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مقدسترین واژه ها در لغت نامه دلم، مادر مهربانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن 

  .می دانم

  .ق، بردبار و حامیوپدر، مهربانی مش
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 تقدیر و تشکر:

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و 

سالم و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم،  و ؛کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند

 …هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز

حال که به یاری خداوند منان توفیقی هر چند نا چیز در کسب و ارتقاء علم و دانش نصیب بنده شد، بر 

سپاس و قدر دانی خود را تقدیم اساتید و بزرگوارانی نمایم که همیشه  خود واجب می دانم که مراتب

 بنده را یاری نموده اند و مرا مرهون عنایت خود کرده اند:

که بدون راهنمایی و توجه ایشان پیمودن این مسیر  جناب آقای دکتر رضا اندام، استاد محترم راهنما

نامه با خردمندی و شکیبایی راهنمایی های دشوار میسر نبود و در تمامی مراحل تدوین پایان 

 ارزشمندشان را دریغ ننمودند.

که با صبر و درایت علمی همیشه پذیرای اینجانب  جناب آقای دکتر هادی باقری، استاد محترم مشاور

 و باارائه نظرات دقیق و ارزشمند خود راهنمایم بوده اند.

گوار جناب آقای دکتر بحرالعلوم و جناب آقای مراتب سپاس و قدردانی خود را به محضر اساتید بزر

دارم. نهایتاً، سپاس خود را از ریاست محترم دانشکده، اساتید دکتر حسینی نیا، داوران محترم ابراز می

دارم و بر خود بزرگوار و عزیزانی که در مدت تحصیل در این مقطع مرا یاری نمودند، ابراز می

زرگوارم و کلیه کسانی که به هر نحوی در حین تحصیل و تحقیق دانم که از کلیه دوستان بواجب می

 بنده را یاری نمودند، سپاسگزاری نمایم.
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 اهدانشگ  و علوم ورزشی تربیت بدنیدانشکده  مدیریت ورزشی  دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته  جواد بارانی  اینجانب

 اهنمائیرتحت   بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی شاهرود نویسنده پایان نامه صنعتی 

 متعهد می شوم. رضا اندامدکتر 

 .تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است 

  دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان 

  مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسططط خود یا درد دیگری برای دریادت هین نوم مدری یا امتیازی در هین جا ارائه نشططده

 است.

   شگاهکلیه حقوق ستخرج با نام  معنوی این اثر متعلق به دان شد و مقاالت م شگاه » شاهرود می با  »و یا « شاهرود صنعتی دان

Shahrood  University of technology  ».به چاپ خواهد رسید 

  عایت ر پایان نامهحقوق معنوی تمام ادرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقاالت مستخرج از

 می گردد.

 ود زنده ) یا بادتهای آنها ( استفاده شده است ضوابط و اصول اخالقی در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موج

 رعایت شده است.

  در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی ادراد دسترسی یادته یا استفاده شده است اصل

رازداری ، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است 

.                                                                                                                                                                    

 تاریخ                                                                 

 امضای دانشجو

 تعهدنامه

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 مالکیت نتایج و حق نشر
  ،یاانهیرا یهابرنامهکلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن )مقاالت مستخرج، کتاب ،

. این مطلب باید به نحو هستاست ( متعلق به دانشگاه شاهرود  شدهساختهو تجهیزات  ادزارهانرم

 مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.

  باشدینمون ذکر مرجع مجاز بد نامهانیپااستفاده از اطالعات و نتایج موجود در. 
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 چکیده

مگیر و طور چشعنوان یک ضرورت انکارناپذیر و یک نیاز اساسی زیر بنایی، بهبدنی و ورزش بهامروزه تربیت

ان کننده میزهای ادراد تعیینمندیها و عالقه، نگرشهاای موردتوجه همگان قرارگردته است. اولویتدزاینده

ده نواها خااست. حال با توجه به اینکه در تشکیل شخصیت و تربیت انسانشرکت ادراد در ورزش همگانی 

انه در محیط خ یتربیت ورزش می بایست ترویج ورزش از خانواده آغاز شود. کند،ترین نقش را ایفا میبزرگ

که به خاطر خاستگاه آن می تواند در توسعه ورزش همگانی نقش  است ر اصول خاصیو خانواده مبتنی ب

. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش داشته باشد

مسئوالن، برگزارکنندگان، متخصصان ورزش روش کیفی انجام شد. جامعه آماری شامل همگانی بود که به 

بود که در شهر مشهد به نوعی با رویدادهای ورزشی خانوادگی کنندگان و تمامی کسانی همگانی، شرکت

نفر به روش قضاوتی و گلوله  81ها، مرتبط بودند. از این میان، همزمان با جمع آوری و تحلیل و تحلیل داده

پذیری، وابستگی و یی پژوهش حاضر در چهار بعد اعتمادپذیری، انتقالروایی و پایا بردی انتخاب شدند.

به عنوان ویژگی های  درهنگ سازی ، کارآمدی چند سطحی،عمومیت اتکاپذیری و تأیید پذیری ریشه دارد.

به عنوان عواملی شناسایی شدند که  انگیزه عمومی، مدیریت خودگردان ورزش خانوادگی شناسایی شد.

تصمیمات مالی نامشخص،  از طریق آن ها در توسعه ورزش همگانی نقش ایفا می کند.ورزش خانوادگی 

به عنوان موانع برگزاری رویدادهای خانوادگی  محدودیت های درهنگی و اجتماعی، مشکالت اجرایی

 واجرا به عنوان راهکارهای توسعه ورزش خانوادگی شناسایی شدند.، طراحی بسترسازی شناسایی شدند.

انی برای رسترین تأکید بر نبود برگزاری منظم و مستمر رویدادهای ورزشی خانوادگی، تبلیغات و اطالمبیش

ها و نیاز به علت سنجی مناسب در رابطه دضاها و اماکن ورزشی مناسب حضور خانواده ،ایجاد انگیزه، بودجه

اسب در ریزی مننندگان باید با برنامهبا عدم حضور مردم بود. با توجه به نتایج پژوهش مسئولین و برگزارک

به شیوه های متفاوت و در جایگاه های مختلف بکوشند تر رویدادهای ورزشی خانوادگی برگزاری هر چه بیش

موجب این امر توسعه ورزش همگانی  به و تالش کنند مردم را برای حضور در این رویدادها ترغیب نمایند و

 گیرد.در بین اقشار مختلف مردم صورت ب

 : رویدادهای ورزشی خانوادگی، پژوهش کیفی، ورزش همگانیکلید واژگان
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 مقدمه 5-5

 هاآنی سالم ورزشی و تحری جسمی هاتیدعالبدون شک سالمت یک جامعه به میزان گرایش مردم به 

 وانندتیمیی است که ادراد جامعه هاتیدعال نیدتریمفو  نیترسالمی و ورزش یکی از بدنتیترب وابسته است،

دعالیت بدنی بخش اساسی سالمت عمومی جامعه است  .(8738 ،)رضایی آورند یرودراغت به آن  اوقات در

 ابدییمشناختی و سالمت ذهنی با دعالیت بدنی ادزایش  عملکرد شغلی،یی کارا (.8001 ،8)مالیناند و لی تی

 (.8،8111دوکس)

ی ورزش همگان توسعه ارکان سازنده یک زندگی و اجتمام سالم است. از بدون شک دعالیت منظم و مستمر،

ی هاتاناسی در بدنتیتربو خانوادگی یکی از اهداف عالیه وزارت ورزش و جوانان و به طبع آن ادارات کل 

را  وسیعی امکانات ی ورزشی،هاتیدعالایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام سراسر کشور است .

ی اجتماعی از بین هایناهنجاری از اریبس این عالقه در بین جامعه ایجاد شود، کهدرصورتی و ی کندمطلب 

قوای ذهنی و  نظر ازی آینده هانسل نیهمچن و دساد اجتماعی کم خواهد شد، ادیاعت خواهد ردت،

استعدادهای بدنی در سطح باالتری قرار خواهند گردت و توانایی مبارزه با مشکالت اجتماعی و تحمل در 

گذران صحیح اوقات  دعالیت بدنی منظم و (.8738 ،ییرضا) ادتدر نزد ادراد ادزایش خواهد ی هایسختمقابل 

 و بر (8003، 7داریدسون) است رگذاریتأثچاقی  کاهشو سالمت بهبود آمادگی جسمانی، بردراغت با ورزش 

 .(8002 ،4همکاران و استرانگ) نقش اساسی دارد یزندگادزایش احتمال انجام دعالیت بدنی در ادامه دوره 

 . جامعه هستندی مرتبط با سالمت، به دنبال ادزایش مشارکت ورزشی ادراد در هاسازمانبسیاری از  روازاین
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با دیگران رابطه داشته باشد و دیگران هم  خواهدیمموجودی اجتماعی است که  عتاًیطباجتماعی بشر  ازنظر

از طریق ورزش برآورده ساخت و  توانیمغریزه اجتماعی را  نیا متقابل با او ارتباط داشته باشند، طوربه

و روحیه ورزشکاری  یودادار چون کار گروهی،ی اجتماعی دیگری نیز هاارزشنیل به  نهیزم درورزش 

محیط صمیمانه و مطلوب ورزشی اغلب درصتی مناسب برای ایجاد روابط انسانی و مفید باشد.  تواندیم

 وجود؛ با است نوجوانان و جوانان دراغت اوقات شدن پر ورزش، اجتماعی آثار ازی روحیات است. ریگشکل

 ربیشت جوانان و نوجوانان ورزش برای یگذارهیسرما و یزیربرنامه ضرورت ان جامعه ایرانیجمعیت جو خیل

 بخشیده آن به خاصی ویژگی ورزش، در نشاط و تحری عامل وجود که کرد دراموش نباید. شودیم روشن

 بر عالوه بدنی منظم حرکات و ورزش. شودیم روروبه جوانان استقبال با خودخودبه که یاگونهبه است،

 و جامعه در درد سازگاری در و دارد زیادی دواید درد اجتماعی و روانی و روحی سالمت بر جسم سالمت

 .گذاردیم تأثیر حادظه بر نیز و ادسردگی نظیر یهایماریب درمان در ورزش .گذاردیم تأثیر درد شخصیت

 دست انسانی مطلوب کمال و رشد نهایت به آن پناه در تا دیآیم حساببه امن یگاههیتک جوانان برای ورزش

که از ساعات کار خود کاسته و برای حفظ  انددهیرسدرصد کمی از مردم به این باور (.8711 ،)دراهانی یابند

 زمان باگذشتگفت  توانیم تأجربه  البته تندرستی و سالمتی و کسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند،

م و شکی نیست رسیدن به این باور مستلز شوندیمی از مردم معتقد به بهبود کیفی زندگی ترشیب درصد

 ی کلی ادراد است. بهبود زندگی و ایجادنیبجهانو  هادگاهیدمفید و تغییر  تجربه داشتن تحصیالت عالیه،

( 8110) 8یکیسائ .سازدیمی بهتر زیستن را دراهم هاراهمناسب تفکر و یادتن  نهیزم ،ترشیبرداه اجتماعی 

ائل به مس نسبت که مردم ژاپن برای بهبود کیفی زندگی، مردم ژاپن اعالم کردهیفیت زندگی مورد ک در

سائل م بلکه ترین مسئله زندگی زنده ماندن و تهیه لباس و ... نیست،و مهم اندقائلبیشتری  ارزش مادی،

ورزش از موضوعاتی است که هم جسم و هم روح آدمی را تحت تأثیر قرار  دراغتی جای آن را گردته است.

                                                           
1 - Sacci 
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  .دهدیم

 دیادهیدشما نیز  حتماًاثر ورزش، پرورش و تقویت اعضا و اندام مختلف بدن است.  نیترمهمدر بعد جسمانی، 

حرکات ورزشی و  هانرمش نیترسادهبرخورداری از اندام و هیکلی مناسب، از انجام  رغمیعلکه برخی ادراد 

 تربیت و پرورش است.  آن است که جسم انسان، نیازمند . این واقعیت نشانگراندناتوان

. در وردآیمو زمینه نشاط و شادابی را دراهم  سازدیم، نیاز انسان به تفریح و آسودگی را مرتفع دربعد روانی

روزمره خود  یهاتیدعالبه انجام  ترپرتوانبهتر و  یاهیباروح تواندیمپرتو همین شادابی است که درد 

 (.8711 پناهی،) بپردازدوخانوادهدرجامعه

غلبه بر تنبلی و سستی، که بیشتر  یهاروش، یکی از رونیازا. بردیمورزش، تنبلی و سستی را از میان  

 یهاتیمودقروحی و روانی است، روی آوردن به ورزش و تحری است. پرداختن به ورزش و کسب  یاعارضه

ت برای مودقی یامقدمهو  کندیمنیز یاری  نفساعتمادبهناچیز در این میدان، درد را در تقویت حس  هرچند

 هاآنو  کنندیمگروهی را در ادراد زنده  یهاتیدعالگروهی، روحیه  یهاورزش.بود خواهد میادیندر سایر 

 هاورزش گونهنیا. سازندیمزندگی اجتماعی و تعاون و همکاری با دیگران آماده  یهاعرصهرا برای ورود به 

دراهم  یازخودگذشتگبستری مناسب برای تقویت روحیه ایثار و  توانندیماگر درست هدایت شوند، حتی 

 درصحنهطبیعی انسان و از عوامل پیشردت اوست،  یهاخصلتآورند. در همین حال، حس رقابت نیز، که از 

اگر ورزش به معنای واقعی  کهآناز همه  ترمهم.شودیمسالم و منطقی ارضا یاگونهبهورزشی،  یهامسابقه

باشد و خوی و خصلت جوانمردی را در ورزشکاران پرورش دهد، دیگر تنها یک بازی و « جوانمردانه»کلمه، 

 (.8718 )کوشادر، انسانیویاخالقمیدانی است دراخ برای کسب دضایل سرگرمی و یا رقابت نیست، بلکه

و زمینه برخوردی  آوردیممتعادل برای درد به ارمغان  یاهیروح، اشیروحورزش و آثار  کهنیاسرانجام 

، پرداختن به ورزش درواقع. سازدیمدراهم  شیازپشیبمنطقی و مثبت با مسائل و پیش آمدهای زندگی را 

آنان را  صدرسعهاخالقی، باعث ادزایش ظردیت روحی و شادابی ادراد شده،  یهاجنبهمناسب و برخوردار از 
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 برای پیشگیری و نیز درمان بیماری ادسردگی مؤثر یهاراه از یکی ،روازاین .ادزایدمیدر برابر مشکالت زندگی 

 (.8718 ،در کوشا) شودمیمحسوب 

 اندتویم، در زندگانی اجتماعی نیز دهدیمورزش، چنانکه زندگانی و بعد دردی انسان را تحت تأثیر قرار 

ورزش را دارای آثار مثبت دردی بدانیم، ناگزیر آثار اجتماعی  کهیهنگام، دیتردیبنقشی سازنده ایفا کنند. 

و  دیابمی ادراد جامعه تعمیم  شتریبیا به همه یرا چون همان آثار دردی ؛ زمیادادهآن را نیز مورد تأیید قرار 

یقین دستیابی به اهداف  طوربه .(8711 )عبدلی، بدیهی است که اجتمام نیز دستخوش تحول خواهد شد

 توانیم ازجملهی و ورزش خانوادگی به عوامل و شرایط متعددی بستگی دارد که بدنتیتربنهیدرزممختلف 

معلومات و اطالعات مسئوالن  سطح ی مناسب آموزشی،دضا به عواملی چون امکانات و تجهیزات ورزشی،

 نیا در و بودجه کادی اشاره کرد. هابرنامهکادی برای پیاده کردن  زمان ی و عالقه آنان به کار،بدنتیترب

ی ورزش همگان توسعه در است که به بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی آن برپژوهش سعی 

 پرداخته شود.

 بیان مسئله 5-2

 روابط دارای که اجتماعی شبکه یک در را ادراد که است درهنگی و اجتماعی پدیده یک عنوانبه ورزش

 و هاارزش ،هانگرش ردتارها، ظهور عرصه و است واداشته متقابل کنش و تعامل به است پیچیده اجتماعی

 هاانسان زندگی جهان متن در چنانآن ،یچندبعد پدیده این. است شده حاضر قرن معنادار ییهاییبازنما

 زندگی سبک تفکر، طرز ادراد، ورزشی یهاتیدعال و نگرش به توجه با توانیم امروزه که نموده نفوذ و رسوخ

 کسنیهاهمیت ورزش و دعالیت بدنی بر  .(8711دتحی، ) کرد بازشناسی را آنهااجتماعی  سرمایه میزان و

ردتار و  گیریشکل بر، همچنین شودیمپوشیده نیست، ورزش باعث سالمتی جسمانی و روانی ادراد 

کسانی که دعالیت بدنی . (8718 ،8لیاست )هی رگذاریتأثشخصیت انسان از همان دوران کودکی و نوجوانی 

                                                           
1 - Hili 
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بخشی از سبک زندگی خود پذیردته باشند، کمتر دچار چاقی و سایر عوارض عدم تحری بدنی  عنوانبهرا 

، دعالیت بدنی در دوران کودکی و نوجوانی همراه با خانواده و دوستان انددادهخواهند شد. تحقیقات نشان 

 .(8113 ،8تالما و همکاران) کندیمی اجتماعی ایفا هامهارتنقش مهمی در رشد و توسعه 

 زیرا است؛ برخوردار مهمی جایگاه از مردم زندگی در یالمللنیب و محلی دردی، سطوح در ورزش امروزه

 ادراد به مربوط ورزشی رویدادهای در دعال مشارکت و تعصب و طردداری ،اظهارنظر و بینیپیش ،تماشا

 وسیع و ریگهمه چنان ورزشی یالمللنیب یهارقابت و ملی ورزشی رویدادهای محلی، یهاگروهورزشکار،

 ادکار هم و متخصصان هم رونیازا. است داده قرار تأثیر تحت را اجتماعی حیات گوناگون ابعاد که است

 کالن یهایزیربرنامه در و اندقائل تندرستی و سالمت حفظ درآیند در ورزش برای ردیع جایگاهی عمومی

 ارتقای برای هادولت سوی از هابرنامه انوام تدوین است. داده اختصاص خود به مهمی جایگاه ورزشنیز،   ملی

 کردن متقاعد برای تخصصی یهابرنامه و هایرساناطالم و تبلیغات انوام نیز و جامعه سطح در ورزش جایگاه

 که مباحثی بنابراین، دارد. اجتماعی زندگی در ورزش اهمیت از نشان ورزش به آوردن روی برای مردم عامه

وقتی گفته » ندارد وجود مادرزادی و ذاتی ورزشکار .هستند متنوم و گسترده دارند وجود ورزش پیرامون

ای صرف داشتن توان بدنی بر رایز سبب بددهمی شود، تواندیم ندیآیمورزشکار به دنیا  ذاتاًبرخی  شودیم

 در را هاآن بدنی توان بر عالوه باید درد که است الزاماتی دارای شدن ورزشکار ورزشکار شدن کادی نیست.

 دنیای به ادراد ورود نحوه به مربوط ورزش پیرامون توجهقابل نکته .(8711منادی،«)ردیدرابگ و خانواده جامعه

 دیگر برخی کهیدرحال شوندیم عرصه این وارد عالقه و میل با ادراد از یاعده چگونه کهنیا .است ورزش

 کلی مباحث قالب در را موضوم این ورزش شناسان جامعه .کنندینم انتخاب خود برای را مسیری چنین

 و انجامدیم عاطفی سالمتبه جسمانی، سالمت و آمادگی ایجاد یواسطهبه ورزش .اندداده قرار یموردبررس

 شجاعت و ایثار ،نفساعتمادبه منطقی، یشهیاند همچون مطلوب، شخصیتی یهایژگیو کسب برای را درد

                                                           
1 -Telama et al 
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ی است که در تکوین شخصیت و تربیت نوجوانان نقش مؤثریکی از نهادهای مهم و  خانواده کندیم همراهی

که در تمام جوامع وجود دارد و  دانندیمنهادهای اجتماعی  نیتریعموم ازجملهدارد. نهاد خانواده را 

ت و اس ادتهیهتوسعو  شدهردتهیپذو محور زندگی اجتماعی است. این نهاد در همه جوامع  گاههیتک نیترمهم

به نسل جدید  هامهارتو  هادانشپایگاه انتقال عناصر درهنگی، آداب و سنن، عقاید،  نیترمهم عنوانبه

شکودایی استعدادها و رشد جسمی، اخالقی، اجتماعی، عاطفی و  سازنهیزم نیوالد ردتاراست.  شدهیمعرد

زندگی کودکان و نوجوانان است که والدین  ی ورزشی تنها یک جنبه ازهاتیدعال. هستعقالنی نوجوانان 

 شمار به پایگاه نیترمهم اغلب خانوادگی محیط دیتردیب .(8111، 8کر پارباید در آن مشارکت داشته باشند )

 یهاتیدعال میزان ورزشی، یهارشته نوم انتخاب جسمانی، یهاتیدعال به گرایش انگیزه، میزان در که دیآیم

بنابراین با توجه به نقش و  .(8733 ،8راش) دارد مهم اثرات مسابقات و ورزشی هادانیم در حضور و ورزشی

 دراهمیت باالی خانواده در گرایش درزندان به ورزش و در کنار آن توسعه هر چه بیشتر ورزش در جامعه، 

پژوهش سعی بر آن است که به بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش  نیا

 همگانی پرداخته شود.

 ضرورت و اهمیت تحقیق 5-9

 است، برگردتهو شعام آن حتی ادراد مسن را هم در  شدهشروماز کودکان  اندامتناسبدر شهرها عدم  امروزه

 بخشدرحو  متیقارزانی الهیوس عنوانبهراهبردی و ورزش همگانی  حلراه عنوانبهورزش  نظرمیرسد به

سالمت را در زندگی شهری به نحو مطلوب بهبود بخشد.  مشکل و از طرف دیگر، اندامتناسبمشکل  تواندیم

 مندبهرهاز آن  توانندیمی همگانی سهل و الوصول و ارزان است تمامی مردم در شهرها هاورزش ازآنجاکه

 تیوتق یی ورزشی،تکثرگرای اجتماعی و دراهم کردن هاگروهادزایش مشارکت تمام  باهدفورزش  نیا شوند،

 (.8711ی شده است )روشندل، گذارهیپارقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی  ورزش ورزش قهرمانی،
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، ن استانداردهای زندگیتحرکی، باال ردتعللی همچون ادزایش ساعات و روزهای کاری، ادزایش تعطیالت، بی

 هک است مشترکی دالیل از …، تغییر نیازهای مردم ویدنّاور رشد ،زندگی یهاروشمشکالت و تغییر در 

. دهد سوق همدیگر با و گروهی صورتبه خانواده اعضای با کردن ورزش سمت به را امروزی انسان تواندمی

 در پُر نمودن اوقات دراغت تواندیمسنی،  یهارده یتمام در اعضاء کلیه سالمت تضمین بر عالوه مهم این

شایانی نماید. کسب سالمتی و باالتر بردن آمادگی جسمانی جهت بهبود  یهاکمکنیز  هاخانوادهسالم 

 .انسان شهرنشین امروزی است یهاخواستهعملکرد روزانه نیز از 

اجتماعی شدن را پیش  مسئله ،(8713 ،مهر پارسا) دارند دیتأکی اجتماعی ورزش هاجنبهکه به  هاآن 

 ،8ندورابدرایند دعال یادگیری ) کی که نشان دهند اجتماعی شدن از طریق ورزش، کنندیمو سعی  کشندیم

و  دیآیمکنش متقابل با دیگران به دست  جهیدرنت( است که 8،8118اندرسن( و توسعه اجتماعی )8113

 .پردازندیمو بر اساس آن با دیگران به کنش متقابل  دارند ودخادراد یک سیستم از ورزش معناهایی در ذهن 

ی دوران کودکی و نوجوانی هاآموزشورزشکار بودن پدر و مادر و  ،ی خانوادگیهاورزش ی ادراد،هاییتوانا

و در غیر این صورت  دهدیمزش کردن ادامه ربه و شخص اهمیت دارد و اگر شرایط اجتماعی مناسب باشد،

ورزش  (.8112 ،7رزکآ)کند یمی ریگکنارهی از ورزش طورکلبه ای و دهدیمورزشی خود را تغییر  یا رشته

، به پردازندیمخود، چقدر به ورزش  کهنیااز  نظرصرفکامالً آشناست. همه ادراد  یاواژهدر جامعه ما، 

عالقه نشان  هارشتهدر برخی  ژهیوبهجهانی  یهامسابقهدنبال کردن  کمدستشنیدن اخبار ورزشی و 

ار بسی ییهاتیدعالیادته و  توجهقابلمردم درباره ورزش ادزایشی  یهایآگاه، اطالعات و . وانگهیدهندیم

گروهی صورت گردته  یهارسانهو  بطزیر یهاسازمانشناساندن ابعاد گوناگون ورزش از سوی  نهیزم در

ابد تا اهمیت ورزش برای همگان روشن شود؛ زیرا تنها در این است. الزم است که این روند همچنان ادامه ی
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سالمت بود.  امیدوار همگانی ورزش تحقق و مردم عمومبه ورود ورزش در زندگی  توانیمصورت است که 

نگرش کلی زن  د.گذاریم ریتأثتصویر کلی سالمت خانواده  بر میمستقزن  ژهیوبههر یک از اعضای خانواده 

 زیرا سالمت جسم و روان ؛مستقیم دارد ریتأثکلی او  یهانگرشدیزیکی بدنش در  به جسم و عملکردنسبت 

و بهترین  دیادزایم . امنیت عاطفی او بر امنیت کلی خانوادهدهدیمروابط اجتماعی وی با دیگران را شکل او 

جدید، هنگام مواجه با دشارها و  یهاتیمودقپختگی عاطفی او بر هوش و توانایی سازگاری با نشانه رشد و 

 هادورهبهداشت جسم و روان برای زنان که در  نیتأم است. درد و گروهی یریپذبیآسبا حداقل  هایناراحت

پرورش و تربیت  ترمهمخویش مراحلی چون بارداری، زایمان و از همه  تیمسئول و مراحل مختلف زندگی بر

دوران  مادر در یهانگرشکودی با  تیشخص برخوردار است.از اهمیتی واال  دنرگذایمپشت سر  درزندان را

، اجتماعی و معنوی رشد و جسمانی، روانی، اخالقی نظر ازدر آغوش و در کنار او  پس آن ازآغاز و  یباردار

و خود نیز الگوی عملی  دیآیبرم تیمسئولاین  بهتر از انجام بانشاطبدون شک مادر سالم و  .ابدییمتکامل 

خصوصیات ردتاری،  توانندیمبا ورزش کردن  زنان خواهد بود. برای درزندان خویش یترسالمو طبیعی 

زندگی خانوادگی  .(8711 اتقیا،) برای یک زندگی سالم و شاداب را کسب کنند اخالقی و شخصیتی مطلوب

 و اولین هسته اجتمام نیترکوچک عنوانبه خانواده .اجتمام در جهان بوده و هست نیترمهمیا همان خانواده 

یکی از  هاآندر دنیای کنونی هستند که از تلفیق  تیبااهمیکی از صنایع بزرگ و  عنوانبه ورزش و

بسیاری از  کهیدرحالآید. می وجود به ورزش خانواده خدمات اجتماعی مدرن به نام نیزتریانگشگفت

توان از نقش ورزش برای تقویت بنیان خانواده هستند، نمی ییهاراهشورهای جهان در تالش برای یادتن ک

 آدمی در محیطی به نام. عبور کرده و آن را در استحکام خانواده نادیده گردت یسادگبهدر این میان 

شود. و بزرگ می ادتهیپرورشگذارد و در آن محیط در کنار سایر ادراد پا به عرصه وجود می خانواده و خانه

باشد که از پدر و مادر خود به است که هر دردی دارای ظردیت و استعداد ذاتی می شدهثابتاز طرف دیگر 

مجموعه  ،گریدعبارتبه. شودیمو تربیت  قرارگردتهبرد و تحت تأثیر و نفوذ عوامل مختلف محیطی ارث می
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ر تشکیل . لذا دسازدیماز محیط، شخصیت درد را  شدهگردتهارثی و تأثیرات تربیتی  یهاییتوانااستعدادها و 

همین موضوم امر ترویج  خاطر بهکند که نقش را ایفا می نیتربزرگ، خانواده هاانسانشخصیت و تربیت 

بیت ورزشی در محیط خانه و خانواده بیشتری قرار بگیرد. اصطالح تر موردتوجهبایستی ورزش در خانواده می

پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی  نیبنابرا ؛نیز مبتنی بر اصولی خاص بوده و در همین موضوم نهفته است

نهادینه کردن و گسترش  چگونگی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در قالب ورزش همگانی به

 بپردازد. هاخانوادهورزش در 

 پژوهشاهداف  5-4

 هدف کلی 5-4-5
ی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی بررس هدف کلی از انجام این پژوهش،

 است.

 اهداف اختصاصی 5-4-2

 یک نوم ورزش همگانی. عنوانبهی رویدادهای ورزشی خانوادگی هایژگیوو  هاحوزه ابعاد، تعیین 

  بر توسعه ورزش همگانی. رویدادهای ورزشی خانوادگیمکانیسم تأثیر گذاری تعیین 

 .تعیین موانع برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی برای توسعه ورزش همگانی 

 در جهت توسعه ورزش همگانی. رویدادهای ورزشی خانوادگی تعیین راهکارهای گسترش 

 پژوهش سؤاالت 5-1

یک نوم ورزش همگانی  عنوان بهی رویدادهای ورزشی خانوادگی هایژگیوو  هاحوزهابعاد،  .8

 ؟کدامند

 ؟ورزش خانوادگی از طریق چه مکانیسمی در توسعه ورزش همگانی نقش دارد .8

 ؟منداکدموانع برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی  .7
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 ؟همگانی کدامندر جهت توسعه ورزش راهکارهای گسترش رویدادهای ورزشی خانوادگی د .4

 ی پژوهشهاتیمحدود 5-6

 ی پژوهشهاهمحدود 5-6-5
  محدود به شهر مشهد است. پژوهشدامنه جغرادیایی انجام 

  ماه  2، به مدت به اشبام دنیرس در کنندهمشارکتاز اولین تا آخرین  هامصاحبهبازه زمانی انجام

 است.8712 شهریورماه تا اردیبهشت از

 ورزش همگانی و به طور خاص به ورزش خانوادگی محدود می شود. دامنه موضوعی پژوهش به 

 هاتیمحدود 5-6-2
  خانوادگی  امکان کسب نظرات تمامی ادراد مرتبط با رویدادهای ورزشی پژوهشبا توجه به وسعت

 .و ورزش همگانی میسر نشد

 سریع و مناسب به همه مدیران و مسئولین عدم دسترسی. 

  دانشگاهی ایران.ادبیات و پیشینه محدود در بخش 

 ی پژوهشهافرضشیپ 5-7

  اندبه سواالت پاسخ داده ندگان صادقانهکنمشارکتکلیه. 

  بوده است.مصاحبه ابزاری مناسب جهت انجام پژوهش حاضر 

 ام مصاحبه، کامل و مناسب بوده استمعیارهای انتخاب ادراد برای انج. 
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 تعاریف واژگان 5-8

 تعاریف نظری واژگان 5-8-5

 5رویداد 5-8-5-5

ا برای هدف ی که  اندکردهو دعالیتی آگاهانه تعریف  ادتهیسازمان( رویداد را نمایش 8111)8گتز و دریسبی 

 است. شدهی زیربرنامهاهدادی خاص 

 9رویدادهای ورزشی 5-8-5-2

ی هاگروهیی تعریف کرده است که در آن تعدادی ورزشکار یا هاتیموقع( رویدادهای ورزشی را 8112) 4بورنر

دستیابی به هدف مشخص در آن  منظوربهکه دراتر از مشارکت در ورزش است( ) یمختلفورزشی به دالیل 

 .کنندیممشاهده  را آنشرکت یا در برگزاری آن مشارکت و تعداد زیادی تماشاگر 

 1رویدادهای ورزشی خانوادگی 5-8-5-9

و  کنندیمی وزشی حضور پیدا هاتیدعالی مختلف در هاخانوادهدی که در آن اعضای یک خانواده یا رویدا

 .دهندیمرا انجام  آورنشاطضمن گذران اوقات دراغت خود دعالیتی 

 6ورزش همگانی 5-8-5-4

ی نداشته و برای اژهیونیاز به تأسیسات و امکانات تخصصی  که هستندیی هاورزشی همگانی هاورزش 

 .(8718 )جوادی پور و سمیع نیا، ندیآیدرمسالمتی و گذراندن اوقات دراغت به اجرا 

                                                           
1 -event 
2-Getz & frisby 
3 -sport events 
4 - borner 
5 -family sport events 
6 - sport for all 
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 تعاریف عملیاتی واژگان 5-8-2

 رویدادهای ورزشی خانوادگی 5-8-2-5

که در آن اعضای یک خانواده،  است ییهاتیموقعمنظور از رویدادهای ورزشی خانوادگی  ،در این پژوهش

 .دهندیمتفریحی در کنار یکدیگر اختصاص  –ی ورزشی هاتیدعالاوقات دراغت خود را به مشارکت در 

 ورزش همگانی 5-8-2-2

حتی در زمانی کوتاه با توجه به پرداختن عامه مردم به ورزش منظور از ورزش همگانی،  ،در این پژوهش

.امکانات موجود و شرایط ادراد است
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 مقدمه 2-5

های اصلی دصل دوم را تشکیل داده است. این دصل متشکل از سه بخش اصلی مبانی نظری و عملی بخش

ریزی شده، بخش دوم شامل اساس آنان پایه است. بخش اول مبانی نظری و حاوی مطالبی که پژوهش بر

 را تشکیل داده است.بندی مطالب این دصل های مرتبط با موضوم و بخش سوم جمعمروری بر پژوهش

 مبانی نظری 2-2

 ورزش 2-2-5
 رمنظوبه هاحرکتو هددمند است که در آن  یادتهسازمانورزش نوعی بازی  توان گفت:در تعریف ورزش می

 توان، وتقریبا هین جامعه بشری را نمیشودمیتقویت قوای جسمانی،ادزایش روحیه و کسب مهارت اجرا 

عنوان یک پدیده در (.امروزه ورزش به8710)سعیدی، ای وجود نداشته باشدگونهبهیادت که در آن ورزش 

ت ارتقای سطح بهداش سیاسی، آموزشی، اقتصادی، زندگی بسیاری از مردم جهان به طرق مختلف دیزیکی،

و تندرستی نقش به سزایی دارد ورزش و حرکات گروهی موجب تقویت جسمی و روانی ادراد در حفظ 

ختالالت ها و ادرمان و بازتوانی بسیاری از بیماری و روان تأثیر مستقیم داشته و در پیشگیری، سالمت جسم

های بدنی در یک جامعه باعث بر گزارش سازمان جهانی بهداشت دعالیت بنا باشد.جسمی و روحی مؤثر می

های ده دعالیتهمین امر باعث ش شود.ومیر میهای مراقبت بهداشتی و کاهش میزان مرگکاهش هزینه

سالمت جامعه و توسعه و  ها شده است که برای زندگی بهتر،ناپذیر زندگی روزمره انسانورزشی جزو جدایی

 (.8718انورالخولی، ) پیشردت و دستیابی به تمدن مناسب به عقل و بدن سالم نیاز است

ین موضوعات در جهان به ترهای اخیر یکی از جذابهای اجتماعی در سالعنوان یکی از پدیدهورزش به

 اقتصادی نقش سیاسی، رود این پدیده در زندگی بسیاری از مردم جهان در ابعاد مختلف اجتماعی،شمار می

که  توان یادتهای مهم انسانی است که تقریباً هین جامعه بشری را نمیبه سزایی داشته و ازجمله دعالیت

های اخیر جذابیت مسابقات ورزشی موجب ادزایش الدر س ای وجود نداشته باشد.گونهدر آن ورزش به
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، قاسمی) ها شده استمحبوبیت ورزش در جوامع گردیده که همین مسئله موجب ارتباط بین ورزش و رسانه

یادته اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است که طی این دوران ابعاد (.ورزش پدیده سازمان8713

 بررسی است. یکی ازهای گوناگونی قابلسی به خود گردته و از جنبهسیا درهنگی، اقتصادی، اجتماعی،

ورزش همگانی باهدف ادزایش  به تعبیری ورزش همگانی است. های آن همگانی بودن آن وترین جنبهمهم

 ،ورزش رقابتی تقویت ورزش قهرمانی، های اجتماعی و دراهم کردن تکثرگرایی ورزشی،گروه مشارکت تمام

را دعالیتی  ورزش( 8184) 8دالکروز(، 8711)روشندل،  گذاری شدو ورزش تفریحی پایه تفریحات سالم

 هایویژگیرا ادزایش و  همدلی درهنگی را ترویج، هایارزش که به نظم اجتماعی منتهی شده، داندمی

ریق که از ط در زندگی انسان سالمتی است اصل از دیدگاه سقراط، دهدمیمطلوب را در بین مردم اشاعه 

 ،کندمیکمیسیون اروپا ورزش را چنین تعریف  .(8711 ،چرودهآورد )حیدری  دست بهآن را  توانمیورزش 

م و بروز یا بهبود زیبندگی جس برای یا تصاددی، یادتهسازمانمشارکت  صورتبهاشکال دعالیت بدنی  همه

 درسمینظر  به ت در همه سطوح،روابط اجتماعی یا دستیابی به نتایج در جریان رقاب ایجاد آسایش روان،

است و از خروج مصادیق و ورود نا مصادیق به دایره مفاهیم ورزش جلوگیری  ومانعجامع تعریفی این تعریف،

 .(8711 حیدری چروده،) کندمی

 های ورزشیانواع فعالیت 2-2-2
 پرو  سازیغنی منظوربهدر قالب ورزش و  توانندمیوجود دارند که  هادعالیتمختلفی از  انوام ها وشیوه

 شود.ها اشاره میهایی از آنکه در زیر به نمونه پذیرند انجام هاانساناوقات دراغت  شدن

                                                           
1 - Dalcroze 
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 های تفریحیورزش 2-2-2-5

زشی را ور هایدعالیتاین قبیل  آنچه اما قرار بگیرند، توانندمیدر این دسته  ایعدیدهدراغتی  هایدعالیت

 هادعالیت این .هستدر اوقات دراغتشان  هاآننوم مشارکت ادراد و میزان دعالیت  کندمیاز یکدیگر مجزا 

 .(8710 کاشف،) پذیردانجام  غیردعالدعال و  نیمه به شکل دعال، تواندمی

 های رقابتیورزش 2-2-2-2

های مختلف ورزشی، ها و گروهگردتن در تیم ها و قرارای از مردم در سنین مختلف با عضویت در باشگاهعده

گذرانند و در این رهگذر وارد اوقات دراغت خود را در راستای ادزایش مهارت و استعدادهای ویژه ورزشی می

که بالطبع آن از رشد کمی و کیفی حاصل از شرکت منظم دز  شوند؛نوعی دعالیت ورزشی رقابتی نیز می

 (.8710کاشف، ) می شوندمندتمرینات نیز بهره

 رویدادهای ورزشی 2-9

منادعی نیز وجود دارد که اگرچه ازلحاظ کمی دارای ارزش اندی هستند ولی  کند،می ( بیان8008) 8جونز

 درهنگی، میراث ورزشی، تری خواهند داشت مانند منادعی که بر نسل جدید،در درازمدت ارزش برجسته

( 8001)8آلن و همکاران  باشند.های ورزشی اثرگذار میرشتهگردشگری و توسعه  محیطی،زیست اجتماعی،

 محیطی و گردشگری و اثرات اقتصادی نامیدند.زیست سیاسی، اثرات رویدادها را اثرات اجتماعی و درهنگی،

( در تحقیقات خود به آن اشاره 8117)7 گونه که ملینکاین حضور در رویدادهای ورزشی همان عالوه بر

 درآیند اجتماعی شدن ادراد مهم و بااهمیت است، ٔ  ای درزمینهطور دزایندهاز موارد بهدر بسیاری  کرد.

های ورزشی به دالیل آورد که در آن تعدادی ورزشکار یا گروهبرگزاری رویداد ورزشی موقعیتی را دراهم می

                                                           
1 -Jones 
2 - Alen et al 
3 - Melink 
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در آن  مشخص منظور دستیابی به هدفبه مختلفی که ممکن است بیشتر از عالقه پرداختن به ورزش باشد،

 ها بپردازند.شرکت یا در برگزاری آن مشارکت کنند و تعداد زیادی تماشاگر به تماشای آن

اجتمام و همچنین بازار را  ( در کتاب گرایش به سمت رویداد تغییر شکل و نوم ارتباطات،8001) 8اشمید

بین رویدادهای کند دراینمی کند و در ادامه به تغییر و ادزایش در اوقات دراغت در جامعه اشارهمی ذکر

تواند در سطح نقش کرده و می ای برای ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه ایفایعنوان واسطهورزشی به

تعداد ( 8080)8بنا به اظهارات بالگر و همکاران  کنندگان ورزشی رویدادها تأثیرگذار باشد.زندگی مصرف

شوند و همچنین ها در رویدادهای بزرگ درگیر میتماشاگران و رسانه بازیکنان، زیادی از بازدیدکنندگان،

به همین دلیل مسابقات ورزشی اثرات مثبت  آیند،تعداد زیادی گردشگر به جامعه برگزارکننده رویداد می

هایی ( رویدادهای ورزشی را در موقعیت8008)4روتر و همکاران  (،8002)7مولر توجهی بر اقتصاد دارد.قابل

زشی های ورکنندگان قابلیتمدیران و دیگر کمک سرپرستان، با حمایت مربیان، دانند که در آن ادرادیمی

های تصویری در خانه به تماشای گذارند تماشاگران در محل برگزاری و یا از راه رسانهخود را به نمایش می

مفهوم جاری در تمام  یک رویدادهای ورزشی بخش مهمی از صنعت تفریحی است و پردازند.ها میآن

 هاست.کننده بودن آنرویدادهای ورزشی سرگرم

های مختلف گرد هم آمدن ادراد و گروه های شخصی،توسعه مهارت ( در گزارش خود،8008)2براون و مسی 

 ادزایش تعامل اجتماعی، ندرت تعامل داشتند،سوی یک هدف مشتری که در غیر این صورت بهورزشی به

مشارکت  ها در ورزش،درگیر شدن غیرمنظم خانواده ها،درگیر شدن خانواده های سنی،روهمشارکت تمامی گ

                                                           
1 -Schmid 
2 - Balger et al 
3 -Muller 
4 - Rotter et al 
5 -Browen & massey 
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عنوان اثرات مثبت ای را بهغرور مندی و هویت منطقه های کوچک،ادزایش امتیاز ورزش ادراد جامعه،

 اجتماعی رویدادها تعریف کردند.

تالی آن روابط ادراد جامعه و سالمت جسم تربیت و ورزش در مفهوم کلی یک پدیده اجتماعی است که با اع

و در  دگیرنمی. تک، تک ادراد خانواده در ورزش کردن از یکدیگر تأثیر متقابل یابدمیاستحکام  هاآنو روح 

تأثیر  توانیمتأمین بهداشت روانی و جسمانی، تحکیم بنیان خانواده، همبستگی بیشتر در بین ادراد خانواده 

 ورزش را مشاهده کرد.

 ورزش خانواده 2-4

بررسی نمود که با  توانمی هاخانوادهسنی متفاوت ادراد  هایردهمختلف، در  هایجنبهورزش خانواده را از 

رویدادهای ورزشی خانوادگی بیشتری با استقبال  توانمیو  یابدمیعمل نمودن به آن خانواده ورزشی تکامل 

 پرشورتر برگزار نمود.

 وجوانانورزش کودکان و ن 2-4-5
 هایهدف در دو گروه اختصاصی و اجتماعی تقسیم نمود. توانمیهدف از ورزش کودکان و نوجوانان را 

ظر با در ن هاهدف. این پردازدمیجسمانی  هایقابلیتکه به ادزایش  شودمی گفته هاییهدفاختصاصی به 

 هستند: بررسیقابلگردتن نیازهای رشدی در سه دسته به شرح زیر 

 مختلف هایموقعیتدراهم کردن  بنابراین .آیندمیحرکتی به دنیا  هایتواناییاز  ایمجموعهان با کودک

. شودمی هاآنبنیادی  هایمهارت ریزیپایه، سبب هاتواناییحرکتی در جهت توسعه هر چه بیشتر این 

وام حرکتی مانند ان هایدعالیتاز:  اندعبارتاست که  پذیرامکانمختلف  هایشکلبه  هاتواناییتوسعه این 

مهارتی مانند پرتاب کردن، شوت کردن، دریبل کردن،  هایدعالیتکردن،  لیلیو  جهیدن راه ردتن، دویدن،

رکتی غیر ح هایدعالیت، باال ردتن و پایین آمدن، آویزان شدن و حمل وسایل اشیاء، بازیطنابگردتن توپ، 
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 کاریرینشیژیمناستیکی و  هایدعالیتکشش بدن، حفظ تعادل بدن، دادن بدن،  تاب و پینمانند خم شدن، 

 تطبیقی و شکل سازی. هایحرکتمانند 

در  هاآنگوناگون بدن  هایاندامو  کنندمیدر دوران دبستان، مراحل رشد و تکامل را طی  ویژهبهکودکان 

 استقامت عضالنی، قدرت ز:ا اندعبارتجسمانی  هایقابلیتبنابراین ادزایش و توسعه  ؛حال رشد است

و حفظ حالت بدن در شکل  العملعکسعضالنی، استقامت عمومی بدن، سرعت، تعادل، هماهنگی، چابکی، 

مناسبی  وضع جسمانی رسندمیبه سنین باالتر  کهوقتیرا ادزایش دهند،  هاقابلیتطبیعی. اگر کودکان این 

در همه زمینه ها برای کودکان اثر بخش واقع شود به نظر می رسد انجام این دعالیت ها خواهند داشت. 

زمان برای یادگیری و توسعه  ترینمناسبجوانی،  ویژهبهدوران نوجوانی  (.8714، )امینی و جابری مقدم

 .قراردادبنابراین در برنامه آموزشی نوجوانان و جوانان باید آن را هدف اصلی  ؛ورزشی است هایمهارت

 هایهدفاز  تواندمیکه  بردارد، دستاوردهای اجتماعی نیز در بدنیتربیت اختصاصی هایهدفپیگیری 

، در این جامعه است شودمیباشد، خانواده نخستین جامعه بزرگی است که کودی به آن وارد  بدنیتربیت

 .ودشمی ریزیپایهحرکتی و رویدادهای ورزشی خانوادگی  هایدعالیتهمبستگی با شرکت در  هاینهالکه 

برای رسیدن به یک هدف باید تالش و کوشش کند، از قوانین  گیردمیکه کودی یاد  هاستدعالیتاین  در

را پیشه خود  انضباطرسیدن به پیروزی، راستی و صداقت و نظم و  درراهو مقررات خاصی پیروی نموده و 

ب اکنون به این مطل د.پند گیرد و همراه با پرورش جسم خود به تزکیه نفس نیز بپرداز هاشکستسازد. از 

باید توجه کنیم که اهمیت ورزش خانواده و توجه به ورزش کودکان توسط والدین موجب بروز نکاتی بسیار 

و در ارتقاء سالمت روحی و روانی ادراد جامعه  گرددمیبه ورزش  هاآنمثبت و مناسب در کودکان و گرایش 

 (.8718میناسیان و همکاران، به ویژه قشرهای جوان و نوجوان نقش به سزایی دارد )

و ورزش در مفهوم کلی کلمه، یک پدیده اجتماعی است که با اعتالی آن، روابط ادراد جامعه و  بدنیتربیت

أثیر و ورزش بر یکدیگر ت بدنیتربیتبنابراین روابط اجتماعی و  یابد؛میاستحکام  هاآنسالمت جسم و روح 
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مطلوب جامعه بسیار  گیریجهتمتقابل دارند و در تأمین بهداشت روانی کودی و نوجوان و همچنین در 

را مشخص  هاهدفکه ادراد با تعامل یکدیگر  کندمیورزشی درصتی را ایجاد  هایدعالیت. هست مؤثر

 نوانعبهدر این میان بازی  شوند. میمندبهرهرا به عهده گردته و از نتیجه کار گروهی  ایوظیفهو  کنندمی

است که به کودکان و نوجوانان در برقراری رابطه بهتر  ایبالقوه، دارای نیروی بدنیتربیتیکی از اجزای مهم 

ه کنیز امری است  پرورش نیروی تخیل کودی کند؛میو ایجاد یک نیروی اجتماعی پویا در جامعه کمک 

در جریان بازی به خوبی صورت می پذیرد . کودکان برای گسترش بازی از نیروی تخیل خود کمک می 

برای محتوا دادن و بیان آمال و ایده گیرند و این خود نیز سبب رشد و توسعه تخیل نیز می شودو نیز آنان 

از این  هاآن (.8711ره می گیرند )برادران، از این نیرو به "تقلیدی و نمایشی"آل های خویش در بازی های 

اکتسابی زده و نیاز به تعلق اجتماعی خود را ارضا نموده و با اصالح مناسبات  هایتجربهطریق دست به 

 ثرمؤکه این امر در رشد و تأمین بهداشت روانی آنان بسیار  یابندمیاجتماعی به ایجاد آرامش خاطر دست 

و تأمین بهداشت روانی کودکان  اجتماعی رشدجمعی در  هایورزش، نقش سازنده و دواید درنهایت. باشدمی

 :نمایدمیذکر  واردهرستو نوجوانان را 

 تقویت حس همکاری و تعاون 

  گیریتصمیمقدرت اراده و 

 ایجاد و تقویت قدرت ابتکار 

  و ایجاد انگیزه پیروزی تفاوتیبیاز بین بردن روحیه 

 نرعایت حقوق دیگرا 

  انزواطلبیاجتماعی نمودن و درمان 
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، قبیل محبت از عاطفیدارای نیازهای  شوندمیانسان عالوه بر نیازهای جسمانی که استمرار ذات او را موجب 

 یباشناسیزامنیت، احساس ارزش، تعلق به گروه، بیان و ابراز خود، پیشردت، پذیردتگی و نیازهای شناختی و 

 هاینابسامانیشده و منشأ اختالالت و  سالیبزرگها موجب بروز مشکل در ارضای این نیاز عدم .هستنیز 

این اختالالت،  درنتیجه. آوردمیو موجبات غلیان هیجانات درونی درد را دراهم  گرددمیروانی آن دوران 

و  کارکمو  دکربیو او را در انجام امور محوله  دهدمیادسردگی، خمودی، خستگی، پریشانی به درد دست 

 .سازدمیضعیف 

ه ک گرددمیجهت پاسخ به نیازهای روانی محسوب  مؤثر ایوسیله عنوانبهو ورزش در خانواده  بدنیتربیت

از آن به ارضای نیازهای خود بپردازد و تمایالت درونی خود را  گیریبهرهبا  توانندمیکودکان و نوجوانان 

 بااستعدادورزشی مطابق  هایدعالیتای گوناگون ه درزمینهالزم  تتجربیابیان دارد. همچنین کسب 

مثبت به ابراز خود بپردازند و توانایی و  ایشیوهتا به  سازدمیخود، کودکان و نوجوانان را قادر  مندیعالقه

 یادتهزایشاد ایمالحظهقابلکارایی خود را آشکار سازند. بدین ترتیب مقبولیت درد توسط دیگران به میزان 

و احساس ارزش در آنان ارضا خواهد شد. مشارکت و همکاری کودکان در ارائه یک  نفسعزتو نیاز به 

مناسب جهت ارضاء تمایالت تعلق به گروه و تقویت روح تعاون و حس  ایوسیلهدعالیت ورزشی جمعی 

 محبتاز  گیریبهره و. این عامل شرایط مناسبی جهت ابراز محبت متقابل رودمی همکاری در آنان به شمار

عالوه بر این آثار و دعالیت سودمند ورزش موجب ادزایش دانش  .(8718احمدوند، ) آوردمییکدیگر را دراهم 

در حل مشکالت و آشکار نمودن نحوه نگرش صحیح به امور و عواقب ناگوار  غیرمستقیمو اطالعات، راهنمای 

لذا ورزش در خانواده تأثیرات مطلوبی در ارضای نیازهای شناختی و پرورش روح زیباشناسی درد  .گرددمی

و موجبات کاهش و ردع دشارها،  ادزایدمیخواهد داشت و از این طریق بر احساس امنیت کودکان و نوجوانان 

نی کودکان و و کسب رضایت و تأمین بهداشت روا هاعقده، گشودن هااضطرابو  هاترس کردنبرطرف 

 .کندمینوجوانان 
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تکامل و تعالی انسان معردی کرد. در مسیر رشد و  سویبهمبدأ حرکت انسان  توانمینیاز و استعداد را 

او را شناخت و بارور کرد. مسلم است که بهترین زمان کسب  درون درتکامل انسان باید استعدادهای نهفته 

ی، علمی و تحقیقاتی بهترین وسیله برای کمک به نوجوانان در دلسف ازنظرتوانایی، دوران نوجوانی است. 

هر  .شوندمیاستعدادها شکودا  هاتواناییکنار کسب  در .باشدمی، حرکت، بازی و ورزش هاقابلیتکسب 

استعدادهای ذهنی، عقلی،  توانمیصحیح از بازی و ورزش  گیریبهرهانسانی استعدادهای گوناگونی دارد. با 

اخالقی، تربیتی،  هایظردیتاکی و مهارتی را در کودکان و نوجوانان رشد داد و در اثر آن جسمی و ادر

ورزشی هم استعدادهای تحصیلی  هایبرنامهو  هادعالیترا باال برد. در اثر اجرای  هاآنعاطفی و اجتماعی 

بین  دهدمیدر ایران نشان  شدهانجامتحقیقات  کهطوریبهرشد خواهد کرد و هم استعدادهای ورزشی، 

امر  این مؤید هایادتهورزشی و استعدادهای تحصیلی رابطه مثبتی وجود دارد و این  هایدعالیتشرکت در 

 یادگردتنو در مسیر  «که ماهرانه حرکت کنند گیرندمیاست که نوجوانان در محیط ورزشی  یاد 

که به اجرا در آید دارای ویژگی هایی است که بازی در هر سن و هرشرایطی استعدادهایشان شناخته شود.

 (.8717تفاوت آن را با دیگر دعالیت ها مشخص می کند )دروزانفر، 

در زندگی کودکان و نوجوانان دارند این است که پرورش  هاورزشو  هابازیدیگری که  تأثیرارزش و 

گی و از جهت رشد و تأمین بهداشت که این امر در زند گرددمیآنان  هایمندیعالقهاستعدادها موجب رشد 

 هارغبتورزشی در ایجاد  هایدعالیتحاصل از  هایتجربهروانی ارزش دراوانی برای کودکان و نوجوانان دارد. 

ر از منظو .روندمیو استعدادها که از مبانی بهداشت روانی درد به شمار  هاتواناییو تمایالت و پی بردن به 

کودی و نوجوان است تا بتوان از این طریق او را در مسیر  هایانگیزهتمایالت و جنبه اخالقی جهت دادن به 

دطری و غریزی  هایجنبهاست و بیشتر از  طرفبیاخالقی  ازنظر. کودی و نوجوان قراردادصحیح هدایت 

. او هم تحت تأثیر نیازهای زیستی و غریزی و بازی قرار دارد هایخواسته. اعمال و شودمیخود متأثر 

و عواطف و  هاهیجان، هارغبتتمام  گیریجهتو  گذاریارزشبازی میدان تمرینی برای  ترتیباینبه
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دآگاه ناخو طوربهاستقامت را  و صبر، تعاون، ایثار، دوستینومدطری کودی است و مفاهیمی چون  هایگرایش

 .آموزندمیبه او 

اخالقی در  هایارزش، گنجاندن دهدمیکودی را در مسیر رشد صحیح قرار  هایانگیزهعاملی که  ترینمهم

که کودکان و نوجوانان از بازی لذت  شوندمیباعث  هاارزشاست. این  انگیزنشاط هایورزشو  هابازیبطن 

 تالش کنند. کودکان و نوجوانان در موقعیت لذت ناشی از بازی و ورزش با هاآنببرند و برای رسیدن به 

این ارتباط بین ورزش و لذت  .(8714 دروار،) کنندمیهماهنگی و ارتباط برقرار  -اخالقی  هایارزشمعانی 

در زندگی دردی معتقد و مقید به اصول اخالقی بار آورد. تجارب ورزشی، روند  عادتپلی است تا کودی را 

تمایالت مثبت و رضایت خاطر ادراد را بهبود داده و موجب رشد سجایا و خصایل اخالقی و موجب اصالح 

احساس مسئولیت،  ازنظرو ادراد را نسبت به خود مهربان، خوش عاطفه و  گرددمیردتارهای ناشایست 

در حصول به اخالقیات حاصل از ورزش  طورکلیبهم به قانون و تلطیف عواطف دردی و اجتماعی و احترا

 هاییبازیاهمیت آن در رابطه با کودکان ایجاد و انجام  خصوصاً هاخانوادهمنظور از ورزش در  .سازدمیمودق 

ش مکمل یک زندگی سالم بخ عنوانبه. اهمیت بازی و دعالیت بدنی باشدمیدر قالب ورزش برای کودکان 

شواهد علمی از دواید سالمت بخش بازی و ورزش در حال ادزایش است،  عالوهبهاست.  یادتهگسترش

 منظم مزایای هایبرنامهکه دعالیت بدنی با تکرار، شدت و مدت مناسب بر اساس  دهدمینشان  هابررسی

 دارد. داریمعنی

دی کو هایویژگیو  هاتواناییعامل توسعه و شناخت  هابازیرند، وسایل چندانی نیاز ندا هابازیبسیاری از 

باعث هماهنگی  هابازی همچنین ،شوندمیجهت مقابله با مشکالت  هاآمادگیو  هاضعفاست. باعث شناخت 

هماهنگی در رشد سیستم  .شودمیجسمانی، عاطفی، ذهنی، اجتماعی و روانی  هایجنبهرشد آزاد کودی در 

. ودشمیبدنی انسان با میزان دعالیت او ارتباط دارد. بازی باعث ادزایش قدرت عضالت بزرگ در کودکان 

زی . باشودمی، غدد و اعصاب گوارش همچنین باعث توسعه سیستم ارگانیکی مانند تنفس، گردش خون،
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 (.8718 میناسیان و همکاران،)گیردمی شدن زندگی به کار آورنشاطانرژی اضادی کودکان را در جهت 

. بازی باعث آینددرمیدردی به دلیل نیازهای اجتماعی به عضویت گروه  هایبازیکودکان پس از گذر از 

. بازی جهت حفظ الگوهای اجتماعی، شودمیمتقابل کودکان و اطاعت از قانون  ارتباطایجاد مراوده 

جهت آموزش رعایت اصول و  راه بهترین ی ضرورت دارد.موجودیت نظام اجتماعی و تحقق اهداف گروه

 مقررات شرکت کودی در بازی است.

ه آگاهانه یا ناآگاهان صورتبه. در بازی کودی باشدمیدرونی کودی  هایخواستهبرای نمایش  ایوسیلهبازی 

 زمینه شودمیروانی کودکان  –عاطفی  هایتنش. بازی باعث کاهش دهدمینقطه نظرات خود را ارائه 

می باشدکه در  هاییخواستهو  هاباانگیزهبرقراری ارتباط عاطفی با همساالن و ایجاد خوشنودی در رابطه 

کودی با شرکت در بازی با محیط و اشیای موجود آشنا شده و اطالعات الزم  .اندشده سرکوبدنیای واقعی 

اطراف خود به  کاریدستو با  دهدمیکودی  . بازی امکان شناخت و کنترل محیط را بهنمایدمیرا کسب 

. بازی با نمایان ساختن نقاط ضعف و قوت کودی او را از حالت تخیلی خارج و در جهت ادزایدمیدانش خود 

 داردیم. آگاهی از تأثیرات مثبت بازی درد را از گرایش به انحرادات مصون کندمیتقویت قوای ذهنی هدایت 

 سالمت خانواده درگرو)پیشردت جامعه ) ((،روندمی))زنان نبض حیات خانواده به شمار   (.8718احمدوند، )

 جمالتی هااین...و( نسل آینده هستند( دهندگانپرورش)زنان ) سالمت زنان است((، درگروخانواده  سالمت و

ان در ایران از سالمت زن دهدمیاطرادمان نشان  هایواقعیتاما  شنویممیاز گوشه و کنار  هرروزاست که 

 هایهعارضدیزیولوژیک و  هایآسیبوضعیت مطلوبی برخوردار نیست. محققان معتقدند کمبودهای بدنی، 

. منظور از سالمت، اندازدمیعواملی هستند که سالمت زنان را به مخاطره  ازجملهپس از بارداری و زایمان 

نبود سالمت، بیماری یا معلولیت. آمارهای  صرداً حالت بهزیست کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است و نه 

سال دچار  41تا  82درصد از زنان بین  70حدود  دهدمیمرکز امور مشارکت زنان )در دولت گذشته( نشان 

هم اضاده شود، وضعیت سالمت زنان  هاویتامین، کمبود امالح معدنی و خونیکمبه  اگر وهستند  خونیکم
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 هایآسیبعامل به وجود آوردن  تریناصلیدقر حرکتی  (.8711 اتقیا،) شودمیایرانی بیشتر مشخص 

ل درهنگی ، مسائنشینیآپارتمان. کندمیزنان را تهدید  سالیمیاناست که از کودکی تا بلوغ و  دیزیولوژیک

دالیل بروز این مشکل  ترینمهمورزشی از  هایباشگاهو محدودیت امکانات ورزشی در مدارس، دانشگاه و 

موجوداتی آرام،  رودمیدر ایران از همان دوران کودکی از دختران توقع  ایرانی است. وزناندختران در 

بازی کنند وگرنه متهم  سروصداو  وخیزجستباشند و حتی بدون  وجوشجنبو بدون  حرفکم، زیرسربه

 گذرانندیمین تحرکی . بدین ترتیب دختران دوران کودکی را بدون کمترشوندمی به داشتن ردتارهای پسرانه

سنتی الزم برای نجابت و لطادت دخترانه،  معیارهای .شوندمیو همچنان تشویق به آرام و ساکت بودن 

منجر  هااستخوانمعیوب  گیریشکلبه دقر حرکتی و  بلندمدتداشتن و آرام راه ردتن است که در  زیرسربه

ی دیگر یبهانهنیز خود  نشینیآپارتمانکه  البتهصد و شود؛می هااندامشده و موجب بروز اختالالتی در 

خوش آب و رنگ، مدرنیته  هایسوغاتیکودکانه که همراه با دیگر  وخیزهایجست، جلوگیری از شودمی

 نظامبهقبل از ورود  تا وشرایط زندگی دختران است در خانواده  هااین یهمهبرایمان به ارمغان آورده است. 

 زندمیبه این روند دامن  هادانشگاهامکانات ورزشی در مدارس و  هایمحدودیتآموزشی مدرسه و دانشگاه، 

)مرکز امور مشارکت  رساندمیدختران را به حداکثر  میزنشینیپشتدر آینده،  تحریکمو همراه با مشاغل 

است که این  مترسانتی 83رس دضای ورزشی دختران در مدا یسرانه شدهاعالمطبق آمار  (.8710زنان، 

بسیاری دارد. با این شرایط  تأملدضای استاندارد حرکتی یک دختر جای  مترسانتی 820رقم در کنار 

ساله  20جسمانی زنان  باقابلیتساله ایرانی برابر  81-81عجیب نیست اگر بشنویم که قابلیت جسمانی زنان 

 درانسوی برآورد شده است.

ورزشی برخوردار  هایحداقلو گاهی از  دهندنمیات مطلوبی در اختیار دختران قرار امکان تنهانهمدارس 

چه از طرف خانواده و چه از طرف  –به زنگ ورزش که دقط یک جلسه در هفته است  عموماً بلکه نیستند.

 نوانعبهاز این زنگ  اوقاتبعضیو حتی  شودمیتفریح و نه دغدغه نگریسته  عنوانبه –مدرسه  مسئوالن
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ه در دانشگاه نیز وضع ب .شودمیاستفاده  –در دبیرستان  خصوصبه –جایگزین برای تقویت دیگر دروس 

 هاهدانشکدکه برخی از  شودمیدر حالی به دانشجویان ارائه  بدنیتربیتاست. دو واحد دو ترمه  گونههمین

 ایانشکدهد یداصلهباید  بدنیتربیتهر واحد سالن ورزشی ندارند و دانشجویان برای گذراندن  عنوانبهمکانی 

طی کنند. در کنار این مسائل،  را( نقطه از شهر قرار دارند دریکیککه گاهی هر ) دیگرتا دانشکده 

از  .شودمیهمگانی در مورد حداقل امکانات ورزشی دانشگاه میان دختران و پسران مشاهده  هاییتبعیض

ورزشی جایی  هایرشتهدر بسیاری از  پس .داندمیمردانه  یا حوزهر، ورزش مردساالرسوی دیگر درهنگ 

محدود است که دقط قشر خاصی که توان  قدریبهبه آنان  یادتهاختصاص امکانات و نشدهتعریفبرای زنان 

مگانی ورزشی ه هایباشگاه از این امکانات استفاده کنند. توانندمیمادی آن را داشته باشند،  هایهزینهتقبل 

یمی مردان ن کهدرحالیمردانه هستند و  کامالًورزشی  هایباشگاه. یک گروه که شوندمیبه دو گروه تقسیم 

نیمی دیگر از جمعیت کشور را از حق داشتن دضای  هامکان، صاحبان این دهندمیاز جمعیت را تشکیل 

که گرچه برای زنان همگانی زمانی اختصاص  هستند ایورزشی هایباشگاه. گروه دوم کنندمیورزشی محروم 

استفاده کنند. این موضوم نشان  هاورزشگاهاز این  توانندمی هاصبحاما در بیشتر موارد زنان دقط  اندداده

ورزشی، زن شاغل در نظر گردته نشده و تنها بر اساس  هایباشگاهدر نگاه صاحبان این طیف از  دهدمی

 بنابراین دراهم نمودناست. شدهگردتهبرای استفاده زنان از این اماکن در نظر  اهصبح، دارخانهکلیشه زن 

امکانات رداهی و اقدام شهرداری در ایجاد اماکن تفریحی رایگان در گرایش بیشتر زنان و دختران جوان به 

 (.8712، مهردادیورزش موثر می باشد)

رکتی دقر ح یدربارهدانشگاه آزاد زاهدان  علمیهیئتو عضو  بدنیتربیتدکتر پروانه عارضی کارشناس امور 

 –جوان باعث بروز اختالالت قلبی  وزنان)دقر حرکتی در دختران ) ،گویدمیو مشکالت ناشی از آن در زنان 

 هایناراحتیو  کندمیداخلی ایجاد  هایاندام. اختالالتی در عملکرد شودمیعروقی و کاهش حجم تنفسی 

 هایمهارتاز امور ساده گردته تا ) هامهارتحرکتی و روانی در یادگیری و انجام  هاییآمادگکلیوی، کاهش 
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بازدهی نامطلوب در انجام وظایف اجتماعی و امور روزانه را در پی دارد و باعث  و( ورزشی و شغلی یپیچیده

و  رویهپیادین مثل سنگ نسبتاً بدنی  هایدعالیتانجام  .((شودمیبروز دردهای عضالنی و مفصلی در زنان 

دیزیکی منظم در  هایدعالیتو اسکلت بدن ضروری است.  هااستخوانآهسته دویدن برای رشد طبیعی 

ورزشی در به وجود  هایدعالیتدارد و انجام  تأثیر، ادسردگی و احساس تنهایی اضطرابکاهش استرس، 

نان آ تنهانهانفعال زنان،  کهدرحالیاعی اجتم هایدعالیتمناسب برای  یزمینهو ایجاد  نفساعتمادبهآمدن 

 اشجهنتی کندمیبرابر در جامعه بلکه از حداقل امکانات ورزشی و حرکتی دور  هایدرصترا از دستیابی به 

یل بشری را تشک یجامعهزنان نیمی از  کهاینبا توجه به  دیزیولوژیک . هایآسیبو  شودمیدقر حرکتی 

گوناگون جامعه باید در نظر گردته شوند.  هایریزیبرنامهاز جهات مختلف دارای اهمیت بوده و در  دهندمی

. امروزه زنان زیادی در سطح جهان باشدمیبه گزارش ایونا، یکی از اموری که برای زنان مطرح است ورزش 

مواد  اصطالحبهو مبنای زندگی دعالیت است  دانیممیکه  طورهمانمختلف اشتغال دارند.  هایورزشبه 

ی حرکتی و ورزش هایتمرینکه  اندعقیدهامروزه بر این  نظرانصاحبدرونی موجودات زنده نیز دعالیت است. 

در سنین مختلف به حرکات  وزنانو مرد دارای ارزش بسیار است. دختران  برای اکثریت مردم اعم از زن

تأثیرات جسمانی نسبت به زندگی خوش بین تر می شوند زیرا با ورزش عالوه بر  مختلف ورزشی نیاز دارند

 (.8714مظفری و قره، و کمتر به ادسردگی دچار می شوند )

 زنان بدنی و ورزش براثرات تربیت 2-4-2
ورزشی برای زنان بهبود کارایی عملکرد سیستم ارگانیک بدن است. شخصی  هایتمرینیکی از مزایای عمده 

 و تمرینات ورزشی نداشته روزانه انرژی هادعالیتاست در مقایسه با دردی که  یادتهتربیتبدنی  ازلحاظکه 

 منظم کمک هایتمرین. اثر کلی دیگر سازدمیو دشار کمتری در بدن خویش وارد  کندمیکمتری مصرف 

، هبه رشد و تکامل اجزا مختلف بدن است. تمرینات منظم برای زنان سبب بهبود تنفس، سیستم هاضم

 دهدمی. ورزش به زنان و دختران اجازه شودمی هاآنشدن  ترقوییو  هاماهیچهبدن و بهبود  یتخلیهسیستم 
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در درون رها سازند. ورزش همچنین ادزایش قدرت تحمل مشکالت در زندگی  شدهانباشتهخود را از عواطف 

 خواهدمیموجودی اجتماعی است که  اًطبیعتاجتماعی بشر  ازنظر .دهدمی هاآنشدن را به  روروبهو بهتر 

ماعی را اجت یغریزهمتقابل با او ارتباط داشته باشند. این  طوربهبا دیگران رابطه داشته باشد و دیگران هم 

اجتماعی دیگری نیز چون کار  هایارزشنیل به درزمینه از طریق ورزش برآورده سازند و ورزش  توانمی

زن  ویژهبهسالمت هر یک از اعضای خانواده  تودیق یادت.  توانمیشکاری ورز یروحیهگروهی، وداداری و 

 . نگرش کلی زن نسبت به جسم و عملکرد دیزیکیگذاردمی تأثیرکلی سالمت خانواده  تصویر بر مستقیماً

مستقیم دارد زیرا سالمت جسم و روان او، روابط اجتماعی وی با دیگران  تأثیرکلی او  هاینگرشبدنش در 

ی رشد و پختگ ینشانهو بهترین  ادزایدمی. امنیت عاطفی او برگزاری امنیت کلی خانواده دهدمیرا شکل 

ا ب هاناراحتیجدید، هنگام مواجه با دشارها و  هایمودقیتعاطفی او برگزاری هوش و توانایی سازگاری با 

و مراحل  هادورهبهداشت جسم و روان برای زنان که در  تأمین درد و گروهی است. پذیریآسیبحداقل 

پرورش و تربیت  ترمهمخویش مراحلی چون بارداری، زایمان و از همه  مسئولیتمختلف زندگی برگزاری 

ما در دوران  هاینگرشاز اهمیتی واال برخوردار است. شخصیت کودی با  گذاردمیدرزندان را پشت سر 

جسمانی، روانی، اخالقی، اجتماعی و معنوی رشد و  ازنظردر آغوش و در کنار او  پسازآنبارداری آغاز و 

ملی و خود نیز الگوی ع آیدبرمی مسئولیتبهتر از انجام این  بانشاط. بدون شک مادر سالم و یابدمیتکامل 

خصوصیات ردتاری،  توانندمیزنان با ورزش کردن برای درزندان خویش خواهد بود.  تریسالمو طبیعی 

 (.8711 زندگی سالم و شاداب را کسب کنند )اتقیا، اخالقی و شخصیتی مطلوب برای یک

اگر از آن نوم  ویژهبه، کشیممیدر ذهن به تصویر  ایمردانه یچهره، رسدمیواژه ورزش وقتی به گوش 

، یکی پیروزمندانه از میدان بیرون درنهایتتا  ایستندمیباشد مثل جنگ، دو گروه مقابل هم  هاییورزش

ز ورزش چهره زنانه نی کهدرحالیدیگر سنگ پرتاب کنند.  ایوعدههورا بکشند  ایعدهبیاید و به دنبال آن، 

ضرورت و اهمیت ورزش برکسی  تنهانهاهل ورزش باشند. امروزه،  توانندمیدارد و دختران و بانوان نیز 
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جسمانی و ورزش، برای بانوان در مقایسه با آقایان، ضرورت  هایدعالیتکه  رسدمی. به نظر پوشیده نیست

 .کنیممیبیشتری دارد. در این مطلب به چند مورد ضرورت ورزش دختران اشاره 

  ،را برای انجام وظایف  هاآندختران به دلیل نقش مادری، در جامعه سهمی بزرگ دارند و ورزش

 نسلی سالم، پویا و نیرومند به وجود آورند. شودمیو سبب  سازدمی ترآمادهمقدس مادری، 

  و تربیت کودی  داریبچه، داریخانهسنگین، چون  هایمسئولیتدختران امروز، در آینده وظایف و

و دوران سخت بارداری و زایمان را بر دوش دارند که هریک از این وظایف، عضالت قوی و بنیه 

این وظایف مهم و خطیر  توانندنمی. زنان رنجور، ادسرده و ناتوان هرگز طلبدیمسالم و نیرومند را 

 را انجام دهند.

  ،دنی، مناسب ب هایدعالیتطبیعی در انسان است. نداشتن تحری کادی و  یغریزهحرکت و دعالیت

 ضعف و تبدیل آن به بااحساس. این اشکال کندمی روروبهمختلف بدن را با مشکل  هایدستگاه

رکت، ح ترینکوچک. برای مثال، باال ردتن سریع ضربان قلب با انجام شودمی، نمایان هابیماریانوام 

در زنان  ویژهبهضعف در دستگاه گردش خون،  هاینشانهو این  گرددمیبه خستگی زودرس منجر 

قرمز کمتر و هموگلوبین کمتری در مقایسه با مردان دارند. با  هایسلول، تعداد ترکوچککه قلب 

 (.8718)میناسیان و همکاران،  شودمیدیده  آسانیبه، تحرکیکمورزش نکردن و 

  های تغییر هادورهمختلفی در زندگی باید پشت سر بگذارند که این  هایدورهبدنی،  ازنظردختران

جسمانی و  هایدعالیت، داشتن برنامه ویژه روازاین. کندمیایجاد  هاآنزیادی در جسم و روان 

 ، ضروری است.هادورهورزشی در این  هایتمرین

  به  ،سالیمیان. زنان در سنین بعد از شودمیدعالیت بدنی و ورزش، موجب ادزایش تراکم استخوان

ستخوان، به پوکی ا شدن دچاردلیل کاهش هورمونی، با کاهش تراکم استخوان و ادزایش احتمال 
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به تغذیه و ورزش  وزنانبنابراین، برای جلوگیری از بروز این عارضه، دختران  شوند؛می روروبه

 مناسب نیاز دارند.

 زنان ورزشکار در مقایسه با زنان دیگر، هنگام بارداری و زایمان،  دهدمیعلمی نشان  هایپژوهش

ر خانواده دختران امروز، همسران ورزش دختران و بانوان د تأثیرمشکالت کمتری خواهند داشت. 

دردا را تشکیل خواهند داد.  هایخانوادهکه هسته مرکزی  هاهمانو مادران آینده جامعه هستند. 

هداشت ب تأمین. گذاردتأثیر مستقیم میبدیهی است، سالمت زنان، بر تصویر کلی سالمت خانواده 

 ترمهمن بارداری، زایمان و از همه مختلفی چو هایدورهجسم و روان برای زنان که در زندگی 

 (.8711، از اهمیتی واال برخوردار است )اتقیا، گذارندمیپرورش و تربیت درزندان را پشت سر 

در آغوش مادر  پسازآنو  کندمی گیریشکلمادر در دوران بارداری شروم به  هاینگرششخصیت کودی با 

مادر سالم و  شکبی .یابدمیجسمانی، روانی، اخالقی، اجتماعی و معنوی رشد و تکامل  ازنظرو در کنار او 

ای درزند بر تریسالمبرآید و خود نیز الگوی عملی و طبیعی  مسئولیتاز انجام این  تواندمیبهتر  بانشاط

صیتی مطلوب ردتاری، اخالقی و شخ هایویژگی توانندمیخویش خواهد بود. همچنین زنان با ورزش کردن 

ورزش خانواده، تشویق و اهمیت  درزمینهبخش سوم و آخر  برای یک زندگی سالم و شاداب به دست آورند.

دادن به حضور سالمندان در رویدادهای ورزشی خانوادگی است که اهمیت و دواید ورزش سالمندان در 

 .کندمی دوچندانخانواده را 

 اهمیت و فواید ورزش سالمندان 2-4-9
، داشتن یک سبک زندگی دعال از هر زمان دیگری برای شما شویدمیو مسن  رودمیسن شما باال وقتی 

به تقویت انرژی، حفظ خود استقاللی و مدیریت عالئم بیماری و یا درد  تواندمیاست. ورزش منظم  ترمهم

برای جسم  تنهانه! ورزش اندازد بی تأخیربه  شماراروند پیر شدن بدن  تواندمیکمک کند. ورزش حتی 

و حادظه نیز خوب است. با باال ردتن سن، حفظ سالمت عمومی بدن و اینکه  وخوخلقشما، بلکه برای ذهن، 
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 تواندمیاما ورزش  شود؛مییک چالش محسوب  نوعیبهسالمندان دچار بیماری و احساس ناامیدی نشوند 

 ادتادن دور کند. هایآسیبی در مورد چالش و نگران ترینبزرگاز  شمارامانع این احساسات شود و 

ورزش در سالمندان از اهمیت باالیی برخوردار است و ضروری است که ادراد مسن سعی کنند دعال بمانند 

 که موجب حفظتحرکی در امان باشند. دعالیت ورزشی در سالمندان گذشته از اینتا از عواقب ناشی از بی

شود، باعث نشاط و ایجاد نیروی جوانی و همچنین برخورداری ا میهتحری و استقامت و کاهش بروز بیماری

تمرینی در سالمندان در تحقیقی با عنوان بهترین راهنمای  (8080) 8آدریان شود.از یک زندگی سالم می

داشتن دعالیت بدنی است.که از این تحقیق می توان نتیجه گردت که داشتن دعالیت های بدنی در سالمندان 

 .شد و می تواند تأثیرات مثبتی بر سیستم تنفسی ، سیستم متابولیکی،سیستم اسکلتی بگذارد مفید می با

داشتن دعالیت های بدمی برای بیماران می تواند در کاهش ادتادن ها و شکستگی ها و در وابستگی دیر 

. کندمیورزش به حفظ یا کاهش وزن سالمندان کمک  هنگام سالمندان به سایرین بسیار حائز اهمیت باشد.

، کنترل وزن مناسب مقداری مشکل یابدمیطبیعی با ادزایش سن کاهش  طوربهکه متابولیسم  طورهمان

 و همچنین شودمیو باعث ادزایش توده عضالنی  کندمیبدن کمک  وسازسوخت. ورزش به ادزایش شودمی

دن ، سالمت کلی برسدمیبدن شما به یک وزن سالم  کههنگامی. ندکمیبه سوزاندن کالری بیشتر کمک 

یک خانواده ورزشی و ایجاد رویدادهای ورزشی  بروز دربنابراین با توجه به مطالب باال  خواهد یادت. بهبود نیز

ه نوادادراد ورزشی در خا باوجودتا  باشدمیخانوادگی نیاز به توجه همه این عوامل در تک، تک ادراد خانواده 

در جامعه سبب آید و نقش این  تربیشبه ورزش موجبات ایجاد رویدادهای ورزشی خانوادگی  مندعالقهو 

 نمایان گردد. تربیشرویدادها در توسعه ورزش همگانی هر چه 

                                                           
1 - Adriyan 
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 تاریخچه ورزش همگانی 2-1

 گالز ددریکو دانست. برزیلکشور  توانمیورزش همگانی را  دهیسازمانیا  ریزیبرنامهزادگاه توسعه و 

همگانی را در شهر پورتو آلگر واقع در جنوب برزیل برای نخستین بار  هایورزشگسترش  موضوم( 8183)8

 هایجشنواره ،هابازی و ورزش برزیل توانست آن دسته از بدنیتربیتنوم آوری در حیطه  این مطرح کرد.

برگزار  هاکلوپمحصور مانند مدارس و  هایانمکسنتی در  صورتبهورزشی را که  هایدعالیتدرهنگی و 

 8در شهر سائوپولو 8187در سال . شهر بکشاند یهامیدانو  هاخیابانمدون و اصولی به  صورتبه ،شدمی

که از زبان نروژی است  تریمواژهبا  8110ورزش همگانی در سال  جنبش مسابقه دوی همگانی برگزار شد.

 منظوربهاین جنبش  گذاربنیان .(8710شد )قدیمی،  آغاز ،باشدمیو سالم  بانشاطو  اندامخوشو به معنی 

تجاری مانند یک محصول استفاده و در کشورهای  هایروش از نشان دادن راه سالمتی و نشاط به مردم،

 ،ریکاآم در همان زمان این جنبش در کشورهای اروپایی، .کردندمیمختلف و به اشکال گوناگون آن را تبلیغ 

 ریاست جمهوری، ازجملهدر آلمان موردحمایت همه اقشار  تریمانجمن و یوگوسالوی شکل گردت. ژاپن

ورزش و اوقات دراغت اولین بار  کمیته ورزشی آلمان قرار گردت. هایددراسیونبیمه و  هایشرکت ،پزشکان

 متصدیانو تعلیم و تربیت شد  تأسیسدر کالج ددرال آلمان 7دیم  لوت لیزبه ابتکار پرودسور  8114 سالدر 

که  دادمینشان  نتیجه مربوط به اوقات دراغت 8127در سال  ازاینپیش آن کشور را آغاز کرد. ورزشی

ظریه ن نخستین ،دهندمیتفریحی  هایدعالیتاولویت را به ورزش و  بیشترین جوانان در اوقات دراغت خود،

که در سال  گرددبازمی( 4بارون پیر دکوبرتون)ورزش و اوقات دراغت به سخنرانی  درزمینه هاییکمیتهایجاد 

الهام از همان سخنرانی  مذکور با کمیته سخنرانی، بعدازآنسال  یک، بود شدهانجامدر شهر پاریس  8117

 .(8718آرا، )مجدتأسیس شد

                                                           
1 -Galz Federico 
2 -Saopaulo 
3 -Liz Loot Dim 
4 -Baron duke berton 
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قدیمی است که در  المللیبین هایسازمان( یکی از ICSPE8) بدنیتربیتورزش و  المللیبینکمیته 

ورزش برای »به نام  سازمانی ورزش در جهان، با رشدو  مرورزمانبه کشورهای اروپایی سابقه دیرین دارد.

( به ICSPE) ،8117اول ژانویه  در .(ICSPE) اصلیدر بطن آن تأسیس و یکی از شش کمیته  «همه

(ICSSPE8 )که «S »المللیبینکمیته  8117سال  در یته بود.دوم برای گنجاندن علوم در عنوان کم 

( گروه ورزش همگانی را در درون خود بنیان نهاد تا ورزش همگانی تحت پوشش کمیته IOC7المپیک )

ورزش همگانی و استقبال مردم کشورهای مختلف دنیا از آن  روزادزون رشد المپیک رشد نماید. المللیبین

سازمانی ورزش همگانی را در سطح  ساختار المپیک، المللیبینکمیته  رئیس ،8110باعث شد تا در سال 

ه بیشتر کمیت موردحمایتآن زمان ورزش همگانی  از المپیک ارتقا دهد. المللیبینیک انجمن در کمیته 

المپیک و سازمان بهداشت جهانی  المللیبینکمیته  8114 سال در المپیک قرار گردت. المللیبین

(WHO4 در جهت ارتقاء ) در  .(8718مجد آرا،) اندنمودهمشترکی را آغاز  هایدعالیتسطح سالمتی مردم

 اساس بر اما از انقالب اسالمی یادت نشده است، پیش کشور ما اطالعات دقیقی از وضعیت ورزش همگانی،

ورزشی  هایدعالیت 8721سال  تا از ددراسیون ورزش همگانی جمهوری اسالمی ایران آمدهدستبهاطالعات 

ن ای تدریجبه .شدمیانجام  بدنیتربیتعمومی و همگانی به نام ورزش محالت زیر نظر تشکیالت جهاد 

ود برخی لیکن به علت وج به دعالیت خود ادامه داد. بدنیتربیتتشکیالت زیر نظر ددتر امور درهنگی سازمان 

به  یبدنتربیتاز سازمان  ایموعهزیرمجگردته شد که  تصمیم الزم، یبودجهعدم تخصص  ازجملهمشکالت 

یک ددراسیون ورزشی  عنوانبه 8738 سالملی المپیک در  یکمیته باراهنمایییک ددراسیون تبدیل شود و 

                                                           
1 -International Council   of Sport and Physical Education 
2 - International Council   of Sport Science and Physical Education 
3 - international Olympic committee 
4 -World Health Organization 
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جهانی ددراسیون ورزش  نام .کندمیخود دعالیت  ینامهاساسطبق  هاددراسیونشناخته شد و مانند سایر 

 .(8710قدیمی،) نام دارد ASFAA8آسیایی آن  بخش و TAFISA8همگانی 

 ورزش همگانی 2-6

 هایدعالیتبه  معموالًاست و 4عمومی  ورزش،7ورزش همگانی معادله کلمه انگلیسی ورزش برای همه 

 عیدی،س) شودمیانجام  (بردوباختتوجه به نتیجه آن ) بدون که جنبه تفریحی داشته، شودمیورزشی اطالق 

 هایدعالیتمختلف  انوام ،شودمیسال  30تا باالی  7مفهوم ورزش همگانی که شامل دامنه سنی  .(8710

بدنی منظم را در برگردته که شامل  هایتمرینو خودجوش بومی تا  غیرمنظم هایبازیاز  اعم جسمی،

 و شودیمآمادگی جسمانی  هایکالسیا  پیماییکوه و دضای باز، هاپاریدر  دعالیت ورزش صبحگاهی،

پرودسور (. 8710 سعیدی،) گرددمیاطالق  قیمتارزان یا وو بدون هزینه  غیررقابتی هایورزشبه  عموماً

که ورزش  کندمیعضو شورای ورزش اروپا بیان  و انگلستان1دانشگاه منچستر  استاد( 8111)2کن هاردمن 

 و روابط اجتماعی بخشدمیجسمانی است که سالمت بدنی را بهبود  هایدعالیتشکلی از  درواقعهمگانی 

 .(8710)سعیدی، شودمیو منجر به نتایجی مثبت در تمام سطوح  دهدمیرا شکل 

( ماهیت ورزش همگانی را برخورداری از سه اصل عدم تبعیض و نابرابری در ورزش و توزیع 8118) 3دانلی

 دوسویه تعاملی از باال به پایین و از پایین به باال و برخورداری گیریتصمیم درآیند عادالنه تجهیزات و امکانات،

ر و وداند )جوادی پمیو پرورشی  تربیتی قهرمانی، هایورزشاز حالت متمم و مکملی یا عدم تضاد با سایر 

 .(8718سمیع نیا،

                                                           
1 -The Association for International Sport for All 
2 -Asian Sport for All Association 
3 - Sport for All 
4 -General Sport  
5 -Ken Hardman 
6 -The University of Manchester 
7 -Peter Donnely 
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ندارد و هرکس  خاصیراده ( ورزش همگانی دعالیتی است که نیاز به مهارت خاص یا ا8111) 8از دیدگاه کیم

( 8000) 8سون برای بهتر شدن در آن شرکت کند. موردنظرشو هدف  مندیعالقهبا توجه به  تواندمی

( 8113) 7مول ریچارد .را آزادانه انتخاب کرده باشد که انسان آن داندمیورزش همگانی را شرکت در ورزشی 

 بخشدرح رسمیت، بدون ،هزینهکم ورزشی ساده، هایدعالیتاز  ایمجموعهورزش همگانی را پرداختن به 

 هایدعالیتهمگانی به  ورزش برای همه ادراد وجود داشته باشد. هاآنکه امکان شرکت در  داندمی بانشاطو 

رسمی که دارای مقررات سخت و دست و پاگیر  هایورزشگاهکه در بیرون از  شودمیورزشی گوناگونی گفته 

 .(8711)حیدری چروده،شودمیو سادگی برگزار  آزادیکمال  در چشم تماشاگران متعصب، ورازدبه و هستند

 الکلی هاینوشیدنی مصرف عدم دخانیات، مصرف عدم بدنی، دعالیتهمچون هایی دعالیت دادن قرار مدنظر

 دهد ادزایش سال  14تا را ادراد عمر طول است ممکنروز  در هاسبزی و میوه وعده پنج حداقل مصرف و

 بدنی دعالیت در و دارند سالم تغذیه کمی خیلی ادراد ،حاضر حال در وجودبااین .(48001 ،خاو و همکاران)

 جهانی بهداشت سازمان همچنین .(8718 ،آصفی) هستند تحریبی عبارتی به و کنندمی مشارکت منظم

(who سه )ومیرمرگ ،هابیماری) است کرده ارائه مختلف ملل بین تندرستی و سالمت سنجش برای شاخص 

 مطلوبی هنجارهای به مناسب اقدامات با بکوشند جهان کشورهای تا شده باعث مسئله این که کامیابی( و

 از یکی که بود غادل نباید نکته این از راستا این در .(8713 )گائینی، یابند دست یادشده شاخص سه در

 هددا قرار تأثیر تحت تقریباً را مردم آحاد و داشته چشمگیری رشد اخیر هایسال در که اجتماعی هایپدیده

 باشد داشته یادشده مشکالت ساختن مرتفع در بسزایی سهم تواندمی که است ورزش و بدنیتربیت است،

 قواى تقویت منظوربه هاحرکت آن در که هددمنداست و یادتهسازمان بازى نوعى ورزش .(8711 کردی،)

 بدنیتربیت اهداف .(8718 جوادی پور و سمیع نیا،) شودمی اجرا مهارت کسب و روحیه ادزایش جسمانى،

                                                           
1 -Kim 
2 -Carls Son 
3 -Richard Moll 
4 - Khaw et al 
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 به توجه با و هستند هابرنامه جهت و مقاصد کنندهتعیین و اندارتباط در ادراد عالیق تجارب با ورزش و

 بلکه نیست؛ خاصی جمعیتی هایرده به محدود آن اهداف ورزش و بدنیتربیت علم حیطه توسعه و اهمیت

 .(8711 یادته است )دتحی،گسترش جمعیتی هایرده تمام به

 سالمتی، اهداف به رساندنیاری در ایبالقوه توانایی که راهبردی عنوانبه بدنی دعالیت و ورزش نقش بنابراین

 دالیل متعددی جهت .(8718 ،باشد )سید عامریاهمیت می حائز بسیار دارد، اقتصادی و اجتماعی

نخست اینکه ورزش بخش مهمی از  گذاری در ورزش و تفریحات سالم وجود دارد،ریزی و سرمایهبرنامه

گردد و به دوستی و ها میهای رهبری و درصت بروز خالقیتزندگی اجتماعی بوده که سبب توسعه مهارت

ی بهداشت عمومهای ورزشی باعث ادزایش سطح دوم اینکه شرکت در دعالیت کند،نزدیکی جامعه کمک می

 رد شود.تر آحاد جامعه در یک زندگی پرتحری میها و نیز درگیر شدن بیشو جلوگیری از بروز بیماری

 - همگانی تربیتی، اصلی مؤلفه چهار به ورزش کشور، ورزش توسعه جامع نظام بندیتقسیم اساس بر ایران

در حقیقت انگیزه مردم از شرکت در  .(8717 عرب نرمی،) شودای تقسیم میحرده و قهرمانی تفریحی،

اط و روابط نش بلکه تندرستی، دعالیت ورزشی رسیدن به درجات باال و دستیابی به شعار المپیک نیست.

 سالمت ارتقاء در همگانی هایورزش نقش پیداست ناگفته که اجتماعی از علل مهم شرکت در ورزش است.

 همه برای ورزش باسیاست متحد جامعه یک توسعه به همگانی ورزش زیرا نمایدمی مؤثرتر جامعه شادابی و

های ورزش همگانی دعالیت .( 8،8001آمان وهمکاران) دارد اشاره هددمند ورزش در ،بیشتر مشارکت طریق از

یادته و یا سازمان نیادته در قالب پنج دعالیت و برنامه جداگانه و مرتبط باهم اجرا صورت سازمانتوانند بهمی

 اند از:که عبارتشوند 

                                                           
1 - Aman et al 
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 ورزش آموزشی 2-6-5
راهبردها، قوانین و مقررات باشد  های آموزشی،های یادگیری درباره مهارتهایی که مبتنی بر درصتبرنامه

کننده کمک کند تا مهارت خود را بهبود بخشد. این آموزش، اغلب شامل آموزش دردی یا گروهی و به شرکت

شود. در بخش آموزشی معمول سه سطح مبتدی، متوسط ها میکارگاه های آموزشی وکالس از طریق دروس،

های ورزشی مختلف که در دصل تابستان های آموزشی رشتهتوان تصور کرد، مانند کالسو پیشردته را می

 .(8718آرا،  مجد) شودها تشکیل میو برای پر کردن اوقات دراغت ادراد توسط شهرداری

 ورزش غیررسمی 2-6-2
ورزش غیررسمی رویکرد دردی به ورزش است  شود.های خودانگیخته را شامل میدن در ورزششرکت کر

کنندگان برای کسب آمادگی جسمانی و تفریح تأکید دارد و اغلب بدون هدف و این نوم ورزش بر نیاز شرکت

مترین کتأکید اصلی ورزش غیررسمی بر  گیرد.شده وصردا برای شرکت در ورزش انجام میتعیین از پیش

 ردسترسی بریزی در این نوم ورزش و دراهم کردن تسهیالت و خدمات قابلبرنامه مدیریت و کنترل است.

ها انجام های تفریحی و ورزشی که در محالت یا در پاریبازی ها و منادع دردی است.عالقه اساس امکانات،

های ایر است و شرکت در همایشها دهای ورزش همگانی که توسط شهرداریشرکت در ایستگاه شود،می

 هایی از ورزش غیررسمی است )سعیدی،ها نمونهسواری و بادبادیدوچرخه روی،پیاده پیمایی،عمومی کوه

8710). 

 ورزش درون بخشی 2-6-9
کنندگان صرداً محدود به یک بخش از جامعه شامل مسابقات و دیدارهای ورزشی است که در آن شرکت

مانند  کنند؛در آن شرکت می (مدرسه، بازار، جامعه، دانشگاه و نظیر آن)مان بخش بوده و تنها ادراد ه

سازمانی که در بین دانشجویان یا کارکنان یک دانشگاه یا سازمان برگزار مسابقات درون دانشگاهی یا درون

 شود.می
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 ورزش برون بخشی 2-6-4
که برندگان و  هادر قالب تیم ها و گروههای تفریحی درون بخشی، یادته ادراد در رقابتشرکت سازمان

 های برون بخشیورزش شوند.کشوری و یا استانی اعزام می ای،ها جهت انجام مسابقات منطقهبرگزیدگان آن

 ا.هگیرد، مانند مسابقات بین ادارات و دانشگاهها و مسابقات انجام میهای مختلف در جشنوارهبین بخش

 ورزش باشگاهی 2-6-1
 ها ازنظر برنامه موردشوند. باشگاهوسیله جمعی از ادراد با عالئق مشتری تأسیس میها معموالً بهباشگاه

کنند. مثالً ممکن است اعضای یک باشگاه بر اند و اعضای آن نوم دعالیت را تعیین میتأکید، باهم متفاوت

کاشف، ) کیدکنندودرترویج آن بکوشندترکیبی از این سه دعالیت تأ گرایی یاجامعه آموزش، حمایت مالی،

توانند ازجمله مواردی که در گسترش رویدادهای ورزشی خانوادگی و توسعه ورزش همگانی می .(8710

 تأثیرگذار باشند.

 جمعینقش و مأموریت وسایل ارتباط 2-7

 کاهش رمی،سرگ در دنیای امروزی که انسان زیر سلطه دنّاوری قرارگردته نیاز روزادزونی به استراحت،

تالش  و ای بهتر به کارهای ناشی از زندگی دشوار ماشینی دارد که التیام بخشد و باروحیهاضطراب و نگرانی

ا توانند بعنوان یکی از ابزار مهم تفریحی و سرگرمی میها بهدر این میان رسانه سازنده سودمند بپردازد.

 ای داشته باشند.کنندهدراغت ادراد تأثیرات تعیینکننده و آموزشی بر اوقات های سرگرمپخش برنامه

اقتصادی و تجاری اجتماعی درهنگی و ورزشی خود از ابزارهای مهم  های سیاسی،واسطه نقشها بهرسانه

معی جوسایل ارتباط نمایند.روند و نقش مهمی را در این زمینه ایفا میخصوص ورزش به شمار میتوسعه به

در تغییرات اجتماعی و رشد اقتصادی و  ماعی رابطه متقابلی با آحاد جامعه داشته ونهاد اجتعنوان یکبه

اه ها از جایگشود بدون شک رادیو و تلویزیون در میان سایر رسانهسازی ورزش عامل مهمی تلقی میدرهنگ

انی ع انسهای وسیترین نقش این وسایل ارتباطی برقراری ارتباط بین گروهای برخوردار هستند مهمویژه
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شار انت جمعی و نحوه انتقال،باشد و پیشردت روزادزون این وسایل موجب ایجاد تنوم در وسایل ارتباطمی

 .(8713قاسمی ) اخبار و ادکار در جامعه شده است

 رسانیاطالع 2-7-5
 ست.ر اورزش همگانی دارند که نقش تلویزیون از همه بارزت سویبهگروهی تأثیر در گرایش مردم  هایرسانه

طردی مردم تمایل  از مادی آن است، هایجنبهبه دلیل  تربیشگروهی به ورزش قهرمانی  هایرسانهتوجه 

 همگانی ورزش باشدمی مشخص نیز، مباحث از که گونههمان به ورزش گروهی و خانوادگی دارند، تریبیش

 جامعه در کردن آن نهادینه برای بیشتر هرچه تالش لزوم بر نکته همین است که شماریبی دواید دارای

برای آنکه انسان بهتر بتواند به زندگی جمعی ادامه  .(8،8110دارد )وندرزاندن اشاره درهنگ یک عنوانبه

باید همیشه در جریان حوادث و اتفاقاتی که در  تر را برگزیند،های اجتماعی راه مناسبدهد و درصحنه

شود که با وسایل به همین جهت اکنون در جهان دردی پیدا نمی دهد قرار داشته باشد،پیرامون وی رخ می

 واسطه این وسایلهای سیاسی یا ورزشی یا هنرمندان را بهجمعی سروکار نداشته باشد و شخصیتارتباط

 ها به شمار آورد و این بدان معنی استترین نقش وسایل رسانهتوان مهمرسانی را میبنابراین اطالم نشناسد؛

ذاری گریزی هماهنگ و سیاستدقیق و سریع و بر اساس برنامه رسانی درزمینه ورزش باید شفاف،مکه اطال

بدنی با همکاری مشخصی از سوی دولت متولی اصلی امر ورزش در کشور یعنی همان سازمان تربیت

توسعه  هرسانی درزمینها بر اساس مشخصات مذکور به اطالمهرگاه رسانه های جمعی صورت پذیرد.رسانه

توانند نقش ساز و درهنگ گستر در این زمینه مینهاد درهنگعنوان یکبه ورزش شهروندی بپردازند،

ن رادیو کرد ها انسان هرلحظه با به دست گردتن روزنامه بازاشتیاق و رغبت میلیون حساسی را ایفا نمایند.

دهنده وظایف حساس ها و رویدادهای پیرامون خود نشانو تلویزیون برای خواندن یا شنیدن و دیدن جریان

                                                           
1 - Wender 
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 معتمد نژاد،) باشدجمعی در آگاهی دادن و ایجاد همکاری و مشارکت عمومی در جامعه میوسایل ارتباط

8711). 

عنوان یک مؤلفه مهم برای حفظ سالمتی و هتوانند ورزش را بمی شهروندان درکنش متقابل با دیگران،

اساس سبک زندگی ورزش محور برگزینند و ساختار روابط  اندام دراگیرند و سبک زندگی خود را برتناسب

شدن و در درآیند جهانی و مناسبات اجتماعی برای رسیدن به این مسئله نقش حساسی را بر عهده دارد.

اندام و مدیریت توجه به ورزش و قضاوت جامعه درباره تناسب مردمی،ها و نیازهای نوظهور گیری ارزششکل

هایی را برای انتخاب سبک زندگی ورزش محور در اما اگر شهروندان درصت بر بدن اهمیت بسیاری دارد؛

ر اختیار هایی که ددرصت اختیار نداشته باشند قادر نخواهند بود این سبک زندگی را برای خویش برگزینند.

اقتصادی و اجتماعی را در  های درهنگی،( سرمایه8111)8تواند بر اساس رویکرد پیر بوردو ار دارد میدرد قر

 توانازنظر بوردیو درباره مفهوم سرمایه می راستای انتخاب سبک زندگی ورزش محور در درد ایجاد کند.

دی سرمایه اقتصا ر اختیاردارند.های گوناگونی را دها و سرمایهبدین نکته اشاره کرد که ادراد جامعه ظردیت

سرمایه درهنگی با منابع  ها و حقوق مالی،دارایی منادع مادی دیگر، با ثروت مادی همچون درآمد پولی،

ها و عادات دیر پایی که طی درآیند درهنگی از قبیل دانش و آموزش همراه است که شامل گرایش

های تحصیلی و مهارتی را به مندی مانند قابلیتهای درهنگی ارزشآید و هدفپذیری به دست میجامعه

 .(8713 امیری مقدم،) دنبال دارد

 محور ورزش زندگی سبک 2-8

 بر.کرد بیان یزندگ هایشانس وسلوی  درباره یوبر وممفه اساس بر توانمی را محور ورزش یزندگ سبک

 مؤلفه یک عنوانبه را ورزشتوانند می ان،دیگر اب لمتقاب درکنش وندانهرش فتگ توانمی اه،دیدگ نای طبق

 محور ورزش یزندگ سبک اساس بر را خود یزندگ بکس و گیرند درار اندامتناسب و یسالمت حفظ برای مهم

                                                           
1 - Pear 
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 .دارد عهده بر را حساسی نقش مسئله ،نای به رسیدن برای اجتماعی باتمناس و روابط ساختار و برگزینند

 هجامع اوتقض و ورزش هب توجه مردمی، ورنوظه نیازهای و هاارزش گیریشکل و شدنجهانی درآیند در

 بانتخا ایبر را هاییدرصت روندانشه راگ اما ؛دارد بسیاری اهمیت بدن بر مدیریت و اندامه تناسباردرب

 خویش برای را یزندگ بکس این ودب دنخواهن قادر باشند نداشته اختیار در محور ورزش یزندگ سبک

های درهنگی، سرمایه اساس رویکرد پیر بوردیو، بر تواندمی دارد قرار درد اختیار در که هاییدرصت .ینندبرگز

 دربار بوردیو ازنظر .کند ایجاد درد در محور ورزش یزندگ سبک باقتصادی و اجتماعی را در راستای انتخا

 در را گوناگونی هایسرمایه و هاظردیت هجامع ادراد که کرد اشاره نکته نبدی توانمی مایهسر وممفه

 ورزش اعیاجتم سرمایه ییک سازیم:می مطرح را جدید وممفه سه بوردیو هدیدگا به توجه با .اختیاردارند

معین الدینی، ) محور ورزش یدرهنگ سرمایه ،نهمچنی و محور ورزش اقتصادی سرمایه دیگری و محور

8718). 

 سرمایه اجتماعی ورزش محور 2-8-5
وضعیت تأهل و ...( و  جنس، های اجتماعی در درد از قبیل )سن،اجتماعی ورزش محور با چارچوبسرمایه 

درد همراه است که عالیق و اشتیاق درد را برای مدیریت  دوستان و دیگر ادراد نزدیک همچنین در خانواده،

زندگی  هایی دره به مؤلفهسازند. درواقع این نوم سرمایدرست بر بدنش و گرایش او به ورزش را برانگیخته می

 درد اشاره دارند که مشوق او در انتخاب سبک زندگی ورزش محور هستند. در سبک زندگی ورزش محور،

این نیاز او را به انجام حرکات ورزشی  شود،عنوان یک نیاز برای درد مطرح میهای ورزشی بهانجام دعالیت

تر به انجام حرکات ورزشی درد را بیش تان و همکاران،دوس هرچقدر خانواده، سازد،در طول روز وادار می

تر بس های ورزشی دراهم کنند،جام دعالیتهای دولتی امکاناتی را برای انو هرچقدر سازمان تشویق نمایند

 .شودتری برای این نوم سرمایه دراهم میمناسب



 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -فصل دوم

44 

 

 سرمایه فرهنگی ورزش محور 2-8-2
جمعی از قبیل های درهنگی اشاره دارد که از راه وسایل ارتباطبه چارچوب سرمایه درهنگی ورزش محور

تلویزیون و...( عالقه و اشتیاق را در درد برای مدیریت صحیح بر بدن برانگیخته ساخته و  اینترنت، )ماهواره،

 دهد.را به ورزش ادزایش می گرایش او

 سرمایه اقتصادی ورزش محور 2-8-9
د دهنهای اقتصادی اشاره دارد که درصتی را در اختیار درد قرار میبه چارچوب محورسرمایه اقتصادی ورزش 

طورکلی های شغلی و بهاز قبیل مسئولیت تا او بتواند زمانی را در طول روزبه ورزش اختصاص دهد،

د های یادشده رادارنشهروندانی که توان دستیابی به سرمایه طبقه اجتماعی و ... های درآمدی،وضعیت

ای را برای خویش داشته باشند و سبک زندگی ورزش محور را توانند در طول روز برنامه منظم ورزشیمی

 در زندگی برای خویش و خانواده خود برگزینند.

 مروری بر پیشینه پژوهش 2-3

 تحقیقات داخلی 2-3-5
که  «در ورزش همگانی کنندهشرکتادراد  یانگیزه»در خصوص  ایبامطالعه( 8737) آبادیخلیلرمضانی 

که  یادتدستورزش همگانی انجام داد به این نتایج  هایایستگاهدر  کنندهشرکتنفر از  132بر روی 

ودن ب بخشدرح لمس دواید و آثار مثبت ورزش، ازآنپس نشاط و احساس لذت بود. کسب نخستین انگیزه،

نیاز به وسایل و امکانات ویژه و پر کردن  عدم بودن، هزینهکم بودن ورزش همگانی قرار داشت. خطربیو 

 .(8711 رمضانی نژاد و همکاران،) شرکت ادراد در ورزش همگانی بوده است هایانگیزهاوقات دراغت نیز جزو 

همگانی شهرداری  هایورزششرکت مردم در  یانگیزهبررسی »در خصوص  ایبامطالعه( 8731) شیری

ر از بیشت کنندگانشرکتدرونی  هایانگیزهگردت که میزان  نتیجه ،انجام داد نفر 188بر روی  که« تهران

 .(8711 رمضانی نژاد و همکاران،) استبیرونی آنان  هایانگیزه
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 به داد، انجام« جایگاه ورزش در اوقات دراغت زنان ایرانی»که در خصوص  ایبامطالعه( 8712) تندنویس

 همچنیناز زنان مورد آزمون دیپلم یا زیر دیپلم بود و  درصد 30که سطح تحصیلی  یادتدستاین نتیجه 

اط همگانی به ترتیب شامل کسب نش هایورزشزنان برای شرکت در  یانگیزهنتایج نشان داد که بیشترین 

بود و پر کردن اوقات دراغت با ورزش در جایگاه هفتم قرار  اندامتناسبتندرستی و  حفظ و احساس لذت،

 .(8712 عی،داشت )نوربخش و مزار

حرکتی  هایدعالیت( در توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به 8711حسینی و سهرابی ) زاده عطار

ردن شرکت ک هایانگیزهعلل و  ترینمهمنشان داد که کسب نشاط و شادابی از  نتایج و ورزشی پرداختند.

 .(8710 ،سعیدی) بودحرکتی و ورزشی  هایدعالیتدر 

 توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان»در خصوص ایبامطالعه( 8711) همکارانمعتمدین و 

این نتیجه دست یادتندکه  به نفر از شهروندان تبریزی انجام دادند، 100تبریزی به ورزش همگانی که بر روی 

 از پیشگیریسالمت روح و جان،  کسب در گرایش به انجام ورزش همگانی، مؤثرعوامل  ترینمهماز 

 .(8711 معتمدین و همکاران،) مختلف و جلوگیری از ادزایش وزن است هایریبیما

 هایورزش در کنندگانشرکت هایانگیزهکه در خصوص بررسی  ایبامطالعه( 8711رمضانی نژاد و همکاران )

این  به دادند، همگانی انجام هایورزشدر  کنندهشرکتنفر از ادراد  300روی  بر روبازهمگانی در دضاهای 

 ،وزندگیشغلی  روابط بهبود و نشاط، لذت کسب سالمتی و آمادگی جسمانی، یانگیزهنتیجه دست یادتند که 

الی ششم قرار  اجتماعی و دیگر دالیل شخصی به ترتیب در اولویت اول تعامل ،هابیماریو درمان  پیشگیری

 .داشت

ن نوجوان و والدینشان از نقش خانواده دری دخترا"تحت عنوان  ایمطالعه( در 8718) همکارانحسینی و 

مادر پرداختند.  3پدر و  8دختر نوجوان، 81بر روی  "ردتار دعالیت بدنی در دختران گیریشکلدر 
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دراهم ) ندهکنتقویت)استعدادیابی، ایجاد عالقه(،  کنندهشروماین پژوهش، مضامینی با عنوان  وتحلیلتجزیه

ردع موانع، تالش برای کسب رضایت عضو مخالف در  منظوربهتالش ) دارندهنگهو  کردن، همراهی و تشویق(

ردتار دعالیت بدنی در دختران نوجوان معردی کرد. این  گیریشکلنقش خانواده در  عنوانبهخانواده( را 

 .ردتار دعالیت بدنی دختران نوجوان دراهم کرد گیریشکلپژوهش دری بهتری از نحوه تأثیر خانواده بر 

 دانشجویان هایانگیزهو  هادیدگاهدر خصوص مقایسه  ایبامطالعه( 8711) همکارانرمضانی نژاد و 

 ورزشکار دانشجوی 831که بر روی  بدنی و ورزشی هایدعالیت یدربارهورزشکاران ایرانی و غیر ایرانی 

 هایانگیزهداشتند که در دانشجویان روسی  بیان دانشجوی ورزشکار روسی انجام دادند، 780ایرانی و 

 ظاهری و آسودگی وضعیت ،لذت سالمتی، هایانگیزهرقابت،چالش و تعامل اجتماعی و در دانشجویان ایرانی 

 .بودورزشی منظم  هایدعالیتاز دالیل مهم شرکت ذر  آرامش و

 روی بر« تفریحی هایورزشمشارکت در » خصوصکه در  ایبامطالعه( 8711) همکاراننادریان جهرمی و 

-هباانگیز بیشتر این نتیجه دست یادتند که زنان، به دادند، انجام( نفر زن 17نفر مرد و  847) نفر 781

 وبزرگساالن اهمیت کنندمیورزش  یابیدوستسالمتی و بهداشت روانی و  کسب و زیبایی، اندامتناسب

 .کردندمیتلقی  ساالنمیاناز جوانان و  ترمهمورزش در زندگی را 

 زنان حمایت اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی بر مشارکت تأثیرتحت عنوان  ایمطالعه در( 8711) قائدی

 کرد که بیان زن انجام داد، 704بر روی  که( شهر المرد زنان موردی: یمطالعه) ورزشی هایدعالیتدر 

 .دباشمی زنان ورزشیبر مشارکت  تأثیرگذاروامل مهم و تحصیالت و حمایت اجتماعی خانواده و دوستان از ع

 نفر انجام دادند، 720که بر روی « مشارکت در ورزش همگانی هایانگیزهبررسی » عنوانتحت  ایمطالعهدر 

زنان  مشارکت هایانگیزههمگانی بیشتر از زنان بود و  هایورزشمردان برای شرکت در  یانگیزه دریادتندکه

و  مانداتناسب ،رقابت همگانی به ترتیب مربوط به انگیزه درونی بود که شامل کار گروهی، هایورزشدر 
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 ،انهمکارادسانه پوری و ) بودبیرونی سرگرمی و انرژی اجتمام  یانگیزهمصرف کردن انرژی اضادی بود و 

8710). 

« تفریحی آبی هایورزشمشارکت زنان در  هایانگیزهبررسی » خصوصدر  ایبامطالعه( 8718) مرتضایی

 کسب لذت و آرامش یانگیزهکرد که  بیان نفر از زنان استان خراسان رضوی انجام داد، 720بر روی  که

 .استتفریحی آبی  هایورزشمشارکت زنان در  یانگیزه ترینمهم

 حقیقات خارجیت 2-3-2
به این مهم  «در خصوص  ابعاد اجتماعی تمرینات و شرکت در ورزش نوجوانان ایبامطالعه( 8117) 8کواکلی

 آگاهانه یا ناخودآگاه ممکن است به سه حالت طوربهدست یادتند که والدین در برخورد با درزندان خود 

منبعی برای ادرای متفاوت  تواندمیاز این ردتارها  هرکدامو حمایتی( ردتار کنند و  تشویقی هدایتی،)

 آنان در ورزش تأثیر بگذارد. شدهادرایدرزندان از والدین شود و بر سطح لذت و شایستگی 

یکی از منابع  (معلمان، والدین و همساالن)( دریادتند حمایت از سوی دیگران 8117)8اسکانلن و همکاران 

والدین . لذت یکی از عوامل مهم مشارکت در ورزش است و مشارکت اصولی و منظم باشدمیکسب لذت 

ان مثبت با لذت کودک صورتبهمیزان آن را ادزایش دهد. به عبارتی ردتار والدین، معلمان و همساالن  تواندمی

 و نوجوانان مرتبط است.

 روی بردر خصوص ادرای ورزشکاران جوان از حمایت و دشار والدین که  ایبامطالعه( 8112)7 هویلیلف و 

بازیکنان تنیس انجام دادند به این مهم دست یادتند که هر دو گروه بازیکنان دختر و پسر سطح مشابهی از 

حمایت را از پدر و مادر دری کردند و همچنین پسران دشار بیشتری از طرف پدرانشان دریادت کردند. نتایج 

                                                           
1 -Koakley 
2 -Scanlan et al 
3 -Leff & Hoyle 
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در بازیکنان  نفسعزتزشی و با لذت ور شدهادرایاین پژوهش نشان داد بین حمایت و تشویق والدین 

 تنیس ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

( در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که والدین با آگاهی از آثار مثبت 8111)8 همکارانگرین دورف و 

نین باشند، همچ هاآنالگوی مناسبی برای ورزش  توانندمیدعالیت جسمانی بر رشد جسمی و ذهنی کودکان 

 ادرای دشاریعنی  ؛وجود دارد داریمعنیشار والدین با شایستگی و لذت ورزشی همبستگی منفی و بین د

 .شودمیاز ورزش  هاآنکمتر درزندان از سوی والدین، باعث ادزایش میزان لذت  شده

نقش مشارکت والدین در اجرا و مشارکت ورزش نوجوانان  "تحت عنوان  ایمطالعه( در 8113) لفهویلی و 

این  بازیکنان تنیس پرداختند. نتایج نفسعزتبه بررسی ارتباط حمایت و دشار والدین با لذت ، عملکرد و  "

و مربی را در ورزش درزندان بر  کنندهتسهیلتحقیق حاکی از آن است که پدر و مادر نقش محری، 

وجود دارد یعنی با  داریمعنی، همچنین بین حمایت والدین با لذت ورزشی ارتباط مثبت و دارندعهده

سال ادزایش خواهد  87ادزایش حمایت والدین لذت ورزشی در بازیکنان تنیس دختر و پسر با میانگین سنی 

 یادت.

در خصوص ادرای درزندان از مشارکت والدین که به مقایسه اثرات  ایبامطالعه( 8111)8 همکاراناستین و 

یدند که مشارکت مادران باعث لذت بیشتر درزندان از مشارکت پدر و مادران پرداختند به این نتیجه رس

زیرا درزندان  شود؛میسطوح باالی مشارکت پدران باعث کاهش آن  کهدرحالی شودمیبدنی  هایدعالیت

ی که با اتخاذ ردتارهای هدایت دانندمیپدر را کسی  کهدرحالی پذیرندمیحامی  عنوانبهنقش مادر را  تربیش

 .پردازدمی هاآنراهنمایی و اعمال دشار به 

                                                           
1 -Green dorfer et al 
2 -Steen et al 
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از زندگی عادی توصیف کردند و معتقدند بهترین  آمیزاغراق اینسخه( ورزش را 8008)8 بارنسرامسی و 

. مشارکت در ورزش نوجوانان برای والدین و کنندمیوالدین قلمرو امنی را در جهان آشفته ورزش دراهم 

باعث ایجاد اختالف شود. با تشویق و ستایش  تواندیمو گاهی  کندمیدرزندانشان منادع مشترکی ایجاد 

 .کندمینتیجه بسیاری از مشکالت را حل  جایبهبیشتر درزندان و تمرکز بر عملکرد 

ا ب نفسعزتو  شدهادرای( در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط بین مشارکت والدین 8007) 8کاتردلد

پنجم تا هفتم انجام داد به این نتیجه رسید بین  هایکالس آموزدانش 11مشارکت دراغتی کودکان که روی 

این  نتایج بر بنا. شودمیاوقات دراغت  هایدعالیتمشارکت والدین باعث مشارکت و حضور درزندانشان در 

خانه، سطح درآمد خانواده و تحصیالت پدر بر ادرای درزندان از مشارکت والدین اثر  در مادرپژوهش، حضور 

 .گذاردمی

 828بدنی که بر روی  هایدعالیت( در خصوص تأثیر والدین بر 8800)7 همکارانتایج تحقیق بویس و ن

ماهه انجام شد حاکی از آن است که ردتارهای نقش مدل گونه مادران اثر  88نوجوان درانسوی در یک دوره 

و پدران در مورد  بدنی دارد و باور مادران هایدعالیتدرزندان در  شدهسپری زمانمدتمستقیمی بر 

در حقیقت  بدنی دارد که هایدعالیتدرزندان از  شدهادرایشایستگی درزندانشان اثر مستقیمی بر شایستگی 

 .کندمیبه مشارکت ورزشی درزندان کمک 

( با عنوان مشارکت والدین در ورزش: ادراکات شناگران رقابتی نوجوان حاکی 8001) 4استروبلنتایج تحقیق 

و لذت ورزشی هین ارتباطی وجود ندارد و دلیل این عدم ارتباط  شدهادرایبین دشار والدین  از آن است که

                                                           
1 -Ramsay & Barnes 
2 -Catter feld 
3 -Bois et al 
4 -Strobel 
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حت ت درنتیجه اندکردهاز سوی والدین عادت  شدهاعمالرا این دانستند که شاید شناگران نوجوان به دشار 

 .گیرندنمیتأثیر آن قرار 

اجتماعی از مودقیت ورزشکاران  هایحمایت( در خصوص 8001)8نتایج تحقیق مورگان و همکاران 

لذت و تعهد ورزشی را ادزایش  تواندمیدانشگاهی نشان داد دقط میزان مطلوبی از حمایت و تشویق والدین 

 دهد.

مثبت و منفی مشارکت والدین در ورزش  هایجنبهکیفی به بررسی  ایبامطالعه( 8001)8 دیفرورسما و 

پدر و مادر پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مشارکت پدران و مادران  22نوجوانان با تمرکز بر 

دریادتند که تشویق و حمایت مالی والدین باعث مشارکت درزندان در ورزش  هاآنتفاوتی وجود ندارد، 

 بیان داشتند که اغلب والدین هاآن، شودمیوالدین سبب ایجاد دشار  حدازبیشمشارکت  کهدرحالی، شودمی

ورزشی بهره  هایکالستا درزندانشان لذت ببرند و از  کنندمی نامثبتورزشی  هایکالسدرزندان را در 

ورزشی دریادت  هایدعالیتببرند، والدین معتقدند که درزندان منادع زیادی از مشارکت والدینشان در 

نشان  نچنیهم هایادتهزندگی،  هایمهارت، احساس شایستگی و یادگیری نفسعزتاز قبیل توسعه  نندکمی

 .شودمیداد که حمایت و تشویق والدین سبب ادزایش لذت و شایستگی درزندان 

تیم نت بال انجام دادن بیان کردند که دری شایستگی  روی برکه  ایبامطالعه( 8001)7 همکاراناسکانلن و 

 ر ورزش بر لذت بردن از ورزش تأثیر دارد و لذت ورزشی نیز عامل مهمی در مشارکت ورزشی است.د

با عنوان دری نوجوانان از رشد تجارب مثبت و منفی در ورزش  ایمطالعه( در 8001)4دراسر توماس و کات 

کیفی انجام شد به این مهم دست یادتند که  صورتبهشناگر نوجوانان بر اساس مصاحبه  88 روی برکه 
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والدین نقش مهمی در رشد و توسعه تجارب مثبت در ورزش ورزشکاران دارند در مقابل دشار والدین نیز 

 هاآنهد ورزشی عخود باعث کاهش لذت و ت نوبهبهسبب ایجاد تجارب منفی ورزشی شود که  تواندمی

 .شودمی

اقتصادی خانواده و حمایت -در خصوص مقایسه وضعیت اجتماعی ایعهبامطال( 8088هاشمی و همکاران )

دو منطقه شمالی و جنوبی تهران  آموزدانش 838 روی بر «اجتماعی والدین از تمرینات ورزشی درزندانشان

جاد ورزشی درزندان ای هایمهارتبه این نتیجه دست یادتند که حمایت والدین وضعیت بهتری برای توسعه 

 .کندمی

در خصوص ادرای بازیکنان هاکی از مشارکت والدین به این نتیجه رسیدند که  ایبامطالعه( 8088)8ادی

و این در حالی است که میزان ردتارهای هدایتی  کنندمیورزشکاران تشویق زیادی از طرف والدین دریادت 

ت . از طردی بین مشارک، همچنین مشارکت والدین بر لذت ورزشی تأثیری نداردشودمیو حمایت کمتر دری 

 ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. شدهادرایوالدین و شایستگی 

 هایورزشمشارکت زنان ومردان آمریکایی در  هایانگیزهدر خصوص  ایمطالعه( طی 8111)8و ساتن  اویت

تلفنی بر روی دو هزار زن و مرد آمریکایی انجام دادند، به این نتیجه دست  نظرخواهیدر یک  که همگانی

 اندعبارت مشارکت در ورزش همگانی مطرح است و این پنج عامل هایانگیزه عنوانبهیادتند که پنج عامل 

 روزمرهتجارب از طبیعت و درار از کار  کسب ،هیجان بودن، اجتماعی آمادگی جسمانی، کسب از:

 .(8711حیدری،)

آمادگی  هایبرنامهو  هادعالیتاصلی مشارکت ورزشی در  هایانگیزه( دالیل و 8117انجمن سالمتی کانادا )

 یانگیزهسال( بررسی کرد و پنج  81تا  80سنین ) نفر 4200تفریحی را در بین  هایورزشجسمانی و 
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 رلکنت بهتر بودن در زندگی، اساحس تفریحی گزارش داد: شادابی و نشاط، هایورزشاصلی مشارکت را در 

 .(8711دوالدین و همکاران،به نقل ازکردن انرژی و رقابت ) آزاد ،اندامتناسبوزن و 

نفر  4101که بر روی « مشارکت در تمرینات ورزشی مدارس اسپانیا یانگیزه»تحت عنوان  ایمطالعهدر 

ورزشی در زنان را به ترتیب  هایدعالیتبرای انجام  هاانگیزه ترینمهمشد،  انجام( مرد 8814زن و  8788)

 در شرایط خوب ماندن مهارت، بهبود و پیشردت سطح ورزش، بهبود ،اندامتناسب حفظ اهمیت: سالم ماندن،

 .(8،8008چینی ساسجوی و ) دادندو هیجان گزارش  سرگرمی هیکل خوب، داشتن دیزیکی،

 سالمیاناننده ها و موانع مشارکت دعالیت بدنی در زنان ( در بررسی برانگیز8002)8سندی و همکاران 

 و ظاهر خوب بهترین برانگیزاننده های دعالیت بدنی لذت چینی نشان دادند که سالمت و آمادگی بدنی،

 .(8718مجد آرا،به نقل از) بودند

و تمرین در  مشارکت دیزیکی، هایدعالیتدانش آموزان کالج برای  هایانگیزه»در خصوص  ایبامطالعه

برای  کنندگانمشارکتانجام شد، به این نتیجه دست یادتند که  آموزدانش 82000که بر روی  «ورزش

درونی مثل لذت بردن و درگیر شدن در دعالیت  هایانگیزهورزشی بیشتر دارای  هایدعالیتشرکت در 

 .(7،8002کیل پاتریک و همکاران) بیرونی بودند هایانگیزه بیشتر انگیزه برای تمرین، کهدرحالیهستند 

 «ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه هایدعالیتعوامل انگیزشی مشارکت در »در خصوص  ایمطالعهدر 

ا عوامل ب متفاوت داشتند که بیشترین عوامل انگیزشی برای دختران، بیان نفر انجام دادند، 8118که بر روی 

 ودب اندامتناسبو  رقابت ناشی از کسب مهارت، مزایای شامل اجتماعی شدن، هاآنانگیزشی پسران بود و 

 .(4،8001سیرارد و همکاران)

                                                           
1 -Jose & Ceccchini 
2 -Sandy et al 
3 -Kilpatric et al 
4 -Sirard et al 
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مشارکت  هایمحدودیتو  هامشوق»تحت عنوان  ایمطالعه( در 8003مرکز آمار درهنگ و تفریح استرالیا )

 کرد که گزارش انجام داد، ماه 88میلیون نفر در طی  2/80که بر روی « ورزشی و تفریحی هایدعالیتدر 

 خانواده ،ذتل ،تندرستی ،اندامتناسببرای مشارکت در ورزش به ترتیب شامل: بهداشت و  هاانگیزه ترینبیش

 .(8718مجد آرا،به نقل از) و دوستان بودند

 هایدعالیتانگیزه دانشجویان برای شرکت در »در خصوص  ایبامطالعه( 8080)جعفری و همکاران، 

انجام دعالیت بدنی  زمانمدتنوم انگیزه در شدت و  دریادتند نفر انجام شد، 18که بر روی  «ورزشی

 .استو تعامل اجتماعی  اندامتناسب آنان حفظ سالمتی، هایانگیزه ترینمهماست و  مؤثردانشجویان 

 که بر «ورزشی دانشجویان هایدعالیتو مشارکت در  انگیزه دری شایستگی،»در خصوص  ایمطالعهدر 

 ،توجهجلب انگیزشی کسب لذت، مؤلفهکه دانشجویان با پنج  کردند بیان نفر انجام شد، 810روی 

هر دو  چنینهم .کنندمیورزشی شرکت  هایدعالیتو تعامل اجتماعی در  طلبیرقابت ،اندامتناسب

میزان دعالیت بدنی دانشجویان رابطه  با ،توجهجلبدرونی و بیرونی مثل لذت بردن از ورزش و  هایانگیزه

 .(8،8088مثبت دارد )لی یو و همکاران

 هایورزشبررسی داکتورهای انگیزشی مشارکت در »در خصوص  ایبامطالعه( 8088و همکاران ) دالنپای

عوامل برای مشارکت در  ترینانگیزشیداشتند که  بیان نفر انجام دادند، 10000بر روی  که« همگانی

 ،امکانات پیشردت، احساس روحی و روانی، آسایش اجتماعی، تعامل همگانی به ترتیب شامل: ایهورزش

و محبوب بودن  هادرصتاز  استفاده بهداشت و سالمت، ادزایش ورزشی، هایمهارت توسعه درونی، تمایالت

 .(8088 و همکاران، دالنپایورزش است )

                                                           
1 -Liu et al 
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 هاییدرصت نمودن دراهم و عبارت یک عنوانبهاروپا  شورای ورزش پیشردت کمیته توسط همگانی ورزش

 بدون ورزشی هایدعالیت در جهت مشارکت دراغت اوقات زمان در کردن ورزش به مندعالقهادراد  برای

 تعریف این از آنچه است، شدهتعریف معلولیت و نژادی اجتماعی، وضعیت از محدودیت ناشی گونههین

، 8زوربا) حق همه ادراد است ورزش و مندبهره کردن ورزش از باید ادراد همهکه  است این گرددمی استنباط

8088). 

ورزشی دانش  هایدعالیتمشارکت و  هایانگیزه»در خصوص  ایبامطالعه( 8087)8کندریک و همکاران 

دانش آموزان شامل  هایانگیزهداشتند که  بیان نفر انجام دادند، 710که بر روی « آموزان در میان سه کشور

ع ورزشی و رد هایرقابت اجتماعی، وضعیت و بهداشت، اندامتناسب ،محبوبیت شش عامل: بودن با دوستان،

زنان برای مشارکت ورزشی به ترتیب شامل  هایانگیزهاین تحقیق  در خستگی از طریق ورزش است.

ورزشی و  هایرقابت با دوستان،و بهداشت، بودن  اندامتناسب خستگی از طریق ورزش، ردع محبوبیت،

 .(8087 کندریک و همکاران،) وضعیت اجتماعی بود

 بندیجمع 2-51

تاریخچه  رویدادهای ورزشی، نظران در مورد ورزش و انوام آن،های صاحبدر ابتدای دصل تعاریف و دیدگاه

منظرهای مختلف از  ها،نشاط و شادابی خانواده ورزش همگانی و نقش آن در سالمتی، ورزش همگانی،

رسانی جمعی در توسعه ورزش همگانی و اطالمموردمطالعه قرار گردت و همچنین نقش وسایل ارتباط

سازی ورزش برای مردم و عوامل مختلف حائز اهمیت است و اینکه درهنگ رویدادهای ورزشی خانوادگی،

اند برای خویش و خانواده خود تواقتصادی در ادراد مختلف می درهنگی، های اجتماعی،سرمایه هرکدام از

 شرط آنکه حول ورزش صورت بگیرد.مفید واقع شود به

                                                           
1 -Zorba 
2 -Kondric et al 
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 ورزش همگانی، ورزش، ٔ  وسیعی درزمینه سوابق تحقیقات مرتبط با پژوهش حاضر نشان داد که مطالعات

های خارج از کشور کنندگان در ورزش همگانی صورت گردته است. همچنین بررسی پژوهشانگیزه شرکت

دهد که در دیگر کشورهای دنیا از دیرباز به نقش ورزش خانواده و ورزش همگانی پی برده شده و نشان می

اما این در شرایطی است که در کشور ما با توجه به نقش  است؛در این زمینه کارهای بسیاری صورت گردته 

محوری خانواده در گرایش درزندان به ورزش و کارایی و بهره ورزی باالتر جامعه هنوز کارهای زیاد و درخور 

رو این تحقیق به دنبال بررسی نقش برگزاری اهمیتی در خصوص ورزش خانواده صورت نگردته است ازاین

زشی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی است.رویدادهای ور
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 مقدمه 9-5

و نوم پژوهش، روش انجام آن، جامعه و محیط پژوهش، روش  شودیم یبررسپژوهش در این دصل درآیند 

 .شودها شرح داده میگیری و ابزار گردآوری دادهنمونه

 پژوهشنوع  9-2

تحلیل  قراردادی صورت گردته است.و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای  پژوهش به روش کیفیاین 

رود که هدف آن شرح یک پدیده است. این نوم می به کارمعموالً در طرحی مطالعاتی  قراردادی محتوای

محدود  موردمطالعه هپدید ههای موجود یا ادبیات تحقیق دربارطرح، اغلب هنگامی مناسب است که نظریه

 هاییشیوه با که دهدمی دست به را هایییادته که است نوعی پژوهش کیفی پژوهش .(8710،)ایمان باشد

 صورتبه کیفی پژوهش در هاداده ،گریدانیببه ؛اندشدهکسب شدن کمی یا هرگونه آماری هایروش از غیر

 (هاپدیده وضعیت تشریح و توصیف برای هاداده نوم این پردازند.می موضوم توصیف به) ارقام واژه )و نه

رود که بخواهیم یک پدیده رود. تحقیق کیفی در صورتی به کار میمی به کار (موردپژوهش مقوالت و موضوم

توان به سهولت مشخص کرد، قرار گیرد. در چنین مواردی متغیرها را نمی یموردبررساز جهات گوناگون 

تحقیق کیفی  یطورکلبه(. 8717بازرگان، باید توجه کرد ) موردمطالعهاز پدیده  یشماریبهای بلکه به جنبه

 امیری و)پی بردن به یک موقعیت نامعین اجتماعی یا انسانی است  منظوربهدرآیند جستجوی منظم 

 ورزش همگانی، متخصصان ،برگزارکنندگان های مسئوالن،در این پژوهش، ابتدا دیدگاه(. 8717همکاران،

د و سنجیده ش خانوادگی مرتبط هستندی با رویدادهای ورزشی نوعبهو تمامی کسانی که  کنندگانشرکت

تیابی دس منظوربهاصلی تحقیق استخراج گردید.  یهاهیمادرونهای حاصل، مضامین و سپس بر اساس یادته

، از رد وضعیت رویدادهای ورزشی خانوادگی و نقش آن در توسعه ورزش همگانیهای عمیق در موبه یادته

در  گانکنندشرکت برگزارکنندگان مسئوالن، ،نظرانصاحب هایرویکرد کیفی جهت کسب نظرات و دیدگاه

در این مرحله، تعاریف و مفاهیم  هادادهی آورجمعاستفاده گردید تا با  رویدادهای خانوادگی و ورزش همگانی
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ها، از رویکرد ها دراهم گردد. در این پژوهش، با توجه به روش تحلیل دادهداده لیوتحلهیتجزاصلی برای 

و ادغام اطالعات  یدهسازمانلیل محتوای قراردادی استفاده شد. این روش درآیندی است جهت کیفی تح

 .شدهاستخراجو مفاهیم  هاهیمادرونکیفی با توجه به 

 پژوهش جامعه و نمونه 9-9

و تمامی  کنندگانشرکت، متخصصان ورزش همگانی، برگزارکنندگانمسئوالن،  ی پژوهش شاملجامعه

 هستند.ی دررویدادهای ورزشی خانوادگی یا همگانی دخیل نوعبهکه  است کسانی

روش  ومبتنی بر هدف  یریگنمونه از بااستفادها ی ذکرشده،در پژوهش با توجه به جامعه کنندگانمشارکت

اساس  ادراد بر نیترمطلعخاص،  طورو به دهندگانپاسخترین متنومروش  نیدر ا گلوله بردی انتخاب شدند.

برای شدند. پژوهش انتخاب  کنندگانمشارکتتحقیقی یا پرسش از  گروهبا نظر  موردمطالعهموضوم 

ربوط م ربطیزی هاتهیکمبه اهداف پژوهش، ابتدا به مسئولین هیئت ورزش همگانی و با توجه  یریگنمونه

های . با توجه به دادهو عموم مردم مراجعه شد کنندهشرکتبه رویدادهای خانوادگی و سپس به ادراد 

ی هدر حیط نظرصاحباز ادراد  شوندهمصاحبهادراد  ییباراهنماهای بیشتر، و نیاز به کسب داده آمدهدستبه

ادامه یادت. در این مرحله، پژوهشگر سعی نمود تا ادرادی را مورد مصاحبه قرار  یریگنمونه، موردمطالعه

 ایند.های غنی یاری نمکسب دادهدهد که وی را در 

 نفر این معیار حاصل شد. 81که با تعداد ؛ ها ادامه یادتی تا رسیدن به اشبام دادهریگنمونه

 ابزار پژوهش 9-4

ها و عملکردهای ی جهت ثبت واکنشبردارادداشتها از راهنمای مصاحبه و یدر انجام مصاحبه

 دموربدین منظور، پژوهشگرسواالت اصلی پژوهش در در زمان مصاحبه استفاده شد و  کنندگانمشارکت

ها با توجه . زمان مصاحبهراهنمای مصاحبه استفاده کرد عنوانبههمگانی را  ورزش ی خانوادگی ودادهایرو

مید و با دقیقه به درازا انجا 30تا  72بین  شدهمطرح سوا التو تعداد  کنندگانشرکتبه محدودیت زمان 
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یش پ عنوانبهبرای باال بردن قوت و دقت کار چند مصاحبه ضبط شد.  گفتگوها کنندگانشرکترضایت 

این کار در جهت باال بردن  ها منظور نشد.ها در تحلیل دادهاین مصاحبه مصاحبه صورت گردت که نتایج

ها عالوه بر ضبط طی مصاحبهدر ها صورت گردت. ها و آمادگی کامل محقق در انجام مصاحبهدقت مصاحبه

 .ی شدبردارادداشتمجدد جهت ردع ابهام بود، ی سؤالها توسط پژوهشگر، نکات مهمی که نیاز به مصاحبه

 پژوهشروش اجرای  9-1

ی مربوطه با هاتهیکمهیئت همگانی و  نظر درصاحبادراد  از انتخابق پس برای انجام این پژوهش، محق

بخشی از  جزبه) موردنظر با ادرادی مصاحبه برا اقدام کرد. هادادهی آورجمعپژوهش، برای  گروهنظر 

و اهداف  موردپژوهشو پس از توضیح در که جزء مردم عادی بودند( حضوری مالقات کرد  شوندگانمصاحبه

دهی به پاسخ برای شوندگانمصاحبه، مصاحبهانجام قبل از  ی حضوری گردت.آن، از آنان وقت مصاحبه

ایت رض هاآنبرای شرکت در پژوهش و ضبط صدا و تصویر از  و شدند آمادهالت اساسی تحقیق توجیه و سؤا

و بیان اهداف و تأکید بر پژوهشگر پس از معردی در جلسات مصاحبه، ، گریدعبارتبه ؛آگاهانه کسب شد

با روش  شدهیآورجمعی هاداده، تیدرنها های دردی شد.اقدام به انجام مصاحبه عاتمحرمانه ماندن اطال

 در راستای اهداف پژوهش تحلیل شد. موردنظر

 پژوهش یهادادهروش تحلیل  9-1

 زمان ممکن پس از مصاحبه، نیترکوتاهپس از انجام هر مصاحبه در  ،شدهیآورجمع هایجهت تحلیل داده

به کلمه بر  ها کلمهشد. پس از گوش دادن، مصاحبه دادهگوشدقیق  طوربه، چند بار شدهضبطاطالعات 

گردت تا دقت مرور گردید. این عمل بدین منظور انجام  شدهضبطمجدداً با موارد  روی کاغذ منتقل شد و

مذکور پیدا کند. از این مرحله  یهادادهیروهای پیاده شده ادزایش یابد و پژوهشگر تسلط بیشتری بر داده

 نظرانصاحب قرار گردت. لیوتحلهیتجزاین پژوهش جهت  های خامهای پیاده شده، منبع دادهبه بعد، داده

روند  ها ازنمایند که در تحقیقات کیفی، تحلیل دادهها بیان میهای کیفی در رابطه با تحلیل دادهپژوهش
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نماید. این روند ادامه مشخص می هاآنها را تحلیل آوری دادهجمع کهیطوربهکند، پیروی می یمندنظام

های بیشتری را نماید و سپس دادهمی لیوتحلهیتجزآوری نموده و ها را جمعپژوهشگر مرتباً دادهیابد و می

 تیلپو .یابدها ادامه میهای اطالعات تکمیل گردد و این روند تا رسیدن به اشبام دادهکند تا شکافجمع می

باشد و نیازمند خالقیت، حساسیت ها در پژوهش کیفی دشوار مینیز معتقدند که تحلیل داده (8080)8 و بک

گیرد، زیرا درمولی برای آن خطی صورت نمی صورتبه لیوتحلهیتجزو تالش مداوم است. در این رویکرد، 

های تحلیل کیفی، این نویسندگان معتقدند که به تعداد وجود ندارد. همچنین، در رابطه با استراتژی

« محتوا لیتحل»های کیفی به طریق ارد، اما بیشتر دادهپژوهشگران کیفی، استراتژی تحلیل کیفی وجود د

(، روش تحلیل محتوای قراردادی 8080،پولیت و بک)گیرند. بر اساس تعریف قرار می لیوتحلهیتجزمورد 

 هایی که از پیش در ذهن خود دارد،شود، زیرا پژوهشگر با ایدهنهفته به نام تحلیل شبه آماری نیز نامیده می

 صورتبهتوان ، نتایج را میتیدرنهاکند و ها استفاده میدر تنظیم داده هاآننماید و از ز میتحلیل را آغا

ایی، کنند که درآیند شناس. اغلب پژوهشگران از تحلیل محتوای نهفته استفاده میقراردادآماری مورد تحلیل 

درون زمینه و مفهوم همه  هاست که پژوهشگر معنای خاصی دربندی الگوهای اولیه دادهو طبقه یکدگذار

 نماید.کند و طبقه یا گروه مناسب را تعیین میها جستجو میداده

ویند. در گی تحلیل ویرایشی نیز مینویسند که این روش تحلیل را شیوهدر همین رابطه می پولیت و بک

ی معنادار هاجستجوی قسمت منظوربهها را کند که دادهاین شیوه، پژوهشگر مانند مفسری عمل می

رای ب استفادهقابلشده و سپس ارتباط کدهایی که  یکدگذارخواند. وقتی قسمت معناداری یادت شد، می

ها تا زمان یادتن الگو و ساختاری که بتواند طبقات معنادار و دارای مضامین را به داده یدهسازمانتنظیم و 

از رویکرد تحلیل  آمدهدستبههای تحلیل دادهیابد. در این پژوهش، نیز برای هم مرتبط سازد، ادامه می

 شود:محتوای نهفته استفاده شد که چهار مرحله را شامل می

                                                           
1 - Polit & Beck 



 روش شناسی پژوهش -فصل سوم

62 

 

 کدگذاری 9-1-5

ها است یا به نقلی قبل از انجام ها، عبارات، مضامین و یا مفاهیم درون دادهکدگذاری درآیند شناسایی واژه

، تعیین واحد تحلیل و تعیین هادردادهها، غرق شدن داده یسازآمادهکدگذاری پژوهشگر بایستی مراحل 

پولیت )و تحلیل گردند.  ییشناساقابل هاآنالگوهای متضمّن  کهیطوربهرا پشت سر گذارد  واحدهای معنایی

ار . این کور گرددغوطه هاآنهای کیفی پژوهشگر باید کامالً در ( معتقدند که برای تحلیل داده8080،و بک

و کشف کدها دارد. کدها به قضاوت و تعیین  شدهیآورجمعهای و تعهد کامل در دری داده نیاز به تخصص

 کنند.کمک می هاآن یدهسازمانو  هادردادهالگوهای موجود 

ب ، مطالدرواقعها و یادتن طبقات پرداخت. بر این اساس، پژوهشگر در انتهای هر مصاحبه به کدگذاری داده

زمان با درج اطالعات خام هم لیوتحلهیتجز رای تحلیل را شامل شدند.اطالعات خام بها، حاصل از مصاحبه

 ، جمالت و عبارات مهم کدگذاری شدند.تیدرنهاصورت گردت که در رویکرد کیفی این روش رایج است و 

برای کند و ی اطالعات میدهسازمانی با داده آشنا شده و شروم به آسانبهاز طریق کدگذاری، پژوهشگر 

های مهم را مشخص نمود و نکاتی را ها را چند بار خواند، قسمتی دادهرسیدن به چنین هددی باید همه

 کردهکارها برای و مهم، برنامه توجهقابلشامل مفاهیم کلی، نکات  کنار یا حاشیه مطالب یادداشت نمود که

 .(8718زاغری، )وند ی بعدی آماده شبندطبقهها برای ها و غیره بود تا دادهبا داده

 یبندطبقه 9-1-2
های دیگر همخوانی ندارد، الزم است ها که با قسمتدر صورت برخورد پژوهشگر با یک قسمت از داده

پژوهشگر بررسی بیشتری انجام دهد تا تصویر کاملی را به دست آورد، زیرا تحلیل محتوا یک درآیند چرخشی 

 زاغری،آید )به وجود می هاآنهای جدید، تغییراتی در طبقات و ارتباط بین است. در صورت ادزودن داده

 جدا هاآنرا از  شدهمشخصهای ها برگشته و قسمتها، پژوهشگر باید به دادهبندی داده(. برای طبقه8718
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ز یک طبقه ها را بتوان در بیش ارا در طبقاتی جداگانه قرار دهد و اگر بخشی از داده هاآننماید و سپس، 

 ها به آن اشاره نمود.از گروه یکیدریا  قرارداد دوطبقه، این قسمت را باید در هر قرارداد

گیرد و در صورت نیاز، قرار می یموردبررسجداگانه  صورتبهبندی شدند، هر طبقه ها طبقهداده کهیهنگام

 توان از دیاگرام درختیطبقات میشود و برای تعیین ارتباط بین برای هر طبقه تعیین می یطبقات ریز

ای توان خالصهها، میاز داده جادشدهیا، پس از اطمینان از نماینده بودن طبقه تیدرنهااستفاده نمود و 

ها، ابتدا از (. در این مرحله از تحلیل داده8718، برای هر طبقه نوشت )زاغری شدهاستخراجحاوی مضامین 

ها در زیر طبقات قرار گردتند. زیر و بر اساس مشابهتا تنظیم شدند ، کدهشدهاستخراجواحدهای معنایی 

 تعیین گردیدند. هاهیمادرون، تیدرنهاو  شدهلیتبدطبقات نیز به طبقات 

 یا مضامین: هاهیمادرونیافتن  9-1-9
کند تا مضامین را بیابد و به پژوهشگر کمک می شدهبزرگباعث ایجاد تصویر  آمدهدستبههای ادغام داده

هاست و باعث یادتن ارتباط بین طبقات و مضامین سطح باالتری از تحلیل داده یسوبهکه خود حرکت 

جهت کسب اطمینان از  ،هارگروهیزکدها، طبقات و استخراج (. پس از 8718شود )زاغری، می هادرون داده

ها و کدهای هشگر مجدداً به متن مصاحبهها در طبقات در نظر گردته، پژوگنجانده شدن همه داده

اطالعات  یبندطبقهرا مرور نمود که خود باعث ادزایش دقّت در  هاآنمراجعه نمود و به دقّت  شدهاستخراج

و مفاهیم مرتبط و مشتری بین  باهم هاآنحاصله گردید. بررسی مضامین حاصله منجر به یادتن ارتباط 

پژوهش و رویدادهای  سوا التدر رابطه با  نیمضامها ترین مؤلفهمهم یسوبهشد که پژوهشگر را  هاآن

 هدایت نمود. کنندگانمشارکتاز دیدگاه خانوادگی 

 هاادغام داده 9-1-4

 گردد. در مراحل ابتدایی براینیز استفاده می یبندطبقهمنتخب از متون برای  یریگنمونهکیفی،  درروش

شود، اما در مراحل بعدی که مضامین خواندن متون مربوطه خودداری میهای داخلی از کشف بهتر دیدگاه
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موجود تعیین شود )استروبرت و  بامطالعهها گردند تا تناسب یادتهشوند، متون مرور میحاصل می

های حاصله را با انوام دیگر توان دادهادزاید که در این مرحله مینیز می (. در همین رابطه،8003،کارپنتر

و  های کمی یا کیفی کنار هم گذاشتاز محیط، آمارها یا سایر داده یبردارادداشتیها که از طریق داده

 .قرارداد یموردبررسها را بیشتر ها را یادت. در صورت وجود تناقض، باید دادهتناقضات بین داده

 ی مقاالت و متون معتبرهاهای خود با نتایج و یادتهدر این مطالعه نیز پژوهشگر به مقایسه و تکمیل داده

ها پرداخت و از منابع مختلف جهت تکمیل داده ورزش همگانی و رویدادهای خانوادگیعلمی مرتبط با 

 استفاده نمود.

 روایی و پایایی 9-6

. موضوم سنجدیمرا  موردنظرتا چه حد خصیصه  یریگاندازهاین است که ابزار  دهندهپاسخ مفهوم روایی

 .سازد ارزشیبتواند هر پژوهش علمی را نامتناسب می یهایریگاندازهاهمیت دارد که  جهتازآنروایی 

ر با یکدیگ واقعبهو دنون  ، رویکردهاهاروشکه آیا  شودیمروایی در پژوهش کیفی به این پرسش مربوط 

بررسی روایی . (8717یا نه )امیری و همکاران،  سنجدیمبیابید را  دیخواهیممرتبط است و آنچه را که 

 ، استروبرت وکارپنتر8080 است )پولیت وبک آمدهدستبههای ها گامی برای بهبود و ارزشیابی دادهداده

میزان سازگاری نتایج حاصل از اجرای  .است یریگاندازهقابلیت تکرار روش یا ابزار  ،مفهوم پایایی (.88003

 شدهیگردآور یهادادهرا پایایی گویند. اگر روشی از پایایی برخوردار نباشد،  یریگاندازهمجدد آزمون با ابزار 

 باگو 8110در دهه  .گویندیمقابلیت اعتماد در تحقیقات کیفی به آنکه  نیز نخواهند داشت روایی )اعتبار(

معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی مطرح کردند تا به کمک  عنوانبهمفهوم قابلیت اعتماد را 8 و لینکن

                                                           
1 -Streubert & Carpenter 
2 -Guba & Lincoln 
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(. این مفهوم از 8717آن دقت علمی را در پژوهش کیفی مورد ارزیابی قرار دهند )امیری و همکاران، 

 شد:زیر تشکیل می چهارعنصر

 یریاعتمادپذ 

 یریپذانتقال 

 وابستگی و اتکاپذیری 

 پذیری دتأیی 

 اعتمادپذیری 9-6-5

و  امیری)توان ارزشیابی نمود؟به این نکته اشاره دارد که نتایج پژوهش را با چه مالکی می یریاعتمادپذ

ی کیفی بیش از آنکه روایی درونی داشته باشد، باید اعتماد پذیر کنند که مطالعه( بیان می8717،همکاران

 اجتماعی ینهیدرزمها را درستی یادتهباشد. یک مطالعه وقتی اعتماد پذیر است که ادراد معقول بودن و 

 هایها، درگیری مداوم با موضوم و دادهخود تشخیص دهند. در این پژوهش، جهت تعیین قابلیت اعتماد داده

و ها آنها، تحلیل پژوهش وجود داشت. از نظرات اصالحی اساتید راهنما در ارتباط با روند انجام مصاحبه

ا ب درعی طبقات و همچنین، شدهاستخراجها و کدهای گردید. متن مصاحبه استفاده شدهاستخراجهای داده

ز گذارده شد و ا شانینمادر پژوهش کیفی  نظرصاحبو همچنین یکی از اساتید  کنندگانمشارکتبرخی 

مامی ت کهیطوربهگردته شود،  در نظرالزم  تنومنظرات آنان استفاده گردید. تالش شد در انتخاب نمونه 

ی نظامی گردته های دخیل در برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی و همگانی از ارگانهاسازمانو  هاارگان

رویدادهای خانوادگی مورد مصاحبه حضوری قرار  کنندگانشرکت ازجملهادراد  و همهتا خصوصی و دولتی 

 گردتند.
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 یریپذانتقال 9-6-2

یک مطالعه توسط یک گروه  یهاادتهیاست و بدین معنا است که  یریگاندازهاین جنبه شامل وسعت در 

ز ی متفاوتی اشوند. الزم به ذکر است که این جنبهدیگر و یا در یک محیط دیگر تثبیت و تأیید می

 ها در محیط یا گروه دیگری تأکید دارد، زیرا قابلیت انتقال تنها بر معنادار بودن یادتههست یریپذمیتعم

کنند که یک روش برای کسب اطمینان از این بیان می (8080) (. پولیت و بک8717مکاران، )امیری و ه

با  هاآنو میزان موادقت  اندنکردهویژگی توضیح مضامین حاصله برای گروهی است که در پژوهش شرکت 

دهد. به همین منظور، در این پژوهش پژوهشگر عالوه بر جلساتی که با قرار می موردسنجشمضامین را 

 ست.اداشته  یبدنتیترب ارشد النیالتحصدارغاساتید محترم راهنما داشته است، جلساتی را با یکی از 

. اطالعات استفاده نمود لیوتحلهیتجزها و چگونگی پژوهشگر از نظرات این ادراد برای اصالح روند مصاحبه

ها انجام گردت و همچنین، اصالح، حذف ، تغییرات و اصالحات الزم در مصاحبهشدهمطرحتوجه به نظرات با 

، طبقات و هر تغییر ضروری دیگر صورت پذیردت. همچنین، تالش و یا اضاده نمودن کدها، طبقات درعی

رآیند همچنین، د و کنندگانشرکتتوصیفی واضح از شرایط، چگونگی انتخاب و مشخصات ی گردید با ارائه

 ها، قابلیت انتقال ممکن گردد.گردآوری و تحلیل داده

 :یریاتکاپذوابستگی و  9-6-9

گی و وابست یریاتکاپذکرد که  خاطرنشانخیلی به هم مرتبط هستند. باید  یریاتکاپذو  یریاعتمادپذ

باشد، دارای ثبات و دقت و هماهنگی خواهد  ریاتکاپذای اصطالحی مناسب برای پایایی است، زیرا اگر مطالعه

، پژوهشگر باید به دنبال شواهد و مداری کادی و ثبت دقیق تغییرات و یریاتکاپذارزشیابی  منظوربه .بود

این جنبه از دقّت در رویکرد (. 8717امیری و همکاران، )باشد  موردمطالعهرویدادهای عجیب در پدیده 

 یداربرادداشتی. استها داده یآورجمعنظرات پژوهشگران در مورد تکمیل و  کیفی شامل درآیند ثبت مداوم

از رویدادهای  یبردارادداشتیرسد و ها به ذهن پژوهشگر میداده یآورجمعیا نوشتن مطالبی که در ضمن 
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 )استروبرت و کارپنتر،کند ها کمک میداده یدهسازمانو  یبندطبقهدر محیط، به تحلیل،  شدهمشاهده

هنگام مصاحبه منجر به در نظر  کنندگانمشارکتو ثبت حاالت  یبردارادداشتی(. در این پژوهش، 8003

 ها، موارد باگردتن مفاهیم مرتبط دیگری نیز گردید. همچنین، در مراحل انجام کار و پس از استخراج داده

 در یفیکی با پژوهش بدنتیتربارشد  النیالتحصدارغاساتید راهنما متخصص در پژوهش کیفی و یکی از 

 .گذارده شد میان

 تاییدپذیری 9-6-4
، های سنتی استپذیری مترادف اصطالح عینیت در روش دییتأبیان داشتند که ( 8717امیری و همکاران )

ت. و عینیت اس یطردیبهای مرسوم و متداول طبیعی بودن، تر از مالیاما در پژوهش کیفی بسیار مناسب

ی ؟ آیا نتایج منطقی هستند؟ آیا سوگیردارندشهیر هادرداده آمدهدستبهگوید که آیا نتایج پذیری می دییتأ

همکاران، مرور  ازنظرهای باال و استفاده پذیری از ادغام روش دییتأمحقق وجود دارد؟ برای سنجش 

های کیفی استفاده شد.پژوهش نظرانصاحب، اساتید و کنندگانمشارکتاز سوی  هانوشتهدست
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 مقدمه 4-5

 بر کنندگانمشارکت. در بخش اول توصیف شودمیارائه  قسمت دوپژوهش در  هاییادتهدر این دصل ، 

محتوای قراردادی ارائه  وتحلیلتجزیهاساس مشخصات جمعیت شناختی و در بخش دوم نتایج حاصل از 

 .شودمی

 کنندگانمشارکتتحلیل توصیفی  4-2

مصاحبه با ادراد مرتبط با رویدادهای ورزشی خانوادگی انجام گردت که  81با توجه به اهداف پژوهش تعداد 

 هستند.گزارش توصیفی آن نظرصاحبو یا  اندداشتهاین ادراد در راستای توسعه ورزش همگانی یا دعالیت 

 .کنیدمیمشاهده  8و8را در جدول

گزارش توصیفی نمونه تحقیق 5 -4 جدول  

 آماری هایشاخص                             

 متغیر

 میانگین حداکثر حداقل

 44 10 81 سن)سال(

 2/80 40 8 سابقه کار )سال(

 2/28 30 72 مدت مصاحبه)دقیقه(

 

نفر از ادراد مرتبط با رویدادهای ورزشی  81در پژوهش  کنندهمشارکتادراد  دهدمینشان  8-4 جدول

 بود. 44در این پژوهش  کنندهشرکتخانوادگی بودند که میانگین سن ادراد 
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 جنسیت و میزان تحصیالت برحسبدر مصاحبه  کنندگانمشارکتمشخصات  2 -4 جدول

 جمع کل درصد دراوانی دراوانی ویژگی جمعیت شناختی متغیر

 جنسیت
 31 84 مرد

81(800%) 
 88 4 زن

 تحصیالت

 (%800)81 88/88 8 دیپلم

 (%800)81 88/88 8 دیپلمدوق

 (%800)81 11/71 3 لیسانس

 (%800)81 33/83 2 لیسانسدوق

 (%800)81 88/88 8 دکترا

 

نفر از ادراد مرتبط با رویدادهای ورزش  81در پژوهش  کنندگانمشارکتنشانگر این است که  8 -4 جدول

نفر مدری 8(، که از بین این ادراد %88زن ) 4( و %31مرد ) 84خانوادگی و همگانی بودند که شامل 

نفر مدری  2(، %11/71نفر مدری لیسانس) 3(، %88/88) دیپلمدوق(، دو نفر مدری %88/88دیپلم)

 ( دارای مدری دکترا بودند.%88/88نفر ) 8(، و %33/83)لیسانسدوق

 کیفی پژوهش  یهاافتهی 4-9

 اول پژوهش سؤال 4-9-5
 یک نوم ورزش همگانی چیست؟ عنوانبهرویدادهای ورزشی خانوادگی  هایویژگیو  هاحوزهابعاد ، 

رویدادهای ورزشی خانوادگی بسیار  هایویژگیو  هاحوزه،  ابعاد دادنشان  هامصاحبهنتایج تحلیل محتوای 

 :شودمیاشاره  هاآناز  هایینمونهکه به  باشدمیگسترده و متفاوت 
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 ورزش درد که زمانی و درد هر زندگی هایاولویت جزء ورزش که هاین زمینه این در مهم بسیار مطلب» 

 عدم چون رقابت نباشه، توی اون ها که هاییورزش مخصوصاًحفظ میشه،  هاآسیب از بسیاری از کنهمی

 ورتصبه و خانواده اعضای با همراه ورزش این که کنید تصور شما حاال ،رو کمتر میکنه هاآسیب رقابت وجود

 است هالعاددوق نیز روانی و روحی ازلحاظ میزاره ادراد جسم روی بر که تأثیراتی از جدا بشه،برگزار تفریحی

 و میشه هم به نسبت خانواده ادراد بهتر احساسات بروز موجب هم با ورزش یک در خانواده ادراد مشارکت ،

 و طبیعت از استفاده جهت در مردم مناسب آموزش. دید ها میشهاون دررو  خوشایندی همبستگی احساس

توی این رویدادها  مردم خودجوش حضور باعث ، هاورزش درست انجام ، ورزشی رویدادهای در شرکت

 .( سال سابقه کار1«) رو به همراه داره. کشور سطح در همگانی ورزش توسعه و پیشردت و میشه

نگاه ما به ورزش  شی خانوادگی یک نگاه اجتماعی داره،شهرداری نسبت به رویدادهای ورز بدنیتربیت» 

روند به تندرستی شهر، شه کنه،مینیست در کنار ورزش که به ادزایش سالمت شهروندان کمک  یورزش صرداً

 اجتماعی نگاه اجتماعیه و زمانی که میگیم نهاد یکشهر سالم و ... نیز کمک خواهد کرد . شهرداری  سالم،

و آقایان مسابقات  هاخانمما برای اقشار مختلف اعم از کودکان ،  یعنی اینکه محور اصلی اون خانواده است،

 .هاستخانوادهصلی ما حضور اولی هدف و آرمان  داریمرو ورزشی 

ورزشی محله  هایسالنمرکز درهنگی محله ، همه  کارهای ضروری اینه که یک مجموعه ما بشه ازجمله

 ن،باش حضورداشته بتونن هاخانوادهکه همه دضایی رو دراهم کنن  ، به نام پاتوق محله موظفن یک روز رو

 یک روز رو ایهفته، آقایان ( بعدازظهرو  هاخانم هاصبح) انتک جنسیتی معموالًورزشی  هایسالنچون 

 در باشن حضورداشته باهم هاخانوادهکه موظفن کاری کنن  هاسالنکردیم و  گذارینامنیم روز درهنگی 

 .( سال سابقه کار3«) ساعت در یک پاتوق محله  7ایستگاه درهنگی ، ورزشی و ... با عنوان 

 که طوراون در رویدادهای همگانی  متأسفانه شده،درستاجتماعی که برای عزیزان  یمشغلهبا توجه به » 

ما باید ایجاد کنیم ، خیلی هم تالش کردیم  کنن، پس انگیزه مهمه و این انگیزه رونمیشرکت  شاید و باید
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ق نیستم مواد اصالً با این طرز تفکر و انگیزش  شخصهبهمثل هدایاست ، که بنده این انگیزه  هاوقت، بعضی 

با  هیجانات درونی ، تعامل ، برای تخلیهبرسونیم که بتونن وقت بزارن برای خودشون جاییبه ، باید مردم رو

، ما شعار شنمیجمع دور هم  هاخانوادهدر حقیقت  ،ورزشی هایمحیطدر  و ایجاد یک ارتباط اجتماعی هم

رو  سواریدوچرخههر خانواده یک تیم کوهنوردی ،هر خانواده یک تیم راهپیمایی ، هر خانواده یک تیم 

 همراه با آموزش که باعث پیماییکوهیک برنامه  یادتهسازمان. برگزاری کردیمیجاد و سازوکار اون و ادرست 

دگی اگسترش این ورزش خانو درزمینهتا  تشکیل بدن تریکوچک هایگروهخودجوش  صورتبهادراد میشه 

 .(سال سابقه کار80«) تالش مناسبی صورت گردته باشه.

مهم مرتبط با ابعاد،  هایقسمتمطالعه شده و  دقتبهچندین بار  هانوشتهدستدر مرحله اول ابتدا همه 

 81 هایمصاحبهرویدادهای ورزشی خانوادگی شناسایی  و مشخص شد.پس از تحلیل  هایویژگیو  هاحوزه

 دغام شدند.کد ا 71کد اولیه استخراج شد که در مرحله دوم به  38در پژوهش  کنندهمشارکت

ورزشی  رویدادهای یهایژگیو و هاحوزه ، ابعاد اصلی طبقه با مرتبط کدهای و فرعی طبقات جدول 9 -4 جدول

 خانوادگی

 کدهای اولیه طبقه اصلی طبقه فرعی

 عمومیت

 های تفریحی همگانی رویدادهای خانوادگی به شکل رقابت شکل و ساختار ساده

 های قهرمانیمثل ورزشنداشتن قوانین و ساختار خاص 

 کنندگانآسیب کم برای شرکت

 سادگی اجرا برای اکثر ادراد

 آرامش ذهنی 

 ها رویدادهای خانوادگی در مقایسه با سایر تفریحات یا ورزش دردمنحصربهلذت 

 های رقابتیهای ورزشدور بودن از استرس

 انگیزش ادراد به خاطر حضور اعضای خانواده

 جامعه هدف دراگیر

 مختلف هایسنین و از نسل ادراد با

 زن در کنار هم و مرد جنس دو

 اعضای مختلف خانواده در کنار هم

 امکان حضور ادراد با توانایی جسمی و ذهنی متفاوت

 های عمومیزیرساخت
 شهری و طبیعی امکانات همه از امکان استفاده

 سالم خارج شهراستفاده از طبیعت و هوای 
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 نیروی انسانی غیرماهر

 بدون نیاز به مربی

 مردم اجرا با کمک و هدایت ریزی،برنامه

 هامتفاوت در مقایسه با سایر رشته هواداران

 هزینه کم
 برای همه دسترسقابل ارزان و

 هامتفاوت در مقایسه با سایر رشته تجهیزات

 کارآمدی

 سطحی چند

 

 دردیکارکردهای 

 جامعه سالمت جسمانی ادراد سطح بردن باال

 بازیابی انرژی و صالبت استواری )تاب و تحمل(،

 سازیآرام هیجانات و تخلیه

 سالم شکلی به شادابی ادراد

 ناشی از مسائل زندگی جلوگیری از ادسردگی

 نفساعتمادبهایجاد 

 کارکردهای خانوادگی

 مطلوب همبستگی ایجاد و خانواده بنیان تحکیم به کمک

 هاایجاد صمیمیت در بین خانواده

 تعاون و همکاری در بین اعضای خانواده

 هاشدن معنای واقعی خانواده رنگکمجلوگیری از 

 کارکردهای اجتماعی

 تعامل و ارتباطات اجتماعیامکان 

 ماهیت ورزش انسانی به خاطر خوب هایویژگی رشد

 ی اجتماعیهابیآسجلوگیری از 

 ای سالمگذران اوقات دراغت به شیوه

 کاری  راندمانوری و بهره بردن باال

 سازیدرهنگ

 بسترسازی خانوادگی

 مبدأ ایجاد نگرش مثبت به ورزش عنوانبهدسترسی به خانواده 

 گذار ورزش همگانیپایه عنوانبهدسترسی به خانواده 

 ای برای مشارکت بیشترخانواده انگیزهحضور اعضای 

 دنیا تمام در رایج ایمقوله بسترسازی عمومی

 یک ورزش همگانی  عنوانبهها ورزش همه کمک به توسعۀ

 ینیرنششه وزندگیپاسخگویی به نیاز روزادزون به ورزش به خاطر کمبود دعالیت بدنی 

 

طبقه  88شدند ،که این  بندیتقسیمطبقه درعی  88در  شدهادغامکد  71که دهدمینشان  7 -4 جدول

 .گردتند قرار( سازیدرهنگطبقه اصلی ) همگانی بودن ، کارآمدی چند سطحی و  7درعی در 

 دوم پژوهش : سؤال 4-9-2
 ؟ ورزش خانوادگی از طریق چه مکانیسمی در توسعه ورزش همگانی نقش دارد
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 از تعدادی هب که کردند بیان را بسیاری تأثیرگذار عوامل کنندهشرکت ادراد و مدیران مطالعه نتایج اساس بر

 :   شودمی اشاره هاآن

 رو دنیب دعالیت حاضر حال شهرنشینی زندگی اینکه یکی کرد بررسی رو موضوم این میشه جنبه چند از» 

 به مشغول  خونه بیرون محیط در و کارمند که دردی چه و دارخانه که دردی چه ،گردته خانواده ادراد از

 رارق ،واقع مفید ،هشببرگزار مردم برای باکیفیت و منظم صورتبه خانوادگی ورزشی رویدادهای اگه ،کار

 راغتد اوقات گذران ،ورزش با ،طبیعت با ،خانواده با درد ارتباط شدن کم ،هاادسردگی از جلوگیری. گیرهمی

 یرگذارتأث بسیار که هخانوادگی ورزشی رویدادهای برگزاری دالیل ازجمله خانواده با در هفته در روز یک حتی

 .(سال سابقه کار3«)  ه.ادراد روحیه در

به گسترش ورزش  قطعاً. 8برای برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی تعریف کرد :  میشهدو تا هدف » 

شرکت میکنن و با هم حضور پیدا درش در رویدادهای ورزشی با پدرش ، دختر با ما کمک میکنه وقتی پسر

دردی  هایانگیزهمثال  طوربهو  ، جامعه و کشور کمک میکنهاین کارها به تداوم ورزش در خانواده میکنن

 .خواهد کرد تبدیل تریجمعی هایانگیزهدر ورزش به رو 

، هنر ما و ورزش در خدمت اجتمام است ای هستننهادهای اجتماعی دیگه هایارگان. اینکه شهرداری و 8

زش ، ورکه هست نگاهی حاکم باشه چنیناین کهدرصورتی، درهنگی است –اجتماعی  هایدعالیتدر خدمت 

سال 3«)  به نام ورزش خانوادگی داره. ایپایههمو ورزش  کنیمنمی، ما کار قهرمانی هم وظایفش همینه

 .(سابقه کار

جلوگیری دشون میقرار  الشعامتحتکه  هاییآسیباز  ها رومیتونه اون هاخانوادهر به اعتقاد من ورزش د» 

در کنار هم تجربه  ، اوقات خوشی روشننمیهرگز از هم جدا  کننمیورزش  باهمکه  هاییخانواده، کنه

گردتار اون  هستن و تبعاتی رو هم که به همراه داره رو  بعضاً هاخانوادهکه سایر  هاییدغدغهو  کننمی
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بیشتر بین  هایدوستی، باعث تحکیم خانواده و جهگنمیورزش خانوادگی که در حیطه همگانی  .ندارن

د ، برای ایجااستقبال نیروی انسانی استخانوادگی  هایورزش هایبرگزارکننده. هدف میشهاعضای خانواده 

و ایجاد  هارسانهورزش توسط  سازیدرهنگ، بحث ههمگانی درآیندی وجود دار هایرزشوانگیزه در حیطه 

، در اختیار قرار دادن امکانات مناسب برای شرایطی برای تجربه مردم ) تجربه ورزش در رویدادهای ورزشی (

مردم  .دالیل برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی است ازجملهاجتماعی  هایمحیطمردم و قرار گردتن در 

در این عیشون رو اجتمااجتماعی نیازهای  هایبرنامهبا شرکت در رویدادهای ورزشی و با کنار هم بودن در 

 .(  سال سابقه کار80« ) کنن. میحیطه برآورده 

مهم مرتبط با رویدادهای  هایقسمتو مطالعه شده  دقتبهچندین بار  هانوشتهدستدر این مرحله ابتدا همه 

بر توسعه ورزش همگانی از طریق این رویدادها شناسایی و مشخص  تأثیرگذارورزشی خانوادگی و عوامل 

 شد.

در مرحله دوم به  که شدکد اولیه استخراج  808در پژوهش  کنندهمشارکت 81 هایمصاحبهپس از تحلیل 

 کد ادغام شدند. 81

 قیطر از همگانی ورزش توسعه بر مؤثر مکانیسم  یاصل طبقه با مرتبط کدهای و فرعی طبقات 4 -4 جدول

 خانوادگی ورزشی رویدادهای

 کدهای اولیه طبقه فرعی طبقه اصلی

انگیزه 

 عمومی

 بخشی جمعیالهام

 درصتی برای پرداختن به عالیق جمعی

  عالقه در مردم و مثبت نگرش ایجاد

 باال  جمعیت با هاییخانواده ترغیب

 رویدادها در خانواده ادراد یهمه حضور با جمعی به دردی هایانگیزه تبدیل

  کودکانشان ها به دعالیت بدنی به واسطۀ اهمیت دادن بهتشویق خانواده

 هم کنار لذت بردن و شادی در جهت در شرایطی سازیامکان دراهم

 یادگیری خانوادگی 

 هاخانوادهورزش توسط  اهمیت دری

 شدن ورزش( زندگی ادراد )نهادینه از بخشی به دیزیکی دعالیت تبدیل

 مندی، آشنایی و پیگیری(آموزش سبک زندگی سالم به کودکان )عالقه
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 خانوادگی  ورزش قالب در مختلف ورزشی هایرشته امکان آشنایی اعضای خانواده با

 و ورزش زیستارتباط محیط به نسبت آگاهی یادتن

 آگاهی یادتن از ردتارهای اجتماعی سالم و موردنیاز خانواده

 تفریحی به عنوان ابزاری برای همدلی و انسجام خانوادگی آشنایی با ورزش

 های رهبریتوسعه مهارت

 تردری نحوۀ تعامل و ارتباط اجتماعی بیش

بخشی سالمت

 شهروندی

-دیابت، بیماری)جسمانی  مشکالت ها ومریضی روزادزون مقابله شهروندان با پیشردت

 های قلبی و ...(

و ایجاد شهر  اضطراب استرس و روانی، و روحی هایتنش ادسردگی، کن کردنریشه

 سرزنده

 تحرکی روزادزون زندگی شهریمبارزه با تنبلی و کم

 های زندگی روزانهآسیب از ماندن مصون

مدیریت 

 خودگردان

 تمرکز نهادیعدم 

 اصلی متولی همگانی به عنوان هیئت راهنمایی و نظارت

 های همگانی در اجرای رویدادهای خانوادگیورزش هایکمیته از استفاده

 امکان نگاه به ورزش خانوادگی به صورت شورای همگانی

 ها(های عمومی )شهرداری، مدارس و دانشگاهدر سازمان ورزشی رویدادهای سرپرستی

امکان برگزاری اشکال مختلف ورزش همگانی به صورت خانوادگی در بخش دوق برنامه 

 هاسازمان

 محوریمردم

 دهی مردمیسازمانا باثرگذاری و بازدهی باالی برگزاری رویدادهای خانوادگی 

 بخشیهای رهبری و سالمتخودجوش مردمی با انگیزه مدیریت

 مربیان و مدیران جمعی )سرپرستان، کار در مؤثر نیروهای و های مردمیحضور رابط

 ها(پاری

 تر بودن رویدادهای خانوادگی با برگزاری توسط خود مردمهزینهبهتر و کم

 امکان همکاری همه مردم برای رسیدن به اهداف ورزش همگانی

 

طبقه درعی  2بندی شدند ،که این طبقه درعی تقسیم 2شده در کد ادغام 81دهد کهنشان می 4 -4 جدول

 گردتند. ( قرارانگیزه عمومی ، مدیریت خودگردانطبقه اصلی )  8در 

 : پژوهش سوم سؤال 4-9-9
؟اندماکدموانع برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی 
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 خانوادگی ورزشی رویدادها برگزاری در همواره که دهدمی نشان شدهانجام مطالعات و پژوهش نتایج بررسی

 بمناس ریزیبرنامه ،شناسایی با را هاآن توانمی که ایمبوده روروبه موانعی با رویدادها این در مردم حضور و

 :شودمی اشاره هامصاحبه از هایینمونه به زیر در که برداشت راه سر از

هماهنگی با نیروی  ،سواریدوچرخهورزشی همچون  هایرشتهموانع بحث حضور بانوان در برخی  ازجمله» 

 رسانیاطالم، بحث حجاب بانوان برای شرکت در رویدادهای ورزشی خانوادگی و اجرایی هایارگانانتظامی و 

ختلف م هایارگانبحث در این زمینه کمک کنه و مورد بعدی  صداوسیماکه باید  گیرهمیناقصی که صورت 

 .(  سال سابقه کار80« )  .وارد گود بشن که بایدخانوادگی و همگانیه ط با ورزش مرتب

 مثال شهر یا طوربه، و مودق باشه باشه شده اجراکه  ایشده تجزیه، مدل نداشتن مدل و الگویی مناسب»

. عدم صورت بگیره سازیبومیاقتباس کنیم و  اون روو ما  کرده باشه سازیپیاده کشوری این مدل رو

سالن ورزشی مرکز درهنگی محله  بپذیریم که نتونستیم این درهنگ رومناسب ، یعنی ما  سازیدرهنگ

 .هدرهنگی محل مرکز همو  ، هم سالن ورزشی باشهمکان و یا محل نیست ، دقط سالن ورزشی صرف اونباشه

 ورزشی هایسالنالت مثال در دل مح طوربهشاید سومین مانع به نظر من پراکندگی مناسب هم نداریم ، 

 میشه وبیشتر  هاخانواده، دوز تجمع دضاها ادزایش پیدا کنه کهدرصورتی، هزیادی نداریم ، دضاها محدود

، پذیرش مردمی و نبودن الگوی مناسب و خالصه کمبود دضا طوربهپس  .محدود هستیمچون وجود نداره 

 .(سال سابقه کار3) موانع ماست. ازجملهمودق جهت اجرا 

 که زیاد باشه قدراون ، نه اینکه مشکالت زندگی ، مشکالت زندگی جامعه استمشکل ترینبزرگشاید » 

ل مختلف حال و حوصله ورزش ، مشغول بودن ذهن مردم به مسائمردم وقت ورزش کردن نداشته باشن

ورزشی ، عدم  هایتزیرساخ، کمبود نگذاشتهباقی  براشون ایانگیزه و دیگه گردته هااون از  کردن رو

این مسائل باید  هرحالبه .موانع ازجملهسایل ، دور بودن داصله و مسادت و وبه امکانات  نآسودسترسی 
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و موانع رو ، همه مشکالت ، یعنی اگر ادراد خودشون اصرار به انجام کاری داشته باشنبشه سازیدرهنگ

 کهنظرمیرسه اینبه  ترمهماز همه  اونچهاما  مختلفی وجود دارهدارن، دالیل برمیبرای انجام دادن از سر راه 

 .(سال سابقه کار88«)زندگیشون قرار بدن. ات جزو ملزومبشه که ورزش رو  سازیدرهنگبرای مردم 

نیاز به یکسری امکانات و  ایبرنامهبرای برگزاری هر  قطعاً  ،و ادارات دارن هاسازمانموانعی که  ازجمله» 

 هاتهیئ به دولتکه  ایبودجه، مالی کم شده هایحمایت، اکنون و در شرایط دعلی کشور ما بحث  تمهیداته

 کننمیو استقبالی که اسپانسرها و بخش خصوصی از برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی  میدهاختصاص 

 .( سال سابقه کار80« )ه. تأثیرگذارعامل  یک این کاهش پیدا کرده،

موانع  با مرتبط مهم هایقسمت و شده مطالعه دقتبه بار چندین هانوشتهدست همه ابتدا مرحله این در

 81 هایمصاحبهپس از تحلیل .شد مشخص و شناساییی ورزشی خانوادگی ابرگزاری رویداده

 کد ادغام شدند. 74کد اولیه استخراج شد، که در مرحله دوم به  41در پژوهش  کنندهمشارکت

 خانوادگی ورزشی رویدادهای برگزاری موانع اصلی طبقه با مرتبط کدهای و فرعی طبقات 1 -4 جدول

 کدهای اولیه طبقه فرعی طبقه اصلی

 تصمیمات مالی

 نامشخص

 دقدان حمایت مالی

 مشخص مالی اسپانسر نداشتن

 ایخصوصی به دلیل انعکاس ضعیف رسانه بخش هایپشتیبان کمبود

 حامیان مالیی محدود قانون از پشتیبان

نگاه بازارمحور در 

 اختصاص بودجه

 مالی هایهزینه دلیل به باالدستی هایسازمان منفی نگرش

 خانوادگی رویدادهای از سودآوری و درآمدزایی انتظار

 یادتۀ رویدادهای خانوادگی سازمان اجرای ها جهتبودجه کمیته کمبود

 هاهیئت به بودجه اختصاص در شدن قائل تفاوت

 هزینه ورودی خود مردم  از هاپاداش و جوایز لزوم تأمین

های درهنگی محدودیت

 و اجتماعی

 نگرش غیراولویتی

 متولیان

 دعال خصوصی بخش از دولتی هایحمایت نکردن سازمان

 ها با توجه به وسعت آنهابرنامهبرخی از  اجرای زیاد مالی هزینۀ

 خانوادگی ورزش برای مستقیم متولی نبود

  های دولتی به ورزش همگانیی سازمانتکلیف ردع نگرش

 متولی ورزشی هایهیئت کاریکم

 های اجرایی مؤثر به دلیل خودمحوریهمکاری کم سازمان

 و دعالیت بدنی )حوصله و انگیزه( تحری به میلی بخش اعظم مردمبی جسمتوجهی به بی
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 به خاطر آموزش نادرست بانوانسبک زندگی غیردعال 

 معیشتیدادن به امور کاری و کسب درآمد برای ردع مشکالت اولویت 

 ناآگاهی مردم از تأثیرات ورزش منظم

 دالیل مختلف )کمبود زمان، مشکالت اقتصادی و تنبلی(حذف دعالیت بدنی به 

 عرف محدودکننده

 های مختلطدعالیتبانوان در  حضور به مسائل شرعی مربوط

 خانوادگی صورتبه همگانی هایرشته از برخی برگزاری شرایط نبود

 بانوان حضور برای انتظامی نیروی مثل هاییارگان با هماهنگی لزوم

 های سنتی(لزوم حفظ داصله بین والدین و درزندان )به دالیل آموزش

 دولتی هایارگان از سوی اً رویدادها صرد برگزاریمردم به توقع 

 مشکالت اجرایی

رسانی تبلیغات و اطالم

 ضعیف

 مردم ترغیب و رسانیاطالم برای دودمع امکانات

 رسانی()در آموزش، انعکاس و اطالم سیما و صدا کم همکاری

 تبلیغات های باالیهزینه

 غیرمنظمبرگزاری نامناسب و  ریزینامهبر

 محیط

 رویدادهای جامعدر  محالت پراکندگی

 ورزشی خانوادگی مسابقات برای مناسب تجهیزات و اماکن کمبود

 به دلیل نبود نیروی متخصص رویدادهای تخصصی برگزاری محدود

 هاخانواده حضور بر جغرادیایی اقلیم تأثیر

 هاهای درهنگی خانوادهمتفاوت

 در کشور مودق اجرای با دهتجزیه ش مدل نبودن

 

طبقه درعی  3شدند ،که این  بندیتقسیمطبقه درعی  3در شدهادغامکد 74که دهدمینشان  2 -4 جدول

 قرار( و مشکالت اجرایی تصمیمات مالی نامشخص، محدودیت های درهنگی و اجتماعیطبقه اصلی ) 7در 

 .گردتند

 چهارم پژوهش : سؤال 4-9-4
 راهکارهای گسترش رویدادهای ورزشی خانوادگی در جهت توسعه ورزش همگانی کدامند؟ 

 رویدادهای توسعه برای بسیاری راهکارهای که دهدمی نشان شدهانجام مطالعات و پژوهش نتایج بررسی

 در که باشدمی مسئولین و مردم بیشتر چه هر توجه نیازمند که دارد جود و همگانی و خانوادگی ورزش

 :شودمی اشاره زیر موارد به آن مورد
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انجام دعالیت ورزشی در محیطی  ، ایجاد شرایط مناسب برای حضور مردم برایبررسی امکانات و شرایط» 

، ، کدوم روزارو بدونیم، چه زمانی در کنار هم هستن هاخانواده، از طردی هم باید زمان آزاد م و مناسبآرو

، حضور ادراد با این طرح تو حضور پیدا کنن هاخانواده، هبدون خودرو در حال انجام هایشنبهسهطرح 

، ، محل زندگی بدون خودرومحل کار بدون خودرو ، حضور حداقل یک روز در هفته تواین طرح توخانواده 

گه همه مردم مسیر ادته امی، چه اتفاقی باید کاری کنیم تا مردم همیشه اون رو انجام بدن .این پایه است

بین  موارد برای از ازاین. استفاده ایجاد کنیم و ما بتونیم این قابلیت رو با دوچرخه تردد کننکوتاهشون رو 

 (.سال سابقه کار80« )  است.بردن ترادیک و سالمت خود مردم مفید دایده

، حضور همه هسازی درهنگن بحث همو واقع درسالمتی و نشاط که  ارزش دوابتدا تفهیم نیاز جامعه به  »

، به توسعه این رویدادها است از موارد دیگه درمردم برای برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی و همگانی 

اسیون و ددر قانون وزارت ورزش متولی ورزشه ، گرچه برابرهدلیل اینکه ورزش همگانی متولی مستقیمی ندار

یدادهای تا رو هم بدن دستبهدستجامعه باید  یهمهو  نیه، اما این ورزش همگامجری اونورزش همگانی 

ش همگانی . استفاده از همه دضاهای موجود کشور و اماکن ورزشی برای ورزورزشی خانوادگی شکل بگیره

دولتی برای خودشون اماکن ورزشی دارن چه ایرادی داره  هایدستگاه اکثراً، و حضور گسترده مردم مهمه

در زمینه توسعه  طورکلیبه. بدنورزش همگانی انجام  هاخانوادهتا  هماکن باز باشا ایندرب  هاصبح اگه

سال 88«) .هدولتی و خصوصی نیاز هایارگانرویدادهای ورزشی خانوادگی همکاری گسترده همه مردم و 

 .(سابقه کار

ن ، بیشتر کردرسانیاطالمعمومی برای  هایرسانه، استفاده از آگاهی دادن به مردم نسبت به دواید ورزش» 

اال بردن ، ببرای ایجاد انگیزه جمعیارتباط، استفاده از وسایل و امکانات مناسب ورزشی هاپاریدضاهایی مثل 

های ت، استفاده از ایام و ساعبرای ردع تکلیف انجام صرف اون  دقطنهکیفیت رویدادهای ورزشی خانوادگی و 

جهت حضور در رویدادهای  هاخانوادهبرای ترغیب  ااونکودکان و آموزش  ، تشویقمردمحضور مناسب برای 
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ادراد و ردع مشکالت  وزندگیکاری  یمشغله، علت سنجی در مورد عدم حضور مردم ، ردع ورزشی خانوادگی

یدادهای کردن برگزاری رو ایمنطقه، زیاد کردن و زمانی برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی و همگانی

 .(سال سابقه کار3)« از راهکارهای توسعه ورزش همگانیه.مناطق شهرداری  طبق برورزشی خانوادگی 

 همه ادراد خانواده در کنارهمدراهم کردن بستر و دضایی مناسب برای حضور  به علت دقر و کمبود تفریح »

، برآورده کردن نیازها و خواسته مردم باشه نوعی انگیزاننده در حضور گسترده تر برای لذت بردن می تونه

یار ، در اخت، آموزش مربی های مختلف در زمینه ورزشی، کار و انگیزه برای کودکانها با بستر سازی مناسب

. هعه رویدادهای ورزشی خانوادگیراهکارهای توسبا قیمت مناسب برای مردم از قرار دادن تجهیزات ورزشی 

 .سال سابقه کار(84«)

ی راهکارها با مرتبط مهم هایقسمت و شده مطالعه دقتبه بار چندین هانوشتهدست همه ابتدا مرحله این در

 81 هایمصاحبهپس از تحلیل .شد مشخص و شناساییی ورزشی خانوادگی اگسترش رویداده

 کد ادغام شدند. 44کد اولیه استخراج شد، که در مرحله دوم به  880در پژوهش  کنندهمشارکت

 راهکارهای گسترش رویدادهای ورزشی خانوادگی اصلی طبقه با مرتبط کدهای و فرعی طبقات 6 -4 جدول

 کدهای اولیه طبقه اصلی طبقه فرعی

  بسترسازی

سازی درهنگ

 و آموزش

 در راستای تربیت ورزشی کودکان شروم برگزاری رویدادهای خانوادگی از مدارس

 هارسانه از استفاده در جامعه با« اساسیورزش به عنوان یک نیاز »ترویج باور 

 طبیعت و اماکن ورزشی از آموزش مردم برای استفاده

 هادانشگاه در حضور و آموزشی هایکارگاه برگزاری

 های مختلفسازمان در مسئوالن بخش ورزش آموزش

 های ورزشیمهارت آموزش متخصص برای هایمربی استفاده از

 پژوهشی توسعه ورزش هایتشکیل کارگروه و دانشگاه اساتید از استفاده

ترغیب و 

 انگیزش

 ادزایش کمیت مسابقات در طول سال برای ارتقای تجربه ادراد

 شادی و تفریح در جامعه دقر برگزاری رویدادهای بانشاط با توجه به

 های ورزشی خود در کنار درزندانترغیب والدین به نمایش مهارت

 کننده روابط خانوادگی رویدادهای تقویتتبلیغ جنبه
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های ضعیف جامعه )به لحاظ اعطای تجهیزات و وسایل رایگان برای مشارکت گروه

 اقتصادی(

 استفاده از درهنگ مذهبی مردم در جهت ترویج رویدادهای جمعی

 کار خیر استفاده از رویدادهای ورزشی خانوادگی به عنوان منبعی برای شرکت در

 مختلف )کارگری، کارکنان دولت، محصل و ...( هایگروه مختص رویدادهای برگزاری

تأمین 

تأسیسات و 

 تجهیزات

 در دسترس ورزشی دضاها و مراکز ادزایش

 ورزشی موجود دضاهای بهینه از استفاده

 تخفیف اماکن ورزشی برای استفاده خانوادگی

 ایرانی خانواده ها با رعایت باورهایاستفاده خانوادهبرای  ورزشی اماکن تجهیز

رداهی برای اماکن و دضاهای طبیعی )وسایل نقلیه عمومی، سرویس  امکانات سازیدراهم

 بهداشتی و ...(

 های دضای باز و طبیعیترویج ورزش

 طراحی

 تعیین دلسفه مشخص گزینیهدف

 دلسفه تعیین شدهانتخاب شعارهای مناسب با برجسته کردن 

 هر رویداد برگزاری گزینی برایو هدف هاظردیت شناخت

انتخاب 

 هادعالیت

 رویدادها جاذبه های متنوم برای ادزایشانتخاب دعالیت

 اعضای مختلف خانواده  مندیعالقه به توجه

-ایستگاه های خانوادگی )مسابقه، بازی،گردهمایی مسیر طول در جانبی هایبرنامه ایجاد

 های آمادگی(

بندی زمان

 رویداد 

 روز برای ادزایش احتمال حضورشبانه مختلف هایاستفاده از زمان

 با توجه به تعطیالت رسمی مناسبتی هایبرگزاری برنامه

 هفته( آخر )مثل عصرها یا تعطیالت هاو دورهمی خانواده آزاد وقت کردن پیدا

 ادراد حضور تداوم برای هفته در مناسب و ثابت وقت یک یا دو دادن قرار

 های بدون خودروشنبهاستفاده از اقدامات اجتماعی همگانی مثل سه

 رویدادترویج 

ها و ابزارهای تبلیغاتی مناسب )با توجه به وسعت و معردی رویدادهای با استفاده از رسانه

 سطح برگزاری(

 های خانوادگیبرای تماشای رقابت خانوادهاعضای  سازی شرایط حضوردراهم

 های یادبوداعطای جوایز و لوح

های معرض دید عموم )ادارات، پاتوق در های خانوادگیمودق تیم هاینمونه قرار دادن

 محله و ...(

 و ادراد سرشناس در کنار مردم برای اجرای رویداد نیمسئولحضور 

 تعیین ساختار اجرا

 های ورزشی در هر رشته( گیرنده )هیأتتصمیم متولی یک به نیاز

های متولی نشاط و سالمت شهروندی )اداره ورزش، شهرداری، بهزیستی، کار تیمی سازمان

 نیروی انتظامی، بهداشت و درمان(
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 های ورزشی مردم نهاد در محالت )پاتوق محله(تشکیل انجمن

 هاانجمن ایجاد برای متخصص و کردهتحصیل استفاده از ادراد

 خانوادگی ورزشی رویدادهای برگزاری به خدماتی خصوصی هایشرکت تشویق

اقدامات 

 یادتهسازمان

 ای بندی شهر بر طبق مناطق شهرداری و برگزاری رویدادهای منطقهتقسیم

 ثابت خانوادگی رویدادهای برگزاری برای مشخص هایایجاد مراکز یا باشگاه

  مختلف هایرشته در بلندمدت خانوادگی ها و رویدادهایلیگ برگزاری

دستور ستادی برای برگزاری مسابقات تفریحی )پدر و پسرها یا مادر و دخترها( در ادارات 

 دولتی

 نیاز رویدادهای خودجوش مردمیعنوان پیشیادته بهرویدادهای سازمان

 سواری یا ...(هنوردی، دوچرخههر خانواده یک تیم ورزش همگانی )کو

ارتقای کیفیت 

 خدمات رویداد

 های خانوادگیسازی امکان حضور و دسترسی راحت به رویدادها و گردهماییدراهم

 های شرکت در رویدادکاهش هزینه

 استفاده از ادراد متخصص و باتجربه در برگزاری

 کادر پزشکی ادتهیسازمانحضور 

 های جانبی کارآمد در زندگی روزمرهآموزشسازی دراهم

 خانوادگی گسترده رویدادهای به ویژه در امنیت برقراری

 

طبقه درعی  80شدند ،که این  بندیتقسیمطبقه درعی 80در شدهادغامکد  44که دهدمینشان  1 -4 جدول

.گردتند قرار، طراحی و اجرا( بسترسازیطبقه اصلی )7در 
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 مقدمه 1-5

روش و نتایج پژوهش ارائه  پیشینه پژوهش، مبانی نظری، ای از طرح پژوهش،در این دصل ابتدا خالصه

شده در این حیطه موردبحث و هداف و نتایج تحقیقات انجامهای تحقیق با توجه به اسپس یادته گردد.می

هایی ارائه و همچنین پیشنهاد اساس نتایج برخاسته از تحقیق، در انتها نیز بر گیرد.بررسی قرار می

 شود.گونه تحقیقات توسط محققان دیگر نیز ارائه میراهکارهایی جهت ادامه این

 خالصه تحقیق 1-2

ای که بیشتر ادراد آن از عمر طوالنی همراه با سالمتی داشتن نیروی انسانی سالم و جامعه در درآیند توسعه،

به همین  .(8712 آید )ازکیا،حساب میهای مهم توسعه انسانی و درهنگی بهاز شاخص برخوردار باشند،

ا با تبدنی در جامعه داشته دلیل کشورهای پیشردته و صنعتی توجه خاصی به گسترش ورزش و تربیت

های هم خود را به شاخص اجتماعی و اقتصادی و رشد و گسترش ورزش، استفاده از دستاوردهای بهداشتی،

ریزی توسعه نزدیک کرده و هم با استفاده از نیروی انسانی سالم کارآمد برای تحقق اهداف دیگر توسعه برنامه

شورهای پیشردته با عبور از شاخص طول ذکر است امروزه در کشایان .(8718 کنند )وزارت ورزش و جوانان،

در این شاخص  گیرد.موردبحث و ارزیابی قرار می« نشاط »شاخص دیگری با عنوان  عمر همراه با سالمتی،

ز موارد یکی ا هدف از تبدیل منابع به کیفیت زندگی چیزی نیست جز عمر طوالنی وزندگی شاد برای مردم.

 داشت،به آموزش، ه دارد و اینکه ادراد جامعه باید به خدمات باکیفیت،سالمتی اشار گانه در این شاخص بهده

خدمات  تلفن و آب و برق، ونقل عمومی،ازجمله حمل درمان و خدمات عمومی دسترسی داشته باشند.

تازگی دسترسی به اینترنت پرسرعت و وسایل ارتباطی مدرن و دسترسی درهنگی و امکانات تفریحی که به

متی سالدرواقع آگاهی دادن به ادراد جامعه برای اهمیت دادن به شده است.شی نیز به آن اضادهبه امکانات ورز

های توسعه درهنگی و انسانی در خود و دراهم آوردن تسهیالت برای دسترسی به امکانات ورزشی از شاخص

این اصل  دارد. اصل سوم قانون اساسی به اهمیت ورزش همگانی اشاره. (8711 عصر حاضر است )خوارزمی،
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های خاصی همچنین گنجاندن مصوبات و برنامه را مورد تأکید قرار داده است.« ورزش برای همه»توسعه 

در برنامه سوم توسعه کشور نیز  ساله است.های توسعه پنجبرای گسترش این امر در هر چهار دوره برنامه

دراهم آوردن استفاده عادالنه از کاال و  شده است.گردته های مناسبی برای ورزش همگانی در نظرظردیت

 های ورزشی ازجمله آن است )خورشیدی،خدمات ورزشی و اعتالی جایگاه مساجد و مدارس در دعالیت

جمعی و تأثیر شگرف آن بر ادراد جامعه انکارناپذیر از سوی دیگر اهمیت ارتباطات و وسایل ارتباط .(8714

شاعه درآیند اجتماعی نوآوری و چگونگی دستیابی به آن و نحوه نگرش این تأثیر حتی در قالب نظریه ا است.

 (.8710نوم نیاز درهنگی در ساختار یک نظام اجتماعی مشهود است )مهرداد، و گسترش نوآوری یا هر

د جمعی قادر هستنبنابراین روابط تنگاتنگ و پویایی میان درهنگ و ارتباطات وجود دارد. وسایل ارتباط

 13جدید زندگی را در درآیند تغییرات اجتماعی و درهنگی پدیدآورند. ارتباطات جمعی به میزان های روش

های بدنی این در مورد تغییر ردتار و گرایش مردم به دعالیت درصد روی ادزایش آگاهی مردم تأثیر دارد.

اتفاق کثر قریب بهای اجتماعی که اعنوان پدیده(. ورزش به8718 رسد )غفاری،درصد می 7/7میزان به 

 شده است.عنوان یک حوزه اثربخش در درهنگ و ردتارهای اجتماعی شناختهبه جامعه با آن سروکار دارند،

ها باره بیشتر تحقیقدراین (.8711 اند )دتحی،برخی از تحقیقات بر جنبه درهنگی مسئله ورزش تأکید کرده

اند ثابت کنند که در ورزش است و برخی خواسته اهآنها و نژادها و چگونگی مشارکت یتمربوط به قوم

در مقابل تعدادی از  کند.های نژادی و قومی را برطرف میها و تبعیضای است که تفاوتورزش وسیله

های نژادی و قومی اثرات شدیدی اند که در ورزش مانند دیگر نهادهای اجتماعی، تبعیضتحقیقات خواسته

باعث شده تا حجم  درگیر کردن ورزش با مسائل سیاسی؛ گوناگون دارد. هایبر مشارکت ادراد در ورزش

 .(8711 توجهی از تحقیقات ورزشی به مسئله رابطه میان ورزش و سیاست اختصاص داده شود )دتحی،قابل

ای برخوردار است این محققان بر این نکته از اهمیت ویژه باره مسئله قدرت و اعمال آن در ورزشدراین
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ند که اعمال قدرت در ورزش هم از خارج از پیکره ورزش و هم از درون ساختارهای کنترلی خود تأکیددار

 گیرد.ورزش سرچشمه می

شار به های دگروه المللی،از سطوح ملی گردته تا سطوح بین شود،زمانی که از دشارهای بیرونی صحبت می

اهند خوهای جهانی میی گردته تا ددراسیوناندرکار از سطح یک مربکنند و عوامل دستورزش دشار وارد می

های ورزشی عنوان یک ابزار برای اهداف خود استفاده کنند و همه به کنترل ورزشکاران و برنامهاز ورزش به

 مفلحی،) اندتعدادی از تحقیقات بر رابطه میان عوامل جمعیت شناختی و ورزش پرداخته تمایل دارند.

 ها حالتکه بسیاری از ورزشدرحالی جنسیت است. ی بسیار مهم بر ورزش،(. از عوامل جمعیت شناخت8711

 اند،ها مردانه تلقی شدهچنان بوده که این دعالیتها آنمردانه دارند و نگرش مردان نسبت به این ورزش

های ورزشی مردانه بسیار چشمگیر بوده است حال در قرن بیستم تالش زنان برای وارد شدن به عرصهبااین

های خارج از سالن از مردان های صورت گردته هنوز در ورزشزنان با تمام تالش .(8117 8)بلر و همکاران،

های سبک تمایل دارند که البته این امر از ها بیشتر به ورزشترند. از سوی دیگر زنان در میان ورزشعقب

ای تهدس شود.رزشی زنان ناشی میهای ونسبت به دعالیت نگرش مدیران ورزشی که معموالً هم مرد هستند،

اند که آنان بیشتر به میزان در دسترس بودن ابزارآالت و معروف« ابزارگرایان» دیگر از محققان ورزش به

تواند اثر ورزش می اند نشان دهند هرچه امکانات ورزشی بیشتر باشد،امکانات ورزشی تأکیددارند و کوشیده

جوانان را از پرداختن به ورزش  که کمبود وسایل و امکانات ورزشی، این باورند آنان بر تر باشد.مثبت

 .(8713 شود )پارسامهر،ها بیشتر میدارد و امکان رشد انحرادات اجتماعی د رمیان آنبازمی

توانند در سالمت عمومی مردم نقش دضاهای سبز و منابع طبیعی ازجمله عواملی هستند که می ها،پاری

شود دهند دسترسی به این منابع سبب ادزایش دعالیت بدنی ادراد میات نشان میتحقیق داشته باشند.

ها و دضاهای سبز اغلب برای بیشتر . به این دلیل است که پاری(درآمد و جنسیت نظر از سن،)صرف

                                                           
1 -Blair et al 
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ند آورای برای دعالیت ادراد دراهم میاین دضاهای باز شرایط ویژه دسترسی هستند. ادزون برشهروندان قابل

 داویدسون و الوسون پذیر نیستند،ها امکانها و باشگاهاز قبیل سالن های سرپوشیده،که اغلب در محیط

 ها با دعالیت بدنی پرداختند.ها و اماکن تفریحی و ارتباط آنپاری به بررسی پنجاه مطالعه درزمینه (8001)8

های استخرهای شنا و سایر محیط های گلف،زمین اماکن روباز، های تفریحی،مکان ها،نتایج نشان داد پاری

ها و آبی بیش از اماکن ورزشی دیگر با دعالیت بدنی مردم ارتباط دارند. جوانان کشورهایی که دارای پاری

 ست،ها کمتر ادضاهای باز بیشتری هستند، نسبت به جوانان کشورهایی که تعداد پاری و دضای باز در آن

کسانی  تر ازها دسترسی دارند نیز دعالینکه حتی ادراد کم درآمدی که به این پاریترند. موضوم جالب ادعال

 ادراد تعداد ادزایش موجب تواندمی ورزشی صنعتدر شرایط دعلی  ،هستند که دسترسی کمتری دارند

 هک رسدمی نظر به البته د.گرد ورزشی امکانات از هاآن بیشتر استفاده و بدنی هایدعالیت در کنندهشرکت

 از همگانی ورزش گسترش و صنعت بین متقابلی ارتباط هک شد خواهد بیشتر زمانی صنعت این سودمندی

بنابراین  .(8710 کاتوزیان،) گردد انجام هادعالیت گونهاین تقویت جهت ابزاری یا و مالی هایحمایت طریق

 پرداختن در مردم هایاولویت شود توجه بدانها و حضور خانواده همگانی ورزش بخش در باید هک موضوعی

 پرداختن زمان بلکه رایج، هایورزش قرن نه قرن، این که کنندمی بینیپیش پژوهشگران .است ورزش به

 اصلی ویژگی دو دارای حاضر قرن در بدنی دعالیت .گیردمی انجام طبیعت در که استهای دعالیت به

 دعالیت در تکشر از مردم انگیزه حقیقت در (8111) 8درانکیش. است بودن بخشلذت و بودن داوطلبانه

 تندرستی، بلکه نیست باالتر( ،ترقوی ،ترسریع) المپیک شعار بهیابی دست و باال درجات به رسیدن ورزشی

آن  در این پژوهش سعی بر .)8732 اصفهانی،) است ورزش در تکشر مهم علل از اجتماعی روابط و نشاط

 بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی پرداخته شود.است که به 

                                                           
1 -Davidson & Lawson 
2 -Frankish 
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دهد هایی را به دست میروش انجام پژوهش، از نوم کیفی بود. پژوهش کیفی نوعی پژوهش است که یادته

 در پژوهش هادیگر دادهبیاناند، بهشدههای آماری یا هرگونه کمی شدن کسبهایی غیر از روشکه با شیوه

ت ها برای توصیف و تشریح وضعیپردازند. این نوم دادهبه توصیف موضوم می (صورت واژه )و نه ارقامکیفی به

م رود که بخواهیرود. تحقیق کیفی در صورتی به کار میبه کار می (موضوم و مقوالت موردپژوهش) هاپدیده

توان به سهولت یک پدیده از جهات گوناگون موردبررسی قرار گیرد. در چنین مواردی متغیرها را نمی

جامعه  (.8717 شماری از پدیده موردمطالعه باید توجه کرد )بازرگان،های بیبلکه به جنبه مشخص کرد،

کنندگان و تمامی کسانی که شرکت متخصصان ورزش همگانی، برگزارکنندگان، سئوالن،پژوهش شامل م

های پژوهش از میان مسئولین و که نمونه باشد؛می نوعی با رویدادهای ورزشی خانوادگی مرتبط هستند،به

ی گکننده در رویدادهای ورزشی خانوادهای مربوطه و ادراد شرکتکمیته متخصصین هیئت همگانی مشهد،

جهت بررسی برگزاری رویدادهای ورزشی  به روش گلوله بردی انتخاب شدند. (رویپیاده )کوهنوردی،

کننده در رویدادهای ورزشی خانوادگی و استفاده از تجارب مسئوالن و برگزارکنندگان و ادراد شرکت

آوری شد. محقق در ها جمعخانوادگی و همگانی از مصاحبه نیمه ساختاریادته استفاده و اطالعات و داده

سپس برای بررسی و مشخص نمودن  برداری استفاده نمود.و یادداشت انجام مصاحبه از راهنمای مصاحبه

 ها صورت گردت.کننده در پژوهش تحلیل محتوای مصاحبههای ادراد شرکتنظرات و دیدگاه

و اداره کل ورزش و  های مربوطکمیته کنندگان در این پژوهش مسئولین هیئت همگانی مشهد،مشارکت

 کننده در رویدادهای ورزشی خانوادگی و همگانی بودند.جوانان با سوابق مدیریتی و ادراد شرکت

نفر از مسئولین و مدیران هیئت همگانی و اداره کل ورزش و جوانان و 81کننده در پژوهش ادراد مشارکت

نفر  4از این تعداد  دهای خانوادگی بودند.کننده در رویداهای زیر نظر هیئت همگانی و ادراد شرکتکمیته

کنندگان از بین مشارکت بود. 44کننده در این پژوهش نفر مرد،همچنین میانگین سن ادراد شرکت 84زن و 

نفر مربیان  8شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان مشهد، نفر از مدیران هیئت همگانی استان و مشهد، 2
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نفر ادراد  3و های زیر نظر هیئت همگانی، کمیته نفر 4انوادگی،برگزارکننده رویدادهای ورزشی خ

 کننده در رویدادهای ورزشی خانوادگی بودند.شرکت

صورت مستمر و متوالی ها نشان داد برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی بهنتایج تحلیل محتوای مصاحبه

 ردد و هم در تحکیم بنیان خانواده،گها برای شرکت در این رویدادها میهم موجب جذب شدن خانواده

در این میان  کند.وری و کارایی باالی ادراد و جامعه نقش به سزایی ایفا میبهره تعامل اجتماعی ادراد،

اجرا بودن در شرایط و اماکن های همگانی و خانوادگی، قابلهزینه و در دسترس بودن بسیاری از ورزشکم

 باشد.د آن ازجمله عوامل حضور ادراد در رویدادهای ورزشی خانوادگی میمندی از دوایگوناگون و نیز بهره

 حوصلگی، نداشتن مهارتموانع ازجمله مشغله زیاد، نبود امکانات الزم، تنبلی و بی واسطه بسیاری ازاما به

سازی مناسب و آگاهی دادن به مردم، کمبود وسایل نقلیه عمومی، کادی و نداشتن همراه، عدم درهنگ

لذا به  های ورزشی همگانی و خانوادگی با مشارکت کمتری مواجه شده است.ارکت شهروندان در برنامهمش

سازی مناسب با آگاهی درهنگ ایجاد انگیزه در ادراد با جوایز، رسد که ترغیب و تشویق شهروندان،نظر می

ها و مسئله برای حضور خانوادهدادن نسبت به ورزش و دواید آن، دراهم آوردن امکانات الزم، برقراری امنیت 

کند و این امر خود موجب های ورزشی مهیا میها را در برنامهحجاب زمینه جذب و ادزایش مشارکت آن

های تحقیق از طرف دیگر یادته گردد.ها در رویدادهای ورزشی خانوادگی میخانواده حضور هر چه بیشتر

ظ حف اندام،تناسب ادراد خانواده برای کنار هم بودن،حاضر نشان داد که کسب نشاط و احساس لذت، شوق 

های کاهش دشار روانی و دور بودن از مشغله تحکیم بنیان خانواده، ها،مقاوم شدن در مقابل بیماری تندرستی،

 ها و برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی بوده است.زندگی و اجتماعی از دالیل مشارکت در برنامه

و این موضوم دریادته  های زندگی انسان بر کسی پوشیده نیستهای گروهی در همه جنبهرسانهاثر  امروزه،

در جذب  های گروهی راهای تحقیق نقش مثبت رسانههای تحقیق حاضر کامالً مشهود است، چراکه یادته

مسئولین و های ورزش همگانی و خانوادگی نشان داد و بسیاری از و ادزایش مشارکت شهروندان در برنامه
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ا در هعنوان انگیزاننده مناسب جهت حضور خانوادهبه آن ازاند و کننده به این امر اذعان داشتهادراد مشارکت

 اند.رویدادهای ورزشی خانوادگی یادکرده

 گیریبحث و نتیجه 1-9

وضیح ت دارند،های این پژوهش ارتباط ها با توجه به ادبیات پژوهش که با مؤلفهدر این قسمت تحلیل یادته

 شوند.گردته و پیشنهادها ارائه میگیری انجامشوند و درنهایت نتیجهداده می

 لزوم اهمیت مسئله این که هست شماریبی محسنات و دواید شامل جامعه در آن شیوم و همگانی ورزش

 دخیل زیادی عوامل درهنگ هر سازی نهادی برای .سازدمی مبرهن را جامعه در آن درهنگ کردن برنهادی

ها در قبال شهروندان و یکی از توسعه ورزش در میان جوامع یک اجبار و وظیفه اجتماعی دولت .باشندمی

ها به مقوله ورزش و دعالیت ریزیها و برنامهها همواره باید در سیاستشود و دولتحقوق شهروندی تلقی می

 های متفاوت شهروندان مبادرت ورزند )غفوری،تهسازی امکانات ورزشی با نیازها و خواسبدنی و نیز دراهم

ردی هایی چون معنقش مقوله (. با توجه به نتایج پژوهش در ارتباط با مسئوالن و برنامه ریزان ورزشی،8718

های آموزشی رایگان در مورد نحوه ها و دورهبرگزاری کالس های ورزشی جدید به شهروندان،انوام رشته

و کوهنوردی خانوادگی در  سواریروی و دوچرخهو نیز برگزاری مسابقات پیاده های همگانیاجرای ورزش

 های اجتماعی و اقتصادیبا توجه به نتایج پژوهش مشغله ها مؤثر هست.حضور و ترغیب هرچه بیشتر خانواده

ی انوادگها در رویدادهای ورزش همگانی و ختر آنادراد یکی از موانع حضور نیادتن هر چه بیشتر و گسترده

 با مرتبط عوامل ازجمله ورزشی هایباشگاه زیاد هایشهریه و ورزشی وسایل تهیه باالی هایهزینه باشد.می

 مهم عوامل ازجمله اقتصادی وضعیت ،شدهانجام خارجی تحقیقات بررسی در .است مردم اقتصادی وضعیت
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 سایر به نسبت بهتر اقتصادی وضعیت دارای جوامع مردم .است بوده ورزش در مردم حضور برای ذکرشده

 (.8،8000ساندرسون) دارند ورزش در حضور به بیشتری تمایل جوامع،

 اقتصادی و اجتماعی باالی وضعیت داشتند اظهار خود هایبررسی (در8118)8 ماری ترینکا و جیمسون

 شورهاک اقتصادی وضعیت نمایند. تکشر ورزشی هایدعالیت در باالیی سطح در هک گرددمی سبب ادراد

 و اقتصادی مشکالت ،توسعهدرحال شورهایک در .دهد قرار تأثیر تحت را ورزش در تکشر میزان تواندمی

 وضعیت در ایتااندازه اقتصادی ازلحاظ هک شورهاییک سایر در .است برخوردار بیشتری اولویت از هاآن حل

 .است بهتر همگانی ورزش وضعیت دارند، قرار تریمطلوب

 گری گردش صنعت برای ارزشمندی اقدامات هلند دولت گذشته، هایسال طی و دوم جهانی جنگ از پس

 محدوده در زمین هکتار هاده اختصاص به توانمی هک است داده اختصاص درآمدکم مردم دراغت اوقات و

 اشاره چمنزار و بازیزمین ،آبگیرها ،دریاچه ،رویپیاده مسیرهای جنگل، شامل مردم تفریحات به شهری

 آرام، دویدن چون ادراد موردعالقه هایورزش بعضی برای مخصوص تأسیسات نکاما این از برخی در .داشت

 امکانات، این آوردن دراهم دلیل .است آورده دراهم استاندارد حد در آن مانند هاییرشته و اسکی گلف، مسیر

 دولت ،8114 سال در .است سالم تفریحات به پرداختن و دراغت اوقات در ورزش و سبز دضای از استفاده

 دهه از طورکلیبه .است داده اختصاص مردم تفریحات برای زمین هکتار 8000 خود، ساله 82 برنامه در

 تاس گردته صورت ورزش ویژهبه سالم تفریحات به مردم توجه جهت در بسیاری کوششبعد،  به هشتاد

 .(8718 غفوری،)

رسانی رویدادهای ورزشی و ایجاد انگیزه در اطالم جمعیاستفاده از وسایل ارتباطبا توجه به نتایج پژوهش 

 اثرگذار مهم موارد ازجمله تبلیغات باشد.در ادراد ازجمله راهکارهای توسعه ورزش همگانی و خانوادگی می

                                                           
1 -Sanderson 
2 - Jamieson & Katherine marie 
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 زمینه این در را مهمی نقش تواندمی ورزش، به نسبت مردم دیدگاه تغییر با تبلیغات .است ورزش توسعه در

 ،تحرکیبی خطرات مورد در هشداردهنده تابلوهای ورزشی، پوسترهای چون وسایلی از استفاده .نماید ایفاء

 مردم بین در ورزش توسعه هایروش ازجمله عمومی معابر و محادل در گسترده تبلیغات از استفاده

 تلویزیونی هایبرنامه پخش بدنی هایدعالیت در تکشر برای کنندهکمک عوامل ازجمله .است شدهعنوان

 (.8718 مظفری،) باشدمی

 توسعه با ورزشی هایرسانه چهارگانه هاینقش بین دادند نشان پژوهشی در (8710مرادی و همکاران )

 تأثیر باوجود که داشتند اظهار هاآزمودنی همچنین .دارد وجود معناداری ارتباط همگانی ورزش درهنگ

 .ندارند مسئله این به مطلوبی و مناسب توجه ورزشی هایرسانه همگانی، ورزش توسعه بر ورزشی هایرسانه

 موردبررسی هابرنامه در باید آموزیدانش ورزش که رسیدند نتیجه این به( 8087) همکاران و عروجی دروغی

 جایگاه ارتقاء و موجود شرایط از خروج برای رسانه با بیشتر تعامل ایجاد برای را رویکردهایی و بگیرد قرار

 ورزش توسعه در جمعی رسانه دعلی شرایط شناسایی دقیق،ریزی برنامه برای هاآن نماید، کشف متوسطش

 بخش و غیردولتی هایسازمان به دولت سوئد در دهدمی نشان هابررسی .دانستند ضروری را آموزیدانش

 .ندک عمل ترقوی همگانی، ورزش گسترش یعنی خود هدف به نیل در تا داده ایویژه امتیازهای خصوصی،

 .گرددمی تأمین آموزش و تمرین عضویت، هایشهریه اخذ طریق از دوق، هایسازمان درآمدهای از بخشی

 این برای مالیاتی هایمعادیت ت،کمشار به مردم تشویق و همگانی ورزش توسعه از حمایت منظوربه دولت

 هایدعالیت در مردم بیشتر حضور و همگانی ورزش توسعه برای ناداکا دولت .گیردمی نظر در هاسازمان

 هایدعالیت هک هاییسازمان همچنین (.8111 ،8لوندی) است گردته نظر در مالیاتی راهبردهای ورزشی

 بخش هردو در امتیازها این .شد خواهند مندبهره دوق هایبخشودگی از نندک مالی پشتیبانی را ورزشی

 . است بیشتر همگانی ورزش در آن وزن لیکن دارد وجود همگانی و قهرمانی ورزش

                                                           
1 -Lundy 
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 توسعه با دیگر سوی از کندمی دریادت پول آنان از مردم به خدمات ارائه برای طرف یک از چین دولت

 کشور در (.8008 ،8)هونگ کندمی کمک ورزش کردن همگانی به خصوصی بخش و حمایتی هایبرنامه

 سال از .است ورزشی هایبرنامه توسعه و هدایت مسئولیت مهم هایبخش از یکی خصوصی بخش ژاپن

 ادراد مندیبهره سبب تا قرارداد دولت اختیار در را خود تسهیالت و امکانات خصوصی بخش بعد به 8111

 تقریباً  طورکلیبه (.88008ایکدا،) کرد برخوردار مالیاتی هایمعادیت از را هاآن نیز دولت و ورزش از بیشتری

 نظارت تحت هاآن همه دعالیت اینکه جالب نکته و آیندمی دولت کمک به خصوصی بخش کشورها همه در

 هدایت به دولت و گردیده بیشتر نظارت این است ارتباط در عمومی منادع با که مواردی در و است دولت

توجه به نتایج این پژوهش نیز بسیاری پردازد. با می مردم اقشار تمام بین در ورزش توسعه برای هابخش این

هایی خصوصی متشکل از مدیران ورزشی باتجربه و متخصصین امر از مردم و مسئولین به تشکیل گروه

التحصیالن این رشته در برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی و همگانی اعتقاددارند و بدنی و دارغتربیت

 بینند.تن کیفیت آن مفید میحضور بخش خصوصی را برای گسترش و باال رد

کننده در پژوهش ازجمله مسئولین و مردم به آن اشاره داشتند که دیگر عاملی که بسیاری از ادراد شرکت

باشد عدم و جود وسایل نقلیه مناسب و نبود پراکندگی مناسب به این در حضور یادتن کمتر مردم مؤثر می

ها باشند و یا این مکانهای ورزشی در سطح شهر نمیز مکانمعنی که همه اقشار جامعه قادر به استفاده ا

 پذیرد.ها صورت نمیبندی مناطق شهرداریاساس تقسیم در همه مناطق و رویدادها ورزشی خانوادگی بر

 محل از ورزشی نکاما داصله دوری .گرددمی محسوب ورزش توسعه در تأثیرگذار عوامل ازجمله ونقلحمل

 هک هستند عواملی ازجمله هوا سردی هوا، آلودگی ترادیک، محدوده ذهاب، و ایاب باالی هزینه سکونت،

 حضور مورد در آمدهعملبه هایبررسی از پس .کندمی ایجاب را عمومی ونقلحمل ناوگان توسعه ضرورت

 به .شد داده تشخیص وآمدردت ،آنان مشکالت ترینمهم از یکی آمریکا، در همگانی ورزش در روستائیان

                                                           
1 -Hong 
2 -Ikeda 
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 گردته نظر در ورزشی هایمکان به روستائیان ونقلحمل برای رایگان های: اتوبوسهک شد مقرر منظور همین

 (.8111 درانکیش،) شود خریداری ورزشی نکاما به آنان ونقلحمل برای نکاودک ویژه هایاتوبوس .شود

ه با توجه ب بسیار مهم است، های همگانی و خانوادگیدیده در توسعه ورزشنیروی انسانی باتجربه و آموزش

های ورزشی برای آگاهی دادن دیده در مکانکننده به حضور ادراد آموزشنتایج پژوهش بسیاری مردم شرکت

های عمومی ورزشی اشاره چگونگی انجام صحیح حرکات ورزشی و جلوگیری از آسیب نسبت به ورزش،

خانوادگی و همگانی و گرایش هر چه بیشتر  داشتند و حضور این ادراد را در گسترش رویدادهای ورزشی

 اخیر، هایسال در شورک در انسانی نیروی تربیت زاکمر ادزایش دانستند.مردم به ورزش حائز اهمیت می

 مربیان درصد هشتاد سال، در استرالیا ورزش میسیونک گزارش طبق بر .دارد گروه این نقش اهمیت از نشان

 آمار .بود درصد 82 دقط ایران در آمار این کهدرحالی بودند دعال سوئد شورک مربیان صد در 32 و استرالیا

 و آمریکا برابر 71 حدود ایران در ورزشی رشناسکا هر پوشش تحت ورزشکار هک است آن از حاکی موجود

 11 سوئد، برابر 17 حدود هک پردازد ورزشکارمی 341 پرورش به ایران در مربی هر (.8) است کانادا برابر 42

 است. شورک در همگانی ورزش مربیان مک تعداد دهندهنشان امر این هک باشدمی ناداکا برابر 17 و آمریکا برابر

 همچنین .باشدمی مربیان استخدام و آموزش استرالیا، شورک ملی برنامه سند در مهم راهبردهای ازجمله

 70000 حدود ساالنه هک است شدهتدوین مربیگریاعتبارنامه  برنامه شور،ک این در مربیان از حمایت برای

 در کهدرحالی هستند دعال مربیان صد در 82 ایران در هک دهدمی نشان آمار .شوندمی مندبهره آن از مربی

بنابراین  باشد.درصد می 7/10پردازند، این میزان می ورزش به آن مردم درصد 28هک استرالیا مانند شوریک

 برگزاری ،باتجربه انسانی نیروی و مربیان تربیت به دقیق، ریزیبرنامه با شور،ک ورزشالزم است که مسئولین 

 ادراد درصد ده دقط هک دهدمی نشان آمار .ببرند بین از را مجرب انسانی نیروی کمبودعلمی، ارتقا  هایدوره

 همگانی ورزش در مردم حضور عدم مسئله .(8717بدنی،تربیتسازمان ) پردازندمی ردنک ورزش به جامعه

. با توجه به نتایج باشد داشته پی در آینده در را ناخوشایندی عواقب تواندمی هک است مهمی بسیار مسائل از
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عنوان متولی اصلی برگزاری رویدادهای ورزشی پژوهش عدم اختصاص بودجه کادی به هیئت همگانی به

های مربوطه زیر نظر هیئت موجب شده است تا برگزاری این ی و در رابطه با آن کمیتهخانوادگی و همگان

سالمتی ادراد  بار ببینیم که این امر مطمئناً به انگیزه حضور مردم،رویدادهای ورزشی را هرچند ماه یک

یگر آسیب های ورزشی از دل رویدادهای ورزشی و مسائل دجامعه، تحکیم بنیان خانواده، تشکیل خانواده

 کند.جدی وارد می

 و مسابقات برگزاری جدید، نکاما ساخت در را آن توانمی همگانی، ورزش به بیشتر بودجه اختصاص با

 مورداستفاده ورزش هایددراسیون برای تجهیزات دادن قرار اختیار در انسانی، نیروی تربیت ،جوایز اهدای

 گسترش برای حمایتی هایروش با باید دولت نیست، درآمدزا ذاتاً همگانی، ورزش اینکه به توجه با .قرارداد

ها بخش سایر از بیش همگانی ورزش بخش به شدهداده اختصاص بودجه شورها،ک اغلب در نماید. اقدام آن

 .است داده اختصاص همگانی ورزش توسعه به دالر میلیون 20 تا 40 حدود اناداک زیکمر دولت .باشدمی

 این ورزش میسیونک طریق از استرالیا دولت .است بوده دالر میلیون 80 قهرمانی بخش برای بودجه این اما

 این عالوهبه .است داده اختصاص ورزش بخش به را استرالیا دالر میلیون 11 مبلغ 8111-11 سال در شورک

 سبک درآمد ورزشی ملی هایسازمان و هانمایندگی و مالی کنندگانحمایت از دالر میلیارد 81 کمیسیون

 ،8شد )بویت هزینه انکودک تکمشار ترویج برای ایویژه طرح قالب در درآمد این از بخشی .است ردهک

 و باالتر مهارت گردتند، قرار طرح این پوشش تحت هک انیکودک هک داد نشان مطالعه یک نتایج .(8008

 به صد در یک ادزودن برای استرالیا دولت (.8111 درانکیش،) داشتند ردنک ورزش برای بیشتری تمایل

 (8118) لوندی (. 8،8008باومان) میلیون دالر هزینه کرده است 34/0 همگانی ورزش کنندگانشرکت تعداد

 هزینه همگانی ورزش گسترش برای دالر میلیون 82 ساالنه استرالیا دولت اگر است آورده خود گزارش در

 در (.8111 بود )لوندی، تاثیرگذارخواهد جامعه مردم سالمت بر برابر صد از بیش ایهزینه چنین دایده ند،ک

                                                           
1 -Boit 
2 -Bauman 
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 این بودجه .است بیشتر هابخش سایر به نسبت همگانی ورزش بودجه شمالی، ایرلند بدنیتربیت جامع برنامه

 اهمیت دوق، هاگزارش درسد.  ر می 8003 سال در پوند هزار 300 به 8008 سال در پوند هزار 200 از بخش

 مشکالت باوجود هک رسدمی نظر به .است واضح و روشن قهرمانی غیر هایورزش برای بودجه اختصاص

 ورزش به را بیشتری سهم بایستی دولت ورزشی، هایدعالیت عدم از ناشی مردم سالمتی تهدید و اقتصادی

 .نماید ایفاء جامعه سالمتی بهبود در مؤثری نقش تواندمی هک دهد اختصاص شورک در همگانی

تلف های مخبا استفاده از مناسبت برگزاری منظم و باکیفیت رویدادهای ورزشی خانوادگی در ایام تعطیل و

با توجه به نتایج پژوهش  (دارخانه نوجوان، پیر، کودی، محصل، کارمند، ها )بازنشسته،با حضور همه طیف

 سازمان همکاری با هاشهرداری اخیر، هایسال طی در باشد.حاضر در توسعه ورزش همگانی مؤثر می

های مناسبت به سواریدوچرخه کوهنوردی، ،همگانی دوهای مانند مسابقاتی برگزاری به اقدام بدنیتربیت

 اهداء جوایزی حاضرین به مسابقات پایان در هک است نموده تعطیل روزهای در مسابقات برگزاری مختلف،

 نیز مقامی هک ورزشکارانی از بیشتری تعداد به بلکه برندگان، بهتنها نه مسابقات، این از بسیاری در .شودمی

 مختلف، هایمناسبت به نیز هاوزارتخانه بدنیتربیت ادارات گردد.می اهداء جوایز این نیز ،اندننموده کسب

 اشاره دولت هفته مسابقات به توانمی هاآن ازجمله هک کنندمی برگزار خود ارمندانک بین در را مسابقاتی

سازمان ) یابند ادزایش همگانی هایورزش در کنندگانشرکت هک گردیدهسبب  مسابقات، این برگزاری .نمود

 (.8717 بدنی،تربیت

 ،خانوادگی وضعیت به توجه گروهی، هایرسانه از استفاده جامعه، مختلف اقشار اقتصادی وضعیت بهبود

 اولویت عمومی، ونقلحمل ناوگان گسترش جوایز، اهدای و ورزشی مسابقات برگزاری، تأهل درزند،تعداد 

 خصوصی بخش گذاریسرمایه از استفاده دیگر دراغتی مسائل سایر به نسبت دراغت اوقات به ورزش دادن

 تحقیق هاییادته و نظری مبانی به توجه با .گرددمی محسوب همگانی ورزش توسعه عوامل ترینازجمله مهم

 موارد ازجمله تبلیغاتی تابلوهای از استفاده و معابر در گسترده تبلیغات ورزشی، پوسترهای از استفاده
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اماکن ورزشی مناسب و  ایجاد دیگر، مهم موارد ازجمله .است همگانی ورزش توسعه در تبلیغات تأثیرگذار

 نقش توانندمی نیز هارسانه باشد.دسترسی سریع و آسان در همه مناطق برای همه اقشار مردم میقابل

 ورزش به تلویزیونی هایبرنامه از بیشتری سهم اختصاص به توانمی هاآن ازجمله که کنند ایفاء را مهمی

 ازجمله نیز بودجه .داشت اشاره و حضور هر چه بیشتر ادراد با خانواده هادر رویدادهای ورزشی همگانی

 در آن از استفاده ویژهبه و همگانی ورزش به مربوط بودجه ادزایش .است زمینه این در دیگر مؤثر عوامل

 توجهیقابل نقش مختلف اقشار اقتصادی وضعیت .است شدهارائه کارهایراه ازجمله ورزشی اماکن ساخت

 کردن ورزش سویبه را هاآن تواندمی مردم سرانه درآمد ادزایش و اقتصادی وضعیت بهبود .کندمی ایفاء را

 محل زیاد داصله واسطهبه مترو و رانیاتوبوس سیستم مانند عمومی ونقلحمل ناوگان گسترش .دهد سوق

 با نیز خصوصی بخش .کند ایفاء زمینه این در را توجهیقابل نقش تواندمی ورزشی اماکن با ادراد سکونت

 ورزشی مختلف هایرشته در مجرب انسانی نیروی تربیت و ورزشی اماکن ساخت چون هاییسیاست اعمال

 ،گرددمی ورزش از مردم از بسیاری دوری سبب که مواردی ازجمله .کندمی کمک همگانی ورزش توسعه به

 نیروی تربیت همچنین و علمی مسائل به آگاه و باتجربه مربیان از استفاده .است مجرب انسانی نیروی کمبود

 مردم آوریروی .نماید کمک همگانی ورزش توسعه به تواندمی مختلف هایورزش برایموردنیاز  انسانی

 به هک دهدمی سوق سمت این به را مسئولین گرددمی حاصل ردنک ورزش از هک دوایدی و ورزش سویبه

ورزشی  رویدادهای همگانی ورزش در کنندگانشرکت تعداد ادزایش سبب هک بپردازند هاییروش بررسی

 همواره آن بودن آسان و پرهزینه لوازم و اسباب به نیاز بدونورزشی خانوادگی  رویدادهای .گردد خانوادگی

 مطالعه مستلزم مردم اقشار بین در ورزش این بیشتر چه هر توسعه لیکن ،باشدمی مردم ثریتاک موردتوجه

امید است مسئولین و مدیران مرتبط با رویدادهای ورزشی  .است آن مختلف هایراه بررسی و تحقیق و

این  سازیدرهنگاشاره شد در  هاآناجمالی به  صورتبهخانوادگی و همگانی با رعایت مواردی که 
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ا این رویدادها ر و بیشتررویدادورزشی پایه و ایجاد انگیزه در مردم موجبات بهبودی و گسترش هر چه بهتر

 .دراهم سازند

 پیشنهادها 1-4

دهای رویداپیشنهادهای کاربردی برای مسئولین و مدیران مرتبط با  اساس نتایج پژوهش، بردر این بخش

 بر توسعه ورزش همگانی شود. همچنین برای بررسی بیشتر عوامل مؤثرورزشی خانوادگی و همگانی ارائه می

 گردد.ورزشی خانوادگی مواردی برای تحقیقات آتی به محققان پیشنهاد می رویدادهای و

 پیشنهادهای کاربردی 1-4-5 
  گردد ددراسیون ورزش همگانی پیشنهاد میبا توجه به نتایج پژوهش به مدیران ارشد و روسای

های الزم برای ورود بخش خصوصی متشکل از ادراد مجرب و با تخصص در حیطه حمایت

بدنی و نیروهای داوطلب صورت بگیرد تا با آموزش نیروی انسانی و برگزاری هرچه بیشتر تربیت

 تر مردم را شاهد باشیم.رویدادهای ورزشی خانوادگی حضور گسترده

 های یدهگردد از اپیشنهاد می ا استناد به نتایج پژوهش به ادراد مرتبط با رویدادهای ورزشی همگانیب

اختصاص  جذاب و نوآورانه برای گسترش رویدادهای ورزشی خانوادگی حمایت شود و عالوه بر

 هم آید.ها در سطح استانی و کشوری درازمینه الزم را برای اجرایی شدن آن دهنده،جوایز به ارائه

 های سیستم ها،با استفاده از نتایج این پژوهش ضروری است در طراحی شهری )طراحی خیابان

و دراهم کردن امکانات مناسب ورزشی باقیمت  (هاها و ورزشگاهپاری ونقل، اماکن تفریحی،حمل

 های مردمی در رویدادهایهر چه بیشتر همه طیف ارزان و در دسترس برای مردم امکان حضور

 ورزشی خانوادگی دراهم آید.

  عدم شرکت مردم در گسترش روز ادزون بیماری ها، مرگ و میر، ادزایش بیمارستان ها، با توجه به

به مدیران و مسئولین مرتبط با ورزش همگانی رویدادهای ورزشی وحضور همه ادراد خانواده 
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مناطق شهرداری در هر شهر، اساس  گردد در برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی برپیشنهاد می

رزشی خانوادگی های ورزشی در نقاط مختلف شهر و ادزایش رویدادهای وکاهش پراکندگی مکان

 مستمر تالش نمایند. باکیفیت و

 های همگانی در ها با کمک ددراسیون ورزشگردد همه ارگانبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

توسعه ورزش همگانی همکاری نمایند و دولت با وضع  برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی و

های بیشتر مردم از اماکن و های قانونی و عملی برای استفاده گروهقوانین و مقررات الزم، زمینه

 دراهم شود. ها است،ای که در اختیار سازماندضاهای ورزشی

 پیشنهادهای پژوهشی  1-4-2
 درهنگی  -و عوامل اجتماعی سنجی از اقشار مختلف مردمهای مشابه در رابطه با نیاز ام پژوهشانج

 .در زمینه ورزش های همگانی موثر

 راهکارهای جذب و ادزایش مشارکت  یکرد کیفی مبنی برهای دیگر با استفاده از روانجام پژوهش

 .شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی

 توسعه ورزش همگانی از طریق انجام مطالعات  ها و الگوهای سایر کشورها درزمینهبررسی مدل

 المللی.های مختلف بینتطبیقی در عرصه

 ارائه راهکارهای اصولی و عملی برای نهادینه کردن ورزش در بطن  هایی در جهتانجام پژوهش

 زندگی اقشار مختلف جامعه.

 راهکارهای ردع موانع، ارتقا و توسعه ورزش خانوادگی در بین اقشار بررسی  هایی جهتانجام پژوهش

.مختلف مردم



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

808 



 

 
 

 

 

 

 

 

807 



 منابع و مآخذ

 114   

 

 (. نیاز سنجی از اقشار مختلف زنان ایرانی در زمینه ورزش های همگانی.8711اتقیا،ن.) -

 (. روان شناسی بازی ، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور8718احمدوند،م.) -

 توسعه ،چاپ ششم ، تهران: انتشارات کیهان. یشناسجامعه(. 8711ازکیا،م. غفاری ،غ.) -

 ناشر ، دانشگاه علوم پزشکی ایران. –(. ورزش و پی آور سالمتی جان و تن 8732،م.) اصفهانی -

ساله شهر  81-40 بر گرایش بانوان مؤثراقتصادی (. بررسی عوامل درهنگی ، اجتماعی و 8713امیری مقدم ، م .)- -

 کارشناسی ارشد ، پژوهشگری دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن. نامهانیپاکرمان به ورزش ، 

درآمدی بر روش تحقیق کیفی در "(8717امیری،م.نوروزی سید حسینی،ر.خطیب زاده ،م.آزادان،م.اسماعیلی،م.) -

 .840-18چاپ اول ،تهران،انتشارات دانشگاه تهران، صفحات  "ورزش

استیک بر ویژگی های عصب روان شناختی کودکان دچار اختالل (.اثر تمرینات ژیمن8714امینی،ح.جابری مقدم،م.) -

 871-883(: 8)3ورزشی ، –هماهنگی رشدی .رشد و یادگیری حرکتی 

 شفیعی ، تهران : سمت. درضایحم ترجمه(. ورزش و جامعه ، 8718انورالخولی ، ا.) -

ندی ، تهران ، معاونت امور ( . چکیده مقاالت برگزیده دومین همایش ملی توسعه ورزش شهرو8711ایازی ، م .) -

 اجتماعی و درهنگی شهرداری تهران .

 دکتری، رساله .ایران در همگانی ورزش کردن نهادینه در مؤثر عوامل یسازمدل و شناسایی (.8718آصفی ، ا .) -

 .81دانشگاه تهران ، ص  یبدنتیترب دانشکده

بدنی )مطالعه موردی  یهاتیدعالبر مشارکت بانوان جوان در  شدهادرای(. بررسی نقش دواید 8713، م.)مهر پارسا- -

 .8: بانوان شهر یزد ( ، دصلنامه المپیک ، سال شانزدهم، شماره 

 (.ورزش و اضطراب.8711.)8پناهی، -

 .13-804،ص ص 88(. جایگاه ورزش در اوقات دراغت زنان ایرانی ، نشریه حرکت ریال شماره 8710تندنویس ،ف.) -

 .8717- یبدنتیتربجزوه مطالعات تفصیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی طرح جامع ورزش کشور ، سازمان - -

آینده ،  یهابرنامه، استراتژی و  اندازچشم(. ورزش همگانی در ایران و تدوین 8718جوادی پور،م. سمیع نیا ، م.)- -

 .88-70، ص  4کاربردی در مدیریت ورزشی ، شماره  یهاپژوهشنشریه 

دری دختران نوجوان و والدینشان از نقش خانواده در "(.8718حسینی،و.انوشه،و.عباس زاده،م.احسانی،م.) -

 .18-33، صص:87ورزشی ، شماره -حرکتی یریادگی، رشد و "ردتار دعالیت بدنی در دختران یریگشکل
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شهروندان تهرانی به ورزش همگانی به تفکیک سن ف جنسیت، منطقه ،  یجازسنین(. 8711حیدری چروده ،م.)- -

، تهران ورزش همگانی و شهروندان تهرانی ، چاپ اول ، انتشارات جامعه و  881-811دضا و سازمان ، ص ص 

 درهنگ تهران.

لیغات (. کیفیت زندگی و شاخص خوشبختی ، چاپ اول ، تهران: شرکت روابط عمومی و تب8711خوارزمی ،ش.) -

 هفت تبلیغ .

مجلس  یهاپژوهشدر سایت مرکز  شدهدرج(. بررسی وضعیت ورزش همگانی کشور ، 8714خورشیدی ، ا. )- -

     شورای اسالمی .

(. ورزش ، اقتصاد شهری ، حکمرانی یا مدیریت واحد شهری ، چکیده مقاالت برگزیده 8711، م .) چهرهخوش -

 دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی ، تهران ، معاونت امور اجتماعی و درهنگی شهرداری تهران.

 (. مقاله اهمیت تربیت بدنی در تعلیم و تربیت کودکان.8714دروار،ز.) -

سیاسی، ترجمه منوچهر سیاسی، تهران، انتشارات سمت،  یشناسجامعهمقدمه -ه و سیاست(.جامع8733راش،م.) -

 .888ص 

 (. تاریخ اجتماعی ایران ، جلد سوم ، تهران ، انتشارات امیرکبیر.8738راوندی ، م.) -

ه نشگاکارشناسی ارشد ، دا نامهانیپامدارس پسرانه خراسان ،  یبدنتیترب(. بررسی وضعیت 8738رضایی ، ... .) -

 تهران . معلمتیترب

در ورزش همگانی در  کنندگانشرکت(. بررسی انگیزه های 8711رمضانی نژاد،ر. رحمانی نیا، ف. و تقوی تکیا، ا.)- -

 .2-81ص ص : 8دضاهای روباز ، نشریه مدیریت ورزشی ، شماره 

دانشجویان ورزشکار ایرانی و  یهازهیانگو  هادگاهید(. مقایسه 8711رمضانی نژاد،ر. محبی ، ج . و دمیرچی ، ا. )- -

 .813-818، ص ص  7ورزشی )حرکت(،شماره  تیریمدبدنی و ورزشی ، نشریه  یهاتیدعالغیر ایرانی درباره 

درباره  یرانیا ریغورزشکاران ایرانی و  یهازهیانگو  هادگاهید(. مقایسه 8711رمضانی نژاد،ر.محبی،ح.و دمیرچی،آ.)- -

 18-813،صص7بدنی و ورزشی،نشریه مدیریت ورزشی)حرکت(،شماره  یهاتیدعال

همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی . مجله حرکت ، شماره  یهارسانه(. تبیین جایگاه 8711روشندل ، ط.) -

77. 
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ز راهبردی جامعه در ادکار عمومی ا یهابرنامه(. طراحی و تبیین مدل نهادینه کردن 8711روشندل اربطانی ، ط.) -

ایران،( رساله دکتری ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه 8404)سالهستیب اندازچشمجمعی ، مورد سند  یهارسانهطریق 

 تهران.

بر میزان گرایش شهروندان به مشارکت در ورزش همگانی ، ص  رگذاریتأث(. بررسی عوامل 8710سعیدی ، م، ا.)- -

 ، ورزش همگانی و شهروندان تهرانی ، چاپ اول ، انتشارات جامعه و درهنگ ،تهران. 84-888ص 

ورزش همگانی و  یهابرنامهمشارکت شهروندان در   شیادزا و(. تبیین راهکارهای جذب 8718سید عامری ، ح .) -

 .87-74ص  ، 4کتی ، سال دوم ، شماره یریت ورزشی و علوم حرمد یهاپژوهشتفریحی ، 

ورزش همگانی در ایران ، نشریه پژوهش در علوم  یهاچالش(. بررسی 8710شعبانی ،م.غفوری ،ف. و هنری ، ح.)- -

 .87-81، ص ص 80ورزشی ، شماره 

اسالمی کشور با تأکید بر  آزاد یهادانشگاه(. نحوه گذراندن اوقات دراغت دانشجویان دختر 8710، م.)یاصفان -

 .1ورزشی ، حرکت ، ش  یهاتیدعال

 ی و ورزش،چاپ دوم، انتشارات بامداد کتاب.بدنتیترب(.مبانی روانی و اجتماعی 8711عبدلی،ب.) -

ورزش کشور . رساله  یاصل یهامؤلفه(. طراحی و تدوین مدل نقش تلویزیون در توسعه 8717عرب نرمی ، ب.) -

 .88دانشگاه تهران ، ص  یبدنتیتربدکتری ، دانشکده 

جمعی ) رادیو ، تلویزیون و  یهارسانهبه نقش  یبدنتیترب(. مطالعه و بررسی نگرش متخصصان 8718غفاری، ف. ) -

 .23-31ص  ،81انی ،نشریه حرکت، شماره نشریات ( در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگ

 یهایزیربرنامهفریحات مطلوب جامعه و ارائه مدل برای (. مطالعه انوام ورزش همگانی و ت8718غفوری ، ف.)- -

 آینده ، طرح پژوهشی ، تهران.

بر گرایش به ورزش  همگانی و قهرمانی  برای تعیین راهبردهای ورزش در  مؤثر(. تعیین عوامل 8718غفوری ،ف.)- -

 جمهوری اسالمی ایران ، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس .

،  4مشارکت ورزشی دانشجویان ، پژوهشنامه علوم تجربی،     شماره  یشناختجامعهین ( .تبی8711دتحی ،س .)- -

 .  841-837ص 

علوم اجتماعی ، سال سوم ،  نامهپژوهشمشارکت ورزشی دانشجویان ،  یشناختجامعه(. تبیین 8711دتحی،س.)- -

 ، زمستان.4شماره 
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 (.ادسردگی و ورزش.8711.)8دراهانی، -

(.بررسی اثر بخشی آموزش محتوای الکترونیکی) قصه و بازی ( بر همدلی پسران پایه سوم ابتدایی 8717دروزانفر،ف.) -

 شهرستان کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.

انگیزه مشارکت با سوگیری ورزشی  (. ارتباط8711حسینی ،ر. و دارسی ، م.) زاده عطاردوالدین،ج. سهرابی ، م.- -

 .70-71، ص ص  4دانشجویان ورزشکار ، دصلنامه المپیک ، شماره 

 در ورزش ، تهران : بامداد کتاب . یارسانه یهاتیدعال(. 8713قاسمی ، ح .) -

زنان (. تأثیر حمایت اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی  بر مشارکت 8711قائدی ، ه.نوبخت ،ر. و دانشجو ، م.ه.)- -

 .8-81، ص ص  8ورزشی ) مطالعه موردی : زنان شهر المرد( دصلنامه زن و بهداشت ، شماره  یهاتیدعالدر 

، ورزش همگانی و 880-811مطالعات ورزش در حوزه ورزش همگانی ، ص ص  لیتحل درا(. 8710قدیمی، ب.)- -

 شهروندان تهرانی ، چاپ اول ، انتشارات جامعه و درهنگ ، تهران.

 از قرآن ، چاپ سوم. ییهادرس(. راهکارهای تقویت انگیزه و نشاط ، تهران ، نشر مرکز درهنگی 8710قرائتی ، م .) -

 آزادشهرکارشناسی ارشد دانشگاه  نامهانیپا(. بررسی وضعیت ورزش صبحگاهی شهر تهران . 8710کاتوزیان ، م.)- -

 تهران مرکز.–تهران 

راغت و تفریحات سالم ، چاپ اول ، انتشارات مبتکران و پیشروان ، تهران ، (. مدیریت اوقات د8710کاشف، م،م.)- -

 .28-10ص ص 

گروهی در ورزش ایران ، طرح پژوهشی ، پژوهشکده  یهارسانه(. بررسی نقش مطبوعات و 8711کردی ، م. ) -

 و علوم ورزشی ، تهران. یبدنتیترب

 انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.چاپ اول،  -یبدنتیترب(.اصول و مبانی 8718،م.)در کوشا -

 .87-88،   ص 81، شماره  یبدنتیتربورزش همگانی ، دصلنامه رشد آموزش  اندازچشم(. 8713گائینی، م .) -

 .71-810(. ورزش برای همه ، چاپ اول ، انتشارات آوای ظهور ، تهران ، ص ص 8718، م .)آرا مجد- -

ی در شاهنامه و جایگاه درهنگی و مردمی آن ، دانشگاه آزاد اسالمی ، (. ورزش و ابزارهای ورزش8738مدنی ، س.) -

 . یشناسمردمکارشناسی ارشد رشته  نامهانیپا

، مشارکت اجتماعی ،  یرساناطالم یهانقش یهامؤلفه(. مقایسه زیر 8710مرادی ،م.هنری ،ح.و احمدی ،م.)- -

 .813-810صص  .1ورزشی ، شماره  ی . مدیریترسانه ملی در ورزش همگان یسازدرهنگآموزش و 
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تفریحی آبی ، ) مطالعه  یهاورزشمشارکت زنان در  یهازهیانگکارشناسی ارشد ،  نامهانیپا(. 8718مرتضایی، ل.) -

 .17-12موردی : زنان استان خراسان رضوی( دانشگاه شاهرود ، ص ص 

 .88انتشارات برگ زیتون ، تهران ، ص (. زن و حقوق انسانی، 8710مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری .) -

 (.8718) یبدنتیتربمطالعه تفصیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی ، تهیه و تنظیم ، سازمان - -

( . وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان ، نشریه علوم 8714مظفری ، ا . قره ، م .) -

 .1حرکتی و ورزش ، ش 

حرکتی و ورزشی در جمهوری اسالمی ایران  یهاتیدعال(. توصیف نگرش و گرایش مردم نسبت به 8718مظفری ،ا.) -

 علمی کشور)کمیسیون علوم انسانی( یهاپژوهش، طرح ملی زیر نظر شورای 

، نشریه "وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان"(.8714مظفری ،س.ا.ا،و قره،م.م.) -

 .838-828(. شماره صفحه1)7و ورزشی ، شماره دوره  علوم حرکتی

 . تهران : انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. یجمعارتباط(. وسایل 8711معتمد نژاد ، ی .) -

(. توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش 8711معتمدین،م.مددی،ب،و عسکریان،ف.)- -

 .11-13، ص ص 87زشی، شماره همگانی ، نشریه پژوهش در علوم ور

 بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی . مؤثردرهنگی  –(. عوامل اجتماعی 8718)ی،ج. نیالدنیمع- -

شهید  یعلمئتیهبدن اعضای  یهاتیدعال(. ارتباط بین تحلیل ردتگی و 8711مفلحی،د.قهرمان تبریزی ،ی.)- -

 ، زمستان.83باهنر کرمان ، پژوهش در علوم ورزشی ، شماره 

 .81، نشر جیحون، ص  یریپذجامعهبر  یشناختجامعه(. درآمدی از 8711منادی،م.) -

پژوهشی  –، چاپ اول ، تهران: موسسه درهنگی  یجمعارتباطبر نظریات و مفاهیم  یامقدمه(. 8710مهرداد، ه.) -

 داران.

 . بررسی عوامل موثر بر نشاط دختران و زنان جوان استان ایالم.(8712مهردادی ،ا.) -

(. کودکان ، چاقی و ورزش) راهکارهای عملی برای پیشگیری و درمان اضاده 8718میناسیان،و.مرندی،م.کلیشادی،ر.) -

 وزن کودکان و نوجوانان. اصفهان: انتشارات بهداشت.

 یهاجنبههادر  درضشیپو  هازهیانگتفریحی ) یهاورزش(. مشارکت در 8711نادریان جهرمی ،م. و هاشمی ، ه.) -

 .71-27، ص ص 88تفریحی ورزش ( نشریه پژوهش در علوم ورزشی ، شماره 
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 ترجمه دکتر باقر ثنایی،تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم. "خانواده یدرمانروان"(.8718هی لی ، جی .) -
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Abstract 

Today, physical education and sport as a necessity and a basic and infrastructure requirement 

has been dramatically a growing concern for everyone. Priorities, attitudes and interests 

determine the degree of people's participation in sport for all. As the sport plays the biggest 

role to form the personality and education of families, Promotion of sports should begin from 

the family. Sports education in the home and family is based on certain principles that it 

could be involved in the development of sport for all as its origin. The aim of this study was 

to investigate the role of carry out families sporting events in sport for all development that 

was used qualitatively. The statistic population consisted of officials, organizers, 

professionals of sport for all, the participants and all those who were related to the families 

sport event in Mashhad city.  Of these, along with collection and data analysis, 18 persons 

were selected using judgment and snowball methods. Validity and reliability of this study 

were rooted in four aspects of reliability, transferability, dependability and dependability and 

verifiability. Generality, multi-level efficiency, making culture was identified as families 

sport’s features. General motivation, self-management were identified as factors that family 

sport plays a role in the development of sport through their exercise. Uncertain financial 

decisions, cultural and social constraints, administrative problems were identified as barriers 

to family events. Making Infrastructure, design and performance were identified as 

development strategies of family sports.  

The most emphasis were on lack of holding regularly and continuously family sports events, 

advertising and notification to make motivation, budget and appropriate spaces and sports 

places for presence of family and the need for appropriate assessment in relation to the 

absence of people. Due to the results of officials and organizers research, they should try to 

hold more family sport event with appropriate plan and different methods and places and 

make an effort to encourage people to be in these events and development of sport for all 

would be fulfilled between different groups of people through this. 

Keywords: family sporting events, qualitative research, sport for all 
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