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Abstract
Introduction: With the development of technology and the passive lifestyle of people, citizenship 
sport as one of the needs of modern society has always been in demand by citizens. The aim of this 
study was to explain the strategies and outcomes of health-oriented citizenship sport in metropolitan 
areas of Iran.
Methods: The present study, following the interpretive paradigm, has a qualitative approach to 
content analysis. The method of selecting experts for the interview was continued in a purposeful 
manner and snowball until the theoretical saturation was reached. The criteria for selecting participants 
was to have executive and operational backgrounds or to have scientific and research backgrounds 
and theorizing in the field of citizen sports. Finally, 20 experts were considered for this purpose. 
Data were collected using semi-structured interviews. Data analysis was performed by conventional 
(conventional) content analysis method using coding method.
Results: 82 open source codes were extracted containing strategies and outcomes and after aggregating 
the codes, 6 sub-themes in the form of 2 main themes were identified as "strategies" and "outcomes 
" in health-oriented citizenship sports in the metropolises of Iran.
Conclusions: In order to develop health-oriented citizenship sports in metropolitan areas, "strategies" 
and "outcomes" in citizenship sports must be considered. Therefore, it is suggested that necessary 
measures be taken for the development of Iranian metropolises to implement citizenship sports.
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چکیده
ــه  عنــوان یکــی از نیازهــای جامعــه مــدرن،  ــا گســترش فنــاوری و ســبک زندگــی غیرفعــال افــراد، ورزش شــهروندی ب مقدمــه: ب
همــواره مــورد تقاضــای شــهروندان بــوده اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف تبییــن راهبردهــا و پیامدهــای ورزش شــهروندی ســامت 

محــور در کان  شــهرهای ایــران انجــام شــده اســت.
ــا تبعیــت از پارادایــم تفســیری دارای رویکــرد کیفــی بــه روش تحلیــل محتــوا اســت. روش انتخــاب  روش کار: پژوهــش حاضــر ب
ــاب  ــار انتخ ــت. معی ــه یاف ــری ادام ــباع نظ ــه اش ــیدن ب ــا رس ــی و ت ــه برف ــد و گلول ــورت هدفمن ــه  ص ــه ب ــرای مصاحب ــرگان ب خب
ــوزه ورزش  ــردازی در ح ــی و نظریه پ ــی و پژوهش ــوابق علم ــتن س ــا داش ــی ی ــی و عملیات ــوابق اجرای ــتن س ــارکت کنندگان داش مش
ــا اســتفاده از  شــهروندی بــود.  در نهایــت تعــداد 20 تــن از خبــرگان بــه ایــن منظــور در نظــر گرفتــه شــدند. جمــع آوری داده هــا، ب
مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته انجــام شــد.  تحلیــل داده هــا بــا روش تحلیــل محتــوا عرفــی )قــراردادی( بــه شــیوه کدگــذاری انجــام 

شــد.
ــه فرعــی  ــد و پــس از تجمیــع کدهــا تعــداد 6 درون مای ــاز حــاوی راهبردهــا و پیامدهــا اســتخراج گردی یافته هــا: تعــداد 82 کــد ب
در غالــب 2 درون مایــه اصلــی بــه عنــوان "راهبردهــا" و "پیامدهــا" در ورزش شــهروندی ســامت محور در کان  شــهرهای ایــران 

شناســایی گردیــد.
نتیجه گیــری: بــه منظــور توســعه ورزش شــهروندی ســامت محــور در کان شــهرها، "راهبردهــا" و"پیامدهــا" در ورزش شــهروندی 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. لــذا پیشــنهاد مــی شــود اقدامــات ضــروری در راســتای پیشــرفت کان شــهرهای ایــران بــرای اجــرای 

ورزش شــهروندی انجــام شــود.
کلیدواژه ها: استراتژی، تحلیل محتوا، کارکردهای سامتی، ورزش مشارکتی، ورزش همگانی.

مقدمه
ــی  ــالم و بلندمدت ــاد، س ــی ش ــتن زندگ ــراد، آرزوی داش ــر اف اکث
ــم  ــی منظ ــت بدن ــراد در فعالی ــود، اف ــن وج ــا ای ــد )1(. ب را دارن
ــی از  ــتند )2(. یک ــرک هس ــد و بی تح ــدودی دارن ــارکت مح مش
ــیاری  ــد بس ــر رش ــال های اخی ــه در س ــی ک ــای اجتماع پدیده ه
ــرار داده اســت،  ــر ق ــًا تحــت تأثی ــردم را تقریب ــاد م ــته و آح داش

ــه  ســزایی در  ــد ســهم ب ــی و ورزش اســت کــه می توان تربیت بدن
مرتفــع ســاختن مشــکات حرکتــی داشــته باشــد )3(. بنابرایــن، 
نقــش ورزش و فعالیــت بدنــی به عنــوان راهبــردی کــه توانایــی 
ــه اهــداف ســامتی، اجتماعــی و  ــاری  رســاندن ب بالقــوه ای در ی

ــد )4(.  ــت می باش ــز اهمی ــیار حائ ــادی دارد بس اقتص
یــک بخــش عمــده از ورزش کــه بــا ســامتی و نشــاط جامعــه 
ارتبــاط نزدیــک دارد و بســیاری از کارکردهــای اساســی ورزش در 
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ــرای همــه  ــا ورزش ب آن خاصــه می شــود، ورزش همگانــی و ی
اســت. ورزش شــهروندی کــه هــم  معنــی ورزش همگانــی اســت، 
ــه،  ــاده، کم هزین ــای س ــه ای از فعالیت ه ــه مجموع ــن ب پرداخت
غیررســمی، شــادی بخش و بــا نشــاط اســت کــه امــکان شــرکت 
در آن هــا بــرای همــه افراد وجود داشــته باشــد. ورزش شــهروندی 
ــه شــهری دارد. آنچــه  ــای جامع نقــش مهمــی در ســاخت زیربن
فصــل تمایــز ورزش شــهروندی بــا دیگــر ورزش هاســت، شــیوه 
ــزاری و  ــتیبانی نرم اف ــا و پش ــه ورزش و حمایت ه ــه عرص ورود ب
ــری  ــت )5(. براب ــن ورزش اس ــق ای ــرای تحق ــزاری ب ــخت  اف س
در ارائــه خدمــات عمومــی، رضایــت عمــوم افــراد جامعــه را بــه 
منظــور اجــرای ورزش همگانــی ایجــاد خواهــد کــرد و اگــر بــرای 
ــه  گــردد،  ــل دســترس ارائ ــه  صــورت قاب عمــوم ایــن خدمــات ب
ــات  ــن خدم ــتقاده از ای ــرای اس ــر ب ــای براب ــگان از فرصت ه هم

برخــوردار هســتند )6(. 
افزایــش مشــارکت در فعالیت هــای بدنــی نــه  تنهــا بــرای ارتقــاء 
ســامت فــردی، به خوبــی شــناخته شــده اســت بلکــه بــا ارتقــاء 
ــز ســامت عمومــی در ســطح  بهزیســتی اجتماعــی فــردی و نی
جامعــه نیــز ســودمند اســت. فراهــم کــردن شــرایط ورزش کــردن 
ــذارد.  ــر می گ ــی تأثی ــای بدن ــارکت در فعالیت ه ــر مش ــه ب جامع
ــر مــی  ــه مؤث ــاء ســامت جامع ــه در ارتق ــن ورزش در جامع تأمی
باشــد و ایجــاد مراکــز ورزشــی عمومــی باعــث افزایش مشــارکت 
ــاری را  ــه بیم ــا ب ــر ابت ــود و خط ــه می ش ــای جامع در ورزش ه
ــی  ــای ورزش ــاماندهی فعالیت ه ــن، س ــد. همچنی ــش می ده کاه
عمومــی فرصتــی را بــرای خانواده هــا بــرای ورزش فراهــم 

می کنــد )7(. 
ــه  ــادابی جامع ــامت و ش ــاء س ــهروندی در ارتق ــش ورزش ش نق
ــه  ــک جامع ــعه ی ــه توس ــی ب ــرا ورزش همگان ــت، زی ــر اس مؤث
متحــد بــا سیاســت ورزش بــرای همــه از طریق مشــارکت بیشــتر 
ــرکت کنندگان  ــداد ش ــا تع ــاره دارد )8(؛ ام ــد اش در ورزش هدفمن
در ورزش شــهروندی در کشــور ایــران نســبت بــه ســایر کشــورها 
ــه علــت گرایــش  ــدارد. همچنیــن ب ــی ن وضعیــت چنــدان مطلوب
ورزش  بــه  ورزشــی  رســانه های  و  تربیت بدنــی  مدیــران 
به ویــژه  و  همگانــی  ورزش  بــه  کمتــر  تاکنــون  قهرمانــی، 
ــه شــده اســت. یکــی از مداخــات در  ورزش شــهروندی پرداخت
توســعه فعالیــت بدنــی در شــهرها و ایجــاد شــهر فعــال، عوامــل 
ــوط  سیاســت گذاری اســت. هــدف اصلــی سیاســت عمومــی مرب
ــاخت ها  ــی، زیرس ــای حمایت ــاد محیط ه ــی ایج ــت بدن ــه فعالی ب

ــه ســمت  ــا ب ــرای توانمندســازی مــردم اســت ت ــی ب و برنامه های
ــوند )9(.  ــت ش ــال هدای ــای فع زندگی ه

ــه  ــعه هرچ ــرمایه گذاری در توس ــع س ــک منب ــال ی ــهرهای فع ش
ــادی و  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــت  محیط ــرمایه های زیس ــتر س بیش
انســانی هســتند، علیرغــم اینکه ورزش شــهروندی در کشــورهای 
ــی  ــت ول ــده اس ــل ش ــدار تبدی ــار پای ــه  رفت ــان ب ــرفته جه پیش
همچنــان در شــهر هــای ایــران خــأ و نقصان هایــی وجــود دارد 
کــه ســبب عــدم توســعه ورزش شــهروندی و افزایــش مشــارکت 
عمــوم شــهروندان بــه ورزش شــده اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه کان شــهرهای ایــران دارای تــوان بالقــوه مطلوبــی هســتند 
ــوند.  ــهروندی ش ــال در ورزش ش ــهرهای فع ــه ش ــدل ب ــه مب ک
ــتهاند،  ــش داش ــت نق ــن وضعی ــددی در ای ــر متع ــًا عناص قطع
یکــی از ایــن عناصــر فقــدان چهارچوبــی معتبــر و بومــی بــرای 
بهبــود وضعیــت فعالیــت بدنــی در کان شــهرهای ایــران اســت. 
از آنجــا کــه کان شــهرهای ایــران بــا وضعیــت نســبتًا مطلــوب 
از حیــث ســرانه اماکــن ورزشــی و همچنیــن وجــود متخصصــان 
ــن حــوزه  ــن در ای ــره ورزشــی قابلیــت اجــرای الگوهــای نوی خب
ــذا تدویــن راهبردهــا و شــناخت پیامدهــای ورزش  را داراســت، ل
شــهروندی کان شــهرهای ایــران بــا رویکــرد نظریــه داده بنیــاد 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض
بــا مراجعــه بــه ادبیــات حــوزه ورزش شــهروندی ایــران مشــاهده 
ــهرهای  ــهروندی کان ش ــع از ورزش ش ــوی جام ــه الگ ــد ک ش
ــل  ــی تحلی ــتفاده از روش کیف ــت اس ــدارد. عل ــود ن ــران وج ای
محتــوا عرفــی )قــراردادی( نیــز بــه  علــت محــدود بــودن 
ــهروندی  ــوص ورزش ش ــش در خص ــات پژوه ــا و ادبی نظریه ه
بــوده اســت. مطالعــه حاضــر در اســتفاده از نظــرات هــر دو قشــر 
ــر غنــاي مطالعــه  دانشــگاهی و اجرایــی موضوعــی اســت کــه ب
حاضــر افــزوده اســت چــرا کــه افــراد اجرایــی از نزدیــک درگیــر 
ــنایی  ــتی ها آش ــا و کاس ــا نقص ه ــی ب ــوده و به خوب ــوع ب موض
ــد. از ســوي دیگــر، متخصصیــن دانشــگاهی نیــز می تواننــد  دارن
ــناخت  ــد. ش ــک نماین ــش کم ــار پژوه ــه اعتب ــري ب ــد نظ از بع
راهبردهــا و پیامدهــای ورزش شــهروندی کان شــهرهای ایــران، 
بــرای مدیــران و سیاســت گذاران شــهری مصالــح زیربنایــی 
ــل و  ــن عوام ــری از ای ــا بهره گی ــه ب ــرد ک ــد ک ــم خواه را فراه
برنامه ریــزی کان و بــا ایجــاد تفکــر سیســتمی، توســعه شــهر و 
رعایــت حقــوق شــهروندان و ارتقــا وضعیــت ســامت جســمانی و 
روانــی شــهروندان را منجــر شــود. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر بــا 
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هــدف تبییــن راهبردهــا و پیامدهــای ورزش شــهروندی ســامت 
ــران انجــام شــده اســت. محــور در کان شــهرهای ای

روش  کار
پژوهــش حاضــر بــا تبعیــت از پارادایــم تفســیری دارای رویکــرد 
ــوآوری  ــاف و ن ــی اکتش ــوا و در پ ــل محت ــه روش تحلی ــی ب کیف
بــوده اســت، پژوهــش حاضــر از طریــق ابــزار جمــع آوری 
ــه نیمــه ســاختاریافته  ــا اســتفاده از مصاحب ــه، ب اطاعــات مصاحب
ــای  ــن داده ه ــراردادی( در بی ــی )ق ــوا عرف ــل محت ــا روش تحلی ب
صوتــی خبــرگان بــه دنبــال تجزیه وتحلیــل بــه شــیوه کدگــذاری 
بــوده اســت. در ادبیــات رایــج کشــور ایــران اصطــاح کان شــهر 
ــه  ــود ک ــه شــهرهایی اطــاق می ش ــهر اســت و ب ــادل مادرش مع
حداقــل یــک میلیــون تــن جمعیــت داشــته باشــند؛ در حــال حاضر 
شــهرهای تهــران، مشــهد، اصفهــان، کــرج، شــیراز، تبریــز، قــم و 
اهــواز بــه صــورت رســمی کان شــهر محســوب می شــوند )10(. 
ــی  ــه برف ــد و گلول ــز به صــورت هدفمن ــرگان نی روش انتخــاب خب
ــی و  ــوابق اجرای ــتن س ــارکت کنندگان داش ــاب مش ــار انتخ و معی
عملیاتــی یــا داشــتن ســوابق علمــی و پژوهشــی و نظریه پــردازی 
در حــوزه ورزش شــهروندی برابــر )جــدول 1( بــوده اســت کــه از 
تعــداد 5 کان شــهر انتخــاب گردیدنــد و به گونــه ای انجــام گردیــد 
کــه مصاحبه هــا تــا زمــان رســیدن بــه اشــباع نظــری ادامــه یافــت 
ــا تعــداد 20 تــن از خبــرگان مصاحبــه انجــام شــد.  و در نهایــت ب
ــر و  ــه ژرف نگ ــش مصاحب ــن گام از پژوه ــری در ای ــزار اندازه گی اب
ــه  صــورت حضــوری  ــه ب ــداد 14 مصاحب ــوده اســت کــه تع ــاز ب ب
ــل و  ــت کام ــا رضای ــام و ب ــی انج ــورت تلفن ــه  ص ــی آن ب و مابق
ــه شــوندگان انجــام  تعهــد عــدم انتشــار مســتقیم صــوت مصاحب
گردیــد و بــه طــور متوســط مــدت هــر مصاحبــه یــک ســاعت و 

ده دقیقــه بــود. ســؤاالت اولیــه مصاحبه هــا نیــز حاصــل مطالعــات 
و پژوهش هــای موجــود،  در قالــب 10 ســؤال بــاز تدویــن گردیــد 
ــرگان،  ــران و خب ــر صاحب نظ ــا نظ ــه ب ــر مصاحب ــام ه ــا انج و ب
ــه،  ــر مصاحب ــام ه ــس از انج ــد. پ ــر گردی ــش و تکمیل ت ویرای
نســبت بــه تایــپ و کدگــذاری آن اقــدام و ســپس مصاحبــه بعــدی 

ــت. ــورت می گرف ص
 اعتبــار پژوهــش مقبولیــت، انتقال پذیــری، تاًییــد پذیــری و قابلیــت 
اطمینــان برخــوردار بــوده و مــورد تائیــد می باشــد. در ایــن پژوهــش 
از چنــد تحلیل گــر اســتفاده شــده اســت و بــا اقشــار مختلــف درگیر 
در حــوزه شــهروندی مصاحبــه انجــام شــده و بــه نحــو مطلوبــی از 
شــیو ه های جمــع آوری اطاعــات مختلــف مصاحبــه، کتابخانــه ای 
ــش  ــت پژوه ــت مقبولی ــرای رعای ــتی ب ــناد باالدس ــه اس و مطالع
اســتفاده شــده اســت. همچنیــن بــا مــرور متعــدد مصاحبــه هــا و 
اســتخراج حداکثــری و غیــر تکــراری مطالــب، ســعی بــر رعایــت 
ــش،  ــری پژوه ــت تائیدپذی ــرای رعای ــز ب ــد و نی ــری ش انتقال پذی
تمــام روندهــا و مســیر تصمیمــات در طــي پژوهــش در گــزارش 
بیــان گردیــد و نیــز از حضــور حداکثــری همــکاران گــروه پژوهــش 
اســتفاده شــده اســت.  بــرای ارزیابــی قابلیــت اطمینــان پژوهــش، 
پژوهشــگر در حیــن انجــام ایــن پژوهــش و در جریــان کدگــذاری 
ــه  ــک  فاصل ــه در ی ــوان نمون ــه  عن ــا را ب ــد مصاحبه ه 20 درص
ــه  ــه ب ــا مراجع ــرارداد. ب ــذاری ق ــورد کدگ ــدد م ــه ای، مج دوهفت
ــا و کدهــای مجــدد  ــه اســتخراج  شــده از مصاحبه ه کدهــای اولی
ــن  ــای ای ــون مصاحبه ه ــاز آزم ــی ب ــه پایای ــد ک ــخص گردی مش
پژوهــش برابــر 0/87 اســت. بــا توجــه بــه اینکــه میــزان پایایــی 
بیشــتر از 0/70 اســت. بنابرایــن، کدگذاری هــا قابلیــت اطمینــان را 

دارا هســتند )11(.

جدول 1:  ویژگی های انتخاب خبرگان در مرحله مصاحبه باز

معیار انتخاب در حوزه ورزش شهروندیسطح تحصیالتجنسیت
اجرایی – نظریه پردازنظریه پردازاجراییدکتریکارشناسی ارشدکاردانیخانمآقا
11915141316

یافته ها
انجــام  ضبط شــده،  مصاحبه هــای  تمامــی  کدگــذاری  ابتــدا 
گرفــت کــه تعــداد 82 کــد اولیــه از مصاحبه هــای صــورت گرفتــه 

ــات  ــرور مطالع ــری از م ــا بهره گی ــپس ب ــد و س ــتخراج گردی اس
ــی و  ــه فرع ــت در 6 درون مای ــع و در نهای ــا تجمی ــد کده نظام من
2 درون مایــه اصلــی بــه شــرح )جــدول 2( دســته  بنــدی گردیــد.
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جدول2:  درون مایه های اصلی، درون مایه های فرعی و کدهای اولیه استخراج  شده در مرحله کدگذاری باز
کدهای اولیهدرون مایه فرعیدرون مایه اصلی

راهبرد سطح اول )کان(راهبردها

- تعریف منشور جسمی- حرکتی برای جامعه
- سرمایه گذاری درورزش شهروندی

- یکسان سازی اهداف کان درتوسعه ورزش شهروندی
- حــذف نهادهــای غیرمرتبــط از چرخــه فعالیــت ورزشــی ماننــد کارخانــه هــای صنعتــی و بخــش هــای غیــر 

تخصصــی حــوزه ورزش
- افزایش سرانه ورزشی

- قرارگیری ورزش در سبد خانواده ها
-تخصیص سرانه ورزشی در زیر ساخت های عمرانی

- الزام اسناد باالدستی در پرداختن به ورزش
- تدوین الگوی فعالیت بدنی جامعه

-  مشارکت سازمان های مردم نهاد و خصوصی
-شکل گیری نهاد مرکزی به عنوان متولی ورزش
- در نظر گرفتن کرسی ورزشی در حوزه شهری 

- نگریستن به بحث مشارکت به عنوان یک پدید پیچیده
-استفاده از تجربه های موفق سایر کشورها
-راهبرد مشترک درحوزه ورزش شهروندی 

- هدایت قشر کم توان به سمت مربیگری رشته های ورزشی
-قرارگیری ورزش در سبد زندگی مردم

- شهر انسان محور
-حمل ونقل سامت محور

-  ساخت دهکده های پزشکی- ورزشی

راهبرد سطح دوم )میانی(

-تغییر ساختار فعلی ورزش شهروندی
-مهندسی مجدد ساختار ورزش شهروندی

-الگوسازی درورزش شهروندی
-مطالعه تطبیقی در ورزش شهروندی 

-نقشه راه توسعه ورزش شهروندی
-حساس سازی مدیران درامور زیربنایی ورزش شهروندی

-حمایت مسئولین در توسعه ورزش شهروندی
-اعتماد سازمانی در جامعه بوسیله ورزش 

-پیاده سازی برنامه های راهبردی در سطوح کان ورزشی
-اولویت دادن به ورزش درجامعه 

-برگزاری همایش های ورزشی عمومی
-توزیع عادالنه فضاهای ورزشی

-توزیع فضا های ورزشی به نسبت جمعیت
-حضور همه نهاد های دولتی و غیر دولتی در توسعه و اشاعه ورزش شهروندی 

-فرهنگ سازی کار تیمی راستای فعالیت های گروهی ورزشی

راهبرد سطح سوم )خرد(

-تعریف ورزش برای گروه ها طبق طبقات اجتماعی مختلف
- تشکیل پایگاه داده های از برنامه ها و ایده های ورزشی

-بررسی میزان نرخ سامت جامعه در گروه های فعال ورزشی  
-ترغیب به کار گروهی به واسطه تشکیل گروه های ورزشی 

-طراحی فعالیت بدنی متناسب با سن افراد
-آموزش ورزش  از طریق کارگاه هاي آموزشی

-ارائه ورزش شهروندی به طور رایگان
-مطالبه گری  مردم از مسئولین جهت ایجاد زیر ساخت ها و برنامه های ورزشی

-فرهنگ سازی و تبلیغ از طریق اشاعه ورزش در جامعه 
-جذب بانوان در ورزش شهروندی 

-همخوانی ورزش با فضای زندگی انسان ها
-حمایت از باشگاه های خصوصی

-کم کردن محدودیت ها در فعالیت های عمومی ورزشی خصوصا بانوان
-طراحی رشته های ورزشی استاندارد و مناسب

-حضور مدیران با دوچرخه در سطح شهر
- ایجاد پرونده سامت برای افراد فعال در فضاهای ورزش شهروندی

-افزایش کیفیت خدمات عمومی
-نبود محدودیت دوچرخه سواری

-ایمن سازی محیط فعالیت ورزشی عمومی 
-شناسایی موانع حضور در فعالیت بدنی و ورزش شهروندی

- استفاده از ساکنان محله برای اداره و کنترل فضاهای شهرداری
-اهمیت دادن به ورزش محات

-ارائه خدمات ارزان ورزشی به عموم مردم
-اصاح نگرش ها افراد جامعه نسبت به فعالیت ورزشی

-اولویت دادن به دوچرخه  سواري
احداث جاده سامتی )جهت پیاده روی و فعالیت های بدنی عمومی(

- افزایش تعداد مربیان در ورش های صبحگاهی در ایستگاه های ورزشی شهرها
- فراهم سازی زیرساخت های فکری مدیران جهت توسعه ورزش شهروندی

- بروز رسانی تجهیزات ورزشی در فضاهای ورزشی عمومی 
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پیامدها

نهادینه سازی
انگیزه باالی مردم در انجام ورزش

-عاقه مردم به ورزش همگاني
-عادت مردم به انجام ورزش

-حضور حداکثری مردم فعالیت های بدنی عمومی

پیشرفت در حوزه سامت

-افزایش نشاط اجتماعی در مردم 
-افزایش سامت اجتماعی بواسطه فعالیت های ورزشی سامت محور 

-سامتی و شادابی بیشتر
-پایین بودن معضات اجتماعی

-شهروند فعال
-ایجاد انگیزه شهروندی

-کاهش بیمارهای قلبی و عروقی
-کاهش میزان استفاده از امکانات درمانی

توسعه پایدار
- مسیر توسعه کشور

-توسعه عمومی جامعه
-توسعه اقتصادی

راهبردهــا بعنــوان درون مایــه اصلــی دارای 3 درون مایــه فرعــی 
ــی و  ــا  میان ــطح دوم ی ــرد س ــا کان، راهب ــطح اول  ی ــرد س راهب

راهبــرد ســطح ســوم یــا خــرد مــی باشــد.
در ایــن قســمت ضمــن شــرح آن هــا تعــدادی از بیانــات 
مصاحبه کننــدگان نیــز در ایــن خصــوص آورده خواهــد شــد.

منظــور از راهبــرد ســطح اول  یــا کان کارکردهایــی اســت کــه در 
بلندمــدت مدنظــر قــرار میگیــرد و به واســطه اهمیــت آن به عنــوان 
راهبردهــای ســطح اول شــناخته میشــود و مشــارکت کنندگان 

ــد: ــان می دارن بی
ــل  ــگاه و مدیرعام ــی دانش ــت  علم ــو هیئ ــارکت کننده 5 )عض مش

ــهرداری(: ــازمان ورزش ش س
ــی شــهرداریها اســت بایســتی  ــی اصل ــه متول  " وزارت کشــور ک
ــه  ــف شــود و هم ــه تعری ــرای جامع ــی ب منشــور جســمی- حرکت
بایــد ملــزم بــه تبعیــت از آن باشــند و بــه خانواده هــا، ســازمانها و  
ادارات ابــاغ شــود و اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد ایــن مهــم صــورت 

نخواهــد پذیرفــت".
مشارکت کننده 1)عضو هیئت علمی دانشگاه(:

"در ورزش شــهروندی بایــد یــک نهــاد مرکــزی متولــی امــر باشــد 
و بقیــه نهادهــا بیاینــد تقســیم وظایــف کننــد. کارهــا رو مشــخص 
کننــد. همــه  نهادهــای کشــور در هــر حــوزه ای می تواننــد در بحــث 
ــد کمــک  ــس می توان ــی مجل ــد، یعن ــی کمــک کنن ورزش همگان
ــد  ــهرداری ها می توانن ــد، ش ــک کن ــد کم ــت می توان ــد، دول کن
ــد و  ــک کنن ــد کم ــی می توانن ــای خصوص ــد، نهاده ــک کنن کم
ــه  ــا توجــه ب حتــی نهادهــای نظامــی. ورزش شــهروندی چــون ب
ماهیــت آن طــوری هســت کــه درواقــع همــه بــا هــم می تواننــد 

ــوند". ــکوفایی ش ــد و ش ــث رش ــد باع ــم بدهن ــت ه دست به دس
ــا  میانــی کــه ســطح دوم راهبردهــا اســت؛  راهبــرد ســطح دوم ی
ــرای آشــکار ســاختن رابطــه بیــن ســطح  ــدی ب ــن ســطح پیون ای

ــرد و کان اســت. ــرد خ راهب
مشارکت کننده 7 )مدیر ارشد سازمان ورزش شهرداری(:

ــک  ــاز دارد. ی ــدد نی ــي مج ــهروندی مهندس ــاختار ورزش ش  " س
ــهرداري و اداره ورزش و  ــت ش ــا محوری ــود ب ــگارش ش ــندي ن س
جوانــان. یــک ســهمي را از تابعــه شــهرداري بــردارد و اجــرا کنــد 
کــه ســهم کمــي هــم دارد. پیــاده رو و مســیر دوچرخــه، برنامه هــاي 
ــارک موضوعــي ورزش همــه  ــال، پ ــروژه شــهر فع ــه، پ آخــر هفت
آن هــا متولــي اش شــهرداري اســت و شــهرداري هــم بــا توجــه بــه 
تعــداد زیــاد نهادهــاي داخلــي آن بــاز دوبــاره بــه انســجام محــدود 
و ســاختار جدیــد نیــاز دارد کــه البتــه ایــن امــر متکــی بــه تغییــر 

نگــرش مدیران اســت".
مشــارکت کننده 9 )عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه و مدیــر عامــل 

ســازمان ورزش شــهرداری(:
" توزیــع عادالنــه فضاهــای ورزشــی در شــهرها بایســتی بــه وجود 
ــی را بســازیم و محلهــای را بســازیم و  ــا خیابان ــد. نمیشــود م بیای
ــا  ــود م ــم و نمیش ــر نگیری ــرای آن در نظ ــاز ب ــارک و ب ــای پ فض
محــل جمــع شــهری داشــته باشــیم، ولــی رفاهیــات و فعالیت هــای 
ورزشــی نداشــته باشــیم و ایــن جــزء خواســتههای شــهروندان باید 
باشــد و شــهرداری بایســتی در برابــر تقاضاهــای اینگونه، واکنشــی 

درســت نشــان بدهــد".
ــوزه  ــت و در ح ــی اس ــرد ، راهبردهای ــا خ ــوم ی ــطح س ــرد س راهب

ــتند.  ــر هس ــتر مدنظ ــی بیش ــای عملیات کارکرده
مشارکت کننده 18 )معاون اداره ورزش و جوانان(:

"مــردم در شــهرهای بــزرگ بــا برنامه هــای کوچــک اقنــاع 
ــول  ــه مغف ــمتی ک ــن قس ــن و ضروری تری ــوند و اصلی تری نمی ش
مانــده ایجــاد انگیــزه شــهروندی اســت، مــا بایــد زیرســاخت های 
ــردم  ــد م ــاق بیفت ــن اتف ــر ای ــه اگ ــم ک ــت کنی ــری را درس فک
ــن  ــه ای ــرای هم ــد ب ــا بای ــد. م ــه می دهن ــول و هزین ــان پ خودش
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ــد  ــف مشــترک داشــته باشــیم. بای دســته از آدم هــا تفکــری تعری
توضیــح دهیــم ورزش بــرای رشــد و اقتصــاد، بــرای ســامتی برای 
سیاســت و ... هــر چیــزی کــه فکــر کنیــم در جامعــه نیــاز داریــم 

رکــن اصلــی آن ورزش اســت".
مشارکت کننده 13 )مدیر ارشد سازمان ورزش شهرداری(:

"در بحــث ورزش شــهروندي در تغییــر رفتــار، حضــور خانــواده را 
ــواده  همزمــان داشــته باشــیم کــه نقــش مهمــي در انســجام خان
ــفیر  ــه س ــد ب ــوان مي توان ــب بان ــذب مخاط ــت و ج ــد داش خواهن
ورزش بــودن آنهــا در خانــواده تبدیــل شــود و ایــن کمــک مي کنــد 

تــا بانــوان کل خانــواده را بــه ورزش ترغیــب کننــد".
پیامــد هــا بعنــوان درون مایــه اصلــی دارای 3 درون مایــه فرعــی، 
نهادینه ســازی، پیشــرفت در حــوزه ســامت و توســعه پایــدار مــی 

. شد با
نهادینه سازی

ــده  ــت ش ــش یاف ــه در پژوه ــی ک ــای فرع ــی از درون مایه ه  یک
ــی کــه  ــه ســازی در ورزش شــهروندی اســت؛ زمان اســت؛ نهادین
افــراد بــه اهمیــت ورزش و فعالیــت بدنــی و به طــور خــاص ورزش 
ــای  ــزء اولویت ه ــواره ورزش را ج ــد و هم ــی ببرن ــهروندی پ ش
رخ می دهــد.  نهادینه ســازی  به نوعــی  بداننــد  زندگــی خــود 
ــراد در ورزش  ــب افزایــش مشــارکت اف ــن نهادینه ســازی در قال ای
ــدادی  ــوص تع ــن خص ــه در ای ــود. ک ــان می ش ــهروندی نمای ش
زیــر  به شــرح  پژوهــش  مشــارکت کنندگان  صحبت هــای  از 

می باشــد.
مشارکت کننده 19 )عضو هیئت علمی دانشگاه (:

ــه را  ــراد جامع ــی اف ــت بدن ــوی فعالی ــث الگ ــم بح ــا می توانی "م
ــه  ــم ک ــی بدهی ــراد راهنمای ــه اف ــم ب ــا می توانی ــم. م ــن کنی تدوی
ــی  ــد. بعض ــکار کنن ــوند. چ ــد وارد ش ــیرهایی می توانن ــه مس در چ
وقت هــا افــراد دوســت دارنــد ورزش کننــد ولــی نمی داننــد 
ــم، وارد  ــه کمــک کنی ــن زمین ــم در ای ــا می توانی ــد. م چــه کار کنن
ــص و  ــوان متخص ــم به عن ــه می توانی ــن زمین ــا در ای ــویم. م ش

ــم". ــه کنی ــان را وارد جامع ــم و آن ــت کنی ــراد را تربی ــی اف مرب
مشارکت کننده 10 )عضو هیئت علمی دانشگاه(:

"شــهرها انســان محور اســت و نیــروی انســانی در شــهر یکــی از 
مهمتریــن عاملهاســت. بنابرایــن بایــد بــه شــهر بــه عنــوان یــک 
عامــل ارگانیــک و زنــده نــگاه کــرد و توجــه بــه انســان اجتماعــی 
در همــه ابعــاد مؤلفه هــای شــهر انســانمحور را تشــکیل میدهــد".

پیشرفت در حوزه سامت
ــرفت در  ــش پیش ــی پژوه ــای فرع ــر از درون مایه ه ــی دیگ یک

حــوزه ســامت اســت کــه تجمیعــی از برآیندهــای اســت کــه در 
ــعه ورزش شــهروندی حاصــل  ــای توس ــری راهبرده ــر به کارگی اث
میگــردد. ایــن برآیندهــا مشــمول حفــظ ســامتی و افزایش نشــاط 
ــدادی از مشــارکت کنندگان در  ــراد اســت و تع ــه اف ــود روحی و بهب

ــد: ــان می دارن ــه بی ــه اینگون انجــام مصاحب
ــهرهای  ــتگذاری ش ــورای سیاس ــو ش ــده 12 )عض ــارکت کنن مش

ــران(: ــال ای فع
ــًا  ــود و تقریب ــد ب ــئولین خواه ــر مس ــی، مدنظ ــامت اجتماع "س
ــه  ــه نحــوی در حــال برنامه ریــزی در ایــن زمین همــه ارگان هــا ب
هســتند کــه بتواننــد فضایــی را ایجــاد کننــد تــا التهاباتــی کــه در 
جامعــه وجــود دارد؛ بیماری هــای پنهــان و آســیب های اجتماعــی 
کــه وجــود دارد پوشــش داده شــود و مــردم بیشــتر متوجــه خــود 

شــوند". 
مشارکت کننده 3 )مدیر ورزش شهرداری( :

ــث  ــق مباح ــه ورزش از طری ــهروندان ب ــردن ش ــد ک "عاقه من
ــی و  ــل چاق ــزی روی ســامت شــهروندان مث ســامتی )برنامه ری
بیماری هایــی کــه علــت آن ورزش نکــردن اســت، ناهنجاری هــا، 
پوکــی اســتخوان و ... را بایــد به گونــه ای بــه اطــاع مردم برســانیم 
کــه متوجــه هزینــه بیماری هــا گردنــد. مقایســه هزینه هــای درمان 
ــا متوجــه شــوند  ــه شــهروندان ت و هزینه هــای ورزش و آگاهــی ب

جهــت پیشــگیری از بیماری هــا بــه مقولــه ورزش روی آورنــد".
توسعه پایدار

از دیگــر درون مایه هــای فرعــی کــه در دســته درون مایــه اصلــی 
پیامدهــا قــرار می گیــرد توســعه پایــدار اســت و یکــی از ملزومــات 
ــه  ــن اســت ک ــهروندی ای ــراد در ورزش ش ــارکت اف ــداری مش پای
ــود.  ــام ش ــازی الزم انج ــوزه بسترس ــن ح ــرفت در ای ــرای پیش ب
ایــن مهــم در قالــب ســه محــور توســعه کشــور، توســعه عمومــی 
جامعــه و توســعه اقتصــادی نمــود پیــدا میکنــد و در ایــن خصــوص 

ــد: ــان می نماین ــه اذع ــوندگان اینگون مصاحبه ش
اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  )رئیــس   4 مشــارکت کننده 

شــهرداری(:
 "پایــداری در توســعه بــه معنــای انطبــاق برنامه هــا برپایــه 
شــاخص های زیســت بومی و احتــرام بــه نیازهــای انســانی اســت. 
در دنیــای ســنتی، بــا اســتفاده از ضرورت هــای زیســت بومی، خلــق 
برنامــه می کردنــد. کارکــرد هــر اجتماعــی، زیســتن بــرای ترمیــم 

نشــاط اجتماعی اســت".
مشارکت کننده 15 )مدیر سازمان ورزش شهرداری(:

ــد و  ــه میباش ــراد جامع ــه اف ــامل کلی ــی ش ــع ورزش همگان "مناف
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ــرا باعــث ســامتی و  در نهایــت مســیر توســعه کشــور اســت. زی
شــادابی بیشــتر می شــود و نتایــج مثبــت ورزش در همــه ی متــون 
علمــی ثابــت شــده اســت و نتیجــه و برآیند توســعه عمومــی جامعه 
نشــاط و شــادابی جامعــه اســت کــه مــی توانــد منجــر بــه توســعه 
ــه علــت بیماری هــای بســیار  اقتصــادی کشــور گــردد. در واقــع ب

ــد". ــد ش ــای اقتصــادی کان خواه ــب صرفه جویی ه موج

بحث 
ــا هــدف تبییــن راهبردهــا و پیامدهــای ورزش  پژوهــش حاضــر ب
شــهروندی ســامت محــور در کان شــهرهای ایــران انجــام شــد. 
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه راهبردهــا بــا 3 درون مایــه 
فرعــی )راهبردهــای کان، راهبردهــای میانــی و راهبردهــای خرد( 
ــهرها را  ــهروندی کان ش ــعه ورزش ش ــا در توس ــطوح راهبرده س
شــامل می شــود. در همیــن رابطــه نتایــج مطالعــه غفــوری در ســال 
1382 نشــان داد کــه دولت هــا بایــد گســترش ورزش همگانــی را 
ــن  ــر ای ــد، در غی ــرار دهن ــدت خــود ق ســرلوحه برنامه هــای درازم
صــورت بایــد در انتظــار آمارهــاي نگران کننــده بیماری هــا، غیبــت 
ــر بیماری هــای ناشــی از کم تحرکــی، افزایــش مــرگ  از کار در اث
و کاهــش ســطح بهداشــت عمومــی بــود )12(. همچنیــن کشــکر 
ــزان اثربخشــي  ــه بررســي می ــه خــود در ســال 1394، ب در مطالع
برنامه هــای تفریحــي ورزشــي شــهروندان پرداخــت و نتایــج 
ــا  ــا هدف ه ــود و ت ــداف ب ــن اه ــتن تدوی ــت داش ــر اولوی بیانگ
روشــن و قابــل دســتیابي و قابــل ســنجش نباشــند، امکان بررســي 
اثربخشــي برنامه هــا وجــود نخواهــد داشــت. لــذا شناســایي 
ــژه ای  ــت وی ــا از اهمی ــي برنامه ه ــر اثربخش ــذار ب ــل اثرگ عوام
برخــوردار اســت )13(؛ در همیــن رابطــه مطالعــه  McCree ســال 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــت ها نی ــه سیاس ــان داد ک ــن نش 2009 در چی
ارزش هــا، علت هــا و شــخصیت های متفــاوت، در نهایــت بــه 
یــک هــدف کــه توســعه ورزش هــای همگانــي اســت، می انجامــد 
)14(؛ Tan در ســال 2015 نیــز در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه 
ــی  ــت گذاری های ورزش همگان ــر سیاس ــه تغیی ــت ک ــت یاف دس
به خصــوص تغییــرات ملــی در سیاســت گذاری آمادگــی جســمانی 
ــج  ــه پن ــن مطالع ــز دارد. ای ــن تمرک ــق چی ــوری خل ــردم جمه م
ــررات،  ــازمان، مق ــامل س ــه ش ــت گذاری ک ــر سیاس ــاخص تغیی ش
بودجــه، کارکنــان و رســانه ها می شــود؛ توســعه یافتــه اســت )15(. 
همچنیــن Sargit در مطالعــه خــود در ســال 2017 بــه ایــن نتیجــه 
رســید کــه دولــت مالــزی از طریــق وزارت ورزش و جوانــان ســه 
برنامــه بــزرگ ملــی بــرای افــراد در تمــام ســنین راه انــدازی کــرده 

اســت. ایــن ســه برنامه،"مالــزی متناســب" "روز ملــی ورزش" و 
ــت  ــام 15 ایال ــا در تم ــن برنامه ه ــد. ای ــیدن" بودن ــام بخش "اله
ــام  ــه تم ــده و در نتیج ــازمان دهی ش ــش س ــش از 120 بخ و بی
ــد )16(. نتایــج  ــه زندگــی و ســن را در برمی گیرن ــا هرگون مــردم ب
ــای کان را  ــا راهبرده ــویی ب ــر همس ــوق بیانگ ــای ف پژوهش ه

دارد.
در همیــن رابطــه مطالعــه جوادی پــور و همــکاران در ســال 1392 
ــا  ــی ب ــای ورزش همگان ــش فرآینده ــب نق ــه تناس ــان داد ک نش
ســایر ورزش هــا و ارتبــاط آن بــا مؤلفه هــای پشــتیبانی، مدیریــت 
و کنتــرل فرآینــد و فرهنــگ و ارزش هــای دینــی، ســاختار 
ــا ســایر  ــاط ب ــدی و ارتب ــت ورزشــی، ســاختار فرآین علمــی مدیری
ــت گذاری و  ــرای سیاس ــت کان ب ــای مدیری ــا و حلقه ه ورزش ه
برنامه ریــزی کان و ســطوح پشــتیبانی و اجرایــی الگــوی توســعۀ 
ورزش همگانــی ایــران را محقــق خواهــد ســاخت )17(. همانطــور 
کــه مشــخص اســت نتایــج حاکــی از هــم  ســویی بــا راهبردهــای 
ــه  ــال 1390 در مطالع ــدی در س ــز زاه ــی اســت و نی کان و میان
خــود نشــان داد کــه اولویت هــای توســعه ورزش همگانــی کشــور 
بــه ترتیــب شــامل تجهیــزات و اماکــن، منابــع انســانی، مدیریــت   
برگــزاری  و پروژه هــا، محیــط حقوقــی و قانونــی، ترویــج فرهنــگ، 
توســعه نهاد هــا، نظــارت و ارزیابــی، حمایــت مالــی، توســعه 
علمــی و آموزشــی اســت )18(.  نتایــج مطالعــه Carvalho ســال 
ــب  ــی مناس ــای عموم ــود فضاه ــان داد  وج ــل نش 2013 در برزی
ــای  ــام فعالیت ه ــه انج ــراد ب ــویق اف ــبب تش ــترس، س و در دس
بدنــی خواهــد شــد، بــه  ویــژه آنکــه ایــن فضاهــا فرصــت مناســبی 
بــرای اقشــار کم درآمــد جامعــه کــه توانایــی پرداخــت هزینه هــای 
ــود  ــرورت وج ــد و ض ــم می کن ــد، فراه ــح را ندارن ورزش و تفری
ــی  ــیب پذیر اجتماع ــق آس ــوص در مناط ــی به خص ــن فضاهای چنی
بیشــتر احســاس می شــود )19(. نتایــج دو پژوهــش فــوق حاکــی از 

همخوانــی بــا راهبردهــای میانــی اســت. 
در همیــن رابطــه نتایــج مطالعه حیــدری و همکاران در ســال 1397 
نشــان داد کــه برنامه هــا بایــد در راســتای تقویــت زیرســاخت های 
ــوند و در  ــتراتژی ش ــِی اس ــزی و طراح ــی برنامه ری ورزش همگان
ــز طرحــی مشــابه طــرح تحــول نظــام ســامت  ــورد ورزش نی م
ــی و  ــع مال ــن مناب ــد در صــدد تأمی ــه بع ــود و در مرحل ــن ش تدوی
انســانی متخصــص گام برداشــته شــود )20(، نتایــج ایــن پژوهــش 
بیانگــر همســویی بــا ســه ســطح راهبــرد کان، میانــی و اجرایــی 
  Humphreys & Ruseski اســت و همچنیــن نتایــج مطالعــه
ســال   2007 در کانــادا بیانگــر صــرف هزینــه در پارک هــا و 
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ــش  ــی را افزای ــای گروه ــارکت در ورزش ه ــالم، مش تفریحــات س
می دهــد و صــرف هزینــه در پارک هــا و مراکــز تفریحــی ممکــن 
اســت بــه سیاســت مؤثــری بــرای افزایــش فعالیــت بدنــی بینجامد 
ــال 2009  ــکاران در س ــه Bornstein و هم ــن رابط )21(. در همی
ــابه  ــای مش ــرح و طرح ه ــن ط ــه ای ــد ک ــود یافتن ــه خ در مطالع
ــد  ــر خواه ــی را در ب ــات بدن ــی در ورزش و تفریح ــارکت کل مش
ــال  ــه در س ــار در هفت ــل ورزش یک ب ــه حداق ــت به نحوی ک داش
ــد و در  ــاالن 32 درص ــن بزرگ س ــکاتلند بی 2006- 2008 در اس
بیــن کــودکان 79/5 درصــد بــوده اســت )22(، نتایــج دو پژوهــش 

بــاال بــا ســطح خــرد راهبردهــا همخــوان اســت.
نتایــج نشــان داد کــه پیامدهــا بــا 3 درون مایــه فرعــی )نهادینــه 
ــدار کشــور( از  ســازی، پیشــرفت در حــوزه ســامت و توســعه پای
معیارهــای مهــم در توســعه ورزش شــهروندی کان شــهرها تلقــی 
گردیدنــد. در همیــن رابطــه مطالعــه Fahlen ســال 2015 در 
ــی در  ــق سیاســت های اجتماع ــه  منظــور تحق ســوئد نشــان داد ب
ــا در  ــت از شــهروندان، کانون ه ــی و حمای ــه بهداشــت عموم زمین
ــًا مســتقل و  ــت آن به طــور کام ــن ظرفی ــت بودجــه و تعیی دریاف
خودگــردان به عنــوان یــک ســازمان جامعــه مدنــی عمــل می کننــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــش تقاض ــاهد افزای ــر، ش ــای اخی ــه در دهه ه ک
ــوق  ــج پژوهــش ف ــوده اســت )23(، نتای ــرد ب ــای عملک خروجی ه

ــت. ــازی اس ــه نهادینه س ــا درون مای ــویی ب ــی از همس حاک
مطالعــه دهســتانی و همــکاران در ســال 1390 نشــان داد که بهبود 
ــن  ــا، مهم تری ــر بیماری ه ــت در براب ــش مقاوم ــامت و افزای س
انگیــزه حضــور عمــوم در ورزش همگانــی و تفریحی اســت. جوانان 
بیشــترین تعــداد شــرکت کننده در ورزش همگانــی هســتند، برآورده 
ــد در  ــی می توان ــوان در ورزش همگان ــر ج ــارات قش ــاختن انتظ س
ــر  ــه مؤث ــاری جامع ــش ناهنج ــی و کاه ــامت عموم ــای س ارتق
باشــد )24(؛ و نیــز یافتــه مطالعــه صفــاری و لطیفی فــرد در ســال 
ــع  ــال، جوام ــهر فع ــه ش ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــان داد ک 1396 نش
فعــال و شــهروندان فعــال، ارائــه الگــوی شــهر دوســتدار فعالیــت، 
ــج  ــد )25(، نتای ــرار می ده ــران ق ــش روی مدی ــی را پی راهکارهای
هــر دو پژوهــش بــاال، بــا درون مایــه پیشــرفت در حــوزه ســامت 

ــت. ــوان اس ــتا و همخ هم راس
نتایــج مطالعــه صفــاری و قــره در ســال 1395 بیانگــر تأثیــر ورزش 
همگانــی بــر روی عوامــل تأثیرگــذار محیطــی همچــون، رفتارهای 
ــه  ــت )26(، ک ــی اس ــای فرهنگ ــهروندان و رفتاره ــی ش اجتماع

نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از همســویی بــا دو درون مایــه حفــظ 
ــدار را دارد  ــعه پای ــن توس ــامت و همچنی ــوزه س ــرفت در ح پیش
ــات دیگــران  ــا تحقیق ــه حاضــر ب ــج مطالع ــودن نتای و هم راســتا ب

ــای اســتخراجی پژوهــش اســت. ــت درون مایه ه ــر اهمی بیانگ

نتیجه گیری
ــعه ورزش  ــور توس ــه منظ ــه ب ــت ک ــر آن اس ــا بیانگ ــه ه یافت
شــهروندی ســامت محــور در کان شــهرها، بایســتی راهبردهــای 
کان، میانــی و خــرد را بــه  کار گرفــت و آن هــا را اجرایــی نمــود 
تــا در نهایــت نهادینه ســازی، پیشــرفت در حــوزه ســامت و 
توســعه پایــدار ورزش به دســت آیــد. پیشــنهادهای کاربــردی 
ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه  بــه منظــور توســعه ورزش 
ــری از نقشــه راه  ــا بهره گی شــهروندی کان شــهرها می بایســت ب
و نظــام جامــع بــا تفکــر راهبــردی نســبت به توســعه پایــدار ورزش 
شــهروندی، سیاســت گذاری الزم را اتخــاذ نماینــد و بــرای مدیــران 
در تمامــی ســطوح قابلیــت اجــرای طرح هــای توســعه ای  فراهــم 
گــردد و بــا پیش بینــی راهکارهــای ســازنده و عملیاتــی، در تکامــل 
فراینــد توســعه ورزش شــهروندی اقــدام نماینــد. محدودیــت 
پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه در زمــان حــال صــورت گرفتــه 
اســت و در خصــوص تعمیــم نتایــج آن در آینــده، بایســتی احتیــاط 
ــی،  ــی، اجتماع ــرایط فرهنگ ــردن ش ــاظ ک ــوص لح الزم در خص
اقتصــادی، سیاســی، فنــاوری و محیطــی کان  شــهرها مــد نظــر 

قــرار گیــرد.

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر حاصــل رســاله دکتــری بهــاره عباســی بــه راهنمایی 
آقــای دکتــر رســول نظــری بــوده اســت کــه بــا شناســه اخــاق 
IR.IAU.KHUISF.REC.1399.096 در دانشــگاه آزاد اســامی 

واحــد اصفهــان مصــوب گردیــد. بدیــن  وســیله از تمامــی 
مشــارکت کنندگان ایــن پژوهــش و همچنیــن کســانی کــه در ایــن 

ــردد. ــی می گ ــکر و قدردان ــته اند تش ــکاری داش ــش هم پژوه

تضاد منافع
ــی در  ــه تضــاد منافع ــه هیچ گون ــد ک ــح می کنن نویســندگان تصری

مقالــه حاضــر وجــود نــدارد.
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