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 چکیده

که با  پژوهش طراحی مدل ورزش شهروندي در کالنشهر تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف، بنیادي استهدف این 
نفر از خبرگان مصاحبۀ عمیق صورت  25بنیاد با روش کیفی در دو مرحله اجرا شد. در مرحلۀ اول با استفاده از راهبرد داده

رفته شده و مدل اولیه استخراج شد. در مرحلۀ دوم، مدل برآمده گها از روش چارمز بهره وتحلیل دادهگرفت و براي تجزیه
یید نهایی مدیریت ورزشی جهت اصالح و تأ ةاز مرحلۀ قبل در سه مرحله در اختیار کارگروه دلفی متشکل از شش خبر

ي، شهر بخش، وظایف سازمان متولی ورزش شهروندگذاري کالن، الزامات توسعهشد. نتایج نشان داد که سیاست گذاشته
بنابراین . ورزشی، مدیریت واحد شهري و در نهایت محیط کالنشهري تهران عوامل تأثیرگذار بر ورزش شهروندي هستند

گذاران و مدیریت شهري با درك مفهوم واقعی ورزش شهروندي و شناسایی عوامل رسد که دولتمردان، سیاستنظر میبه
سازي بستر مشارکت حداکثري شهروندان، با منظور فراهمد بهتواننمؤثر بر آن، براساس مدل پژوهش حاضر، می

هاي اقتصاد و رفاه شهري را تقویت اي مناسب، ضمن افزایش سالمتی و نشاط اجتماعی، پایهسازي و تبلیغات رسانهفرهنگ
 اي در منطقه تبدیل کنند.شدهکرده و کالنشهر تهران را به شهر ورزشی شناخته

 
 يدیکل يهاواژه

 بنیاد، ورزش.گرایانه، شهروندي، نظریۀ دادهدلفی، رویکرد ساختروش 
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 مقدمه
به کالنشهرها، در مناطق  آورندهشهرنشینی مدرن همراه با تراکم جمعیت هجوم ۀبا وجود رشد و توسع

با این حال، اهمیت وجود  ،دنبال داشتهها بهاي را براي دولتهاي عدیدهمختلف شهري که خود چالش

دوچندان بروز یافته  صورتبههروندان، هاي نشاط و سالمت شفضاهاي ورزشی کافی براي افزایش مؤلفه

یافته در حوزة ورزش همواره این بخش، مورد غفلت دلیل کاهش اعتبارات تخصیصاست که متأسفانه به

 .)1(شود میواقع 

هاي تفریحی و فراغتی به سیاست مهمی در بسیاري از حق مشارکت در ورزش و سایر فعالیت

سازي شود. پیادهعنوان ورزش همگانی شناخته میآنجا به کشورهاي پردرآمد اروپا تبدیل شده است و در

عنوان عامل هاي فیزیکی بههاي اخیر بسیار اهمیت یافته است، چون به فعالیتچنین سیاستی در سال

شود. حداکثر دستیابی به هاي حفظ سالمت و مبارزه با چاقی نگریسته میکننده به کاهش هزینهکمک

ن در ورزش دیناوي بوده و در کشورهاي پردرآمد نرخ مشارکت زنان و معلوالاین هدف در کشورهاي اسکان

 .)2(افزایش یافته است 

عنوان عضوي از جامعه در  داند که در آن یک فرد بهرا حالتی می 2) شهروندي2014(1گشوان

دهد که کند، مشارکت فعال دارد. این تعریف نشان میتصمیمات جمعی که زندگی اجتماعی را تنظیم می

شهروندي نه فرازمانی است و نه جهانی. شهروندي نیازمند این تعریف اي عمومی است؛ شهروندي مسئله

مشارکت دموکراتیک در دولت است که شهروندان را از یک شخص حکومتی که فاقد مسئولیت سیاسی 

اند، اگرچه معموالً با وضعیت کند. مفاهیم کنونی شهروندي متفاوت و اغلب متناقضرسمی است، متمایز می

شوند. در هاي مرتبط آغاز میي از یک دولت ملی، با حقوق و مسئولیتعنوان عضوقانونی یک شخص به

گیري مانند مشارکت که رأيدرجۀ نخست، این حقوق شامل حق رأي در انتخابات دولتی است. درحالی

مستقیم نیست، اما به این منظور تعیین شده است که به هر شهروند حق کم و بیش یکسان براي هدایت 

نگاه کنیم، ممکن است نتیجه بگیریم » تصمیمات جمعی«تر به معناي مشارکت در یقدولت بدهد. اگر دق

رسد. نظر نمیکه امکان انتخاب از میان چندین کاندیدا یا انتخاب نامطلوب بالقوه چندان هم کافی به

طور مشخص ندایی را در هدایت دولت تر از شهروندي باشیم که بهممکن است ما در پی تعریف وسیع

 . )4(ل کند فعا

                                                           
1. Guschwan 
2. Citizen 
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از  آنها استفادة در مختلف بازدارندة عوامل وجود دلیلبه مردم در جوامع مختلف محلی، ما کشور در

 ریزيبرنامهجهان،  کشورهاي از بسیاري در .اندمواجه تحرکیبی عدم جدي مشکل با ورزشی، امکانات

ورزشی و مشارکت  تیفعال و تحرك جهت ایجاد در فراغت اوقات ریزيبرنامه و سازيبهینه جهت در هادولت

 اوقات حییتفر مورد ورزش در اديیز محققان .گیردیم صورت هاي شهروندي و همگانیافراد در ورزش

 بوده هدف کی به نیل براي آنهاهمۀ  و تالش اندکرده قیتحق منديتیرضا و هایتارجح ها،یزهانگ فراغت،

ترین هدف در مدیریت شهري محسوب زندگی است که در واقع اصلی فیتیک هدف، بهبود آن و است

 با توجه به نکات مذکور، ابتدا الزم است به تعریفی از شهروندي اشاره شود: .)3(شود می

 ۀپایداري حقوق شهروندان در جامع منظوربهیندهایی است که اشهروندي، مشارکت و حفاظت از فر

شامل مواردي همچون حقوق، وظایف، مشارکت و  توانمیپس عناصر شهروندي را  .اندگرفتهمدنی شکل 

بنابر الزاماتی که در کنار آن شکل گرفت، ) 1976با ظهور مفهوم مدیریت شهري (. )5( هویت دانست

مدیریت شهري دستور کار  ۀبرنام عنوانبه و شد تعریف نیز سالم شهر پروژة و شهري پایدار توسعۀمفاهیم 

تا قبل از این تاریخ مدیریت شهري حالتی متمرکز  هاي سازمان ملل را به خود اختصاص داد.یکی از برنامه

مفاهیم نوین مدیریت شهري، از شیوة متمرکز  تدریجبهولی  ،(مرکز سیاسی حکومت در پایتخت) داشت

ر قالب محلی با افراد بومی همان منطقه، به سمت سیستم غیرمتمرکز حرکت کرده و مدیریت شهري، د

تحقق  د.کنمیایفا  را تريو در توسعۀ آن منطقه نقش پررنگ است خود گرفته بهتري منسجم دهیسازمان

 ايگونهبهمند و منسجم اتفاق خواهد افتاد؛ مدیریت شهري نظام از طریقملموس یک توسعۀ پایدار شهري، 

آور شهري و دسترسی آنان به امکانات زیرساختی و اشتغال، توازن که بتواند بین رشد جمعیت سرسام

هایی مانند (اشتغال و رونق) و پیوست هاي بنیادین اقتصاديد؛ البته در این بین شاخصکنمناسبی برقرار 

در این حوزه  گذارانسیاستاي مدیران و انسجام فرهنگی و یکپارچگی اجتماعی و همچنین تخصص حرفه

توان گفت که این عوامل، در شرایط واقعی، توسعۀ می روشنیبهکه  ايگونهبه دارند،و بنیادي  عمدهنقش 

کشور در حال شتاب به سمت توسعۀ  عنوانبهایران  کنند.عملیاتی ترجمه می صورتبهپایدار و متوازن را 

(رشد و توسعۀ پایدار و متوازن  اي بنیادین این هدفهپایدار و تشکیل جامعۀ مدرن، باید توجه به شاخص

افزایش روزافزون  مانند هاییچالش .دهدکالنشهرها) را مورد توجه جدي قرار  خصوصبهشهرهاي بزرگ 

ریزي را در تهدید و فرصت بوده و اهمیت برنامه ۀجمعیت و مهاجرت گسترده به کالنشهرها داراي دو جنب

امکانات انسانی  لحاظ بهاین کالنشهرها  ،است؛ اگر از دید فرصت بنگریم این حوزه بسیار حیاتی کرده

توان به کمبود منابع هاي مختلف برآورده سازند و از جنبۀ تهدید هم میتوانند نیاز کشور را از جنبهمی
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ها، باید برنامۀ توسعۀ هوا) اشاره کرد که براي برقراري تعادل بین این شاخصو  خاك (زمین، طبیعی

هاي توسعه، تا شهر را با دارا بودن همۀ مؤلفه یردریزان قرار گبرنامه تمامیهدفمند شهري در دستور کار 

 .)6( پایدارتر سازند

 شهرها .کندیم دیتأکتحقیقات اخیر بر روي شهرها بر شخصیت ناهمگون و چندبخشی شهرها 

ي متمایزي براي گفتن هاداستانشهرها  همۀیک شهر، بلکه  تنهانه .دارند خودي بسیاري را در اهایدن

 در .دیآیم وجودبهیی است که از راویان متعدد هاعرصهاز  ورزش مسیرهاي خودشان را دارند. آنها دارند.

میدانی  ورزشدهند. آن شکل داده و آن را تغییر می به ،کنندیم و تجربهورزش ساکنان شهر آن را زندگی 

 دریی است. ، آزمون فضاخوديخودبهورزش  ؛ ودینمایم بازاست که شخصیت فضایی پیچیدة شهر آن را 

که  شودیمشهري سبب  ژةیوي هانامک ساخت جهانی و محلی با یکدیگر اهمیت دارد.ورزش، ارتباطات 

 هدف، پیش راندن مرزها در عرصۀ شهر ورزش است. ؛ وورزش محیط شهري را ساختاري جدید دهد

بقات و در پی پاسخگویی به این پرسش هستند که چگونه هویت شهري از مسا کارشناسان بر این،عالوه

یی گرایبومو با  شودیمي شهري اغلب با نخبگان بومی ساخته هاتیهو ؟شودیمی ساخته ي ورزشهانامک

 ددیتري براي الهیوس عنوانبه هابافتدر این  ورزش همین زمان، در .شودیمي مرتبط سازتیهوي به اژهیو

. بر این اساس ورزش، )7(شود می فیتعر دانند،می ايهویت توسط افرادي که خود را حاشیه دوبارة

ها و نیازهاي مهم در سطح شهر براي شهروندان اهمیت پیدا کرده است، که الزم یکی از فعالیتعنوان به

 است به تعریفی از آن توجه شود:

کار گماشتن همزمان  ورزش مصدر فعل ورزیدن به معنی انجام فعالیت و تمرینات حرکتی پیاپی و به

ا از یاد رمیالدي  1970ش هرگز اوایل دهۀ تاریخ ورز توان روحی و جسمی است. يفکر و جسم براي ارتقا

 صورتبهورزش  (جامعۀ فلسفی) مطالعۀ بود که با ایجاد یک گروه اندیشمند هاسالنخواهد برد؛ در این 

اي از نگرش نام ورزش کردن دورة تازه (فلسفی) آغاز شد و با بررسی چرایی و چگونگی عملی به تخصصی

المللی توان به تشکیل مؤسسۀ بینهۀ زمانی میاز دیگر اتفاقات این بر .دشاي به نام ورزش رونمایی به پدیده

فرهنگ ورزش و  ياي با همین عنوان اشاره کرد که در ارتقافلسفۀ ورزش و همزمان با آن انتشار روزنامه

هاي دانشمندان و محققان مختلف، مدل .)8( مردم به سمت فعالیت ورزشی نقش بسزایی داشت ۀعالق

 شود.اند که در ذیل به مشهورترین آنها اشاره میگوناگونی را در مورد ورزش ارائه کرده
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مراتبی و با تعریف دو دسته از ، با نگاه ویژه و سلسلهو همکاران 1مولهاي ورزشی، مدل در بین مدل

، ورزش همگانی، ورزش کلی به نام ورزش پرورشی چهار طبقۀکننده و بیننده) و (شرکت هاي انسانیگروه

از  کدام هرکه در آن میزان گستردگی  دهدمیاي مدلی به شکل یک هرم ارائه و ورزش حرفه قهرمانی

طبقات رأس یا قاعدة از  کدام هرکه افزایش و کاهش  ايگونهاست، بهها در آن مشخص شده این ورزش

 ةکنندگان مربوط به قاعدد داشت؛ در این مدل هرمی، بیشترین تعداد شرکتبا هم رابطۀ عکس خواه هرم،

کاسته  کنندگانشرکتاز تعداد  ،شویم(ورزش پرورشی) و هرچه به سمت رأس هرم نزدیک میاست  هرم

به گسترش ورزش پرورشی  هکه هرچ است مدعیاین مدل  .و بر تعداد تماشاچیان افزوده شده استشده 

و در عوض، در  درسمیمیزان مشارکت عمومی در ورزش به باالترین سطح  ،ک کنیمو سپس همگانی کم

 . )9( اي به عکس اتفاق خواهد افتادورزش حرفه ۀمورد توسع

هاي محقق، در متون خارجی، مفهوم ورزش شهروندي به شکلی که در ایران مطرح براساس بررسی

ت نظري هاي محقق حتی داخل کشور ادبیاشده و رواج یافته است، نیست. بلکه از آنجا که طبق بررسی

ی متون، بنابراین در بررسمستدلی براي ورزش شهروندي یافت نشد و گاه ادبیات موجود متناقض بود، 

حداقل  محقق سعی در مطالعه و گردآوري منابعی داشت که داراي دو ویژگی باشند: حداکثر نزدیکی و

گیري در ها و نتیجههمپوشانی مفهومی را با مبحث پژوهش داشته باشند و بتوانند در فرایند تحلیل داده

 حل مسئله راهگشا باشند.

و غیربهره  وربهرهکیفیت زندگی شهروندان  ۀمقایس« تحقیقی با عنوان) در 1395رهبري و همکاران (

 فعال زنان به این نتیجه رسیدند که »اصفهان شهر ۀگان14ور از اماکن ورزشی شهرداري در مناطق 

 غیرفعال زنان به نسبت بهتري جسمانی وضعیت شهرداري اصفهان ورزشی هايکالس در کنندهشرکت

 بر شهروندان روحی و جسمی سالمت افزایش برعالوه شهرها در ورزش که توسعۀ کردنددارند. آنها عنوان 

 تأثیرات و دهدمی افزایش را جامعه به تعلق احساس و به سایر شهروندان تعلق حس اجتماعی، انسجام

 هايیافته به توجه آورد. بامی فراهم شهري زیست محیط براي بهبود گروهی اقدامات در را مثبتی بسیار

 مختلف مناطق در ورزشی هايسالن ایجاد و با افزایش گرفت که نتیجه توانمیرهبري و همکاران  پژوهش

 کیفیت مختلف ابعاد توانمی شهروندان سوي از مداوم منظم و ورزشی برنامۀ کارگیريبه و اصفهان شهر

 . )1(داد  افزایش را شهروندان زندگی

                                                           
1  . Moll  
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ندان ) در تحقیقی به توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهرو1388معتمدین، مددي و عباسیان (

رایش جامعه به ین عوامل اثرگذار بر گترمهمهمگانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که از  به ورزش

ها و جلوگیري از افزایش وزن یماريبي همگانی، کسب سالمت جسمی و روانی، پیشگیري از هاورزش

ي کاري هالهمشغ، داشتن هاباشگاههاي ینههزها و یهشهراست. همچنین عوامل بازدارنده شامل باال بودن 

 .)10(زیاد، کمبود امکانات ورزشی و عدم امکان انجام ورزش زنان در اماکن عمومی است 

ش و تفریحات کنندة مشارکت در ورزبینیدموکراسی: پیش«) در تحقیقی با عنوان 2016(1بالیش 

ساالري در آنها باالست، میزان مشارکت در به این نتیجه رسید که در کشورهایی که میزان مردم» سالم

هاي تفریحی نیز باالست. همچنین نشان داد در کشورهایی که دموکراسی کمی باالتر از ورزش و فعالیت

) 2016(2. هاویت و اسکاکر)11(هاي ورزشی باالست حد متوسط است، میزان مشارکت زنان در فعالیت

پیامدهاي کیفی مشارکت در ورزش و تفریحات فعال بدنی براساس مدل کیفیت «نوان در تحقیقی با ع

مندي است که از طریق وفاداري به ترین پیامد مشارکت، رضایتبه این نتیجه رسیدند که مهم» خدمات

 . )12(آید دست میهاي ورزشی و تفریحی بهفعالیت

هاي ورزشی و ریزي فعالیت) در تحقیقی در خصوص مدیریت و برنامه2015( و همکاران 3فورده

تفریحی مهاجران در کانادا به این نتیجه رسیدند که چهار اقدام توسط مدیران اماکن ورزشی براي 

هاي اوقات فراغت اند از: استفاده از فعالیتسازي در ورود به جامعۀ جدید وجود دارد که عبارتآماده

اي، برگزاري مسابقات ورزشی، افزایش مشارکت جوامع محلی از طریق ورزش، رویکردي مشاورهعنوان به

 .)13(هاي فرهنگی استفاده از بازاریابی ورزشی با درنظر گرفتن تفاوت

یافته در پرستیژ رو به افزایش اثرات ورزش شهروندي توسعه«در تحقیق  4وغوایمانزاده و گاند

ها در ارائۀ خدمات ورزشی به شهروندان موفق عمل کنند، عنوان کردند که اگر شهرداري» شهرداري

طور ها بهها اطمینان کنند و به آن باور داشته باشند. شهرداريتوانند به شهرداريشهروندان نیز می

رو سازمانی است که رابطۀ نزدیکی با نیازها و تقاضاهاي ازایناند، ها و آراي افراد وابستهغیرمستقیم به ایده

 .)14(افراد دارند 

                                                           
1. Balish 
2. Howat and Assaker 
3. Shawn  
4. Gundogdu  
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هاي بزرگ ها و برجیافته، آپارتمان امروزه زندگی شهري دچار تغییرات شگرف شده، شهرها توسعه

هاي تندرو و مراکز تجاري، خدماتی، هاي روگذر و زیرگذر، مترو، اتوبوسهاي شهري، پلتولد یافته، اتوبان

بر افزایش سرعت و کیفیت ظاهري و گردشگري و بسیاري دیگر از این موارد در شهرها، عالوهرفاهی 

توان به آلودگی هوا، ترافیک، بار آورده است که از آن جمله میزندگی و موارد مثبت دیگر، معضالتی نیز به

ساکن شهري، تر شدن و ازدحام جمعیت تخریب محیط زیست، مسائل فاضالب و پسماندهاي شهري، شلوغ

رو مدیریت شهري هاي جمعی، مشکالت فرهنگی و فاصلۀ طبقاتی و... اشاره کرد. ازاینها و نزاعدرگیري

ریزي مناسب اتفاقات تالش ترین مسائل روز حوزة شهرنشینی است که در جهت مدیریت و برنامهاز مهم

معضالت آن است. در کالنشهر ریزي درصدد توسعۀ بهینۀ شهري و کاهش حداکثري کند و با برنامهمی

رسان، سعی در ارتقاي جایگاه و نقشش در مدیریت کالنشهر عنوان یک دستگاه خدمتتهران، شهرداري به

فرهنگی با -اي اجتماعیرسان به مجموعهتهران داشته تا جایی که شعار ارتقا از دستگاه صرفاً خدمت

 هاي شهري را مطرح کرده است. ريگیافزایش نقش مدیریت محلی و مشارکت مردم در تصمیم

گرفته، محقق در بررسی متون و ادبیات نظري نیز به درك و تعریف هاي صورتبا توجه به بررسی

درستی از این مفهوم نرسید، چراکه گاه در برخی متون ورزش همگانی و شهروندي را معادل یکدیگر و 

دانستند. مگانی و گاه معادل ورزش قهرمانی میدر برخی متون، ورزش شهروندي را بسیار فراتر از ورزش ه

تر از آن، پسوند شهروندي در ادامۀ کلمۀ ورزش، در مفاهیم و تعاریف ذکرشده نقش بسیار اما نکتۀ مهم

که این واژه دنیایی از مفاهیم و مباحث را در دل خود جاي داده است. فروغی داشت، درحالیکمرنگ و کم

تواند متبلور مفهوم که چرا واژة شهروندي؟ آیا ورزش همگانی واقعاً می براي محقق این سؤال پیش آمد

شهروندي نیز باشد؟ از طرفی براي ورزش شهروندي، مدلی کامل و جامع در کشور ما، طوري که پاسخگوي 

ها کاريها و موازينیازهاي واقعی شهروندان باشد، طراحی نشده است و همین امر سبب سردرگمی سازمان

تواند یکی از کردهاي گوناگون براي ورزش شهروندان شده که این مسائل و مشکالت خود میهو هزین

 هاي محقق براي اجراي تحقیق باشد.ترین انگیزهاصلی

ي بدنی و ورزش و هاتیفعالبا توجه به کثرت و پراکندگی جمعیت و ترکیب آن در کشور و نیاز به 

ورزش، باید توسعه در ورزش شهروندي کشور متناسب با مند و مشتاق به نیز جمعیت جوان و عالقه

هاي راه و الگوهاي دقیق علمی خواست و نیاز عمومی صورت گیرد که این امر تنها از طریق داشتن نقشه

توان گفت که براي انجام هر گونه یمصورت کلی پذیر است. بهبراي توسعۀ ورزش شهروندي امکان

هاي موجود در آن و روابط بین آنها ش شهروندي، ابتدا باید عوامل و مؤلفهمنظور توسعۀ ورزریزي بهبرنامه
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ریزي و وضعیت موجود و شناسایی عوامل مؤثر در توسعۀ آن به برنامه هاداشتهرا شناسایی کرد و براساس 

تواند اطالعات و دانش بسیار مفیدي را در اختیار یمکالن اقدام کرد. بنابراین، نتایج این تحقیق 

تهران  اندرکاران و مسئوالن ورزش شهروندي در کالنشهرهاي کشور و مدیران شهرداري و کالنشهرستد

ریزي صحیح و کاربردي راهی براي ارتقاي سطح کلی رود بتوان با برنامهیماي که امید گونهقرار دهد؛ به

دوین این مدل در سالمت جسمانی و روانی مردم کشور از طریق توسعۀ ورزش شهروندي فراهم آورد. ت

صورت مدون و یکپارچه تهران سبب خواهد شد که مبنایی براي تحقیقات آتی ایجاد شود که تا به امروزه به

هاي اند و همچنین ویژگی اصلی این مدل درنظر گرفتن ویژگیبه مفهوم ورزش شهروندي نپرداخته

فردي براي آن باشد. ی منحصربهتواند ویژگاش است که میاجتماعی و بومی کشور در طراحی -فرهنگی

 است که مدل مناسب ورزش شهروندي در کالنشهر تهران کدام است؟ بنابراین مسئلۀ تحقیق حاضر این

 

 شناسیروش

گیري پژوهش از نوع بنیادي بود که با هدف کشف مجهوالت و پیش بردن مرزهاي دانش بشر صورت جهت

تحقیق حاضر داراي دو مرحله بود: مرحلۀ اول، راهبرد گیرد. صبغۀ تحقیق نیز از نوع کیفی بود. می

بنیاد براي رسیدن به نظریه و مدل ورزش شهروندي و مرحلۀ دوم رویکرد روش دلفی براي رسیدن داده

شده در این تحقیق، به اجماع و توافق گروهی خبرگان بر نظریه و مدل پژوهش. مرحلۀ اول روش استفاده

ها و مدل ورزش شهروندي بود. براي گردآوري پژوهش حاضر نیز اکتشاف مؤلفه بنیاد بود. هدفراهبرد داده

ساختارمند بهره گرفته شد، هاي عمیق با طرح سؤاالت باز و نیمهها در مرحلۀ اول، از شیوة مصاحبهداده

ي هاوتحلیل دادهنفر از خبرگان مرتبط با ورزش شهروندي مصاحبه شد. براي تجزیه 25به این منظور با 

پردازان ، نظریه2بنیاد بهره گرفته شد. از دیدگاه چارمزنظریۀ داده 1گرایانهپژوهش، از رهیافت ساخت

ها، توجه شدة پژوهشگران به موقعیتها بنگرند، به معانی نسبت دادهتر به پدیدهبنیاد باید منعطفداده

ند. وي بیشتر به نظرها، باورها، کنندگان در تحقیق و خود پژوهشگر را درنظر بگیرکنند و نقش مشارکت

 . )15(کنندگان توجه دارد تا به گردآوري رخدادها و تشریح اقدامات ها و احساسات مشارکتارزش

 دارد:چارمز در دیدگاه ساخت گرایش سه نوع کدگذاري را عنوان می

                                                           
1. Constructivist approach 
2. Charmaz 



 797                                         بنیادطراحی مدل ورزش شهروندي در کالنشهر تهران با استفاده از نظریۀ داده 

 

 یا باز، 1کدگذاري اولیه

 ،2کدگذاري متمرکزشده

 .)16( 3کدگذاري نظري

برفی به انجام رسید. یک گیري هدفمند و روش گلولهتحقیق حاضر در کالنشهر تهران با شیوة نمونه

از  قبرداري نظري است، که محقکنند، نمونهبنیاد استفاده میبحث مهم در تحقیقاتی که از راهبرد داده

 استفاده کرد.  4آن تا رسیدن به اشباع نظري

ها توسط پژوهشگران همکار، وتحلیل همزمان دادهمحقق براي حفظ اصول اخالقی پژوهش و تجزیه

 کدي اختصاص داد. 1شوندگان براساس طرح جدول کدام از مصاحبه به هر

 
 شانها و کد اختصاصی. گونۀ نمونه1جدول 

 شوندهکد اختصاصی مصاحبه هانمونهشناسی گونه ردیف

 P رونديگذاران ورزش شهسیاست 1

 M مدیران ورزش شهرداري 2

 FM هااعضاي هیأت علمی دانشگاه 3

 PHD.CO دانشجویان دکتري مدیریت ورزشی 4

 CO مربیان ورزش شهروندي 5

 EX کارشناسان سازمان ورزش شهروندي 6

 
افزار مکس کیودي ها با استفاده از نرموتحلیل دادهفرایند تجزیه سازي متن هر مصاحبه،پس از پیاده

گرفت تا کدهاي اولیه، مفاهیم، مقوالت، کدهاي متمرکزشده ، به روش چارمز، صورت می5پرو 12اي نسخۀ 

سازي منظور اثبات نظریهو در نهایت کدهاي نظري ایجادشده و مدل اولیۀ تحقیق استخراج شد. کرسول به

حلیل شناسی، متناسب بودن نمونه و در نهایت گردآوري و تبنیاد، حساسیت پژوهشگر، انسجام روشداده

                                                           
1. Initial Coding 
2. Refocused Coding 
3. Theoretical Coding 
4. Theoretical saturation 
5. Maxqda 12 pro 
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، که محقق هر چهار مورد ذکرشده )15(منظور ممیزي تحقیق کیفی پیشنهاد داد ها را بههمزمان داده

 توسط وي را، براي رسیدن به ممیزي (معادل روایی و پایایی تحقیق کمی) انجام داد. 

مرحلۀ دوم پژوهش، رویکرد روش دلفی بود. رویکرد دلفی، روشی است که با پخش پرسشنامه بین 

کنندگان، براي شارکتمتخصصان، دریافت نظرهایشان، بازخورد به اعضاي گروه و با حفظ گمنامی م

. محقق، براي تأیید نهایی و افزایش )17(کند رسیدن به اجماع و توافق گروهی، طی چند مرحله اقدام می

ها در مرحلۀ منظور گردآوري دادهاعتباربخشی به نظریه و مدل ورزش شهروندي در کالنشهر تهران، به

ها (با دانشگاهدوم کارگروه دلفی متشکل از شش نفر از اعضاي هیأت علمی رشتۀ مدیریت ورزشی 

بنیاد، داراي تألیفات و هاي آشنایی با ادبیات پژوهش، آشنایی با روش تحقیق کیفی و راهبرد دادهویژگی

مقاالت در زمینۀ ورزش شهروندي و ...) را در طی سه مرحله تشکیل داد. در مرحلۀ اول کارگروه فرم دلفی 

مراحل، روش کار و مدل برخاسته از پژوهش  شامل کلیاتی در مورد ادبیات پژوهش ورزش شهروندي، شرح

(البته پس از انجام مراحل ممیزي ذکرشده در باال)، براي استادان ایمیل شد و با طرح سؤاالت باز، خواستار 

آوري نظرهاي مرحلۀ اول خبرگان، محقق با بازخورد و اصالح و ارائۀ نظرها توسط ایشان شد. براي جمع

ظرها و مفاهیم ذکرشده در پاسخبرگ آنها داشت. گروه محققان، در مصاحبۀ حضوري، سعی در درك ن

منظور هاي ذکرشدة خبرگان را در تحقیق و مدل اعمال کرده و بهپایان مرحلۀ اول، اصالحات و پیشنهاد

شده پس از مرحلۀ اول)، به تشکیل مرحلۀ دوم پژوهش اقدام به ارسال مدل ورزش شهروندي (اصالح

منظور تفکر کامل بر مدل داشت، تا نهایت سعی در دادن زمان کافی به خبرگان بهکارگروه کرد. محقق 

ها و افکار استادان مدیریت ورزشی ببرد. شایان ذکر است که محقق، نظرهاي استفاده را از نظرها، پیشنهاد

سعی کنندگان در کارگروه دلفی را با ثبت در نزد خود و تیم پژوهش، حفظ کرد و کدام از مشارکت هر

خبر باشند تا دچار سوءگیري نشوند. شد تا اعضاي کارگروه از نظرهاي یکدیگر در مورد مدل پژوهش بی

شده در فرم مدل پژوهش و با مصاحبۀ حضوري مجدد، آوري نظرهاي مرحلۀ دوم ثبتدر نهایت با جمع

تجمیع شد و مدل کنندگان با نظرهاي استادان راهنما و مشاور نظرها و موارد ذکرشده توسط مشارکت

کنندگان در کارگروه دلفی و بازخورد مجدداً بهبود یافت. در نهایت در مرحلۀ سوم با ارائۀ مدل به مشارکت

 حاصل، مدل و نظریۀ پژوهش تأیید نهایی شد.
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 هایافته

 بنیادمرحلۀ اول: نظریۀ داده

 کدگذاري اولیه یا باز

کنندگان در پژوهش، رکتگرفته با مشاهاي صورتمصاحبهسازي متن در ابتدا با پیادهاولیه:  کد

 کد اولیه از عبارات معنایی استخراج شد.  871ها صورت گرفت و وتحلیل خط به خط دادهتجزیه

 138گرفته شان، در تجمیع صورتبا درك معنایی کدهاي اولیه و بررسی همبستگی مفهومیمفهوم: 

 شود.ز تشکیل مفاهیم مالحظه میاي انمونه 2مفهوم ایجاد شد. در جدول 

 شانها و کد اختصاصی. گونۀ نمونه1جدول 
 شوندهکد اختصاصی مصاحبه هاشناسی نمونهگونه ردیف

 P هرونديشگذاران ورزش سیاست 1

 M مدیران ورزش شهرداري 2

 FM هااعضاي هیأت علمی دانشگاه 3

 PHD.CO دانشجویان دکتري مدیریت ورزشی 4

 CO ورزش شهرونديمربیان  5

 EX کارشناسان سازمان ورزش شهروندي 6

 
افزار مکس کیودي ها با استفاده از نرموتحلیل دادهسازي متن هر مصاحبه، فرایند تجزیهپس از پیاده

گرفت تا کدهاي اولیه، مفاهیم، مقوالت، کدهاي متمرکزشده ، به روش چارمز، صورت می1پرو 12اي نسخۀ 

سازي منظور اثبات نظریهو در نهایت کدهاي نظري ایجادشده و مدل اولیۀ تحقیق استخراج شد. کرسول به

حلیل شناسی، متناسب بودن نمونه و در نهایت گردآوري و تبنیاد، حساسیت پژوهشگر، انسجام روشداده

، که محقق هر چهار مورد ذکرشده )15(منظور ممیزي تحقیق کیفی پیشنهاد داد ها را بههمزمان داده

 توسط وي را، براي رسیدن به ممیزي (معادل روایی و پایایی تحقیق کمی) انجام داد. 

مرحلۀ دوم پژوهش، رویکرد روش دلفی بود. رویکرد دلفی، روشی است که با پخش پرسشنامه بین 

کنندگان، براي شارکتمتخصصان، دریافت نظرهایشان، بازخورد به اعضاي گروه و با حفظ گمنامی م

. محقق، براي تأیید نهایی و افزایش )17(کند رسیدن به اجماع و توافق گروهی، طی چند مرحله اقدام می

                                                           
1. Maxqda 12 pro 
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ها در مرحلۀ منظور گردآوري دادهاعتباربخشی به نظریه و مدل ورزش شهروندي در کالنشهر تهران، به

ها (با دانشگاهدوم کارگروه دلفی متشکل از شش نفر از اعضاي هیأت علمی رشتۀ مدیریت ورزشی 

بنیاد، داراي تألیفات و هاي آشنایی با ادبیات پژوهش، آشنایی با روش تحقیق کیفی و راهبرد دادهویژگی

مقاالت در زمینۀ ورزش شهروندي و ...) را در طی سه مرحله تشکیل داد. در مرحلۀ اول کارگروه فرم دلفی 

مراحل، روش کار و مدل برخاسته از پژوهش  شامل کلیاتی در مورد ادبیات پژوهش ورزش شهروندي، شرح

(البته پس از انجام مراحل ممیزي ذکرشده در باال)، براي استادان ایمیل شد و با طرح سؤاالت باز، خواستار 

آوري نظرهاي مرحلۀ اول خبرگان، محقق با بازخورد و اصالح و ارائۀ نظرها توسط ایشان شد. براي جمع

ظرها و مفاهیم ذکرشده در پاسخبرگ آنها داشت. گروه محققان، در مصاحبۀ حضوري، سعی در درك ن

منظور هاي ذکرشدة خبرگان را در تحقیق و مدل اعمال کرده و بهپایان مرحلۀ اول، اصالحات و پیشنهاد

شده پس از مرحلۀ اول)، به تشکیل مرحلۀ دوم پژوهش اقدام به ارسال مدل ورزش شهروندي (اصالح

منظور تفکر کامل بر مدل داشت، تا نهایت سعی در دادن زمان کافی به خبرگان بهکارگروه کرد. محقق 

ها و افکار استادان مدیریت ورزشی ببرد. شایان ذکر است که محقق، نظرهاي استفاده را از نظرها، پیشنهاد

سعی کنندگان در کارگروه دلفی را با ثبت در نزد خود و تیم پژوهش، حفظ کرد و کدام از مشارکت هر

خبر باشند تا دچار سوءگیري نشوند. شد تا اعضاي کارگروه از نظرهاي یکدیگر در مورد مدل پژوهش بی

شده در فرم مدل پژوهش و با مصاحبۀ حضوري مجدد، آوري نظرهاي مرحلۀ دوم ثبتدر نهایت با جمع

تجمیع شد و مدل کنندگان با نظرهاي استادان راهنما و مشاور نظرها و موارد ذکرشده توسط مشارکت

کنندگان در کارگروه دلفی و بازخورد مجدداً بهبود یافت. در نهایت در مرحلۀ سوم با ارائۀ مدل به مشارکت

 حاصل، مدل و نظریۀ پژوهش تأیید نهایی شد.

 

 هایافته

 بنیادمرحلۀ اول: نظریۀ داده

 کدگذاري اولیه یا باز

کنندگان در پژوهش، گرفته با مشارکتهاي صورتمصاحبهسازي متن در ابتدا با پیادهاولیه:  کد

 کد اولیه از عبارات معنایی استخراج شد.  871ها صورت گرفت و وتحلیل خط به خط دادهتجزیه

 138گرفته شان، در تجمیع صورتبا درك معنایی کدهاي اولیه و بررسی همبستگی مفهومیمفهوم: 

 شود.ز تشکیل مفاهیم مالحظه میاي انمونه 2مفهوم ایجاد شد. در جدول 
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 اي از کدگذاري خط به خط عبارات معنایی تا تشکیل مفاهیم. نمونه2جدول

 منبع عبارت معنایی کد اولیه مفهوم

مدیریت 

 محلی

 ضرورت ارتقاي

 جایگاه

 هاشهرداري

 در مدیریت شهري

 

فرق نمیکنه؛ وقتی یک اتفاقی میفته شهردار یک مجموعه مدیریت  

اون شهر رو به دست میگیره دیگه نمیگه کی؟ چی؟ کجا؟ همه میان 

 .اون قرار میگیرن ۀزیرمجموع

حتی مسائل امنیتیش! باألخره مشاورش میشن، میان کنارش قرار 

 میگیرن و این کار رو میکنن

FM1 

هاي آب و فاضالب سازمان ،با شهرداري هایی که دخیل هستنسازمان

یعنی با مدیریت  ،و برق و اینها رو بتونیم هماهنگ کنیم با شهرداري

 .االن ما این جدایی رو داریم ،شهري چیزي که حاال ما در عمل داریم

حاال شاید تو کشورهاي دیگه مدیریت یعنی شهرداري خودش تمام 

اي داره اري قدرت کاملهها زیر نظر شهرداري است یعنی شهردارگان

 ها زیر نظر اون دارن کار رو انجام میدن.وزارتخونه که مثالً

M6 

 شهرداري به

 عنوان یک

 دولت محلی

ولت در دپیشرفته شهرداري حکم یک دولت رو داره.  کشورهايدر  

 است محلییک حکومت  هازمینه همۀ
M7 

 سیاست

 محوريمحله

 

 M3 محوريسیاست محله

 
 زیرمقوله شکل گرفت. 39وتحلیل مفاهیم، در مجموع زیرمقوله: با تجزیه

منظور از بین مفاهیم موجود، بنیاد، شالودة تدوین تئوري، مقوالت هستند. بدینمقوالت: در نظریۀ داده

 مقوله تعیین شد. 11

 کدگذاري متمرکزشده

کنندگان و خود پژوهشگر در مشارکتها، باورها و نظرهاي با توجه به دیدگاه چامز در توجه به ارزش

 3اي از آن را در جدول کد متمرکزشده را تشکیل دادند که نمونه 4دهی به روند تحقیق، محققان شکل

 کنید.مالحظه می
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 اي از چگونگی تشکیل کدهاي اولیه تا کدهاي متمرکز. نمونه3جدول 
فراوانی 

کد  مقوالت زیرمقوالت مفاهیم کدهاي اولیه کدها
 متمرکزشده

راهم کردن امنیت براي مشارکت ف 8
 شهروندان در ورزش شهروندي

ایجاد 
امنیت 
ماهیت  خاطر

 امنیتی

محیط 
-سیاسی

امنیتی 
 ورزش

مدیریت 
یکپارچۀ 

 ورزش شهر

امنیتی نسبت به حقوق  مسائلاولویت  2
تنش باالي  شهروندي

امنیتی 
امنیتی  ۀحضور ایران در منطق 1 خاورمیانه

 خاورمیانه

اماکن  ۀجذب خیرین براي توسع 2
 ورزش شهروندي

درآمدزایی 
ورزش 

 شهروندي

اقدامات 
 مالی

اقدامات 
 مدیریتی

رسان زیان يهاشرکتاختصاص مالیات  2
 به سالمتی به ورزش

 گسترش توریسم ورزشی 1
 جذب اسپانسر در ورزش شهروندي 2

مشارکت رایگان  ۀفراهم کردن زمین 6
یارانۀ  در ورزش شهروندي ریپذبیآساقشار 

 ورزشی
 يهاگروهاختصاص یارانه ورزشی به  2

 خاص

افزایش اعتبارات ورزش شهروندي از  2
 شهرداري نهران ۀبودج

تخصیص 
بودجۀ 

مناسب به 
ورزش 

 شهروندي
تخصیص اعتبارات دولتی به ورزش  4

 شهروندي

 
 کدهاي نظري

در کدگذاري نظري، نوع روابط بین مقوالت و کدهاي متمرکزشده با توجه به اصول ذکرشدة چامز، 

مشخص شد و در نهایت مدل و نظریۀ پژوهش ساخته شد (چهار کد نظري از مقوالت تشکیل شد). 

وتحلیل و طی فرایند دورانی منظور با توجه به نکات ذکرشده در ممیزي پژوهش و پس از تجزیهبدین

منظور رسیدن به اشباع نظري و گیري بههاي مجدد مقوالت از نو، نمونهتحقیق کیفی (از جمله کدگذاري

 شد. حاضر حاصل  1هاي جدید و ...) و ممیزي پژوهش، مدل اولیۀ پژوهش در شکل انجام مصاحبه
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 . مدل اولیۀ ورزش شهروندي در کالنشهر تهران1شکل 
 

 مرحلۀ دوم پژوهش: تشکیل کارگروه دلفی

هاي آن در قسمت اي با طرح سؤاالت باز که ویژگیهمراه فرم پرسشنامهبه 1شده در شکل مدل ارائه

منظور مدل نهایی و تأییدشدة قبل شرح داده شد، در طی سه راند در اختیار متخصصان قرار گرفت، بدین

همچنین تمامی مراحل کار از استخراج کدهاي اولیه تا رسم و نشان داده شده است،  2پژوهش در شکل 

پرو به انجام  12هاي کیفی مکس کیودي اي نسخۀ افزار تحلیل دادهاصالح مدل نهایی با استفاده از نرم

شدة حاصل از وتحلیلهاي تجزیهرسید. شایان ذکر است سعی شد تا از ادبیات نظري موجود، داده

کدام از  شده از کارگروه دلفی، براي رسیدن به مدل نهایی تحقیق، هرآوريمعها و اطالعات جمصاحبه

شده باشد، یا اینکه براساس نظر خبرگان طبقات مدل، در صورت امکان منطبق بر نظریه و مدلی شناخته

صورت، مقوالت هر طبقه برخاسته از دل  اي تکمیل شده باشد و در غیر اینکارگروه دلفی، مقوالت طبقه

 ها با مشارکت محقق و براساس ممیزي پژوهش کیفی باشد.دهدا
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 . مدل نهایی ورزش شهروندي در کالنشهر تهران 2شکل 
 

 گیريبحث و نتیجه

بنیاد، در تحقیق حاضر براي رسیدن به هدف تحقیق، تحقیق با روش کیفی و استفاده از راهبرد داده

 خصوصیات زیر انجام گرفت.طور رویکرد روش دلفی، مدل ورزش شهروندي با همین

 ورزش شهروندي

هاي پژوهش، ورزش شهروندي داراي دو مؤلفۀ اصلی ورزش و شهروندي است که هر براساس یافته

شده، ورزش گرفته و کارگروه دلفی تشکیلهاي صورتکدام تعاریف خاص خود را دارند. براساس مصاحبه

مراتبی اي است که براساس مدل مشهور سلسلهحرفهداراي چهار سطح ورزش پرورشی، همگانی، قهرمانی و 

ورزش مول، قرار داده شده است. از طرفی براي شهروندي مفاهیم وظایف، حقوق، مشارکت و هویت 

ورزش شهروندي از . )9 ،18(شده توسط دالنتی است شهروندي تعیین شد که براساس مدل مشهور ارائه

فیزیکی  هايفعالیتصورت متعاقب افزایش یافته و میزان ب بهادآ. ستملزومات زندگی در کالنشهرها

و  تحرکیبیعملی براي  حلیراهعنوان فعالیت ورزشی به ۀتغییر کرده است. تحرك فیزیکی باید با برنام
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 انواع. استفیزیکی براي پر کردن اوقات فراغت  هايفعالیتغیرفعالی درنظر گرفته شود. ورزش شهروندي، 

ین عامل ترمهم) در تحقیقی 2007( 1گرین. )19( شهروندي کرد هايورزشمشمول  توانمیرا  هاورزش

کنندگان سازي مزایاي ورزش همگانی براي شرکتي همگانی را ترویج و درونیهاورزشاثرگذار بر توسعۀ 

داند. همچنین بر نقش ورزش همگانی و توسعۀ آن در پیشرفت ورزش قهرمانی تأکید کرده و آن را یم

 . )20(ي و قهرمانی قلمداد کرده است احرفهپشتوانۀ ورزش 

اند؛ از شهروندي گفته هاي مختلف سخنمتون دانشگاهی در زمینۀ ورزش، از شهروندي به روش

شود، شود، عمومی میهایی که در آنها شهروندي آموزش داده میعنوان یک وضعیت حقوقی تا روشبه

شوند، یاد شده است. رویدادهاي ورزشی گیرد و از طریق ورزش نمادپردازي میمورد بحث قرار می

عنوان گیرد و بهها قرار میرسانه آمیز مورد توجهکنند و به شکلی اغراقمخاطبان انبوهی را جذب می

کند. شان عمل میهاي سیاسیسکویی براي سیاستمداران، ورزشکاران یا دیگر شهروندان براي بیان ایده

کنند. براي متون دانشگاهی که با ورزش سروکار دارند، یک دیدگاه تاریخی در مورد شهروندي ارائه می

انیان از ورزش براي آموزش شهروندان در قرن چهارم میالدي دهد که چگونه یوننشان می 2کانلمثال 

» فعالیت فیزیکی«کند که چگونه زنان آمریکایی از طریق ورزش در مشخص می 3استفاده کردند. اسچالتز

که راه خود را به عرصۀ عمومی باز کردند تا براي حق رأي خود در اوایل قرن بیستم مبارزه کنند، درحالی

عنوان آموزش شهروندي مشاهده د ورزش چگونه در اواسط قرن بیستم و در کانادا بهدهنشان می 4کید

 . )4(شد 

 پردازیم: حال به برخی تعاریف خبرگان از ورزش شهروندي می

 با مخالفم شدیداً مخالفم من ولی شهروندیه ورزش همون همگانی ورزش میگن دوستان حاال خوب"

 کامالً خوب »شهروند« و »ورزش« شده تشکیل کلمه دو از اینکه خوب" .)PHD.CO2( "موضوع این

 اون و باشه شهروندان سالمتی براي بشه انجام که بدنی هايفعالیت ما اینکه یعنی معلومه؛ تعریفش

 هدف و بشه گرفته قرار شهروندان اختیار در آسان خیلی و راحت خیلی که باشه هاییفعالیت ها،فعالیت

 تعریف که هستش این امر واقعیت خوب؛". )P1("باشه شهروند تندرستی و سالمتی نشاط، هم فعالیت اون

 من و نیست من ذهن توي شهروندي ورزش با رابطه در محققان طرف از باشه شده پذیرفته که واحدي

                                                           
1. Green 
2. Kennel 
3. Schultz 
4. Kidd 
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 این کنیم تجزیه بخوایم اگه اما. شهروندي ورزش به راجع نداره وجود هم وفاق یک که کنممی فکر

 کدوم هر که شهروندي دیگري و ورزش یکی داریم؛ سروکار کلمه تا دو با ما گفتید؛ شما که مفهومی

 بازي یک بدیم ارائه تونیممی که تعریفی یک ما ورزش، با رابطه در دارن؛ رو خودشون خاص تعاریف

 رقابت به افراد بیرونی و درونی انگیزة یک براساس و دارد طرف تا دو حداقل که هستش یافتهسازمان

 کسی شهروند که بگیم تونیممی ما داره؛ وجود تعاریف سري یک شهروندي با رابطه در اما پردازند؛می

 هنجارها رسوم، آداب، براساس جغرافیایی فضاي اون در و هستش جغرافیایی فضاي یک مقیم که هستش

 ورزش که بگیم تونیممی کنیم تعریف بخوایم اگه ما خب. کنهمی عمل داره وجود که قوانینی و قواعد و

! جغرافیاییه و مکانی چارچوب یک به مقید که خودش خاص تعاریف با هستش ورزش از شکلی شهروندي

 اسم به میکنه ایجاد رو نهادي یک داره، وجود که عملی هايشیوه و هنجارها جغرافیایی، قواعد اون پس

 تحت میشه انجام هافعالیت سري یک داره وجود که جغرافیایی اقتضائات براساس و شهروندي ورزش

 ورزش در بشه شامل هم رو ورزش چهارگانۀ تعاریف اون میتونه حاال شهروندي؛ ورزش عنوان

 ).FM3("شهروندي

 گذاري کالنسیاست

هاي درگیر در هاي مجلس، لوایح دولتی و وحدت فرماندهی سازمانطرحدر پژوهش حاضر سه مقولۀ 

دارد در کشورهایی که میزان ) عنوان می2017( 1ورزش شهروندان در این طبقه قرار داده شد. بالیش

هاي تفریحی نیز باالست. همچنین در ساالري در آنها باالست، میزان مشارکت در ورزش و فعالیتمردم

هاي ورزشی وکراسی کمی باالتر از حد متوسط است، میزان مشارکت زنان در فعالیتکشورهایی که دم

نیازي اساسی براي تعهد و حمایت سیاسی قوي در تمامی سطوح مدیریتی ورزش، پیش. «)11(زیاد است 

ي الزم هاتیحمادر داخل کشور است. بنابراین الزم است که  هابرنامهتوسعه و تداوم شروع فعالیت بدنی و 

 ورزشی، گذارانسیاست وظیفۀ و ضرورت نیترمهم بنابراین .)21(» گذاران فراهم شوداز جانب سیاست

توان به مصاحبه که در این زمینه می )20(اعضاي جوامع محلی است  ومعم بین در ورزش گسترش به توجه

 با یکی از خبرگان اشاره کرد: 

 اون واقع در سازمان کالن سطح به برمیگرده و هستن محیطی عوامل که عامل سومین«

 که ورزشی هايسازمان هايبودجه و برنامه هستش عواملش از یکی مجلس و دولت هايگذاريسیاست

                                                           
1. Balish 
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 میاد بودجه با برنامه میگن که هست م همیشه معموالً باشه داشته همخوانی بودجه و برنامه باید واقع در

 .)M3» (باشیم نداشته رو اشبودجه ولی بکنیم تعریف رو ايبرنامه نمیتونیم ما یعنی

 بخش الزامات توسعه

بخش شامل مقوالت مدیریت یکپارچۀ اماکن ورزشی، جذب حامیان مالی، طبقۀ الزامات توسعه

هاي المللی و در نهایت فعالیتاي، ارتقاي نهضت داوطلبی، گسترش ارتباطات بینهاي رسانهفعالیت

بر جامعه تأثیر  توانندمی هارسانه)، 1970کاري ( ۀتعیین برنام ۀبر طبق نظریپژوهشی است. _آموزشی

 هايبرنامهعملکرد سرگرمی را تغییر دهند.  ةافراد دربار هايایده توانندمی 1بگذارند. پس متخصصان رسانه

مختلف ورزشی در ورزش شهروندي  هايزمینهبراي تمرکز بر عناصر اساسی در  توانندمیروز آموزشی به

رسانه و متخصصان ورزش، براي ابتکار  متخصصان هايورزش شهروندي و نظر هايهیأتطراحی شوند. 

اند ست و بنابراین تمام این مالحظات مهما. ورزش شهروندي ارزشمند اندشدهارائه  هارسانه هايبرنامهدر 

هاي ورزشی و ریزي فعالیت) در تحقیقی در خصوص مدیریت و برنامه2015و همکاران ( 2فورده. )19(

تفریحی مهاجران در کانادا به این نتیجه رسیدند که چهار اقدام توسط مدیران اماکن ورزشی براي 

ت هاي اوقات فراغاند از: استفاده از فعالیتسازي در ورود به جامعۀ جدید وجود دارد که عبارتآماده

اي، برگزاري مسابقات ورزشی، افزایش مشارکت جوامع محلی از طریق ورزش، عنوان رویکردي مشاورهبه

طورکه خبرگان حاضر در . همان)13(هاي فرهنگی استفاده از بازاریابی ورزشی با درنظر گرفتن تفاوت

 پژوهش به این موضوعات اشاره داشتند: 

 بدیم، افزایش ورزش در مشارکت به واقع در و شهروندان تعهد اون واقع در تونیممی آخر مقولۀ«

 دخالت شهروندي ورزش بحث و شهروندي هايمشارکت در بتونن داوطلبانه صورتبه حتی کهطوريبه

 که تبلیغاتی طریق از بکنیم سازيفرهنگ که بریم سو و سمت این به بایستی ما« ).M3»(باشند داشته

 بین در فرهنگ این هست، که هرچی حاال و پاداش و تشویق طریق از هابرنامه اجراي طریق از داریم

 انجام احسن نحوبه رو شهروندي ورزش کار بگیم تونیممی بیاد وجود به کهوقتی بیاد؛ وجودبه ما جامعۀ

 ورزش میخواد که خانمی یا آقا اون دیگه بیفته جا خوب اگر حال هر به خوب شهروندي ورزش دادیم؛

 ). P4»(نمیگرده ورزشی هايمجموعه دنبال کنه

 وظایف سازمان متولی ورزش شهروندي 

                                                           
1. Media experts  
2. Forde  
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براي  1بنديدهی و بودجهدهی، کارگزینی، هدایت، هماهنگی، گزارشریزي، سازمانوظایف برنامه

شده توسط گیولیگ و طبقۀ وظایف سازمان متولی ورزش شهروندي براساس وظایف مدیریتی تعیین

رود که سازمان متولی ورزش شهروندي وظایف خود را براساس تعیین شد. بنابراین انتظار می 2اوریک

نحو ر بهمنظور توسعه و بهبود امکان مشارکت شهروندان در اماکن ورزشی سطح شهمقوالت حاضر، به

) در تحقیق خود بیان داشت که براي بررسی میزان اثربخشی 1394طورکه کشکر (احسنت اجرا کند. همان

ها روشن و قابل هاي تفریحی ورزشی شهروندان، تدوین اهداف در اولویت اول است و تا هدفبرنامه

که این امر مستلزم انجام  )22(ها وجود نخواهد داشت دستیابی و سنجش نباشند، امکان بررسی برنامه

گرفته نیز هاي صورتتوان به مصاحبهوظایف مدیریتی به شیوة صحیح و اصولی است. در این مورد می

 اشاره کرد:

 بعدیمون مورد« .)EX4» (هستند زرو مسائل به آگاه که کسانی و مجرب نیروهاي کارگیريبه«

 کی شهروندي ورزش بر هستن منطبق که هاییارگان و تشکیالت اون هستش تشکیالت ناهماهنگی

 وظایف و کار تقسیم میشه تشکیل که هاییکارگروه هاکمیته جلسات برگزاري طی بشن دهیسازمان

 ).M2» (بشه انجام واسشون

 شهر ورزشی

، 4، شهرهاي موسیقی3شود. مفاهیمی مانند شهرهاي فرهنگیمنحصر نمیگذاري شهرها به ورزش لقب

توان استدالل کرد هاي دیگري از هویت شهري هستند. با اینکه می، شکل6و شهرهاي مد 5شهرهاي سبز

هاي اعطاي جایزه هستند، اما فرهنگ و که شهرهاي ورزشی فقط یک خط در حال رشد از دسته

کند. ا به ابزاري جذاب و خاص در فرایند تصویرسازي مجدد شهر تبدیل میسازيِ مشهور، ورزش رجهانی

هاي ممکن است ورزش پا را فراتر بگذارد و ارتباط جهانی را براي شهرها عرضه کند که ممکن است شکل

اصطالح شهر ورزشی لزوماً . )23(دهی خود با آن، دچار کشمکش شوند دیگرِ هویت شهري براي تطبیق

عنوان جلب توجه موقت، دوم براي طراحی بخشی از یک کار رفته است: اول بهمختلف بهدر سه شکل 

اهداف شهرهاي . )24(سازي کل شهر منظور تجاريعنوان یک منطقه یا قطب ورزشی و در نهایت بهشهر به

                                                           
1. POSCDCORB 
2. Gulick & Urwick 
3. Cultural city  
4. Cities of music  
5. Green cities  
6. Cities of fashion  
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ورزشی نیز متغیر است. براي مثال، منچستر از رویکرد شهر ورزشی در راستاي رهاسازي شرق منچستر از 

کار ره برد، ملبورن ورزش را براي پیگیري یک دستور کار از رویدادها بهسازي بهدوران پس از صنعتی

گرفت و سنگاپور از ورزش با هدف تشویق فعال عموم جامعه براي شرکت در ورزش و فعالیت فیزیکیِ 

 .)23(شده استفاده کرد سازماندهی

سه نوع شهر ورزشی در دنیا وجود دارد: یک قطب ورزشی، دوم شهري با جاذبۀ ورزشی موقت و در 

کنندگان و ادبیات نظري موجود ورزشی که مقوالت این طبقه براساس نظر مشارکت-نهایت شهر تجاري

فاده سازي مجدد شهر و رشد بخش گردشگري خود استاز ورزش براي تجاري 1ایندیاناپولیسشناسایی شد. 

، از لقب شهر ورزشی براي انعکاس 3و کلیولند 2کرده است. سایر شهرهاي ایاالت متحده مانند بالتیمور

هاي رأي عنوان روشی براي قدرت بخشیدن به حقریزي شهري یا بهتناسب بین ورزش و راهبرد طرح

اند. استدالل شده است که اصطالح شهر ورزشی در بریتانیا اغلب براي شناسایی لیگ اصلی استفاده کرده

. مقاالت مربوط به شهر ورزشی همچنین به )23(شده است گذاري عظیم در صنعت ورزش اعمال سرمایه

تنها که از ورزش نهکنند ترقی چشمگیر شهرهاي ورزشی در کشورهاي خلیجی غنی از نفت اشاره می

کنند. براي هاي ویژه بومی استفاده میمنظور رفع نیازمنديبراي منافع سیاسی و اجتماعی خود، بلکه به

المللی دوبی و در عین حال عنوان یک راهبرد در راستاي ارتقاي موقعیت بینمثال، شهر ورزشی دوبی به

آمیزي، فت ظهور کرد. دوبی به شکل موفقیتکاهش وابستگی اقتصادي امارات متحدة عربی به تولید ن

. در این میان به نظر یکی از )24(هاي چندملیتی ترکیب کرد هاي واقعی را با جذب شرکتتوسعۀ دارایی

 توسعه حال در کشورهاي از خیلی اآلن دونیدمی خودتون که همونطور خب«توان اشاره کرد: خبرگان می

 آسیایی مسابقات جهانی، المپیک، مسابقات بتونن که هستن این دنبالبه پیشرفته کشورهاي همچنین و

 هاشون شهر به رو هاییلقب و هااسم از سري یک حتی و بکنن برگزار خودشون کشورهاي توي بتونن رو

 ورزش شهر مثال عنوانبه کنیم.می نرم پنجه و دست داریم معروف قول به مقوله این با اآلن ما که بدن

 هستن این دنبال نامصاحب کشورهاي شهرهاي حتی و هستن دنبالش به نامصاحب کشورهاي مثالً که

 شهروندي ورزش که هستش شهري یه واقع در ورزشی کنند. شهر انتخاب خودشون براي رو هانام این که

 توي بکنه کمک خیلی زیرساختی لحاظ به هم تونهمی که بشه گنجونده ورزشی شهر اون قالب تو تونهمی

                                                           
1. Indianapolis  
2. Baltimore  
3. Celveland  
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 درآمدزایی بحث براي شهر اون به بکنه کمک تجاري لحاظ به تونهمی هم تأسیسات معروف قول به و اماکن

 ایجاد تونهمی واقع در که هستش ورزش در سازيتجاري سوم ها. بحثورزش نوع این طریق از ورزشی

 ورزشی هايباشگاه کردن ايحرفه تونهمی طورهمین بده گسترش شهر اون توي رو ورزشی هايزیرساخت

 توسعۀ مثل تونیممی ورزش طریق از شهر سازيتجاري طریق از ما تونیمو می باشه داشته دنبالبه رو

 از دیگه یکی تونهمی هم ورزش سازيصنعتی همچنین شهر اون توي باشیم داشته رو ورزشی توریسم

 ).M3»(بکنه کمک ما به ورزشی شهر توي  حوزه این توي که مواردي باشه

 مدیریت واحد شهري

هاي فرهنگی، اقدامات زیرساختی، برنامه_هاي عمرانیریزي شهري، فعالیتبرنامهدر این مدل 

سازمانی محور، توسعۀ رفاه و اقتصاد شهري، نظارت ارزیابی و ارزشیابی و در نهایت هماهنگی برونسالمت

 افزایش برهعالو شهرها در ورزش توسعۀ«هاي اصلی مدیریت واحد شهري شناخته شد. عنوان مؤلفهبه

 به تعلق احساس و شهروندان سایر به تعلق حس اجتماعی، شهروندان، انسجام روحی و جسمی سالمت

 شهري زیست محیط بهبود براي گروهی اقدامات در را بسیار مثبتی تأثیرات و دهدمی افزایش را جامعه

 هايکالس در شرکت توانمی شود. بنابراینمی کیفیت زندگی ارتقاي سبب کلی طوربه و همراه داردبه

 را مراقبت از باالیی کیفیت سالم مؤثر دانست. اجتماع شهروندان محیط سالمت بر نیز را مختلف ورزشی

 فعاالنه که است برخوردار شهروندانی از هم همان اندازه به اما کند،می ایجاد شهروندانش سالمتی حفظ براي

 شهري مختلف خدمات به شوند،می جابا امنیت جابه و راحتیبه کنند،می اداره را خود زندگی کنند،می کار

 از کنند،می استفاده تفریح و از طبیعت موردنیازشان برخوردارند، آموزشی هايفرصت از دارند، دسترسی

 زندگی کیفیت کالم یک در برند ومی لذت محل زندگیشان و دوستان خانواده، اعضاي دوطرفۀ هايحمایت

 . )1(»کنندمی تجربه را باالیی

 )، ایشان بیان کردند:FM3با فردي خبره ( در مصاحبه

 از بپردازه باید هاحوزه همۀ به شهري مدیریت میگید؛ دارید رو ورزش ویژگی یک شما حاال ببینید« 

 ارتقا رو شهروندان سالمت اینکه جهت به ورزش شهر؟ توي داره نقشی چه ورزش ورزش؛ بحث جمله

 نگاه از بده ارتقا تونهمی رو جامعه یک روانی فضاي میده، کاهش رو هابیماري به دسترسی میزان میده،

 شهرهایی بینیدمی شما لذا و گردونه؛برمی جامعه به رو شادابی من نظر به ترمهم اینها همۀ از و مثبتش نوع

 بینید؛می ترشاداب رو مردم شما شده، پرداخته یکسان نگاه توي متناسب، و اصولی ورزششون حوزة به که

 فرایند به کاري من( قبلی شهري مدیریت حوزة توي کشیدن زحمت هم واقعاً حاال که اتفاقاتی همین شما
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 ورزشی، هايمجموعه گذاشتن، وسایل و ابزار سري یک که محلی هايپارك همین ولی ،)ندارم کارها

 در مردم بود این افتاد که اتفاقی افتاد؟ اتفاقی چه مناسب، هايقیمت با آقایون براي ها،خانم براي هاسالن

 در امکانات بهترین نه؛! ممکن امکانات بهترین بگم نمیخوام اختیار. در امکانات بهترین با زمان ترینکوتاه

 عنوانبه بگیرید شما رو این و بدن انجام هاییحرکت یه خودشون سالمتی راستاي در تونستند اختیار

 برن بیان حتی و بشه دیده متناسب بودجه این براي و بگیره قرار اصل شهري مدیریت در این اگر اینکه

 کنن، ریزيبرنامه درست و طرف این بیارن بگیرن مالیات میکنن مصرف و میکشن دارن که دخانیاتی از

 مختلف دالیل به اآلن ما هايزن چقدر بدیم؟ بیشتر سالمت رو مردممون میتونیم ما چقدر بلندمدت در

 بتونیم که باشیم داشته هم رو هازیرساخت سري یک بایستی ما دارن؟ قاعدتاً افسردگی هايحالت مثالً

 که نوینی مباحث باشه؛ فیزیکی هايزیرساخت تونهمی ما هايزیرساخت این کنیم؛ مطرح رو بحث این

 جمعی هايرويپیاده براي که خاصی هايالین اون و سواريدوچرخه هايجاده و سالمتی هايجاده مثل

 ).FM3»(کنند رعایت رو اند اینهاموظف سازندگان جدید، شهرهاي طراحی در و شده ایجاد

 محیط کالنشهري تهران

ریزي شده در این طبقه ، مورد توجه قرار داد تا در برنامهمحیط کالنشهر تهران را باید مقوالت قرار داده

، 1منظور محیط سیاسیشهروندان، تمامی ابعاد را پوشش دهد. بدینهاي ورزشی و غیرورزشی براي فعالیت

شهر تهران  6فرهنگی-و در نهایت محیط اجتماعی 5، محیط اقتصادي4، محیط زیست3، حقوقی2فناوري

که در سال  8فرانسیس آگوئیالر 7وتحلیل محیطدر طبقۀ ذکرشده قرار گرفت که براساس ابزار تجزیه

مشهور شد، تعیین شده است  PESTELتوسعه یافت و به تحلیل محیط کالن در دانشگاه هاروارد  2005

توانیم درك صحیحی از . بنابراین تا شناخت جامع و کاملی از محیط پیرامون نداشته باشیم، نمی)25(

شود نگري داشته باشیم. بر این اساس مشخص میریزي و آیندهمشکالت و تنگناها، و از طرف دیگر، برنامه

هاي ملی و شهري بر ورزش که تمامی تصمیمات سیاسی، قانونی و حقوقی اتخاذشده توسط ارگان

تواند بستر مناسبی را براي انجام ورزش گذارد. از طرفی محیط زیست سالم و پایدار میشهروندي تأثیر می

                                                           
1. Political 
2. Technological 
3. Legal 
4. Environmental 
5. Economical 
6. Socio-Cultural 
7. PEST 
8. Francis Aguilar 
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جمله پذیر از خصوص براي اقشار آسیبدر هواي آزاد فراهم کند و عکس آن، یعنی هواي آلوده و ناسالم به

هاي شود. فناوريزاتر میهاي روباز مشکلشود که با ورزش در محیطسالمندان منشأ خطرهاي فراوانی می

شمار ورزشی و افزارهاي بیتر از تکنولوژي را ایجاد کرده و امروزه با نرممندي هرچه بهنوین امکان بهره

هاي مچی آنان قرار دارد، این هاي هوشمند بسیاري از شهروندان یا ساعتسالمتی که حتی روي گوشی

گیري هاي ورزشی و الزام مربیان به بهرهکارگیري آن در مجموعهمنظور بهفرصت را براي مدیران ورزشی به

عنوان مکانی که در آن ورزش افسانۀ شهر به بهینه از آن براي افزایش کیفیت خدمات، فراهم کرده است.

ساالري است، خود منبع مشکل است، گیرد، در ترکیب با این تصور که ورزش مبتنی بر شایستهانجام می

انتخاب خود است که کنند، به گوید افرادي که ورزش نمیزیرا موجب تقویت باور اشتباهی است که می

هاي ورزشی شرکت اي که در هر زمان در دورهدهند. از این دیدگاه، فرد یا خانوادهاین کار را انجام نمی

گونه نیست که به حاشیه دهد، و ایناش انجام میکند، خود انتخابی بسته به سبک زندگیکند/ نمیمی

اي که شرایط ساختاري شده باشد. شرایط ساختاري دلیلگیري از ورزش بهشده یا مجبور به کنارهرانده 

شان نیازي به تمرکز بر روي مسائل هایی هستند که در طراحیها و برنامهگذاريخود حاصل سیاست

اند، صورت اختیاري از ورزش کناره گرفتهساختاري احساس نشده است؛ زیرا تصور بر این بوده که افراد به

 .)26(کردنشان وجود نداشته است تی براي انتخابکه در حقیقت هرگز فرصدرحالی

 گونه تعریف کرد: توان ورزش شهروندي را اینهاي پژوهش میي کلی و براساس یافتهگیردر نتیجه

اند، شناسی اجتماعی در دولت محلی داراي حق ورزش در دسترس و فراهمشهروندان جامعه با وظیفه

طوري که مبتنی بر آموزش و مشارکت همگانی باشد، با مسابقات محالت و قهرمانی، زمینۀ استعدادیابی 

هاي صنعت براي ورزشکاران نخبه و جوان فراهم آورد، و شهروندان ضمن فراهم بودن بستر فعالیت را

توانند آزادانه از هویت شهري و ملی خود دفاع کنند و با گري در محیط آن، میايمنظور حرفهورزش به

ها و ابعادش، در هر هرا تقویت کنند. بر این اساس ورزش شهروندي، با توجه به مؤلف انسجام اجتماعی آن

تواند فعالیت کند. البته با درنظر گرفتن اینکه ورزش حق هر اي میچهار سطح ورزش، از آموزشی تا حرفه

شهروند است و این وظیفۀ حکومت محلی و ملی است تا با فراهم آوردن زمینۀ مشارکت شهروندان، نسبت 

توانند از ورزش شهروندي در جهت هویت می هابه ارتقاي سالمتی و شادابی آنان اقدام کند. حکومت

ملی و انسجام درونی عموم مردم نهایت بهره را ببرند. از طرفی وظایفی -بخشی و تقویت هویت شهروندي

هاي ورزشی شهر و مطالبۀ بحق گسترش عهدة شهروندان قرار دارد که ضمن مشارکت در فعالیت نیز بر

و محالت مختلف از مدیران شهري، در جهت رشد و ارتقاي فضاها و امکانات ورزش شهروندي در نواحی 
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ها طور داوطلبانه در فعالیتهاي متولی بهاي با همکاري سازمانسطح ورزش شهروندي از آموزشی تا حرفه

بر تمام اینها، حفاظت و صیانت از فرهنگ شده همکاري و مشارکت داشته باشند تا عالوههاي تدوینو برنامه

  ملی را صورت دهند.-يو هویت شهروند

هاي جداسازي ورزش شهروندي از ورزش همگانی نیز به قرار زیر معرفی در نهایت باید گفت شاخص

 شود:می

اوالً بنابر نتایج تحقیق حاضر، مقایسۀ ورزش همگانی با شهروندي، به لحاظ ساختاري اشکال  •

معنا زش یکی از ابعاد آن است. بدینمراتب وربعد است که سلسله دارد، چراکه ورزش شهروندي داراي دو

تر از آن در سطح که ورزش شهروندي با وجود اشتراکات و همپوشانی با ورزش همگانی، مفهومی گسترده

تواند داشته باشد، از ورزش پرورشی مراتب ورزش، فعالیت دارد یا میشهر است و در تمامی سطوح سلسله

 اي.حرفهگرفته تا همگانی و سطح قهرمانی و 

ثانیاً بعد دیگر ورزش شهروندي، ابعاد شهروندي آن است که توجه به چنین مفهومی در ورزش  •

همگانی چندان صورت نگرفته است؛ یعنی براساس نتایج پژوهش حاضر و مدل دالنتی، شهروندان ضمن 

اجتماعی و مدنی  هاياینکه از حقوقی در کشور و شهر برخوردارند، وظایفی نیز دارند. مشارکت در فعالیت

هاي مهم این بعد است. کمااینکه ذکر شد، ورزش شهروندي و ورزشی و همچنین هویت شهروندي از مؤلفه

رسان مسئوالن شهر و کشور باشد و موجب تواند با تقویت هویت ملی و شهروندي در انسجام ملی کمکمی

 تقویت عرق ملی شود. 

المللی، شهر اقدامات مالی، گسترش ارتباطات بین هایی مانند آموزش و پژوهش،ثالثاً فعالیت •

ورزشی، میزبانی رویدادهاي بزرگ، استعدادیابی، حرکت در جهت صنعت ورزش، بسترسازي براي -تجاري

هاي رقابتی، توسعۀ نظام آموزشی و ... که برخاسته از دل دادهاي پروري، تبلیغات تجاري، فعالیتقهرمان

یک از ابعادي که مول براي ورزش همگانی زش همگانی نداشته و به هیچتحقیق حاضرند، ارتباطی با ور

 توان گفت منحصر به مفهوم ورزش شهروندي است. شمارد، ندارند و میبرمی

در پژوهش حاضر سعی شد تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر ورزش شهروندي و مقوالت و مفاهیم 

ها براي فراهم کردن بسترها و امکانات ورزشی و ارگان هامنظور استفادة سازماناصلی آن، مدلی جامع به

شود سازمان متولی ورزش شهروندي، با عنایت به براي مشارکت شهروندان تهیه شود. پیشنهاد می

شده در تحقیق حاضر، و با توجه به وظایف شهروندان در قبال شهر (از جمله مشارکت هاي شناساییمؤلفه

منظور حفظ حقوق آنان و بهبود هویت ري براي آنها هزینه کرده)، بههایی که مدیریت شهدر فعالیت
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مراتب ورزش را مورد توجه قرار دهند تا توسعۀ ورزش شهروندي صورت شهروندان تهرانی، تمامی سلسله

 پذیرد. 

صورت توأمان و هاي ورزش شهروندي بهشود که مقوالت و مؤلفهبراساس مدل موجود، توصیه می

قرار گیرد که این امر متضمن ادغام ورزش و شهروندي با ماهیت خود کارکردهایشان از همزمان مدنظر 

 طریق تعریف دقیق آنهاست.

اي و با استفاده از سنجی منطقهشود مدیریت شهري تهران، ابتدا با نیازسنجی و امکانپیشنهاد می

محیط زیستی)، ایدة تبدیل  تحلیل محیط کالنشهر تهران (سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، فناوري، حقوقی و

شده، یک گزینه را تهران به شهر ورزشی را به جد پیگیر شده و با توجه به سه نوع شهر ورزشی مطرح

 هاي خود را براي بسترسازي و حرکت به سوي هدف، آغاز کند.انتخاب کند و فعالیت

شدت بر فضاي ورزش بهرسد عدم وحدت فرماندهی نظر میبا توجه به نتایج حاصل از مدل حاضر، به

هاي کاري با دستگاهشوندگان با گالیه از موازيکالنشهر تهران حاکم است. طوري که بسیاري از مصاحبه

شود براساس مدل دیگر، دلسوزانه نگران هدررفت بودجه و سرمایۀ ملی و شهري هستند. پیشنهاد می

هاي اصولی در ورزش گذارين، سیاستها و مقوالت آحاضر و عوامل مؤثر بر ورزش شهروندي و مؤلفه

گیرد و الیحۀ ورزش شهروندي در دولت محترم به تصویب برسد  صالح انجامشهروندي توسط مراجع ذي

 منظور ارائه به مجلس شوراي اسالمی ابالغ شود.و به

با توجه به تأکید ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران بر حقوق شهروندي و از طرفی با توجه به 

اینکه سازمان ملل متحد برخورداري از امکان ورزش کردن را حق طبیعی هر انسانی محسوب کرده است، 

اي به این حق رسمی نشده و شده توسط دولت محترم، اشارهمتأسفانه در منشور حقوق شهروندي ارائه

ود براساس مدل شاي این جنبه از حقوق شهروندي در این منشور مغفول مانده است. پیشنهاد میگونهبه

 حاضر، ورزش شهروندي به این منشور اضافه شود.

گذاري در ورزش شهروندي، موارد زیر به دولت محترم پیشنهاد منظور سیاستبا توجه به بند قبل به

شود: با مشورت با اعضاي شوراي اسالمی شهر تهران و ترغیب و متقاعدسازي آنان به فواید ورزش در می

ابتدا توسط پارلمان شهري تصویب شود و دولت محترم از طریق شوراي عالی  سطح جامعه، این طرح

هاي کشور که تحت نظر وزارت کشور است، مدل حاضر را به شور و مشورت بگذارند و پس از استان

منظور ایجاد وحدت فرماندهی در ورزش شهروندان، شهرداري تهران اصالحات احتمالی مورد نیاز آن، به

عنوان الیحه براي تبدیل به عنوان متولی رسمی ورزش شهروندي معرفی کنند و بهرا بهو سایر شهرها 
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منظور رشد قانون به مجلس شوراي اسالمی ارائه دهند. پس از تعیین متولی سازمان ورزش شهروندي، به

همچنین شود این سازمان با تعامل دوسویه با صداوسیما، جراید و و توسعۀ ورزش شهروندي پیشنهاد می

اي بیشترین تأثیرگذاري را بر ذهن هاي رسانهبا استفاده از ظرفیت مثبت فضاي مجازي، با افزایش فعالیت

  مخاطبان جهت افزایش مشارکت آنان به انجام رساند.

توان میزبانی مسابقات بزرگ ورزشی را در کالنشهر المللی شهري میبا توسعه و رشد ارتباطات بین

فت و نهایت استفاده را از اماکن ورزشی و نهضت داوطلبی موجود برد و به رشد توریسم عهده گرتهران به

ورزشی تهران و ورود ارز به کشور کمک کرد. کما اینکه قبل از انقالب شکوهمند اسالمی، تهران تجربۀ 

 هاي المپیک آسیایی را داشته است.میزبانی بازي

هاي برخی توان مثل شهرداريذب حامیان مالی میهاي بازاریابی و جاز طرفی با انجام فعالیت

شان هستند، با اي کشوري و قارههاي حرفههاي ورزشی در سطح لیگکشورهاي اروپایی که داراي تیم

ترین سطح ورزش، یعنی سطح آموزشی فعالیت دارد و با توجه به توجه به اینکه ورزش شهروندي از پایین

اي تشکیل داد، هاي حرفهها تیممسابقات قهرمانی، در برخی رشته هاي ورزش همگانی وبرگزاري همایش

ها و شوندگان، بسیاري از ورزشکاران ورزش را از سطح آموزشی سالنچراکه به گفتۀ چندي از مصاحبه

و با طی مراحل موفقیت در این سیستم و شرکت در مسابقات قهرمانی  انداماکن شهرداري تهران آغاز کرده

هاي دیگر مشغول به فعالیت هستند. اما براي سایر ها یا شرکتاي ارگانهاي حرفهن در تیممحالت، اکنو

 شود:مند به این مبحث، پیشنهادهاي زیر ارائه میپژوهشگران عالقه

مدل ورزش شهروندي حاضر در کالنشهر تهران با توجه به تنوع قومیتی و فرهنگی و اقتصادي موجود 

داند تا تواند الگویی براي سایر کالنشهرهاي کشور باشد. اما محقق ارجح میآن طراحی شد که البته می

منظور بسط و توسعۀ مدل حاضر با توجه به ربط، بههاي ذيمدل ورزش شهروندي قبل از ارائه به دستگاه

اقتضائات سیاسی، قومیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و ورزشی هریک از کالنشهرهاي کشور عزیزمان، 

سایر کالنشهرها توسط محققان دیگر طراحی شود، سپس با حضور محققان و با استفاده از گروه کانونی  در

منظور ارائه به عنوان مدل ورزش شهروندي کشور بهو کارگروهی دلفی متشکل از خبرگان، مدل نهایی به

ات تحقیق، در منابع گذار تدوین شود. با توجه به اینکه مفهوم شهر ورزشی در ادبیهاي قانوندستگاه

شونده با آن آشنایی داشتند، اما در منابع داخلی این مفهوم خارجی یافت شد و برخی خبرگان مصاحبه

منظور شود بهبسیار مهم مورد توجه قابل قبولی قرار نگرفته است. به پژوهشگران ورزشی پیشنهاد می
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هاي کیفی و کمی، آن را بیشتر از پیش سازي این مفهوم اقدام کنند و با پژوهشدرك، توصیف و بومی

  وارد ادبیات پژوهشی ورزش کشور کنند.
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Abstract 
The aim of this study was to develop a citizenship sport model in 
Tehran metropolis. This study was fundamental conducted by a 
qualitative method in two stages. During the first stage, 25 experts had 
in-depth interviews using grounded theory. The data were analyzed by 
Charmaz approach and the primary model was extracted. In the 
second stage, the model derived from the previous stage was handed 
out to the Delphi team consisting of 6 sport management experts in 3 
phases in order to be checked and confirmed. The results showed that 
macro policy making, developmental requirements, the role of the 
organization responsible for citizenship sport, sport city, urban unit 
management and ultimately the metropolitan environment of Tehran 
were those factors affecting the citizenship sport. Therefore, it seems 
that the authorities, policymakers and urban management should 
understand the real meaning of citizenship sport and identify the 
factors influencing this type of sport based on the model of this study 
so that they can lay the groundwork for maximum participation of 
citizens. Also, they should properly promote culture and media 
advertising so that they can not only enhance social well-being and 
cheerfulness, but also strengthen the foundations of urban economy 
and welfare and turn the Tehran metropolis into a well-known sport 
city in the region. 
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