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 چکیده

 این برای پژوهشگران د.بو ایران همگانی شدن ورزش جامع برایهدف این مقاله ارائه مدلی 

 به عميق مصاحبه طریق از و همگانی ایران مراجعه نمودندورزش  حوزه خبرگان به منظور

 روش نه مصاحبه به بيست و از حاصل هایسپس داده پرداختند. آنها از اطالعات آوریجمع

زده شان كدها، بندی گروه نتيجه گردید. كدگذاری و تجزیه و تحليل بنياد دادهسازیتئوری

 .ای، سازمانی و رفتاری نشان دادمولفه را در سه سطح زمينه

ای ورزش همگانی  همگانی ایران می توان عنوان كرد كه سطح زمينهبراساس  مدل ورزش 

ایران كه دو سطح دیگر در آن ریشه دارند شامل محيط و شرایط بيرونی است و بطور كلی 

باشد؛ سطح سازمانی، الیه بيرونی سطح رفتاری است ساز سطوح سازمانی و رفتاری می ببس

اجزای داخلی و عينی ورزش همگانی ایران است؛ و در برگيرنده مجموعه روابط منظم حاكم بر 

سطح رفتاری عوامل مربوط به رفتار ورزشی مردم ایران با رویکرد سالمت است؛ رابطه بين 

ای،  این سطوح تنگاتنگ بوده و در ورزش همگانی ایران از هم جدایی ناپذیرند. درچنين رابطه

 به تواندمی شده ارائه د؛  مدلحال تعامل می باشنوح به شکل روابط سيستمی مداوم درسط

ای منطقی و اصولی به ان مبنای عمل قرار گيرد تا بگونهابزار تحليلی ورزش همگانی ایر عنوان

 حل مشکالت این حوزه از ورزش پرداخت.

 بنياددادهسازی گانی، ایران، تئوریمدل، ورزش هم :واژگان کلیدی

 Email : saffari.marjan@khu.ac.ir                                             *نویسنده مسئول :
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 مقدمه
هاي جسمانی كافی براي از نیمی از جمعیت جهان در فعالیتدهند كه بیش نشان می مطالعات

واربرتن و  و 22،ص.2002، 1)ساپکوتا و همکاران كنندمت رركت نمیسال حفظ

تواند جان فعال میك درصد از این جمعیت غیرحال آنکه كاستن ی ؛(101ص. ،2،2002همکاران

و  3)كاتزمارتیك جویی نمایددالر هزینه صرفه دهامیلیارها نفر را حفظ كند و در میلیون

ه استفاده از ورزش ب دنباله هاي اخیر بهاي مختلف در سالدولت( 1431، ص.2000همکاران،

جهت كاهش جرائم و تخلف، كاهش چاقی در جوانان و یك ابزار در مهندسی اجتماعی  وانعن

ه ب (124، ص.4،2001هالیهان) اندبودههاي فرعی به ظرفیت اجتماعی باالتر در گروهدستیابی 

مت فردي و كیفیت اي استاندارد به منظور ارتقاء سالبه ریوه 1هاي تفریحیورزش اي كهگونه

 (. 34، ص.2011، 2چن) اندزندگی تبدیل رده

دادن به عنوان مثال بخش ورزش عمومی در انگلستان از قدیم االیام درصدد ترویج مشاركت 

هایی در جامعه ی بوده است؛ چون همواره نابرابريهاي ورزرسطوح مختلف جامعه در فعالیت

گري براي هاي مداخلهت نموده است. در این راستا سیاستوجود دارته است كه از این امر ممانع

بدین ؛ (3، ص. 2002و همکاران، 2لیودي) استهاي ورزری همیشه مدنظر بودهتبهبود فرص

-فی كه در آن فرد  آزادانه فعالیتزمان غیر موظ منظور استفاده مناسب از اوقات فراغت به عنوان

-مشاركت مردم در ورزش افزایشو  (2، ص. 1،2010هندرسون) هاي لذت بخشی انجام می دهد

 اوقات فراغت همیشه مد نظر سیاستگذاران بوده است. هاي تفریحی

2ورزش همگانی"
هاي تفریحی است كه از سال جنبش جهانی ورزش "ورزش براي همه"یا  "

 :ه با نیتی یکسان رسمیت یافته استقار 1در بسیاري از كشورهاي   1222

اقتصادي تعلق داد. فردي بدون توجه به جنس، نژاد، مذهب، توانایی جسمانی و  ورزش به هر

كردن و كردن، تمرینحق دلبستگی به ورزش، یك حق عمومی براي همه كسانی كه بازي

                                                             
1 . Sapkota et al 
2 . Warburton et al 
3 . Katzmarzyk 
4  .  Houlihan 
5 . Recreational sports 
6 . Chen 
7 . De Liu 
8 . Henderson 
9 . Sport for all 
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سازمان ورزش ) هاي آزاد را به عنوان یك لذت و سرگرمی باور دارندمسابقه دادن در زمان

 (.2010، 1همگانی

تعدادي رسد. نظر میبط با آنها الزم به براي درک مفهوم ورزش همگانی، آرنایی با مفاهیم مرت

، و انجمن ورزش 3، تافیسا2هاي بین المللی مانند بخش اروپایی ورزش همگانیاز سازمان

ون از ورزش همگانی را تعاریف گوناگ 4همگانی كمیته بین المللی المپیك و سازمان ملل متحد

طریق لوب، از ها و محیط مطهمگانی به معنی خلق فرصت ورزشطوركلی ه ب اند.ارائه كرده

یابد. بدین معنا كه هر فرد )دولتی و غیر دولتی( تحقق می رگیرهاي دهمکاري تمام سازمان

اقتصادي و نژاد بتواند با هدف تامین  –بدون توجه به جنسیت، سن، توانایی، موقعیت اجتماعی 

تمام  .هاي جسمانی و ورزری رركت نمایدبهبود روابط اجتماعی، در فعالیت سالمت و نشاط و

حق مساوي براي مشاركت  ها به مسئولیت ملی براي اطمینان از اینکه هر رهرونداین سازمان

هاي غیر دولتی نقش دولت و سازمانند و كنورزری و جسمانی دارند؛ اراره می هايدر فعالیت

-انجمن كمیته) نمایندهاي جسمانی ایفا مییابی به مشاركت در ورزش و فعالیتمهمی در دست

 مورد ورزش ترویج، همگانی ورزش جهانی همایش نهمین بیانیه در (.2002،  1ورزریهاي 

 از استفاده ورزری، خدمات و هابرنامه از مردم جهان یکسان دسترسی تضمین انسان، نیاز

 نیاز به پاسخگویی و ضرورت یك عنوان به ورزش همگانی گسترش و ررد براي قهرمانان

.(2002نهمین كنفرانس جهانی ورزش همگانی،) قرارگرفت تأكید معاصر مورد انسان حركتی

  

هاي همگانی، معاونت فدراسیون ورزش) هاي متعددها و بخشوجود سازمان رغمعلی ایراندر 

رت علوم، ها، وزارت آموزش و پرورش، وزاان، رهرداريورزش همگانی وزارت ورزش و جوان

كه هر كدام خود را به نوعی در قبال ورزش همگانی مسئول می دانند،  (تحقیقات و فنآوري و....

كنندگان در ورزش همگانی نسبت به سایر كشورها  تعداد رركتمتاسفانه راهد هستیم كه 

هاي ورزری بدنی و رسانهیش مدیران تربیتبه علت گرا . همچنینوضعیت چندان مطلوبی ندارد

 حوزه این ادبیات بررسی ورزش همگانی پرداخته رده است؛ه ورزش قهرمانی، تاكنون كمتر به ب

  و رده انجام اندكی كارنیز مدل سازي در حوزه ورزش همگانی  خصوص در كه می دهد نشان

 در كه مختلفی وجود نظرات با د.برخوردارن فراوانی پراكندگی از نیز صورت گرفته هايپژوهش

                                                             
1 . Sport for all Organization 
2 . European Sport for All 
3 . Trim and Fitness International Sport for All Association (TAFISA) 
4 . United Nations 
5 . Community Sports Committee  
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 ،ارچوبی براي ورزش همگانی ایران بپردازدچ تشریح به كه یمدل كمبود رده، مطرح زمینه این

 .رودمی مشاهده

 كشوري در و ارائه مدلی جامع براي ورزش همگانی مقوله این به پرداختن ضرورت رو این از 

منظور باید در جست و جوي   بدین .گرددمی بیش از پیش نمایان است توسعه حال كه خود در

همگانی ردن چرا كه فقط در صورت  باریم؛ ایراندر  براي همگانی كردن ورزش جامع مدلی

 .است كه می توانیم راهد تغییرات سازنده بر روند توسعة كشور باریم ورزش
  

 تحقیقمدل 

 و روابط نظر مورد متغیرهاي كه است استوار مفهومی یك چارچوب بر تحقیقی مطالعات تمام
اي سطوح تجزیه و تحلیل دار نظریههر  .(1322ادوارد و همکاران، ) كندمشخص می را آنها میان

ها به طور كلی رامل سه نظریهرود. ه در قلمرو یا سطوح خاصی مطرح میاي كاست بگونه

-كه پدید می نظریهمی بارند. به عبارت دیگر هر  ايیا سطح رفتاري، ساختاري و زمینه وقلمر

رود؛ یا در می آید، مطرح میآید یا در رابطه با رفتار انسان در سازمان كه سطح خرد بشمار 

 اي استار می آید و یا در رابطه با زمینهرابطه با ساختار سازمان كه سطح میانی این علم به رم

 . (12، ص.1311میرزایی اهرنجانی و امیري،) كه سازمان را احاطه كرده و با آن تعامل دارد

 ، اي زمینه و ساختاري رفتاري، عوامل دسته سه حسب بر توان می را مدیریت و سازمان پدیده

 راخگی سه مدلبه عنوان چارچوب نظري از  مطالعه این در نمود. تحلیل و تجزیه و بررسی

 و مطالعات توان می آن اساس بر كه است تحلیلی یك ابزار مدل مورد نظر. است رده استفاده

 عوامل بین ارتباطدر این مدل  .بررسی نمود حوزه سه در را مدیریت و سازمان هاينظریه

 تواندنمی سازمانی رویداد یا پدیده هیچ بارد كهمی ايگونه به ايزمینه و ساختاريرفتاري، 

 رابطه راخه یك سه این بین رابطه دیگر، عبارت هب .گیرد صورت راخه سه این تعامل از خارج

 راخه سه این بین موجود روابط نوع واقع، در .ناپذیرند جدایی هم از عمل در و بوده تنگاتنگ

 بارندمی پدیده حیات واحد تنه از روییده راخه سه مثابه به و ملزوم بوده و الزم نوع از

 (13-10ص. ،1322میرزایی اهرنجانی،)

به ورزش همگانی مدل سه راخگی سه گانه  )تجزیه و تحلیل( سطوحاساس ر بردر مطالعه حاض

پنهان و مغفول آن را آرکار كرده و نظم و  یايزواسعی بر این بوده كه و ایران پرداخته رده 

ومی كردن و و سرانجام مدخل قابل توجیهی را در جهت ب رچوب نوینی را در این حوزه یافتهچا

 1كالینز و همکاراندرخصوص چند بعدي بودن چارچوب مطالعه،  .رودبکارگیري آن مطرح 

                                                             
1 . Collins et al 
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رویکردي چند بعدي براي افزایش مشاركت مردم در ورزش و فعالیت جسمانی به نیز ( 2012)

 اندهارائه داد تحقیقات درگرانه و مبنایی  به منظور طراحی مداخلهعنوان یك چارچوب نظري 

 .(231-230، ص.2012)كالینز و همکاران، 

 انگلستانهاي ورزش همگانی در كشورهاي ه و مدلادبیات پیشینو همچنین اساس این بر

، 2002كانادایی،  2ورزش براي زندگی) كانادا ،(10، ص. 1،2004چارچوب ورزش انگلستان)

گیتاي اروپایی، آگزارش ) دانمارک ،(2002انجمن كمیته هاي ورزری،) هنگ كنگ، (22ص.

و  4مول) تفریحیهاي مدیریت ورزش مدل، (2، ص.1221چیان، و كوزه 3چنگ) تایوان ،(2004

، 2011، 1ون تایکوماقتصادي مشاركت در ورزش )-و مدل اجتماعی (31، ص. 2001همکاران، 

 :بنا نهاده رد زیر صورت به صفرتحقیق سطح مدل (21ص.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی ورزش همگانی ایران -1رکل رماره 

 

                                                             
1 . The Framework for Sport in England 
2 . Sport for Life 
3 . Cheng 
4 . Mull 
5 . Van Tuyckom 
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 زمینه ورزش همگانی از در موجود ادبیات با كه است مفهومی یك مدل صرفًا رده ارایه مدل

 دارد و تطابق دیگر سوي از و مدل معروف سه راخگی هانظریهسطوح تجزیه و تحلیل  و یکسو
رود با استفاده از نظرات نخبگان ورزش همگانی ایران، مولفه هاي مدل، روابط آنها، انتظار می

 .استواري برخوردار گرددهاي ها و ارتباطات بین آنها از بنیانمنطق انتخاب این مولفه 
 

 شناسیروش
ورزش  حوزه در هاسال كه متخصصانی به بود الزم، مدل ورزش همگانی ایران طراحیبه منظور 

؛ مراجعه رود و در طراحی مدل از نظرات آنها استفاده گردد. اندهمگانی كشور فعالیت كرده

 2به ریوه نوخاسته 1داده بنیادیفی پژوهش به نام روش تئوري سازين منظور از رویکرد كیبد

هاي نهفته یك پدیده و درک آن در حوزه علوم چناچه پژوهش بخواهد به جنبه استفاد رد.

نبال را به د یهاي كمی چندان نتایج ملموسانسانی، اجتماعی و رفتاري بپردازد استفاده از روش

مزیت  .(32،ص.1312بازرگان،) رودهاي پژوهش كیفی بکار میندارد؛ لذا در این حالت روش

 ؛كندررسی را به نحوي كامل مورکافی میاین طرح پژوهشی آن است كه ابتدا پدیده مورد ب

 آن .(11، ص. 1312دانایی فرد،) ل دهنده پدیده را به دست می آوردهاي تشکیبعاد و مولفها

 بتواند كه است ژرف هايداده به دستیابی است مهم بنیاد داده سازي تئوري روش در چه

 .(11-11، ص.3،1222گلیزر) نماید تبیین را پدیده ابعاد و هایویژگ و طبقات مفاهیم، الگوها،

تاكنون در  ولی ریتی بسیار مفید باردهاي مدیتواند در حوزه پژوهشبنیاد میسازي دادهريتئو

-می استفاده از این روش پژوهشگر اب .ایران و حوزه ورزش كمتر مورد استفاده قرار گرفته است

به رکلی سیستماتیك وجوه ارتراک را استخراج كند و بر  ها،تواند از میان حجم انبوهی از داده

 .پردازي در حوزه پژوهشی خود بپردازداساس آن به تئوري

 ذهن درها سؤال و موضوع گیريرکل بنیاد، داده سازيتئوري روش اجراي در مرحله اولین

 و سو یك از همگانی اجرایی ورزش حوزه در پژوهشگران تجربیات و عالقه .است پژوهشگران

 حساسیت ایجاد باعث دیگر سوي از ورزش همگانی پیرامون هاآن دانشگاهی و علمی تخصص

4تئوریکی
ورزش  حوزه ادبیات به مراجعه با .رد ورزش همگانی خصوص در رانذهن در 

 و موضوع كه بود جا این از ندارد. وجود ورزش همگانی از جامع مدلی كه رد مشاهده همگانی

 :گرفت رکل پژوهشگران ذهن در پژوهش اصلی هايسؤال

                                                             
1 . Grounded theory 
2 . Emerging 
3 . Glaser 
4 . Theoretical sensitivity 
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 چه مدلی براي ورزش همگانی در ایران مناسب است؟ -

 هاي اصلی مدل ورزش همگانی در ایران كدامند؟مولفه -

گیري مطالعه از روش نمونهه كیفی بودن با توجه ب بود. كنندگانمشاركت انتخاب بعد مرحله

ن روش یکی از دالئل استفاده از ای استفاده رد؛ 2یا گلوله برفی 1ايهدفدار ارجاعی زنجیره

یك حرفه، مهارت و یا دانش خاص دارند و  هافراد مورد مطالع گیري این است كه همهنمونه

 هستند كارآمدي هايتئوریسین متخصصان، و خبرگان روش این در .تعداد آنها نیز اندک است

 .(12، ص.1321)هومن،  كنند می مشاركت مدل و تئوري پاالیش و اصالح ایجاد، در كه

 زمینه ورزش همگانی در كه بود خبرگانی كلیه از متشکل پژوهش این آماري جامعه بنابراین

ابتدا لیستی از خبرگان در ورزش همگانی رامل اساتید  .دارتند عملی و علمی تخصص

هاي مرتبط با ورزش ش در ورزش همگانی( مدیران سازمان)داراي كتب و یا پژوهدانشگاه 

رد و سپس با آنها مصاحبه عمیق انجام گردید. پس از اتمام مصاحبه از هر یك از  همگانی تهیه

افراد مورد مصاحبه خواسته رد كه سایر خبرگان در زمینه ورزش همگانی را به محقق معرفی 

ر كه از مصاحبه هجدهم به بعد، تکرار د رد انجام نفر مصاحبه 22 با مطالعه این در نمایند؛

 ؛ اما براي اطمینان تا مصاحبه بیستم و نهم ادامه یافت، هرچند ازاطالعات دریافتی مشاهده رد

 ه ها كامالً تکراري بوده و به ارباع رسیده بود.مصاحبه بیست و چهارم به بعد داد

 با انجامید. مصاحبه طوله ب 1320آغاز و تا رهریور  1312 ماه اسفند از اطالعات گردآوري

 براساس هاپرسش باقی و رد می آغاز هاي مدل مفهومیو مولفه مورد سطوح در سؤاالتی طرح

 مصاحبه، هر انجام از پس و رده ضبط هامصاحبه تمامی رد.می طرح رونده هاي مصاحبهپاسخ

و مراحل تجزیه  گرفت.صورت می مدل گذاري پایه منظور به آن هايداده تحلیل و تجزیه

 هاي انجام رده عبارتند از:هاي حاصل از مصاحبهتحلیل داده

 كدگذاری باز -گام اول

 كه ترتیب بدین ها پیاده سازي و سپس كدگذاري باز آنها انجام رد.محتوي كلیه مصاحبه ابتدا

 و تجزیه با سپس ،درج كاغذ روي بر مکتوب صورت به هادر مصاحبه رده آوري جمع هايداده

 این گردید. می ایجاد باز كدهاي موجود هاينورته پاراگراف به پاراگراف و به خط خط تحلیل

كد باز از  213در مجموع  .بود نورته خود عین موارد برخی در و هانورته اقتباسی از كدها

 .تجزیه و تحلیل بیست و نه مصاحبه به دست آمد

 

                                                             
1 .Chain Referral 
2 . Snowball 
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 محوری كدگذاری-گام دوم
 ازاین هدف است. بنیاد داده نظریه پردازي در تحلیل و تجزیه دوم مرحله محوري كدگذاري

 گذاريكد در. است باز( كدگذاري مرحله )در رده تولید هايطبقه بین رابطه برقراري مرحله

 كدها میان ارتباط ایجاد هدف با و جدید روری به ،قبلی در گام رده تولید هايكد محوري،

 كدهاي گردد؛ تمامیمی هاهمقول و هاگروه ایجاد به منجر ردند. كدگذاري محوري بازنویسی

 بازبینی دوباره رده ایجاد كدهاي تمامی منظور بدین. گرفتند قرار خاص خود گروه در مشابه

 باز كد چندین بود ممکن فرآیند این در. نگردد فراموش مطلبی تا مقایسه گردید متون با و رد

كد محوري تبدیل  22ی به باز استخراج كد 213 روند. كدگذاري كد محوري یك عنوان با

 .ردند

 )كدگذاری انتخابی( مرحله نظریه پردازی -گام سوم
 بنديبه گروه نوبت؛ ردند محوري و باز كدگذاري رده یاد صورت به هاداده تمامی اینکه از پس

 .صرف پدیده توصیف نه است نظریه تولید بنیادي، پردازينظریه هدفدرواقع  .رسدمی آنها

 كدگذاري روند. مربوط یکدیگر به منظم طور به باید هاطبقه نظریه، به هاتحلیل تبدیل براي

 این به. پردازي استنظریه اصلی مرحله ،كدگذاري قبلی مرحله دو نتایج انتخابی براساس

 در را آن روابط و داده ربط هاطبقه دیگر به مندنظام رکل به را محوري طبقه كه ترتیب

 اصالح دارند بیشتري نیاز توسعه و بهبود به كه را هاییطبقه و كرده ارایه روایت یك چارچوب

 سپس و رده بنديها گروهمصاحبه از مستخرج محوري كدهاي كدها، بنديگروه در .كندمی

 و رناسایی یك هر و ابعاد اصلی هايگروه تا ردند مقایسه یکدیگر با رده ایجاد هايگروه

 هرچه به زیادي پژوهش كمك نظري ادبیات به مراجعه مرحله این در البته گرد. استخراج

 متن ازپژوهشگران  فهم اساسبرسعی رده  . در این پژوهشكرد هابنديگروه ردن تردقیق

 به روایتی به صورت پارادایم مدل چارچوبی ورزش همگانی در ایران، مورد مطالعه یعن پدیده

 اده رود.نشان د ترسیمی رکل
 

 نتایج
 به كدهاي تمامی توان می كه داد نشان آنها، مقایسه و مورد هر در محوري كدهاي بنديگروه

 داد جاي اصلی گروه سه در را آمده دست

و ورزش همگانی  هستند بستر و زمینه ورزش همگانی كدهایی كه مربوط به اي:سطح زمینه -1

 .گیرندایران را دربر می 
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هاي یستمسطح اجرایی و بکارگیري س تشریح به كه هاییدك: سطح سازمانی یا ساختاري -2

 .پردازد میپشتیبانی نرم و سخت جهت تحقق بخشیدن به همگانی ردن ورزش در میان مردم 

سطح رویدادهاي عینی است و در رابطه با رفتار  به مربوط كه كدهایی سطح رفتاري: -3

 .تعیین می رودورزری با رویکرد سالمت مردم با توجه به عوامل فردي، اجتماعی و ساختاري 

اي زمینههاي سطح مولفهبنیاد سازي دادهها به روش تئوريه و تحلیل مصاحبهبراساس تجزی

 :عبارتند از

تواند به صورت مستقیم بر آید كه میحساب میبه عنوان یك بخش به  الملل؛محیط بین

المللی قرار تاثیر رویدادهاي بیناي بومی تحتههمه بخشبطوریکه اثر بگذارد.  یا پدیده سازمان

ریزي، د در زمینه برنامهنتوانمی یهاي بین الملل. سازمان(11، ص. 1312دفت،) می گیرند

یران موثر بارند و در ورزش همگانی اارایه بهترین تجارب سایر كشورها  آموزش منابع انسانی،

و سایر رویدادهاي  هاي المپیك، جام جهانی فوتبالمانند بازي المللی ورزریرویدادهاي بین

 همگانی بارند. یق مردم به رركت در ورزششوانگیزه و ت عاملی براي ایجادمی توانند  ورزری

باره موضوعی بکار هایی است كه دولت دراضع و سیاستدر برگیرنده مو حقوقی؛-محیط سیاسی

قوانین و مقررات ورزری داخلی و همچنین  (104-21، ص1312استونر و همکاران،) می گیرد

و یا پیشگیرانه كاران ورزش كه به سه رکل تنبیهی، حمایتی ربه عنوان مبناي عمل دست اند

در . (31،ص. 1314توسعه تربیت بدنی و ورزش كشور، سند تفضیلی نظام جامع ) بارندمی

رامل نگرش دولتمردان و احزاب سیاسی به ورزش حقوقی  -محیط سیاسیمدل حاضر 

مانند قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست هاي كلی ابالغی و  یهمگانی، اسناد فرابخش

-یمگانی ایران اثر مهمچنین اسناد بخشی است كه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر ورزش ه

 گذارند.

-هاي جمعی میو رسانه معیت، ریوه زندگی، امنیت اجتماعیرامل بافت ج محیط اجتماعی؛

، رامل تركیب بافت جمعیت بارند.مردم در ورزش همگانی اثر گذار میرود كه بر مشاركت 

هاي مردم و ها و ارزشنمایشی از نگرش معنیبه  ریوه زندگیاست. نژاد  جمعیت از نظر سن،

-111ص  ،1312استونر و همکاران،) می بارد ،گزینندهایی كه افراد در زندگی خود بر میراه

تدارک سالمت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و  یامنیت اجتماعمنظور از  (121

هاي جمعی رامل تمام ابزارهاي غیر رخصی و همچنین رسانه ،استهاي ذهنی  رفع دغدغه

هاي دیداري و یا رنیداري به طور مستقیم به مخاطبان انتقال ارتباط كه به وسیله آن، پیام

اراره به سیستم بطور كلی 1رسانه .استنترنت و مجالت، كتب ای تلویزیون، رادیو،مانند ، یابدمی
                                                             
1. Media 
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را از هاي انتقال اطالعات و یا سرگرمی دارد، افراد جامعه را احاطه كرده و دنیا ها یا دستگاه

 جبري هايروش دیگر یکم و بیست قرن در و امروزه .كندها معرفی میزاویه خود به انسان

 هايحوزه تمام در كه هستند جمعی هايرسانه این بلکه ،ندارد مردم رفتار تغییر در تاثیري

،ص 1313)احراري، اندكرده تبدیل مردم مسائل حل براي ابزار موثرترین به را اقناع زندگی

101-110.) 

دارد  هاو پدیده هااثراتی ژرفی بر بسیاري از سازمانمسائل زیست محیطی،  ؛محیط زیست

.  منابع انسانی باید حداكثر استفاده را از فضاهاي طبیعی و (121،ص.1312استونر و همکاران،)

والً هزینه كمتري از مورزش در فضاي آزاد مع چراكهد؛ نررایط اقلیمی و آب و هوایی ایران ببر

محیط زیست می تواند در افزایش مشاركت مردم به  دارد و سرپوریده ورزش در اماكن ورزری

 ورزش اثر گذار بارد.

 رخ سرمایه گذاري، ررد،دربرگیرنده ركود اقتصادي، نرخ بیکاري، نرخ تورم، ن محیط اقتصادي؛

-وري، نرخ استخدام راخصها، دستمزدها، بهرهها، قیمتگذاريپس انداز، سرمایه  ،درآمد ملی

و در مدل حاضر رامل  (122-121،ص 1312استونر و همکاران،) استهاي عمومی اقتصادي 

بر سرمایه گذاري، ررد اقتصادي و میزان درآمد مردم است كه  نرخ تورم و گرانی، بیکاري،

 گذارد.میزان مشاركت مردم در ورزش همگانی اثر می

 -2مفروضات و باورها،  -1بر اساس مدل راین، فرهنگ از سه مجموعه  محیط فرهنگی؛

 .(32، ص. 1،2010راین) رود تشکیل میرفتاري و گفتاري مصنوعات  -3ها و هنجارها  ارزش

هسته ها، باورهاي بنیادي و خانوادگی، عتقادات، اندیشها رامل در این مدل، باورها و مفروضات

تأثیر مردم ایران ها و هنجارهاي فرهنگی  ارزشدهند كه بررا تشکیل می یفرهنگمحیط مركزي 

به عنوان را  مردمها و هنجارها، مصنوعات گفتاري، رفتاري و فیزیکی  ارزشنهایتاً و  گذارندمی

  بر همگانی ردن ورزش در ایران اثر كه دهند رکل میها الگوهاي رفتاري، نمادها و سمبل

 گذارند.می
 

 
 

 

 
 

 

                                                             
1
 . Schein 
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 زمینه ايگروه هاي كلی، فرعی و كدهاي محوري مستخرج از كل مصاحبه ها در سطح  -1جدول رماره 

 
 كدهاي محوري گروه هاي فرعی

ح 
طــ

س
ي

ه ا
ین

زم
 

 محیط بین الملل
 سازمان هاي مرتبط بین المللی

 رویدادهاي ورزری

 حقوقی -محیط سیاسی

 نگرش دولتمردان

 احزاب سیاسی

 اسناد فرابخشی

 اسناد بخشی

 محیط زیست
 فضاهاي طبیعی

 آب و هوا

 محیط اجتماعی

 بافت جمعیتی

 ریوه زندگی

 امنیت اجتماعی

 هاي جمعیرسانه

 محیط اقتصادي

 نرخ تورم و گرانی

 نرخ بیکاري

 میزان درآمد

 نرخ سرمایه گذاري

 ررد اقتصادي

 محیط فرهنگی

 باورها و مفروضات

 ارزش ها و هنجارها

 مصنوعات گفتاري، رفتاري و فیزیکی

 

 :عبارتند از )ساختاري( سازمانیمولفه هاي سطح 

می دارند و پویایی به  افراد و كسانی كه كار، استعداد و خالقیت به سازمان ارزانی منابع انسانی،

 و (242، ص.1312استونر و همکاران،) آیندترین منابع به رمار می دهند و از مهمسازمان می

د از سایر منابع بطور بهینه استفاده نتوانمیزیرا  ،دارند سازمانیاي در سطح نقش تعیین كننده

 .نماید

بدون رك همگانی ردن ورزش درمیان مردم نیازمند منابع مالی است؛ در حوزه  منابع مالی،

-هاي عمومی، حامیان مالی، كمكورزش همگانی منابع مالی رامل بودجه دولتی، بودجه نهاد

هاي بیمه با رویکرد افزایش سطح سالمت عمومی مردمی و نهایتاً حمایت مالی رركتهاي 

 رود.می
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ها و تسهیالت ورزری ، دستگاههاكلیه ابزاراین مولفه رامل  ورزری،تجهیزات و زیرساخت هاي 

 -فضاها و كلیه عوامل تاسیساتی، خدماتیهمچنین و  مختلف ورزری هايررته مورد نیاز

هاي ورزری را در سطح گیرد كه اجراي فعالیتبر می را در همگانی ورزشرفاهی و بهدارتی 

سند تفضیلی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ) زش، تمرین و رقابت تسهیل می كنندآمو

سنجی، دسترسی، كیفیت، توزیع مطالعه و نیاز . در این مولفه(،ص. ن1314ورزش كشور، 

تواند بر هاي ورزری مورد نظر است كه میو طراحی زیبا تجهیزات و زیرساخت عادالنه، ایمنی

 میزان مشاركت مردم در ورزش همگانی اثرگذار بارد.

كه هاي اطالعاتی و دانش فنی الزم ها و ربکهخت افزارها، نرم افزاراي از سمجموعه ،فناوري 

ه ها در حوزه ورزش همگانی كشور استفادسازي و توزیع دادهبراي جمع آوري، پردازش، ذخیره

سند تفضیلی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش ) باردمی رود در این مولفه مد نظر می

سازمانی هاي سطح موجب بهبود و ارتقاء سایر مولفه می تواند فناوري (،ص. ل1314كشور، 

 است. سازمانیها در سطح ه این مولفه پیشتیبان سایر مولفهنوان كرد كرود و می توان ع

قانون به معنی قواعد و مقرراتی است كه روابط افراد )حقیقی یا حقوقی( قوانین و مقررات، 

ها و اسناد قانونی را نیز می بارد و رامل آیین نامهداراي ضمانت اججامعه را تنظیم می كند و 

در  (31-13،ص. 1314سند تفضیلی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش كشور، ) رودمی 

بارند. اي ورزش همگانی، استانی، رهر و سازمانی مدنظر میحوزه ورزش همگانی اسناد توسعه

تیبان و تسهیل كننده و در عین حال ضمانت اجرایی در بایست پشقوانین و مقررات میاین 

 ورزش همگانی ایران دارته بارند.

هایی هستند كه در حوزه ورزش هاي همکار سازمانمنظور از سازمان هاي همکار،سازمان

در مدل حاضر  كنندوستایی و سازمانی فعالیت میر ،همگانی در سطح ملی، استانی، رهري

جاد ایجاد هماهنگی، تدوین ررح وظایف رورن و تقسیم كار و ایجاد ایگذاري و وحدت سیاست

 ها و نهادهاي حوزه ورزش همگانی مدنظر است. تعامالت مستمر در بین سازمان

سازمان یا نهاد مادي و غیر مادي كه حامل پیام بوده رسانه به هر ابزار، ، هاي سازمانیرسانه

آن از مقبولیت اجتماعی برخوردار بارد و مورد رود به ررط آنکه پیام منتشره اطالق می

هاي سازمانی در این مدل براي رسانه .(12، ص. 1312صادق فرید، ) پذیرش جامعه قرار گیرد

از:  كاركرد آموزش همگانی، در ورزش همگانی پنج كاركرد درنظر گرفته رده است كه عبارتند 

با عقل و منطق  هاكه رسانهیند، بطورينماهاي اقناعی استفاده میها بیشتر از ریوهرسانه

امکان آموزش  مخاطبان درگیر و از طریق افزایش غناي محتواي آموزری، تنوع و جذابیت،

سازي به منظور مشاركت در  اثربخش براي تمام اقشار جامعه، ایجاد انگیزه، ترغیب و متقاعد
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-به صورت برنامه ها می توانندرسانه در كاركرد اطالع رسانی. كنندهاي ورزری اقدام میفعالیت

ند و دقیق و بهنگام دست به اطالع رسانی در خصوص رویدادهاي ورزری بپرداز، ریزي رده

ع رسانی تهیه رود و ریزي ساختاري و محتوایی مناسبی براي اطالبراي این منظور باید برنامه

هاي ورزری نیز از الیتدر فعسازي و اقدامات ترویجی و تبلیغی به منظور رركت همچنین آگاه

سازي امکان بازاریابی اجتماعی از طریق زمینهكاركرد پذیر است در ها امکانطریق رسانه

ربکه سازي در اقشار مختلف جامعه و همچنین با توجه به پیشرفت  هاي ذینفع،تشکیل گروه

هاي د ربکهایجاهاي ارتباط مجازي العات و عالقه قشر جوان به ریوهروز افزون فناوري اط

نوگرایی  كاركردهاي همگانی رود. ر به افزایش مشاركت مردم در ورزشتواند منجمجازي می

هاي القانه، نو و مثبت در خلق فعالیتخ هاي جدید، ایجاد تفکرنیز از طریق معرفی ورزش

و هاي همگانی منجر گردد د به افزایش مشاركت مردم در ورزشجسمانی مفرح نیز می توان

بررسی تحوالت  نهایتاً كاركرد نظارتی از طریق پایش و رصد تیزبینانه و هورمندانه محیط و

محیطی اقدام به رناسایی مشکالت و تهدیدات كرده و همچنین از طریق برقراري ارتباط 

مستقیم با متن جامعه می توانند به رصد مستمر افکار و عالیق عمومی، خواسته و نیازهاي 

 .ازندورزری مردم بپرد
 

گروه هاي كلی، فرعی و كدهاي محوري مستخرج از كل مصاحبه ها در سطح  -2جدول رماره 

 سازمانی)ساختاري(

 كدهاي محوري هاي فرعیگروه هاي كلیگروه

ي(
تار

اخ
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ی
مان

ساز
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 منابع انسانی

 نیروهاي ستادي

 نیروهاي صف

 نیروهاي داوطلب

 منابع مالی

 بودجه دولتی

 نهادهاي عمومی

 حامیان مالی

 بیمه ها

 كمك هاي مردمی

 تجهیزات و زیرساخت

 مطالعه و نیازسنجی

 هادسترسی به تجهیزات و زیرساخت

 هاتجهیزات و زیرساختكیفیت 

 هاتجهیزات و زیرساختتوزیع عادالنه 

 هاتجهیزات و زیرساختایمنی 

 هازیرساختطراحی زیبا تجهیزات و 

 استفاده از سخت افزارها فناوري
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 استفاده از نرم افزارها

 ربکه هاي اجتماعی

 ارتقاء دانش فنی

 قوانین و مقررات

 اسناد توسعه اي ورزش همگانی استانی

 اسناد توسعه اي ورزش همگانی رهري

 هاناد توسعه اي ورزش همگانی سازماناس

 سازمان هاي همکار

 وحدت سیاستگذاري

 ررح وظایف رورن

 تعامالت مستمر

 رسانه هاي سازمانی

 آموزش همگانی

 اطالع رسانی

 بازاریابی اجتماعی

 پایش و رصد تغییرات محیطی

 رصد افکار و عالیق عمومی

 

 هاي سطح رفتاري عبارتند از:مولفه

 و گیرندمی را دربر بدنی هايفعالیت و ورزش به عالقه یا ارجحیت كهی عوامل، عوامل فردي

 فراغت اوقاتهاي فعالیت بر ارجحیت رود ومی فرد تصورات و هانگرش روانی، حاالت رامل

ت روانی، نگرش به الادر مدل حاضر رامل ح .(44، ص.1،2004پارک) گذاردمی تأثیر بریکدیگر

 رود.و تمایالت مذهبی میهاي ورزری ورزری، عالقه به انجام فعالیت هايانجام فعالیت

 این .است افراد فردي خصوصیات بین رابطه یا فرديبین هايكنش حاصل عوامل بین فردي:

 مشاركت بر د، پسآورمی تعامالت به خود با فرد كه است فرديعوامل حاصل یا عوامل

 و روابط نتیجه عنوان به یا و گذاردمی اثر خاص فراغت اوقات هايفعالیت در مشترک

 در مشاركت بر همزمان و ارجحیت بر هم توانندمیاین عوامل  آیند.می پیش تتعامال

 گذارند. اثر فراغت اوقات هايفعالیت در كردن و همراهی فراغت اوقات مشترک هايفعالیت

 بارد تعمیم قابل افراد بین روابط به كلی بطور تواندبین فردي می عوامل مفهوم آن، بر عالوه

اي راه، روابط عمومی، تعامالت با اعضدر این مطالعه رامل دارتن هم .(44ص.، 2004پارک،)

 رود.هاي اجتماعی میا گروه هاي همسن و عضویت در ربکهخانواده، معاررت ب

-می مداخله واقعی مشاركت و مشاركت به عالقه بین كه هستند عواملی، عوامل ساختاري

 كنند می  قات فراغت و مشاركت عملبین ارجحیت اوگر  واقع به عنوان عوامل مداخله كنند و در

                                                             
1 . Park 
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وقت،  نعوامل ساختاري در مدل ورزش همگانی ایران رامل ندارت .(44ص. ،2004،پارک)

هاي ی، آگاهی از برنامهانهاي خانوادگی، دارتن سالمت جسمراغل بودن، وجود مسئولیت

 ورزری می رود.هاي ورزری و همچنین دارتن مهارت
 

 در سطح رفتاري گروه هاي كلی، فرعی و كدهاي محوري مستخرج از كل مصاحبه ها -3ل رماره جدو

 كدهاي محوري گروه هاي فرعی گروه هاي كلی

ي
تار

 رف
طح

س
 

 عوامل فردي

 حاالت روانی فرد

 نگرش به انجام فعالیت هاي ورزری

 عالقه به انجام فعالیت هاي ورزری

 تمایالت مذهبی

 عوامل بین فردي

 دارتن همراه

 روابط عمومی

 تعامالت با اعضاي خانواده

 معاررت با گروه هاي همسن

 عضویت در ربکه هاي اجتماعی

 عوامل ساختاري

 ندارتن وقت

 راغل بودن

 مسئولیت هاي خانوادگی

 دارتن سالمت جسمی

 دارتن مهارت ورزری

 آگاهی از برنامه هاي ورزری
 

 همگانی ایرانورزش  مدل

 تجزیه نتایج براساس لذا .ورزش همگانی ایران است مدل به دستیابی پژوهش این اصلی هدف

 ادبیات بخش رد. در مدل این طراحی استخراج و به اقدام نظري،ادبیات و هاداده تحلیل و

هر تئوري داراي سطوح تجزیه و تحلیل است بر اساس مدل سه راخگی  كه رد تشریح پژوهش

رامل سه رود و در مدل ورزش همگانی ایران قلمرو یا سطوح خاصی مطرح میاي كه در بگونه

  رود.میو محیطی  زمانیقلمرو یا سطح رفتاري، سا
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 مدل ورزش همگانی ایران -2رکل رماره

 

 یبحث ونتیجه گیر
 این براي پژوهشگران .باردمی  ورزش همگانی ایران براي مدلی حیطرا پژوهش این هدف

 به باز و عمیق هايمصاحبه طریق از و مراجعه ورزش همگانی ایران حوزه خبرگان به منظور

 تئوري روش به ها همصاحب از حاصل هايسپس داده پرداختند. ها آن از اطالعات آوريجمع

سه سطح را در ورزش همگانی  كدها بنديي گروهنتیجه گردید. كدگذاري بنیاد داده سازي

 .داد ایران  نشان

 اي دری است؛ سطح زمینهاي، بستر و زمینه فعالیت هاي ورزش همگانمنظور از سطح زمینه 

 وسعت ویژگی این سطح، مهمترین خاصی برخوردار است. جایگاه همگانی ایران ازمدل ورزش 

 را خود ردن پیدا و وجود دیگر سطح دو .است سایر سطوح به نسبت سطح این قدمت و

 ورزش همگانی بیرونی محیط و ررایط عواملاي سطح زمینه اي هستند.سطح زمینه  به وابسته

 است، محیط زمینه در این مدل به معنی مفهومد؛ دار متقابل رابطه آن و با داده تشکیل را

 هايبا سیستم حوزه ورزش همگانی روابط تنظیم محیطی یا ايزمینه عوامل كار تریناصلی

هاي باسیستم همواره خودش خاص درجایگاه سازمانی یا سیستم هر چون. است خود از باالتر

 فرعی سیستم باالتر هايسیستم به نسبت و است دایمی واكنش و دركنش خودش از باالتر
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 و موقع به واكنش و تنظیم برقراري، موجبات كه عواملی و علل همه بنابراین، .رودمحسوب می

محیط  تر را فراهم می آورند، زمینه یااصلیش همگانی نسبت به سیستم هاي ورز مناسب

 ،2011 ، تایکوم ون) ورزش در مشاركت اقتصادي-اجتماعی مدل با این سطحمی روند.  نامیده

 و  مول) سالمتی و جسمانی فعالیت همه، براي ورزش دانماركی مدل مدل همچنین و ( 21.ص

 .دداره مشابهی در همگانی ردن ورزش دیدگا (31. ص ،2001 همکاران،

هاي پشتیبانی نرم و ساختار مدیریتی و بکارگیري سیستم، (ساختاريسازمانی)از سطح منظور  

این بارد. بطور كلی سخت جهت تحقق بخشیدن به همگانی ردن ورزش در میان مردم می

 در و عملیات ورزش همگانی ایران فرآیندها كه هستند ظروفی و هاكانال مسیرها، راملسطح 

فیزیکی ورزش و غیر فیزیکی منابع و عوامل عناصر، همه می روند و در برگیرنده جاري آنها

 ورزش همگانی قالب و چارچوب و پیوسته بهم خاصی ترتیب و قاعده نظم، با كه است همگانی

این چارچوب و قالب را در  است. ایران هاي ورزش همگانیسازند و به مثابه ظرف فعالیتمی را

 همکاران، و مول) تفریحی هايورزش مدیریتی مدل هايمدلتوان در ورزش همگانی می

 (10. ص ،2004، انگلستان ورزش چارچوب) انگلستان ورزش ملی چارچوب ، (31. ص ،2001

 مشاهده كرد. (2002) كنگ هنگ همگانی ورزش توسعه مدل و

 یا محتوا .است ورزش همگانی هايفعالیت ظرف مثابه به زمانیسطح سا رد اراره كه همانطور

 با رویکرد سالمت مردمورزری  رفتار همان ریزد،می ورزش همگانی ایران درظرف كه ايماده

كننده  تعیین این عوامل رود.فردي، بین فردي و ساختاري تعیین می عواملبا توجه به  كه؛ است

 فرد از روند كه  نهایی رفتار اوقات فراغت نیستند، اما بر آن تأثیر دارند. این عوامل موجب می

هایی لذت ببرد فعالیت  از رركت در چنین وهاي مختلف فعالیتی خاص را برگزیند  میان فعالیت

و همکاران،  1گادبی) رود ها می فعالیت  گونه یا بر عکس موجب جلوگیري از رركت فرد در این

 یابند تسلط فردي عوامل بر باید ابتدا ورزش در براي مشاركتمعموالً  . افراد(112، ص.2010

 در بتوانند تا روند مسلط ساختاري عوامل بر نهایت و در فردي بین عوامل بر سپس و

سلسله مراتبی  مدل با منطبق مدل سطح این. كنند رركت اوقات فراغت ورزری هايفعالیت

 همچنین و است (112-113ص.  همکاران، گادبی و) اوقات فراغت در مشاركت عوامل بازدارنده

 ،2002 كانادایی،  زندگی براي ورزش) همهبراي ورزش كانادایی هايمدل با در سطح اجرا

 (2.ص ،1221 چیان،كوزه و  چنگ) تایوانی تفریحی هايورزش در مشاركت و  ،(22.ص

 .داردهایی مشابهت

                                                             
1 .Godbey 
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ورزش اي  زمینه سطحایران می توان عنوان كرد كه  وع براساس  مدل ورزش همگانیمجمدر 

است و بطور ررایط بیرونی  و رامل محیط ایران كه دو سطح دیگر در آن ریشه دارند همگانی

، الیه بیرونی سطح رفتاري زمانیساسطح ؛ باردمیو رفتاري سازمانی  سطوحساز  سبب كلی

ورزش همگانی ایران و عینی وعه روابط منظم حاكم بر اجزاي داخلی در برگیرنده مجم است و

رابطه ؛ استرفتار ورزری مردم ایران با رویکرد سالمت عوامل مربوط به  سطح رفتاري؛ است

از هم جدایی در ورزش همگانی ایران تنگاتنگ بوده و در عمل اي رابطه  سطوحبین این 

باهم داراي تعامل و رفتاري زمانی سا ،اي زمینه سطوحهاي مولفهاي،  رابطه یندرچن ناپذیرند.

، صرفاً نظري بوده سطح از ورزش همگانیتمایز و تشخیص این سه  ؛ بنابراین مستمر می بارند

 .بارد می هامولفهو فقط به منظور تجزیه و تحلیل رناخت مفاهیم و 

 امکانات گسترده با خاص نهاد یك كه است داده نشان كشورها دیگر و ایران در موجود تجربیات

 نمی تواند موجب افزایش مشاركت مردم در ورزش همگانی رود؛  به تنهایی فراوان توانمندى و

 است. كل جامعه خروجى و بخشى بین فرآورده یك و اجتماعى محصول یك زیرا ورزش همگانی

 و كردن عمل اىجزیره بودن، نهادى تك فعلی هاىبرنامه ناكارایی عمده دالیل از یکى بنابراین

 به تواند می رده ارائه مدلو نگر در این حوزه است  كلی مندنقشه نظام و مدل یك ندارتن

اي منطقی و تحلیلی ورزش همگانی ایران مبناي عمل قرار گیرد تا بتوان بگونه ابزار عنوان

  پرداخت. ایران رمار در این حوزه از ورزشاصولی به حل مشکالت بی

-دسته نوعی به و كرد تحلیل و تجزیه را ایران همگانی فرایند ورزش توانمی مدل این برپایه

 نظرات و كشورها سایر در همگانی ورزش هايمدل بر مبتنی كه یافت دست جدید بندي

 به و است حوزه این در مطالعات براي بومی و مناسب چارچوبی مدل، این است؛ ایرانی خبرگان

 و گیرد قرار عمل مبناي تواندمی ایران در ورزش ردن همگانی منظور به ايمقدمه عنوان

 چگونگی و ایران همگانی ورزش بر رموث كلیدي عوامل رناسایی  پایه بركالن و جامع  رناختی

 زمینه، وضعیت نیاز، مورد اطالعات ارائه با تواندمیً  نهایتا و آوردمی پدید یکدیگر با آنها تعامل

 .نماید   تبیین راایران  همگانی ورزش  رفتار و ساختار

 ورزش همگانی گذار مشی خط و گیرنده تصمیم مدیران بربر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، 

هاي سطوح سه گانه و زیر ها، مولفهتدوین برنامه و هاسیاست تعیین در كه است فرض كشور

 نهادینه و همگانی ورزش باتوسعة كه پیداست ناگفته و  دهند قرار نظر مد هاي آنها رابخش

 پایدار توسعة روند بر آن غیرمستقیم و مستقیم اثرهاي راهد جامعه، افراد میان در آن ردن

 .بود خواهیم كشور
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Abstract  
Increase in people participation in Sport for all has always been considered 
by policymakers. In Iran, despite numerous agencies and departments 
that regard themselves as responsible for Sport for all, participants in Sport 
for all in our country are in less favorable situation than those in other 
countries. This paper aims to present a model to institutionalize sport for all 
of Iran. For this purpose, researchers referred to the experts of the sport for 
all of Iran and collected data from them through deep interviews. Then, the 
data resulted from twenty-nine interviews were encoded and analyzed 
through grounded theory method. The results of codes classification showed 
sixteen components at the three contextual, organizational, and behavioral 
levels. According to the sport for all of Iran model, it can be noted that the 
contextual level of sport for all of Iran, in which the other two levels are 
rooted, includes external environment and conditions, and generally leads to 
organizational and behavioral levels. The organizational level is the outer 
layer of behavioral level and includes the regular relations governing the 
internal and objective components of sport for all of Iran. The behavioral 
level is the factors associated with Iranian people's sporting behavior with a 
health approach. The relationship between these levels is close and, 
practically, they are inseparable in sport for all of Iran. In such relationship, 
levels interact with each other as continuous systematic relations. The 
presented model can be used as the analytical tool for sport for all of Iran so 
that it would solve problems of this field of sport reasonably and principally. 
Key Words: Model, Sport for all, Iran, Grounded theory 
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