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Abstract 

Introduction 

Public participation has been considered as an important and key issue in recent 

years in various fields. In other words, the development of public participation 

at the international level and its positive functions has caused public 

participation to have appropriate capacities. Public participation means using 

the capacities of individuals to develop a field or a program. Public 

participation is the use of the financial, intellectual and spiritual capacities of 

others to complete or develop various activities. In the last few decades, due to 

the increasing emphasis on the involvement of people in decision-making and 

given the importance of public opinion in development planning, the concept 

of public participation has been considered. Gradually, the concept of popular 

participation has been transformed from a symbolic state into a practical one. 

One of the important functions of public participation is in the field of school 

sports. Sporty Yar charities engage in charitable activities that move towards 

the development of sports resources in our country. Activities that, if further 

supported and supported by the government; it will also play a significant role 

in promoting Iranian sports. Even in a situation where due to the extent of the 

government's sports activities, the government alone is not able to provide 

good quality and quantity services without the participation of the people. On 

the other hand, it should not be forgotten that this part of the popular support 

is only to create a suitable platform for the development of sports spaces and 

facilities, and the donors are not looking for personal choice. 
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Methodology 

The present study was one of the qualitative researches that was conducted in the 

field. Qualitative part: The qualitative method used in the present study was 

phenomenological. Phenomenology studies the actual experiences of 

individuals, and it is believed that there are substances in these experiences 

that can be understood and studied. Participants in the present study included 

individuals who participated voluntarily in school sports. Participants in this 

study were sampled using purposive sampling with homogeneous sampling 

approach and at the same time with maximum diversity. This issue was formed 

until the theoretical saturation was reached. Finally, 15 interviews were 

conducted in this regard. The data collection tool in the present study was a 

semi-structured interview. Semi-structured interviews are one of the most 

common types of interviews used in qualitative research. 

Research Findings 

The descriptive results of the study showed that the participants included 66.7% 

male and 33.3% female. Also, among these research samples, people with a 

doctoral degree with 46.7% have the highest number. Descriptive results 

showed that fruiting individuals over the age of 50 years with 46.7% had the 

highest frequency. The results showed that there are 4 main themes and 16 sub-

themes. According to the results of the present study, the factors affecting the 

improvement of public participation in school sports were identified in 4 

sections, including individual aspects, socio-cultural issues, and management 

issues and sports facts. In other words, paying attention to the identified factors 

can provide the basis for improving public participation in school sports. 

Discussion and conclusion 

Public participation is identified as one of the management tools in the present 

age. The functions of public participation in attracting financial resources, 

improving the human condition, as well as utilizing the existing organizational 

and non-organizational potentials have caused the managers of organizations 

to try to develop it. Promoting public participation can also lead to 

environmental dynamism and increased social interaction. This has led to the 

identification of public participation as a key issue in the management system 

of advanced societies. On the other hand, school sports as a basis for the 

development of sports in societies more than ever needs a fundamental 

development and transformation. This issue is understood in Iran more than 

any other country due to lack of investment and long-term planning. In other 

words, in order to develop school sports, it is necessary to completely eliminate 

the existing problems and limitations. This issue has led to the present study 

was designed and implemented with the aim of factors affecting the 

development of public participation in school sports. The results of the present 
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study showed that a total of four general factors including individual aspects, 

socio-cultural issues, and management issues and sports facts were identified 

as effective factors in the development of public participation in school sports. 

In other words, in the development of public participation in school sports, 

serious attention should be paid to individual aspects, socio-cultural issues, 

managerial issues and sports facts. According to the results of the present study 

on the existence of factors related to sports facts in order to improve public 

participation in school sports, it is suggested that by writing about the situation 

of school sports and identifying its common problems, the primary concern is 

to attract volunteers to school sports. Appeared. It is also suggested to create a 

platform to visit the teacher sports to create transparency about the current state 

of school sports. According to the results of the present study on the existence 

of factors related to management issues in order to improve public participation 

in school sports, it is suggested that by monitoring the material and human 

resources absorbed and proper use of these resources, to promote public trust 

to improve public participation in sports Schools took action. Also, according 

to the results of the present study on the existence of factors related to socio-

cultural issues in order to improve public participation in school sports, it is 

suggested to control cultural differences in schools to attract all individual and 

group capacities to develop public participation in school sports. Provided. In 

this regard, it is also suggested to use the prominent and influential figures of 

the country in school sports, to provide the ground for attracting public 

participation in school sports. According to the results of the present study on 

the existence of factors related to individual issues in order to improve public 

participation in school sports, it is suggested that the management of individual 

differences in schools between students and the participants themselves try to 

use the existing capacity in this regard. In order to conduct the present study, 

there were some limitations, such as the lack of accurate statistics and 

information on the amount and performance of public participation in school 

sports, as well as the low research spirit of some participants in the study. 

Keywords: public participation, sports, schools. 
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مردمی در ورزش  هایمشارکتواکاوی پدیدار شناختی عوامل مؤثر بر بهبود 

 مدارس
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 چکیده

صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به پژوهش

صورت کنندگان در تحقیق حاضر شامل افرادی بودند که بهتحقیق حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت

گیری از نمونه کنندگان در این پژوهش با استفادهداوطلبانه در ورزش مدارس مشارکت داشتند. مشارکت

 گیری شدند. اینحال با رعایت حداکثر تنوع نمونهگیری همگون و درعینهدفمند و با رویکرد انتخاب نمونه

ابزار  مصاحبه در این خصوص انجام گردید. ۱5مسئله تا رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت. درنهایت تعداد 

یل ها، از تحلوتحلیل دادهمنظور تجزیهفته بود. بهگردآوری اطالعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریا

با توجه به نتایج  مضمون فرعی وجود دارد. ۱6مضمون اصلی و  4موضوعی استفاده گردید. نتایج نشان داد که 

های فردی، بخش شامل جنبه 4مردمی در ورزش مدارس در  هایمشارکتتحقیق حاضر عوامل مؤثر بر بهبود 

ی، مسائل مدیریتی و حقایق ورزشی مشخص گردید. به عبارتی توجه به عوامل فرهنگ-مسائل اجتماعی

 مردمی در ورزش مدارس را فراهم نماید. هایمشارکتتواند زمینه جهت بهبود شده میشناسایی

 مشارکت مردمی، ورزش، مدارس. کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های عنوان یک مسئله مهم و کلیدی در سالیان اخیر موردتوجه در حوزهمردمی به هایمشارکت

ردهای المللی و کارکمردمی در سطح بین هایمشارکتمختلفی قرارگرفته است. به عبارتی توسعه 

های مناسبی برخوردار باشد مردمی از ظرفیت هایمشارکتهای آن سبب گردیده است تا مثبت

(Jones,2020 .)های افراد در جهت توسعه یک مردمی به مفهوم استفاده از ظرفیت هایرکتمشا

های مردمی استفاده از ظرفیت هایمشارکت(. Goodvin,2017باشد )حوزه و یا یک برنامه می

ند در چباشد. های مختلف میمالی، فکری و معنوی دیگران در جهت تکمیل و یا توسعه فعالیت

ت ها و با توجه به اهمیگیریکارگیری مردم در تصمیمتأکید بر بهدهه گذشته به دلیل افزایش 

 تدریجریزی توسعه، مفهوم مشارکت مردمی موردتوجه قرارگرفته است. بهنظرات مردم در برنامه

 (.(Kashani, 2015صورت عمل درآمده است مفهوم مشارکت مردمی از حالت نمادین به

خیرین ورزش باشد. ی، در حوزه ورزش مدارس میمردم هایمشارکتیکی از کارکردهای مهم 

پردازند که در جهت توسعه منابع ورزشی در کشورمان حرکت ای میهای خیرخواهانهیار به فعالیت

وجهی تهایی که اگر موردحمایت و همراهی بیشتر دولت قرار بگیرد؛ نقش قابلکنند. فعالیتمی

در شرایطی که به سبب گستردگی حجم هم در اعتالی ورزش ایران هم خواهد داشت. آن

تنهایی قادر نیست که بدون مشارکت مردم خدمات کمی و های ورزشی دولت، دولت بهفعالیت

فاً های مردمی صرکیفی مطلوبی را ارائه کند. از طرفی نباید فراموش کرد که این بخش از حمایت

است و خیرین هم به دنبال برای ایجاد بستر مناسب در جهت توسعه فضاها و امکانات ورزشی 

عنوان پایه و اساس توسعه ورزش در ورزش مدارس به .(Aghaei, 2006انتخاب شخصی نیستند )

گذاری در حوزه ورزش مدارس سبب گردیده است تا امروزه از باشد. سرمایهکشورها مشخص می

کشورهای پیشرفته (. Darnell, 2019عنوان زیربنایی در جهت توسعه ورزش مشخص گردد )آن به

گذاری در نمایند. سرمایهاز توسعه ورزش مدارس جهت ارتقا ورزش در ابعاد مختلف استفاده می

 & Camireگردد تا دورنمایی مطلوبی از ورزش را ایجاد نمود )حوزه مدارس سبب می

Kendellen, 2016ای در این های عمده(. اهمیت ورزش در مدارس سبب گردیده است تا تالش

ای در جهت توسعه ورزش مدارس سرازیر شده است که صوص ایجاد گردد. منابع مالی گستردهخ

این مسئله به ارتقا سطح کیفی و کمی ورزش مدارس منجر گردیده است. از طرفی در کشور ایران 

های مالی مشخص در سیستم ای درروند توسعه ورزش مدارس وجود دارد. ضعفمشکالت عمده

کشور ایران سبب گردیده است تا ورزش مدارس در ایران نیز با مخاطرات وپرورش در آموزش

 جدی مواجه باشند.
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پس از  Naeig (2018)شده است. مردمی پرداخته هایمشارکتدر تحقیقات مختلفی به مسئله 

وپرورش امری های خود پی برد که در جوامع امروزی مشارکت مردم در نظام آموزشبررسی

عدی بت است و ضمن دارا بودن مبانی نظری مشخص، به دودسته مشارکت تکضروری و حائز اهمی

 هایمشارکتنیز مشخص نمودند که وجود  Gomez-Velez (2008)شود. و چندبعدی تقسیم می

مردمی حتی در مدارس دولتی سبب رشد و ارتقا عملکرد مدارس، دانش آموزان، معلمان و مدیران 

مردمی در برخی  هایمشارکتیق خود که باهدف بررسی در تحق Sharafi (2009)گردد. می

ر ریزی دهای خود پی بردند که نبود برنامهها در سطح شهر انجام گرفت، پس از بررسیفعالیت

گردد. مردمی می هایمشارکتباشد که سبب کاهش حوزه جذب خیرین از عوامل مهمی می

Daiago (2020)  ش مهمی در بهبود و گسترش برقراری ارتباطات نقاشاره داشتند که

نیز مشخص نمودند که  Pandey (2010)مردمی جهت حضور در ورزش دارد.  هایمشارکت

مردمی در مدارس ضمن بهبود پاسخگویی معلمان سبب بهبود عملکرد مدارس  هایمشارکت

 گردد.می

تا  گرددهای مهم و کلیدی در جامعه سبب میعنوان یکی از حوزهامروزه ورزش مدارس به

ی یافتگتواند به توسعههای ورزش مدارس میگیری از ظرفیتتوسعه ورزش را به ارمغان آورد. بهره

(. اهمیت ورزش در مدارس سبب گردیده است Bailey, 2009ورزش در سطح ملی منجر گردد )

مردمی در پیشبرد اهداف مربوط به آن در کشورهای مختلفی اجرایی گردد. به  هایمشارکتتا 

عنوان یک دغدغه مهم توانسته است تا بخش مهمی در منابع مختلف ی که ورزش مدارس بهصورت

های های داوطلب در قالب برنامهمالی، انسانی و معنوی را به خود جلب نماید. از طرفی گروه

اند. این مسئله سبب گردیده است منسجم سعی در توسعه عملکرد مدارس در حوزه ورزشی داشته

های مالی، انسانی، زیرساختی، اجتماعی و فرهنگی در مردمی در قالب فعالیت یهامشارکتتا 

مردمی در مسیر توسعه ورزش  هایمشارکتگیری از مسیر توسعه ورزش مدارس ایجاد گردد. بهره

های اولیه ورزش مدارس در بسیاری عنوان یک راهکار اجرایی توانسته است تا زیرساختمدارس به

مردمی در توسعه  هایمشارکتهای ظرفیت (.(Bail, 2009وضعیت مطلوبی رساند از کشورها را به 

 توسعههای مختلف ازجمله ورزش سبب گردیده است تا نیاز به تحقیقاتی در جهت حوزه

تواند ضمن مردمی در بهبود ورزش مدارس گردد. انجام تحقیق حاضر می هایمشارکتهای قابلیت

گردد تا دانش و اطالعات کافی از کارکردهای  سببرفع خالهای تحقیقاتی در این حوزه 

انند تومردانه در توسعه ورزش مدارس به دست آید. به عبارتی انجام تحقیق حاضر می هایمشارکت

گیری از د راهکارهایی جهت توسعه ورزش مدارس با بهرهضمن رفع خلط تحقیقاتی سبب ایجا

اده استف دغدغهتواند سبب گردد تا مردمی گردد. با این توجه تحقیق حاضر زمان می هایمشارکت
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عنوان مردمی به هایمشارکتازپیش افزایش دهد. مردمی در این حوزه را بیش هایمشارکتاز 

عنوان یک باشد. ورزش بهدر سطح جهان مشخص میهای اجتماعی ترین فعالیتیکی از کلیدی

مردمی دارد. با توجه به  هایمشارکتمسئله اجتماعی بیش از هر زمان دیگری نیاز به ارتقای 

وپرورش در کشور باألخص کمبود منابع مالی در ورزش مشکالت مالی موجود در سیستم آموزش

تواند ایفا نماید. تحقیقات مهمی را میمردمی نقش  هایمشارکتهای مدارس، استفاده از ظرفیت

مردمی تمرکز باالیی را در حوزه مدیریت شهری داشتند و مسائل  هایمشارکتموجود در حوزه 

خوبی مورد پوشش قرار ندادند. این مسئله سبب مربوط به ورزش و بخصوص ورزش مدارس را به

تی سبب گردیده است تا شواهد و گردید تا خأل تحقیقاتی در این حوزه ایجاد گردد. خأل تحقیقا

خصوص ورزش مردمی در توسعه ورزش به هایمشارکتگیری از اطالعات کافی در خصوص بهره

مدارس وجود نداشته باشد. به صورتی که امروزه در مسیر توسعه ورزش مدارس استفاده منظم و 

وزه تنها از مردمی نشده است. به صورتی که در این ح هایمشارکتهای کاملی از ظرفیت

دهد که جهت توسعه شده است. این مسئله نشان میهای خیرین و برخی والدین استفادهظرفیت

مردمی نداشته باشند.  هایمشارکتهای ورزش مدارس استفاده هدفمند و منظمی از ظرفیت

 مردمی استفاده نمایند که این مسئله هایمشارکتهای امروزه ورزش مدارس نتوانسته از ظرفیت

مردمی و توسعه  هایمشارکتتواند تا حدی به علت نبود شواهد علمی در خصوص رابطه بین می

های ورزشی مدارس باشد. از طرفی ضعف تحقیقاتی در این حوزه سبب گردیده است تا فعالیت

عنوان یک دغدغه در کشور ایران مردمی در توسعه ورزش مدارس به هایمشارکتگیری از بهره

دد. این مسئله سبب بروز مشکالتی درروند توسعه ورزش مدارس کشور ایران در مشخص نگر

های اجراشده در حوزه گردیده است. کمبود شواهد در این حوزه سبب گردیده است تا فعالیت

مردمی در کشور ایران با مخاطرات و  هایمشارکتگیری از توسعه ورزش مدارس با بهره

یر ارائه مدل تأثسبب گردیده است تا تحقیق حاضر باهدف هایی همراه باشد. این مسئله شکست

های ورزشی مدارس انجام گردد؛ بنابراین اهداف تحقیق مردمی بر توسعه فعالیت هایمشارکت

 باشد؛صورت زیر میحاضر به

مردمی در ورزش  هایمشارکتهای فردی در جهت بهبود شناسایی عوامل مربوط به جنبه

 مردمی هایمشارکتفرهنگی در جهت بهبود -مدارس، شناسایی عوامل مربوط به مسائل اجتماعی

 مردمی هایمشارکتدر ورزش مدارس، شناسایی عوامل مربوط به مسائل مدیریتی در جهت بهبود 

می مرد هایمشارکتدر ورزش مدارس و شناسایی عوامل مربوط به حقایق ورزشی در جهت بهبود 

 در ورزش مدارس.
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 مبانی نظری

 :مفهوم مشارکت

واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیر شدن و تجمع برای منظور خاص است. در مورد 

توان جوهره اصلی آن را های فراوانی شده است، ولی درمجموع میمعنای اصطالحی آن بحث

 نظران مدیریت،رخی از صاحبدرگیری، فعالیت و تأثیرپذیری دانست. با پذیرش این جوهره، ب

اند: مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در تعریف زیر را برای مشارکت ارائه نموده

 های گروهی یاری دهندانگیزد تا برای دستیابی به هدفگروهی است که آنان را برمی هایموقعیت

دادن یر شدن، یاریو در مسئولیت کار شریک شوند در این تعریف سه جزء مهم وجود دارد: درگ

(. این تعریف مستلزم مرور اجمالی بر این سه جزء Kashani, 2015تر )و مسئولیت درك عمیق

 است.

 درگیری ذهنی و عاطفی:

در مرتبه نخست و شاید پیش از هر چیز دیگر، مشارکت به معنی درگیری ذهنی و عاطفی  

خود شخص درگیر است و تنها شود. در مشارکت های بدنی محدود نمیاست و تنها به کوشش

ی شناختشده توسط او درگیر نیست. این درگیری روانهای وی یا امکانات فراهممهارت و توانایی

 درگیر. -درگیر است و نه کار -کند، خوداست و نه جسمانی. انسانی که مشارکت می

 دادن: انگیزش برای یاری

ها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای قابلیتیابد که از شخص در مشارکت این فرصت را می

رو مشارکت با موافقت فرق دارد، در موافقت، های گروهی استفاده نماید. ازایندستیابی به هدف

کند. یگذارند، تصویب مکند، بلکه تنها آنچه را که پیش رویش میای نمیموافقت کننده یاری ویژه

کوشد تا با استفاده از کند که مینده بازی میگیردرواقع در موافقت نقش اصلی را تصمیم

دارد؛ اما مشارکت چیزی بیش از گرفتن موافقت از یک های خویش جمع را به موافقت واتوانایی

گرفته شده است. مشارکت یک دادوستد اجتماعی دوسویه میان مردم جمع برای تصمیم از پیش

ت. درواقع در مشارکت نقش اصلی با های مسئوالن باالدساست و نه روش قبوالندن اندیشه

 های خویش را آشکار سازد.کوشد تا تواناییکننده است که میمشارکت

 پذیرش مسئولیت:

های گروه خود مسئولیت بپذیرند. درواقع انگیزد تا در کوششمشارکت اشخاص را برمی 

تگی، حساس وابسمسئولیتی جای خود را به اتفاوتی و بییابد که بیمشارکت هنگامی تحقق می

 (.Ghafari ,۲۰۱۱هم سرنوشتی و مسئولیت بدهد )
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ه است. ای بودشهر مظهر چنین پدیدهآتن در یونان از نخستین شهرهایی است که با تشکیل دولت

های این اندیشه )مشارکت شهروندی( به یونان باستان و افکار رو ازنظر پیشینه تاریخی رگهازاین

از کل دانسته که از جمع شهروندان  ایمقولهد. افالطون مفهوم شهر را گردافالطون و ارسطو بازمی

داند و آید و در دولت آرمانی جمهوری مقبولیت مردم را سد راه حصول به خیر اعلی میپدید می

ای کند و دولت برشهر، همانند عضو بدن موجود زنده تلقی میارسطو نیز رابطه شهروند را با دولت

های (. این دیدگاهMontazeri, 2010یابد )تی آدمی )شهروند( ضرورت میکشف قوانین بهزیس

های سیاسی مختلف رسوخ نمود، جمع گرایانه و ارگانیسمی طی قرون بعد در افکار و نظام

توان در آثار افرادی مانند هگل نیز مشاهده کرد. البته درروم های این اندیشه را میکه رگهطوریبه

در  (.(Goodvin,2017گرفته، اما خیلی ضعیف بوده است ز در این مورد انجامباستان مطالعاتی نی

شهر در گر شد و شهروند و دولتوسطی با ظهور فئودالیسم رعیت جای شهروند جلوهدوره قرون

جامعه سیاسی جای خود را به کلیسا و پاپ داد. در این دوران به دالیل انسداد اجتماعی در ابعاد 

های علمی مطالعه و پژوهش بسیار محدود بوده است و در خصوص در زمینهبه سیاسی اقتصادی و

رغم تمایزات سیاسی، اجتماعی این روند پژوهش بسیار کند بوده است. پس از رنسانس شرق نیز به

و ظهور اندیشه فلسفه سیاسی جدید بحث نظام حکومتی و مدیریتی مطرح گردید. در این مرحله 

ر ضعیف و سطحی موردبحث اندیشمندان قرارگرفته که اساساً ماهیتی طومشارکت شهروندی به

طورکلی مشارکت شهروندی در این برهه از زمان با (. بهKashani, 2015سکوالریسمی داشت )

هرتقدیر به دنبال انقالب صنعتی و دوره نوسازی به دلیل اندیشه لیبرالیستی همراه بوده است. به

ای جدید گشت و این توسعه با آثار ، پدیده شهرنشینی وارد مرحلههای مختلففراهم آمدن زمینه

مثبت و منفی همراه بود. بنابراین اندیشمندان هرکدام از منظر خاصی به پیامدهای فوق در شهر 

ل و شهرسازی مسائ ریزیبرنامهای دیگر از نگاه شناختی وعدهنگریستند. برخی از دیدگاه جامعه

رکت شهروندی را موردنقد و تحلیل قراردادند. البته خاستگاه این ویژه بحث مشاشهری را به

 (.(Montazeri, 2010ها را در شهرهای اروپایی و آمریکایی باید پی گرفت بررسی

مارکس، وبر و دیگر جامعه شناسان ازجمله کسانی بودند که به مسائل شهری و نقش شهروندان 

ای خاص به این موضوع رها و رویکرد خود از زاویهدر امور شهری پرداختند و هرکدام بنا به باو

نگاه کردند و سپس به توصیف متغیرهای مؤثر ادامه دادند. در این میان ماکس وبر با تأکید بر 

عنوان یک ابزار کلیدی در تشکیل شهر صحه گذاشت. دوریم شهر را توسعه مشارکت شهروندی به

دانست و آن را عاملی در برقراری نظم ندان( میعامل مؤثر در تسریع و رشد کار اجتماعی )شهرو

های شهری( نظم پنداشت. پارسونز معتقد است اجتماع هنجاری )گروهو حل امور شهری می

کند و لومان و میتزتال نقش اعتماد شهروندان را در نظم اجتماعی عمومی )شهر( را تنظیم می
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ارکت شناسایی است، تأکید بر مشها قابلکند. بدین ترتیب آنچه در بطن این تحلیلمهم تلقی می

شهروندان بر حل مشکالت و معضالت اجتماعی شهر است که عموماً به اجتماعی و گروهی بودن 

از زاویه دیگر افزایش مهاجرت اقوام مختلف  (.(Jones,2020اند این مشارکت توجه داشته

سیاری از شهرهای کشور به سبب شد که ب ۲۰و  ۱۹خصوص اروپائیان به امریکا در طول قرن به

های متعددی با هویت قومی و شهرهای چند فرهنگی بدل شوند، که در درون خود از محلهکالن

ای تبدیل شوند. این دگرگونی موجب بسط و گسترش تحقیقات در این زمینه طبقاتی و حرفه

ات شهری به ها در مطالعها و همسایگیگشت و شاید برای نخستین بار مفاهیم مشارکت، محله

گونه جدید مطرح شد. به هر شکل در فاصله دو جنگ جهانی این موضوعات در مکتب شیکاگو 

صورت جدی موردبحث قرار گرفت. در این مفهوم محله شهری بامعنای سرزمین و هویت انطباق به

ه دهای بسیار پویا و متحول دانسته که رابطه پیچیهای شهری را پهنهپوشانی داشت و محلهو هم

 ,Kashaniگیرند های شهری قرار میهای درونی خود و سایر جماعتو تفسیرپذیری با جماعت

2015).) 

ویژه در جوامع ترین عوامل درروند رشد و توسعه اجتماعی اقتصادی هر ملت، بهیکی از مهم

سعه شهری و روستایی، نقشه حضور فعاالنه مردم در اداره جامعه خود است. هر گامی که درراه تو

شود که شود، باید با همراهی مردم باشد؛ چون مشارکت و همراهی مردم باعث میبرداشته می

ای که از عمر نظام مقدس ها به اهداف و اهداف، به عمل تبدیل شوند. در سه دهههای آنخواسته

گذرد، هرجایی حضور مردم پررنگ بوده، نقطه قوتی برای مسئوالن جمهوری اسالمی ایران می

جادشده است؛ به همین دلیل در حوزه اجتماعی باید مشارکت مردمی را سرلوحه اقدامات قرارداد ای

Montazeri, 2010) . )صورت ها ازجمله مدیریت شهری بهمردمی در برخی حوزه هایمشارکت

ها از این مسئله نهایت مناسبی موردپژوهش قرارگرفته است و مدیریت شهری در برخی محیط

(. کارکردهای بسیار Mohamadi & Ghahreman Tabrizi, 2018استفاده را نموده است )

ها از ت تا سایر حوزهمردمی در مباحث مدیریت شهری سبب گردیده اس هایمشارکت

مردمی استفاده چندانی را نداشته باشند. ضعف در خصوص آگاهی و دانش در  هایمشارکت

صورت کاماًل مشخص جز مدیریت شهری بهها بهمردمی در سایر حوزه هایمشارکتخصوص 

های مختلف سبب گردیده است تا مردمی در حوزه هایمشارکتهای باشد. ظرفیتمشهود می

 هایمشارکتهایی در این خصوص انجام گردد اما فقدان دانش کافی سبب گردیده است تا تالش

 .(Montazeri, 2010) گیر در ابعاد مختلف جامعه مورداستفاده قرار نگیردصورت همهمردمی به

ناپذیر عصر ما همه ابعاد انسانی را در سطوح عنوان نیاز اجتنابپذیری اعضای جامعه بهمشارکت

 پذیری از رویکردهایدهند. فرایند مشارکتفکری، عاطفی و رفتاری تحت پوشش قرار می مختلف
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ی کند تا شرایط و موانع فرهنگمند بودن کنش اجتماعی ایجاب میتوجه است اما نظاممتفاوتی قابل

پذیری اعضای جامعه بررسی شود. امروزه مقوله مشارکت مردم شرط توفیق هر نوع برنامه مشارکت

رود و علت این امر نیز گستردگی و تنوع یافت کالن اقتصادی، اجتماعی و توسعه بشمار میو ره

توان به برداشتی محدود از مفهوم فراگیر مشارکت های مشارکت است بنابراین هرگز نمیزمینه

دار، ارادی، اختیاری و ارزشی بین کنشگر و زمینه اجتماعی و اکتفا کرد. لذا مشارکت، کنش هدف

شود و در این طور که مالحظه میمنظور نیل به هدف معین و مشترك است، همانی او بهمحیط

کننده را از حالت غیرفعال تعریف ارادی بودن مشارکت مورد تأکید است که درنتیجه مشارکت

سازد، مشارکت شامل فعال بودن موقعیت و امکان تحت تأثیر قرار گرفتن فرد در آن خارج می

(. Matin, 2003در این صورت این امر چیزی بیش از سهم داشتن است )موقعیت است که 

 های مختلفهای انسانی، مالی و فنی در جهت تقویت حوزهمشارکت همواره سعی در بهبود ظرفیت

عنوان های مشارکتی باید بهروش .(Mohamadi & Ghahreman Tabrizi, 2018)دارد 

های پژوهش و توسعه توانند مکملی برای دیگر روشیای از ابزار ضروری دیده شود که ممجموعه

ها. هدف از مشارکت، توانمندسازی افراد برای مشارکت متداول باشند و نه جایگزینی برای آن

ری کارگیخودجوش است. درواقع مشارکت فرایندی است که موجب تحرك بخشی منابع محلی، به

آوری ردم محلی در تعریف مشکالت، جمعگیری، درگیری مهای متنوع اجتماعی در تصمیمگروه

مردمی  هایمشارکت(. استفاده از Moradi, 2009شود )ها میو تحصیل اطالعات و اجرای پروژه

عنوان یکی از مسائل مهم در کشورهای پیشرفته های مختلف بهدر جهت بهبود وضعیت حوزه

جاد تغییراتی عمده درروند واسطه مشارکت خود سبب ایباشد. به صورتی که مردم بهمدنظر می

صورت کلی (. بهPark, 2016گردند )خصوص مسائل آموزشی در مدارس میها بهکلی برخی حوزه

عنوان یکی از راهکارهای مردمی در ارتقا سطوح آموزشی و یادگیری به هایمشارکتگیری از بهره

 (.(Sharafi, 2009مهم همواره مدنظر بوده است 

 شناسیروش

 صورت میدانی اجرایی گردید.حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به پژوهش

الف( بخش کیفی: روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. 

پردازد و اعتقاد بر این است که در این تجربیات پدیدارشناسی به بررسی تجربیات واقعی افراد می

کنندگان در تحقیق حاضر شامل هم و بررسی هستند. مشارکتفهایی وجود دارند که قابلجوهره

ن کنندگان در ایصورت داوطلبانه در ورزش مدارس مشارکت داشتند. مشارکتافرادی بودند که به

ال با حگیری همگون و درعینگیری هدفمند و با رویکرد انتخاب نمونهپژوهش با استفاده از نمونه
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دند. این مسئله تا رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت. درنهایت گیری شرعایت حداکثر تنوع نمونه

شده از واسطه برخی اطالعات کسبمصاحبه در این خصوص انجام گردید. این افراد به ۱5تعداد 

وپرورش و همچنین مدارس مشخص شدند. به صورتی که محققین با استفاده از سوی آموزش

طلبانه در ورزش مدارس مشارکت داشتند را مشخص های حضوری، لیستی از افرادی که داومراجعه

 و مطابق با این لیست میدان تحقیق در بخش کیفی مشخص گردید.

ابزار گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. مصاحبه نیمه 

قع اترین انواع مصاحبه است که در تحقیقات کیفِی مورداستفاده وساختاریافته یکی از معمول

ن گیرد که گاهی به آشود. این مصاحبه بین دو حد نهایی ساختاریافته و بدون ساختار قرار میمی

شود، اما های مشابهی پرسیده میگویند که در آن از تمام پاسخگوها سؤالمصاحبه عمیق هم می

 ولیت رمزگردانیاند ارائه دهند، در این مورد مسئها آزادند که پاسخ خود را به هر طریقی که مایلآن

ها بر عهده پژوهشگر است. جهت بررسی روایی از قابلیت باورپذیری بندی آنها و طبقهپاسخ

پذیری و تائید پذیری استفاده گردید. بدین منظور محقق جهت بررسی قابلیت )اعتبار(، انتقال

هت ذار جباورپذیری از تائید فرایند پژوهش توسط هشت متخصص و همچنین استفاده از دو کدگ

کدگذاری چند نمونه مصاحبه جهت کسب اطمینان از یکسانی دیدگاه کدگذاران استفاده گردید. 

پذیری از نظرات سه متخصص که در پژوهش مشارکت نداشتند در همچنین جهت بررسی انتقال

های پژوهش مورد مشورت قرار گرفتند. همچنین جهت بررسی قابلیت تائید پذیری از مورد یافته

های موردنیاز استفاده گردید. جهت بررسی ها و بررسی آنان در زمانو ضبط تمامی مصاحبهثبت 

 صورت که از اعضای این کمیته تخصصی جهتهای تخصصی استفاده گردید. بدینپایایی، از کمیته

ها استفاده های مربوط به مصاحبهها و همچنین ارزیابی و برنامهکدگذاری موازی برخی مصاحبه

دگذاری در این پژوهش به دو صورت شامل کدگذاری اولیه و کدگذاری ثانویه انجام شد. شد. ک

ها، استخراج مفـاهیم و جمـالت اصـلی، تـشکیل کدگذاری اولیه شامل خواندن خط به خط داده

ها، مـشخص نمـودن بندی دادهمقوالت و طبقات اولیه بود. همچنین کدگذاری ثانویه شامل طبقه

 های کیفی، از تحلیلوتحلیل دادهمنظور تجزیه، تـشکیل طبقـات نهایی بود. بهزیـر طبقـات

های ویژه در پژوهشهای کیفی بههای تحلیل دادهموضوعی استفاده گردید که از کارآمدترین روش

های فرعی واصلی در خصوص اهداف پدیدار شناختی است. در طی انجام این تحلیل، مضمون

های جمعیت شناختی مربوط به مچنین جهت بررسی یافتهتحقیق شناسایی شد. ه

 کنندگان در تحقیق از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد استفاده گردید.مشارکت
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 های پژوهشیافته

شده به نمایش گذاشته ۱کنندگان تحقیق حاضر در جدول های توصیفی مربوط به مشارکتیافته

 است.

 

 کنندگان. ویژگی مشارکت۱جدول 

 درصد فراوانی هاگروه های جمعیت شناختیویژگی

 جنسیت
 66/۷ ۱۰ مرد

 ۳۳/۳ 5 زن

 

 سطح تحصیالت

 46/۷ ۷ دکتری

 ۳۳/۳ 5 کارشناسی ارشد

 ۲۰/۰ ۳ کارشناسی

 رده سنی

 ۱۳/۳ ۲ سال ۳5زیر 

 4۰/۰ 6 سال ۳5-5۰

 46/۷ ۷ سال 5۰باالی 

 

زن بودند.  %۳/۳۳مرد و  %۷/66کنندگان شامل نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که مشارکت

بیشترین  %۷/46پژوهش افراد دارای مدرك تحصیلی دکتری با  هاینمونههمچنین از این میان 

درصد  ۷/46سال با  5۰رده سنی باالی  . نتایج توصیفی نشان داد که افراد باباشندمیتعداد را دارا 

 ترین فراوانی را دارا بودند.بیش

 

 دهد.، نتایج مربوط به کدهای استخراجی به همراه فراوانی را نشان می۲جدول شماره 
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 . کدهای استخراجی بخش کیفی۲جدول 

 مضمون فرعی
 مضمون اصلی فراوانی

 جنسیت
۸ 

مضمون اصلی اول: 

 قومیت های فردیجنبه
۹ 

 سابقه ورزشی
۱۰ 

 ورزش مدارسشفافیت فرایندهای 
۱۲ 

مضمون اصلی دوم: 

-مسائل اجتماعی

 فرهنگی

 ایجاد و بسط مسئولیت اجتماعی
۷ 

 های فرهنگی در مدارسکنترل تفاوت
6 

 گسترش روحیه تعاون و مشارکت در مدارس
۱۲ 

 های شرعی مشارکت در ورزش مدارسبازگو نمودن جنبه
۱4 

های هنری و ورزشی جهت استفاده از افراد مشهور و چهره کشور در عرصه

 مردمی هایمشارکتجذب 

۱5 

 رسانی در خصوص نیازهای مردمی در حوزه ورزش مدارساطالع
۸ 

مضمون اصلی سوم: 

 مردمی هایمشارکتشده از سوی نظارت بر منابع جذب مسائل مدیریتی
۹ 

 نیازهای ورزشیهای فردی و همسویی ظرفیت
۷ 

 های مربوط به ورزش مدارسمشخص نمودن اهداف و برنامه
۸ 

مضمون اصلی چهار: 

 حقایق ورزشی

 معرفی استعدادهای ورزشی در مدارس
۷ 

 های ورزش مدارسایجاد سیستم گزارش دهی در خصوص فعالیت
6 

 ها از مدارسایجاد بستر در جهت بازدید افراد و گروه
5 

مضمون فرعی استخراج گردید. ادامه به ارائه توضیحاتی  ۱6مضمون اصلی و  4پژوهش طی این 

 در این خصوص اقدام گردید.

مردمی در  هایمشارکتهای فردی در جهت بهبود سؤال اول پژوهش: عوامل مربوط به جنبه

 باشد؟ورزش مدارس چه می
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 های فردیجنبهمضمون اصلی اول: 

مردمی در ورزش  هایمشارکتگیری افراد جهت بهبود یممسائل فردی نقش مهمی در تصم

 هایمشارکتتواند زمینه جهت های فردی دارد که میها اشاره به تفاوتگردد. این جنبهمدارس می

مردمی در ورزش مدارس را فراهم نماید. در این تحقیق سه مضمون فرعی شامل جنسیت، قومیت 

 های فردی مشخص گردیدند.بهعنوان جنافراد و سابقه ورزشی افراد به

 جنسیت افراد -

بدون شک بین زنان و مردان در برخی مسائل ازجمله احساسات ": ۳کننده شماره مشارکت

ها سبب گردیده است تا بر رفتارهای افراد جهت مشارکت در ورزش تفاوت وجود دارد. این تفاوت

تواند های جنسیتی میبا تفاوتمدارس تأثیرگذار باشد. توجه به جنسیت و تطابق شرایط محیطی 

خواهم بگویم ها در ورزش مدارس را فراهم نماید. من نمیبستر مناسبی جهت حضور تمامی گروه

بایستی به جنسیت در که زنان و یا مردان تمایل بیشتری به حضور در ورزش مدارس دارند اما می

جه نمود تا بتوان بهترین جهت ایجاد عالقه در میان افراد جهت مشارکت در ورزش مدارس تو

 ."شرایط را برای زنان و مردان ایجاد نماید

 قومیت افراد -

تواند باعث شود تا سازی مدارس از منظر قومیتی میامروز یکسان": ۸کننده شماره مشارکت

تواند در طور شک قومیت میهای تمامی افراد در حوزه ورزش مدارس استفاده نمود. بهاز ظرفیت

 واسطهعنوان مشارکت در ورزش مدارس تأثیرگذار باشد. من خودم بهحضور افراد به حضور یا عدم

قومیتی که داشتم و حس نیازی که شکل گرفت باعث شد در ورزش مدارس مشارکت کنم و 

 ."حضوری فعالی داشته باشم

 سابقه ورزشی افراد -

توان تر میراحتامروز کسی خود خودش ورزشکاران بوده است را " :5کننده شماره مشارکت

های آنان در مسیر توسعه ورزش مدارس استفاده نمود. من به ورزش مدارس کشاند و از ظرفیت

بایستی به ورزش دانش آموزان توجه نمود و تمام تالش واسطه ورزشکار بودنم احساس کردم میبه

تری رت مناسبصوخودم را جهت مشارکت در ورزش مدارس انجام دادم. به نظرم افراد ورزشکار به

واسطه تواند بهکنند. این مسئله میشوند و فعالیت میهای ورزشی مدارس جذب میدر محیط

گردد تا کاًل ورزش برای یک فرد ورزشکار مهم و کلیدی حس عالقه و تعصبی باشد که سبب می

 ."دهای ورزشی مدارس جذب نموصورت مناسبی در محیطتوان افراد را بهصورت میگردد. بدین
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 هایمشارکتفرهنگی در جهت بهبود -سؤال دوم پژوهش: عوامل مربوط به مسائل اجتماعی

 باشد؟مردمی در ورزش مدارس چه می

 فرهنگی-مسائل اجتماعیمضمون اصلی دوم: 

فرهنگی ازجمله ایجاد اعتماد اجتماعی و -های اجتماعیاین مسائل توجه به برخی فعالیت

مردمی در ورزش مدارس اشاره دارد.  هایمشارکتگیری فرهنگ مناسب در جهت همچنین شکل

مردمی  هایمشارکتبه عبارتی این مسئله از منظر اجتماعی و فرهنگی بستر مناسبی جهت بهبود 

های فرعی این مسئله شامل شفافیت فرایندهای ورزش ا فراهم نماید. مضموندر ورزش مدارس ر

های فرهنگی در مدارس، گسترش روحیه مدارس، ایجاد و بسط مسئولیت اجتماعی، کنترل تفاوت

های شرعی مشارکت در ورزش مدارس و استفاده تعاون و مشارکت در مدارس، بازگو نمودن جنبه

 مردمی بود. هایمشارکتهای هنری و ورزشی جهت جذب در عرصه از افراد مشهور و چهره کشور

 شفافیت فرایندهای ورزش مدارس -

ای که نیاز به حمایت در حوزه ورزش داشت و از من دیدم مدرسه": ۷کننده شماره مشارکت

 های ورزشباشد، تصمیم گرفتم در فعالیتها کامالً مشخص میطرفی تمامی فرایندها و برنامه

دیدم قرار است حضور من از منظر مالی و معنوی در ارکت کنم. بدون شک من اگر میمدارس مش

ورزش یک مدرسه دارای ابهام باشد و مشخص نباشد که این مشارکت من دقیقاً چه تأثیراتی دارد، 

ای به مشارکت در ورزش نداشتم. من اگر تصمیم گرفتم به کمک ورزش یک خب به طبع عالقه

شک زمینه را مهیا دیدم و مشاهده کردم که حضور من دقیقًا چه آثار مثبتی  مدرسه بیایم، بدون

تواند ها، اهداف و فرایندهای ورزش مدارس میسازی فعالیتبر ورزش مدرسه دارد. به نظرم شفاف

 دهنده اهمیت شفافیتخوبی به ورزش مدارس جذب کند. این مسئله نشانبقیه افراد مثل من را به

 ."باشدمیدر ورزش مدارس 

 ایجاد و بسط مسئولیت اجتماعی -

حضور داوطلبانه در ورزش مدارس پاسخ به نیازهای جامعه " :۱4کننده شماره مشارکت

وپرورش شکل و گسترش یابد. مسئولیت باشد. باید مسئولیت اجتماعی در ارکان آموزشمی

های نیازمند حمایت توجه گروهای به دانش آموزان و سایر کند تا به هر نحوهاجتماعی ایجاب می

جدی نمود. خود من دیدم مسئولیتی دارم که به ورزش مدارس به خاطر نیازهای جدی که دارد، 

کمک نماید. این مسئله سبب گردید تا تصمیم به فعالیت، حضور و مشارکت در ورزش مدارس 

 ."بگیرم
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 های فرهنگی در مدارسکنترل تفاوت -

های مانند جامعه خودمان، تفاوتون شک امروزه در مدارس بهبد" :۱۰کننده شماره مشارکت

تواند یکسانی مناسبی در مدارس ایجاد کند. امروزه ها میفرهنگی وجود دارد. توجه به این تفاوت

تواند خود یک تهدید باشد. ها در مدارس وجود دارد و این مسئله میها و فرهنگاز تمامی گروه

 هایمشارکتهای موجود زمینه جهت جذب با کنترل فرهنگ توانجهت رفع این تهدید می

های فرهنگی طورکلی خود مدارس را فراهم نمود. وجود این تفاوتمردمی در ورزش مدارس و به

تواند مشکالت جدی در این خصوص هایی منفی در این خصوص میگیری تعارضواسطه شکلبه

 ."ایجاد نماید

 مدارسگسترش روحیه تعاون و مشارکت در  -

مردمی پاسخ به برخی مسائل اجتماعی ازجمله وجود  هایمشارکت": ۲کننده شماره مشارکت

تواند روحیه مشارکت و تعاون افراد را بهبود باشد. این جو مییک جو همکاری در این خصوص می

مردمی در ورزش مدارس  هایمشارکتدهد. بدون برخورداری از این روحیه امکان جذب 

تواند نقش کلیدی وپرورش میگیری روحیه تعاون در محیط آموزشنیست. شکلپذیر امکان

گردد تا حس های ورزش مدارس داشته باشد. این روحیه سبب میدرروند جذب افراد در فعالیت

 ."های مدرسه جذب نمایدنیازی در افراد ایجاد گردد که آنان را در محیط

 مدارس های شرعی مشارکت در ورزشبازگو نمودن جنبه -

آثار معنوی، دینی و شرعی مشارکت مردمی در ورزش مدارس ": ۹کننده شماره مشارکت

تواند آثار مثبتی در جهت جذب بایستی مشخص و بارز شود. مشخص بودن این مسئله میمی

تواند حس تکلیفی مردمی در ورزش مدارس گردد. مشخص بودن مسائل شرعی می هایمشارکت

تواند جهت حضور در ورزش مدارس را ایجاد کند که این مسئله نیز می مندبرای افراد عالقه

 ."مردمی در ورزش مدارس را بهبود دهد هایمشارکت

های هنری و ورزشی جهت جذب استفاده از افراد مشهور و چهره کشور در عرصه -

 مردمی هایمشارکت

استفاده از حضور افراد مطرح جامعه در ورزش مدارس و ": ۱۲کننده شماره مشارکت

تواند یک سیستم انگیزشی ایجاد کند تا من و های آنان به هر نحوه مالی و غیرمالی میظرفیت

های مند کند. من دیدم برخی افراد مطرح در فعالیتدیگری را به سمت ورزش مدارس عالقه

ورزش  زخیرخواهانه فعالیت جدی دارند و من نیز تصمیم به این مسئله نمودنم. درنهایت دیدم نیا



 واکاوی پدیدار شناختی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکتهای مردمی در ورزش مدارس �� 404

باشد و درنهایت تصمیم گرفتم که این مسئله را های مالی جدی و مبرم میمدارس به حمایت

 ."انجام دهم

مردمی در  هایمشارکتسؤال سوم پژوهش: عوامل مربوط به مسائل مدیریتی در جهت بهبود 

 باشد؟ورزش مدارس چه می

 مضمون اصلی سوم: مسائل مدیریتی

ها در جهت گیری زیرساختتواند زمینه را جهت بستر اولیه و شکلهای مدیریتی میجنبه

رسانی در خصوص نیازهای مردمی عمومی را فراهم نماید. در این تحقیق اطالع هایمشارکتجلب 

مردمی و همسویی  هایمشارکتشده از سوی در حوزه ورزش مدارس، نظارت بر منابع جذب

 عنوان مضامین فرعی مسائل مدیریتی مشخص شدند.نیازهای ورزشی بههای فردی و ظرفیت

 رسانی در خصوص نیازهای مردمی در حوزه ورزش مدارساطالع -

باشد یا نه؟ بدون مردم باید بدانند که در مدارس به آنان نیاز می ": ۱۳کننده شماره مشارکت

چگونه انتظار داریم که افراد  شک وقتی کسی اطالعی ندارد که ورزش مدارس چه نیازهایی دارد،

 ."رسانی در این خصوص ایجاد گردد.بایستی اطالعبه این حوزه جذب شوند. پس باید اوصاف می

 مردمی هایمشارکتشده از سوی نظارت بر منابع جذب -

گردد تا منابع ای در مردمی سبب می هایمشارکتبدون شک ": ۱۱کننده شماره مشارکت

نکه امروز مشارکت مردمی را شکل دهیم و از طرفی مدیریتی در خصوص مدارس ایجاد گردد. ای

عتمادی اایم بلکه باعث ایجاد بیتنها به ورزش مدارس خیانت کردهاین ظرفیت نداشته باشیم نه

بایستی یکی از اصول مهم در ورزش مدارس باشد. مدیریت هزینه میعمومی در این خصوص می

ت صورت مناسبی به بهبود وضعیین خصوص ایجاد گردد تا بتوان بههای مناسبی در اباشد و نظارت

 ."مردمی در ورزش مدارس اقدام نمود هایمشارکت

 های فردی و نیازهای ورزشیهمسویی ظرفیت -

های افراد در ورزش مدارس بایستی از هر یک از ظرفیتمی": ۱5کننده شماره مشارکت

 های موردنیاز در ورزشهای فردی و فعالیتن ظرفیتدرستی استفاده گردد و ارتباط منطقی میابه

 هایمشارکتایجاد نمود تا بتوان نهایت استفاده را نمود. این مسئله یکی از مسائل مهم در جلب 

 ."باشدهای مربوط به ورزش مدارس میمردمی در فعالیت

دمی مر هایمشارکتسؤال چهارم پژوهش: عوامل مربوط به حقایق ورزشی در جهت بهبود 

 باشد؟در ورزش مدارس چه می
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 حقایق ورزشیمضمون اصلی چهار: 

های های ورزش مشخص نماید و شکافتواند شواهد عینی در خصوص واقعیتحقایق ورزشی می

های موجود در این خصوص را کامالً مشهود نماید. در این تحقیق مشخص نمودن اهداف و برنامه

ای ورزشی در مدارس، ایجاد سیستم گزارش دهی در مربوط به ورزش مدارس، معرفی استعداده

عنوان ها از مدارس بههای ورزش مدارس و ایجاد بستر در جهت بازدید افراد و گروهخصوص فعالیت

 مضامین فرعی حقایق ورزشی مشخص شدند.

 های مربوط به ورزش مدارسمشخص نمودن اهداف و برنامه -

مدارس باید مشخص شود. امروز اگر بدانیم مسیر آینده ورزش " :۷کننده شماره مشارکت

ورزش در مدارس چه هدفی دارد و چه مشکالتی در جهت دستیابی به این اهداف وجود دارد، 

تواند سبب شود تا دغدغه الزم در خصوص ورزش مدارس شکل گیرد. نامشخص بودن اهداف می

ه روند جلب تواند سردرگمی در این خصوص ایجاد کند که این مسئلورزش مدارس می

تواند ضمن مشخص کند. عینی بودن اهداف میمردمی در مدارس را دچار اختالل می هایمشارکت

 نمودن مشکالت فعلی سبب گردد تا

 معرفی استعدادهای ورزشی در مدارس -

باید بدانیم که امروزه کشورهای پیشرفته از مدارس استعدادهای ": ۹کننده شماره مشارکت

نمایند. اگر مردم عنوان یک سرمایه انسانی معرفی میدهند و بهپرورش میورزشی را جذب کرده، 

ای از استعدادهای ورزشی بدانند که چه استعدادهای ورزشی وجود دارند و مدارس گنجینه

تواند آنان را جهت حمایت از ورزش مدارس و صرف منابع مالی و مادی در این باشد، میمی

که استعدادهای ورزشی در مدارس وجود دارد و به عیناً این خصوص راغب کند. خودم من دیدم 

های کلیدی برای من در جهت حمایت از ورزش استعدادها را دیدم و واقعاً لذت بردم. یکی از انگیزه

دانستم آینده در اند که میآموزانی بودهمدارس وجود همین استعدادها و دیدن و مشاهده دانش

عنوان یک گنج ارزشمند در ورزش ایران معرفی شوند. وانند بهتهای ورزشی مختلفی میرشته

تی بایستواند آینده ورزش کشور ایران را تأمین کند. میوپرورش میمردم باید بدانند که آموزش

 ."خوبی باور کردبه این قضیه ایمان داشت و آن را به

 های ورزش مدارسایجاد سیستم گزارش دهی در خصوص فعالیت -

دهم و انتظار دارم اگر امروز کاری برای ورزش مدارس انجام می": ۱کننده شماره مشارکت

شده است. باید کنم، بعد مشخص شود این هزینه کجا و به چه صورت اعمالای را صرف میهزینه

شده در این خصوص ارائه شود تا من و افرادی مانند من جهت حضور های انجامگزارشی از فعالیت



 واکاوی پدیدار شناختی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکتهای مردمی در ورزش مدارس �� 406

زش مدارس راغب شوند و از طرفی یک انگیزش مناسب و اعتماد عمومی جهت حضور دیگر در ور

 ."افراد در ورزش شکل گیرد

 ها از مدارسایجاد بستر در جهت بازدید افراد و گروه -

بار در یک فعالیت ورزشی در یک مدرسه حضور پیدا من یک": ۱۲کننده شماره مشارکت

میگم که وجود بستری در جهت اینکه افرادی مثل من در مند شدم. همیشه کردم. خیلی عالقه

تواند یک درك کلی را ایجاد های ورزشی جذب شوند و ماهیت ورزش مدارس را ببینند، میفعالیت

ها مواجهه شوند. به نظرم بازدید از مدارس و دیدن برخی کند که این مسئله آنان با واقعیت

های ورزشی ند دغدغه الزم جهت مشارکت در فعالیتتواهایی که وجود دارد میمشکالت و آسیب

 ."مدارس را ایجاد کند و همچنین زیربنای حضور سایر افراد را فراهم نماید

مردمی در ورزش مدارس  هایمشارکتبا توجه به نتایج تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر بهبود 

ی و حقایق ورزشی فرهنگی، مسائل مدیریت-های فردی، مسائل اجتماعیبخش شامل جنبه 4در 

مردمی در ورزش مدارس را نشان  هایمشارکتعوامل مؤثر بر بهبود  ۳مشخص گردید. جدول 

 دهد.می

 

 مردمی در ورزش مدارس هایمشارکت. عوامل مؤثر بر بهبود ۳جدول 

 حقایق ورزشی        

مشخص نمودن اهداف و 

 هابرنامه

معرفی استعدادهای 

 ورزشی

ایجاد سیستم گزارش 

 دهی

ایجاد بستر در جهت 

 بازدید از مدارس

 

 مسائل مدیریتی

 در خصوص نیازها رسانیاطالع

 نظارت بر منابع جذب شده

فردی و  هایظرفیتهمسویی 

 نیازهای ورزشی

 

فرهنگی-مسائل اجتماعی  

 شفافیت فرایندها

 بسط مسئولیت اجتماعی

 فرهنگی هایتفاوتکنترل 

 روحیه تعاون

 شرعی هایجنبه

 فراد مشهوراستفاده از ا

فردی هایجنبه     

 جنسیت

 قومیت

 سابقه ورزشی

 

 گیریبحث و نتیجه

باشد. عنوان یکی از ابزار مدیریتی در عصر حاضر مشخص میمردمی به هایمشارکت

مردمی در جذب منابع مالی، ارتقای وضعیت انسانی و همچنین  هایمشارکتکارکردهای 

ها های سازمانی و غیرسازمانی موجود سبب گردیده است تا مدیران سازمانگیری از پتانسیلبهره

تواند به پویایی محیطی و افزایش مردمی می هایمشارکتسعی در توسعه آن داشته باشند. ارتقای 
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ان عنومردمی به هایمشارکتمسئله سبب گردیده است،  ایندد. تعامالت اجتماعی نیز منجر گر

یک مسئله کلیدی در سیستم مدیریتی جوامع پیشرفته مشخص گردد. از طرفی ورزش مدارس 

عنوان پایه و اساس توسعه ورزش در جوامع بیش از هر زمان دیگری نیاز به توسعه و تحول به

های بلندمدت ریزیگذاری و برنامهت عدم سرمایهاساسی دارد. این مسئله در کشور ایران به عل

گردد. به عبارتی جهت توسعه ورزش مدارس نیاز است تا بیش از هر کشور دیگری درك می

صورت کامل رفع گردد. این مسئله سبب گردیده است تا های موجود بهمشکالت و محدودیت

ورزش مدارس طراحی و اجرا  مردمی در هایمشارکتتحقیق حاضر باهدف عوامل مؤثر بر توسعه 

 گردید.

های فردی، مسائل نتایج تحقیق حاضر نشان داد که درمجموع چهار عامل کلی شامل جنبه

 هایمشارکتعنوان عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگی، مسائل مدیریتی و حقایق ورزشی به-اجتماعی

مردمی در  هایمشارکتمردمی در ورزش مدارس مشخص گردید. به عبارتی در مسیر توسعه 

فرهنگی، مسائل مدیریتی و حقایق -های فردی، مسائل اجتماعیبایستی به جنبهورزش مدارس می

 هایمشارکت( مشخص نمودند که در مسیر بهبود 2016) Park ورزشی توجه جدی داشت. 

فی های مختلهای اجرایی در بخشهای مختلف مدنظر قرار گیرد و فعالیتبایستی جنبهمردمی می

 بایستیمردمی می هایمشارکتنیز مشخص نمودند که الزمه بهبود  Pandey (2010)انجام گردد. 

صورت جدی اجرایی نمود. با این توجه های مدیریتی، محیط، فرهنگی و اجتماعی را بهجنبه

 Pandey( و 2016)Parkان چنین اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات تومی

مردمی در توسعه ورزش مدارس و  هایمشارکترسد اهمیت باشد. به نظر میهمسو می (2010)

های منسجم و منظم در این خصوص سبب گردیده است تا امروزه در مسیر بهبود و عدم رویه

های مختلفی ازجمله ی در ورزش مدارس، نیازمند توجه جدی به جنبهمردم هایمشارکتگسترش 

له را داشت. این مسئ فرهنگی، مسائل مدیریتی و حقایق ورزشی-های فردی، مسائل اجتماعیجنبه

مردمی در ورزش مدارس نیازمند به  هایمشارکتدهد که در جهت توسعه نشان می

 باشد.تلفی میهای مخهای جامع و توجه به حیطهریزیبرنامه

ی های فردعنوان جنبهحاضر نشان داد که جنسیت، قومیت و سابقه ورزشی به پژوهشنتایج 

مردمی در ورزش مدارس دارد. در تحقیقات مختلفی به این  هایمشارکتنقش مهمی در بهبود 

های فردی ازجمله سن مشخص نمودند که یکی از تفاوت Popp (2016)شده است. مسئله اشاره

های فردی های خیرخواهانه دارد. به عبارتی جنبهافراد در فعالیت هایمشارکتمهم در  نقش

اشی تواند نگیری در جهت مشارکت یا عدم مشارکت را شکل دهند. این مسئله میتواند تصمیممی

 بدون شک بین زنان و "های رفتاری افراد باشد. گیریهای فردی در تصمیماز تأثیرگذاری تفاوت
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ها سبب گردیده است تا ن در برخی مسائل ازجمله احساسات تفاوت وجود دارد. این تفاوتمردا

. این "۳کننده شماره بر رفتارهای افراد جهت مشارکت در ورزش مدارس تأثیرگذار باشد: مشارکت

ه ب"تواند در بروز عالئق جهت حضور در ورزش مدارس نیز تأثیرگذار باشد. های فردی میتفاوت

شوند و فعالیت های ورزشی مدارس جذب میتری در محیطصورت مناسبفراد ورزشکار بهنظرم ا

 ورزش گردد تا کالًواسطه حس عالقه و تعصبی باشد که سبب میتواند بهکنند. این مسئله میمی

صورت مناسبی در توان افراد را بهصورت میبرای یک فرد ورزشکار مهم و کلیدی گردد. بدین

های فردی نقش . به عبارتی تفاوت"5کننده رزشی مدارس جذب نمود: مشارکتهای ومحیط

ا ههای افراد جهت حضور در برخی فعالیتگیریها و همچنین تصمیمکلیدی در رفتارها، نگرش

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شفافیت فرایندهای ورزش مدارس،  ازجمله ورزش مدارس دارد.

های فرهنگی در مدارس، گسترش روحیه تعاون اعی، کنترل تفاوتایجاد و بسط مسئولیت اجتم

های شرعی مشارکت در ورزش مدارس و استفاده از و مشارکت در مدارس، بازگو نمودن جنبه

مردمی  هایمشارکتهای هنری و ورزشی جهت جذب افراد مشهور و چهره کشور در عرصه

مردمی در ورزش مدارس  هایمشارکت فرهنگی نقش مهمی در بهبود-عنوان مسائل اجتماعیبه

نیز مشخص نمودند که ایجاد جو اجتماعی مناسب در جهت  Stinson & Howard (2010) دارد.

در  Moradi (2009)تواند سبب حضور خیرین در ورزش دانشگاهی گردد. جذب خیرین، می

ی انجام های شهرمردمی در کاهش ناامنی هایمشارکتتحقیق خود که باهدف بررسی تأثیر 

تواند در جلب های خود پی بردند که میزان ارتقای فرهنگی افراد، میگرفت، پس از بررسی

نیز پی  Norozi (2008)ساز باشد. های شهری چارههای مردمی جهت مشارکت در فعالیتکمک

باشد. با این توجه مردمی می هایمشارکتترین عامل در جذب بردند که مسائل فرهنگی مهم

 Noroziو  Moradi (2009)ن چنین اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات توامی

یری گتواند بستر مناسبی در جهت شکلفرهنگی می-های اجتماعیباشد. جنبههمسو می (2008)

مردمی  هایمشارکت"نماید. تعامالت اجتماعی جهت حضور افراد در ورزش مدارس را فراهم می

باشد. این جو پاسخ به برخی مسائل اجتماعی ازجمله وجود یک جو همکاری در این خصوص می

. از طرفی این عامل اشاره "۲کننده تواند روحیه مشارکت و تعاون افراد را بهبود دهد: مشارکتمی

د حضور افرا "های فرهنگی و اجتماعی دارد. به شرایط جذب افراد به ورزش مدارس از طریق

تواند های آنان به هر نحوه مالی و غیرمالی میمطرح جامعه در ورزش مدارس و استفاده از ظرفیت

مند کند: یک سیستم انگیزشی ایجاد کند تا من و دیگری را به سمت ورزش مدارس عالقه

باشد. باید حضور داوطلبانه در ورزش مدارس پاسخ به نیازهای جامعه می ". "۱۲کننده مشارکت

وپرورش شکل و گسترش یابد. مسئولیت اجتماعی ایجاب لیت اجتماعی در ارکان آموزشمسئو
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های نیازمند حمایت توجه جدی نمود: ای به دانش آموزان و سایر گروهکند تا به هر نحوهمی

سازی جهت مشارکت مردمی تواند ضمن فرهنگ. به عبارتی این عوامل می"۱4کننده مشارکت

نماید. ذاب نمودن محیط مدارس جهت حضور افراد در آن نیز کمک میدر ورزش مدارس، به ج

 های اجتماعی افراد شکلها و همچنین فعالیتاین مسئله از طریق تأثیرگذاری بر رفتارها، نگرش

رسانی در خصوص نیازهای مردمی در حوزه ورزش نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اطالع گیرد.می

های فردی و مردمی و همسویی ظرفیت هایمشارکتشده از سوی بمدارس، نظارت بر منابع جذ

مردمی در ورزش  هایمشارکتهای فردی نقش مهمی در بهبود عنوان جنبهنیازهای ورزشی به

مشخص  Merchant (2010)شده است. مدارس دارد. در تحقیقات مختلفی به این مسئله اشاره

تواند مسیر جذب خیرین را فراهم ب خیرین میریزی در جهت شناسایی و جذنمودند که برنامه

مردمی  هایمشارکتتواند تالش عملی در جهت جذب رسد عوامل مدیریتی مینماید. به نظر می

مردم  "گیرد. رسانی انجام میدر ورزش مدارس باشد. این مسئله از طریق مختلف ازجمله اطالع

نه؟ بدون شک وقتی کسی اطالعی ندارد که باشد یا باید بدانند که در مدارس به آنان نیاز می

ورزش مدارس چه نیازهایی دارد، چگونه انتظار داریم که افراد به این حوزه جذب شوند. پس باید 

. به نظر "۱۳کننده شماره رسانی در این خصوص ایجاد گردد: مشارکتبایستی اطالعاوصاف می

مردمی در  هایمشارکتعملی در حوزه های واسطه نفوذ بر فعالیترسد عوامل مدیریتی بهمی

نتایج تحقیق حاضر نشان  نماید.ها را فراهم میورزش مدارس زمینه بهبود و گسترش این فعالیت

های مربوط به ورزش مدارس، معرفی استعدادهای ورزشی داد که مشخص نمودن اهداف و برنامه

مدارس و ایجاد بستر در های ورزش در مدارس، ایجاد سیستم گزارش دهی در خصوص فعالیت

 هایمشارکتعنوان حقایق ورزشی نقش مهمی در بهبود ها از مدارس بهجهت بازدید افراد و گروه

تواند اهداف و مردمی در ورزش مدارس دارد. بدون شک ایجاد حقایقی در حوزه ورزش می

هبود های ورزش مدارس را برای همگان مشخص نماید که این مسئله زمینه جهت ببرنامه

مسیر آینده ورزش مدارس باید مشخص شود. امروز اگر بدانیم  "کند. ها را فراهم میمشارکت

ورزش در مدارس چه هدفی دارد و چه مشکالتی در جهت دستیابی به این اهداف وجود دارد، 

. از "۷کننده تواند سبب شود تا دغدغه الزم در خصوص ورزش مدارس شکل گیرد: مشارکتمی

تواند نقش مهمی در جذب واسطه معرفی استعدادهای برتر ورزشی میمسئله بهطرفی این 

باید بدانیم که امروزه کشورهای پیشرفته  "مردمی در ورزش مدارس داشته باشد.  هایمشارکت

عنوان یک سرمایه انسانی دهند و بهاز مدارس استعدادهای ورزشی را جذب کرده، پرورش می

ای م بدانند که چه استعدادهای ورزشی وجود دارند و مدارس گنجینهنمایند. اگر مردمعرفی می

تواند آنان را جهت حمایت از ورزش مدارس و صرف منابع باشد، میاز استعدادهای ورزشی می
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مالی و مادی در این خصوص راغب کند. خودم من دیدم که استعدادهای ورزشی در مدارس وجود 

های کلیدی برای من در دیدم و واقعاً لذت بردم. یکی از انگیزه دارد و به عینًا این استعدادها را

اند آموزانی بودهجهت حمایت از ورزش مدارس وجود همین استعدادها و دیدن و مشاهده دانش

عنوان یک گنج ارزشمند در ورزش توانند بههای ورزشی مختلفی میدانستم آینده در رشتهکه می

تواند آینده ورزش کشور ایران را تأمین وپرورش میبدانند که آموزشایران معرفی شوند. مردم باید 

 ."۹کننده خوبی باور کرد: مشارکتبایستی به این قضیه ایمان داشت و آن را بهکند. می

با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی وجود عوامل مربوط به حقایق ورزشی در جهت بهبود 

گردد تا با مکتوب سازی وضعیت ورزش شنهاد میمردمی در ورزش مدارس، پی هایمشارکت

مدارس و مشخص نمودن مشکالت رایج آن، دغدغه اولیه در جهت جذب افراد داوطلب به ورزش 

گردد تا ایجاد بستری در جهت بازدید از ورزش مدرس مدارس را ایجاد نمود. همچنین پیشنهاد می

دام نمود. با توجه به نتایج تحقیق به ایجاد شفافیت در خصوص وضعیت کنونی ورزش مدارس اق

مردمی در ورزش  هایمشارکتحاضر مبنی وجود عوامل مربوط به مسائل مدیریتی در جهت بهبود 

 گیری مناسب ازشده و بهرهگردد تا با نظارت بر منابع مادی و انسانی جذبمدارس، پیشنهاد می

مردمی در ورزش مدارس اقدام نمود.  هایمشارکتاین منابع، به ارتقا اعتماد عمومی جهت بهبود 

اعی اجتم-همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی وجود عوامل مربوط به مسائل فرهنگی

های گردد تا کنترل تفاوتمردمی در ورزش مدارس، پیشنهاد می هایمشارکتدر جهت بهبود 

سیر توسعه های فردی و گروهی در مفرهنگی در مدارس زمینه جهت جذب تمامی ظرفیت

گردد مردمی در ورزش مدارس را فراهم نمود. همچنین در این خصوص پیشنهاد می هایمشارکت

های مطرح و تأثیرگذار کشور در ورزش مدارس، زمینه جهت جذب تا با استفاده از چهره

مردمی در ورزش مدارس را فراهم نمود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی وجود  هایمشارکت

مردمی در ورزش مدارس، پیشنهاد  هایمشارکتل مربوط به مسائل فردی در جهت بهبود عوام

های فردی موجود در مدارس در میان دانش آموزان و خود گردد تا مدیریت تفاوتمی

گیری از ظرفیت موجود در این خصوص را داشت. در جهت انجام کنندگان سعی در بهرهمشارکت

جمله نبود آمار و اطالعات دقیق در خصوص میزان و عملکرد هایی ازپژوهش حاضر محدودیت

کنندگان مردمی در ورزش مدارس و همچنین روحیه پژوهشی پایین برخی مشارکت هایمشارکت

 در پژوهش وجود داشت.
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