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  مقدمه

متشکل از ( و 7) كه در خارج از سازمان قرار دارند است یموارد ۀمحیط نامحدود و شامل هم ۀواژ

 یاها  بخش یدارا یط(. مح3)گذارند  یطور مستقیم یا غیرمستقیم بر سازمان اثر م كه به استعواملی 

را  یمتعدد یها هر سازمان بخش یبرا توان یاست كه در خارج از سازمان قرار دارند و م ییاجزا

 زیست یط مح ی،اجتماع-یدولت، فرهنگ ی،اقتصاد یطشرا ،بازار، فناوری یه،برشمرد؛ صنعت، مواد اول

 به راها  بخش ینا توان یم اغلب(. 7ه )جامع یک های یاستو س یاقتصاد نظام ،(، فناوری7) الملل بین

 شوند، یواقع م یطیمتعدد مح یها كه در بخش یدادهاییكرد. الگوها و رو تقسیم تری كوچک اجزای

 های یدهبر پد یطیعوامل مح یر(. تأث7)گذارند  یاثر م ها یدهپد وها  ابعاد مختلف دارند و بر سازمان

در آن اتفاق  یاجتماع یدۀاست كه پد ای ینهند بستر و زمهمان یطمح یراز، است یرانکارناپذ یاجتماع

 (.11)گذارد  یم یرو بر آن تأث پذیرد یم یرتأث یطیو از عوامل مح افتد یم

ها قرار  و دولت انمورد توجه محقق یراخ یها در سال یاجتماع یچیدۀپ یدۀپد یکعنوان  به ورزش

 یحتفربه توسعۀ تجارب اوقات فراغت  یشرفتت، و پنظار یزی،ر برنامه روند درها  (. دولت11) گرفته است

 كنند گذاری یهسرمانگرند و برای آن  یو امراض مرتبط م یماریب یها عنوان بازدارنده فعال به های یو باز

 یفیتو ك یسالمت فرد یمنظور ارتقا استاندارد به ای یوهبه ش 1یحیتفر یها ورزشكه  یطور به ،(28)

 مفرح و جسمانی آمادگی ارتقای منظور بههایی  . ورزش تفریحی شامل ورزش(21) اند شده یلتبد یزندگ

بخشی و  بخشی، ورزش برون ش غیررسمی، ورزش درونورز آموزشی، ورزش برنامۀ نوع پنج شامل و

كه با هدف  ییها عنوان ورزش را به یحیتفر یها ورزش (2008) 2ی(. تسا33)شود  یورزش باشگاهی م

 آن شاملها  ورزش ینا كند. یم یفتعر یست،در آنها مدنظر ن یتو شدت فعالند گیر انجام می یحتفر

 یقو از طر شوند یم زماندهیو سا یزیر طور آزادانه انتخاب، برنامه ند كه بها یجسمان های یتفعال از دسته

كند،  یحخود را ارتقا دهد، تفر یو روان یجسمان یها تواند شاخص فرد می یورزش های یتفعال ینا

  (.38)كند تجربه  یرا در قالب حس تعلق اجتماع یانهو ماجراجو یچالش های یتفعال

 سیاستی به فراغتی و تفریحیهای  كشورها حق مشاركت در ورزش و فعالیت ازدر بسیاری  امروزه

 در سیاستی چنینسازی  . پیادهشود یشناخته م 3یعنوان ورزش همگان مهم تبدیل شده است و به

                                                           
1. Recreational sports 

2. Tsai  
3 .Sport for all 
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 در دهنده كمک عامل یک عنوان به فیزیکیهای  به فعالیت زیرا است، یافته اهمیت بسیار اخیرهای  سال

اصطالح  یک ی(. ورزش همگان23)شود  می نگریسته چاقی با مبارزه و سالمت حفظهای  كاهش هزینه

ها  و شركت فعال در ورزش ستها كه مورد قبول دولت ها یاستاز س یا محدوده یفتوص یاست برا یكل

های  جنبش جهانی ورزش هورزش برای هم یا ی(. ورزش همگان31)دهد  یم افزایش هجامع در را

قاره با نیتی یکسان رسمیت یافته است:  پنجدر بسیاری از كشورهای  1969تفریحی است كه از سال 

د. حق ربدون توجه به جنس، نژاد، مذهب، توانایی جسمانی و اقتصادی تعلق دا یورزش به هر فرد

كه بازی كردن، تمرین كردن و مسابقه است كسانی  ۀزش، یک حق عمومی برای همبه ور یدلبستگ

 یها ورزش یگر،عبارت د (. به37) عنوان یک لذت و سرگرمی باور دارند آزاد را به یها در زمان نداد

 یورزش همگان یول كند، یرا دنبال م یررقابتیورزش است كه اهداف غ یبند از دسته یبخش یحیتفر

اتخاذ  ی( و سیاست ورزش همگان11) شدن ورزش در جوامع است یرو فراگ یمنظور همگان به یاستیس

 .(34)سازد فراهم  ی رامتکثر یورزش یبیاورد و دورنما تر یینرا پا یمشاركت ورزش ۀاست تا آستان شده

 ۀجنس، وزن، طبق ،كراسی در ورزش است تا فارغ از سنووجود آوردن دم تفکر مدرن به ینویژگی دیگر ا

 امکان برخورداری یکسان از امکانات ورزشی را داشته باشندافراد  ۀهمهر گونه تبعیض، اجتماعی و 

بندی ورزش است كه اهداف  از دسته یبخش یحیكه ورزش تفر گفتتوان  می یطور كل (. به25)

ر شدن ورزش د یرو فراگ یمنظور همگان به یاستیس یورزش همگان یول كند، یغیررقابتی را دنبال م

 (.11) جوامع است

رفتار  یبر مبنا ینظر یها مدل یۀمشاركت در ورزش اغلب بر پا ۀها در حوز گذشته پژوهش در

2ییرمدل مراحل تغ یا 1شده یزیر مانند مدل رفتار برنامه یفرد
 كهداشتند  و به این موضوع تأكیدبودند  

 یست كه مشاركت ورزشفرض استوار ا یناست و بر ا یشناخت یدگاهد یکقصد مشاركت در ورزش 

براساس  یادیز یزانبه م یاست. رفتار فرد در انتخاب مشاركت ورزش یانتخاب فرد رب یمتک یامر

 و امکاناتها  مدل ین(. ا39)ی و فرهنگ یاجتماع یزیکی،ف یطبدون توجه به مح شود؛ یم یینآموزش تع

 نشان مطالعاتاند.  گرفته یدهناد تر را گسترده یاز تحوالت اجتماع یعنوان بخش به ورزشی اقدام موانع

و  یخیتار یگسترده از جمله بسترها های ینهزم یمشاركت در ورزش بر مبنا یها فرصت كهاند  داده

ساختار جامعه و  ی،فرد یتحاصل وضع ها ییاروپا ینمونه رفتار ورزش رای. بشوند یم یینتع یاجتماع

                                                           
1. Model of Planned Behavior 

2 . Stages of Change Model 
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 یموضوعات فرهنگ تأثیررفتار آنها تحت  ینکها ددر مور(. اغلب مردم 32) اروپاست یخو تار یفرهنگ مل

 یاتخصوصی و فرهنگ های ینهزم یرتحت تأث یشههم یندارند. ورزش و رفتار ورزش یچندان یآگاه ،است

آن در  یاست كه معنا یكامالً اجتماع ای پدیده ورزش. است  بودهها  ویژه اعتقادات، هنجارها و ارزش به

 (.20)گیرد  یشکل م تر یعوس یاجتماع ینۀزم

و ورزش پرداخت  یاقتصاد یماندگ عقب ینمتقابل ب ۀرابط بررسی به یا ( در مطالعه2001) 1آندرف

تنها  یاقتصاد ۀنشان داد كه توسع یافته و نتایج مطالعات او در كشورهای در حال توسعه و كمتر توسعه

تنها  یاقتصاد ۀدت توسعكه در بلندم طوری هاست؛ ب یورزش یماندگ دستورالعمل مبنا در مقابل عقب

كه یکی از  كرداو اعالم  .است یورزش در مدارس و ورزش همگان ۀتوسع یمال یتروش مؤثر تقو

 همگانیهای  و ورزش یسنت یها ورزش ۀتوسع یفشار برا یجادگسترش ورزش در جامعه ا یها حل راه

مشاركت مردم  یاجتماعو  یاسیس ییراتتغ یتکامل یربه س یا ( در مطالعه2007) 2(. زیانگ17)است 

با  یمیمستق ۀرابط ها ینیچ یكه مشاركت ورزش كردبیان  و ورزشی پرداخت های یتچین در فعال

شهرنشینی در چین بر اثر اصالح اقتصادی  یدجد یداشته است. الگو 1980از سال  یندر چ یشهرساز

شته است. این تغییرات با همراه دا به را یو فرهنگ یاسیس ی،اقتصاد یایی،جغراف ییراتاز تغ یبیترك

 (.44)اند  رفته یش شدن پ یزهو به سمت مدرنشده همزمان  یاقتصاد بازارمحور در مؤسسات اجتماع

 فراغت اوقات در جسمانیهای  فعالیت های یشگرا یبه بررس یا ( در مطالعه2008) و همکاران 3الكسو

 مشاركت كه داد نشان مطالعه این نتایج. پرداختند 2007 تا 1977 از سال 30 خالل در فنالندی جوانان

 شود یتعیین م فنالنددر  ینوالد یاقتصاد - یاجتماع یتبا توجه به وضع یورزش های یتفعال در جوانان

هدف  ( با2008) 4و اسچردر یکومتا ون (.29) داشته است یشافزا یراخ ۀدر خالل چند ده یلتما ینو ا

روپا به بررسی تطبیقی مشاركت در ورزش در كشورهای ا ۀدر اتحادی یتصویرسازی از مشاركت ورزش

محل  جغرافیای و تحصیالت جنس، سن، مانند سوابقی وها  ویژگی واروپا پرداختند  ۀعضو اتحادی

رفتار مشاركت در ورزش در میان اروپاییان از نظر  كردند بیان و  یخصوص بررس ینسکونت را در ا

ز شمال به جنوب و از غرب به شرق نسبت فعالیت ورزشی جغرافیایی قشربندی شده است. در اروپا ا

 سطح سن، جنسیت، به مربوط اجتماعیهای  تفاوت ۀو الگوهای فعالیت جسمانی بر پای یابد كاهش می

                                                           
1. Andreff 

2. Xiong 

3. Laakso  

4. Van, Tuyckom & Scheerder 
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 ۀ( با ارائ2011)یکوم تا ون (.41) جغرافیایی متفاوت است موقعیت و تأهل وضعیت شغل، تحصیالت،

 یتمام سطوح اجتماع كند یم یانو ب پردازد یمهم م ینش به امشاركت در ورز یاقتصاد-یمدل اجتماع

 یکشده توسط  كه در مدل ارائه گذارند یبر مشاركت در ورزش اثر م یبر رفتار فرد مبن محیطی یستو ز

از مدل است و  ییجز یامختلف  های یهال ندۀده نشان یرههم تداخل دارند؛ هر دا با ییها حلقه یسر

و  یاجتماع یعموم یطشده است كه خود در شرا یجاساز یزیکیف یطحفرد در م یاجتماع یطمح

است كه  یاجتماع یدۀپد یکكه ورزش  كند یم یانمدل ب ینشده است. ا یهتعب یمل یو فرهنگ یاقتصاد

 (.40) دارد یازهر سطح ن یبرا یژهو های یاستس مالو به اع پذیرد یتر اثر م گسترده های ینهاز زم

 ۀبررسی رابط»؛ است بوده یزن یداخل انمورد توجه محقق یمشاركت ورزشمؤثر بر  یطیمح عوامل

 است كه( 1380)اسماعیلی  تحقیق «تهران شهر در همگانی ورزش اقتصادی –اجتماعی  یبین قشربند

همگانی  ورزش های فعالیت باها  بین وضعیت اقتصادی خانواده داری امعن ۀرابط وجوداز ی آن حاك نتایج

 اقتصادی –داری ندارد و بین پایگاه اجتماعی  امعن ۀا نگرش آنها به این نوع ورزش رابط، ولی باستزنان 

 ،وجود دارد داری معنا رابطۀ همگانی ورزشهای  فعالیت اجرای مشکالت با مختلف اقشار در خانواده

درآمد و  قشر كم برایر است و بیشتعدم اجرای ورزش همگانی  ملچراكه عامل اقتصادی یکی از عوا

 و مالیهای  به حمایت است،. این موضوع چون یک عامل اساسی شود یخصوص بانوان مطرح م به

 اثر جمعیهای  رسانه داد نشان( 1383)همکاران  و غفوری پژوهش نتایج(. 4)دارد نیاز  دولت اعتباری

کاران و هم ی(. آفرینش خاك13) مردم نسبت به ورزش كردن دارند فتارروی تغییر نگرش و ر داری معنا

 ی وگروه یها اقشار مختلف جامعه، استفاده از رسانه یاعالم كردند بهبود وضعیت اقتصاد یز( ن1384)

بردند كه موانع  یپ ینند و همچنا یورزش همگان ۀعوامل توسع ینتر از مهم یتوجه به وضعیت خانوادگ

شود تا  یررساست كه باید ب یاز جمله موارد یورزش همگان ۀبر سر راه توسع جودمو یفرهنگ

به ( 1386)ی (. روشندل اربطان1) دشوموجود ارائه  یرفع موانع فرهنگ یدر راستا یمناسب یراهکارها

درصد  37 كرد یاندرصد( پرداخت و ب 37)  همگانی ورزش شدن نهادینه برها  رسانه دار ااثر معن بررسی

صد بقیه به عوامل دیگر مربوط در 63 وها  در نهادینه شدن ورزش همگانی در كشور به رسانه تغییرات

های  به كمبود تبلیغات مؤثر برای گسترش ورزش یطیدر بخش عوامل مح یز( ن1386) (. اتقیاء9)است 

ورزشی تأكید  یها تفعالی اهمیت به نسبت كشور بانوان میان در مناسبسازی  فرهنگ عدم و همگانی

ت فرهنگ ورزش همگانی در تحقق اهداف مناسب تقوی ۀزمین یجاد( به ا1388(. غفرانی )2) كرده است
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های  ورزش توسعۀ و رشد راستای در ملی و بومیهای  تمامی ظرفیت یریكارگ هورزش همگانی و ب

 (.12)است  كرده اشاره همگانی

 یها در حوزه یجسمان یتسطوح فعال یشبر افزا یمطور مستق كه به یعیتوجه وس رغم یعل اما

در حال كاهش است و سکون و  یریطور چشمگ به یجسمان های یتفعال ،شده است یمختلف اجتماع

كه هرچند شركت در  دهد ینشان م یقتحق یاتادب ۀ(. مطالع42) است یشعدم تحرک در حال افزا

 ،به آن هستند یابیدنبال دست از جوامع به یعیفعال مهم است و بخش وس یسبک زندگ ۀو توسع یحتفر

 یدجد ۀحوز یکعنوان  به یحیتفر یها ( و ورزش18) نده استما یاما دانش مربوطه، بدون توسعه باق

عوامل مؤثر بر  ۀمطالع یجه(. در نت27) است یآن هنوز در مرحلۀ اكتشاف یریتنظام مد ،ای رشته بین

از عوامل مؤثر بر  یکیاند  مطالعات متعدد نشان داده رسد؛ ینظر م به یمردم در ورزش ضرور كتمشار

مطالعه منظور از  یناست. در ا یطمح یا یجسمان های یتفعال ینۀر و زممشاركت مردم در ورزش بست

همگانی كردن ورزش در میان مردم است و تنها برای  یحیتفر یها ورزش ینۀبستر و زم یطمح

ها حساسیت دارد و برای بقا و  نسبت به آن یحیتفر یها ورزش كه است توجه مورد محیط ازهایی  جنبه

  ها از خود واكنش نشان دهد. برابر آن حیات خود باید در ۀادام

 

 یقتحق یشناس روش

 یقروش تحق

و  یو كم كیفی فاز دو در و بود اكتشافی آمیختۀ تحقیقهای  و از نوع طرح 1یختهمطالعه به روش آم این

درک بهتر  یبرا یشتریاست كه شواهد ب یختهآم یقه است. طرح تحقگرفتدرپی انجام  صورت پی به

استفاده از  آنهارا كه در  یكم یقتحق یها طرح یانحصار یتبر آن محدود دهد. عالوه می دست به ها یدهپد

 یهدر آنها توص یكم یها-كه استفاده از داده یفیك یقتحق یها طرح یزو ن یستن یزجا یفیك یها داده

 (.5)دارد  یبرم یاناز م شود، ینم

است.  یننامع یتموقع ۀدربار یابی ینهپژوهشگر درصدد زم ی،اكتشاف یختۀآم یقتحق یها در طرح 

 یها جنبه یفمرحله او را به توص ینانجام ا پردازد. یم یفیك یها داده یمنظور ابتدا به گردآور ینا یبرا

 یدۀپد ۀدربار بندی امکان صورت یه،اول ییشناسا ین. با استفاده از اكند یم یتهدا یدهشماری از پد بی

 های یافته ی،كم یها داده یگردآور یقۀ بعد، پژوهشگر از طرو در مرحل شود یمورد مطالعه فراهم م

                                                           
1. Mixed Methodology 
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 ینحو را به یمورد بررس یدۀآن است كه ابتدا پد یطرح پژوهش ینا یت(. مز5)كند  یرا آزمون م یفیك

و پژوهشگر با گوش  آورد یدست م را به یدهپد دهندۀ یلتشک یها ابعاد و مؤلفه كند؛ یم یكامل موشکاف

 (.6)كند  یابعاد را مشخص م شده، یینابزار از قبل تع یقو نه از طر ها، یدادن به آزمودن

و  یحیتفر یها ورزش ۀموجود در حوز یاتصورت بود كه ابتدا ادب ینروند پژوهش بد ،اساس ینا بر

؛ سپس با متخصصان شدمطالعه  یراندر ا یحیتفر یها مشاركت در ورزش ۀمؤثر بر توسع یطیعوامل مح

 یاتاز دل ادب هشها و ابعاد پژو بعد مؤلفه ۀ. در مرحلانجام گرفت ییها حبهمصا یحیتفر یها ورزش

حاصل از  های یافتهبراساس  یا شد؛ سپس پرسشنامه بندی دسته و استخراجها  پژوهش و مصاحبه

پژوهش  یآمار ۀو در جامع یطراح شده ییشناسا یها آزمون مؤلفه یموضوع برا ادبیات وها  مصاحبه

 .شدآزمون 

 و حجم نمونه یآمار ۀجامع

ابتدا  یناستفاده شد؛ بنابرا 1گلوله برفی یریگ اول، با توجه به كیفی بودن مطالعه از روش نمونه ۀمرحل در

دانشگاه  علمی یأت ه یشامل اعضا یرانا یو ورزش همگان یحیتفر یها ستی از خبرگان ورزشفهر

تهیه و سپس  همگانی ورزش با مرتبط های ( و مدیران سازمانیادشده ۀ)دارای كتاب یا پژوهش در حوز

. پس از اتمام مصاحبه از هر یک از افراد مورد مصاحبه خواسته شد گرفتانجام  یقعم ۀبا آنها مصاحب

ند؛ این كار تا زمانی ادامه یافت كه با كنرا به محقق معرفی  یحیتفر یها ورزش ۀخبرگان در زمین یرسا

نفر از خبرگان  29ه باشد. در مجموع با گرفتاحبه انجام از سوی خبرگان، مص شده یتمام افراد معرف

 . گرفتمصاحبه انجام 

و كارشناسان  یرانشامل مد یرانا یاندركاران ورزش همگان شامل دستدوم  ۀدر مرحل یآمار جامعۀ

 یریتمد یدكتر یانو دانشجو علمی  یأته یو اعضا یرانا یمرتبط با ورزش همگان یورزش یها سازمان

 گیری ونهشد و روش نم ییننفر تع 301بودند؛ حجم نمونه براساس جدول مورگان برابر با  نیراا یورزش

 بود. یا طبقه یصورت تصادف به

 یریگ ابزار اندازه

 یا و در مرحلۀ دوم پرسشنامه یقعم ۀمصاحب یفیپژوهش در مرحلۀ ك یناطالعات در ا یآور جمع ابزار

 12ی پرسشنامه، از یمحتوا یروای یبررس یده بود. براش یهمرحلۀ اول ته های یافتهبود كه براساس 

                                                           
1. Snowball 
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با توجه به نظر  .كنند بررسی راپرسشنامه  های یهمدیریت ورزش خواسته شد تا گو ۀمتخصص رشت

یا در طبقات  شدند حذف یدلیل شباهت با عوامل قبل شده به از عوامل شناخته یمتخصصان، تعداد

های  دانشگاه، مدیران و كارشناسان سازمان تاداننفر اس 50. سپس پرسشنامه بین ندمربوط قرار گرفت

 یرسا یع،از توز یشپ ینهمچن .شد یینتع 83/0توزیع و ضریب آلفای كرونباخ  همگانی ورزش با مرتبط

 ییدو تأ یآن بررس یصتشخ یبتوافق كندال و ضر یبسنجی پرسشنامه از جمله ضر روان های یژگیو

 .شد

 

 ها افتهی

 ۀدر سه مرحل یادبن داده سازی یهنظر روش بهها  وتحلیل مصاحبه اساس تجزیهبر یفی،ك در مرحلۀ

شش عامل به  یرانا یحیتفر یها شدن ورزش یمؤثر بر همگان یطیمح یها مؤلفه ینتر مهم ی،كدگذار

 شناسایی شد. 1جدول و  یرشرح ز

اثر  یدهپد یاصورت مستقیم بر سازمان  به تواند یكه م است یطاز مح یبخش الملل؛ ینب محیط

 ۀ(. در حوز7)گیرند  یقرار م المللی ینرویدادهای ب تأثیر تحت بومیهای  بخش ۀهم كه یطور هبگذارد. ب

 یها بر ورزش توانند یكه م شود می ورزشی المللی بین رویدادهای وها  شامل سازمان یحیتفر یها ورزش

آموزش منابع  یزی،ر برنامه ینۀدر زم نندتوا یم المللی ینب یها بگذارند. سازمان یرتأث یراندر ا یحیتفر

مؤثر باشند و  یرانا یحیتفر یها شدن ورزش یكشورها در همگان یرتجارب سا ینبهتر ۀارائ ی،انسان

 توانند یم یاییآس های یباز یافوتبال  یجام جهان یک،المپ یاه یمانند باز یورزش المللی ینب یدادهایرو

 باشند. یحیتفر یها دم به مشاركت در ورزشمر یقو تشو یزهانگ یجادا یبرا یعامل

كار  هب موضوعی دربارۀ دولت كه استهایی  مواضع و سیاست ۀحقوقی؛ دربرگیرند-یاسیس محیط

  یعنوان مبنا به یداخل یقوانین و مقررات ورزش ین( و همچن3) گیرد یم

حاضر  ۀدر مطالع(. 10)است  یشگیرانهپ یا یتیحما یهی،كاران ورزش به سه شکل تنبراند عمل دست

 یحی،تفر یها شدن ورزش یبه همگان یاسینگرش دولتمردان و احزاب س شامل یحقوق -یاسیس یطمح

 یاسناد بخش ینو همچن یابالغ یكل های یاستانداز، س سند چشم ی،مانند قانون اساس یاسناد فرابخش

 .رندگذا یاثر م یرانبر همگانی شدن ورزش ا یرمستقیمطور مستقیم یا غ است كه به

 یها و رسانه یاجتماع یتامن ی،زندگ یوۀش یت،حاضر شامل بافت جمع ۀاجتماعی؛ در مطالع محیط

. بافت جمعیت، شامل تركیب نداثرگذار یحیتفر یها كه بر مشاركت مردم در ورزش شود یم یجمع
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 وها  نمایشی از نگرش یزندگی به معن ۀاست. شیو ی مربوطها جمعیت از نظر سن، نژاد و شاخص

 یاجتماع یتمنظور از امنو ( 3)است  گزینند، برمی خود زندگی در افراد كههایی  و راه مردمهای  رزشا

 ینهمچن .است یذهن یها و رفع دغدغه یزآم تدارک سالمت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت

 یا یدارید های یامآن، پ ۀوسیل كه به است ارتباط یرشخصیغ یشامل تمام ابزارها یجمع یها رسانه

 ،ماهواره ینترنت،ا ینما،س یو،راد یزیون،مانند تلو یابد، یبه مخاطبان انتقال م یمطور مستق به یداریشن

 (.16) دارندی اجتماع یاتدر ح یمتعدد یها نقشكه ها  ( و رسانه15) ها بامجالت، كت

(. 3) دارد ها یدهپد وها  ژرفی بر بسیاری از سازمان تأثیرات محیطی، یستمسائل ز زیست؛ محیط

ببرند؛ چراكه  یرانا ییوهوا و آب یمیاقل یطو شرا یعیطب یحداكثر استفاده را از فضاها یدبا یمنابع انسان

در  تواند یم یستز یط دارد و مح یاز ورزش در اماكن ورزش یكمتر ینۀآزاد معموالً هز یورزش در فضا

 مشاركت مردم به ورزش اثرگذار باشد. یشافزا

رشد، درآمد  گذاری، یهركود اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ سرما یرندۀدربرگ اقتصادی؛ محیط

 عمومیهای  شاخص و استخدام نرخ ،وری بهره دستمزدها، ،ها قیمت ،ها گذاری انداز، سرمایه ملی، پس

و  یرشد اقتصاد گذاری، یهسرما یکاری،ب گرانی، و تورم نرخ شامل حاضر مطالعۀ در .(3)است  اقتصادی

 .گذارند یاثر م یحیتفر یها مشاركت مردم در ورزش یزاندرآمد مردم است كه بر م یزانم

ها و  ارزش .2مفروضات و باورها،  .1فرهنگ از سه مجموعه  ین،براساس مدل شا ی؛فرهنگ محیط

 ،ها یشهاساس، باورها و مفروضات شامل اعتقادات، اند ین(. بر ا36)شود  یم یلمصنوعات تشک .3هنجارها 

ها و  كه بر ارزش دهند یم یلرا تشک یفرهنگ یطمح یمركز ۀهست ی،و خانوادگ یادیبن یباورها

ی، ها و هنجارها، مصنوعات گفتار ارزش یتنهادر و  گذارند یم یرتأث یرانمردم ا یفرهنگ یهنجارها

 یر همگانكه ب دهند یم شکلها  نمادها و سمبل ی،رفتار یعنوان الگوها مردم را به یزیکیو ف رفتاری

 .گذارند یاثر م یرانشدن ورزش در ا

 یلتحل 2و جدول  1 ؛ شکلشد یوتحلیل آمار تجزیه یفیك های یافته ۀدوم مطالع ۀدر مرحل

نشان  یطیعوامل تأثیرگذار مح یبررس یبرا یرمس یببا در نظر گرفتن ضرا ی رامراتب سلسله یونرگرس

دارد و در  یطمح ررا د یرتأث یشترینب یاجتماع یطمح یونرگرس یبنشان داد كه ضر ها یافته. دهد یم

 كند. یم بینی یشرا پ یطیعوامل مح یانسوار درصد از 70و  است، معنادار 01/0Pسطح 
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 ها های کلی، فرعی و کدهای محوری مستخرج از کل مصاحبه . گروه1جدول 

 کدهای محوری های فرعی گروه 

ش
رز

ن و
شد

ی 
گان

هم
 

ی
ح

ري
تف

ی 
ها

 

 الملل نیبمحیط 
 یالملل نیبی مرتبط ها سازمان

 رویدادهای ورزشی

 حقوقی -محیط سیاسی

 دولتمرداننگرش 

 احزاب سیاسی

 یفرابخشاسناد 

 اسناد بخشی

 ستیز  طیمح
 فضاهای طبیعی

 وهوا آب

 محیط اجتماعی

 بافت جمعیتی

 شیوۀ زندگی

 امنیت اجتماعی

 ی جمعیها رسانه

 محیط اقتصادی

 نرخ تورم و گرانی

 نرخ بیکاری

 میزان درآمد

 یگذار هیسرمانرخ 

 رشد اقتصادی

 محیط فرهنگی

 باورها و مفروضات

 و هنجارها ها ارزش

 مصنوعات گفتاری، رفتاری و فیزیکی

 

 یشافزا ینكه ا افزاید یم یطیسطح مح بینی یشدرصد بر پ 9است و  یاقتصاد یطدوم مح ۀدر مرتب

درصد بر  4كه  است یحقوق -یاسیس یطسوم مح ۀ. در مرتباست( معنادار 01/0P) یاز نظر آمار

مرتبۀ  در. و R2مقدار  یشدرصد افزا 1با  زیست یط . در مرتبۀ چهارم محافزاید یم یكنندگ بینی یشپ

. R2 یشادرصد افز 1با  یزن المللی ینب یطمح و . در مرتبۀ ششم R2 یشدرصد افزا 1پنجم، فرهنگ با 

 ند.ا یطیكنندگان سطح مح بینی یشپ
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 یطیعوامل تأثیرگذار مح بینی یشپ یرمس يبضرا .1شکل 

 
 

عوامل  بینی یشپ یبرا یرمس يببا در نظر گرفتن ضرا یمراتب سلسله یونرگرس یل. تحل2جدول 
 یتاهم یبترت به یطیتأثیرگذار مح

 مدل
تغیرهای مستقل م  

بین( )پیش  
Β T P R R2 F Sig 

83/0 محیط اجتماعی 1  14/22  0001/0  84/0  70/0  99/489  0001/0  

2 
66/0 محیط اجتماعی  26/24  0001/0  93/0  

 

87/0  
 

94/686  
 

0001/0  
45/0 محیط اقتصادی  36/16  0001/0  

3 

43/0 محیط اجتماعی  02/20  0001/0  
97/0  
 

95/0  
 

88/1293  
 

0001/0 42/0 محیط اقتصادی   40/24  0001/0  

حقوقی-محیط سیاسی  38/0  30/18  0001/0  

4 

36/0 محیط اجتماعی  85/19  0001/0  

98/0  97/0  99/1601  0001/0  
41/0 محیط اقتصادی  09/30  0001/0  

حقوقی-محیط سیاسی  32/0  84/18  0001/0  

19/0 محیط زیستی  43/11  0001/0  

 

 الملل محیط بین

 محیط سیاسی

 محیط زيست

 اجتماعیط محی

 قتصادیمحیط ا

 محیط فرهنگی

 محیط

92/0  

79/1  

88/0  

20/2  

27/1  

94/0  

06/2  

66/3  

04/1  

66/1  

97/0  

05/3  

00/1  
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عوامل  بینی یشپ یبرا یرمس يببا در نظر گرفتن ضرا یمراتب سلسله یونرگرس یل. تحل2جدول ادامۀ 
 یتاهم یبترت به یطیتأثیرگذار مح

 مدل
 متغیرهای مستقل 

بین( )پیش  
Β T P R R2 F Sig 

5 

31/0 محیط اجتماعی  08/22  0001/0  

99/0  98/0  67/2178  0001/0  

37/0 محیط اقتصادی  05/34  0001/0  

حقوقی -محیط سیاسی  30/0  10/22  0001/0  

17/0 محیط زیستی  28/13  0001/0  

14/0 فرهنگ  15/0  0001/0  

6 

26/0 محیط اجتماعی  - 0001/0  

100/0  

100%  - 0001/0  
36/0 محیط اقتصادی  - 0001/0  

حقوقی-محیط سیاسی  24/0  - 0001/0  

14/0 محیط زیستی  - 0001/0  

19/0 فرهنگ  - 0001/0  
  0001/0  

المللی محیط بین  17/0  - 0001/0  

 

 گیری یجهبحث و نت

شدن  یمنظور همگان به یطعوامل در بستر و مح ینتر عنوان مهم حاضر شش عامل به یقتحق های یافته براساس

كه  امعن ینبد ،است یاجتماع یطمحه حوز یندر ا عامل ینتر شدند. مهم ییشناسا یراندر ا یحیتفر یها ورزش

 های یستمعنوان س به یجمع یها و رسانه یاجتماع یها وجود گروه ی،اجتماع یتامن ی،زندگ یوۀش یت،بافت جمع

كه  كند ی( تأكید م2009) 1لیو ی. دگذارند یبر رفتار مشاركت مردم در ورزش اوقات فراغت اثر م یباالدست

را تحت  یورزش عموم یالتاستفاده از تسه ن،معلوالی و قوم ی،سن یها جمله گروه از یاجتماع های یبند طبقه

 و همکاران یخاك ینش(، آفر1383) و همکاران یمطالعات غفور یجته با نتایاف ینا ینهمچن دهد؛ یقرار م یرتأث

(، الكو و 2008)یدر اسچ یکوم(، ون تا2001)یهان (، هول1388)ی (، غفران1386)ی (، روشندل اربطان1383)

 مشاركت در ورزش اشاره دارند یزانبر م یمبن یو طبقات اجتماع یط( كه بر شرا2009)یکر ( و و2008) همکاران

 ینۀعنوان بستر و زم به یراندر ا یاجتماع یطمح عامل كه یطور ه. باستمنطبق  ،(1، 9، 12، 13، 26، 29، 41، 43)

 یتپژوهش و اهم ینا های یافته. براساس ودش یمؤلفه محسوب م یناثرگذارتر یحیتفر یها شدن ورزش یهمگان

در  یاجتماع یها و گروه یزندگ یوۀش یت،در نظر گرفتن بافت جمع یطیعوامل مح ینعامل در ب ینا

فضاها،  یتحال تأمین امن یند؛ در عشو می یشنهادمشاركت مردم در ورزش پ ۀهای بلندمدت توسع ریزی برنامه

                                                           
1. De Liu 
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خاص مانند زنان، سالمندان و كودكان  یها گروه یویژه برا دم به ورزش بهاماكن روباز و بسته در جلب مشاركت مر

 یتواند محرک مردم در مشاركت ورزش هم می یجمع یها رسانه طلوبم یكارگیری كاركردها بهو  مؤثر خواهد بود

 باشد.

درآمد  یزانم گذاری، یهسرما یکاری،ب ی،است؛ نرخ تورم و گران یاقتصاد یطمح یتمرتبۀ دوم از نظر اهم عامل

( در 2001) آندرف به نظر .گذارد یدر اوقات فراغت اثر ممردم  یبر رفتار مشاركت ورزش یو رشد اقتصاد مل

 ۀدر حال توسعه رابط یویژه در كشورها و به است یورزش همگان یمال یتتنها روش تقو یاقتصاد ۀبلندمدت توسع

 یزن یاقتصاد یطمح عامل یگاه(؛ جا17)دارد وجود ورزش  ۀو سطح توسع یاقتصاد ۀسطح توسع ینب یقیعم

در حال توسعه اشاره دارد. در  یعنوان كشور به یرانموضوع در ا ینا یتحوزه به اهم ینمؤلفه در ا ینعنوان دوم به

( 2008) (، الكسو و همکاران2007) یانگ( و ز1384)ی خاك ینش(، آفر1380)یلی خصوص مطالعات اسماع ینا

، 43، 44) اند آن بر مشاركت در ورزش تأكید كرده یرثأو ت ی( به مشکالت اقتصاد2009)یکر (، و2009) یول ید

 یعامل در عدم مشاركت ورزش ینو نقش ا یراخ یها در سال یرانا ی(. با توجه به مشکالت اقتصاد1، 4، 29،22

 یآحاد جامعه ضرور منظور جلب مشاركت به ینههز كم یا یگاندر دسترس، متنوع، را یورزش یها فرصت ۀمردم ارائ

 یدولت نهادهای وها  پذیر توسط سازمان اقشار آسیب ییشناسا یقاز طر تواند یم یورزش یها رسد. فرصت نظر می به

و  یكن ورزشافضاها و ام ۀتوسع ینو همچن یتعضو یها از جمله كارت ینقدیرغ یورزش ۀانیار ۀو ارائ یو عموم

 د.شو یجادا ی،عموم یحیتفر

شدن  یبه همگان یاسیشامل نگرش دولتمردان و احزاب س یو حقوق یاسیس یطمح یتاهم مرتبۀ سوم عامل

 ینو همچن یابالغ یكل های یاستانداز، س سند چشم ی،مانند قانون اساس یاسناد فرابخش یحی،تفر یها ورزش

ر خلق منظو بریتانیا به گذاران سرمایهتمركز سیاست و  یت( به نقش و اهم2006)ین است؛ گر یاسناد بخش

 یز( ن2009( و رو )2007)یانگ (. مطالعات ز24)كند  یافراد جامعه اشاره م ۀمشاركت هم برای یکسانهای  فرصت

است كه با  یورزش همگان یدر ارتقا یمل راهبردی یها برنامه ینارشد و تدو یاستمداراننگرش س یتاز اهم یحاك

طور روشن  به یرانا یاسالم یجمهور یسوم قانون اساس(. در اصل 35، 44) دارد یحاضر هماهنگ ۀمطالع های یافته

ف یجزء وظا یزورزش ن ۀو توسع یمتعم. (14) همه و در تمام سطوح اشاره شده است یبرا یگانرا یبدن یتبه ترب

متأسفانه در عمل چندان  یول ،است یورزش های یونو فدراس یکالمپ یمل یتۀت ورزش و جوانان، كمزارو یاصل

به  نتوجه مسئوال یۀدر سا یحیتفر یها نشده است و ورزش یرانآحاد مردم ا یكردن ورزش برا یبه همگان یتوجه

 یشمنظور افزا دهد به حاضر نشان می ۀمطالع یجهای آن، مغفول مانده است. نتا و حاشیه یا و حرفه یورزش قهرمان

پدید آوردن بستر قانونی تر از آن  ن ارشد نظام و مهممشاركت مردم در ورزش، توجه و نگرش مثبت مسئوال

 یحوزه ضرور یندر ا یو عموم یدولت یها تمام دستگاه یجبس یبرا یاقدام عملمنظور  كننده به مناسب و حمایت

 است.
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 ییوهوا آب یتو وضع یاشامل وجود فضاهای طبیعی مانند جنگل، كوه، در زیست یط مح یاثرگذار بعد مؤلفۀ

یو ل ید، (2008) الكو و همکاران (،2007)یانگ (، ز2005) انند بنسونم المللی یناست؛ مطالعات متعدد ب یرانا

منظور  خاص در طول سال به یمیط اقلشرای از استفاده ،ها و پارک یادینم یعی،طب ی( به استفاده از فضاها2009)

و  یرانن اچهار فصل بود با وجود رسد ینظر م به ی(؛ ول19، 22، 29، 44)كنند  یمشاركت در ورزش تأكید م یارتقا

ورزش  ۀاندركاران حوز موضوع كمتر مورد توجه دست ینا یامانند جنگل، كوه و در یعیمتعدد طب یوجود فضاها

مشاركت  یشافزا یبستر مناسب برا ینا باورهای سنتیها و  ارزش یلدل به رود یم الاست و احتم یرانا یهمگان

توان با مدنظر قرار  رو می باشد. ازاین یزانر و برنامه رانیاستگذاكمتر مورد توجه س یراندر ا یمردم در ورزش همگان

و  یو محل یبوم های یجمله باز از یحیتفر-یورزش یها برنامه باورهای سنتیو  ی و اخالقیاسالم یها دادن ارزش

آن در  یكه محل اجرا كرد یطراح در هر استان یعیمتناسب با منابع طب یجانیو ه یانهماجراجو یها ورزش

 باشد.و عمومی  روباز یفضاها

باورها و مفروضات شامل اعتقادات،  .است یفرهنگ یطسطح مح یندر ا یتمرتبۀ پنجم از نظر اهم عامل

ها و  كه بر ارزش دهند یم یلرا تشک یفرهنگ یطمح یمركز ۀهست ی،و خانوادگ یادیبن یباورها ها، یشهاند

 یزیکیو ف یرفتار ی،گفتار صنوعاتها و هنجارها، م ارزش یتاًو نها گذارند یم یرتأث یرانمردم ا یفرهنگ یهنجارها

اثر  یرانشدن ورزش در ا یكه بر همگان دهند یم شکلها  نمادها و سمبل ی،رفتار یعنوان الگوها مردم را به

، 2)كنند  یاشاره م یرانا یورزش همگان ۀدر حوز یساز ( به عدم فرهنگ1388)ی غفران و (1386)یاء اتق گذارند. یم

 یشافزا ینۀدر زم یساز ( به فرهنگ2011)یردر ( و اسچ2009)یو ل ید (،2007)یانگ حال ز ینع در(؛ 12

تالش  دهد ینشان م یزمطالعه ن ینا های یافته(. 22، 40، 44) مشاركت مردم در ورزش اوقات فراغت تأكید دارند

نظر  زفعال ا یرفتار یالگوها ۀارائمنظور  ها و هنجارها به باورها و مفروضات و در مرحلۀ بعد ارزش ییرتغ یبرا

 ییراتتغ یجادمنظور ا منجر شود. به یرانمشاركت مردم در ورزش اوقات فراغت در ا یشبه افزا تواند یم یجسمان

باورها و مفروضات  یجادا یافراد برا یاجتماع های یگاهپا اولین عنوان به مدارس وها  از خانواده بایست یم یفرهنگ

و در  یردشکل پذ یرانیا ۀدر جامع یجسمان یتفعال یها و هنجارها استفاده كرد تا ارزش هینزم ینمطلوب در ا

 شود. ینهمطلوب در جامعه نهاد یرفتار یعنوان الگو فعال به یسبک زندگ یتنها

 ۀچه در صحن المللی ینب یگرانمعنا كه باز ینبد ،است الملل ینب یطمح یتاهم ۀاز نظر درج عامل ینآخر

 یا و حرفه یورزش قهرمان ۀو آسفا و چه در صحن یسامانند تاف المللی ینمرتبط ب یها شامل سازمان یورزش همگان

 ین. بر اگذارند یاوقات فراغت اثر م یورزش شاركتبر رفتار مردم در م یورزش المللی ینب یدادهایرو یمانند برگزار

شده و با توجه به مالحظات  یصورت بوم به را المللی ینب یها موفق سازمان یها توان برنامه و پروژه اساس می

عنوان عامل محرک و  به یبزرگ ورزش یدادهایتوان از رو می ینهمچن .دكراجرا  یراندر ا یو اجتماع یفرهنگ

 در جذب مشاركت مستمر آنها در ورزش استفاده كرد. مردم ۀكنند تشویق
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و  یگاهكه جا است یرانا یحیتفر یاه ورزش ینۀبستر و زم یط،كه منظور از مح گفت توان یمجموع م در

 یحیتفر یها ورزش یرونیب یطتمام عوامل و شرا ۀدربرگیرند یط. محداردشدن ورزش  یدر همگان یخاص یتاهم

باالتر از  های یستمخاص خودش همواره با س یگاهجا رسازمان د یا یستممتقابل دارد. هر س ۀاست كه با آن رابط

 ین،. بنابراشود یمحسوب م یفرع یستمباالتر س های یستمو نسبت به ساست  یكنش و واكنش دائم خودش در

 های یستمنسبت به س یحیتفر یها موقع ورزش و واكنش به یمكه موجبات برقراری، تنظ یعلل و عوامل ۀهم

ر مطالعه د یندر ا یادشده یطیعوامل مح یرگذاری. تأثشوند یم یدهنام یطمح یا ینه، زمآورند یرا فراهم م تر یاصل

مدل دانماركی ورزش  ین( و همچن40مشاركت در ورزش ) یاقتصاد-یمشاركت مردم در ورزش با مدل اجتماع

 یترسد اهم ینظر م شدن ورزش دارند. به یدر همگان یمشابه یدگاه( د30) برای همه، فعالیت جسمانی و سالمتی

باشد و نشان  یرانا یفعل یتضعاز و ایندیحوزه بر یندر ا حقوقی – یاسیو س یاقتصاد ی،اجتماع های یطمح

شدن  یبه همگان یچندان یدام حقوقی – یاسیو س یاقتصاد ی،مناسب اجتماع های ینهزم یجادبدون ا دهد یم

 یوۀش یتی،بافت جمع یركه دارد تحت تأث ییایمشاركت در ورزش با تمام مزا یراز رود؛ یمردم نم یانورزش در م

 ییكاال یفعل یطدر شرا یرانو در نظر مردم ا گیرد یقرار م یجمع یها و توجه رسانه یاجتماع یتامن ی،زندگ

 یرتأث توان ینم ین. همچنرود یشمار نم امروز به ۀدر جامع یزندگ های یتفعال یلوكس قلمداد شده و در مراتب اصل

 .گرفت یدهمشاركت مردم ورزش ناد ۀرا در توسع یو بخش یو اسناد فرابخش یاسیاحزاب س ونگرش دولتمردان 

-یاسیس ی،اقتصاد ی،اجتماع یطشامل مح یطیعوامل مح ینتر مهمحاضر  ۀمطالع های یافتهبا توجه به  

 یمناسب برا یمنظور تأمین بستر به یناست؛ بنابرا الملل ینب یطو مح یفرهنگ یطمح زیست، یطمح ی،حقوق

نظر  به یضرور یورزش همگان یآت یها برنامه یندر تدو مذكور عواملدر نظر گرفتن  یرانشدن ورزش در ا یهمگان

براساس بافت  یآت یها برنامه یناست، تدو یطیمح ۀمؤلف ینتر مهم ی،اجتماع یطو از آنجا كه مح رسد یم

 یورزش یاماكن و فضاها یراموندر پ یاجتماع یتو تدارک امن یههمسن و ته یها گروه ی،زندگ یوۀش ی،اجتماع

 یمناسب برا ای ینهزم تواند یم یحیتفر یها براساس ورزش یجمع یها رسانه یشنما سیمتر یتنها در و یحیتفر

 .كندفراهم  یرانشدن ورزش در ا یهمگان

 

 منابع و مآخذ

های  دیدگاه ۀمقایس (،1384) امیراحمد تندنویس، فریدون؛ مظفری، سید اكبر؛ آفرینش خاكی، .1

 ۀنشری، ورزش همگانی ۀورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسع مربیان، علمی، یئت اعضای ه

 .16-20 ص ،1-22(:5)3علوم حركتی و ورزش؛

همگانی، پژوهش  یها ورزش ۀاز اقشار مختلف زنان ایرانی در زمین یازسنجی، ن(1386)ناهید  ،اتقیاء .2

 .15-16 ص، 15-31(:17)5 در علوم ورزشی زمستان،
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 یدو س ییانپارسا یعل ۀترجم ت،یریمد (،1382) یلدان یلبرت،من، ادوارد؛ گ یفر یمز؛ج استونر، .3

 .99-140ی، ص فرهنگ یها دفتر پژوهش ،چ دوم ،ج اول ی،محمد اعراب
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