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هدف پژوهش حاضر ،ارائۀ الگوی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی است که با استفاده از طرح
نظاممند نظریۀ دادهبنیاد انجام گرفت .شرکتکنندگان در پژوهش حاضر ،متخصصان و صاحبنظران
ورزش همگانی بودند که تعداد  20نفر از میان آن ها به صورت نمونهگیری نظری جهت مصاحبه عمیق
انتخاب شدند و مصاحبهها تا مرحلۀ اشباع نظری ادامه یافت .جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،از کدگذاری
باز ،محوری و گزینشی استفاده گردید 450 .گزاره مفهومی اولیه با  14مقوله و  38مفهوم در قالب ابعاد
 6گانۀ مدل پارادایمی ،شامل شرایط علی ( 1مقوله) ،پدیدۀ اصلی (افزایش مشارکت دانشجویان ،کارکنان
و اعضای هیأت علمی) ،راهبرد ( 2مقوله) ،شرایط زمینهای ( 5مقوله) ،شرایط محیطی ( 4مقوله) و پیامد
( 1مقوله) شناسایی شدند .پیامدهای حاصل از مدل تحقیق نشان داد که بهبود نگرش و آگاهی ،افزایش
انگیزه و عالقه و افزایش نشاط و شادابی ،میتواند باعث جلب مشارکت دانشجویان ،کارکنان و اعضای
هیأت علمی در فعالیتهای ورزش همگانی دانشگاه شود .بنابراین ،ضرورت دارد جهت توسعۀ ورزش
همگانی و افزایش مشارکت افراد ،خط مشیهای توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه آزاد اسالمی مبتنی بر
مدل طراحی شدۀ تحقیق حاضر باشد.
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Developing the Paradigmatic Model of Sport for All in
Islamic Azad University Based on Grounded Theory
Taherzadeh, J. (MA), Nazari, R*. (PhD), Hemati, J. (PhD)
Abstract
The aim of this study was to develop a model of sport for all development in
Islamic Azad University that was carried out using the systematic theory of
grounded theory. The participants in the present study were experts of sport
for all and 20 subjects were selected by theoretical sampling for deep
interviews and interviews continued until theoretical saturation. For data
analysis, open, axial and selective coding was used. 450 initial conceptual
propositions with 14 categories and 38 concepts in the form of 6 dimensions
of the paradigmatic model including causal features (1 category), the main
phenomenon (increased participation of students, staff and faculty members),
strategy (2 categories), the underlying features (5 categories), environmental
features (4 categories) and outcome (1 category) were identified. The results
of the research model showed that improvement in attitude and awareness,
increase in motivation, interest, vitality and happiness can attract the
participation of students, staff and faculty members in university sport for all.
Therefore, it is essential that sport for all development policies in Islamic
Azad University are based on the model developed in this study to develop
sport for all and increase the participation of individuals.
Keywords: development, participation, grounded theory, sport for all.
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مقدمه
در سال های اخیر ،همگام با تحوالت بنیادین و همهجانبه در جامعه و گسترش فناوری و ماشینی شدن
زندگی ،چاقی و بیماریهایی مانند بیماریهای قلبی عروقی ،که اغلب از کمتحرکی و فقرحرکتی ناشی
میشود ،شیوع پیدا کرده است ( .)11نتیجۀ کمتحرکی و فقرحرکتی ،نارساییهایی است که جنبههای
مختلف جسمانی ،روانی و اجتماعی را به همراه دارد ( .)6بیتحرکی ،نه تنها پیامدهایی برای فرد ،بلکه به
لحاظ صرف هزینه ،پیامدهایی را برای جامعه نیز به همراه داشته ( )17و به یک نگرانی و بحران مهم
سالمت عمومی جامعه تبدیل شده است ( .)20بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی ،تقریباً  31درصد
جمعیت جهان بیتحرک هستند ( .) 26عدم تحرک بدنی ،به عنوان چهارمین عامل خطری منجر به مرگ
در سراسر دنیا معرفی شده و سالیانه  6درصد جمعیت جهان به علت بیتحرکی دچار مرگ میشوند
( .)18با افزایش سطوح بیتحرکی و چاقی ،بر ارزش مشارکت در فعالیتهای ورزشی جهت کسب فواید
اجتماعی و سالمتی ناشی از آن سرمایهگذاری می شود .به همین دلیل ،کشورهای پیشرفته و صنعتی،
توجه خاصی به گسترش ورزش و تربیتبدنی در جامعه دارند تا با استفاده از دستاوردهای بهداشتی،
اجتماعی و اقتصادی و رشد و گسترش ورزش ،هم خود را به شاخﺺهای توسعه نزدیک کنند و هم با
استفاده از نیروی انسانی سالم و کارآمد ،برای تحقق اهداف دیگر توسعۀ برنامه ،برنامهریزی نمایند (.)1
در دنیای امروز ،یکی از مهم ترین شاخصههای توسعه و پیشرفت واقعی کشورها ،ورزش میباشد.
موفقیت در عرصۀ ورزش ،توجه مدیران و دست اندرکاران ورزش را بیش از پیش به خود جلب کرده است
( .) 8چرا که ورزش به عنوان یکی از عوامل تأمین کنندۀ سالمت جسمانی و روانی افراد جامعه محسوب
میشود ( ،)25در واقع ،یکی از علل سرمایه گذاری باالی کشورها در زمینه توسعۀ ورزش ،تأثیر بر شرایط
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بوده و حتی تقویت وجهه ( )22و اعتبار آن کشور در عرصۀ
جهانی را در پی خواهد داشت (.)23
بخش عمده ای از ورزش که با سالمتی و نشاط جامعه ارتباط نزدیک داشته و بسیاری از کارکردهای
1

اساسی ورزش در آن خالصه میشود ،ورزش همگانی یا ورزش برای همه است ( .)2ورزش همگانی،
فرصتهایی جهـت مشارکت در فعالیتهای ورزشی ،بدون هیﭽگونه محـدودیت ناشی از وضعیت
اجتماعی ،نژادی و معلولیـت و در اوقات فراغت افراد فراهم میکند؛ بنابراین ،همۀ افراد باید از ورزش
کردن بهره برده و ورزش ،حق همـۀ افــراد اســت ( .)16طی سه دهۀ گذشته ،شعار ورزش برای همه،
به صورت اصل بنیادی و اولویت برنامههای ورزشی در اغلب کشورهای جهان پذیرفته شده است .برای
تحقق این شعار همگانی ،شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی و بسیاری از سازمانهای غیر ورزشی
با صرف هزینههای بسیار زیاد ،برنامههای مدون و سازمانیافتهای را به منظور مشارکت همۀ قشرهای
اجتماعی و فراهم کردن فرصتهای برابر در ورزش های تفریحی و انواع فعالیتهای مفرح جسمانی،
1
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شروع و اجرا کردند ( .) 15ورزش ،به عنوان بخش مهمی از نظام تعلیم و تربیت ،جایگاه اساسی و
سرنوشت سازی داشته و کارکردهای مختلفی در جامعۀ دانشگاهی کشور به همراه دارد ( .)10از آنجا که
ورزش دانشگاهی در دسترسترین منابع تحقیقات علوم ورزشی را در اختیار میگذارد و بسیاری از
تحقیقات در ورزش دانشگاهی قابل تعمیم به سایر بخشهای ورزش است ،به لحاظ ماهیت آموزشی و
پرورشی می تواند نقش مهمی در توسعۀ ورزش کشور ایفاء نماید ( .)12همﭽنین ،با توجه به این که
دانشگاهها ،وظیفۀ تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصﺺ ،ماهر و سالم را بر عهده دارند ،ورزش
دانشگاهی ،بخش مهمی از اهداف بلندمدت توسعۀ ملی در بخش ورزش و جوانان محسوب میشود.
ورزش دانشگاهی ،در تأمین سالمت جسمانی و روانی دانشجویان بسیار مؤثر بوده و در بین دانشجویان
نیز از اهمیت ویژه و توجه خاصی برخوردار است .عالوه بر این ،توسعۀ ورزش دانشگاهی میتواند
پشتوانهای غنی برای توسعه ورزش کشور قلمداد شود (.)7
جامعۀ دانشگاهی را میتوان اساتید ،کارمندان و دانشجویانی تعریف کرد که در دانشگاهها ،نهادها و
مؤسسات آموزشی مشغول به فعالیت هستند .توجه به ورزش جامعۀ دانشگاهی می تواند بسیار سازنده
بوده و نتایج مثبتی را در پی داشته و شادابی و سالمتی روحی و جسمی آنها را حفظ نماید ( .)11هدف
اصلی از گنجاندن برنامۀ آموزشی تفریحی و ورزشی و تحقق برنامههای ورزشی در دانشگاهها ،ارضای نیاز
به فعالیت بدنی و ورزشی در دانشجویان است .از پیامدهای مهم توجه به فعالیتهای تفریحی و ورزشی،
به عنوان یک موضوع الزامآور دانشگاهی ،غلبه بر تمایالت منفی جهت کاهش بیتحرکی ،خلق شرایطی
برای فعالیتبدنی مستمر ،بهبود و حفظ فعالیتهای حرکتی و نیز حفظ شرایط جسمانی دانشجویان در
سطحی رضایتبخش و تشویق به فعالیتبدنی و سبک زندگی فعال در آنان است (.)24
در ایران علیرغم وجود سازمانها و بخشهای متعددی که هر کدام خود را به نوعی در قبال همگانی
شدن ورزش مسئول میدانند ،متأسفانه شاهد هستیم که مشارکتکنندگان در ورزشهای تفریحی،
نسبت به سایر کشورها ،وضعیت چندان مطلوبی ندارند ( .)7سالمت دانشجویان به عنوان فرهیختگان علم
و چارچوب اصلی پیکرۀ جامعه جوان حائز اهمیت بوده و انجام فعالیتهای بدنی در کنار علم اندوزی
میتواند در یادگیری آنان تأثیر قابل توجهی داشته باشد ( .)5نتایج تحقیقات نشان میدهد  50درصد
دانشجویان دانشگاهها از شرکت کافی در فعالیتهای جسمانی ،جهت کسب مزایای سالمتی کوتاهی
کرده ( )19و سطوح پائین شدت و تکرار فعالیت ورزشی جمعیت دانشجویان ،گواه بر سبک زندگی ناسالم
در آن ها است ( .)18از بعد عدم فعالیتبدنی و عواقب آن ،از دورۀ نوجوانی ( 15-19سال) ،اوایل جوانی
( 20-25سال) و دورۀ دانشجویی ،خصوصاً به عنوان دورههای بحرانی نام برده شده که در این دورهها،
افت قابل مالحظۀ فعالیتهای بدنی و مشارکت در فعالیتهای ورزشی به چشم میخورد و اغلب
دانشجویان از تنهایی ،تعارضات و اختالفات در ارتباط با همسن و ساالن خود و نیز افزایش استرس
شکایت دارند ( .)24میــزان ســاعات زیــادی از زنــدگی دانشــجویان در دانشگاهها ،بدون برنامهریزی
و با اتالف وقت صرف می شـود که با توجه به مدیریت ،طراحی ،تنظیم و قرارگیری فضاهای ورزشی در
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فضای دانشگاهها و خوابگاههـا ،مـیتـوان میـل بـه حضور در این فضـاها را در دانشـجویان ایجـاد کـرد
(.)14
هر چند به نظر می رسد مطالعات زیادی در زمینۀ ورزش همگانی دانشگاهی در داخل و خارج از کشور
انجام شده ،اما اغلب آن ها بدون بررسی بسترهای توسعۀ دانشگاهی انجام پذیرفته است .برای مثال سید
عامری و آلین ( ،)1391مهدیزاده و اندام ( )1392و منافی ( ،)1394منظمی و بوشهری ( ،)1390سید
عامری و آلین ( ،)1391پیرجمادی ( ،)1394منافی ( ،)1394گالگوس ،)2010( 1الگیالنی،)2011( 2
دیمیتریسکو )2014( 3و تام دلینس ،)2015( 4بخشی از برنامهها و فرآیندهای ورزشی دانشگاهی و
زمینه های موانع مشارکت را بررسی کردند و به عامل محدودیت زمانی ،کمبود امکانات ،عامل عدم
حمایت اجتماعی ،عامل سازمانی و مدیریتی ،عامل محیطی و عامل روانشناختی اشاره نمودهاند ( .)6هم
چنین اغلب تحقیقات در حوزۀ ورزش همگانی دانشگاهی با هدف تدوین استراتژی انجام شده و هیچ
گونه الگویی جهت توسعۀ ورزش همگانی دانشگاهی مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد ارائه نشده است.
حفظاللسان ( ،)1395مدل توسعۀ ورزش همگانی دانشگاههای دولتی را با استفاده از مدل سه شاخگی،
در سه سطح رفتاری (جمعیتی ،روان شناختی ،رفتاری ،ساختاری) ،سطح سازمانی (منابع مالی ،استاندارد
و ارزیابی ،نهاد ها و تشکیالت ،منابع انسانی و غیره ) و سطح محیطی ( نظام اقتصادی کشور ،نظام
اجتماعی کشور و غیره) ارائه کرده است .همﭽنین چنگ ( ،)1998مدل مشارکت در ورزشهای تفریحی
دانشجویان تایوانی را ارائه کرده است که شامل شش مولفۀ آمادگی و استعداد درک شده برای ورزش،
عوامل جمعیتی ،هنجارهای اجتماعی ،منافع و موانع درک شده از ورزش مورد نظر ،محرک فعالیت و
احتمال مشارکت در ورزش مورد نظر می باشد( .)6تاکنون در حوزه مدلسازی ورزش همگانی در
دانشگاه آزاد اسالمی پژوهشی انجام نشده است .همﭽنین از لحاظ نو بودن در داخل کشور ،موضوع
پژوهش تاکنون در دانشگاه های کشور انجام نشده است .از لحاظ نو بودن در جامعه مورد بررسی برای
اولین بار در سطح دانشگاههای ک شور انجام شده است .از لحاظ روش تحقیق ،نیز تاکنون از روش گراندد
تئوری بهره گرفته نشده است .نکته ای که پژوهش حاضر را از مطالعات گذشته در زمینه ورزش همگانی
متمایز می کند ،این است که عمده پژوهشهای گذشته فقط تعداد محدودی از موانع و عوامل توسعه
ورزش همگانی دانشجویان را بررسی کرده و به آن اشاره داشته اند .اما در این پژوهش سعی شده است با
انجام مصاحبه با خبرگان فهرست نسبتاً جامعی از عوامل توسعه ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی تهیه
و گزارش شود .حال این پرسش مطرح میشود که مدل پیشنهادی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد
اسالمی چگونه میباشد؟
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روش شناسی تحقیق
2

1

در پژوهش حاضر با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد استراوس و کوربین  ،نظرات مصاحبه شوندگان
دربارۀ مؤلفه های توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه آزاد تحلیل شد .روش تحقیق این مطالعه ،از نظر
هدف ،جزء مطالعات توسعهای و نوع تحقیق از نظر نحوۀ اندازهگیری متغیرهای تحقیق ،از نوع تحقیقات
3

کیفی بود .در این تحقیق ،از روش نظریهپردازی داده بنیاد استفاده شد .با توجه به این مسئله که محقق
در نظر داشت تجارب ،دانش ،آگاهی ،تفکرات و دیدگاههای افراد درگیر را به منظور مشخﺺکردن و
صورتبندی یک نظریه بررسی کند ،نظریۀ داده بنیاد ،به عنوان یک شیوۀ مناسب انتخاب شد .این روش
که به نظریۀ برخاسته از دادهها شناخته می شود ،نوعی شیوۀ پژوهش کیفی است که به وسیلۀ آن ،با
استفاده از یک دسته داده ،نظریهای تکوین مییابد .بنابراین این پژوهش ،یک تحقیق کیفی در قالب
4

5

بحثهای گروهی از نوع تحلیل محتوایی و ساختاری است ( .)4جامعۀ آماری ،در قلمرو پژوهش حاضر،
متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی و غیردانشگاهی ورزش همگانی کشور بود که از بین آن ها 20 ،نفر
مدنظر قرار گرفتند .با توجه به استفاده از روش دادهبنیاد و انجام مصاحبه برای گردآوری دادهها ،نمونۀ
6

7

تحقیق به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شد .در روش نمونه گیری
نظری ،که روش غالب در تئوری زمینهای شناخته میشود ،نمونهها به گونهای انتخاب میشود تا در
رسیدن به ایجاد تئوری یا نظریه کمک کنند .در روش نمونهگیری گلولۀ برفی نیز برای جمعآوری
نمونهها ،از شبکۀ اجتماعی با ویژگی مشترک استفاده میشود .پژوهشگر زمانی که تعداد کمی نمونه با
ویژگیهای الزم را پیدا کرد ،از آنها میخواهد افراد دیگر را که ویژگیهای مشترک دارند ،معرفی کنند.
ممکن است چند نفر به صورت مکرر تو سط افراد مطلع توصیه شوند .در مواردی که این نوع همگرایی
میان آراء صاحب نظران وجود دارد ،افراد انتخاب شده ،نمونهای بسیار معتبر را تشکیل خواهند داد.
ابزار پژوهش حاضر ،مصاحبههای عمیق و اکتشافی بود .سؤاالت مصاحبهها از نوع باز پاسخ بود و بر اساس
ابعاد نظریۀ دادهبنیاد ،موجبات علی ،شرایط محیطی ،ویژگیهای زمینهای ،راهبردها و پیامدها را مورد
بررسی قرار داد تا از زبان مصاحبه شوندگان ،موضوع روشن شود .زمان در نظر گرفته شده برای هر
مصاحبه ،به طور میانگین 60 ،دقیقه بود .تمام مصاحبهها توسط شخﺺ محقق انجام گرفت و در ادامه با
اجازۀ مصاحبه شوندگان ،ضبط و سپس پیاده شد .با توجه به ادبیات نظری پژوهشهای کیفی ،همزمان با
انجام مصاحبهها ،تحلیل و کدگذاری آن ها نیز انجام پذیرفت .بدینمنظور ،پس از انجام مصاحبهها و
1

. Grounded Theory
. Strauss & Corbin

2

3

. Qualitative Research
. Content analysis
5
. Framework analysis
6
. Theoretical sampling
7
. Snowball sampling
4
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پیادهسازی آنها ،متن مصاحبهها چندین بار مرور شد تا به کوچکترین واحدهای تشکیل دهنده و معنی
دار یا درونمایه و یا به اصطالح کلمات ،خرد شدند .به منظور یافتن مرکزیت در بین آن ها ،این کلمات،
مرور و بر این اساس مقولهبندی شدند .سپس بین متون اولیه و مقوالت نهایی ،چندین بار طی مسیر
استقرائی تکرار شد تا در نهایت ،ثبات قابل قبول و مشترکی در بین پژوهشگران ،دربارۀ آنﭽه حاصل از
داده ها بود ،ایجاد گردد .کدگذاری در این تحقیق به صورت باز ،محوری و انتخابی انجام گرفت .استراوس
و کوربین ،کدگذاری انتخابی را به همراه کدگذاری باز و محوری این گونه تشریح می کنند :در کدگذاری
باز ،تحلیلگر به پدیدآوردن مقولهها و ویژگیهای آنها می پردازد و سپس می کوشد مشخﺺ کند که
چگونه مقوله ها در طول بُعدهای تعیین شده تغییر می کند .در کدگذاری محوری ،مقولهها ،نظاممند
بهبود مییابد و با زیرمقولهها پیوند داده میشود؛ با این حال ،این ها هنوز مقولههای اصلی نیست که در
نهایت برای تشکیل آرایش نظری بزرگتر یکپارچه شود ،به طوری که نتایج پژوهش شکل نظریه پیدا کند.
کدگذاری انتخابی ،فرایند یکپارچهسازی و بهبود مقولهها است( .)4در پژوهش حاضر ،این مفاهیم در
قالب :موجبات علی (علل پدیدۀ اصلی) ،راهبردها (استراتژیهایی که در پاسخ به پدیدۀ اصلی اتخاذ می
شوند) ،ویژگیهای زمینه ای (شرایط بسترساز خاص مؤثر بر راهبردها) ،شرایط محیطی (شرایط عام مؤثر
بر راهبردها) ،و پیامدها (نتایج به کار بستن راهبردها) به صورت نظری از طریق مدل پارادایمی به هم
مرتبط شدند .در پایان با انجام کدگذاری گزینشی ،نظریۀ پژوهش دربارۀ مدل توسعۀ ورزش همگانی
دانشگاه آزاد روایت شده است .شکل شماره  1مراحل انجام پژوهش حاضر را نشان می دهد:

شکل  .1فرایند اجرای پژوهش حاضر
برای سنجش روایی این پژوهش ،گزارش پایانی فرایند تحلیل دادهها و مقولههای حاصل شده ،به همراه
متن مصاحبه برای چهار نفر از مصاحبهشوندگان فرستاده شد و از نظرات آنها در کدگذاریها و طراحی
الگو استفاده شد که این روند حدود یک ماه به طول انجامید .همﭽنین فرایند کدگذاریها ،توسط  2نفر
از استادان صاحب نظر که خود عضو گروه مصاحبه نبودند ،بررسی و پیشنهادات آنها در تدوین مدل
استفاده گردید .پژوهشگر به منظور سنجش پایایی ابزار کیفی ،دو مصاحبه آزمایشی ترتیب داد و پس از
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تحلیل نتایج و سپس مقایسه با اهداف و سؤاالت پژوهش ،اصالحاتی در سؤاالت و اولویتبندی پرسشها
داده شد تا باعث افزایش دقت ابزار پژوهش شود.
یافته های تحقیق
جدول  .1مشخصات مصاحبه شونده های پژوهش حاضر
جنسیت

مدرک تحصیلی

سابقه

حوزه تخصصی در ورزش

1

مرد

دکتری

 20سال

مدیریت ورزشی

2

مرد

دکتری

 12سال

مدیریت ورزشی

3

مرد

دکتری

 14سال

مدیریت استراتژیک ورزشی

4

مرد

دکتری

 19سال

مدیریت ورزشی

5

مرد

دکتری

 14سال

مدیریت ورزشی

6

زن

دکتری

 16سال

مدیریت ورزشی

7

مرد

دکتری

 14سال

یادگیری حرکتی

8

مرد

دکتری

 15سال

مدیریت ورزشی

9

مرد

دکتری

 18سال

مدیریت ورزشی

10

مرد

دکتری

 13سال

مدیریت ورزشی

11

مرد

دکتری

 16سال

مدیریت ورزشی

12

مرد

دکتری

 10سال

یادگیری حرکتی

13

مرد

دکتری

 12سال

مدیریت استراتژیک ورزشی

14

مرد

دکتری

 24سال

مدیریت ورزشی

15

مرد

دکتری

 15سال

مدیریت ورزشی

16

مرد

دکتری

 5سال

مدیریت ورزشی

17

مرد

دکتری

 10سال

مدیریت ورزشی

18

مرد

دکتری

 20سال

مدیریت ورزشی

19

مرد

دکتری

 16سال

مدیریت ورزشی

20

مرد

دکتری

 15سال

مدیریت استراتژیک ورزشی

در پژوهش حاضر از نظرات  20نفر از متخصصین امر ورزش همگانی در رده ی مدیران تربیت بدنی در
رده صف و ستاد و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه های سراسری
استفاده گردید .جدول شماره  1مشخصات مصاحیه شوندگان پژوهش حاضر را نشان می دهد.
كدگذاری باز
در پژوهش حاضر ،مصاحبه های انجام شده پس از پیاده سازی ،سطر به سطر بررسی و پاراگرافبندی شد
و هر یک در جدولی لیست گردید .سپس مفاهیم استخراج شده ،ثبت و روند کدگذاری باز انجام گرفت و
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در نهایت  450کد باز از مصاحبههای پیاده سازی شده استخراج گردید .در جدول شماره ( )2یکی از
مصاحبه های پیاده سازی شده در فرایند کدگذاری باز برای نمونه آورده شده است.
است.
جدول  .2نمونه ای از مفاهیم استخراج شده و کدهای باز
کدهای باز

مفاهیم استخراج شده
شهرهای ما از امنیت پائینی جهت انجام فعالیت های ورزشی
برخوردار هستند .نرخ اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی
در کشور ما افزایش یافته است.

 پائین بودن امنیت شهرها-افزایش نرخ اعتیاد در جامعه

یکی از عوامل عدم توسعه ورزش همگانی در دانشگاه ،فقدان
نیروهای متخصﺺ ورزش همگانی در تربیت بدنی دانشگاه
(ستادی و اجرایی) است .بانک جامع اطالعات اعضای هیأت
علمی و کارکنان تربیت بدنی دانشگاه جهت بهره گیری از
تخصﺺ آنها وجود ندارد.

نبود نیروهای متخصﺺ ورزش همگانی در رده صف نبود نیروهای متخصﺺ ورزش همگانی در رده ستادیفقدان بانک جامع اطالعات منابع انسانی تربیت بدنیدانشگاه

یکی از مهمترین مشکالت ما این است که بیشتر واحد های
دانشگاهی به ناچار به سمت تحصیالت تکمیلی گرایش یافته
اند؛ لذا دانشجویان در دانشگاه حضور آن چنانی ندارند و
زمانی برای انجام فعالیت های ورزشی نیست .در این راستا ما
هم برنامه های آموزشی جهت دانش افزایی قشر دانشگاهی
نداشته ایم .در مقاطع تحصیالت تکمیلی نیز واحدهای
درسی تربیت بدنی نیز در نظر نگرفته ایم.

گرایش واحد های دانشگاهی به تحصیالت تکمیلینبود وقت کافی برای ورزش کردنعدم برگزاری دوره های آموزشی توسط تربیت بدنیدانشگاه در حوزه ورزش همگانی
نبود واحد درسی تربیت بدنی و ورزش در مقاطع ارشد ودکترا

ما می توانیم در محیط خوابگاه ها برنامه ها و جشنواره های
ورزش همگانی را برگزار کنیم تا بدین شکل میزان مشارکت
دانشجویان را افزایش دهیم .در کنار جشنواره های ورزشی
می توانیم جشنواره های غیر ورزشی را برگزار نمائیم تا افراد
غیرورزشکار هم به این بهانه مشارکت خوبی داشته باشند.

برگزاری جشنواره های ورزش همگانی در خوابگاه ها جهتافزایش مشارکت در فهالیت های ورزش همگانی
برگزاری جشنوارهای تلفیقی ورزشی و غیر ورزشی درمحیط خوابگاه جهت افزایش مشارکت

یکی از موانع مهم در ورزش همگانی آن است که دولت،
مجلس و نمایندگان مجلس به ورزش نگاه سیاسی دارند.
دخالت سیاسی در عزل و نصب مدیران ما در کشور مشکل
دیگری است که باید مطمح نظر قرار گیرد.

نگاه سیاسی به ورزش-عزل و نصب سیاسی مدیران

كدگذاری محوری
در مرحله کدگذاری محوری ،با بررسی دقیق مقولههای شناسایی شده و شباهتها و تفاوتهایشان،
مقولههای کشف شده تحت مقولههای اصلی قرار گرفت .در پژوهش حاضر ،در مرحلۀ کدگذاری محوری،
تعداد  38مفهوم و  14مقوله ،شناسایی شد .نمونهای از کدگذاری محوری در جدول شماره  3آورده شده
است.
جدول  .3نمونۀ مقولههای شناسایی شده در کدگذاری محوری
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کدهای باز

 نهادینه نشدن ورزش در جامعه -مصونیتهای فرهنگی زنان

عوامل فرهنگی

عدم ثبات اقتصادی

محیط اقتصادی

 نرخ تورم و گرانی نوسانات و تغییرات قیمت ارز در بازار تحریم اقتصادی عدم توجه به خصوصیسازی در ورزش باالبودن بهره وام بانکی -میزان درآمد پایین مردم

عوامل اجتماعی

محیط فرهنگی اجتماعی

 رواج زندگی غیرفعال افراد جامعه میزان مشارکت پائین زنان جامعه در ورزش پائین بودن امنیت در شهرها افزایش نرخ اعتیاد در جامعهکاهش ساعات اوقات فراغت افراد جامعه سهم اندک ورزش همگانی در رسانهها -گرایش جوانان به تفریحات ناسالم

مفاهیم

مقوله

 سود کم ورزش نسبت به سایر فعالیتها عدم تمایل شرکتها در حمایت از ورزش دانشجویی -نبود یارانه ورزشی

ریسک اقتصادی در ورزش

 نامشخﺺ بودن سیاستهای توسعۀ ورزش دانشجویی -فقدان نگاه جامع به ورزش دانشجویی

سیاستهای مبهم

 عزل و نصبهای سیاسی -نگاه سیاسی سیاستمداران به ورزش

نظام سیاسی

محیط سیاسی

 شرایط آب و هوایی متغیر -چهار فصل بودن کشور

شرایط اقلیمی

وجود فضاهای سبز و تفریحی -وجود فضاهای طبیعی مثل جنگل ها و ...

فضاهای طبیعی

محیط زیست

كدگذاری انتخابی
زمانی یافتههای پژوهش شکل نظریه به خود میگیرد که یکپارچهسازی و پاالیش مقولهها صورت گیرد
و مقولهها به یکدیگر پیوسته و طرح نظری بزرگتری را شکل دهند .در یکپارچهسازی ،مقولهها ،حول یک
مفهوم که قدرت توضیحدهندگی دارد مرتب میشوند .از چندین تکنیک ،برای یکپارچهسازی مقولهها می
توان استفاده کرد که شامل نوشتن سیر داستان ،استفاده از نمودار ،مرتب و مرورکردن یادداشتها و
استفاده از برنامههای کامپیوتری است .در پژوهش حاضر ،محقق در کدگذاری انتخابی با یکپارچهسازی
مقولههای کشف شده از تمام مصاحبهها ،مقولههای اصلی و فرعی را شناسایی کرد و با بهره بردن از

96

ارائه مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی بر اساس نظریه داده بنیاد

تکنیک نوشتن خط سیر داستان ،به تدوین نظریه پرداخت .مدل مفهومی استخراج شده در این پژوهش،
مدل توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد را نشان میدهد که مبتنی بر یافتههای این پژوهش به دست
آمده است .در ادامه ،پس از ارائۀ مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل شماره  ،1به تشریح هر یک از
مؤلفهها و کارکرد الگوی تدوین شده ،پرداخته شده است:

شکل -1مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی
هدف اصلی این پژوهش دستیابی به مدل ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی کشور است .لذا براساس
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها و ادبیات نظری و مصاحبه ها ،اقدام به استخراج و طراحی این مدل شده
است .بر پایه این مدل می توان فرایند ورزش همگانی دانشگاه را تجزیه و تحلیل نموده و به نوعی
دسته¬بندی جدیدی دست یافت که مبتنی بر نظرات خبرگان ورزش همگانی در کشور است .متناسب
با نتایج ،منابع سازمانی ،ارتباطات ،ساختار تشکیالتی ،برنامه ریزی و نظارت و قوانین و مقرارت به عنوان
 5عامل در شرایط زمینه ای شناسایی شدند .همﭽنین پیامدها شامل جلب مشارکت؛ راهبردها شامل
استراتژی های سخت افزاری و نرم افزاری؛ مقوله ها شامل افزایش مشارکت دانشجویان ،کارکنان و
اعضای هیأت علمی و موجبات علی شامل عوامل فردی بوده است .نهایتاً این که محیط فرهنگی-
اجتماعی؛ اقتصادی ،سیاسی-حقوقی و زیستی به عنوان شرایط محیطی ورزش همگانی دانشجویی
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دانشگاه آزاد اسالمی شناسایی گردیدند .در نتیجه این مدل به عنوان یک چارچوب مناسب و بومی برای
پژوهش ها و مطالعات در این حوزه است و به عنوان مقدمه ای به منظور همگانی شدن ورزش در بین
قشر دانشگاهی می تواند مبنای عمل قرار گیرد و به یک شناخت جامع بر پایه شناسایی عوامل موثر بر
ورزش همگانی و چگونگی تعامل با یکدیگر پدید آورد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر ،به ارائۀ مدل توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی پرداخته است .بدین منظور از
نظریۀ داده بنیاد برای ارائۀ الگو استفاده گردیده و مدل ارائه شده ،از فرآیندهای کدگذاری ناشی از
مصاحبه با نخبگان به دست آمده است .نتایج تحلیل دادههای کیفی حاصل از مصاحبه ،ارائۀ مدل
پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی را با  14مقوله و  38مفهوم در قالب ابعاد  6گانه،
شامل موجبات علی (1مقوله) ،پدیدۀ اصلی (افزایش مشارکت دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیأت
علمی) ،راهبرد ( 2مقوله) ،ویژگیهای زمینهای ( 5مقوله) ،شرایط محیطی ( 4مقوله) و پیامد ( 1مقوله)
بوده است .در مدل طراحی شده ،عوامل فردی به عنوان موجبات علی در نظر گرفته شدهاند .مدل
تحقیق ،نشان میدهد که عوامل فردی بر توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی و افزایش مشارکت
دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیأت علمی تأثیر مستقیمی داشته و توجه به نقش این عوامل در کارکرد
مدل ضروری است .عوامل فردی مدل تحقیق شامل دانش فرد ،شرایط روحی روانی ،شرایط جسمانی،
وقت کافی ،عوامل جمعیتی و جامعه پذیری فرد است .حفظ اللسان( ،)1395در پژوهش خود نشان داد
داشتن همراه ،ارتباط و تعامل با افراد ،عضویت در گروه ،حمایت و پشتیبانی خانواده ،عوامل روانشناختی،
عوامل جمعیتی و دانش و آگاهی فرد ،شکل دهندۀ سطح رفتاری مدل ورزش همگانی دانشگاههای
دولتی است که با نتایج تحقیق حاضر همسو میباشد .بنابراین نگرش مثبت قشر دانشگاهی نسبت به
مشارکت ،کسب شادابی و نشاط و کسب لذت به عنوان شرایط روحی روانی ،در گرایش و جذب افراد به
فعالیتهای ورزشی ،حائز اهمیت است .مهدی زاده ( ،)1392عامل روانشناختی را فاکتور چندان مهمی
در مشارکت قشر دانشگاهی قلمداد نکرده و گزارش میکند که این عامل ،محدودیت اندکی برای شرکت
در فعالیتهای ورزشی ایجاد مینماید که با نتایج تحقیق حاضر نا همسو است؛ چرا که طبق مدل تحقیق
حاضر ،عامل روحی  -روانی تأثیر مستقیمی بر افزایش مشارکت جامعۀ دانشگاهی در فعالیتهای ورزشی
داشته و میتواند به عنوان یک مانع بزرگ قلمداد گردد .در این راستا ،به نظر میرسد بهترین راهحل
برای از میان برداشتن موانع روانشناختی افراد برای شرکت در فعالیتبدنی ،استفاده از روانشناسان و
مشاوران متخصﺺ در این زمینه باشد .پدیدۀ محوری در این مدل ،افزایش میزان مشارکت دانشجویان،
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کارکنان و اعضای هیأت علمی در فعالیتهای ورزش همگانی دانشگاه بوده و مقولهها ،بر مبنای مدل
پارادایمی حول آن سازماندهی میگردد.
مدل تحقیق نشان میدهد منابع انسانی ،مادی و مالی ،تبیین کنندۀ منابع سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی
جهت توسعۀ ورزش همگانی و در نتیجه ،افزایش مشارکت قشر دانشگاهی در این دانشگاه است .بر اساس
مدل ارائه شده ،تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی (رده صف و ستاد) ،با ضعف منابع انسانی در حوزۀ
ورزش همگانی روبروست .نیروی انسانی متخصﺺ و کارآمد ،مهم ترین سرمایۀ هر سازمان و جامعهای
محسوب میگردد .منابع انسانی در بخش ورزش همگانی شامل مدیران ،کارکنان ،مربیان و نیروهای
داوطلبی است که هر دسته میتواند نقش مهمی را مقدم بر منابع مالی و مادی ،در ارتقاء و توسعۀ ورزش
همگانی در دانشگاه و نهایتاً نهادینه شدن آن در کشور ایفاء کند؛ آصفی و همکاران ( ،)1392منابع
انسانی را به عنوان یکی از عوامل نهادینه کردن ورزش همگانی در کنار سایر عوامل معرفی میکنند.
شعبانی ( )1393نیز گزارش میکند مهم ترین نقطه ضعف ورزش همگانی کشور ،عدم بکارگیری
نیروهای انسانی متخصﺺ و کارشناس است که با نتایج تحقیق حاضر همسو است .دانشگاه آزاد اسالمی
نیز همانند سایر نهادها و ارگانهای کشور ،در حوزه ورزش همگانی با ضعف نیروی انسانی متخصﺺ
مواجه است و در این راستا میبایست تخصﺺ گرایی و شایسته گزینی ،استفاده از متخصصان ورزشی و
نیروهای داوطلب را مد نظر قرار دهد .طبق مدل تحقیق ،یکی از عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش همگانی
دانشگاه آزاد اسالمی ،منابع مادی دانشگاه است .منظور از منابع مادی ،تجهیزات و زیرساختهای ورزشی
شامل کلیۀ ابزارها ،دستگاهها و تسهیالت ورزشی مورد نیاز رشتههای ورزشی مختلف و همﭽنین فضاها و
کلیۀ عوامل تأسیساتی ،خدماتی -رفاهی و بهداشتی ورزش همگانی است که اجرای فعالیتهای ورزشی را
در سطح آموزش ،تمرین و رقابت تسهیل میکند ( .)8بدون شک ،برای پرداختن به هر کاری ،باید ابتدا
امکانات و زیرساختهای آن فراهم گردد .در همین رابطه جوادی پور ( )1392نشان داد توسعۀ باشگاهها
و اماکن عمومی ورزشی ،از عوامل اصلی توسعۀ ورزش همگانی در کشورهای استرالیا ،ژاپن ،مالزی ،فنالند
و دانمارک بوده است .همﭽنین عراقی ( )1393در تحقیق خود کمبود امکانات را به عنوان مهمترین مانع
و مشکل توسعۀ ورزش همگانی و تفریحی معرفی کرده است که با نتایج تحقیق حاضر همسو است .اما
نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق شعبانی و همکاران ( )1393ناهمسوست ،چرا که آنان گزارش کردهاند
بدلیل ماهیت ورزش همگانی ،با حداقل امکانات نیز میتوان به فعالیت ورزشی پرداخت .طبق نظر اکثر
مصاحبه شوندگان ،دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه ورزش همگانی با محدودیت زیرساختها و تجهیزات
ورزشی مواجه بوده و بیشتر فضاها و تجهیزات ورزشی موجود نیز ویژه ورزش قهرمانی و با هدف کسب
مدال و عناوین قهرمانی طراحی و ساخته شده است .بنابراین با عنایت به اهمیت باالی وجود امکانات و
زیرساختها در راستای توسعۀ ورزش همگانی ،انتظار میرود مسئوالن مربوطه جهت برطرف ساختن
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کمبودهای منابع مادی چاره اندیشی کنند تا بدین شکل مشارکت قشر دانشگاهی در فعالیتهای ورزش
همگانی افزایش یابد .عالوه براین ،بر طبق مدل ،منابع مالی دانشگاه نقش بسزایی در افزایش مشارکت
دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیأت علمی در فعالیتهای ورزش همگانی ایفاء مینماید .از آنجا که
اجرای طرحها و برنامههای ورزشی به منابع مالی نیاز دارد ،لذا منابع مالی میتواند به عنوان عامل توسعۀ
ورزش تلقی گردد .آصفی ( )1393در پژوهش خود نشان میدهد اختصاص بودجۀ مناسب و کافی به
ورزش همگانی ،میتواند به نهادینهسازی آن در جامعه کمک کند .سمیع نیا ( )1392در آسیب شناسی
ورزش همگانی کشور ،پایین بودن بودجه اختصاصی به ورزش همگانی را از ضعفهای عمده این حوزه
بیان کرد .به نظر میرسد در دانشگاه آزاد اسالمی همانند سایر سازمانها ،اعتقاد مدیران بر آن است که
اختصاص بودجه کافی به منظور پیشبرد اهداف توسعۀ ورزش همگانی ،نوعی هزینۀ اضافی را متحمل
سازمان مینماید .به همین دلیل فارغ از آثار مثبت روحی روانی و جسمانی ورزش عمومی بر افراد،
بودجۀ اندکی به این نوع ورزش اختصاص داده میشود و مانع بزرگی را بر سر راه توسعه و پیشرفت
ورزش همگانی در دانشگاه ایجاد مینماید .بنابراین میتوان گفت چنانﭽه بودجۀ مناسب و کافی برای
توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه ،هم در بخش ساخت و تأسیس امکانات و تجهیزات و هم در بخش
اجرای طرحها و برنامههای ورزشی در امر ورزش همگانی اختصاص یابد ،بیشک شاهد پیشرفت و توسعۀ
ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی خواهیم بود.
طبق مدل پارادایمی پژوهش حاضر ،مقوله ارتباطات ،به عنوان یکی از عوامل زمینهای بر افزایش میزان
مشارکت در فعالیتهای ورزش همگانی دانشگاه آزاد اثر گذار است .ضعف فناوری و عملکرد ضعیف
رسانههای دانشگاه ،اهمیت مقوله ارتباطات را در مدل نمایان میسازد .منظور از فناوری در مقوله
ارتباطات ،مجموعهای از سخت افزارها ،نرم افزارها و شبکههای اطالعاتی و دانش فنی الزم است که برای
جمع آوری ،پردازش ،ذخیرهسازی و توزیع دادهها در حوزه ورزش همگانی کشور استفاده میشود (.)3
شیبانی ( ،)1391در پژوهش خود تأکید میکند که سازمانهای متولی ورزش همگانی ،فناوری را همانند
فرصتی ارزشمند ،به منظور پاسخگویی به تحوالت سریع محیطی و افزایش کارایی به کار گیرند .در
همین رابطه میتوان اپلیکیشنهای ورزش همگانی را جهت آگاهی بخشی و دانشافزایی به قشر
دانشگاهی مورد توجه قرار داد .همﭽنین طراحی پورتال جامع ورزش همگانی با استفاده از ظرفیت
درونزای دانشگاه حائز اهمیت است .اکثر مصاحبه شوندگان عملکرد ضعیف رسانههای داخلی دانشگاه را
به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت اندک قشر دانشگاهی در فعالیتهای ورزش همگانی
برشمردهاند .بر این اساس فقدان ایدههای نوآورانه جهت ترغیب افراد ،کم توجهی به تبلیغ برنامههای
ورزش همگانی ،ضعف عملکرد روابط عمومی واحدها و مراکز دانشگاهی و سهم اندک ورزش همگانی در
اخبار دانشجویی ،گواه بر عملکرد بسیار ضعیف رسانهها در دانشگاه آزاد اسالمی میباشد .مهدیزاده
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( ،)1393در پژوهش خود نشان داد که عدم اطالع رسانی و تبلیغات مناسب درباره ورزش و فعالیتهای
ورزشی دانشگاه ،از مهم ترین عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیتهای ورزشی است .شعبانی ( )1390نیز
سهم اندک رسانهها در ترویج ورزش همگانی را از چالشهای مهم ورزش همگانی برشمرده است.
همﭽنین شعبانی ( ،)1394گزارش کرد که رسانههای گروهی اثر مثبت و معنی داری بر تشویق مردم به
ورزش دارند ،ولی از طرفی ،برخی رسانهها بیشتر به ترویج و توسعۀ ورزش حرفه ای پرداخته و در ورزش
همگانی سهم کمتری داشتهاند .علیرغم تأثیر رسانهها بر توسعۀ ورزش همگانی ،لیکن متأسفانه
رسانههای دانشگاه ،توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله نداشته و در برنامهریزی و برنامهسازی خود،
زمان الزم را به ورزش همگانی اختصاص نداده و بیشتر برنامهها ،معطوف به ورزشهای حرفهای و
قهرمانی است .لذا انتظار میرود با توجه به نقش ورزشهای تفریحی و همگانی بر سالمت جسمانی،
روانی و اجتماعی جامعه ،تربیت بدنی دانشگاه ،توجه و نگاه ویژهای به اطالعرسانی صحیح و به موقع از
فعالیتها و برنامههای ورزشی و فوق برنامه داشته باشد.
بر اساس مدل استخراج شده از پژوهش حاضر ،ساختار تشکیالتی تربیت بدنی دانشگاه بر توسعه و نهایتاً
مشارکت حداکثری در ورزش همگانی اثرگذار است .ابهام در تقسیم وظایف ،نمودار سازمانی ناکارآمد و
تنزل جایگاه تربیت بدنی دانشگاه ،به درستی نقش ساختار ناکارامد سازمانی را در مدل پارادایمی تحقیق
نشان میدهد .احسانی ( ،)1393در گزارش خود تأکید کرده است که در توسعۀ ورزش همگانی مقدم بر
سایر اقدامات مختلف ،بایستی وحدت سیاست گذ اری ،تدوین شرح وظایف و تقسیم کار و ایجاد تعامالت
مستمر در بین سازمانها و نهادهای حوزۀ ورزش همگانی در سطح مختلف وجود داشته باشد تا مشارکت
افراد جامعه در فعالیتهای بدنی گسترش یابد .جوادی پور ( ،)1396ساختار ضعیف تشکیالتی را به
عنوان یکی از آسیبهای موجود در فرآیند سیاست گذاری ورزش همگانی کشور معرفی کرده است که با
نتایج تحقیق حاضر همسو است .در دانشگاه آزاد اسالمی ،شرح وظایف اداره تربیت بدنی واحدها در حوزه
ورزش همگانی نامشخﺺ است و این مهم به سردرگمی و هدررفت منابع در دانشگاه منتج گردیده است.
هم چنین ،عدم واگذاری اختیارات کافی به واحدها ،طبق نظر اکثر مصاحبه شوندگان ،عملکرد ضعیف در
حوزۀ ورزش همگانی ،عدم استفاده از پتانسیلهای هر منطقه و عدم بهرهگیری از توانمندیهای مدیران و
مسئوالن تربیت بدنی را رقم زده است .عالوه بر این ،علیرغم سیاست عدم جذب نیرو و کمبود نیروی
انسانی متخصﺺ تربیت بدنی در دانشگاه آزاد اسالمی ،اقدام جدی در جهت فعال نمودن انجمنهای
ورزشی چه در حوزه ورزش همگانی و چه ورزش قهرمانی از گذشته تاکنون صورت نگرفته است .مدل
تحقیق حاضر نشان میدهد ارتقاء جایگاه تربیت بدنی و ورزش در دانشگاه آزاد اسالمی ،خصوصاً ورزش
همگانی ،میتواند موجبات توسعۀ و تعمیم ورزش همگانی و در نهایت مشارکت حداکثری قشر دانشگاهی
در فعالیتهای ورزشی را فراهم آورد .بنابراین به منظور جلوگیری از اجرای برنامههای موقتی و گاهاً
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سرسری در ادارات تربیت بدنی دانشگاه و جلوگیری از هدررفت منابع ،شرح وظایف ادارات خصوصاً در
زمینه ورزش همگانی باید کامالً شفاف و دقیق توسط اداره کل تربیت بدنی تدوین و ابالغ گردد .یکی
دیگر از مقولههای شناسایی شده در مدل تحقیق ،برنامهریزی و نظارت است .اکثر مصاحبه شوندگان
اذعان داشتند که برنامههای عمومی تربیت بدنی دانشگاه ،محدود و سازمان نیافته بوده و برنامههای
آموزشی تربیت بدنی در حوزۀ ورزش همگانی بسیار ضعیف است که این مهم اهمیت توجه به برنامهریزی
را در تربیت بدنی دانشگاه برجسته مینماید .در این زمینه ،نتایج تحقیقات نشان داده است یکی از دالیل
رکود و عدم پیشرفت ورزش در دانشگاه و همﭽنین عدم تمایل دانشجویان به مشارکت در فعالیتهای
ورزشی به هنگام فراغت ،بیشک ناشی از توجه ناکافی در برنامهریزی ورزشی دانشگاه و کیفیت نامطلوب
برنامههای ورزشی است .آصفی ( ،)1395در پژوهش خود نشان داد عدم سیاست گذاری و هدایت
راهبردی منسجم و صحیح ،نبود چشم انداز صحیح و اهداف بلندمدت مناسب و در نهایت نبود برنامههای
ساالنه و عملیاتی مناسب ،مانع توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه شده است که با یافتههای تحقیق حاضر
هم خوانی دارد .شعبانی ( )1393نیز گزارش کرد که فقدان برنامههای مدون ،جهت تشویق و ترغیب
مردم به ورزش همگانی ،یکی از مهم ترین ضعفها و آسیبها در فرآیند سیاستگذاری ورزش همگانی
کشور است .لذا با توجه به این مسئله می توان گفت ،تدوین برنامههای راهبردی و عملیاتی مناسب و
قابل اجرا در امر ورزش همگانی دانشگاه ،میتواند مسیر توسعۀ آن را هموار سازد .هم چنین نتایج تحقیق
حاضر نشان میدهد عدم وجود برنامههای آموزشی مناسب ویژۀ ورزش همگانی ،نبود سیستم آموزشی
مناسب جهت تربیت افراد شایسته به منظور آموزش ورزش همگانی و عدم برگزاری کالسهای آموزشی
مناسب در امر ورزش همگانی ،مانع توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه شده است .آصفی ( )1395نشان داد
که نبود برنامههای آموزشی و ترویجی مناسب برای ورزش همگانی ،نبود سیستم آموزشی مناسب برای
تربیت افراد شایسته به منظور آموزش ورزش همگانی و عدم برگزاری کالسهای آموزشی مناسب در امر
ورزش همگانی ،مانع توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه شده است .بنابراین میتوان اذعان کرد ،آموزش
ورزش همگانی در دانشگاه ،از مهمترین عوامل توسعۀ ورزش همگانی است .لذا مسئوالن ورزش دانشگاه
باید روشهای مناسب آموزشی را برای ارتقاء و توسعۀ ورزش طراحی و اجرا نمایند .همﭽنین عدم نظارت
صحیح بر شاخﺺهای عملکردی ورزش همگانی واحدها ،ضعف نظام پایش مشارکت در ورزش همگانی و
نبود مراکز تعیین آمادگی جسمانی افراد ،مبین چارچوب نظارتی ضعیف در تربیت بدنی دانشگاه است که
این مهم ،ضرورت نظارت و ارزشیابی دقیق در برنامههای ورزش همگانی را برجسته مینماید .ارزیابی ،در
مرکز هر فعالیت و برنامه اجرایی قرار داشته و بدون آن هیچ برنامهای درست اجرا نمی شود .جوادی
پور( ،)1396نشان داد که آسیبهای موجود در فرایند سیاستگذاری در ورزش همگانی کشور ،شامل
عواملی چون ضعف نظارت و کنترل ،ضعف در برنامهریزی و اجرا و غیره است .حفظ اللسان( )1395نیز
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در تحقیق خود نشان داد ،مقولههای استاندارد و ارزیابی و مدیریت و برنامهریزی ،در سطح سازمانیِ مدل
ورزش همگانی دانشگاههای دولتی دخیل است که میتواند در توسعۀ ورزش همگانی دانشگاههای دولتی
اثرگذار باشد که با یافتههای تحقیق حاضر همخوانی دارد .با توجه به این مسأله به نظر میرسد ،تدوین
شاخﺺهای نظارت و ارزیابی بر عملکرد تربیت بدنی دانشگاه در حوزۀ ورزش همگانی ،بازآموزی مدیران
تربیتبدنی واحدهای دانشگاهی در این زمینه و تشکیل کمیتۀ نظارت و ارزشیابی ضروری باشد .مدل
تحقیق حاضر نشان می دهد ،الزامات قانونی و داشتن جایگاه حقوقی ورزش همگانی در دانشگاه آزاد
اسالمی می تواند به توسعۀ آن کمک کند .آصفی ( ،)1393در پژوهش خود بیان کرد که تدوین قوانین و
مقررات مناسب و الزم االجرا در زمینۀ ورزش همگانی ،میتواند در نهادینه شدن آن مؤثر باشد .اما در
دانشگاه آزاد اسالمی ،آئین نامههای رشتههای ورزش همگانی ضعیف بوده ،ضمن این که آییننامههایی
جهت توسعۀ ورزش همگانی در این دانشگاه وجود ندارد .عالوه براین ،آیین نامههای تشویقی مشارکت در
ورزش همگانی به منظور تشویق افراد و افزایش مشارکت آن ها در فعالیتهای ورزش همگانی نیز بسیار
ضعیف میباشد .بنابراین ،زمانی که قوانین دانشگاه حمایت الزم از توسعۀ ورزش همگانی را به عمل
نیاورد و ضمانتهای اجرایی مناسب ،برای پارهای از قوانین موجود وجود نداشته باشد ،بیشک ،امر توسعۀ
ورزش همگانی با مشکل مواجه خواهد شد .شرایط محیطی ،شرایطی نظیر فراهم کنندههای بیرونی یا
بسترهای زمینهای بیرونی میباشند که راهبردها در این زمینه به صورت اجرایی ثمربخش هستند .یکی
از شرایط محیطی که بر توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی اثر گذار است ،محیط فرهنگی
اجتماعی است .فرهنگ ضعیف ورزش در جامعه و محدودیتهای فرهنگی زنان ،می تواند بر میزان
مشارکت حداکثری افراد جامعه تأثیر منفی داشته باشد .در این راستا ،مهدیزاده ( ،)1393در پژوهش
خود گزارش میکند فرهنگ سازی ضعیف در زمینۀ ورزش همگانی و محدودیتهای فرهنگی موجود در
زمینۀ فعالیتبدنی ،از مهم ترین موانع مشارکت در فعالیتهای بدنی افراد شناخته میشود .بنابراین،
تالش برای ایجاد فرهنگ ورزش و فعالیتبدنی و از بین بردن برخی از نگرشهای منفی نسبت به
مشارکت در این گونه فعالیتها ،به ویژه در مورد بانوان ،ضروری است .میتوان با اتخاذ مکانیسمهای
فرهنگی  -اجتماعی نظیر آموزش سبک زندگی ورزش محور ،ترغیب بانوان جامعه جهت گرایش به سمت
ورزش ،باال بردن امنیت شهرها ،تقویت و ارتقاء سالمت عمومی و افزایش گرایش جوانان به تفریحات
سالم ،کاهش محدودیتهای فرهنگی زنان و نهادینه کردن ورزش در جامعه ،زمینههای مختلف فرهنگی
اجتماعی که باعث افزایش میزان مشارکت افراد به ورزش میشود را فراهم کرد .محیط اقتصادی در
برگیرنده رکود اقتصادی ،نرخ بیکاری ،نرخ تورم ،نرخ سرمایهگذاری ،رشد درآمد ملی ،پس انداز،
سرمایهگذاریها ،قیمتها ،دستمزدها ،بهرهوری ،نرخ استخدام ( )26و در مدل حاضر شامل عدم ثبات
اقتصادی کشور و ریسک اقتصادی در ورزش است که بر میزان مشارکت افراد در ورزش همگانی دانشگاه
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اثر می گذارد .در تحقیقات چارچوب ورزش انگلستان ( )2004به این موضوع اشاره شده است که تقریباً
در اکثر بررسیهای انجام شده ،بعد مالی و یا اقتصادی ،عاملی است که به خود فعالیتها مربوط نمی
شود ،بلکه به ایجاد بسترهای اقتصادی نظیر تورم ،گرانی ،درآمد پایین و هزینههای باالی مشارکت مربوط
می باشد که خود این عوامل به دستهای دیگر نظیر تحریم ،اقتصاد مقاومتی و بسترهای کالن دیگر
وابسته هستند.
بر اساس مدل تحقیق ،محیط سیاسی  -حقوقی از دیگر عوامل محیطی است که بر توسعه و تعمیم
ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی اثر گذار است .محیط سیاسی  -حقوقی ،در برگیرندۀ مواضع و
سیاستهایی است که دولت دربارۀ موضوعی به کار میگیرد .در مطالعۀ حاضر ،محیط سیاسی  -حقوقی
شامل سیاستهای نامشخﺺ توسعۀ ورزش دانشجویی ،فقدان نگاه جامع به ورزش دانشجویی ،عزل و
نصبهای سیاسی ،نگاه سیاسی مسئولین به ورزش و وجود اسناد باالدستی نظیر برنامه ششم توسعه و
اصل سوم قانون اساسی کشور است که میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر همگانی شدن ورزش
دانشگاه آزاد اسالمی اثر گذار باشد.
مسائل زیست محیطی ،اثرات ژرفی بر بسیاری از سازمانها و پدیدهها دارد ( .)9منابع انسانی باید حداکثر
استفاده را از فضاهای طبیعی و شرایط اقلیمی و آب و هوایی ایران ببرند؛ چرا که ورزش در فضای آزاد
معموالً هزینه کمتری از ورزش در اماکن ورزشی سرپوشیده دارد و محیط زیست میتواند در افزایش
مشارکت مردم به ورزش اثر گذار باشد .سمیع نیا ( ،)1392تنوع آب و هوایی چهارگانۀ کشور ،همﭽنین
وجود ظرفیتهای موجود از منظر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور جهت فعالیتهای گردشگری،
طبیعت گردی و غیره را از فرصتهای پیش روی ورزش همگانی کشور ارائه کرده که با نتایج تحقیق
حاضر همخوانی دارد .بنابراین انتظار میرود برنامههای مختلف ورزش همگانی ،متناسب با فضاهای
طبیعی و شرایط اقلیمی هر منطقه ،به مرحله اجرا درآید.
به طور کلی میتوان عنوان کرد که یکی از دالیل عمدۀ ناکارآمدی برنامههای فعلی تربیت بدنی دانشگاه
آزاد اسالمی در حوزه ورزش همگانی ،نداشتن یک مدل و نقشه نظاممند جامع بوده و مدل ارائه شده،
میتواند به عنوان ابزار تحلیلی ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی مبنای عمل قرار گیرد تا بتوان به
گونهای اصولی به حل مشکالت بی شمار در این حوزه از ورزش پرداخت .بر پایۀ مدل حاضر میتوان
فرایند ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی را تحلیل کرد و به نوعی به دسته بندی جدید دست یافت که
مبتنی بر نظرات خبرگان ورزش همگانی است .این مدل ،شناختی جامع و کالن بر پایه شناسایی عوامل
کلیدی مؤثر بر توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی و چگونگی تعامل آن ها با یکدیگر را فراهم
میآورد و چارچوبی مناسب برای مطالعات بیشتر و دقیق تر در این حوزه به شمار میآید.

104

ارائه مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی بر اساس نظریه داده بنیاد

به طور کلی باید عنوان کرد که توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی و در نهایت مشارکت
حداکثری دانشگاهیان در فعالیتهای ورزش همگانی ،از یک طرف متضمن ساماندهی مناسب منابع
انسانی ،تقویت منابع مالی و توسعۀ زیرساختها و تجهیزات ویژه ورزش همگانی و از سوی دیگر ،توسعه و
تقویت ارتباطات ،سازماندهی و اصالح ساختار ،برنامهریزی مدون و تدوین قوانین و مقررات میباشد.
بنابراین ،با رعایت مقولههای راهبردی مذکور میتوان شاهد بهبود نگرش و آگاهی ،افزایش انگیزه و عالقه
و افزایش نشاط و شادابی و در نهایت افزایش جلب مشارکت دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیأت علمی
در برنامههای ورزش همگانی و تفریحی در دانشگاه آزاد اسالمی بود .لذا اداره کل تربیت بدنی به عنوان
متولی ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ،میبایست مؤلفههای مختلف مدل ارائه شده را در برنامهها و
سیاستهای خود مد نظر قرار دهد و بدین شکل گام مهمی در جهت نهادینه کردن ورزش همگانی در
دانشگاه آزاد اسالمی بردارد .از محدودیت های تحقیق نیز می توان به همکاری اندک برخی از اساتید و
متخصصان برای انجام مصاحبه کیفی ،عدم دسترسی به آنان ،محافظهکاری در پاسخگویی به برخی
سؤاالت با وجود اطمینان به مصاحبه شوندگان در مورد محرمانه ماندن و ....اشاره داشت .همﭽنین
پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده به طراحی و تدوین الگوی اجرایی ورزش همگانی در بین
دانشجویان ،شناسایی موانع ورزش همگانی با رویکرد کیفی و مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه یافته در
ارتباط با ورزش همگانی دانشجویی پرداخته شود.
منابع
 -1آصفی ،اع؛ اسدی دستجردی ،ح" .)1395( .بررسی موانع توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه های
دولتی شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاربردی توسعۀ آن" .مدیریت ورزشی ،سال هشتم ،شماره  ،6صﺺ:
.823-844
 -2ابراهیمی پور ،ط؛ رمضانی نژاد ،ر؛ امیرنژاد ،سعید" .)1396( .تبیین الگوی تعهد به مشارکت بانوان
استان مازندران در ورزش همگانی" .پژوهش در ورزش تربیتی ،سال پنجم ،شماره  ،13صﺺ.93-110 :
 -3احسانی ،م؛ صفاری ،م؛ امیری ،م؛ کوزه چیان ،ه" .)1393( .طراحی مدل ورزش همگانی ایران"،
مطالعات مدیریت ورزشی ،سال ششم ،شماره  ،27صﺺ.87-108 :
 -4استراوس آ ،کربین ج" .)1394( .مبانی پژوهش کیفی؛ متون و مراحل تولید نظریه زمینهای" .ترجمه
ا افشار ،چاپ چهارم ،تهران :نشر نی ،صفحه.334
 -5امامی ،ص؛ حیدری نژاد ،ص؛ شفیع نیا ،پ" .)1392( .تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در
فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه" .پژوهش در ورزش دانشگاهی ،شماره  ،5صﺺ.65-80 :
 -6حفظ اللسان ،م" .)1395( .طراحی و تبیین مدل توسعه ورزش همگانی دانشگاه های دولتی ایران".
رساله دکترا ،دانشگاه ارومیه.
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چکیده
هدف از اجرای پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی ایران بود .روش
پژوهش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد بود که یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است.
قلمروی پژوهش تحقیق شامل کارشناسان و ذی نفعان محیط نزدیک و دور حوزه ورزش دانش آموزی
بود .از روش نمونه گیری ،گلوله برفی مبتنی بر رویکرد نظری استفاده شد و تا رسیدن مقولهها به اشباع
نظری ادامه یافت و تعداد  20مصاحبۀ نیمه ساختار مند و اکتشافی انجام گرفت .اعتبار یافتهها با
روشهای تطبیق توسط اعضا ،بررسی شد .نتایج تحلیل دادهها در طی سه مرحله کدگذاری باز ،کد
گذاری محوری و کد گذاری انتخابی به مفاهیم مجزا تفکیک شدند .یافتههای پژوهش نشان داد که
فرآیند کد گذاری در چارچوب ابعاد  6گانه مدل پارادایمی شامل :عوامل زمینهای مانند بسترسازی زیر
ساختهای سخت افزاری ،نرم افزاری و نیروی انسانی متخصﺺ ،شرایط علّی مانند ایجاد نگرش ورزش
خواهی و نوع دوستی در بین دانش آموزان ،پدیده مرکزی به مؤلفههایی از جمله توسعه کل نظام ورزش
با ورزش تربیتی ،عوامل مداخلهگر مانند وجود موازیکاری در سازمانهای ورزشی و راهبردهایی هم
چون اصالح و تسهیل قوانین و مقررات جذب حامیان مالی و خیرین و پیامدهایی مانند رسیدن به عزت
و اقتدار ملی شناسایی و استخراج گردید .نتایج تحقیق حاکی از آن است که هم افزایی و مشارکت
خانوادهها ،سازمانها و نهادها ،باعث پویایی دانش آموزان و نشاط اجتماعی میشود و بستر را برای تأمین
منابع مالی و توسعه زیر ساختی حوزه ورزش دانشآموزی فراهم مینماید.
کلیدواژه :مشارکت ،ورزش دانش آموزی ،توسعه پایدار ،هم افزایی ،منابع
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Developing the Sustainable Development Model of Student
Sport Participation in Iran
Nasiri Khozani, M. (MA), Aroufzad, SH*. (PhD), Nadi, M.A. (PhD)
Abstract
The aim of this study was to develop the sustainable development model of
student sport participation in Iran. The research method was qualitative using
grounded theory that is an inductive and exploratory research method. The
research domain included experts and beneficiaries of the near and far
environments of student sport. The sampling method was snowball based on
the theoretical approach and continued until theoretical saturation. 20 semistructured and exploratory interviews were conducted. The members
investigated the validity of the findings by matching methods. The results of
data analysis were divided into separate concepts during three levels of open
coding, axial coding, and selective coding. The findings showed that the
coding process within the 6 dimensions of the paradigm model including
contextual factors such as laying the groundwork for software, hardware and
specialist human force infrastructure, causal conditions such as creating an
attitude of sportsmanship and altruism among students, central phenomenon
components such as development of the whole system of sport with
educational sport, intervening factors such as the parallelism of sport
organizations and strategies such as the revision and facilitation of laws and
regulations on the attraction of financial sponsors and charities and
consequences such as achieving national dignity and authority was identified
and extracted. The results showed that the synergy and participation of
families, organizations and institutions enhance student dynamism and social
vitality and lay the groundwork for the development of financial sources and
infrastructure of student sport.
Keywords: participation, student sport, sustainable development, synergy,
sources.
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