه و در بین مردم به وجود 
آمده است. همچنین مسئوالن نیز به این درک رسیده اند که توسعه ورزش همگانی می تواند از جنبه های دیگری 

نیز به توسعه کشور کمک کند. در این باره پ می گوید: 
»یه زمانی مسئوالن هیچ گونه اعتقادی به ورزش همگانی نداشتند و همه چی شده بود ورزش قهرمانی، ولی 

االن وضعیت خیلی بهتر شده«.
همچنین ت درباره رشد مناسب ورزش همگانی در سال های اخیر می گوید:

»ب��ا افزایش تبلیغات و رسانه و تلویزی��ون و شبکه های اجتماعی که هی به مردم فوائد ورزش رو میگن، خود 
م��ردم هم فهمیدن ک��ه ورزش همگانی یک نیاز روزان��ه براشون هست. حتی بانوان نیز گرای��ش زیادی نسبت به 

گذشته به ورزش دارند«.
یتی و کمبود امکانات )شرایط مداخله گر( ضعف های مدیر

ضعف ه��ای مدیریتی و کمبود امکانات )شرایط مداخله گ��ر(، شرایطی هستند که کنش ها و تعامالت از آنها 
ث��ر می شوند. این شرایط مجموع��ه ای از متغیرهای میانجی و واسط را تشکی��ل می دهند. شرایط مداخله گر، 

ً
متأ

شرایط ساختاری هستند که مداخله سایر عوامل را تسهیل یا محدود می کنند )شکل  2(. 

شکل 2: شرایط مداخله گر: ضعف های مدیریتی و کمبود امکانات

مدی��ران راه گش��ای مشکالت و تعیین کننده اهداف ه��ر سازمان به شمار می آین��د. مهمترین وظیفه مدیران، 
تصمی��م گیری می باش��د و بی شک،  تصمیمات یک مدیر رابطه زیادی با م��دت زمانی دارد که مدیر قصد دارد 
در سازم��ان بمان��د. در صورت��ی که مدیر بداند قرار است ب��ا کسب مدال و فعالیت های سری��ع ارزیابی شود، به 
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سم��ت فعالیت ه��ای زود بازده روی خواهد آورد. تفکر مدیران ورزش��ی، یکی از مهم ترین  عوامل تاثیر گذار بر 
تصمیمات مدیران است. در این مورد الف می گوید:

»مهمتری��ن فاکتورهای داخلی همون طور که قبال عرض کردم، ثبات مدیریتی است، اگر مدیر بداند که مثال 
X س��ال ب��ه عنوان مدیر می خواهد باشد، در آن مدت ماندنش می توان��د برنامه ریزی های خوبی برای همگانی 

کردن ورزش در رشته خودش بکند، اما مدیران فقط به سمت ورزش قهرمانی می روند«.
همچنین کمبود فضاهای مناسب ورزش همگانی در کشور از مسائل مورد اشاره در مصاحبه ها بود. در این 

مورد خ می گوید:
»...ببینید درسته شما در هرجایی می توانید ورزش کنید، ولی مناسب بودن مکانی که در آن ورزش می کنید 
یک��ی از عوام��ل انگیزاننده است. مثال کسی رو نمی بینید توی حمام برود غذا بخورد. با اینکه در حمام می شود 
غذا خورد، ولی به آدم نمی چسبد. ورزش همگانی هم نیاز به فضاهایی دارد که ورزش کردن به مردم بچسبد«.

همچنین ث می گوید:
»مگ��ر م��ا چقدر زمین مناس��ب ورزش همگانی در کشور داری��م؟ آیا این زمین ها شناخت��ه شده هستند؟ آیا 

پاسخگوی نیازهای ورزش مردم می باشند؟«.
پ نیز می گوید:

»...خیلی از مدیران خودشان را در هر زمینه ای عقل کل می دانند. خیلی از مربیان با سیستم های سنتی رشد 
کرده اند و واقعا دشوار است آن ها را در مورد لزوم ورزش همگانی توجیه کرد...«.

شرایط زمینه ای )توسعه محیط حقوقی و ساختاری ورزش همگانی(
شرای��ط زمین��ه ای )توسعه محیط حقوق��ی و ساختاری ورزش همگانی(، شرای��ط خاصی است که بر کنش و 
ی مشکل است. این شرایط را مجموعه ای از مفاهیم، مقوله ها 

ّ
تعامالت تأثیر می گذارد و تمیز آن ها از شرایط عل

ی و متغیرهایی 
ّ
و یا متغیرهای زمینه ای تشکیل می دهند. گاهی اوقات متغیرهای بسیار مرتبط را در ذیل شرایط عل

ب��ا ارتب��اط کمتر را ذیل بستر طبقه بندی می کنند. در حال حاضر، عوام��ل درون سازمانی بر کنش ها و تعامالت 
اثر می گذارند )شکل  3(. 
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شکل3 : شرایط زمینه ای: توسعه محیط حقوقی و ساختاری ورزش همگانی

ه��ر سازمان��ی مانند یک پ��ازل می باشد. برای اینکه یک سازم��ان بتواند به رسالت اصلی خ��ود بپردازد، باید 
تکه ه��ای این پ��ازل به درستی در کنار هم قرار بگیرند. با نبود قوانین حمایت��ی از ورزش همگانی، چگونه انتظار 

داریم که ورزش همگانی توسعه پیدا کند؟ د در این مورد می گوید:
»ورزش همگان��ی نی��از به قان��ون داره. وزارت ورزش باید ب��ا مجلس تعامل بکنه تا قوانین��ی وضع بشن که به 
توسع��ه ورزش همگانی کمک کن��ن. مثال حمایت مالی از شرکت هایی ک��ه در ورزش همگانی سرمایه گذاری 

می کنند«.
و در این مورد می گوید:

»ی��ه زمان��ی اصال کس��ی نمی دونس��ت ورزش همگانی یعن��ی چی. ول��ی االن خیلی خوب رش��د کردیم و 
دانشجوه��ای عالقه مند و اساتید خوبی ه��م داریم. یک معاونت و دو دفتر هم در وزارت ورزش داریم. ولی باز 

هم نیاز هست به حمایت های بیشتر«.
راهبردها )فرهنگ سازی، هم افزایی سازمانی و بهبود فضاهای ورزشی(

راهبردها )فرهنگ سازی، هم افزایی سازمانی و بهبود فضاهای ورزشی( بیانگر رفتارها، فعالیت ها و تعامالت 
هدف داری هستند که در پاسخ به مقوله محوری و تحت تأثیر شرایط مداخله گر و بستر حاکم، اتخاذ می شوند. 
در بح��ث توسع��ه ورزش همگانی، با حضور مقوله محوری، مداخله گر و بست��ر حاکم برای فرهنگ سازی، هم 

افزایی سازمانی و بهبود فضاهای ورزشی فراهم می گردد )شکل 4(.
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شکل 4: راهبردها: فرهنگ سازی، هم افزایی سازمانی و بهبود فضاهای ورزشی

پس از عوامل مدیریتی، مهمترین عاملی که می تواند یک مقوله را در جهت پیشرفت و توسعه قرار دهد ایجاد 
احساس نیاز در بین آحاد مردم است. با فرهنگ سازی می توان این نیاز را ایجاد کرد. اگر مدیریت را نرم افزار در 

نظر بگیریم، بدون سخت افزار مناسب برنامه های مدیریتی اثربخش نخواهد بود. 
در این مورد الف می گوید:

»بای��د یک ک��ار گروهی منسجم انجام بشه. صدا و سیما باید مکلف بشه به تشویق مردم به ورزش همگانی. 
االن برنامه هایی دارند، ولی نه از نظر کیفی و نه از نظر کمی پاسخگوی ورزش همگانی نیستند«.

همچنین ت می گوید: 
»ورزش همگانی یک وظیفه چند بخشی است. وزارت بهداشت نمی تواند خودش را درگیر نکند. شهرداری 

ها، صدا و سیما و نیروهای مسلح باید پای کار باشند. نمی شود وزارت ورزش را به تنهایی مسئول بدانیم«.
پیامد )بهبود سالمت و کیفیت زندگی مردم(

 برخ��ی از مقوله ه��ا بیانگ��ر نتایج و پیامدهایی هستند ک��ه در اثر اتخاذ کنش ها و تعام��الت به وجود می آیند 
)شکل 5(.
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شکل  5 : پیامدها: بهبود سالمت و کیفیت زندگی مردم

بنابراین مدل کیفی توسعه ورزش همگانی کشور بدین صورت است:

شکل 6 : مدل تئوری توسعه ورزش همگانی

بحث و نتیجه گیری
ب��ا توجه ب��ه نتایج پژوهش حاضر، افزایش کیفی و کمی زیرساخت ها و توزی��ع متوازن امکانات در کشور به 
عن��وان شرایط زمینه ای مؤثر ب��ر توسعه ورزش همگانی تعریف می شود. شرایط زمینه ای اشاره به زیرساخت ها 
و بسترهای��ی دارد ک��ه توسعه ورزش همگانی درکشور نیازمند آن هاس��ت. در واقع، در صورت نبود این شرایط و 
بستره��ا، نمی توان انتظار داشت که م��ردم به ورزش و فعالیت های بدنی بپردازند. به طور کلی، بسترهای توسعه 
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ورزش همگان��ی کشور را می توان در موارد مختلف��ی از جمله زیرساخت ها و امکانات ورزشی، منابع انسانی، 
مناب��ع مال��ی، فرهنگ کش��ور، سیاست کش��ور و ... جستجو کرد، اما با توج��ه به یافته های تحقی��ق، این عوامل 
گاهی مردم نسبت به فوائد فعالیت بدنی منظم، هدفمند بودن متولیان  زمینه ای شامل مواردی از جمله: افزایش آ
ورزش همگان��ی کشور، کافی ب��ودن اقدامات انجام  شده، نهادینه ش��دن ورزش در خانواده ها، کافی بودن سرانه 
ورزش کش��ور، فعالیت ه��ای ترویجی ورزش همگانی ب��ه میزان کافی، توزیع مناس��ب امکانات ورزشی مناطق 
مختل��ف کش��ور، وجود تعریفی مناس��ب از ورزش همگانی، وجود ورزش خودجوش و ب��دون تاثیر از عملکرد 
دول��ت توسط م��ردم، عملکردی بودن توسع��ه ورزش همگانی و وجود قوانین حمایت��ی الزم برای توسعه ورزش 

همگانی است که متاسفانه در بسیاری از این موارد، ورزش همگانی کشور فاقد بسترهای الزم است. 
گاهی مردم  یک��ی از ای��ن عوامل زمینه ای که می تواند زمینه توسعه ورزش همگان��ی را فراهم سازد، افزایش آ
نسب��ت ب��ه فوائد فعالی��ت بدنی منظم است. ب��ر کسی پوشیده نیست ک��ه انجام فعالیت های بدن��ی منظم، فوائد 
و مزای��ای ب��ی شم��اری هم از نظر جسمان��ی و روانی و هم از نظ��ر اقتصادی و فرهنگی در پ��ی خواهد داشت و 
گاهی مردم از این موضوع به واسطه عوامل مختلفی چون: بهبود وضعیت  خوشبختانه در طول چند سال اخیر، آ
تحصیالت مردم، افزایش برنامه های علمی و ورزشی در رسانه های جمعی و دسترسی مناسب به مطالب علمی 
به ویژه در دنیای مجازی ارتقا یافته است. لذا به نظر می رسد که در این عامل، جامعه کشور در وضعیت مناسبی 

قرار دارد که می تواند زمینه توسعه ورزش همگانی را فراهم نماید. 
یافته ه��ای پژوه��ش پیرامون عامل موثر دیگر ب��ر توسعه ورزش همگانی یعنی هدفمند ب��ودن متولیان ورزش 
همگانی، نشان داد که نبود هدف در بین متولیان ورزش همگانی کشور یکی از مشکالتی است که مانع از توسعه 
این امر می شود. در واقع تا زمانی که متولیان بخش ورزش همگانی کشور به ویژه شهرداری ها و وزارت ورزش 
و جوانان فاقد اهداف روشن و واقع بینانه باشند، نمی توان به ارتقای ورزش همگانی کشور امیدوار بود؛ چرا که 
بسیاری از اقدامات الزم برای توسعه ورزش همگانی کشور باید از سوی این متولیان انجام گیرد و فقدان اهداف 
روش��ن در ای��ن زمینه موجبات عدم انجام اقدامات بعدی و یا ع��دم موفقیت در انجام اقدامات مختلف را در پی 
خواه��د داش��ت. در همین راستا و با توجه به یافته ها، به نظر می رسد که اقدامات انجام  شده برای توسعه ورزش 
همگانی ناکافی بوده است که این موضوع می تواند ناشی از همان نبود هدف در متولیان امر باشد. به هر حال، 
در صورت��ی ک��ه انتظار توسعه ورزش همگانی کشور را داشته باشیم، بای��د اقدامات مختلفی توسط سازمان ها و 

ارگان های کشور صورت پذیرد تا بتوان به این مهم نائل آمد.
نهادینه شدن ورزش در خانواده ها، عامل دیگری است که موجبات ارتقای ورزش همگانی را فراهم می نماید. 
ای��ن در حالی اس��ت که عامل یاد شده در کش��ور از وضعیت نامناسبی برخوردار است و ض��روری می نماید تا 
ب��ا استفاده از پتانسیل ه��ای باالی منابعی همچون رسانه های جمعی به ویژه تلویزی��ون که در اختیار دولت قرار 
دارد، ورزش و فعالی��ت بدن��ی در خانواده ها نهادینه شود. در همین راست��ا مشاهده شد که فعالیت های ترویجی 
ورزش همگانی در کشور ناکافی است و باید به منظور تغییر این وضعیت، برنامه های ترویجی و تبلیغی از نظر 
کم��ی و کیفی بهبود یاب��د. هرچند ورزش همگانی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، اما متاسفانه بسیاری 
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از برنامه ه��ای ورزش��ی در رسانه های جمعی همچ��ون رادیو، تلویزیون و حتی روزنامه ه��ا به ورزش قهرمانی و 
حرف��ه ای اختص��اص یافته است و متولیان ح��وزه ورزش همگانی نتوانسته اند جایگاه ای��ن حوزه از ورزش را در 
رسانه ه��ا ب��ه عنوان ابزار اصلی ترویج و تبلیغ کشور ارتقا بخشن��د و بخش اندکی از برنامه های ورزشی در حوزه 
ورزش همگانی تولید و پخش می شود. بدون شک با نهادینه شدن ورزش در خانواده ها می توان شاهد افزایش 
گرای��ش اف��راد جامعه به ان��واع ورزش ها به وی��ژه ورزش همگانی بود و ب��رای دستیابی به این مه��م، رسانه ها و 

فعالیت های ترویجی ورزش همگانی می توانند نقش مهمی بر عهده داشته باشند. 
یک��ی دیگر از زمینه ه��ای توسعه ورزش همگانی را ورزش خودجوش و ب��دون تاثیر از عملکرد دولت توسط 
م��ردم تشکیل می دهد ک��ه خوشبختانه در این مورد، کشور ایران در وضعیت مناسب��ی قرار دارد. شاهد این ادعا 
را م��ی ت��وان در پارک ها و اماکن ورزشی طبیعی همچون اط��راف دریاچه ها و سواحل کشور مشاهده کرد که در 
بسیاری از ساعات روز می توان شاهد فعالیت های ورزشی بخشی از جامعه بود. این افراد نه به صورت سازمان 
یافت��ه و تح��ت برنامه های مختلف  ارگان های دولتی، بلکه به صورت خود جوش و مستمر به انجام فعالیت های 
ورزش��ی م��ی پردازند که البته این موضوع را در شهر ها و روستاهایی ک��ه دارای منابع طبیعی خاصی چون دریا، 

دریاچه، کوه و ... هستند بیشتر می توان مشاهده نمود. 
یک��ی دیگر از عوامل زمینه ای موثر ب��ر توسعه ورزش همگانی را سرانه ورزشی کشور تشکیل می دهد که در 
ای��ن عامل نی��ز مشاهده می شود که کشور در  وضعیت مناسبی قرار ن��دارد و سرانه ورزش کشور ناکافی و اندک 
اس��ت. در کشورهای پیش��رو از نظر ورزش همگانی به وضوح مشاهده می شود ک��ه سرانه ورزشی مردم در حد 
باالیی قرار دارد و با وجود اماکن و فضاهای ورزشی مختلف در شهرها و روستاهای آنها، مردم آن ها به سادگی 
م��ی توانن��د به فعالیت های ورزشی روزانه و منظم خود بپردازن��د، در حالی که مردم ایران با کمبود سرانه ورزشی 
مواج��ه هستن��د و این عامل یکی از موانع و مشکالت پیش روی توسعه ورزش همگانی را تشکیل داده است. در 
همین راستا، عدم توزیع مناسب امکانات ورزشی مناطق مختلف کشور مزید بر علت شده و مشکالت را چند 
براب��ر ک��رده است. متاسفانه، امکانات و تجهزات ورزشی در کش��ور بیشتر در مراکز استان ها تمرکز یافته است و 
در راس آن ها می توان به تمرکز این امکانات در تهران به عنوان پایتخت کشور اشاره نمود. در اغلب روستاهای 
کش��ور امکان��ات ورزشی خاصی وجود ندارد و ای��ن در حالی است که بخش زی��ادی از جمعیت کشور در این 
مناط��ق ساک��ن هستند. همچنین، شهرهای کش��ور نیز از امکانات متناسب با جمعیت شه��ر برخوردار نیستند و 
بای��د در ای��ن زمینه برنامه های مناسبی تدوین ش��ود. هرچند در طی چند سال گذشته برنام��ه ای مبنی بر توسعه 
فضاهای ورزشی روستایی در دستور کار دولت قرار گرفته، اما این برنامه به دالیل مختلف نتوانسته به طور کامل 
و مناس��ب اجرا گ��ردد و در اغلب روستاهای کش��ور، سالن های ورزشی به صورت نیمه ک��اره رها شده و بخش 
زی��ادی از مناب��ع مالی کشور تلف شده است- در حالی که با یک مدیریت درست و کارآمد می شد از این منابع 

بهتر استفاده نمود.
ع��الوه ب��ر موارد فوق، عامل دیگری که م��ی تواند زمینه توسعه ورزش همگانی کش��ور را فراهم نماید، وجود 
تعریف��ی جامع و مناس��ب از ورزش همگانی است که می تواند چراغ راهنم��ای سازمان های متولی برای توسعه 



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

107

 شامره: 49  پاییز 1399  

ای��ن حوزه باشد. متاسفانه، در کشور ما تعری��ف مناسبی از ورزش همگانی وجود ندارد و در این مورد، بیشتر به 
ص��ورت سلیق��ه ای و یا کلیشه ای عمل می شود. گواه این ادعا را می توان در عملکرد فدراسیون ها و هیئت های 
ورزش��ی مشاه��ده کرد. اغل��ب فعالیت های فدراسی��ون ها و هیئت ه��ای ورزشی در راست��ای ورزش قهرمانی و 
حرفه ای است و نمی توان برنامه های توسعه ورزش همگانی را در برنامه های آن ها مشاهده کرد. اذهان عمومی 
ب��ر ای��ن باور است که متولی اصلی توسعه ورزش همگانی، فدراسیون ورزش همگانی و وزارت ورزش و جوانان 
هستند که این ذهنیت بر فدراسیون ها و مدیران آن نیز غالب است. این در حالی است که در کشورهای پیشرو، 
تمام��ی فدراسیون ه��ای ورزشی در تالش برای همگانی ک��ردن ورزش خود هستند و تعری��ف دیگری از ورزش 

همگانی دارند. 
شعاری بودن توسعه ورزش همگانی در کشور عامل دیگری است که مانع از توسعه ورزش همگانی می شود. 
در اغل��ب سازمان ه��ای متولی ورزش، متاسفانه عمال در جهت توسع��ه ورزش همگانی اقدامات مفیدی انجام 
نمی شود و با توجه به شعاری بودن این ادعا، با انجام چند برنامه و جشنواره ورزش همگانی و خانوادگی، از زیر 

بار مسئولیت شانه خالی می کنند و در واقع به توسعه ورزش همگانی در کشور نمی پردازند.
در نهای��ت و ب��ا توجه به این نتایج، افزایش کیفی و کمی زیرساخت ه��ا و توزیع متوازن امکانات در کشور به 
عنوان شرایط زمینه ای مؤثر بر توسعه ورزش همگانی تعریف می شود. در واقع اصلی ترین عامل توسعه ورزش 
همگان��ی کش��ور را افزایش کیفی و کمی زیرساخت ها و توزیع متوازن امکان��ات در کشور تشکیل می دهد و به 
نظر می رسد که با توسعه این زیرساخت ها و توزیع متوازن امکانات ورزشی در کشور می توان به ارتقای ورزش 

همگانی کشور امیدوار بود و الزم است در این راستا، تدابیر ویژه و مناسبی اندیشیده شود.
همچنی��ن، ب��ه نظر می رسد که فقر فرهنگی، زیرساخت��ی و برنامه ریزی در بدنه ورزش همگانی را می توان به 
عن��وان شرایط مداخله گر مؤثر بر توسعه ورزش همگانی تعریف کرد. منطقی به نظر می رسد که در کنار شرایط 
زمین��ه ای و شرایط علی توسع��ه ورزش همگانی در کشور، برخی عوامل دیگر نی��ز در این توسعه دخالت داشته 
باشند. مهم ترین عوامل دخیل در این امر، عوامل فرهنگی و برنامه ریزی صحیح می باشند، چرا که تمامی امور 
جامعه در فضای فرهنگی آن محصور شده است و تغییر و تحوالت در فرهنگ می تواند این امور از جمله ورزش 
همگانی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا، نتیجه تحقیق منطقی و قابل قبول می نماید و می توان با تغییرات مثبت در 

عوامل فرهنگی، ورزش همگانی کشور را نیز به سوی توسعه و گسترش آن سوق داد.
از دیگ��ر راهکارهای مناسب توسعه ورزش همگانی کشور می ت��وان به تبدیل وزارت ورزش به سیاست گذار 
اصل��ی ورزش همگان��ی کشور اشاره کرد. با تبدیل ش��دن وزارت ورزش به سیاست گذار اصلی ورزش همگانی 
می توان از سلیقه ای عمل کردن مدیران و سازمان های مختلف جلوگیری نمود و با ارائه سیاست ها و راهبردهای 

مناسب و علمی در این وزارت، زمینه توسعه ورزش همگانی را در کشور فراهم آورد. 
از دیگ��ر راهبرده��ای توسعه ورزش همگانی می توان به توجه به تنوع و استمرار ورزش در مدارس اشاره کرد. 
ب��ا توج��ه به تعداد زیاد دان��ش آموزان در سنین مختل��ف، جنسیت های مختلف و نیز عالئ��ق و سالیق متفاوت، 
بی شک ارائه تعداد اندکی رشته ورزشی نمی تواند جوابگو باشد و احتماال بسیاری از این دانش آموزان یا توانایی 
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و مه��ارت اجرای این ورزش ه��ا را ندارند یا اینکه عالقه ای به آن احساس نمی کنند. لذا با افزایش تعداد و تنوع 
رشته ه��ای ورزش��ی می توان بخش بیشتری از این جامعه را تحت پوشش ق��رار داد و آنان را به مشارکت فعال در 

ورزش و فعالیت بدنی ترغیب نمود.
ب��ا توج��ه به نتای��ج، می توان توجه ب��ه ورزش پایه، بان��وان و اقشار ب��ا برنامه ریزی و نظارت مل��ی را به عنوان 
راهبردهای ورزش همگانی تعریف کرد. با هدف قرار دادن گروه های خاص جامعه همچون کودکان و نوجوانان 
)ورزش پای��ه( و بان��وان ک��ه نیمی از جامع��ه را تشکیل داده اند و نی��ز اقشار مختلف همچ��ون کارکنان ادارات و 
سازمان ه��ای دولتی، کارگران، سالمندان و ...، می توان برنامه ریزی های مناسبی انجام داد . نیز با نظارت کافی 
و اصول��ی در سط��ح ملی می توان به اجرایی شدن ای��ن برنامه ها با حداکثر کارایی امی��دوار بود. بنابراین، نتیجه 
ب��ه دست آمده کامال منطقی است و بای��د سرلوحه وظایف و ماموریت های مسئوالن سازمان های متولی ورزش 

همگانی کشور قرار گیرد.
افزای��ش ش��ادی و رضایت از خود و شور و نشاط اجتماعی، پیامد دیگری است که از توسعه ورزش همگانی 
ناش��ی می ش��ود. افراد با ورزش و فعالیت های بدن��ی عالوه بر کاهش استرس و اضط��راب روزمره خود، از نظر 
روان��ی نی��ز سال��م تر و شاداب تر می شوند و ای��ن موضوع موجب نشاط اجتماعی آن��ان و در کل شادابی جامعه 
خواهد شد. با ورزش و فعالیت بدنی است که کاهش استرس و اضطراب و بیماری های غیرواگیر اتفاق می افتد. 
ب��ه عن��وان مثال، با مشارکت در فعالیت های ورزش همگانی می توان از بسیاری از بیماری ها همچون افسردگی 

پیشگیری نمود. 
کاهش ناهنجاری های اجتماعی و بزهکاری در جامعه، توسعه ورزش قهرمانی و افزایش انگیزه در ورزشکاران 
سنین پایه و رضایت مردم از خود و دولتمردان نیز از دیگر پیامدهای ورزش همگانی هستند. چنانچه افراد زمان 
خ��ود را در ورزش همگان��ی سپری کنند، مطمئنا زم��ان کمتری برای انجام بزهکاری خواهن��د داشت و در واقع 
ورزش و فعالی��ت بدنی، ی��ک از بهترین روش های گذران اوقات فراغت اس��ت. از سوی دیگر، با توسعه ورزش 
همگانی، توسعه ورزش قهرمانی نیز اتفاق می افتد، چرا که ورزشکاران قهرمان از دل همین ورزشکاران مشغول 
ب��ه ورزش های همگانی کش��ف و پرورش می یابند. همچنین، این موضوع سب��ب افزایش انگیزه در ورزشکاران 
سنی��ن پای��ه می شود، زیرا افرادی ک��ه از سنین کودکی با ورزش آشنا می شوند، ای��ن موضوع می تواند زمینه یک 

زندگی فعال و شاد را برای آنان فراهم نماید.
ب��ا توجه به نتیجه به دس��ت آمده در مورد پیامدهای توسعه ورزش همگانی، ب��ه طور خالصه و کامل می توان 
بهب��ود سالمت جسمانی، اجتماعی و روانی افراد جامعه و افزایش بهره وری کارکنان را به عنوان پیامدهای توسعه 
ورزش همگان��ی در کش��ور تعری��ف کرد. با توجه ب��ه فوائد و مزایای ب��ی شمار ورزش همگان��ی و تاثیرات مثبت 
جسمان��ی و روان��ی آن بر روی اقشار مختلف جامع��ه، انتظار بهبود سالمت روانی و جسمان��ی و اجتماعی افراد 
جامعه به عنوان پیامدهای توسعه ورزش همگانی در کشور امری منطقی است. از سویی دیگر، با افزایش سالمت 
روان��ی، اجتماعی و جسمانی افراد جامع��ه، انتظار می رود که کارایی و به��ره وری کارکنان سازمان های مختلف 

کشور به عنوان بخشی مهم از جامعه نیز افزایش یابد که این انتظار نیز می تواند کامال منطقی تلقی شود.
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در نهایت نیز بر اساس یافته های سواالت تحقیق و با تکیه بر نظریه پردازی بنیادی، مدل کیفی توسعه ورزش 
همگانی در ایران تدوین و ترسیم شد. در مدل به دست آمده مشخص شده است که برای توسعه ورزش همگانی 
کش��ور، مجموع��ه ای از شرای��ط علی مورد نیاز است که از آن به عنوان »تقوی��ت محیط حقوقی و قانونی ورزش 
همگان��ی« یاد می شود. ، به دنب��ال  ایجاد این شرایط علی، باید راهبردهایی با هدف برنامه ریزی و نظارت ملی 
در ورزش پای��ه، ورزش بان��وان و ورزش اقشار مختلف جامعه تدوین شود که که مجموعه ای از عوامل زمینه ای 
و مداخل��ه گ��ر بر آنها تاثیر گذارند و آنها را مورد تغییر و اصالح قرار دهند. بدین ترتیب، انتظار می رود که سطح 

کارایی و بهره وری ورزش برای همه ارتقا یابد و متعاقب آن، رشد همه جانبه در کشور اتفاق افتاد.
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