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ABSTRACT
Background and Objective: Citizenship sport is a social phenomenon that guarantees the 
mental health of human beings and is an important factor in improving their quality of life. The 
aim of this study is to determine the effective indicators of citizenship sports in metropolitan 
areas of Iran.
Materials and Methods: The present study has a hybrid (qualitative-quantitative) approach. 
In the qualitative stage, semi-structured interviews with the participation of 20 experts and 
analysis of contractual content and coding were used. In a quantitative stage, a researcher-
made questionnaire was used in a 5-point Likert scale with the participation of 15 experts 
and inferential statistics in the Delphi method. The method of sampling was the selection of 
experts in the research in a targeted manner and by the method of snowball and with the 
criterion of executive and operational records or having scientific and research records and 
theorizing in the field of citizen sports.
Results: By coding and analyzing the content in the qualitative section, 201 open-source codes 
were extracted and categorized into indicators. The indicators were shared in the form of a 
questionnaire by Delphi method and the consensus of experts after three rounds indicated 
that 20 effective indicators of citizenship sports It was determined in the metropolises of Iran. 
These include motivational factors, needs assessment of public participation, identification of 
knowledge capacities, decentralization and segmentation of social strata and financial power, 
managerial stability, unified and centralized urban management, comprehensive and codified 
planning, information, awareness and improvement of cognitive factors, qualification and 
Efforts to specialize, coordinate and synergize in the country, integration and macro structure, 
financial support, creating the right understanding and attitude, setting and changing protection 
and development laws, active urban transportation, easy access, cheap and safe, availability 
Necessary infrastructures, increasing public participation, expressing the attractions of sports 
and the surrounding environment, expressing the socio-cultural benefits of sports, expressing 
the health and well-being benefits of the community, are 20 indicators of the factors influencing 
the sports of Iranian metropolitan cities.
Conclusion: With proper urban planning and management and taking into account the 
20 identified factors, citizenship sports in the metropolises of Iran will achieve sustainable 
development and lead to healthy communities and the growth of citizens in cultural, social, 
economic, political and technological dimensions.
Keywords: Leisure, Delphi method, Physical activity, Sport for all, Public sport.
Paper Type: Research Article.
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شاخص هاى تأثيرگذار ورزش شهروندى در كالن شهرهاى ايران

  

چكيد     ه
زمينه و هدف: ورزش شهروندى پديده اجتماعى است كه تضمين كننده سالمت روحى و روانى انسان ها 
و عاملى مهم براى بهبود كيفيت زندگى آنان به شمار مى رود. هدف پژوهش حاضر تعيين شاخص هاى 

تأثيرگذار ورزش شهروندى در كالن شهرهاى ايران است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر داراى رويكرد تركيبى (كيفى-كمى) مى باشد. در مرحله كيفى از مصاحبه 
نيمه ساختاريافته با مشاركت 20 خبره و تحليل محتواى قراردادى و كدگذارى استفاده شد. در مرحله 
كمى از پرسشنامه محقق ساخته در طيف 5 عاملى ليكرت، با مشاركت 15 خبره و آمار استنباطى در روش 
دلفى استفاده گرديد. روش نمونه گيرى انتخاب خبرگان در پژوهش به صورت هدفمند و به روش گلوله 
برفى و با داشتن معيار سوابق اجرايى و عملياتى يا داشتن سوابق علمى و پژوهشى و نظريه پردازى در حوزه 

ورزش شهروندى بوده است.
يافته ها: با كدگذارى و تحليل محتوا در بخش كيفى تعداد 201 كد باز استخراج كه در شاخص ها تجميع 
و دسته بندى گرديدند، شاخص ها در قالب پرسشنامه، به روش دلفى به اشتراك گذاشته شد و اتفاق نظر 
خبرگان پس از سه دور بيانگر آن بود كه 20 شاخص تأثيرگذار ورزش شهروندى در كالن شهرهاى ايران 
تعيين گرديد، كه عبارتست از عوامل انگيزشى، نيازسنجى مشاركت عموم، شناسايى ظرفيت هاى دانشى، 
تمركز زدايى و بخش بندى اقشار جامعه و توان مالى، ثبات مديريتى، مديريت واحد و متمركز شهرى، 
برنامه ريزى جامع و مدون، اطالع رسانى، آگاهى بخشى و بهبود عوامل شناختى، شايسته گزينى و اهتمام به 
تخصص گرايى، هماهنگى و هم افزايى كالن در كشور، يكپارچه سازى و ايجاد ساختار كالن، پشتيبانى مالى، 
ايجاد درك و نگرش صحيح، وضع و تغيير قانون هاى حمايتى و توسعه اى، حمل ونقل فعال شهرى، دسترسى 
آسان، ارزان و امن، فراهم بودن زيرساخت هاى الزم، افزايش مشاركت عموم، بيان جذابيت هاى ورزش و 
محيط پيرامونى، بيان فوايد فرهنگى اجتماعى ورزش، بيان فوايد سالمتى و تندرستى افراد جامعه، 20 شاخص 

عوامل تاثيرگذار بر ورزش شهروندى كالن شهرهاى ايران محسوب مى گردند.
نتيجه گيرى: با برنامه ريزى و مديريت شهرى مطلوب و با لحاظ كردن 20 عامل شناسايى شده، احتماالً 
ورزش شهروندى در كالن شهرهاى ايران به توسعه پايدار خواهد رسيد و منجر به جامعه اى سالم و رشد 

شهروندان در ابعاد فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فناورى خواهد شد.
كليد واژه: اوقات فراغت، روش دلفى، فعاليت فيزيكى، ورزش براى همه، ورزش همگانى.

نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.
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مقدمه بها
 داشتن زندگى شاد، سالم و بلند مدت آرزوى اكثر افراد است (1). با اين 
وجود، فراد در فعاليت بدنى منظم مشاركت محدودى دارند و بى تحرك 
هستند (2). يكى از پديده هاى اجتماعى كه در سال هاى اخير رشد 
بسيارى داشته و آحاد مردم را تقريبًا تحت تأثير قرار داده است، ورزش 
است كه مى تواند سهم به سزايى در مرتفع ساختن مشكالت حركتى 
داشته باشد (3). بنابراين، فعاليت بدنى به عنوان راهبردى بالقوه در 
يارى رساندن به اهداف سالمتى، اجتماعى و اقتصادى نقش به سزايى را 
ايفا خواهد كرد (4). يك بخش عمده از ورزش كه با سالمتى و نشاط 
جامعه ارتباط نزديك دارد و بسيارى از كاركردهاى اساسى ورزش در 
آن خالصه مى شود، ورزش همگانى و يا ورزش براى همه است. ورزش 
شهروندى كه هم معنى ورزش همگانى است، پرداختن به مجموعه اى 
از فعاليت هاى ساده، كم هزينه، غيررسمى، شادى بخش و با نشاط 
است كه امكان شركت در آن ها براى همه افراد وجود داشته باشد. 
ورزش شهروندى نقش مهمى در ساخت زيربناى جامعه شهرى دارد. 
آنچه فصل تمايز ورزش شهروندى با ديگر ورزش هاست، شيوه ورود 
به عرصه ورزش و حمايت ها و پشتيبانى نرم افزارى و سخت افزارى 
براى تحقق اين ورزش است. درصد بااليى از شهروندان، هر سال 
دچار مشكالت زيادى كه ناشى از بى تحركى و مشكالتى كه از اين 
مسئله سرچشمه مى گيرد، زنگ خطرى است براى جامعه بيمارى كه در 
سال هاى آينده خواهيم داشت (5)؛ نداشتن فعاليت فيزيكى به عنوان 
يكى از بيمارى هاى غير واگيردار، علت اصلى مرگ و مير زودرس 
در سراسر جهان است (6). فلسفه ورزش همگانى تشويق شهروندان 
به ورزش و فعاليت هاى فيزيكى است و براى سياست گذاران پيامى 
در بردارد تا از موقعيت خود براى پيشبرد اين هدف و فراهم آوردن 
فرصت براى مشاركت عموم بهره مند شوند (7). باگذشت زمان مردم 
به بهبود كيفى زندگى بيشتر گرايش پيدا مى كنند و بهبود نسبى 
زندگى و افزايش رفاه اجتماعى زمينه مناسب تفكر و تغيير نگرش 

و راه هاى بهتر زندگى كردن را فراهم مى كند (8).
 فوايد مشاركت در فعاليت هاى بدنى در سه بعد تقسيم بندى 
مى شوند. فوايد بعد جسمانى شامل افزايش سطح سالمت، افزايش 

آمادگى جسمانى، كاهش وزن و افزايش قدرت بدنى است. فوايد 
بعد روان شناختى يا فردى آن شامل افزايش بهزيستى و روان شناختى، 
كسب شادى و طراوت، لذت و تفريح است. فوايد بعد اجتماعى 
شامل، گسترش شبكه روابط اجتماعى و كسب پاداش هاى اجتماعى 
است (9). امروزه ماشينى شدن فعاليت ها در جوامع سبب كم تحركى 
و كاهش فعاليت هاى روزانه افراد شده است و افزايش بيمارى هاى 
غير واگيردار و چاقى افراد را همراه داشته است، ورزش همگانى 

راهكارى ارزان، در دسترس، فراگير، مؤثر و كارا است (10).
به نحوى كه كشورهاى فنالند با 81 درصد، هلند با 77 درصد، 
با 71  سوئد  و  درصد  با 72  آمريكا  مردان  درصد،  با 75  آلمان 
درصد رتبه اول تا پنجم مشاركت در ورزش همگانى را به خود 
اختصاص داده اند و كشورهاى دانمارك با 62 درصد، اسپانيا با 60 
درصد، زنان آمريكا با 57 درصد، فرانسه با 57 درصد، يونان با 
55 درصد، استراليا با 52 درصد، پرتغال با 40 درصد، هنگ كنگ 
با 45 درصد، سنگاپور با 38 درصد و چين با 33 درصد، به ترتيب 
در رتبه هاى بعدى قرار گرفتند و كشور ايران نيز در مقايسه با 
خود  به  را  آخر  رتبه  درصد  مشاركت 19  درصد  با  كشورها  اين 
اختصاص داده است. اين آمار بيانگر فاصله زياد وضعيت همگانى 
شدن ورزش هاى تفريحى بين ايران و كشورهاى منتخب را نشان 
مى دهد (11). در ايران عليرغم وجود سازمان ها و بخش هاى متعدد 
(فدراسيون ورزش هاى همگانى، معاونت ورزش همگانى وزارت 
ورزش و جوانان، شهردارى ها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
علوم، تحقيقات و فناورى و ...) كه هركدام خود را به نوعى در قبال 
ورزش همگانى مسئول مى دانند، متأسفانه تعداد شركت كنندگان 
در ورزش همگانى نسبت به ساير كشورها وضعيت چندان مطلوبى 
ندارد. همچنين به علت گرايش مديران تربيت بدنى و رسانه هاى 
ورزشى به ورزش هاى قهرمانى، تاكنون كمتر به ورزش همگانى 

پرداخته شده است (12).
با توجه به اينكه ورزش پديده اى اجتماعى است؛ برطرف نمودن 
مشكالت ناشى از فقر حركتى، با ملزم دانستن اجراى فعاليت بدنى 
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و ورزش در زندگى روزمره دوام جامعه را سبب خواهد شد و با ف
رعايت بهداشت جسمى و روحى، شادابى جامعه تقويت مى شود. 
درمجموع مى توان گفت توسعه اجتماعى، مى تواند فضايى مناسب 
برنامه ريزى و مشاركت عموم مردم در ورزش همگانى و نهادينه 
كردن اين مهم، فراهم نمايد. ورزش مى تواند با بسيارى از بيمارى هاى 
روحى و جسمى مقابله كند. با تحرك و فعاليت بدنى جسم سالم تر 
و روح شاداب تر خواهد شد و مشكالت روزمره نيز كمتر مى تواند 

بر جسم و روان مستولى شود (13).
ورزش  توسعه  در  همگانى  ورزش  اهميت  و  نقش  از  گذشته 
قهرمانى كه طى پژوهش هاى مختلف به اثبات رسيده است، ورزش 
همگانى از كاركردهاى اجتماعى- فرهنگى به مراتب مهم ترى نسبت 
به كاركردهاى اقتصادى برخوردار است و اين مهم ضرورت پرداختن 
به اين مقوله و توسعه آن را در سطح كشورى كه درحال توسعه 
است، به ذهن مى آورد. لذا بايد به دنبال الگويى به منظور نهادينه 
كردن ورزش شهروندى بود، چرا كه فقط در صورت نهادينه شدن 
آن است كه مى توان شاهد تغييرات سازنده آن بر روند توسعه كشور 
بود (14). بحث ورزش و تربيت بدنى در ميان 23 وظيفه شورا در 
مديريت واحد شهرى از جايگاه ويژه اى برخوردار است. شورا با در 
نظر گرفتن اصول كار و با توجه به وظايفش اقدامات مؤثرى در 
اين زمينه مى تواند انجام دهد. در قانون اساسى در بند سوم، اصل 
سوم، دولت مكلف است خدمات ورزشى رايگان در اختيار عموم 
جامعه قرار دهد. در راستاى تحقق اين اصل بايد فرصتى ايجاد كرد 
كه مردم از ورزش رايگان بهره مند شوند، شهردارى ها و شوراى 
اسالمى شهرها با توسعه ورزش شهروندى، آغازگر راهى خواهند 
شد كه در سال هاى آينده بى گمان پيامدهاى مثبت آن در جامعه 

نمايان خواهد شد.
مشاهده  ايران  شهروندى  ورزش  حوزه  ادبيات  به  مراجعه  با   
شدكه الگوى جامع از ورزش شهروندى كالن شهرهاى ايران وجود 
ندارد. علت استفاده از روش كيفى تحليل محتوا عرفى (قراردادى) 
نيز به علت محدود بودن نظريه ها و ادبيات پژوهش در خصوص 
ورزش شهروندى بوده است. مطالعه حاضر در استفاده از نظرات 

هر دو قشر دانشگاهى و اجرايى موضوعى است كه بر غناى مطالعه 
حاضر افزوده است چرا كه افراد اجرايى از نزديك درگير موضوع 
بوده و به خوبى با نقص ها و كاستى ها آشنايى دارند. از سوى ديگر، 
متخصصين دانشگاهى نيز مى توانند از بعد نظرى به اعتبار پژوهش 
كمك نمايند. در كشورمان خأل و نقصان هايى در توسعه ورزش 
شهروندى كالن شهرها وجود دارد كه سبب عدم توسعه ورزش شهروندى 
و افزايش مشاركت عموم شهروندان به ورزش شده است؛ اين در 
حالى است كه كالن شهرهاى ايران داراى پتانسيل بالقوه مطلوبى 
هستند و قابليت تبديل به شهرهاى فعال در ورزش مشاركتى را 
دارند. احتماالً با شناخت شاخص هاى تأثيرگذار بر ورزش شهروندى 
شهرى  سياست گذاران  و  مديران  براى  ايران،  شهرهاى  كالن  در 
مصالح زيربنايى را فراهم خواهد كرد تا با بهره گيرى از اين عوامل 
و برنامه ريزى كالن در راستاى هريك از اين شاخص ها، توسعه شهر 
و رعايت حقوق شهروندان و ارتقاى وضعيت سالمت جسمانى و 
روانى شهروندان را منجر شود. حال سؤال اصلى تحقيق حاضر اين 
كالن شهرهاى  شهروندى  ورزش  تأثيرگذار  شاخص هاى  كه  است 

ايران كدامند؟

مواد و روش ها 
اين پژوهش با رويكرد تحقيق تركيبى (كيفى-كمى) در دو مرحله 
مرحله  در  مى پردازد.  پژوهش  تحليل  و  تجزيه  به  سال 1398  در 
اول، به روش تحليل محتوا و در پى اكتشاف و نوآورى بوده است، 
پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه عميق و نيمه ساختاريافته به 
جمع آورى اطالعات پرداخته است و با روش تحليل محتوا از نوع 
قراردادى در بين داده هاى صوتى خبرگان به دنبال تجزيه و تحليل 
به شيوه كدگذارى به شيوه دستى بوده است. تحليل محتواى قراردادى 
در مطالعاتى كاربرد دارد كه هدف آن شرح يك پديده است. اين نوع 
طرح، اغلب هنگامى مناسب است كه نظريه هاى موجود يا ادبيات 
تحقيق درباره پديده مورد مطالعه محدود باشد. بنابراين از طريق 
در  و  رمزگذارى  مى يابند.  ظهور  از داده ها  مقوله ها  استقرايى  شيوه 
نتيجه مقوله بندى مطالب در تحليل محتواى قراردادى بدون در نظر 
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داشتن هيچ پيشينه تئوريكى، هم زمان با مطالعه متن يا مصاحبه  بها
آغاز مى شود و با توجه به موضوع، مرحله به مرحله به تعيين واحد 
معنا و فشرده ساختن آن تا تعيين رمز پرداخته مى شود و در صورت 
داشتن زمينه مشترك، رمزها ادغام و مقوله ها را تعيين مى كنند و 
سپس مفهوم كلى از جمع بندى مقوله ها  حاصل مى شود (15). در 
ادبيات رايج كشور ايران اصطالح كالن شهر معادل مادرشهر است 
و به شهرهايى اطالق مى شود كه حداقل يك ميليون نفر جمعيت 
داشته داشته باشند؛ در حال حاضر شهرهاى تهران، مشهد، اصفهان، 
كرج، شيراز، تبريز، قم و اهواز، زاهدان، كرمان، اروميه به صورت رسمى 
كالن شهر محسوب مى شوند (16). روش انتخاب خبرگان نيز به 
صورت هدفمند و گلوله برفى و معيار انتخاب مشاركت كنندگان 
داشتن سوابق اجرايى و عملياتى يا داشتن سوابق علمى و پژوهشى 
و نظريه پردازى در حوزه ورزش شهروندى بوده است كه از تعداد 8 
كالن شهر انتخاب گرديدند و به گونه اى انجام گرديد كه مصاحبه ها 
تا زمان رسيدن به اشباع نظرى ادامه يافت و درنهايت با تعداد 20 
شركت كننده از خبرگان مصاحبه انجام شد. تعداد 14 مصاحبه به 
صورت حضورى و مابقى آن به صورت تلفنى انجام و با رضايت 
كامل و تعهد عدم انتشار مستقيم صوت مصاحبه شوندگان انجام 
گرديد و به طور متوسط مدت هر مصاحبه يك ساعت و ده دقيقه 
بود. سؤاالت اوليه مصاحبه ها نيز حاصل مطالعات و پژوهش هاى 
موجود، در قالب 10 سؤال باز تدوين گرديد و با انجام هر مصاحبه 
با نظر صاحب نظران و خبرگان، ويرايش و تكميل تر گرديد. (1) 
متوجه  را  مسئوالن  كه  (نشانه ها)  اصلى  محرك هاى  شما،  نظر  از 
ضرورت پياده سازى ورزش شهروندى مى كند، چيست؟2) از نظر 
شما، براى اين كه مشاركت شهروندان در كالن شهرها در فعاليت هاى 
ورزشى بيشتر شود چه بايد كرد؟3) آيا از طريق حمل و نقل فعال 
امكان  درصورت  بود؟4)  تأثيرگذار  شهروندى  ورزش  روى  مى توان 
يك الگوى نمونه از كالن شهرهايى كه در خارج از كشور در حوزه 
ورزش شهروندى موفق عمل كرده اند مثال بزنيد؟....)) پس از انجام 

هر مصاحبه، نسبت به پياده سازى مصاحبه اقدام شده است.
پژوهش در مرحله كيفى داراى مقبوليت، انتقال پذيرى، تًاييد 

پذيرى و قابليت اطمينان بوده و مورد تائيد مى باشد. به نحوى كه در 
اين پژوهش از چند تحليل گر استفاده شده است و با اقشار مختلف 
مطلوبى  نحو  به  و  شده  انجام  مصاحبه  شهروندى  حوزه  در  درگير 
از شيوه هاى جمع آورى اطالعات مختلف مصاحبه، كتابخانه اى و 
مطالعه اسناد باالدستى براى رعايت مقبوليت پژوهش استفاده شده 
است. همچنين با مرور متعدد مصاحبه ها و استخراج حداكثرى و غير 
تكرارى مطالب، سعى بر رعايت انتقال پذيرى شد و نيز براى رعايت 
تائيدپذيرى پژوهش، تمام روندها و مسير تصميمات در طى پژوهش 
در گزارش بيان گرديد و نيز از حضور حداكثرى همكاران گروه 
پژوهش استفاده شده است. براى ارزيابى قابليت اطمينان پژوهش، 
پژوهشگر در حين انجام اين پژوهش و در جريان كدگذارى 20 
درصد مصاحبه ها را به عنوان نمونه در يك فاصله دو هفته اى، مجدد 
مورد كدگذارى قرارداد. با مراجعه به كدهاى اوليه استخراج شده 
از مصاحبه ها و كدهاى مجدد مشخص گرديد كه پايايى باز آزمون 
مصاحبه هاى اين پژوهش برابر 0/87 است. با توجه به اينكه ميزان 
پايايى بيشتر از 0/70 است بنابراين، كدگذارى ها قابليت اطمينان 

را دارا هستند (17).
در مرحله دوم، با رويكرد كمى و با هدف رسيدن به اتفاق نظر 
خبرگان و تعيين شاخص هاى حاصل از تحليل محتواى مصاحبه ها 
از  اطالعات  جمع آورى  براى  است،  گرفته  انجام  قبل  مرحله  در 
قبل  مرحله  در  كيفى  مطالعه  حاصل  كه  ساخته  محقق  پرسشنامه 
(خيلى  ليكرت  عاملى   5 طيف  با  سؤال  قالب 35  در  است  بوده 
زياد=5، زياد=4، متوسط=3، كم=2، خيلى كم =1) استفاده شد كه 
روايى صورى پرسشنامه با استفاده از كارشناس حوزه ادبيات فارسى 
مورد بازنگرى و تائيد قرار گرفته است و روايى محتوايى سئواالت 
پرسشنامه توسط خبرگان و كارشناسان اين حوزه به صورت كيفى 
مورد بررسى، بازنگرى و مورد تائيد قرار گرفت و با توجه به اينكه 
اين پرسشنامه در قالب تكنيك دلفى مورد بازنگرى، ويرايش و 
تصحيح قرار گرفته است به روايى كيفى بسنده شده است. پس از 
آماده سازى پرسشنامه در بين 15 شركت كننده از خبرگان با استفاده 
از روش دلفى به اشتراك گذاشته شد. روش انتخاب خبرگان در اين 
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مرحله نيز همانند مرحله قبل بوده است كه برابر جدول (1) مشروح ف
گرديده است. مالك انتخاب خبرگان در اين مرحله آشنايى و شناخت 

مبانى نظرى و تخصص در حوزه ورزش شهروندى بوده است.
شاخص ها با نظر خبرگان در روش دلفى مورد ويرايش، تجميع 
و يا حذف قرار گرفت و در نهايت تجزيه و تحليل اين مرحله با آمار 

استنباطى با استفاده از نرم افزار SPSS 26-با بهره گيرى از آزمون 
دبليو كندال و محاسبه ميانگين، انحراف معيار و ميانگين رتبه اى 
انجام گرفت. با توجه به ضريب هماهنگى كندال، پس از رسيدن به 
توافق گروهى، فرايند دلفى با انجام سه دور به پايان رسيد و عوامل 

مؤثر ورزش همگانى ايران استخراج گرديد.
جدول 1. ويژگى هاى انتخاب خبرگان در مرحله مصاحبه دلفى

تعداد نفراتشهر فعاليت خبرگانمالك انتخاب
تبريزالبرزمشهداصفهانتهران

1 نفر1مديركل ورزش و جوانان استان ها
6 نفر2211مديران سازمان ورزش شهردارى استان ها

2 نفر11مسئول ورزش همگانى استان ها
3 نفر21كارشناس مراكز ورزشى سازمان ورزش استان ها

3 نفر111فعاالن ورزش شهروندى استان ها
15 نفرجمع

يافته ها
محتوا 20  تحليل  با  اول  مرحله  در  پژوهش  اين  داده هاى  تحليل 
مصاحبه عميق با خبرگان انجام شد كه ويژگى هاى جمعيت شناختى 

مشاركت كنندگان پژوهش به شرح جدول (2) مى باشد.

جدول 2. ويژگى متغيرهاى جمعيت شناختى مرحله كيفى

حوزه فعاليترشته تحصيلىتحصيالتسمترديف
اجرايىدانشگاهى

فقه و حقوقكارشناس ارشدمسئول ورزش شهروندى مشهدمصاحبه كننده 1

مديريتكارشناس ارشدمسئول ورزش شهروندى مشهدمصاحبه كننده 2

مديريت ورزشىدكترىمدير ورزش دانشگاهى اصفهانمصاحبه كننده 3

مديريت آموزشىدكترىمسئول ورزش شهروندى اصفهانمصاحبه كننده 4

مديريت ورزشىدكترىمسئول ورزش شهروندى كرمانمصاحبه كننده 5

كامپيوتركاردانىكارشناس ورزش شهروندى كرجمصاحبه كننده 6

مديريت ورزشىدانشجوى دكترىكارشناس ورزش شهروندى اصفهانمصاحبه كننده 7

مديريت و برنامه ريزى امور ورزشىدكترىهيات علمى دانشگاه شيرازمصاحبه كننده 8

مديريت راهبردى در ورزشدانشجوى دكترىمسئول ورزش شهروندى تهرانمصاحبه كننده 9

مديريت ورزشىدكترىمعاون ورزشى تفريحى اصفهانمصاحبه كننده 10

مديريت ورزشىكارشناس ارشدمسئول ورزش شهروندى تبريزمصاحبه كننده 11

مديريت ورزشىدانشجوى دكترىمدير ورزش و تفريحات سالم زاهدانمصاحبه كننده 12

مديريت ورزشىدكترىمدير ورزش اهوازمصاحبه كننده 13
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حركات اصالحىدانشجوى دكترىمسئول ورزش همگانى كرمانمصاحبه كننده 14 بها

مديريت ورزشىدكترىهيات علمى دانشگاه تهرانمصاحبه كننده 15

مديريت ورزشىدانشجوى دكترىمسئول ورزش شهروندى اروميهمصاحبه كننده 16

مديريت ورزشىدانشجوى دكترىكارشناس ورزش شهروندى تهرانمصاحبه كننده 17

تاريخدكترىمسئول ورزش شهروندى قممصاحبه كننده 18

مديريت ورزشىدكترىمسئول ورزش شهروندى اصفهانمصاحبه كننده 19

استاديار دانشگاه تربيت مدرس و مصاحبه كننده 20
مديريت ورزشىدكترىكارمند سازمان ورزش تهران

ابتدا كدگذارى باز تمامى مصاحبه هاى ضبط شده، انجام گرفت 
كه تعداد 201 كد باز از مصاحبه هاى صورت گرفته استخراج گرديد 
و سپس با بهره گيرى از مرور مطالعات نظام مند كدها تجميع و در 35 
شاخص برابر جدول (3) دسته بندى گرديد. در مرحله دوم پژوهش، 

شاخص هاى استخراج شده در مصاحبه دلفى مطرح گرديدند و پس 
شاخص هاى  شناسايى  راستاى  در  دلفى  مصاحبه هاى  دور،  سه  از 
تأثيرگذار ورزش شهروندى سالمت محور كالن شهرهاى ايران، به 

توافق و اجماع گروهى رسيد.

جدول 3. كدهاى استخراج شده از مصاحبه ها
نمونه اى از مصاحبه هاى مشاركت كنندگانكد ثانويهكد اوليهرديف

1

ايجاد انگيزه شهروندى

انگيزشى

مشاركت كنند 1 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): مردم در شهرهاى 
بزرگ با برنامه هاى كوچك اقناع نمى شوند و اصلى ترين و ضرورى ترين قسمتى 

كه مغفول مانده ايجاد انگيزه شهروندى است، اينكه شهروندان را با مزاياى 
ورزش با برنامه هاى علمى و تفننى و تفريحى آشنا كرد.

مشاركت كننده 10 (معاون ورزشى تفريحى): ما با ورزش در حوزه هاى 
مددكارى اجتماعى نتوانستيم لبخند ايجاد كنيم اما به واسطه تفريح و بازى چرا. 

زمانى كه نگاه و تلقى افراد بر ورزش قرار گيرد خود فرد مى تواند، ولى نگاه اوليه 
الزمه اش اين است كه ما آدم ها را با ورزش آشتى بدهيم.

آشتى دادن آدم ها با ورزش
تهييج مردم به سمت ورزش

ترغيب انگيزه حضور
آيتم هاى تشويقى

عالقه مند كردن شهروندان به ورزش

2

شناخت نيازمندى ورزش

نيازسنجى مشاركت 
عموم

مشاركت كننده 6 (كارشناس ورزش شهروندى شهردارى): در ورزش شهروندى 
برنامه هايى اجرا مى شود كه متناسب با فرهنگ و محله و قشرى كه برنامه براى 

آن گروه اجرا مى شود نمى باشد و برنامه ريزى ها با نظم و انسجام درستى در 
جهت برنامه ريزى برنامه ها صورت نمى گيرد. در اولين گام (نيازسنجى مخاطبان 
بر اساس فرهنگ، جنس و...) در گام بعدى بايستى بدانيم به چه شكلى برنامه ها 

اجرا شود تا انگيزه حضور داشته باشند

نيازسنجى
نيازسنجى نيازهاى بدنى كودكان
نيازهاى حوزه ورزش شهروندى

شناسايى نيازها و خواسته هاى مردم
بررسى نيازهاى ورزشى افراد جامعه

3

انجام مطالعات گسترده

شناسايى ظرفيت هاى 
دانشى

مشاركت كننده 3 (هيات علمى دانشگاه و مدير ورزش دانشگاهى): ما اگر 
بخواهيم قوانين اساسى را در شهرها برگزار كنيم بايد مطالعات زيادى در شوراها 

زياد انجام شود. اگر در حوزه توسعه ورزش شهروندان بخواهيم كارى انجام 
دهيم الزم و ملزومش نگاه مردم، انتقال به شوراى شهر و انعكاس در شهر است. 

كه مى تواند در همه شهر گسترش يابد. در حوزه شهرى به علت حضور 24 
ساعته شهردارى بسيار مؤثر خواهد بود.

شناسايى ظرفيت هاى هر منطقه

4

مقوله بندى مخاطبان

بخش بندى
مشاركت كننده 9 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): با توجه به شرايط 
حاكم در جامعه بايستى تفكيك اقشار صورت گيرد و تمام برنامه ريزى ها با 

توجه به نيازسنجى گروه ها تفكيك شده با توجه به جنس، سن و طبقات اجتماعى 
صورت گيرد.

شناسايى گروه مخاطبان
مقوله بندى مجموعه هاى فعال

مقوله بندى توان مالى
دسته بندى گروه هاى سنى

گروه بندى فعاليت هاى ورزشى
تفكيك اقشار
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5

مديريت واحد شهرى

مديريتى

مشاركت كنند 1 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): ما نياز به تغيير ساختار 
و برنامه جامع و مدون در كل كشور داريم و مديريت مقطعى و برنامه هاى 
مقطعى انجام مى شود. ميلياردها بودجه صرف مى شود و عدم ثبات مديريتى 
بودجه ها را هدر مى دهد. علت عدم پيشرفت در كشور موازى كارى است و 

زنجيره ها بريده شده و افراد جديد باز به دنبال اهداف جديد هستند.

مديريت واحد
تمركز مديريت شهرى
مشاركت مديران
ثبات مديريتى

6

برنامه ريزى مدون

برنامه ريزى

مشاركت كننده 5 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): در بحث مشاركت 
شهروندان، عالقمند كردن شهروندان به ورزش از طريق مباحث سالمتى (برنامه 

ريزى روى سالمت شهروندان مثل چاقى و بيماريهايى كه علت آن ورزش 
نكردن است. ناهنجارى ها، پوكى استخوان و .... را بايد به گونه اى به اطالع مردم 

برسانيم كه متوجه هزينه بيماريها گردند.

برنامه جامع و مدون
جهت دادن به برنامه ها
برنامه ريزى بلندمدت
برنامه ريزى كوتاه مدت
برنامه ريزى ميان مدت
ارائه برنامه هاى متنوع

ارائه برنامه از سوى دولت
برنامه ريزى آموزشى

7

اطالع رسانى تخصصى به مخاطبان

اطالع رسانى

مشاركت كننده 11 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): ما در بحث 
فرهنگ ورزش و اينكه ورزش در سبد خانواده ها قرار بگيرد، آموزش از طريق 
كارگاه هاى آموزش و كالس ها مى تواند مؤثر باشد. ما براى تغيير رفتار بايستى 
آگاهى بدهيم و اين مى تواند با برگزارى كالس هاى تئورى، عملى، آموزشى، 

فرستادن كارشناسان و استفاده از NGO ها و حتى سفيران ورزشى در محله ها و 
آپارتمان ها و پس از آگاهى قرار دادن سخت افزارها به افراد است.

اطالع رسانى به خانواده ها
اطالع و آگاهى مديران از مواهب ورزش
دادن اطالعات در ارتباط پديده هاى منفى
ارائه اطالعات پيرامون مزاياى ورزش

ارائه اطالعات پيرامون مضرات عدم مشاركت 
در ورزش

افزايش اطالعات مردم در زمينه ورزش

8

دادن آگاهى به مردم

آگاهى دادن

مشاركت كننده 16 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): ما هنوز به ضرورت 
ورزش پى نبرده ايم چون مواهبش را لمس نكرده ايم، ورود هم نمى كنيم كه اين 
ساعتى كه فعاليت ورزشى مى كنيم مى دانيم چه تاثيراتى در زندگى، شخصيت، 
برخورد اجتماعى و .... تاثيرگذار است. ورزش جامع الشرايط حوزه ورزش، حوزه 

ديپلماتيك (وزارت امور خارجه)، بايد تفكرات مختلف همگام شوند.

آشنا كردن شهروندان با مزاياى ورزش
آگاه سازى شهروندان از فضاهاى بازى كودكان

آگاهى از مواهب ورزش
آگاه سازى كارشناسان

آگاهى سازى مديران نسبت به ضرورت ورزش
آگاهى دادن

آگاهى دادن نسبت به نيازهاى جسمى افراد

9

استفاده از افراد باانگيزه در توسعه و پيشرفت 
ورزش

شايسته گزينى
مشاركت كننده 20 (مدير عامل سازمان ورزش): ما در كشور شايسته ساالرى 

نداريم و هركس با مدارك غيرمرتبط وارد حوزه ورزش شده اند. حداقل ورود به 
اين حوزه مديريت داشتن است.

وجود مربيان براى استفاده صحيح از دستگاه هاى 
ورزشى

استفاده از افراد توانمند در بحث مديريت
استفاده از افراد متخصص

استفاده از كارشناسان با دانش و با تجربه
به روز بودن كارشناسان
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10

همگرايى مسئولين

هماهنگى

مشاركت كننده 6 (كارشناس ورزش شهروندى شهردارى): در ورزش شهروند 
بايد يك نهاد مركزى متولى امر باشه و بقيه نهادها بياند تقسيم وظايف بكنند. 

كارها رو مشخص بكنند. ما نميتونيم تو ورزش همگانى چه نهاد مثل فقط 
شهرداريها، هيأت هاى ورزش همگانى اينا. نه. همه اينا تو بحث ورزش همگانى 

همه اى اين نهادهاى كشور تو هر حوزه اى مى خواند باشند ميتونند تو بحث 
ورزش همگانى كمك كنند.

تقسيم كار بين سازمان ها و نهادهاى مختلف
افزايش هماهنگى بين ارگان ها
همگرايى اجتماعى و موجى
تقسيم وظايف بين ارگان ها

11

مشخص شدن ساختار ورزش همگانى

يكپارچه سازى
مشاركت كننده 15 (هيات علمى دانشگاه): هيچ نهادى به اندازه شهردارى با 

مردم و شهروندان درگير نيست و اين يكى از نقاط ضعفى هستش كه حتمًا بايد 
پوشش داده شود و ما االن در حال انعقاد تفاهم نامه با حوزه هاى وزارت ورزش 

و كميته المپيك هستيم تا بستر را فراهم كنيم.

همت باال در نهادها
تدوين تفاهم نامه

مشخص كردن هدف

12

استفاده از ظرفيت سازمان هاى مردم نهاد

استفاده از ظرفيت هاى 
موجود

مشاركت كننده 6 (كارشناس ورزش شهروندى شهردارى): بحث تبليغات 
هم خيلى مهمه. بحث استفاده از بيلبوردهاى تبليغاتى، استفاده از سلبريتى ها و 

قهرمانان ورزشى. اين ها مى تونه نقش مهمى داشته باشه، توى ايجاد انگيزه براى 
ورزش كردن مردم داشته باشه.

استفاده از مشهورين و قهرمانان ورزشى
استفاده از ظرفيت خانواده ها

استفاده از ظرفيت اماكن مختلف
استفاده از بازى هاى بومى محلى

ظرفيت انسانى

13

سرمايه گذارى در ورزش همگانى

پشتيبانى مالى

مشاركت كننده 3 (هيات علمى دانشگاه و مدير ورزش دانشگاهى): به جاى 
هزينه هاى زياد براى سالن ها و امكانات و نيروى انسانى براى پاركهاى بزرگ 
شهر سرمايه گذارى كنيم انيميتور ادمهاى جذاب بزاريم كه بازاريابى اجتماعى 
انجام بدند خدمات تفريحى ورزشى بزاريم براى جذب توده مردم بيشتر ميتونه 

جذاب ياشه تا يك سوله بسازيم و سانس به سانس بديم.

ارائه ورزش به شهروندان به صورت رايگان
ارائه ورزش به شهروندان با كمترين قيمت

تأمين منابع مالى

14

كار كردن بر روى باور مردم نسبت به ورزش

درك ورزش
مشاركت كننده 7 (كارشناس ورزش شهروندى شهردارى): فرهنگ سازى و 

ايجاد باور مثبت به ورزش در بين مردم موجب تغيير مسير مردم خواهد بود. 
در طراحى شهرى بايستى المان ها و فضاهاى ورزشى در نظر گرفته شود. ايجاد 

زيرساخت ها و فضاهاى مناسب موجب حركت مردم مى شود

بينش مثبت تصميم گيرندگان در ارتباط با ورزش
ديدگاه مثبت شهردار نسبت به ورزش

ايجاد باور مثبت به ورزش

15

تغيير نگرش افراد

تغيير نگرش

مشاركت كننده 17 (كارشناس ورزش شهروندى شهردارى): جامعه هدف 
(حوزه ورزش شهروندى) و نياز آنها نقطه قوت است و عرضه درست و متناسب 
تقاضا اتفاق بيفتد و نتيجه آنكه نشاط و تندرستى اتفاق مى افتد. بزرگ ترين نقطه 

ضعف ديگر ديدگاه و نگرش مديران نسبت به ورزش است و تا اين ديدگاه 
اصالح نشود كار بزرگى در اين حوزه اتفاق نخواهد افتاد.

تغيير نگرش مديران شهردارى

تغيير نگرش افراد به ورزش و فعاليت بدنى

16

دولتى فكر كردن

موانع ساختارى

مشاركت كننده 9 (مسئول ورزش همگانى شهردارى): حوزه دولتى بى انگيزه و 
بى تفاوت است. چون كه اعتماد ساختارى و سازمانى به آدم ها وجود ندارد مثًال 

در شهردارى اگر كسى قرار است تغيير كند از جنس خود سازمان باشد.

مشاركت كننده 14 (مسئول ورزش همگانى شهردارى): يكى از مهمترين نقطه 
ضعف هاى ورزش شهروندى همراستا نبودن و هم جهت نبودن نهادها و عملكرد 

جزيره اى آنهاست.

دخالت سياست در مديريت شهرى
تصميم گيرى خودسرانه نهادها
نبود هماهنگى در فعاليت ها
عدم هماهنگى بين ارگان ها

موازى كارى ها
هم راستا نبودن

تعدد متوليان ورزشى
جزيره اى عمل كردن
متفاوت بودن الگوها
نبودن مديريت جامع
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17

نداشتن آمار

كمبود دانش

مشاركت كننده 10 (معاون ورزش شهروندى): چندين سال است كه 
شهردارى ها به عنوان متوليان اصلى تالش مى كنند و ساالنه آمارهاى 

اميدواركننده بوده اند، ولى اين آمار واقعى نيست. آمار واقعى، آمار بيمارى هاست. 
ديابت، بيمارى هاى اسكلتى و قلب و عروق همه نشان دهنده آن است كه آنچه 

بايد در ورزش كارى كرده اند، نكرده اند.

نداشتن تعريف درست از اوقات فراغت

نشناختن نقاط ضعف

عدم شناخت مأموريت

18
نداشتن برنامه

نبود برنامه و راهبرد 
مشخص

مشاركت كننده 2 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): مديريت بايستى 
يكپارچه باشد، بايستى تمام منابع توسط باالترين مرجع كه وزارت ورزش و 

جوانان است در كل دستگاه ها در سراسر كشور شناسايى شود و همان دستگاه به 
عنوان مديريت كالن به دنبال راهبردها باشد.

عدم برنامه ريزى جامع
عدم برنامه ريزى صحيح در اين حوزه

19

نبود منابع مالى كافى

موانع مالى
مشاركت كننده 16 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): ورزش براى مديران 
ارشد شهرى اولويت نيست و اين در بودجه هايى كه به سازمان ها داده مى شود 

كامًال نمودار است. هيچگاه ورزش در اولويت نبوده است.

قيمت باالى تجهيزات ورزش
بودجه پايين

هزينه نكردن در ورزش

20

اهميت ندادن به ورزش

موانع شناختى

مشاركت كننده 15 (هيات علمى دانشگاه): اگر ما از مسئولين بخواهيم ورزش 
را در اولويت سبد مردم قرار دهند، بايد خودشان ورزش را بشناسند و درك 
عميقى از مواهب ورزش داشته باشند. خيلى از افراد تصور درستى از. ورزش 

ندارند و متصورند فعاليت روزانه و آمد و شدها ورزش محسوب مى شود.
مشاركت كننده 1 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): عدم نگرش مثبت 

مديران به ورزش، ايجاد پرونده پزشكى و چكاپ مسئولين مى تواند نقطه عطفى 
جهت حضور در فعاليت هاى ورزشى اين گروه است. اطالع و آگاهى مديران از 

مواهب ورزش و طراحى برنامه هاى ورزشى ويژه اين گروه موجب مبلغ شدن اين 
گروه براى جامعه است

اولويت نبودن ورزش نزد مديران ارشد شهرى
عدم توجه كافى متوليان به امر ورزش

نگرش منفى مديران به ورزش
نبود نگاه ويژه به ورزش

اولويت ندادن مسئولين به امر ورزش
نپرداختن به ضررهاى ورزش
عدم درك ضرورت ورزش

عدم آگاهى مردم نسبت به ورزش
مشخص نبودن اهميت ارزش فعاليت بدنى در 

جامعه

21
قوانين دست و پاگير

موانع قانونى
مشاركت كننده 19 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): ما در حوزه شورا 

مطالبات زياد شود و تكليفى مسائل را ابالغ كنند و قانونگذارى كنند و به نظر 
من پروسه همه زيرساخت ها در يك دوره 4 ساله مى تواند انجام شود، خيلى از 

كارهايى كه ما نتوانستيم انجام دهيم به علت قانونى نبودن.
محدوديت هاى قانونى

22

كمبود فضاهاى ورزشى

موانع زيرساختى

مشاركت كننده 3 (هيات علمى دانشگاه و مدير ورزش دانشگاهى): براى مقابله 
با كمبود فضاهاى ورزشى در شهرها راهبردهاى خاصى در نظر گرفت. اينكه 

آگاه سازى شهروندان از فضاهاى بازى كودكان، ايجاد فضاهاى تفريحى كودكان 
به صورت چندمنظوره و استفاده از ساكنان افراد محله براى اداره و كنترل اين 

فضاها شهردارى ها در برنامه هاى خودشون در مكان يابى پارك ها، مكان هاى بازى 
كودكان و استفاده بهينه از طبيعت و جنگل، خانه، درختان كهنسال، ايمن سازى 

محيط كودكان، ايمنى تأسيسات بازى كودكان بايد توجه شود.

مستعد نبودن پارك ها براى ورزش

تخريب فضاى سبز و تخريب اراضى ورزشى

23

كمبود وجدان كارى

موانع فردى

مشاركت كننده 4 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): نگاه مديران نگاه 
دلسوزانه است و نقطه ضعف مون كمبود وجدان كارى هست. يه وقته توى 

مسائل اجتماعى هستيم يه به يس افزايش اندك داريم. اون افزايش اندك نبايد 
در دلسوزى ما تأثير داشته باشه. نمى گم ندارند، تقويت وجدان كارى مى تونه 

نقطه ضعف ما رو به قوت تبديل كنيم.
عدم انتقادپذيرى

24

نبود پايگاه داده هاى پيرامون اثرات ورزش

موانع اطالعاتى

مشاركت كننده 18 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): هيچ شاخصى براى 
ورزش همگانى تعريف نشده است و حتى زمان هايى كه شاخصى در نظر گرفته 
مى شد كامًال نامتناسب با ورزش بوده است كه باالجبار بايستى در طبقه بندى 
آنها جا مى گيرد. در صورتى كه كسى كه در رأس ورزش كشور است بايستى 
شاخص تعريف كند، آمار بخواهد و بايستى مقايسه اتفاق بيفتد تا نتايج ورزش 

همگانى ديده شود.

نبود شاخص براى ورزش همگانى

عدم تناسب شاخص ها با ورزش
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25

عدم توانمندى مديران در كار مشاركتى

موانع انسانى
مشاركت كننده 13 (هيات علمى دانشگاه و مدير ورزش): با توجه به اينكه 

مردم مكمل حوزه هاى فعاليت شهرى هستند مخصوصًا در حوزه ورزش و هم در 
بحث سالمت جامعه مى توانيم ساختارى داشته باشيم در همه حوزه ها كه نيروى 

انسانى متخصص و سالم رو شهردارى ها مى توانند بذارند براى اين حوزه

ورود افراد غيرمتخصص به امر ورزش
سوء مديريت

نبود افراد متخصص

26

انگيزه باالى مردم در انجام ورزش

افزايش مشاركت

مشاركت كننده 7 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): مردم در شهرهاى 
بزرگ با برنامه هاى كوچك اقناع نمى شوند و اصلى ترين و ضرورى ترين قسمتى 

كه مغفول مانده ايجاد انگيزه شهروندى است، اينكه شهروندان را با مزاياى 
ورزش با برنامه هاى علمى و تفننى و تفريحى آشنا كرد. در حوزه مدارس، 

دانشگاه ها و.. ما براى ورزش كردن در شهرهاى بزرگ هزينه نمى كنيم، ما براى 
نمردن هزينه مى كنيم.

عالقه مردم به ورزش همگانى
افراد بيشتر خواهان ورزش كردن هستند

عادت مردم به انجام ورزش
حضور حداكثرى مردم

27
ارزان بودن ورزش

جذابيت هاى ورزش
مشاركت كننده 10 (مسئول ورزش همگانى شهردارى): براى افزايش ضريب 
نفوذ ورزش در بين شهروندان بايستى زير ساختهاى ورزش را مهيا كنيم. ابتدا 
ورزشگاهها و اماكن ورزش هم در دسترس و هم ارزان ارائه خدمات داشته 

باشند.
جذابيت ورزش

تنوع باال در فعاليت هاى بدنى

28

نشاط اجتماعى

افزايش نشاط و بهبود 
روحيه

مشاركت كننده 2 (كارشناس ورزش شهروندى شهردارى):: بررسى سالمت 
اجتماعى مد نظر مسئولين خواهد بود و تقريبًا همه ارگانها به نحوى در حال 
برنامه ريزى در اين زمينه هستند كه بتونند فضايى را ايجاد بكنند كه اين 

التهاباتى كه در جامعه وجود دارد، بيمارى هاى پنهان و آسيب هاى اجتماعى كه 
وجود دارد در حال برسى هستش، بايد بسترى فراهم شود كه اينها پوشش داده 

به شه و مردم بيشتر متوجه خودشون بشند.

سالمت اجتماعى
سالمتى و شادابى بيشتر

پايين بودن معضالت اجتماعى
شهروند فعال

29

تنوع اقليم آب و هوايى

جذابيت هاى محيطى

مشاركت كننده 11 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): بزرگ ترين نقطه 
قوت و تعدد تنوع اقليم آب و هوايى كشورمان است كه با پيمودن حداقل 
مسافت ها، تمام تفريحات آبى، برفى و... و چهار فصل را داريم و مكان هاى 

طبيعى و مكان هايى كه خودمان در اين حوزه ساخته ايم نقطه قوت است كه به 
آن نگاه ويژه گردد.

فضاهاى سبز

وجود فضاهاى طبيعى در كشور

30
كاهش بيمارهاى قلبى و عروقى

حفظ سالمتى
مشاركت كننده 20 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): آمار متوفيان سال 94 
مشهد نشان مى دهد كه بيش از 60 درصد آنها داراى بيماريهاى قلبى و عروقى 

بوده اند كه يكى از مهمترين عوامل كاهش آن ورزش كردن است.. كاهش نرخ استفاده از امكانات درمانى

31

مسير توسعه كشور

بسترى سازى پيشرفت

مشاركت كننده 18 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): وقتى ما ميگيم 
پايدارى در توسعه به معناى انطباق برنامه ها برپايه شاخص هاى زيست بومى و 
احترام به نيازهاى انسانى. يعنى شما هر چقدر هر برنامه اى كه پاسخ بدهد به 

نيازهاى آدمى و با شاخصهاى زيست بومى بخونه ميشه توسعه پايدار. در دنياى 
سنت اين ها ضرورت هاى زيست بومى رو مى گرفتند خلق برنامه مى كردند. مثًال 
شما تمام رقصها و ورزشهاى قديم روكه ببينيد اينها در واقع غير از اينكه نشاط 

مياورد، شادابى مياورد. يعنى كاركرد هر اجتماعى زيستن براى ترميم نشاط 
اجتماعى رو با يك تفكر ديگه كه من بايد در ضمن اين ورزش جامعه پذيرى، 
فرهنگ پذيرى، نميدونم همه اينا رو هم داشته باشم تأمين مى كرد. اما ما اين 

كارو نمى كنيم.

توسعه عمومى جامعه

توسعه اقتصادى

32

سيستم حمل ونقل مناسب

حمل ونقل فعال
مشاركت كننده 3 (هيات علمى دانشگاه و مدير ورزش دانشگاهى): تعبيه 

مسيرهاى دوچرخه سوارى به صورت ايمن از مهم ترين هاست و اين اطمينان 
خاطر از طرف خانواده ها وجود خواهد داشت. از طرف ديگر، حضور خود مديران 
با دوچرخه در سطح شهر است كه در ترغيب شهروندان بسيار مهم خواهد بود.

سيستم حمل ونقل عمومى
اتصال مسيرهاى دوچرخه سوارى به حمل ونقل 

عمومى
حمل و نظم دقيق و منظم ميسر

ايجاد حمل ونقل فعال
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ف

در دور اول مصاحبه دلفى تعداد 35 شاخص در قالب فهرستى 
از سؤاالت بسته با طيف 5 عاملى ليكرت در بين خبرگان به اشتراك 
گذاشته شد كه اين سؤاالت پس از بررسى و اعمال اتفاق نظر خبرگان 
ويرايش شد و از اين تعداد سؤال تعداد 13 سؤال داراى ابهام بود 
و قابليت هم پوشانى با سؤاالت ديگر را داشت كه با نظر خبرگان 
ويرايش گرديد. همچنين در دور دوم مصاحبه دلفى تعداد 22 سؤال 
حاصل از دور قبلى در بين خبرگان به اشتراك گذاشته شد كه با نظر 
خبرگان تعداد 2 سؤال به علت هم پوشانى با ديگر سؤاالت تجميع 
گرديد و همچنين به علت وجود تغييرات و همچنين وجود ضريب ناچيز 

هماهنگى كندال و معنا دار نبودن با توجه به جدول (4)، مصاحبه دلفى 
به دور بعدى راه يافت و در نهايت در دور سوم مصاحبه دلفى تعداد 
20 سؤال حاصل از دور قبلى در بين خبرگان به اشتراك گذاشته شد 
كه در اين دور هيچ گونه تغييرى از سوى خبرگان اعالم نشد و 20 

شاخص تأثيرگذار به شرح جدول (5) استخراج شد.
با توجه به اينكه در دور سوم دلفى هيچ گونه تغييرى در روند 
سؤاالت ايجاد نشد و همچنين با توجه به نتايج ضريب هماهنگى 
كندال در جدول (5) و سطح معنادارى، در دور سوم مصاحبه دلفى 
به اجماع و توافق گروهى دست يافتيم و بنابراين مصاحبه متوقف 

33

هيأت هاى ورزشى همگانى

اشاعه دهنده هاى 
ورزش شهروندى

 NGO مشاركت كننده 5 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): در بحث
هاى ورزش بايد تالش بيشتر بكنيم. ما آگه فعاليت اين نهادها رو داشته باشيم 
فعاليت مردم خيلى بيشتر خواهد شد. چون برنامه از دل خود مردم مى ياد و 

اجرا هم توسط خودشان انجام مى شه و اتفاقى كه ميافته آينه. وقتى برنامه توسط 
خود مردم بيشتر مى شه هم انگيزه مردم بيشتر مى شه و هم ايده هاى جديدترى 

به وجود مياد و نقاط مثبت بيشترى دارد.
مشاركت كننده 15 (هيات علمى دانشگاه): به نظر من در طى سال ها 

پارلمان هاى شهرى بهترين جا براى تبيين سياست هاست. (حوزه هاى شوراهاى 
شهر). مثًال شوراى اول نگاهش به حوزه شهروندى و حرفه اى بسيار خوب بود و 
در شوراى دوم تمام تيم هاى ورزش شهردارى از بين رفتند. در حوزه بانوان به 

حداقل رسيديم و كمتر از 20 درصد از توانمندى ها استفاده شده است.

اداره كل ورزش استان ها
دانشگاه ها

آموزش وپرورش
رسانه ها

شهردارى ها
فدراسيون همگانى

مجلس
نهادهاى خصوصى

دولت
معاونت فرهنگى مناطق و شوراهاى اجتماعى

پارلمان هاى شهرى
وزارت ورزش و جوانان

34
در دسترس بودن اماكن ورزشى

دسترسى
مشاركت كننده 7 (مسئول ورزش شهروندى شهردارى): در كشورهاى اروپايى 

اول زير ساختها فراهم شده، هر فرد پس از خروج از منزل به فاصله بسيار كم به 
ايستگاههاى مترو و اتوبوس دسترسى مى يابد. مادر ايران هيچ زيرساختى نداريم 

و به دنبال فرهنگ سازى هستيم و اين نشدنى است.
دسترسى راحت

35

فراهم سازى زيرساخت

فراهم سازى زيرساخت 
الزم

مشاركت كننده 8 (هيات علمى دانشگاه): در آلمان هم زيرساخت هاى ورزش 
شهروندى مهياست. توزيع فراوانى فضا به نسبت جمعيت كامًال مشخص است يا 

فاصله 5 دقيقه مى توان يك فضايى كه بخواهى ورزش كنى را پيدا كنى.

مشاركت كننده 20 (هيات علمى ومسئول ورزش شهروندى شهردارى): يعنى 
ميگن مسير پياده روى گذاشتيم اما جوونا براشون پياده روى جذابيت نداره 

ميخواد اسكيت كنه پس نبايد نيروى انتظامى ممانعت كنه. اخرش كه ما بايد 
دوچرخه سوارى دختران رو اجازه بديم امسال نه سه سال ديگه كه مجبور 

ميشيم.

فراهم سازى زيرساخت هاى حمل ونقل
توسعه زيرساخت هاى ورزش

تعبيه مسيرهاى دوچرخه سوارى ايمن
پياده رو عريض و استاندارد

زيرساخت هاى ايمن
زيرساخت هاى مناسب

فراهم سازى فضاهاى ورزشى موردنياز
فراهم كردن امكانات

فراهم سازى سيستم هاى شهرى
استقرار تجهيزات ورزشى مختص معلولين

مسيرهاى مجهز دوچرخه سوارى
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و شاخص هاى استخراج شده در اين دور به عنوان عوامل مؤثر همگانى شدن ورزش ايران تلقى گرديد. بها
جدول 4. نتايج آزمون ضريب هماهنگى كندال دور دوم و سوم مصاحبه دلفى

حجم نمونهدرجه آزادىسطح معنادارىضريب كندال
دور دوم0/1070/0382115
دور سوم0/5090/0001915

جدول 5. شاخص هاى تأثيرگذار ورزش شهروندى سالمت محور كالن شهرهاى ايران

ميانگين انحراف معيار ميانگين رتبه اى عوامل مؤثر رديف
4/1 0/35 8/67 عوامل انگيزشى 1
4/8 0/41 15/17 نيازسنجى مشاركت عموم 2
3/8 0/35 6/47 شناسايى ظرفيت هاى دانشى 3
3/8 0/41 5/97 تمركز زدايى و بخش بندى اقشار جامعه و توان مالى 4
4/8 0/35 15/83 ثبات مديريتى، مديريت واحد و متمركز شهرى 5
4/8 0/41 15/20 برنامه ريزى جامع و مدون 6
4/8 0/41 15/17 اطالع رسانى، آگاهى بخشى و بهبود عوامل شناختى 7
4/1 0/35 8/67 شايسته گزينى و اهتمام به تخصص گرايى 8
4 0/25 8 هماهنگى و هم افزايى كالن در كشور 9

4/1 0/35 8/63 يكپارچه سازى و ايجاد ساختار كالن 10
4/8 0/41 15/17 پشتيبانى مالى 11
4/2 0/41 9/30 ايجاد درك و نگرش صحيح 12
3/9 0/25 6/80 وضع و تغيير قانون هاى حمايتى و توسعه اى 13
4/2 0/45 9/93 حمل ونقل فعال شهرى 14
4/1 0/35 8/67 دسترسى آسان، ارزان و امن 15
4/8 0/35 15/83 فراهم بودن زيرساخت هاى الزم 16
4/2 0/45 9/93 افزايش مشاركت عموم 17
4/2 0/45 9/93 بيان جذابيت هاى ورزش و محيط پيرامونى 18
4 0/25 8 بيان فوايد فرهنگى اجتماعى ورزش 19

4/1 0/35 8/67 بيان فوايد سالمتى و تندرستى افراد جامعه 20

بحث
يافته هاى پژوهش بيانگر آن است كه عوامل انگيزشى، نيازسنجى 
مشاركت عموم، شناسايى ظرفيت هاى دانشى، تمركز زدايى و بخش بندى 

اقشار جامعه و توان مالى، ثبات مديريتى، مديريت واحد و متمركز 
شهرى، برنامه ريزى جامع و مدون، اطالع رسانى، آگاهى بخشى و 
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بهبود عوامل شناختى، شايسته گزينى و اهتمام به تخصص گرايى، ف
هماهنگى و هم افزايى كالن دركشور، يكپارچه سازى و ايجاد ساختار 
كالن، پشتيبانى مالى، ايجاد درك و نگرش صحيح، وضع و تغيير 
قانون هاى حمايتى و توسعه اى، حمل و نقل فعال شهرى، دسترسى 
آسان، ارزان و امن، فراهم بودن زيرساخت هاى الزم، افزايش مشاركت 
عموم، بيان جذابيت هاى ورزش و محيط پيرامونى، بيان فوايد فرهنگى 
اجتماعى ورزش، بيان فوايد سالمتى و تندرستى افراد جامعه، 20 
شاخص عوامل تاثيرگذار بر ورزش شهروندى كالن شهرهاى ايران 

محسوب مى گردند.
 در خصوص شاخص عوامل انگيزشى خالدى فرد و همكاران در 
سال 1397 در پژوهش بررسى عوامل و موانع مشاركت در ورزش 
پرداخته  لرنشين  و  كرد  ترك،  استان هاى  در  تفريحى  و  همگانى 
است (18)، همچنين پيتر بارندز در سال 2017 در پژوهش برنامه 
ملى، دانش و نوآورى در ورزش و فعاليت بدنى كشور هلند را 
مورد بررسى قرار داده است (19) و در همين رابطه كارواليوويرا 
و همكاران در سال 2013 در آلمان در پژوهش تجزيه و تحليل 
فضاهاى عمومى مناسب ورزشى پرداخته اند (20). يافته هاى پژوهش 
اشاره شده در باال شاخص عوامل انگيزشى را عامل توسعه بخش در 
ورزش همگانى دانسته اند همچنين عوامل انگيزشى در تحقيق حاضر 
شامل ايجاد انگيزه شهروندى، آشتى دادن آدمها با ورزش، تهييج 
مردم به سمت ورزش، ترغيب آنگيزه حضور،آيتم هاى تشويقى و 
عالقمند كردن شهروندان به ورزش است كه اين موضوع حاكى از 
همسويى يافته هاى اين محققين با يافته هاى پژوهش حاضر است.

فتحى و همكاران در سال 1397، در پژوهش نياز سنجى شهروندان 
اروميه اى به ورزش همگانى به معنى دارى بين ميانگين نظرات نمونه 
آمارى در خصوص نيازهاى سخت افزارى و نرم افزارى به ورزش 
همگانى بر حسب جنسيت و وضعيت تأهل، سن و تحصيالت دست 
يافته اند (21)، يافته هاى مطالعه مطرح شده با يافته هاى پژوهش حاضر 
در خصوص استخراج عامل نيازسنجى مشاركت عموم در توسعه 
ورزش شهروندى كه شامل آيتم هاى  شناخت نيازمندى ورزش، 
نيازسنجى، نيازسنجى نيازهاى بدنى كودكان، نيازهاى حوزه ورزش 

شهروندى، شناسايى نيازها و خواسته هاى مردم، بررسى نيازهاى 
ورزشى افراد جامعه ميباشد،  همسو است.  

پيتر بارندز در سال 2017 طى تحقيقى كه در كشور هلند با 
عنوان برنامه ملى، دانش و نوآورى در ورزش و فعاليت بدنى انجام 
داد (19) و زاهدى در سال 1390 در پژوهش خود به مقايسه و 
اولويت بندى استراتژى هاى توسعه ورزش همگانى در كشور از 
ديدگاه مديران پرداخته است (22)، همچنين شمس الدين و همكاران 
در سال 1396 در پژوهشى به بررسى نقش ورزش هاى همگانى در 
رفتارهاى شهروندى پرداخته است (23) كه در اين رابطه شاخص 
شناسايى ظرفيت هاى دانشى مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است؛ 
بنابراين يافته هاى آنان بيانگر تاكيد بر شاخص شناسايى ظرفيت 
دانشى در توسعه ورزش همگانى بوده است همچنين در تحقيق حاضر 
به انجام مطالعات گسترده و شناسايى ظرفيت هاى هر محله اشاره 
شده است كه همسويى نتايج اشاره شده با تحقيق حاضر را نشان 
مى دهد. زاهدى در سال 1390 در پژوهشى به تدوين استراتژى هاى 
توسعه ورزش همگانى در كشور از ديدگاه مديران پرداخته است 
(22) و جوزف فاهلن در سال 2015 با بررسى سياستگذارى ورزش 
دركشور سوئد به اهميت ثبات مديريتى در حوزه ورزش شهروندى 
پرداخته است (24) و نتايج پژوهش هاى باال با نتايج تحقيق حاضر 
كه به مديريت واحد شهرى، مشاركت مديران، ثبات مديريتى و 
تمركز مديريت شهرى در اين بخش اشاره و تاكيد دارد هم راستا 
مى باشد. جوادى پور در سال 1391 به بررسى عوامل اصلى توسعه 
ورزش همگانى و وضعيت ورزش همگانى در كشورهاى استراليا، 
آلمان، ژاپن، مالزى، فنالند و دانمارك پرداخته است (25)، همچنين 
پژوهش سارجيت سينگ١ در سال 2017 به سياست ها و استراتژى هاى 
توسعه ورزش همگانى در كشور مالزى پرداخته است (27)، نتايج 
نشان مى دهد كه برنامه ى منظم براى رشد و توسعه ورزش همگانى 
در اين كشورها بيش از 50 سال سابقه دارد. عوامل متعددى در اين 
موفقيت نقش دارد كه قبل از هر چيز مى توان به برنامه ريزى جامع 
و كالن در حوزه ورزش همگانى در اين حوزه اشاره كرد و نتايج 

1. Sargit Singh
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حاكى از آن است كه نتايج استخراج شده اين پژوهش كه شامل  بها
برنامه ريزى مدون، جهت دادن به برنامه ها، برنامه ريزى بلندمدت، 
برنامه هاى  ارائه  ميان مدت،  برنامه ريزى  كوتاه مدت،  برنامه ريزى 
متنوع، ارائه برنامه از سوى دولت، برنامه ريزى آموزشى مى باشد 

با نتايج تحقيقات ذكر شده مطابقت دارد.
بهبود  و  بخشى  آگاهى  اطالع رسانى،  شاخص  خصوص  در 
عوامل شناختى كه از شاخص هاى استخراج شده در تحقيق حاضر 
مى باشد، موسسه فراخوان جهانى براى ورزش در سال 2008 راه هاى 
سرمايه گذارى در فعاليت هاى ورزش همگانى را مورد مطالعه قرار 
داد، و هفت راه پيشنهادى براى سرمايه گذارى در ورزش همگانى 
را ارائه نمود (26)، نتايج نشان داد كه يكى از مؤلفه هاى اصلى 
آموزش عمومى و افزايش آگاهى عمومى از طريق رسانه هاى جمعى 
جهت تغيير نگرش جامعه نسبت به فعاليت هاى ورزشى بوده است 
كه اين مؤلفه با نتايج استخراجى اين پژوهش كه شامل مولفه هاى 
اطالع رسانى تخصصى به مخاطبان، اطالع و آگاهى مديران از مواهب 
ورزش، دادن اطالعات در ارتباط پديده هاى منفى، ارائه اطالعات 
پيرامون مضرات عدم مشاركت در ورزش، افزايش اطالعات مردم 
در زمينه ورزش، آگاه سازى شهروندان از فضاهاى بازى كودكان، 
جسمى  نيازهاى  به  نسبت  دادن  آگاهى  كارشناسان،  آگاه سازى 
در   1397 سال  در  همكاران  و  حيدرى  است.  همسو  افرادكامًال 
جذب  راهكارهاى  و  مؤثر  عوامل  مطالعات  بررسى  به  پژوهشى 
بيانگر  نتايج  پرداختند (27)،  همگانى  ورزش  توسعه  براى  مردم 
اين مهم است كه يكى از عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانى به 
كارگيرى افراد متخصص اين حوزه در اجراى برنامه هاى اين حوزه 
مى باشد.در تحقيق حاضر نيز به وجود مربيان براى استفاده صحيح 
از دستگاه هاى ورزشى، استفاده از افراد توانمند در بحث مديريت 
ورزشى، استفاده از افراد متخصص، استفاده از كارشناسان با دانش 
و با تجربه، استفاده از افراد باانگيزه در توسعه و پيشرفت ورزش 
تاكيد شده است كه نشان از همراستايى اين پژوهش با تحقيق ذكر 
شده مى باشد. جوادى پور و سميع نيا در سال 1392 به ارائه ى 
چارچوب نظرى و طراحى الگو براى توسعه ى ورزش همگانى در 

ايران پرداختند (25) كه نتايج استخراجى اين تحقيق پيشنهاد ساختار 
فرآيندى و ارتباط با ساير ورزش ها و حلقه هاى مديريت كالن براى 
سياست گذارى و برنامه ريزى كالن و سطوح پشتيبانى و اجرايى آن 
مى باشد. در پژوهش حاضر نيز به همگرايى مسئولين، تقسيم كار 
بين سازمان ها و نهادهاى مختلف، افزايش هماهنگى بين ارگان ها، 
همگرايى اجتماعى و موجى، تقسيم وظايف بين ارگان ها در جهت 
هماهنگى و هم افزايى تاكيد شده است كه نتايج با تحقيقات ارائه 

شده كامًال همخوان مى باشد.
موسسه فراخوان جهانى براى ورزش در سال 2011 در پژوهشى 
راه هاى سرمايه گذارى در فعاليت هاى ورزش همگانى را مورد بررسى 
قرار داده اند (26)، همچنين حيدرى و همكاران در سال 1397 در 
پژوهشى در مطالعات عوامل مؤثر و راهكارهاى جذب مردم براى 
توسعه ورزش همگانى به اين مسئله اشاره كرده اند كه رشد و توسعه 
اركان ورزش در گرو داشتن ساختارى يكپارچه در حوزه ورزش 
همگانى است (29). بر اين اساس مى توان گفت نتايج استخراج 
شده با خروجى تحقيق حاضر كه اشاره به همت باال در نهادها، تدوين 
تفاهم نامه هاى بين سازمانى، مشخص شدن ساختار ورزش همگانى 
اشاره كرده است مطابقت دارد. زاهدى در سال 1390 در پژوهشى 
به تدوين استراتژى هاى توسعه ورزش همگانى در كشور از ديدگاه 
مديران پرداخته است (22) و همچنين حيدرى و همكاران در سال 
1397 در پژوهشى به بررسى مطالعات عوامل مؤثر و راهكارهاى 
جذب مردم براى توسعه ورزش همگانى پرداخته اند (29). نتايج 
در هر دو پژوهش بيانگر تاكيد بر حمايت مالى است.  در تحقيق 
به  ورزش  ارائه  همگانى،  ورزش  در  سرمايه گذارى  به  نيز  حاضر 
شهروندان به صورت رايگان، ارائه ورزش به شهروندان با كمترين 
قيمت، تأمين منابع مالى اشاره شده است كه بيانگر همسويى با نتايج 
تحقيقات ارائه شده مى باشد. زاهدى در سال 1390 در پژوهش 
تدوين استراتژى هاى توسعه ورزش همگانى در كشور از ديدگاه 
مديران به نقش قانون هاى حمايتى و توسعه اى در ورزش شهروندى 
پرداخته اند و اذعان داشته اند كه حمايت نهادهاى مرتبط در اين حوزه 
نقش بسيار موثرى توسعه ورزش همگانى دارند (22). در پژوهش 
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حاضر نيز شاخص تغيير و وضع قانون حمايتى، عوامل تاثيرگذار ف
ورزش شهروندى محسوب شده است. اين موضوع بيانگر همسويى 

نتايج اين پژوهشگر با نتايج پژوهش حاضر است.
موسسه فراخوان جهانى براى ورزش در سال 2011 در تحقيق 
راه هاى سرمايه گذارى در فعاليت هاى ورزش همگانى (26)، همچنين 
پژوهش منفرد و همكاران در سال 1395 به طراحى راهبردهاى 
توسعه ورزش شهروندى شهر محمديه پرداخته است (30) و گو و 
همكاران ١ در سال 2018 در پژوهشى با عنوان اختالف شهرى و 
روستايى در رضايت از خدمات ورزشى عمومى پرداخته اند (31). 
يافته ها در پژوهش هاى فوق بيانگر همسويى با خروجى دسترسى به 
اماكن ورزشى و دسترسى ايمن و راحت در پژوهش حاضر هستند 
و حداقل دسترسى مراكز ورزشى را از مؤلفه هاى مؤثر در رضايت 
مخاطبان از فضاها عنوان نموده اند. در پژوهش هاى گرى و همكاران 
در سال 2012 با عنوان طراحى مدل جهانى براى ناتوانى (32)، 
ويكر و همكاران٢ درسال 2009 با عنوان ارتقاى ورزش همگانى 
(33)، خالدى فرد و همكاران در سال 1397 با عنوان عوامل و موانع 
مشاركت در ورزش همگانى و تفريحى در استان هاى ترك، كرد و 
لرنشين ايران (18)، توسعه ورزش همگانى را منوط به فراهم آمدن 
زير ساخت هاى الزم ورزش همگانى دانسته اند، در اين پژوهش نيز به 
فراهم سازى زيرساخت هاى حمل ونقل، توسعه زيرساخت هاى ورزش، 
تعبيه مسيرهاى دوچرخه سوارى ايمن، پياده رو عريض و استاندارد، 
زيرساخت هاى ايمن، فراهم سازى فضاهاى ورزشى موردنياز، فراهم 
كردن امكانات، فراهم سازى سيستم هاى شهرى، استقرار تجهيزات 
ورزشى مختص معلولين تاكيد شده است و زير ساخت هاى ورزشى 
را در الگوى فعاليت ورزشى مؤثر مى داند كه اين نشاندهنده مطابقت 
سال  در  زاهدى  تحقيق  نتايج  باشد.  مى  فوق  تحقيقات  با  نتايج 
1390 در پژوهشى با تدوين استراتژى هاى توسعه ورزش همگانى 
در كشور از ديدگاه مديران، به مؤلفه فرهنگى در توسعه ورزش 
شهروندى اشاره داشته است (22)، بنابراين از اين حيث با نتايج 
تحقيق حاضركه به شاخص اهتمام به فوايد فرهنگى به عنوان يكى از 
1. Guo et al
2. Wicker,et al.

موثرترين شاخص ها دست يافته است همسوست. يافته هاى تحقيق 
عوامل  مطالعات  بررسى  پژوهش  در  همكاران 1397  و  حيدرى 
مؤثر و راهكارهاى جذب مردم براى توسعه ورزش همگانى (29) 
و همچنين پژوهش موسسه فراخوان جهانى براى ورزش در سال 
2011 در پژوهشى راه هاى سرمايه گذارى در فعاليت هاى ورزش 
همگانى (26)، حاكى از آن بوده است كه يكى از پيامدهاى اساسى 
مشاركت ورزشى، فوايد سالمتى و روانى براى مخاطبان اين حوزه 
است بنابراين اين يافته ها بيانگر همسويى نتايج با خروجى تحقيق 
حاضر كه كاهش بيمارهاى قلبى و عروقى و كاهش نرخ استفاده 
از امكانات درمانى را در قالب شاخص اهتمام به فوايد سالمتى در 

توسعه ورزش شهروندى عنوان نموده است كامال همسوست.
پيشنهادهاى كاربردى اين پژوهش حاكى از آن است كه به 
منظور توسعه ورزش شهروندى كالن شهرها مى بايست با بهره گيرى 
از نقشه راه و نظام جامع با تفكر راهبردى نسبت به توسعه پايدار 
ورزش شهروندى، سياست گذارى الزم را اتخاذ نمايند و براى مديران 
در تمامى سطوح قابليت اجراى طرح هاى توسعه اى فراهم گردد و 
با پيش بينى راهكارهاى سازنده و عملياتى، در تكامل فرايند توسعه 

ورزش شهروندى اقدام نمايند.
نتيجه گيرى

با برنامه ريزى و مديريت شهرى مطلوب با لحاظ كردن 20 عامل 
شناسايى شده، ورزش شهروندى كالن شهرهاى ايران به توسعه پايدار 
خواهد رسيد و سبب داشتن جامعه اى سالم و منجر به رشد شهروندان 
در ابعاد فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فناورى خواهد شد. 
توسعه ورزش شهروندى و افزايش مشاركت عموم مردم به ورزش، 
معضالت و ناهنجارى هاى اجتماعى را كاسته و منجر به داشتن افراد و 
جامعه اى سالم خواهد شد و با داشتن جامعه اى سالم گام هاى پيشرفت 
و توسعه پايدار در كشور بيش از پيش جريان پيدا خواهد كرد. 
حال با توجه به شناسايى شاخص هاى تأثيرگذار ورزش شهروندى، 
مديران و سياست گذاران كشور با برنامه مدون و جامع و در سطح 
كالن مى بايست به اين مهم توجه داشته باشند و همت گمارند تا 
توسعه پايدار كشور و وجود شهرهاى فعال و انسان هاى پويا در 
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تمامى شهرهاى كشور حاصل گردد. بها
تشكر و قدردانى

مقاله حاضر حاصل رساله دكترى بوده است كه پس از بررسى، با 
شناسه اخالق  IR.IAU.KHUISF.REC.1399.096 در دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان مصوب گرديد. از تمامى مشاركت كنندگان اين 

پژوهش و همچنين كسانى كه در اين پژوهش همكارى داشته اند 
كمال تشكر و قدردانى مى نماييم.

تضاد در منافع
نويسندگان تصريح مى كنند كه هيچ گونه تضاد منافعى در مطالعه 

حاضر وجود ندارد.
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