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 های علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی در دانشگاه« ورزش برای همه»ارایه مدل 
 

3جمشید همتی، 2رسول نظری، 1آبادی جواد طاهرزاده نوش
 

 

 چکیده

 و پيامدهای آن و اين عوامل به توجه داشته باشد. بنابراين، دانشجويان زندگي و كيفيت سالمت بر منفي اثرات تواند مي دانشجويي دوره زای استرس عوامل :مقدمه

 فراغت اوقات گذران در مهمي عامل دسترسي به تسهيالت ورزش همگاني، .است برخوردار خاصي اهميت از آن، از رهايي مناسب برای راهكارهای اتخاذ

داشت. پژوهش حاضر با  خواهد به دنبال را ها آن زندگي بهبود كيفيت نتيجه، در و دانشجويان دارد رواني و جسماني سالمت در اساسي نقشي دانشجويان است و

 .های علوم پزشكي كشور انجام شد هدف ارايه مدل ورزش همگاني دانشجويان دانشگاه

 و متخصصان تحقيق را كنندگان شركت .گرفت انجام بنياد داده تحقيق روش كارگيری به با و كيفي رويكرد چارچوب در مطالعه اين ها: روشمواد و 

 مصاحبه جهت گلوله برفي و هدفمند گيری نمونه صورت به كه تشكيل دادند دانشگاه هيأت علمي اعضای ورزشي و پيشكسوتان ورزشي، مديريت نظران صاحب

و  Strauss روش از استفاده با اطالعات و آوری جمع با زمان هم طور به ها داده. يافت ادامه نظری اشباع مرحله تا ها مصاحبه و شدند يافته انتخاب نيمه ساختار

Corbin شد تعيين آزمايشي های مصاحبه و همكار بررسي اعضا، توسط تطبيق های روش به كمک ها يافته اعتبار .گرديد تجزيه و تحليل. 

مقوله(، پديده  4گانه مدل پارادايمي بود. مدل شامل شرايط علي ) مفهوم در قالب ابعاد شش 04مقوله و  40گزاره مفهومي اوليه با  054دربرگيرنده نتايج  :ها یافته

های  همگاني دانشجويان دانشگاهمقوله( بود كه الگوی ورزش  4مقوله( و پيامد ) 0مقوله(، شرايط محيطي ) 5ای ) مقوله(، شرايط زمينه 2مقوله(، راهبرد ) 4اصلي )

 .علوم پزشكي ايران را تشكيل داد

ي، افزايش ميزان مشاركت در نشاط و شاداب شيافزاو  و عالقه زهيانگ شيافزاي، بهبود نگرش و آگاههای به دست آمده از مدل نشان داد كه  پيامد گیری: نتیجه

 .آورد به ارمغان ميورزش همگاني و در نهايت، سالمت و تندرستي دانشجويان را 

 بنياد؛ دانشجو؛ سالمتي؛ ورزش همگاني داده ها: کلید واژه

 

. یفیمطالعه ک کی: رانیا یعلوم پزشک یها در دانشگاه« همه یورزش برا»مدل  هیارا .دیجمش ی، همترسول ی، نظرجواد یآباد طاهرزاده نوش ارجاع:
 .99-66 :16؛ 1399ی پژوهش در علوم توانبخش

 

 51/7/5933تاریخ چاپ:  72/5/5933تاریخ پذیرش:  51/55/5931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
های بدنی،  متنوعی از فعالیتهای  رفتارهای سالم در برگیرنده حوزه

های بهداشتی، رشد معنوی، تغذیه، مدیریت استرس و روابط  مسؤولیت
دهه ». سازمان بهداشت جهانی در گزارش خود با عنوان (1)شخصی است  بین

، بر اهمیت رفتارهای «دوم زندگی: بهبود سالمت و رشد و تکامل در نوجوانی
دوره دانشجویی در این میان، . (2، 3)کند  سالم در این دوره سنی تأکید می

. (2)گردد  مرحله مهمی جهت اتخاذ عادات و رفتارهای پایدار سالمتی تلقی می
اند که سن دانشگاه یک مرحله پویا، گذرا و حساس  مطالعات زیادی نشان داده

دهد  است که در آن تغییرات رشد شناختی، جسمی، اجتماعی و عاطفی رخ می

گردد؛ چرا  های بحرانی سالمت محسوب می های دانشگاه، سال . سال(2، 4، 9)
که دانشجویان به طور فزاینده، در سبک زندگی خود و اقدامات بهداشتی 

نیاز به عوامل مختلفی  ،وختن و دانستنبرای خوب آم. (6)کنند  مستقل عمل می
یکی از این عوامل که نقش خود را در ایجاد و ارتقای است.  ها در دانشگاه

پرداختن به  است، روان و جسم افراد جامعه به اثبات رسانده سالمت ذهن،
و نشاط جامعه  یاز ورزش که با سالمت یا بخش عمده. (7)باشد  میورزش 

ورزش . (8) همه است یورزش برا ای ی، ورزش همگاندارد کیارتباط نزد
 گونه هیچ ونبد ،شیورز یها فعالیتدر  کترمشا جهت فرصتهایی، همگانی

 را در اوقات فراغت افرادمعلولیت و  ادینژ ،جتماعیا ضعیتاز و ناشی یتودمحد
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و  بهره برند دنکراز ورزش  باید ادفرا کند. به عبارت دیگر، همه فراهم می
  .(9)ست ا ادفرا حق همه ،ورزش

منظم، منجر به  ورزشیشواهد متعددی وجود دارد که انجام فعالیت 
ملی و منبع  هترین سرمای افزایش کیفیت زندگی دانشجویان، به عنوان اصلی

. فعالیت ورزشی، از (11) شود اجتماعی و اقتصادی می هجوشان رشد و توسع
ود و توجه به این مسأله، در ش های مؤثر ابعاد مختلف زندگی محسوب می مؤلفه

. (11)اشد ب ای برخوردار می دانشجویان از اهمیت ویژه سالمت روانی و جسمانی
دانشجویان در  درصد 11تنها  حاکی از آن است کهایران  نتایج مطالعات در

 ورزش اصالً ها آن درصد 31 و حدود (12)مشارکت دارند  ورزشی فعالیت
 در میان به ویژه و ایران جامعه دانشگاهی در رسد می نظر . به(13)کنند  نمی

است. نتایج  شده تبدیل فراگیری مسأله به ورزش، به تمایل نداشتن دانشجویان،
تحقیقاتی در مورد شیوع اختالل روان در دانشجویان نشان داده است که این 

، در (14)درصد  6/44میزان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
درصد، در دانشجویان دانشگاه  9/73دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

و در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  (19)درصد  7/22علوم پزشکی اردبیل 
پژوهش خود به این  و اندام در . مهدیزاده(16)د باش درصد می 9/67اراك، 

 تأثیر را بیشترین مدیریتی، سازمانی و اجتماعی حمایت فقدان نتیجه رسیدند که
برخی . نتایج (17)جامعه دانشگاهی دارد  ورزشی مشارکت موانع تبیین در

 و دارند کمی بدنی فعالیت رشته پزشکی دانشجویان که دهد می نشان مطالعات
در بررسی سبک زندگی انصاری کنند.  نمی اجرا را شده توصیه بدنی فعالیت

گیری کرد که  تحرك( دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی در مالزی نتیجه )بی
 39درصد( بیش از دانشجویان غیر پزشکی ) 49دانشجویان رشته پزشکی )

در  سالم، جامعه یک ریزی پی تردید . بدون(18، 19)ك هستند تحر درصد( بی
 انسانی نیروهای تالش و مرهون جامعه اعضای جسمی و روانی سالمت گرو

 ساز کشور برای قشر آینده سالمت راستا، همین است. در فکور و کارامد سالم،
 های فعالیت انجام و است حایز اهمیت اجتماعی و علمی فردی، های نقش ایفای

 داشته تأثیر قابل توجهی آنان یادگیری در تواند می کسب علم کنار در ورزشی
 راستای دانشجویان در مشارکت به مربوط متغیرهای و ابعاد دقیق بررسیباشد. 
 سطح ارتقای نظر از چه ورزش همگانی، های فعالیت در مشارکت اشاعه

 بسترسازی و سازی فرهنگ منظر از چه و سالمت اجتماعی افزایش و سالمتی
رسد. بر  به نظر می امری ضروری جامعه، سطح در کلی مشارکت افزایش برای

 ها از در دانشگاه همگانی ورزش توسعه راهکارهای که است الزم این اساس،
 و بهبود برای و شود ارایه دارند، ورزش سر و کار با به نحوی که افرادی دیدگاه
  .شود گرفته به کار آن توسعه

نامیده منادیان سالمت  های علوم پزشکی کشور  دانشجویان دانشگاهاگر 
تا در  شودای  اهتمام ویژهها  همگانی این دانشگاهباید بر توسعه ورزش  شوند،

، اما نهایت این افراد سالمت، تحرك و پویایی را به میان جامعه انتقال دهند
 به علوم پزشکی دانشجویان از نیمی از بیش مطالعات حاکی از آن است که

. (18)ستند ه غیر فعال جسمانی به لحاظ برنامه دانشگاهی، مشغله دلیل
ی بنابراین، الزم است به تحقیقات مربوط به مشارکت دانشجویان علوم پزشک

تر توجه گردد؛ بدین صورت که  های ورزش همگانی بیشتر و عمیق در فعالیت
ها و  تر، به شناسایی ظرفیت وان با نگاه ژرفت با استفاده از روش کیفی، می

عوامل تأثیرگذار پرداخت و ضمن شناسایی عوامل زیربنایی یک پدیده، ماهیت 
در شناسایی  های موجود به روش کمی، سعی خاصی به موضوع داد. پژوهش

و فقط موفق به شناسایی   های ورزشی داشته عوامل مؤثر بر مشارکت در فعالیت
اند. با توجه به خألهای موجود در مطالعه، پژوهشگر در  برخی از این عوامل شده

نظر، عوامل مؤثر بر مشارکت  نظر داشت تا از طریق مصاحبه با افراد صاحب
های ورزش همگانی را  شور در فعالیتای علوم پزشکی که دانشجویان دانشگاه

بنیاد و در قالب پارادایمی از عوامل علی، محوری،  بر اساس نظریه داده
 گر، زمینه، راهبرد و پیامدها طراحی و تبیین نماید. مداخله

 

 ها مواد و روش
 نظر پژوهش از استقرایی انجام شد. رویکرد با از نوع کیفی بود و این تحقیق

ورزش همگانی در  ابعاد تبیین و شناسایی دنبال به دلیل این کهبه  گیری، جهت

 وجود موضوع از عمیقی که درك جا آن بنیادی و از بود، های علوم پزشکی دانشگاه

 دهی شکل بر مطالعه حاضر که جا آن از ماهیت، اکتشافی بود. لحاظ به نداشت،

 ضمنی دانش آشکارسازی نیاز به و تأکید تدوین تئوری، مفهومی یا چارچوب

استفاده نمود. به « بنیاد داده نظریه»حوزه داشت، از استراتژی  این خبرگان در

های  عبارت دیگر، نیل به این هدف نیازمند فنونی است که به کمک آن بتوان داده

آوری شده را سازماندهی، تنظیم و تحلیل کرد و به ارایه نظریه مبتنی بر  جمع

. (21)شود  بنیاد نامیده می یه، نظریه دادهواقعیت دست یافت. این نوع نظر

بود.  به صورت هدفمند کیفی، های با روش مطابق تحقیق گیری نمونه

انتخاب شدند و  (Snow ballبرفی ) گلوله روش بر اساس کنندگان مشارکت

 ورزشی، پیشکسوتان ورزشی، مدیریت نظران صاحب متخصصان و متشکل از

 بیان از های علوم پزشکی و غیر پزشکی بودند. پس دانشگاه هیأت علمی اعضای

 کردند و به پژوهش شرکت آگاهانه در رضایت با کنندگان شرکت تمام اهداف،

 محرمانه فردی اطالعات کلیه نتایج، در هنگام انتشار که شد داده اطمینان ها آن

 به تمایل عدم دلیل به مطالعه از مرحله هر در خروج آزادانه بر و ماند خواهد باقی

 بود.  اکتشافی و عمیق های مصاحبه مورد استفاده، ابزار گردید. همکاری تأکید ادامه

 محتوای مصاحبه ادامه، در و گرفت انجام توسط محققان ها مصاحبه تمام
 روش ها بر اساس داده شد. تحلیل سازی پیاده و نویس دست کلمه به کلمه

 و شد انجام اولین مصاحبه از بعد ،Strauss (22، 21)و  Corbinپیشنهادی 
بیشتر  اطالعات کسب در نتیجه، و جدید سؤاالت وایجاد مفاهیم به تولید منجر

 ادامه یافت. الزم ها داده اشباع نقطه تا ای و چرخه صورت به فرایند گردید. این
 جهت اما شد، نفر حاصل 19 با مصاحبه از پس اشباع نظری که است ذکر به

 سه نوع شامل تحلیل گرفت. فرایند انجام نیز دیگر مصاحبه 9 اطمینان بیشتر،
 بود. (23) انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری

 

 ها یافته
شوندگان پژوهش حاضر ارایه شده ، اطالعات دموگرافیک مصاحبه 1در جدول 

 کنندگان دکتری تخصصی بود. است. مدرك تحصیلی همه مشارکت
های کیفی حاصل از مصاحبه، ارایه مدل پارادایمی توسعه  نتایج تحلیل داده

مفهوم در  41مقوله و  14های علوم پزشکی متشکل از  ورزش همگانی دانشگاه
قوله(، پدیده اصلی )افزایش م 1گانه شامل موجبات علی ) قالب ابعاد شش

مقوله(، شرایط  9ای ) های زمینه مقوله(، ویژگی 2مشارکت دانشجویان(، راهبرد )
های  مراحل تجزیه و تحلیل دادهمقوله( بود.  1مقوله( و پیامد ) 4محیطی )

 ا در ادامه آمده است.ه حاصل از مصاحبه
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اطالعاتدموگرافیکمصاحبهشوندگان.1جدول

تخصص(سال)سابقه)سال(سنجنسیت

 ورزشیمدیریت  72 11 مرد
 مدیریت ورزشی 57 93 مرد
 فیزیولوژی ورزشی 59 95 مرد
 ورزشیمدیریت  53 94 مرد
 مدیریت ورزشی 59 91 مرد
 ورزشیمدیریت  54 99 زن
 یادگیری حرکتی 59 12 مرد
 مدیریت ورزشی 51 91 مرد
 ورزشیمدیریت  51 11 مرد
 ورزشیمدیریت  59 17 مرد
 یورزش تیریمد 54 12 مرد
 یحرکت یریادگی 52 93 مرد
 یورزش یولوژیزیف 57 92 مرد
 یورزش تیریمد 79 42 مرد
 یورزش تیریمد 51 14 مرد
 مدیریت ورزشی 1 94 مرد
 مدیریت ورزشی 52 92 مرد
 مدیریت ورزشی 72 92 مرد
 مدیریت ورزشی 54 92 مرد
 استراتژیک ورزشیمدیریت  51 97 مرد

 
سازی،  پس از پیادهانجام شده  های مصاحبهحاضر،  پژوهشدر کدگذاری باز: 

سپس . شد ستیل یدر جدول کیو هر  بندی پاراگرافسطر به سطر بررسی و 
 ،تیدر نهامفاهیم استخراج شده، ثبت گردید و روند کدگذاری باز انجام گرفت و 

 در. دیشده استخراج گرد یساز ادهیپ بهمصاح 21تجزیه و تحلیل از باز کد  491
 . است شده ارایه نمونه برای باز کدگذاری فرایند ای از گزیده 2 جدول

 قیدق یبا بررس ی،محور یکدگذار هدر مرحل: کدگذاری محوری
کشف شده تحت  های مقوله ،ها ها و تفاوت شده و شباهت ییشناسا های مقوله
 41 ی،محور گذاریکد هدر مرحل ،حاضر مطالعهقرار گرفت. در  یاصل های مقوله

 3در جدول  یمحور یاز کدگذار ای . نمونهگردید ییمقوله شناسا 14و  مفهوم
 شده است. ارایه

ها کدگذاری باز و محوری  که تمامی داده پس از این: یانتخاب گذاریکد
به  هیشکل نظر تحقیق های افتهی یمانسید. زها ر بندی آن نوبت به گروهشد، 

 به ها و مقوله ردگی صورت ها مقوله شیو پاال سازی کپارچهیکه  ردگی یخود م
 .(22) را شکل دهند تری گبزر یو طرح نظر وستهیپ گریکدی

 
هایشناساییشدهدرکدگذاریمحورینمونهمقوله.3جدول

مقولهمفاهیمکدهایباز

عوامل  فعال افراد جامعه ریغ یرواج زندگ
 اجتماعی

محیط 
فرهنگی 
 اجتماعی

 زنان جامعه در ورزش  نییمشارکت پا زانیم
 در شهرها تیبودن امن نییپا

 در جامعه ادینرخ اعت شیافزا
عوامل  نشدن ورزش در جامعه نهینهاد

 زنان یفرهنگ یها تیمحدود فرهنگی
عدم ثبات  ینرخ تورم و گران

 اقتصادی
محیط 
 ارز در بازار  متیق راتیینوسانات و تغ اقتصادی

 یاقتصاد میتحر
 در ورزش  یساز یعدم توجه به خصوص

خطر  ها تیفعال ریسود کم ورزش نسبت به سا
در  یاقتصاد

 ورزش
از ورزش  اتیها در حم شرکت لیعدم تما
 ییدانشجو

 نبود یارانه ورزشی

های توسعه ورزش  نامشخص بودن سیاست
 دانشجویی

های  سیاست
 مبهم

محیط 
 سیاسی

 ییفقدان نگاه جامع به ورزش دانشجو
نظام  یاسیس یها عزل و نصب

 سیاستمداران به ورزشنگاه سیاسی  سیاسی

 
 دهندگی  حیمفهوم که قدرت توض کی حول ها مقوله ،سازی کپارچهیدر 

 سازی کپارچهی یبرا توان می کیتکن نی. از چند(21)شوند  یمرتب م ،دارد
داستان، استفاده از نمودار، مرتب و  رینوشتن س»استفاده کرد که شامل  ها مقوله
. در (22) است «یوتریکامپ های و استفاده از برنامه ها ادداشتیکردن  مرور

کشف  های مقوله یساز کپارچهیبا  یانتخاب یمحقق در کدگذار ،پژوهش حاضر
و با بهره  نمود ییرا شناسا یفرعو  یاصل های مقوله ها، شده از تمام مصاحبه

پرداخت. مدل  هینظر نیبه تدو ،داستان رینوشتن خط س کیبردن از تکن
های  ورزش همگانی دانشگاه ، مدلمطالعه حاضراستخراج شده در  یمفهوم

در  به دست آمد.تحقیق  های افتهیبر  ید که مبتنارا نشان دعلوم پزشکی کشور 
 ارایه شد. 1پژوهش حاضر در شکل  یمدل مفهوم ،ادامه

 
 

 
بازکدهایوشدهاستخراجمفاهیمازاینمونه.2جدول

کدهایبازمفاهیماستخراجشدهردیف

PA1 پایین بودن ایمنی شهری های ورزشی برخوردار هستند. شهرهای ما از امنیت پایینی جهت انجام فعالیت 
PA2 .افزایش نرخ اعتیاد در جامعه نرخ اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی در کشور ما افزایش یافته است 
PA3  عدم توسعه ورزش همگانی در دانشگاه علوم پزشکی، نبود نیروی متخصص ورزش یکی از عوامل

 همگانی است.
 فقدان نیروهای متخصص

PA4  بانک جامع اطالعات اعضای هیأت علمی و کارکنان تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی جهت
 ها وجود ندارد. گیری از تخصص آن بهره

 تربیت بدنیفقدان بانک جامع اطالعات منابع انسانی 

PA5 های سازمان یافته ورزش همگانی برگزاری جشنواره گردد. های مختلف ورزش همگانی به شکل ساختار یافته و با هدف سالمتی پیشنهاد می گسترش جشنواره 
PA6 آموزشی در حوزه ورزش همگانیهای  عدم برگزاری دوره .ایم نداشته دانشگاهی قشر افزایی دانش جهت آموزشی های برنامه هم ما راستا این در 
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هایعلومپزشکیکشور.مدلپارادایمیورزشهمگانیدانشگاه1شکل
 

 

 

، اگر الگوی کدگذاری را از راست به Strauss (22)و  Corbinبر اساس مدل 
گذارند، پدیده محوری و  چپ نگاه کنیم، شرایط علی بر پدیده محوری اثر می

 گذارند. گر بر راهبردها تأثیر دارند و راهبردها بر پیامدها اثر می شرایط زمینه و مداخله
 

 بحث
های علوم  دانشگاه توسعه ورزش همگانی در برای در پژوهش حاضر، مدلی

ادبیات نظری و  و ها داده تحلیل تجزیه و نتایج بر اساسشد.  ارایه کشور پزشکی
توان  شد. بر پایه این مدل، می مدل این طراحی و استخراج به اقدام ها، مصاحبه

های علوم پزشکی کشور را تجزیه و  فرایند ورزش همگانی دانشجویی دانشگاه
بندی جدیدی دست یافت که مبتنی بر نظرات  تحلیل نمود و به نوعی دسته

نخبگان ورزش همگانی کشور است. بنابراین، مدل تحقیق یک چارچوب مناسب 
ای  تواند مقدمه رسد می باشد و به نظر می ات در این حوزه میو بومی برای مطالع

به منظور همگانی شدن ورزش در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، مبنای 
عمل قرار گیرد و به یک شناخت جامع بر پایه شناسایی عوامل مؤثر بر ورزش 

 همگانی و چگونگی تعامل با یکدیگر پدید آورد.
 کشور های دانشگاه در توسعه ورزش بر تأثیرگذار و مؤثر عوامل این مدل، در

« و پیامدها راهبردها گر، مداخله ای، زمینه علی، عوامل»گردید که شامل  تعیین
 محوری پدیده بر که شد استخراج ها داده از مواردی علی، عوامل بخش بود. در

روانی،  -توان به دانش فرد، شرایط روحی تأثیر داشت که از آن جمله می پژوهش
پذیری فرد اشاره نمود.  شرایط جسمانی، وقت کافی، عوامل جمعیتی و جامعه

)فردی،  کننده تسهیل عوامل مطلوب ای، بر نقش پوررنجبر و همکاران در مطالعه
دانشجویان علوم پزشکی  ورزشی های فعالیت در روانی و...( بر میزان مشارکت

باشد. همچنین،  قیق حاضر همسو میکه با نتایج تح (24)کرمان تأکید داشتند 
زاده در مدل پژوهش خود در خصوص ورزش همگانی  السان و یداله حفظ

 در زمینه متغیرهایی شامل رفتاری سطح های دولتی ایران، دریافتند که دانشگاه
 ورزش توسعه بر داری رفتار است که تأثیر معنی و نگرش آگاهی، شناخت،
 در مشارکت بیشتر دانشجویان و سبب دارد ایران دولتی های دانشگاه همگانی
 .(29)شود  همگانی می های ورزش فعالیت

پدیده محوری در این مدل، افزایش میزان مشارکت دانشجویان علوم پزشکی 

ها بر مبنای مدل پارادایمی  های ورزش همگانی دانشگاه بود و سایر مقوله در فعالیت

از آن است که منابع انسانی، مادی گردید. مدل مطالعه حاکی  حول آن سازماندهی 

های علوم پزشکی جهت توسعه ورزش  کننده منابع سازمانی دانشگاه و مالی، تبیین

بر اساس  همگانی و در نتیجه، افزایش مشارکت دانشجویان در این دانشگاها است.

های علوم  های همگانی دانشگاه مدل ارایه شده، تربیت بدنی و اداره توسعه ورزش

رو هستند.  کشور، با ضعف منابع انسانی در حوزه ورزش همگانی روبهپزشکی 

ای  ترین سرمایه هر سازمان و جامعه نیروی انسانی متخصص و کارامد، مهم

 ران،یشامل مد یدر بخش ورزش همگان یمنابع انسان. (26)گردد  محسوب می

در ارتقا و  ید نقش مهمنتوان یکه ماست  یداوطلب یروهایو ن انیربکارکنان، م

ایفا  کشورشدن آن در  نهینهاد در نهایت،و  دانشگاهدر  یورزش همگان هتوسع

نمایند. آصفی و اسدی دستجردی، منابع انسانی را به عنوان یکی از عوامل نهادینه 

. شعبانی و همکاران (7)کردن ورزش همگانی در کنار سایر عوامل معرفی کردند 

ترین نقطه ضعف ورزش همگانی کشور، عدم به  نیز گزارش کردند که مهم

که با نتایج تحقیق  (27)نسانی متخصص و کارشناس است کارگیری نیروهای ا

های علوم پزشکی کشور نیز مانند سایر نهادها و  حاضر همخوانی داشت. دانشگاه

باشند  ها، در حوزه ورزش همگانی با ضعف نیروی انسانی متخصص مواجه می ارگان

گزینی، استفاده از متخصصان ورزشی  تهگرایی و شایس و در این راستا، باید تخصص

 و نیروهای داوطلب را مد نظر قرار دهند. 

طبق مدل پژوهش، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی 

 ای شرایط زمینه
 منابع سازمانی )ضعف منابع سازمانی، منابع مالی محدود، دسترسی محدود به تجهیزات محدود(

 ها( آوری، ضعف عملکرد رسانه ارتباطات )ضعف فن

 ساختار تشکیالتی ) ابهام در تقسیم وظایف، نمودار سازمانی ناکارامد(

 های آموزشی، نظارت و ارزشیابی ناکارامد( های عمومی ضعیف، ضعف برنامه نظارت )برنامهریزی و  برنامه

 ها( ها و دستورالعمل قوانین و مقررات )آیین نامه

 پیامدها
المت عمومی )بهبود بهبود س

 نگرش و آگاهی
 و عالقه،افزایش انگیزه 

 فزایش نشاط و شادابی(

 راهبردها
افزاری )ساماندهی  های سخت استراتژی -1

منابع انسانی، تقویت منابع مالی، توسعه 
 ها و تجهیزات( زیرساخت

افزاری )توسعه و تقویت  های نرم استراتژی -2
ارتباطات، سازماندهی و اصالح ساختار، 

 مقررات(ریزی مدون، تدوین قوانین و  برنامه

 مرکزی مقوله
 مشارکت افزایش

 دانشجویان

 موجبات علی
 یعوامل فرد

 طیشرا ،یروان -یروح طیشرا)
 ،یتیعوامل جمع ،یوقت کاف ،یجسمان

 (فرد، دانش فرد یریپذ جامعه

 شرایط محیطی

 اجتماعی )عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی( -محیط فرهنگی
 محیط اقتصادی )عدم ثبات اقتصادی، خطر اقتصادی در ورزش(

 های مبهم، نظام سیاسی، اسناد باالدستی( )سیاستحقوقی  -محیط سیاسی

 محیط زیست )شرایط اقلیمی، فضاهای طبیعی(
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 و ابزار که است باشد. واضح های علوم پزشکی، منابع مادی دانشگاه می دانشگاه
 از استفاده شود. می یادگیری و فرایند یاددهی تسهیل باعث تر، مطلوب امکانات
 امکان به یاد گیرندگان ها، ورزشی و امکان دسترسی آسان به آن مناسب وسایل

 فضاهای و امکانات عالوه بر این، فراگیرند. بهتر را پایه های مهارت تا دهد می
. (24)باشد  مناسب انگیزه ایجاد مؤثری برای عامل تواند می مناسب ورزشی

ترین مانع و  کمبود امکانات را به عنوان مهمعراقی و کاشف در مطالعه خود، 
که با نتایج تحقیق  (28)مشکل توسعه ورزش همگانی و تفریحی معرفی کردند 

حاضر مشابهت داشت. بنابراین، با توجه به اهمیت باالی وجود امکانات و 
بوطه رود مسؤوالن مر ها در راستای توسعه ورزش همگانی، انتظار می زیرساخت

اندیشی کنند تا بدین ترتیب،  جهت برطرف ساختن کمبودها در منابع مادی چاره
 های ورزش همگانی افزایش یابد. مشارکت قشر دانشگاهی در فعالیت

بر طبق مدل ارایه شده، منابع مالی دانشگاه نقش بسزایی در افزایش 
جا که  آن نماید. از های ورزش همگانی ایفا می مشارکت دانشجویان در فعالیت

تواند به  های ورزشی به منابع مالی نیاز دارد، این منابع می ها و برنامه اجرای طرح
عنوان عامل توسعه ورزش تلقی گردد. آصفی و اسدی دستجردی در پژوهش 

گیری کرد که اختصاص بودجه مناسب و کافی به ورزش همگانی،  خود نتیجه
و همکاران با  این عیسم. (7)کند سازی آن در جامعه کمک  تواند به نهادینه می

به ی بودن بودجه اختصاص نییپا ،کشور یورزش همگان یشناس بررسی و آسیب
بنابراین،  .(29)یان کردند حوزه ب نیعمده ا یها را از ضعف یورزش همگان

در  همگانیورزش  هتوسع ایبر کافیو  مناسب بودجه چنانچه گفت انتو می
 بخشدر  همو  اتتجهیزو  تمکاناا تأسیسو  ساخت بخشدر  هم، هنشگادا
و  پیشرفت شاهد شک بی ،یابد صختصااشی ورز یها برنامه و ها حطر ایجرا

  بود.هیم اخوهای علوم پزشکی کشور  هنشگادا همگانیورزش  توسعه

ای، بر افزایش میزان  مقوله ارتباطات، به عنوان یکی از عوامل زمینه
آوری و  ضعف فن های ورزش همگانی دانشگاه تأثیرگذار بود. مشارکت در فعالیت

های دانشگاه، اهمیت مقوله ارتباطات را در مدل نمایان  ملکرد ضعیف رسانهع
های داخلی دانشگاه را  ساخت. بیشتر مصاحبه شوندگان عملکرد ضعیف رسانه

های ورزش همگانی  یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت اندك دانشجویان در فعالیت
توجهی  غیب افراد، کمهای نوآورانه جهت تر برشمردند. بر این اساس، فقدان ایده

های ورزش همگانی، ضعف عملکرد روابط عمومی مراکز  به تبلیغ برنامه
دانشگاهی و سهم اندك ورزش همگانی در اخبار دانشجویی، گواه بر عملکرد 

 زاده یمهدباشد.  های علوم پزشکی می های داخلی در دانشگاه بسیار ضعیف رسانه
مناسب درباره  غاتیو تبل یرسان عدم اطالعکه در مطالعه خود نشان دادند  و اندام

عوامل بازدارنده مشارکت در  نیتر از مهم ،دانشگاه یورزش یها تیورزش و فعال
ها در  رسانه اندكسهم  زینی و همکاران . شعبان(17)بود  یورزش یها تیفعال
. (27) برشمردی مهم ورزش همگان یها شرا از چال یهمگان ورزش جیترو

های تفریحی و همگانی بر  رود با توجه به نقش ورزش بنابراین، انتظار می
تماعی جامعه، تربیت بدنی دانشگاه، توجه و نگاه سالمت جسمانی، روانی و اج

و فوق  یورزش یها ها و برنامه تیموقع از فعال و به حیصح یرسان اطالعای به  ویژه
 داشته باشد.برنامه 

ریزی و  های شناسایی شده در مدل تحقیق، برنامه یکی دیگر از مقوله
های عمومی  برنامهباشد. اغلب مصاحبه شوندگان اذعان داشتند که  نظارت می

های آموزشی تربیت  تربیت بدنی دانشگاه، محدود و سازمان نیافته است و برنامه
باشد که این مهم اهمیت توجه  بدنی در حوزه ورزش همگانی بسیار ضعیف می

 نتایج ،مینهز یندر ا نماید. ریزی را در تربیت بدنی دانشگاه برجسته می به برنامه
ورزش در  پیشرفت معدو  دکور یلدالاز  یکی هنشان داده است ک ها پژوهش

 شیورز یها فعالیتدر  کترمشا به ننشجویادا لتمای معد ،همچنینو  هنشگادا
 بنامطلو کیفیتو  هنشگادا شیورز ییزر برنامهدر  ناکافی توجه ،غتافر مهنگا به

ای به این  های ورزشی است. آصفی و اسدی دستجردی با انجام مطالعه برنامه
 ،صحیحو  منسجم دیهبرراهدایت و  گذاری سیاست معددست یافتند که نتیجه 
و  ساالنه یها برنامه دنبوو  مناسب تبلندمد افهدو ا صحیح ازندا چشم فقدان

ه شدهای دولتی تهران  هنشگادا همگانیورزش  توسعهمانع  ،مناسب عملیاتی
های تحقیق حاضر همخوانی داشت. نتایج پژوهش حاضر  که با یافته (7)است 
 دنبو ،همگانیورزش  ویژه مناسب شیزموآ یها برنامه داد که عدم وجود نشان 
ورزش  زشموآ رمنظو شایسته به ادفرا تربیت جهت مناسب شیزموآ سیستم

، همگانیورزش  مردر ا مناسب شیزموآ یها سکال اریبرگز معدو  همگانی
 الزمهای  ها با آموزش دانشگاهاست.  هشدها  هنشگادا همگانیورزش  توسعه مانع
مشارکت در  توسعه به توانند می دانشجویان، دانش افزایش و ورزش حوزهدر 

 باید هنشگاورزش دا نوالؤمس بنابراین،. (31) ورزش همگانی کمک شایانی کنند
  .ا نمایندجرو ا حیاطرورزش  توسعهو  تقاار ایبرآموزشی را  سبمنا یها روش

 ها، دانشگاه یورزش همگان یعملکرد یها بر شاخصصحیح  نظارتعدم 
ی و فقدان مراکز تعیین آمادگی مشارکت در ورزش همگان شیضعف نظام پا

های علوم پزشکی  جسمانی افراد، مبین چارچوب نظارتی ضعیف در ورزش دانشگاه
های ورزش همگانی  است که این مهم، ضرورت نظارت و ارزشیابی دقیق در برنامه

 یها بینشان داد که آس پور و رهبری نماید. نتایج مطالعه جوادی را برجسته می
چون هم یشامل عوامل ،ورکش یدر ورزش همگان یگذار استیس ندیموجود در فرا

با توجه به این  .(31)و... است  و اجرا یزیر ضعف در برنامه ضعف نظارت و کنترل،
های  دانشگاه یبدن تیبر عملکرد ترب یابینظارت و ارز یها شاخص نیتدومسأله، 

بدنی در این زمینه  بازآموزی مدیران تربیت ی، ورزش همگانه در حوزعلوم پزشکی 
 رسد. و تشکیل کمیته نظارت و ارزشیابی ضروری به نظر می

ورزش  حقوقی هجایگا شتنو دا قانونی تماالزابراساس مدل تحقیق حاضر، 
آن کمک کند. آصفی و  به توسعه نداتو میهای علوم پزشکی،  دانشگاهدر  همگانی

بیان کردند که تدوین قوانین و مقررات مناسب و اسدی دستجردی در پژوهش خود 
. (7)تواند در نهادینه شدن آن مؤثر باشد  االجرا در زمینه ورزش همگانی، می الزم

 ورزش سعهاز تو زمال حمایتهای علوم پزشکی  هنشگادا نیناقو که مانیزبنابراین، 
 شتهاند دجوو نیناقو ایبر مناسب ییاجری ااه ضمانت ونیاورد  عمل بهرا  همگانی

 مشکل مواجه خواهد شد. با  همگانیورزش  توسعه مراشک  بی ،باشد
 یبسترها ای یرونیب های کننده فراهم مانند یطشرای محیطی، طیراش

ثمربخش  ییبه صورت اجرا نهیزم نیکه راهبردها در ا باشند یم یرونیب ای نهیزم
های علوم  ورزش همگانی دانشگاه یکی از شرایط محیطی که بر توسعه. باشد می

اجتماعی است. فرهنگ ضعیف ورزش  -گذارد، محیط فرهنگی پزشکی تأثیر می
تواند بر میزان مشارکت  های فرهنگی زنان، می در جامعه و به ویژه محدودیت

داشته باشد. این یافته با نتایج مطالعه حداکثری افراد جامعه تأثیر منفی 
فرهنگ  جادیا یتالش برا ن،ی. بنابراباشد همسو می (17)و اندام  زاده یمهد

به  سبتن یمنف یها ش از نگر یبردن برخ نیو از ب یبدن  تیورزش و فعال
  .است یضرور ،در مورد بانوان ژهیبه و ،ها تیگونه فعال نیمشارکت در ا

های  دانشگاه یورزش همگان ندیفرا وانت یم ،حاضرتحقیق مدل  یهبر پا
بر  یکه مبتن افتیدست  دیجد یبند دسته یکرد و به نوع لیرا تحلعلوم پزشکی 
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 در ورزش همگانی های برنامه توسعه است. ینظرات خبرگان ورزش همگان
های علوم پزشکی ایران با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو،  دانشگاه

 ضروری منظور، دهد. بدین قرار پوشش تحت را هدف زیادی جامعه تواند می
 مدل پژوهش حاضر، جمعیتگیری از راهکارهای ارایه شده در  که با بهره است
 و محلی و بومی های سالم، بازی تفریحات و همگانی های ورزش پوشش تحت

 و یابد. در نتیجه، توسعه افزایش دانشگاه در این باستانی و ای زورخانه های ورزش
 غنای دانشجویان فراغت اوقات به تواند همگانی می ورزش فرهنگ ارتقای

آورد. با رعایت  فراهم نیز را آنان نشاط و موجبات سالمتی و بخشد بیشتری
 شیافزای، بهبود نگرش و آگاهتوان شاهد  های راهبردی مدل پژوهش، می مقوله

ی و در نهایت، افزایش جلب مشارکت در نشاط و شاداب شیافزاو  و عالقه زهیانگ
های ورزش همگانی و تفریحی و بهبود سطح سالمت دانشجویان در  برنامه

 های علوم پزشکی ایران بود.  دانشگاه
 

 

 ها محدودیت
اندك برخی از همکاری توان به  های پژوهش حاضر می از جمله محدودیت

استادان و متخصصان برای انجام مصاحبه کیفی، عدم دسترسی به آنان و 
کاری در پاسخگویی به برخی سؤاالت با وجود ایجاد اطمینان به  محافظه

 مصاحبه شوندگان در مورد محرمانه ماندن اشاره نمود. 
 

 پیشنهادها
اجرایی ورزش شود در مطالعات آینده به طراحی و تدوین الگوی  پیشنهاد می

کیفی و  رویکردهمگانی در بین دانشجویان، شناسایی موانع ورزش همگانی با 
مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه یافته در ارتباط با ورزش همگانی دانشجویی 

 پرداخته شود.

 

 گیری نتیجه
 حوزه در آنان انتظارات و دانشجویی جامعه نیازهای روزافزون تغییرات به توجه با

 و زمینه رشد است قادر تحقیق حاضر در ارایه شده مدل رسد نظر می به ورزش،
 مدیران و آورد فراهم های علوم پزشکی را دانشگاه در ورزش همگانی توسعه

این مدل، موقعیت خود را  از الگو گرفتن با تا سازد می قادر را دانشگاه این ورزشی
 کنند. در فرایند توسعه ورزش همگانی به نحو مطلوبی ارزیابی

 

 تشکر و قدردانی
واحد  اسالمی آزاد دانشگاه تخصصی دکتری رساله از برگرفته حاضر پژوهش

 از کلیه وسیله بدین باشد. می  23821412961162اصفهان )خوراسگان( با کد 
 به قدردانی و تشکر نمودند، همکاری مطالعه انجام این در که مصاحبه شوندگانی

 .آید می عمل
 

 نویسندگان نقش
 انجام ها، آزمودنی غربالگری و انتخاب اجرایی، خدمات آبادی، جواد طاهرزاده نوش

پردازی،  و ایده طراحی نظری، رسول مطالعه، انجام برای مالی منابع مطالعه، جذب
تحلیل  و تجزیه مطالعه، انجام ها، آزمودنی غربالگری و انتخاب اجرایی، خدمات

مسؤول  ارسال مقاله، و تأیید نوشته، دست تنظیم آماری، خدمات ها، داده
 داشتند. بر عهده را مطالعه انجام جمشید همتی، پاسخگویی،

 

 منابع مالی
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه تخصصی دکتری رساله از مستخرج حاضر تحقیق

 انجام گردید. دانشگاه آزاد حمایت مالی بدون که باشد اصفهان )خوراسگان( می
 ها، آن گزارش و تحلیل ها، داده آوری جمع اصفهان )خوراسگان( در اسالمی واحد
 است. نظر نداشته اعمال انتشار برای مقاله نهایی تأیید و نوشته تنظیم دست
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Abstract 
 

Introduction: The stressors of the studentship may negatively change the health and quality of life (QOL) of 

students. Therefore, it is important to pay attention to the stressors and their consequences as well as to adopt 

appropriate strategies for improving them. Access to public sport facilities, as an imperative factor in students’ 

leisure time, plays an essential role in their physical and mental health that ultimately improves their QOL. The 

purpose of this study is to present the model of “sport for all” for Iranian students of universities of medical sciences. 

Materials and Methods: This study was carried out based on the systematic grounded theory. The study participants 

were sports management experts, sports pioneers and faculty members who were included through purposive 

snowballing sampling method for semi-structured interviews. The interviews continued until theoretical saturation. 

At the same time as the data were collected, analysis was performed using the Strauss and Corbin method. The 

validity of the findings was determined by member matching methods, peer review, and experimental interviews. 

Results: The results indicated 450 initial conceptual propositions with 14 categories and 41 concepts in the form of 

six dimensions of the paradigmatic model. The model included causal factors, main phenomenon, strategy, 

underlying features, environmental conditions, and outcomes with respectively 1, 1, 2, 5, 4, and 1 categories that 

constructed the paradigm of “sport for all” model for Iranian students of universities of medical sciences. 

Conclusion: Improving attitude and awareness, motivation, interest, and increased vitality and joy leads to the 

increased participation of studenst in the “sport for all” activities and improve the health and wellbeing among them. 

Keywords: Data grounded theory; Student; Health; Quality of life; Public sport 
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