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ام��روزه یک��ی از مهم تری��ن راه های توسع��ه کشورها مشارک��ت فعال مردم اس��ت. ه��دف از پژوهش حاضر، 
بررس��ی پیامد مشارک��ت اجتماعی در ورزش همگانی ایران بود. در ای��ن تحقیق از روش پژوهش کیفی و راهبرد 
نظریه پ��ردازی برخاست��ه از داده ها استفاده شد. جامع��ه آماری پژوهش شامل مدیران ک��ل و کارشناسان وزارت 
ورزش و جوان��ان و فدراسی��ون ورزش ه��ای همگانی، پیشکسوتان ورزش همگانی و اعض��ای هیئت علمی بود. 
نخس��ت از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی نشان های مؤث��ر شناسایی و با استفاده از روش نمونه گیری 
هدفمن��د و نظ��ری از 36 نفر مصاحبه عمی��ق و نیمه ساختاریافته به عمل آمد که بع��د از مصاحبه با نفر بیست و 

هفتم اشباع نظری حاصل گردید. 
نتای��ج کدگ��ذاری در مرحله باز نشان داد که 165 نشان اولیه و 28 نشان نهایی پیامدهای مشارکت اجتماعی 
در ورزش همگان��ی ایران را تعیین می کنن��د. سپس در مرحله کدگذاری محوری، نشان های نهایی در 10 مفهوم 
و 5 مقول��ه اصلی مدیریت جامع ورزش همگان��ی، ورزش همگانی مردمی، سبک زندگی فعال، ارتقای سرمایه 
اجتماع��ی و توسع��ه قانون در جامع��ه طبقه بندی شدند که پیشنهاد می شود مدیری��ت توسعه ورزش همگانی در 

کشور در راستای دستیابی به پیامدهای یاد شده محقق گردد.
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مقدمه
مشارک��ت اجتماع��ی هم��واره یک��ی از مولفه ه��ای اساس��ی در سازمان ده��ی فعالیت های انس��ان در حیات 
اجتماع��ی بوده است. کنش ه��ای داوطلبانه و پیونددهنده ب��ا رویکرد دگرخواهانه، تاثیر زی��ادی بر همبستگی و 
انسج��ام در جامعه داشت��ه و از این رو، در کانون توجه عالمان علوم اجتماعی ب��وده است. در دهه های اخیر نیز 
مشارک��ت اجتماع��ی در چارچوب نهادمندس��ازی فعالیت های افراد به صورت یک��ی از شاخص های توسعه ای 
گاهانه نسبت به  مدنظ��ر قرارگرفت��ه است )شکوری، 1390(. مشارکت اجتماعی، وضعیتی است که فرد به طور آ
مسائ��ل محیطی، انسان��ی و هیجانِی حیات اجتماعی خود، رفتار مشارکت جویان��ه ای را بروز می دهد. در واقع 
مشارک��ت نوعی احساس همبستگی و پیوند ذهنی )شناختی( و عینی )کنشی( میان فرد و جامعه است )فتحی و 
میرزاپوری ولوکال، 1395(. زندگی انسان نیز از ابتدای تاریخ با مشارکت همراه بوده است؛ به طوری که  بدون آن 
هی��چ گونه فعالیت مفید اجتماعی شکل نمی گیرد. حضور و شرکت افراد در امور جامعه باعث افزایش احساس 
یگانگ��ی، سعه ص��در و تسامح و تساهل می گردد. در نتیجه، نهادهای مدن��ی و مردم ساالر تقویت خواهند شد 
)مظلوم خراسان��ی و همکاران، 1391(. ام��روزه یکی از مهم ترین راه های توسعه کشوره��ا، مشارکت فعال مردم 
اس��ت و دولت ه��ا سعی در برطرف کردن  موان��ع مشارکت مردم در فعالیت های اجتماع��ی، سیاسی و اقتصادی 

دارند )داوری و همکاران، 1389(. 
ورزش همگانی یك عنوان کلی مورد استفاده برای تشریح دامنه ای از سیاست های اتخاذ شده توسط دولت ها 
ب��رای ارتق��ا و توسعه مشارکت فعال در ورزش درون جامعه است )فرول��ی1 و همکاران، 2009(. خدمات برابر 
ورزش همگان��ی، ی��ك اصطالح عمومی از همه ان��واع فعالیت های بدنی و خدماتی اس��ت که رضایت عمومی 
اف��راد را ب��رای اجرای ورزش های همگانی ایجاد می نماید و نیازهای م��ردم را در همه جنبه ها رعایت و مبنای آن 
مردم- محور بوده، برای هر فرد این خدمات به صورت برابر قابل دسترس است و همه شهروندان از فرصت های 
خدم��ات براب��ر ورزش همگانی برخوردارن��د )لینا و روکس��و2، 2012(. سیاست ورزش همگان��ی همانا ایجاد 
شرای��ط مطل��وب برای جمع بسی��اری از مردم است؛ به طوری که بتوانند بر حس��ب عالیق خود به طور منظم در 

فعالیت های جسمانی شرکت کنند )رضوی و همکاران، 1393(. 
با وجود گذشت چند دهه از سیاست ورزش برای همه، هنوز فرصت مشارکت در ورزش به طور نابرابر تقسیم 
می ش��ود و برخی از گروه ه��ای اجتماعی محروم، دستیاب��ی کمتری به ورزش دارن��د )واندرمشوان3و همکاران، 
2017(؛ چن��ان که آماره��ا فاصله بسیار وضعیت همگانی شدن ورزش های تفریح��ی بین ایران و دیگر کشورها 
را نش��ان می ده��د )صفاری و همک��اران، 1394(. ورزش همگان��ی در جهان با اهداف افزای��ش مشارکت تمام 
گروه ه��ای اجتماع��ی و فراهم ک��ردن تکثرگرایی در ورزش، تقویت ورزش قهرمان��ی، توسعه و ارتقای سالمتی و 
گسترش تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه گذاری شده است )وندن دریش4 و همکارن، 2012(. تحقیقات 
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صورت گرفته، عوامل اجتماعی، سالمتی، امکانات و تسهیالت، عوامل اقتصادی، عوامل شخصی و زمان را به 
عن��وان موانع مشارکت در فعالیت ه��ای ورزشی تفریحی )روزبهانی و همکاران، 1393( و عواملی چون: کسب 
نش��اط و شاداب��ی، تقویت جسم و روان، کسب اعتماد به نفس و داشتن رفت��ار و اخالق نیکو را مهم ترین علل و 
انگیزه ه��ای مشارک��ت در فعالیت های حرکتی و ورزش��ی معرفی نموده اند )نعمتی بیدگل��ی، 1395(. مشارکت 
در برنامه ه��ای ورزش��ی اوقات فراغت ب��ا سطوح سرمایه اجتماعی افراد در ارتباط اس��ت، نه با در دسترس بودن 
پارک ه��ا و امکانات ورزش��ی. عالوه بر این، سرمای��ه اجتماعی محلی و در دسترس ب��ودن پارک ها در نوجوانان 
ساک��ن در ی��ک منطقه شهری با مشارکت ورزش��ی اوقات فراغت در تعامل اس��ت و در دسترس بودن پارک فقط 
زمانی برای مشارکت ورزشی اوقات فراغت اهمیت پیدا می کند که با سطوح باالتری از سرمایه اجتماعی محلی 
ب��اال همراه باشد. )پرنس1 و همک��اران ،2012(. عدم مشارکت اجتماعی در بزرگساالن ارتباط مستقیمی با بروز 
بیماره��ا در آن ها دارد و سطح باالی مشارکت اجتماعی اف��راد بزرگسال به داشتن سالمت در زندگی شان مربوط 
می ش��ود. عوامل مختلفی ب��ر مشارکت در ورزش و فعالیت بدن��ی تاثیرگذار است )شی��ن2 و باربور3، 2015( و 
سط��ح مشارک��ت در ورزش و فعالی��ت بدنی با افزایش وضعی��ت اجتماعی و اقتصادی افزای��ش پیدا می کند و با 

کاهش دسترسی به اماکن ورزشی کاهش می یابد )ایمی4 و همکاران، 2015(.
تمدن و پیشرفت روزافزون فناوری های مدرن، پدیده ای به نام »فقر حرکتی« را با خود به همراه آورده که باعث 
کم تحرک��ی گردی��ده و جنبه های مختلف جسمی، روان��ی و اجتماعی را در بر گرفته اس��ت. برون رفت از وضع 
موج��ود، نیازمن��د ابزارهای درخور شایست��ه ای از جمله ورزشی همگانی به عنوان اب��زاری چند بعدی با تأثیرات 
گست��رده بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، کمک به اوقات فراغت سال��م و ایجاد نشاط و شادابی است )ویکر5 و 
همک��اران، 2012 و ویک��ر6 و همکاران، 2013(. همچنین پژوهش ها نشان می دهند که پرداختن به سطوح پایه 
ورزش، با احساس مشارکت و انگیزۀ عمل همراه می باشد که این امر منجر به توسعه ورزش و افزایش سالمت 
گاه��ی آنها نسبت به فرایندهای ورزشی،  اجتم��اع می گ��ردد و زمینه افزایش حضور مردم در فضاهای ورزشی، آ

ارتقای سالمت و تداوم رفتارهای فعال تر را مهیا می سازد )ویلر7 و استمتکیز8 ، 2014(.
سیاس��ت مشارک��ت اجتماعی در ورزش همگانی در راستای توسع��ه و گسترش ورزش در بین اقشار مختلف 
جامعه و بهره گیری از مزایای آن در زمینه جبران کاهش تحرک افراد و کمک به افزایش نشاط و سالمتی جسمانی 
و روانی شهروندان، از اولویت های هر جامعه رو به رشدی است. در کشورهای پیشرفته، ارزان بودن و سهولت 
دسترسی مردم به امکانات و تجهیزات ورزشی، یکی از دستورالعمل های مدیریتی است و در این میان، تشویق 
جامعه به ورزش و سرمایه گذاری به منظور به وجود آوردن امکانات و تجهیزات الزم در سطح گسترده برای تمام 
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م��ردم ضروری می باشد )قاسمی و همکاران، 1391(. در حال حاض��ر، به دلیل وجود رویکردهای مختلف در 
مورد میزان و نحوۀ پرداختن به فعالیت بدنی، آمار دقیق و قطعی از میزان مشارکت در ورزش همگانی در کشور 
کید مسئوالن ورزشی نیز  وجود ندارد، اما کلیه آمار و ارقام موجود، میزان مشارکت را ناکافی نشان می دهند و تأ
ب��ر این است ک��ه ورزش همگانی تا جایی توسعه پیدا کند که در کنار فعالیت ه��ای روزمره، به عنوان بخشی از 

سبد زندگی مردم قرار بگیرد )عرب نرمی و همکاران، 1395(. 
آمار شرکت کنندگان در ورزش همگانی نشان می دهد که وضعیت ورزش همگانی در کشور ایران )19 درصد 
مشارک��ت( نسبت به کشورهای پیشرو در ورزش همگانی مانند فنالند )81 درصد مشارکت(، هلند )77 درصد 
مشارک��ت( و آلم��ان )75 درصد مشارکت( بسی��ار نامطلوب است )صفاری و همک��اران، 1394(. همچنین در 
مطالع��ات صورت گرفته پیرامون ورزش همگانی در مورد انگی��زه شرکت کنندگان در ورزش همگانی، وضعیت 
آن در ای��ران، چالش ه��ا و موانع توسعه و گسترش آن و دیدگاه ها و چشم اندازهای آیندۀ ورزش همگانی از طرف 
محقق��ان مدل ه��ای مختلفی ارائه شده است و هر ک��دام از  منظر خویش گرایش مردم به سمت ورزش همگانی 
را ب��ه تصوی��ر کشیده اند که از این می��ان می توان به مدل  ورزش همگانی صف��اری )1391(، مدل توسعۀ ورزش 
همگان��ی و تفریحی در ایران )جوادی پور و همکاران، 1392(، الگوی جذب مردم به ورزش همگانی در استان 
گی��الن )بنار،1392(، الگوی توسع��ۀ ورزش همگانی استان هرمزگان )سوادی و همکاران، 1396( اشاره نمود. 
ح��ال س��وال این است اگر همه شرایط و زمینه ها به خوبی فراهم شون��د، مشارکت اجتماعی مردم در برنامه های 

ورزش همگانی چگونه خواهد بود. بنابراین، سوال اصلی پژوهش حاضر این است:
• نتایج مشارکت اجتماعی مردم در ورزش همگانی چیست؟	
• پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران کدام اند؟	

روش شناسی پژوهش
به منظور پاسخگویی به پرسش اصلی تحقیق، از روش گراندد تئوری به شیوه استراس و کوربین1 استفاده شد. 
در ای��ن پژوه��ش از دو روش نمونه گی��ری نظ��ری و هدفمن��د به��ره گیری ش��د. از 36 نفر مصاحب��ه عمیق و 
نیمه ساختاریافته به عمل آمد که بعد از مصاحبه با نفر بیست و هفتم اشباع نظری حاصل گردید. جامعۀ آماری 
تحقیق شامل صاحب نظران حیطۀ ورزش همگانی از سه حوزۀ علمی، اجرایی و ورزشی بودند. این متخصصان 
شام��ل اعض��ای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی که در مورد ورزش همگان��ی مقاله یا کتاب داشتند، مدیران 
و کارشناس��ان معاون��ت ورزش همگانی وزرات ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش های همگانی و پیشکسوتان 

ورزش همگانی کشور بودند.
در مرحلۀ اول پژوهش، از طریق مطالعۀ پیشینۀ تحقیق و جمع آوری اطالعات کتابخانه ای، فهرست مقدماتی 
کده��ای اولیه شناسایی شد. فهرست مقدماتی به عنوان سؤاالت مصاحبه و ابزار اولیۀ جمع آوری داده ها مدنظر 
گاه، آن را برای  ق��رار گرف��ت. سپس راهنم��ای مصاحبه تدوین و محقق پی��ش از مصاحبه با هر یک از نخبگ��ان آ

1. Strauss & Corbin
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مصاحب��ه شوندگان ارس��ال کرد. در مرحلۀ بعد، مصاحبه ه��ای کیفی از جامعه آماری به عم��ل آمد. شایان ذکر 
است که به منظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبه ها، عالوه بر یادداشت  برداری، از دستگاه ویژۀ ضبط صدا 
نی��ز استفاده شد. به دلیل رعایت مسائل اخالقی، پژوهشگ��ر قبل از ضبط هر مصاحبه، از مصاحبه شونده اجازه 
گرف��ت. مدت زم��ان مصاحبه ها، متفاوت و مکان مصاحب��ه در محل مورد توافق مصاحبه گ��ر و پژوهشگر بوده 

است.
ارائه یک نظریه برخاسته از داده ها، مستلزم جمع آوری و تحلیل همزمان و زنجیروار داده هاست. پنج مرحلۀ 
 پی درپی در مسیر پردازش یافته ها طی ش��د: انتخاب شرکت کنندگان، جمع آوری داده ها، 

ً
اساس��ی ولی نه لزوما

تنظیم یافته ها، تجزیه وتحلیل یافته ها و ارائۀ راهبردهای اجرایی. طی فرایند مستمر جمع آوری، تجزیه و تحلیل 
و دسته بندی داده ها از طریق مصاحبه و بر اساس ارتباط پیامدهای مشارکت با هم، به تدوین مدل نهایی پرداخته 
ش��د. گفتنی است که پژوهشگران در ای��ن مصاحبه ها به دنبال شناسایی پیامدهای اج��رای راهبردهای کنش در 
زمین��ه م��ورد نظر و یافتن مقوله و مسئله مح��وری در زمینه توسعه ورزش همگان��ی از طریق مشارکت اجتماعی 
بودن��د. در نمونه گی��ری نظری، گ��ردآوری اطالعات و تحلیل داده ه��ا، اقداماتی هستند که ب��ه شدت به یکدیگر 
وابست��ه می باشند و باید به ص��ورت متناوب انجام گیرند، زیرا تحلیل هم زم��ان، نمونه گیری از داده ها را هدایت 

می کند. 
کدگذاری در این تحقیق به صورت باز و محوری انجام گرفت. در کدگذاری باز، پژوهشگر با مرور مجموعه 
داده ه��ای گ��ردآوری شده، تالش می کند ک��ه مفاهیم پنهانی آن را باز شناس��د. در کدگذاری محوری نیز هدف 
تعیی��ن رابط��ۀ بین مقوله های ایجادش��ده در مرحلۀ کدگذاری باز است. بدین ترتی��ب، پدیدۀ مرکزی شناسایی و 
تفسیر شرایط علی و راهبردهای حاصله ارائه شد. از آنجا که نظریه هایی که در عرصۀ علوم انسانی و رفتاری ارائه 
می شون��د در طول زمان قابل اصالح و تعدیل ان��د، محققان کیفی به جای واژۀ روایی و پایایی از واژه های دیگر 
مانن��د مقبولی��ت1، قابلیت انتقال2 و تأییدپذیری3 استفاده می کنند. مقبولیت ب��ه واقعی بودن اشاره دارد و پیتنی و 
پارکر4 )2009( روش هایی را برای  افزایش مقبولیت تحقیق پیشنهاد کردند که شامل منابع متعدد، تحلیل گران 
متعدد و روش های متعدد است. انتقال پذیری نتایج پژوهش، بیانگر تعمیم پذیری نتایج حاصل به سایر گروه ها 
و محیط های مشابه است. هرچند این امر خارج از توانایی پژوهشگر کیفی است، اما می توان با استخراج و ارائۀ 
حداکثری داده ها )تا حد ممکن( تا حدودی این بخش از روایی تحقیق را نیز تأمین کرد-در این پژوهش با مرور 
متع��دد مصاحبه ها و استخراج حداکثری و غیرتکراری مطالب سعی بر اجرای این توصیه شد. تأییدپذیری نتایج 
پژوه��ش کیفی هنگامی تحق��ق می یابد که سایر محققان بتوانند به روشنی مسیر تحقیق و اقدام های انجام گرفته 

توسط محقق را دنبال کنند. 

1. Credibility
2. Transferability
3. Dependability
4. Pitney & Parker
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یافته های پژوهش
یافته ه��ای پژوه��ش با استفاده از تحلیل همزمان فرایند کدگذاری، هنگام و پس از مصاحبه ها به دست آمد. 

در ادامه بخشی از یک مصاحبه و نتایج کدگذاری ها به تفکیک ارائه می شود. 
»ب��ه عینه معلوم است که با توسعه ورزش همگان��ی در جامعه و شرکت همگی در این بحث، تحرک در افراد 
بیشت��ر ش��ده و افزایش تح��رک در مردم به سالمتی آنها کمک ک��رده و کمتر شاهد مراجعه م��ردم به بیمارستان ها 
خواهی��م بود. مردمی که به طور منظم فعالی��ت بدنی دارند، مردمی بانشاط هستند و کمتر به مسائل و مشکالت 

اجتماعی فکر می کنند و سعی دارند از زندگی خود لذت ببرند.« )مصاحبه یازدهم( 
در مرحل��ه کدگ��ذاری باز، داده های مربوط به پدی��ده مورد مطالعه با بررسی دقی��ق، نام گذاری و مقوله بندی  
می شود. در این کدگذاری داده ها به بخش های مجزا خرد می شوند. برای به دست آوردن مشابهت ها و تفاوت ها 
ب��ه دق��ت بررسی می شوند و سواالتی درباره پدیده ها که داده ها حاک��ی از آن اند، مطرح می گردد. لذا محقق در 
ابتدا محتوای کلیه مصاحبه ها را پیاده سازی و سپس کدگذاری باز آنها را انجام داد. نتایج جدول 1 حاکی از آن 
است که 165 نشان اولیه می تواند پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران را تبیین کنند که سپس این 

نشان ها در 28 نشان نهایی طبقه بندی شدند.

جدول 1: نتایج حاصل از کدگذاری باز پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

نشان های اولیهنشان های نهایی

سالمتی و بهداشت جسمانی جامعه

• سالمتی جسمانی جامعه	
• کاهش هزینه پزشکی جامعه	
• کاهش مصرف دارو در جامعه	
• بررسی مشکالت ساختار قامتی و اصالح آن	
• کاهش ریسک فاکتورهای قلبی در مردم جامعه	

بهداشت روانی و اجتماعی جامعه

• سالمتی روانی جامعه	
• کاهش هزینه روان درمانی جامعه	
• ثبات و استحکام خانواده	
• شاد بودن اعضای خانواده در کنار یکدیگر	
• ایجاد شور و نشاط اجتماعی	

افزایش ارتباطات اجتماعی

• پیوند بیشتر مردم با هم	
• گسترش ارتباطات اجتماعی	
• توسعه مفید شبکه های اجتماعی	
• ارتباطات اجتماعی گسترده بین مردم ایران	
• پیوندهای بیشتر غیر رسمی بین افراد	
• وجود گروه های رسمی زیاد در داخل سازمان در زمینه ورزش همگانی	
• شرکت خانوادگی در ورزش	
• از تنهایی درآمدن مردم به خصوص بزرگساالن	



65

 شامره: 52  تابستان 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

پیگیری بهتر امورات اجتماعی

• انجام سریع امورات اجتماعی	
• تقویت شوراهای محلی شهر و روستا	
• انجام بهتر امورات	
• افزایش مسئولیت پذیری افراد جامعه	
• مردمی توانمند برای انجام کارهای شخصی	

نظارت عمومی بر عملکرد ورزش 
همگانی

• بهبود عملکرد و نظارت مردم بر عملکرد شوراها	
• نظارت بهتر مردم بر بخش ورزش	

توسعه قانون در جامعه

• احترام به داوری های اجتماعی	
• بهبود وضعیت حقوقی ورزش همگانی	
• افراد ورزشکار، افراد سالم و ایمن	
• مشارکت مردم در تدوین آیین نامه ها و قوانین ورزش همگانی	

گسترش خصوصی سازی در جامعه
• خصوصی سازی ورزش 	
• کاهش هزینه دولت در بخش ورزش	
• کاهش هزینه های ساخت و سازهای ورزشی	

مدیریت اصولی ورزش در کشور

• توسعه ورزش قهرمانی	
• توسعه ورزش تربیتی	
• مدیریت صحیح اوقات فراغت	
• استفاده بهینه از فضاهای ورزشی موجود	
• استعدادیابی ورزشی	
• عملکرد بهتر کانون های ورزش همگانی	
• پلسخگو بودن سازمان های ورزشی و شفاف سازی	
• انجام امورات با هزینه کمتر و سرعت باالتر	
• هدفمند بودن کانون های ورزش همگانی	
• عملکرد خوب مسئوالن ورزش همگانی	

گسترش کانون ها و نهادهای ورزش 
همگانی در کشور

• تشکیل نهاد ورزش همگانی	
• ساماندهی مردم در کانون های ورزش همگانی	
• ورود شرکت کنندگان جدید	
•  تقویت کانون های ورزشی محالت	
• حضور عینی مردم در ورزش همگانی	
• کاهش حضور ذهنی مردم در ورزش همگانی	
• جایگزینی حداکثری مردم در گروه ها و کانون های ورزش همگانی	
• شرکت پایدار و مداوم مردم در کانون های ورزش همگانی	
• ورود افراد زیادی به امر ورزش	
• توسعه ورزش در  پارک ها	
• توسعه ورزش همگانی در نهادهای اجتماعی	
• توسعه ورزش در بین کارکنان سازمان ها و ادارات	

مدیریت صحیح شهری

• مطالبه در توزیع امکانات ورزشی در سطح شهری	
• دسترسی آسان افراد به مکان های ورزشی	
• دسترسی آسان طبقات اجتماعی به اماکن ورزشی مناسب	
• سابقه زیاد ساکن شدن در محله	
• همدلی باالی افراد یک محله	
• افزایش احساس تعلق شهری 	
• کاهش آلودگی هوا از طریق ورزش همگانی	



66

 پیامد مشارکت اجتامعی در ورزش همگانی ایران

ادامه جدول 1: نتایج حاصل از کدگذاری باز پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

نشان های اولیهنشان های نهایی

سیاست اصولی دولت در ورزش 
همگانی

• اجرای دموکراسی در کانون های ورزش همگانی	
• توسعه مشارکت اجتماعی، توسعه مشارکت سیاسی مردم	

افزایش اعتماد و عدالت اجتماعی 
در کشور

• همدلی بیشتر مردم با هم	
• جلب اعتماد مردم	
• ارتقا و برند شدن باشگاه های ورزش همگانی	
• کاهش درگیری های اجتماعی	
• باالرفتن اعتماد بین مردمی	
•  باال رفتن اعتماد بین مردم و مسئوالن کانون های ورزشی	
• باال رفتن اعتماد بین مردم و سازمان های ورزشی	
• ایجاد همدلی و همبستگی بین اقشار مختلف مردم	
• تمرکز زدایی از امکانات ورزشی	
• توسعه مطلوب اماکن ورزشی و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه	
• باال رفتن اعتماد بین فردی در افراد اجتماع	

توسعه مشارکت سیاسی مردم
• جلب نظر سیاست مداران به کانون های ورزشی	
• استفاده از وجود افراد دارای قدرت سیاسی در کانون های ورزش همگانی 	
• اعتماد مردم به سیاست مداران	

افزایش سرمایه اجتماعی جامعه

• افزایش سرمایه اجتماعی جامعه	
• بهبود سرمایه اجتماعی کشور	
• محبوبیت قهرمانان در بین مردم	
• افزایش نوآوری در زمینه مشارکت اجتماعی در بین مردم ایران	
• بهبود حضور مردم در امورات خیرخواهانه	
• بهبود عزت نفس مردم جامعه	
• جایگاه باالی اجتماعی دوستان ورزشکار	
• احترام به افراد دارای سابقه ورزشی	

باال رفتن کیفیت زندگی عموم

• هزینه صحیح در ورزش	
• افزایش رضایت مردم از بخش ورزش	
• کاهش نرخ اعتیاد	
• افزایش رفاه ورزشکاران	
• باال رفتن سطح نشاط و شادابی جامعه	
• گردش مالی زیاد در ورزش و بهبود درامد	
• بهبود وضعیت تفریح و لذت مردم	

شناسایی و توسعه بازی های بومی 
و محلی

• بهبود وضعیت ورزشی روستاها و عشایران	
• توسعه و حفظ و نگهداری بازی های بومی و  محلی	

ساماندهی و توسعه جشنواره ها و 
همایش ها

• توسعه جشنواره ها و همایش های ورزش همگانی	
•  توسعه جشنواره های روستایی و بومی– محلی	
• توسعه مسابقات ورزش همگانی	
• گسترش مدال آوری در سطح بین الملل	
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ادامه جدول 1: نتایج حاصل از کدگذاری باز پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

نشان های اولیهنشان های نهایی

بهبود کیفیت رشته های ورزش 
همگانی

• توسعه رشته های ورزش همگانی	
• افزایش نوآوری و خالقیت در زمینه ورزش همگانی	
• بهبود وضعیت زنگ ورزش مدارس	
• افزایش کارایی و اثربخشی باشگاه های ورزش همگانی	
• افزایش رقابت باشگاه ها	
• کاهش آسیب دیدگی در ورزش همگانی	

گاهی های اجتماعی باال رفتن آ

• بهبود سواد حرکتی مردم	
• محیط ورزشی تمیز، پاکیزگی محیط شهری	
•  ایجاد کانون ورزشی پارک- محور، حفظ گسترده محیط زیست	
• گاهی های اجتماعی	 باال رفتن آ
• اطالع داشتن از حق اجتماعی به نام ورزش	
• گاهی های اجتماعی مردم	 افزایش آ
• عدم دخالت وضعیت تاهل افراد بر مشارکت ورزشی آنها	
•  عدم دخالت جنسیت افراد بر مشارکت ورزشی آنها	
• عالم شدن مردم مبنی بر چونگی عملکرد تقدیر در زندگی	
• گاهی های اجتماعی افراد	  کیفیت آ
• کاهش تعلقات قومی و قبیله ای و نژادی	
• تعامالت اجتماعی، بهبود سواد علمی جامعه	

کارآفرینی و بازاریابی ورزش همگانی

• گسترش شغل مربیگری ورزش همگانی	
• کشف و راه اندازی موقعیت های جدید برای توسعه ورزش همگانی	
•  بهبود موقعیت اقتصادی مردم	
• بهبود کسب و کارهای ورزشی	
• توسعه حمایت مالی از ورزش همگانی	
• توسعه کسب و کارهای تولیدات ورزشی داخلی	
• گسترش بازاریابی ورزش همگانی	
• کاهش هزینه های توسعه ورزش همگانی	
• راه اندازی رشته های جدید در ورزش همگانی	
• بهبود سهم ورزش از درآمد ناخالص ملی	
• توسعه ورزش همگانی مناطق مختلف جغرافیایی	
• ارتقای صنعت ورزش	
• کاهش ریسک سرمایه گذاری در ورزش همگانی	
• بهبود اقتصاد ورزش و کاهش نرخ بیکاری در جامعه	
• ایجاد شغل های جدید	

توسعه امکانات و تجهیزات ورزش 
همگانی

• توسعه گسترده فضاهای ورزش همگانی	
• افزایش سرانه ورزشی کشور	
• افزایش سرانه ورزشی	
• افزایش تعداد و کیفیت پیست های دوچرخه سواری عمومی	

توسعه گردشگری ورزشی

• توسعه گردشگری ورزشی داخلی	
• ورود گردشگر ورزشی خارجی	
• گسترش شرکت در برنامه های ورزشی و توسعه حمل و نقل عمومی	
• فرآهم شدن زمینه ورزش در وضعیت آب و هوایی مختلف	
• فرآهم شدن زمینه ورزش در فصول مختلف سال	
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ادامه جدول 1: نتایج حاصل از کدگذاری باز پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

نشان های اولیهنشان های نهایی

توسعه جامع رسانه های گروهی
• توسعه کانون های ورزش همگانی و توسعه رسانه های اجتماعی 	
• پرداختن بیشتر رسانه های گروهی به بحث ورزش همگانی 	

توسعه فرهنگ داوطلبی در جامعه

• افزایش وفاداری نیروهای داوطلبی	
• ساماندهی نیروی داوطلبی ورزشی	
• توسعه امورات داوطلبی برای امورات خیرخواهانه دگیر	
• حفظ نیروهای داوطلبی	
• افزایش انگیزه نیروهای داوطلبی	

توسعه سیستم آمار و اطالعات ورزش 
همگانی

• داشتن اطالعات کامل از میزان مشارکت مردم در ورزش همگانی	
• داشتن اطالعات محلی افراد برای استفاده در مواقع دیگر	
• گاهی خوب باشگاه ها از شرکت کنندگان	 آ
• شناسایی نیازهای مردم و نیازسنجی ورزشی محالت	

جهت دهی ورزش همگانی توسط 
عموم مردم

• ورود مردم در تصمیم گیری های کالن مملکتی	
• انتخاب مسئوالن ورزش همگانی توسط خود مردم به صورت غیر مستقیم	
• اتخاذ تصمیم های مردم پسند	
• افزایش اعتماد به نفس در افراد جامعه	
• ارتباط صمیمی مردم با مسئوالن ورزش همگانی	
• حق انتخاب نوع ورزش و مکان ورزش همگانی و خدمات کانون های ورزش همگانی	

بهبود مسائل فرهنگی و اجتماعی 
ورزش همگانی

• عوض شدن فرهنگ مردم در مورد ورزش بانوان	
• نگاه اجتماعی مثبت به برنامه ورزش همگانی	
• توسعه ورزش بانوان	
• جلوگیری از ناهنجاری و بداخالقی در حوزه ورزش	
• کاهش استفاده از مواد نیروزا و دوپینگ	
• کاهش بزهکاری اجتماعی	

بهبود وضعیت آموزش و تعلیم و 
تربیت

• تحول در وضعیت تعلیم و تربیت مشارکت جویانه افراد	
• تحول در برنامه ورزش مدارس	

در مرحل��ۀ پس از فرایند کدگذاری باز، فرایند کدگذاری محوری صورت گرفت. کدگذاری محوری، مرحله 
دوم تجزی��ه و تحلیل در نظریه پ��ردازی داده بنیاد به روش استراس و کوربین است. هدف از این مرحله، برقراری 
رابط��ه بی��ن طبقه ه��ای تولید ش��ده )در مرحله کدگذاری ب��از( است. در حالی ک��ه کدگذاری ب��از، داده ها را به 
مقوله های مختلف تفکیک می کند، کدگذاری محوری، مقوله ها و زیرمقوله های آنها را با توجه به مشخصه ها و 
ابعاد آن ها به یکدیگر مرتبط می سازد. )استراوس و کوربین، 1998(. در طی فرایند کدگذاری محوری، محققان 
از ابزاره��ای تحلیل��ی پرسیدن سوال و مقایسه دائمی و نظری بین مقوله ها، مقوله های فرعی و مشخصه های آنها 
ک��ه در کدگ��ذاری باز ظاهر شده اند، استفاده کردند تا روابط بی��ن مقوله ها و مقوله های فرعی را توسعه دهند. در 
نتیج��ه نشان ه��ای نهایی در  10 مفهوم طبقه بندی شدند و از این می��ان، 5 مقوله نهایی پدید آمد که در جدول 2 

نشان داده شده است:
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جدول 2: کدگذاری محوری یافته های تحقیق

نشان هامفاهیممقوله ها

پیامد سبک زندگی فعال

ارتقای کیفیت زندگی مردم
• سالمتی و بهداشت جسمانی جامعه	
• بهداشت روانی و اجتماعی جامعه	
• باال رفتن کیفیت زندگی عموم	

گاهی های اجتماعی توسعه آ
• گاهی های اجتماعی	 باال رفتن آ
• توسعه جامع رسانه های گروهی	
• بهبود وضعیت آموزش و تعلیم و تربیت	

پیامد مدیریت جامع ورزش 
همگانی کشور

توسعه سازمان های ورزش همگانی 
کشور

• گسترش کانون ها و نهادهای ورزش همگانی در کشور	
• بهبود کیفیت رشته های ورزش همگانی	
• توسعه امکانات و تجهیزات ورزش همگانی	

مدیریت اصولی ورزش در کشور
• مدیریت اصولی ورزش در کشور	
• توسعه سیستم آمار و اطالعات ورزش همگانی	

ارتقای جایگاه بازی های بومی و 
محلی

• ساماندهی و توسعه جشنواره ها و همایش ها	
• شناسایی و توسعه بازی های بومی و محلی	

ارتقای سرمایه اجتماعی

ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه
• بهبود مسائل فرهنگی و اجتماعی ورزش همگانی	
• توسعه مشارکت سیاسی مردم	
• افزایش سرمایه اجتماعی جامعه	

بهبود مشارکت مردمی
• افزایش اعتماد و عدالت اجتماعی در کشور	
• افزایش ارتباطات اجتماعی	
• پیگیری بهتر امورات اجتماعی	

توسعه قانون در جامعهتوسعه قانون در جامعه
• توسعه قانون در جامعه	
• مدیریت صحیح شهری	
• سیاست اصولی دولت در ورزش همگانی	

پیامد ورزش همگانی مردمی

عدم تمرکز دولت در بخش ورزش
• گسترش خصوصی سازی در جامعه	
• توسعه گردشگری ورزشی	
• کارآفرینی و بازاریابی ورزش همگانی	

ورزش برای همه توسط مردم
• نظارت عمومی بر عملکرد ورزش همگانی	
• جهت دهی ورزش همگانی توسط عموم مردم	
• توسعه فرهنگ داوطلبی در جامعه	

کدگ��ذاری گزینشی یا انتخاب��ی، کدگذاری محوری را در سطحی باالتر و انتزاعی ت��ر ادامه می دهد. در این 
مرحله،  شکل گیری و پیوند هر دسته بندی با سایر گروه ها تشریح می شود و  محقق بیشتر در نقش نویسنده  ای 
ظاه��ر می شود که بر اس��اس مقوالت، نوشته های کدگذاری، یادداشت های نظ��ری، شبکه ها و دیاگرام ها عمل 
می کند. جهت گیری کدگذاری گزینشی به سمت یکپارچه کردن مقوالت مختلف در شکل یک طرح تئوریکی 
ک��الن اس��ت )جونز و نوبل1، 2007(. در نهایت با یافتن رابطۀ نهایی بین مقوله های به دست آمده از کدگذاری 
محوری، الگوی نظری زیر شامل مدیریت جامع ورزش همگانی، ورزش همگانی مردمی، سبک زندگی فعال، 

1. Jones & Nobel
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ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه قانون در جامعه، با در نظر گرفتن مقوالت، بیشترین تا کمترین درصد فراوانی 
نوشته ه��ای کدگذاری و نظ��رات خبرگان و تاکیدات مصاحب��ه شوندگان و نظر محقق��ان تدوین شد )شکل 2(. 
پ��س از تدوی��ن مدل برای افزایش اعتبار آن، مدل نهایی در اختیار خبرگانی قرار گرفت که هم با ورزش همگانی 
آشنای��ی داشتن��د و هم روش کیفی را می شناختند. از این خبرگ��ان خواسته شد تا نظرهای خود را در مورد فرایند 
تدوی��ن و م��دل نهایی ارائه دهند. بیشتر آنها مدل را تأیید کردند و بعضی از آنها نظرهای اصالحی داشتند که در 

فرایندی رفت و برگشت، اصالحات اعمال و نظر نهایی آنها دریافت شد.

شکل1: الگوی نظری پیامد های مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

بحث و نتیجه گیری
از دیدگ��اه »ش��ورای ورزش همگان��ی اروپ��ا«1، ورزش همگانی یعن��ی فعالیت های بدن��ی آزاد، داوطلبانه و 
اختی��اری ک��ه در اوق��ات فراغت به انجام می رسد، امکان پرداختن به آن ب��رای همگان وجود دارد و هدف از آن 
رقابت و پیروزی نیست، بلکه هدف پرداختن به چنین ورزش هایی، تفریح، توسعه و به سازی انسان ها می باشد 
)جوادی پ��ور و سمیع نیا، 1392(. هدف اصلی ای��ن تحقیق، شناسایی پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش 
همگان��ی ای��ران بود. از این رو با توجه به یافته های تحقیق، این عوام��ل در مراحل کدگذاری شناسایی، خالصه 
و تحلی��ل ش��د ک��ه در انتها به استخ��راج مدلی در تحقی��ق منجر گردید. بر اس��اس یافته های کدگ��ذاری باز در 
تحلی��ل مصاحبه های کیفی، 165 نشان مرتبط با نتایج و پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران 
شناسای��ی ش��د که با توجه به تحلیل این عوامل، نشان ها بر اس��اس نزدیکی مفهومی شناسایی شدند و 28 نشان 
نهایی طبقه بندی شدند. در ادامۀ تلخیص و تحلیل یافته ها، مفاهیم مرتبط و نزدیک به هم با کدگذاری محوری 
در یکدیگ��ر تلفی��ق شد و در نهای��ت 10 مفهوم و 5 مقولۀ اصلی شامل مدیری��ت جامع ورزش همگانی، ورزش 

1. European Sport for All
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همگانی مردمی، سبک زندگی فعال، ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه قانون در جامعه تدوین شد.
با پیشرفت روزافزون علم و فناوری، مدیریت و برنامه ریزی نقش مؤثری در سازمان های اجتماعی و اجرایی 
یافت��ه اس��ت )جوادی پور و همک��اران، 1392( و مقوله تربیت بدن��ی و ورزش به عنوان ی��ك تشکیالت گسترده 
و در عی��ن ح��ال پیچیده نیاز ب��ه مدیریت کارآمد در سطوح مختل��ف را دارد. توسع��ه ورزش همگانی در کشور 
نی��ز نیازمن��د سازمان های ک��ارا و اثربخش است ک��ه در راستای مشارک��ت مردم و همسو ب��ا جامعه در گسترش 
اصول��ی ورزش همگان��ی بکوشند. بنابراین پیام��د مشارکت اجتماعی در ورزش همگان��ی، توسعه سازمان های 
ورزش��ی پویا و دانش- محور است که اص��وال غیردولتی هستند و تصمیم گیری، هدایت، نظارت و امور اجرایی 
آن مستقی��م ی��ا غیر مستقیم در دست مردم است و تصمیم گیرنده اصلی آنها در واقع خود مردم به شمار می آیند. 
گاهی ورزشی، نب��ود مربیان متخصص و مشکالت اقتصادی  عراق��ی و کاشف )1393( کمبود امکانات، عدم آ
را عمده تری��ن چال��ش توسع��ه ورزش همگانی در ایران دانسته اند ک��ه با نتایج تحقیق حاض��ر همخوانی ندارد- 
ه��ر چن��د چالش مورد نظ��ر ریشه در مدیریت ناصحی��ح ورزش همگانی دارد و از منظ��ری دیگر می توان گفت 
ک��ه پیامد مشارک��ت اجتماعی در ورزش همگانی می توان��د این چالش ها را مدیریت نمای��د. عیدی و همکاران 
)1390( ب��ه بررسی و تحلیل چالش های ورزش همگانی پرداختند و نش��ان دادند که چالش های اساسی در این 
ح��وزه شامل چگونگی مشارکت دولت ها در ورزش، تاکید بر ورزش قهرمان��ی در مقابل ورزش همگانی و روند 
توسع��ه ورزش از سطح باال به پایین )الگوبرداری نوجوانان و جوانان از قهرمانان ورزشی از طریق رسانه( جامعه 
را شام��ل می ش��ود. یافته های ای��ن تحقیق با نتایج تحقیق حاض��ر از این لحاظ همخوان��ی دارد که اگر مشارکت 
اجتماع��ی در ورزش همگان��ی اتف��اق بیفتد، بزرگترین چالش م��ورد نظر یعنی چگونگ��ی مشارکت دولت ها در 
ورزش همگان��ی رف��ع می شود و مدیریتی مردمی و غیردولتی در ورزش همگانی حاکم خواهد گردید. همچنین 
مه��دی زاده و ان��دام )1393( مسائل سازمانی و مدیریتی را در اولوی��ت اول راهکارهای توسعه ورزش همگانی 
دانسته اند که با یافته های این تحقیق سازگار است، چرا که این تحقیق نیز مسائل مدیریتی ورزش همگانی را در 
اولوی��ت ق��رار داده  است. آصفی و همکاران )1393( وکشگر و سلیمان��ی )1391( نیز بیان نموده اند که افزایش 
امکان��ات ورزشی باع��ث افزایش مشارکت جامعه در ورزش همگانی خواهد شد. بنابراین توجه مسئوالن امر در 
فراه��م نمودن زیرساخت ها و تجهیزات ورزش همگانی ب��رای توسعه ورزش همگانی در نواحی مختلف کشور 

و بهره گیری از مشارکت مردم در این امر، از موارد الزم می باشد و باعث مشارکت حداکثری مردم می شود.
توسعه ورزش همگانی مخصوص یك جا و یك گروه خاص نیست و همان طورکه از این اصطالح بر می  آید، 
ورزش ب��رای همه اقشار جامعه با هر رنگ و نژاد، هر وضعیت اقتصادی و ... است )آصفی و اسدی دستجردی، 
1395(. یکی دیگر از پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی، سوق ورزش همگانی به سمت مردمی 
بودن و فاصله گرفتن از بخش دولتی است. هر چند تاکنون تالش های گوناگونی برای کاهش تصدی گری دولت 
در بخش ه��ای مختلف از جمله ورزش صورت گرفته است، اما این تالش ها تا کنون به طور کامل موفقیت آمیز 
نبوده و شاهد این هستیم که ورزش در کشور ایران اصوال توسط بخش دولتی هدایت و کنترل می شود. صفاری 
و ق��ره )1395( در تحقی��ق خود نشان دادند که مهمترین عوامل محیط��ی شامل محیط اجتماعی است و تدوین 
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برنامه ه��ای آتی بر اس��اس بافت اجتماعی می تواند زمینه ای مناسب برای همگان��ی شدن ورزش در ایران فراهم 
کند که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. همچنین، شمسی و همکاران )1394( در تحقیق خود نشان دادند 
تأثی��ر متغیرهای خان��واده، دوستان و همساالن با مشارکت ورزشی جوان��ان دارای رابطۀ معناداری می باشد که با 
توجه به اینکه مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی از طریق خانواده ها صورت می گیرد، با نتایج تحقیق حاضر 
همخوان��ی دارد. شهب��ازی و همکاران )1392( در تحقیق خود از می��ان راهکارهای مربوط به نیروی انسانی، دو 
راهک��ار بهره گی��ری از نیروهای داوطلب در توسع��ه ورزش همگانی و تربیت کارشناس��ان و مدیران حرفه ای در 
ورزش همگان��ی را در اولوی��ت دانسته اند که با یافته های تحقیق حاضر سازگار می باشد. بنابراین در برنامه ریزی 
درازم��دت ب��رای توسعه مشارکت اجتماع��ی باید عوامل انسان��ی و مسائل مختلف اجتماع��ی در اولویت توجه 
ق��رار گیرد و ک��ار فرهنگی در این زمینه انجام شود ت��ا نیروی انسانی آمادگی مشارکت در ای��ن امر را داشته باشد 
و از پیامده��ای مشارک��ت اجتماعی، مردمی شدن ورزش همگانی در کشور باش��د. یکی از پیامدهای مشارکت 
اجتماع��ی واقعی در ورزش همگان��ی کشور ایران، سوق ورزش همگانی به سم��ت خصوصی شدن و رهایی از 
دولتی بودن خواهد بود که در نتیجه شاهد رشد و شکوفایی گردشگری ورزشی در کشور خواهیم بود. همچنین 
ب��ا سودآور بودن ورزش همگانی در کشور، بازاریاب��ی و کارآفرینی در این بخش رونق می یابد و به صنعتی مهم 
در کشور تبدیل خواهد شد. بدیهی است که این امر از طریق نظارت مردمی بر تمام حوزه های ورزش همگانی و 
در دست گرفتن امور اجرایی ورزش همگانی توسط نیروهای داوطلبی و جهت دهی برنامه های ورزش همگانی 
کش��ور توسط مردم خواهد بود. بهتر است خدمات عموم��ی ورزشی در جامعه در جهت خصوصی سازی پیش 
ب��رود و ورزش همگان��ی نیز به عنوان یک خدمت عمومی شناخته  شود؛ چن��ان که حق هر شهروندی در جامعه 
دسترس��ی آسان، ارزان قیمت و با کیفی��ت به آن است. پس وضع قوانینی در ایجاد حمایت و پشتیبانی از متولیان 
خصوص��ی و مشارک��ت مردم یک محله در همه ابعاد توسع��ه ای ورزش همگانی به صورت تعاونی، می تواند در 

توسعه برنامه مشارکت مردم در غیردولتی نمودن ورزش همگانی اهمیت داشته باشد. 
یکی دیگر از پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی، تغییر سبک زندگی مردم از شیوه غیر فعال به 
سم��ت فعال و پر تحرک اس��ت. شرکت کنندگان در ورزش همگانی، مهمترین رکن توسعه ای در گسترش ورزش 
همگان��ی هستن��د و اهمیت دادن به بهداشت و سالمتی آنها در همه موارد می تواند با اهمیت ترین راهبرد مدیران 
گاهی مردم در م��وارد بهداشتی، سالمتی و  جامع��ه در توسع��ه ورزش همگانی به شمار آی��د. افزایش دان��ش و آ
ورزش��ی، زمین��ه توسعه مشارکت آنها را فراهم می نماید. امروزه با توجه ب��ه گسترش رسانه های گروهی و توسعه 
اطالع��ات و دانش اف��راد جامعه در م��وارد گوناگون، زمینه ب��رای توسعه ورزش همگان��ی مساعدتر شده است. 
یافته ه��ای جدید علمی پیرام��ون نقش ورزش همگانی در سالمتی جسمانی و روانی و توصیه به ورزش و تحرک 
از طرف متولیان سالمت جسمانی و روانی جامعه، زمینه را برای توجه عمومی به ورزش همگانی مساعد نموده 
است. همچنین نوع تعلیم و تربیت افراد از زمان کودکی و پرداختن به ورزش و بازی های دوران کودکی، می تواند 
شرایط را برای سوق افراد به سمت داشتن زندگی فعال در بزرگسالی مهیا نماید. در راستای توجه به ابعاد بهداشتی 
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ورزش، مگ��ن1 و همک��اران )2016(، فلوی��د2 و همک��اران )2016(، شین3 و بارب��ور4 )2015( نشان دادند که 
مشارکت اجتماعی بخصوص مشارکت در فعالیت های بدنی با سالمتی و بهداشت افراد جامعه ارتباط تنگاتنگی 
دارد که با یافته های این تحقیق همخوانی دارد. قره و همکاران )1395( در تحقیقی نشان دادند رسانه ها با توجه 
به قدرتی که در جذب تودۀ مخاطبان و مشارکت در فرآیند شکل دهی افکار عمومی دارند، می توانند نقش درخور 
مالحظه ای در افزایش مشارکت مردم در ورزش های تفریحی داشته باشند. بنابراین توسعه وسایل ارتباطی جمعی 
که به توسعه ارتباطات اجتماعی و در نتیجه بهبود مشارکت اجتماعی در افراد جامعه منجرگردیده است می تواند 
به عنوان پتانسیل توسعه مشارکت اجتماعی در همه زمینه های اجتماعی از جمله ورزش همگانی باشد. آیمیو5 و 
همک��اران )2013( در تحقیقی به توسعه یک مدل مفهومی اطالع رسانی سالمت از طریق ورزش پرداختند. در 
ای��ن مدل مفهومی که بهداشت از طریق ورزش ارائ��ه شده، دسته بندی اولیه از سه گروه اصلی جسمی، روانی و 
اجتماعی تشکیل گردیده و ریشه اصلی این مدل بر اساس مدل محیط زیستی اجتماعی خوب تعیین شده است 
و نش��ان می ده��د که مشارکت ورزشی منحصرا توسط عوامل فردی- اجتماع��ی )سطح خرد( تعیین   نمی شود، 
بلکه عوامل زیربنایی مانند در دسترس بودن امکانات ورزشی و برنامه های ورزشی )سطح کالن(  نیز می توانند 
نق��ش مهمی در ای��ن زمینه ایفا کنن��د. بنابراین یکی از پیامده��ای توسعه مشارک��ت در ورزش همگانی، توسعه 

زیر ساخت ها و داشتن محیط زیست اجتماعی خوب می باشد که با یافته های تحقیق حاضر همخوانی دارد.
ورزش ب��ه نوعی موجب افزایش رواب��ط اجتماعی افراد می شود و سرمایه گ��ذاری در ورزش موجب افزایش 
هویت ملی، غرور ملی، توسعه و یکپارچگی اجتماعی و جلوگیری از جرم و جنایت و افزایش سطح تحصیالت 
و مناف��ع اقتصادی می گردد )کلی بال6 و همک��اران، 2010(. سرمایه اجتماعی به عنوان محصول نوع خاصی از 
کنش جمعی می تواند مولد کارکردهای اجتماعی مورد انتظار باشد. کنش ها و مشارکت های داوطلبانه و جمعی 
منته��ی به تولی��د سرمایه اجتماعی اس��ت )پاک سرش��ت، 1393(. از پیامدهای مشارک��ت اجتماعی در ورزش 
همگانی، می توان به ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه اشاره نمود. سرمایه اجتماعی، مفهومی مهم در کنش ها 
و رواب��ط اجتماعی به شمار می آید که شخص از طری��ق برقراری ارتباط با دیگران به این نوع سرمایه دست پیدا 
می کن��د )ترپتی و همکاران7، 2012(. باشگاه های ورزش محلی، یک��ی از مؤلفه های مهم شبکه های اجتماعی 
رسمی و غیررسمی هستند که ایجاد، گسترش و حفظ سرمایۀ اجتماعی را پشتیبانی می کنند. باشگاه های ورزشی 
مبتن��ی بر اجتماع محل��ی )ورزش همگانی(، فرصت های��ی را برای افراد جامعه فراه��م می آورند تا گرد هم جمع 
شوند و آنها را قادر می سازد تا به واسطۀ سازوکارهای رسمی و غیررسمی ورزش با شبکه های اجتماعی گسترده تر 
مرتبط و درگیر شوند )کاسکلی8، 2008(. یافته های تحقیق عابدینی و طالبی )1396( نشان می دهد که عوامل 
1. Meghan
2. Floud
3. Qin
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5. Eime
6. Kylie Ball
7. Trepte
8. Cuskelly
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اجتماع��ی � فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان ب��ه ورزش همگانی رابطۀ مثبتی دارد. همچنین صفاری و 
ق��ره )1395( نش��ان دادند که محیط اجتماعی مهم ترین مؤلفۀ محیط��ی است و تدوین برنامه های آتی بر اساس 
باف��ت اجتماعی، شیوۀ زندگی، گروه های همسن و تهیه و ت��دارک امنیت اجتماعی در پیرامون اماکن و فضاهای 
ورزش��ی تفریح��ی می تواند زمینه ای مناسب برای همگانی شدن ورزش در ای��ران را فراهم کند. بنابراین مشاهده 
می شود با توسعه ورزش همگانی در جامعه، مشارکت اجتماعی نیز افزایش پیدا می کند که این نیز به نوبه خود 

باعث بهبود سرمایه اجتماعی در آن محیط می شود.
فلسف��ۀ ورزش همگان��ی، تشوی��ق شهرون��دان ب��ه ورزش و فعالیت ه��ای فیزیک��ی اس��ت و نی��ز پیامی برای 
سیاست گ��ذاران دارد تا از موقعیت خود ب��رای پیشبرد این هدف و فراهم آوردن فرصت برای مشارکت عموم افراد 
استف��اده کنن��د )امان، 2009(. ام��روزه توسعه ورزش به عنوان ی��ک سیاست عمومی بر دیگ��ر مباحث سیاسی 
دولت ه��ا برتری گرفته است و اغلب کشورهای پیشرفت��ه جهان در برنامه ریزی ها و سازماندهی ورزش همگانی 
خ��ود ب��ا دیگر کشوره��ا رقابت می کنند و به ط��ور مرتب در حال ارائ��ه برنامه های خالق ب��رای رشد این ورزش 
هستند )سیدعامری و قربان بردی، 1391(. از دیگر پیامدهای مشارکت اجتماعی در جامعه، توسعه قانون پذیری 
در اف��راد جامع��ه و بهب��ود حقوق شهرون��دی و سیاست بهینه دول��ت در امر توسع��ه ورزش همگانی است، چرا 
ک��ه ام��روزه ورزش همگان��ی به عنوان یک ح��ق شهروندی مطرح است و م��ردم می توانند به عن��وان یک حقوق 
اجتماع��ی از دول��ت م��ردان مطالبه کنن��د و این گویای ای��ن امر است که دولت ه��ا نیز باید در کش��ور ایران این 
ح��ق را بپذیرن��د و خود را آماده ارائه سرویس های خدماتی ورزش همگان��ی برای آحاد جامعه بکنند. شهبازی و 
همک��اران )1392( در تحقی��ق خود از بی��ن راهکارهای مربوط به ساختار تشکیالت��ی و وضع قوانین و مقررات، 
مشخص کردن شرح وظایف تمام سازمان ها و نهادهای دست اندرکار ورزش همگانی و اتحاد و یکپارچگی بین 
سازمان ه��ای دست اندرکار ورزش همگان��ی در کشور را دارای اولویت دانسته ان��د. ایبرت1و اسمیت2 )2010( 
بی��ان می کنند که ایجاد انگیزه در افراد ب��رای مشارکت فعال در فعالیت های بدنی با توجه به اثرات سودمند آن بر 
سالمتی، بخشی از دستور کار سیاست های بهداشتی کشور اسکاتلند باید باشد. بنابراین توجه به سالمتی مردم 
بای��د  در زم��ره سیاست های اصولی دولت ها قرار گیرد و این امر ج��ز از طریق ایجاد قوانین و دستورالعمل های 

الزم محقق نخواهد شد.
ب��ه ط��ور کلی نتایج تحقیق نشان داد ک��ه پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگان��ی ایران در زمینه ها 
و بستره��ای خاصی ص��ورت خواهد گرفت و ابعاد مختلفی را تحت تاثیر خود ق��رار خواهد داد. بنابراین عوامل 
مختلف��ی باید مهیا گردن��د تا شاهد رشد و شکوفایی و همه گیر شدن ورزش همگان��ی در کشور ایران باشیم. در 
این میان، توجه جدی به حضور و مشارکت مردم در همه امورات مربوط به توسعه ورزش همگانی یک حقیقت 
اجتناب ناپذیر است، چرا که بدون حضور مردم، مشارکتی در کارها صورت نمی گیرد و توسعه ورزش همگانی 

عقیم خواهد ماند. 

1. Eberth 
2. Smith
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ورزش همگان��ی بای��د به سای��ر حوزه های سیاست گ��ذاری مانند آم��وزش، بهداشت، خدم��ات اجتماعی، 
برنامه ری��زی شه��ری و کشوری، محیط زیست و اوق��ات فراغت پیوند بخورد و به عن��وان عامل مهم فرهنگی - 

اجتماعی در رشد انسانی مورد توجه قرار گیرد. 
بنابراین پیشنهاد می شود:

در مورد فوائد ورزش و تحرک بدنی در بین جامعه اطالع رسانی گسترده ای صورت بگیرد تا پرداختن به ورزش 	•
همگانی در سبد زندگی خانوار قرار گیرد. 

مدیری��ت منسج��م ورزش همگانی در کشور ایجاد شود تا با استف��اده از ظرفیت های موجود در بخش دولتی 	•
کشور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به توسعه مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی بپردازد. 

ب��رای ای��ن ک��ه شاه��د پیامدهای خ��وب مشارک��ت اجتماع��ی در ورزش همگانی کش��ور باشی��م، باید توجه 	•
دست اندرک��اران ام��ر ورزش همگانی به فراهم نمودن بسترهای ورود م��ردم در جهت مدیریت، سازماندهی، 

نظارت و کنترل ورزش همگانی در تمامی ابعاد مدیریت ورزش همگانی کشور فراهم شود. 
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