
     در ایران ورزش همگانی توسعه  استراتژي هاي ارائه الگو و

  2، مونا سمیع نیا1پوردکتر محمد جوادي

  

  :چکیده

هدف از این پژوهش، تبیین موقعیت راهبردي و ارائه استراتژي توسعه ورزش همگانی در ایران و همچنین 

ورزش همگانی، اعضاي شوراي  جامعه آماري این پژوهش را مدیران فدراسیون. باشدارائه مدل می

هاي ورزش همگانی استانها هاي ورزشی تحت پوشش فدراسیون و هیئتراهبردي فدراسیون، انجمن

اندرکاران نظران و دستهاي کارشناسی صاحببرداري مناسب از دیدگاهمنظور بهرهبه  .دهندتشکیل می

هاي ها و انجمنجامعه هدف، مدیران فدراسیون شده برنامه راهبردي براياي در قالب مفاد تهیه پرسشنامه

مقیاس پرسشنامه در . هاي ورزشی استان، اعضاي شوراي راهبردي فدراسیون ارسال گردیدورزشی، هیئت

براي . طراحی شد) کامال موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کامال مخالفم(طیف پنج سطحی لیکرت 

ها و آزمون فریدمن، از  ي میانگین هاي توصیفی، آزمون مقایسه شاخصها، عالوه بر  تجزیه و تحلیل داده

که این ورزش بر روي  هاي پژوهش نشان داد یافته. استفاده شده استماتریس ارزیابی درونی و بیرونی نیز 

ها و از نظر عوامل بیرونی  ي قوت قرار دارد که از لحاظ عوامل درونی در ناحیه SWOTمحور مختصات

پس از آن به تناسب نقش فرایندهاي ورزش همگانی با سایر . گیرد ي فرصت ها جاي می ناحیهسازمان در 

هاي پشتیبانی، مدیریت و کنترل فرایند و فرهنگ و ارزشهاي دینی، الگوي ورزشها و ارتباط آن با مؤلفه

ایر ورزشها و توسعه ورزش همگانی ایران با ساختار علمی مدیریت ورزشی، ساختار فرایندي و ارتباط با س

ریزي کالن و سطوح پشتیبانی و اجرایی آن ارائه شده گذاري و برنامههاي مدیریت کالن براي سیاستحلقه

  .است

  

  :واژه هاي کلیدي

  ورزش همگانی، الگوي ورزش همگانی، استراتژي
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  مقدمه

مؤثري در سازمانهاي اجتماعی و اجرایی   نقش ریزي وبرنامه تیریمد ،يوتکنولوژ علم روزافزون شرفتیپ با

 رفاه به دنیرس ،يوتکنولوژ علم شرفتیپ ،ياقتصادیی شکوفا و رشدي برا کهی نظرانصاحب. است افتهی

 به را مردان دولت و کنندیمی معرفی منطق وی اصول راه تنها را توسعه ،یزندگ طیشرا بهبود وی همگان

 توسعه. اندگفته سخن رابطه نیا در کرات به ند،ینمایم قیتشو توسعهي هابرنامه چهارچوب در حرکت

 هیکل ستنیز طیشرا به دنیبخش بهبود آن هدف و شودیم آغاز انسان لهیبوس که است هدفداري ندیفرآ

 تینها دری دگاهید و ریتعب هر ای و فیتعر هر هیپا بر توسعه .کنندیمی زندگ جامعه کیدر که استي افراد

 فرهنگی وی اجتماع ،ياقتصادیی ایپو وي آزاد عدالت، ،یبالندگ ،یشاداب به دنیرسي برا واحد مفهوم انگریب

 آن به لین جهت بلکه ونددیپ وقوع به بخود خود که ستیني امر توسعه که میریبپذ دیبا نیبنابرا .است

 پدیده به نسبت متفاوتی رویکردهاي .)1( نمود کوشش آن به دنیرس راه در و داشت هدف و برنامهی ستیبا

 و جامعه نشاط و عمومی سالمت نگاه موارد برخی در و قهرمانی نگاه با آنها از برخی که دارد وجود ورزش

 ورزش و بدنی تربیت اهمیت آنها همه از صرفنظر اما گیرد می قرار مدنظر اقتصادي نگاه دیگر رویکرد در

 حاکی اقتصادي و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، هايپدیده با ورزش ارتباط. است افزایش حال در روز به روز

 و توسعه کلی نگاه یک در و کشورهاست ملی توسعه هايبرنامه در آن نقش و پدیده این اهمیت از

 از عمده بخش کی ).2( دارد نزدیکی ارتباط کشور آن قدرت و اقتدار با کشور هر در ورزش پیشرفت

 آن در ورزشی اساسي کارکردها ازي اریبس و دارد کینزد ارتباط جامعه نشاط وی سالمت با که ورزش

 انیم از افتهی توسعهي کشورها ازي اریبس. است همهي برا ورزش ای وی همگان ورزش شودیم خالصه

). 1( ندینمایم عمل آن اساس بر و رفتهیپذ را سالمت بخش کردیرو با ورزش ش،ورز مختلفي کردهایرو

هاي  فعالیت ،هاي تفریحات سالم برنامه ،هاي داخل سالن هاي همگانی را شامل ورزش ورزش 3ریچارد مول

 ،نظران برخی از صاحب. داند هاي تفریحی یا آمادگی جسمانی می فعالیت ،جسمانی در محیط طبیعی

و دانند که تحت هر شرایطی قابل اجراء بوده و نیاز به تاسیسات  هایی می هاي همگانی را ورزش ورزش

دوچرخه . آیند اي نداشته و براي سالمتی و گذراندن اوقات فراغت به اجرا در می امکانات تخصصی ویژه

رویکردهاي ورزش همگانی  ).3(شوند  ها محسوب می راهپیمایی و کوهنوردي از جمله این فعالیت ،سواري

ادگی جسمانی، سازي اوقات فراغت، کسب سالمتی و آمکسب نشاط و احساس لذت، غنی: عبارتند از
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ها، دستیابی به بهبود روابط شغلی، پیوند و ارتباطات اجتماعی و شیوه زندگی، پیشگیري و درمان بیماري

خطر بودن، تخلیه انرژي و دفع سموم، مدیریت و کاهش وزن و بخشی و بیفواید و آثار ورزش، فرح

  ). 1(عامل و روابط اجتماعی برخورداري از تناسب اندام، برخورداري از عواطف اجتماعی، گسترش ت

هاي عملیاتی  ها و برنامه ورزش همگانی نیز همانند هر سیستم دیگر نیازمند تدوین اهداف کالن ، استراتژي 

است تا ضمن آگاهی از مسیر حرکت بتواند از هرگونه دوباره کاري ، بیراهه رفتن و به هدر رفتن منابع مالی 

  .اجتناب ورزد، انسانی، فیزیکی و اطالعاتی خود 

. باشدمی جامعه عموم بین در ورزش گسترش به توجه ورزشی، گذارانسیاست وظیفه و ضرورت ترینمهم 

 در متحد ملل سازمان که ايگونه به است مطرح انسانها براي اجتماعی حق یک عنوان به ورزش طرفی، از

 وفعالیت ورزش در مشارکت فرصت که دارد می بیان و کرده قلمداد اجتماعی حق یک را ورزش 2003 سال

. آورند فراهم همگان براي را ورزش در مشارکت فرصت موظفند ها دولت و بوده انسانی حق یک بدنی هاي

با توجه به تاریخچه ورزشهاي همگانی در جهان با رویکردهاي جدید و فلسفه روشن آن در بسیاري از 

سازي اوقات فراغت، بهبود روابط شادابی جامعه، غنیو تمرکز روي رویکردهاي چندگانه سالمت،  کشورها

بخش بودن، تخلیه انرژي، برخورداري از شغلی، پیوند و ارتباطات اجتماعی، پیشگیري و درمان، فرح

رسد استفاده از همه ظرفیتهاي جامعه براي عواطف اجتماعی و دستیابی به فواید و آثار ورزش بنظر می

، ضمن آنکه براي نهادینه نمودن این موضوع در جامعه افزایش آگاهی توسعه ورزش همگانی ضروري است

تجربه کشورهاي صاحب نام در این رابطه حاکی از آن . مردم می تواند نقش محوري در این رابطه ایفا نماید

است که دالیل پیشرفت و توسعه ورزش همگانی در این کشورها مرهون سرمایه گذاري دولت و مردم و 

  .)9،10، 7،8، 4،5،6(. ده آنهاستهمکاري گستر

کشورها،  این از درصد 92 چند هر که گردید مشخص شده، انجام جهان کشور 126 روي که اي مطالعه

 کشورها، درصد 71 در دانند، تنها می جامعه اقشار تمامی براي االجرا الزم و اجباري را بدنی تربیت

 از غیر اهدافی به رسیدن براي ايوسیله موارد صد در 29 در و هماهنگ اجتماعی نیازهاي با بدنیتربیت

 حد در ورزشی هايسیاست موارد، درصد 60 در توسعه، حال در کشورهاي مورد در. است ماهیت ورزش

 و کرده تعیین قانون آنچه فاصله که شد مشخص مطالعه این در همچنین. ماندمی باقی روي کاغذ و شعار

   ).5(است  فراوان شود،می اجرا آنچه



 مطالعه و مورد را همگانی ورزش در کننده شرکت افراد انگیزه تحقیقی، رد )1373(ي آباد خلیل رمضانی

 پرسشنامه، بوسیله همگانی، ورزش هاي ایستگاه در کننده شرکت افراد نفراز 975 از وي. داده است قرار

. بود لذت احساس و نشاط کسب انگیزه نخستین: بود چنین تحقیق این نتایج .کرد جمع آوري اطالعات

 .داشت قررا همگانی ورزش بودن خطر بی و بودن بخش فرح ورزش، مثبت آثار و لمس فواید آن از پس

 هاي انگیزه جزو نیز فراغت اوقات کردن پر و ویژه امکانات و وسایل به عدم نیاز و بودن هزینه کم

 2/42میزان  به را هارسانه پژوهش این در کنندگانشرکت. بوده است همگانی ورزش در افراد شرکت

 از قهرمانی، ورزش در شرکت توانایی عدم سرانجام. اند مفید دانسته ورزش به خود برانگیختگی درصد در

دهد  نتایج تحقیقی در اروپا نشان می .)11(است  شده ذکر همگانی ورزش به مردم گرایش مهم هاي علت

 75درصد زن و 25(میلیون نفر  400رویداد اصلی در کشورهاي این قاره ورزش همگانی است و حدود 

  ).12(پردازند  به فعالیت ورزشی مستمر می) درصد مرد

یین به منظور تعیین عوامل اصلی موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی براي تع ،)1382(غفوري 

در این تحقیق هدف، تعیین اثر پنج خرده . راهبردهاي ورزش در جمهوري اسالمی ایران به مطالعه پرداخت

رسانه هاي گروهی، سازمان هاي ورزشی، تقاضاي اجتماعی، سازمان هاي غیر (مقیاس یا عوامل اصلی 

زش همگانی و بر راهبرداهاي ورزش و گرایش مردم به سمت ور) ورزشی و جهانی سازي و ارتباطات

هر پنج خرده : قهرمانی، عمدتاًَ از دیدگاه مطلعان و کارشناسان بوده است که نتایج حاصله به شرح زیر بود

در این میان خرده مقیاس هاي ساختار سازمان . مقیاس داراي اثر تعیین کننده و معنی دار بر یکدیگر بودند

سازمان هاي ورزشی و ساختار آن ها رابطه . تندهاي ورزشی و غیر ورزشی رابطه قوي تري با یکدیگر داش

در میان پنج خرده مقیاس رسانه ها، تقاضاي اجتماعی، سازمان هاي . معنا داري با تقاضاي اجتماعی داشتند

غیر ورزشی، سازمان هاي ورزشی، و جهانی سازي، موثرترین عامل بر راهبرداهاي ورزشی و کمترین آن ها 

 ورزش کلی وضعیت بررسی به اقدام تحقیقی طی )1383(نیا  قلی ).13(سازمان هاي غیر ورزشی بود

 وي. ورزش پرداخت کردن همگانی براي ریزيبرنامه و نیز ایران در ورزشی مشارکت چالشهاي و همگانی

 مختلف استان 10 شهروندان از نفر 524 و تربیت بدنی سازمان کارشناسان و مدیران از نفر 70 تعداد

 ترکیبی رویکردهاي از گیريبهره گویاي بدست آمده نتایج. نمود انتخاب آماري نمونه عنوان به را کشور

 فعال، گريمداخله ترکیبی رویکردهاي ،)جهت اجرا( گروهی -فردي بخشی سالمت و اجتماعی -فرهنگی

محلی  فرهنگی و گراطبیعت -تفریحی ، رویکردهاي)گريتولی وظایف اعمال جهت( نظارتی و مشارکتی



 رویکردهاي ،)فضاها از استفاده(فضایی  پذیريرویکردهاي تلفیق ،)هاي ورزشییابی رشتهاولویت جهت(

 پیاده(باال  از سازيفرهنگ و پایین از رویکردهاي الگوسازي ،)حقوقی ابعاد(قوانین  به اجرایی بخشی الزام

 - تهاجم استراتژي قالب در همانند و مواردي )نهادي همکاریهاي(فرابخشی  فعالیت ، رویکرد)سازي

 و همگانی هايورزش انواع در تحقیقی به مطالعه )1386(غفوري ). 14(باشد می تنوع و ايتوسعه

نتایج تحقیق نشان داد که . آینده پرداخت هايریزيبراي برنامه مدل ارائه و جامعه تفریحات مطلوب

 نداشتن«: عبارتند از ترتیب به پژوهش هاينمونه از سوي شده اظهار ورزش به پرداختن موانع مهمترین

 به توجه نظر اولویت از. »وقت نداشتن«، »و امکانات فضا نبود«، »کردن ورزش هزینه بودن باال«، »انگیزه

 که دهندگان بخش ورزش اعتقاد داشتندپاسخ. آمد بدست توجهی جالب نتایج نیز کشور ورزش بخشهاي

. باشد »ورزش همگانی و تفریحی«به  بایستی معطوف توجه رینبیشت کشور، ورزش هاي آتیریزيبرنامه در

ورزش «اولویت . قرار داشت) ورزش آموزشی(» ورزش مدارس و دانشگاهها«پس از آن و با فاصله اندك 

بسیار نزدیک به هم اما به اختالف زیاد نسبت به ورزش همگانی و تفریحی و » ايورزش حرفه«و » قهرمانی

تحقیقی با  در ،)1390(غفوري و همکاران ). 5(اي سوم و چهارم قرار داشت هورزش آموزشی در رده

عنوان تحلیل عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه مدیران ورزش شهرداري تهران، عوامل 

اقتصادي را مهمترین عامل اثرگذار براي شرکت در ورزش همگانی معرفی کردند و نتیجه گرفتند با تقویت 

این در حالی است . اقتصادي جامعه می توان گامی موثر در جهت توسعه ورزش همگانی برداشتشرایط 

در این . که در برخی کشورهاي غربی عامل اقتصادي در زمره عوامل گسترش ورزش همگانی قرار ندارد

بررسی به  ،)1390(شعبانی مقدم  ).15(تحقیق، عوامل فرهنگی و زیرساخت ها در اولویت بعدي قرار دارند

ورزش همگانی در ایران و مقایسه آن با چند کشور جهان پرداخت و موانع زیر را براي ورزش همگانی 

کمبود نیروي انسانی، کمبود بودجه و مسائل مالی، کیفیت و کمیت اماکن و تجهیزات : ایران برشمرد

هاي همکار بالقوه  ي سازمانشناسایی و بکارگیر: در این تحقیق دو راهکار براي رفع موانع ارائه شد. ورزشی

، در تحقیقی )1390(کاشف و عراقی ). 16(هاي مختلف هاي ورزشی با تنوع بیشتر براي گروه و ارائه برنامه

 2000هاي پیش روي ورزش همگانی و تفریحی در ایران و راهبردهاي آن و با بررسی  با عنوان چالش

شور، مهمترین موانع توسعه ورزش همگانی و استان ک 15کننده ورزش همگانی از مراکز استان  شرکت

در تحقیقی که  ).15(تفریحی را به ترتیب، کمبود امکانات، کمبود آگاهی و مشکالت اقتصادي دانستند



گسترش عمومی شرکت کنندگان در ورزش انجام  با موضوع 2007در سال  5و ژاك اوپدناکر 4فیلیپوئن

ش به صورت عمومی در جامعه، از طریق شرکت دادن دادند و این نتیجه به دست آمد که گسترش ورز

دهد  نتایج تحقیقی در اروپا نشان می ).17(محققین، سیاست مداران و افراد با تجربه به وجود می آید 

 75درصد زن و 25(میلیون نفر  400رویداد اصلی در کشورهاي این قاره ورزش همگانی است و حدود 

  ).12(پردازند  به فعالیت ورزشی مستمر می) درصد مرد

          

در بررسی وضعیت ورزش همگانی در کشورهاي استرالیا، آلمان، ژاپن، مالزي، فنالند  ،)1390(پور  جوادي 

ي ورزش همگانی در این  ي منظم براي رشد و توسعه و دانمارك به این نتیجه دست یافت که برنامه

به  توان عوامل متعددي در این موفقیت نقش دارد که قبل از هر چیز می. سال سابقه دارد 50کشورها بیش از 

هاي ملی این کشورها و حمایت مؤثر دولتها از این ي ورزش همگانی در چارچوب برنامه رشد برنامه

گیري ها و اماکن عمومی ورزش و تأسیس و شکل ي باشگاه عالوه بر آن، توسعه. ها اشاره کرد برنامه

خصوص فعالیت  تحقیقی دربراي مثال . هاي تخصصی مربوط به ورزش همگانی نیز قابل ذکر است انجمن

سال داشته اند یا  15درصد از استرالیائیهایی که بیش از  54نشان داد که  1985هاي تفریحی استرالیا در سال 

به ورزش سازماندهی شده اي مثل تنیس رقابتی و یا به برخی انواع ورزشهاي غیر رسمی نظیر شنا کردن 

ورزش ، گردشگري و تفریح ،  مشترك المنافع دپارتمان. (منظم در استخر یا در امواج دریا می پردازند

نشریه آمار استرالیا ، . (افزایش یافت% 59آمار کسانی که به ورزش می پرداختند به  1998تا سال  6) 1987

سوارکاري :شرح ذیل است به 2000تا  1970هاي  رشد ده رشته ورزشی بین سالهمچنین در آلمان، . ) 1999

، بدمینتون %800گانه  هاي پنج ، ورزش%600گیري  ، ماهی%500، بسکتبال %500، تنیس %400، بیلیارد 300%

همینطور در مالزي، به منظور ارتقاء شیوه زندگی  %.2200و والیبال % 1800، غواصی %1500، گلف 950%

. تطبیق یافته است  7) مالزي آماده ومتناسب(» سرگاس مالزي «فعال در میان مردم مالزي ، دولت با شعار 

این برنامه . همزمان با هفته ملی ورزش شروع به کار نمود  1983آوریل  12در » سرگاس مالزي « برنامه 
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4.Ioke opdenacker  

6 - Commonwealth Department of Sport , Tourism and Recrea�on, 1987 

7
 - "Malaysia Cergas " ( Fithness Malaysia )  



هدف از این . تالشی براي مشارکت کل جامعه در فعالیتهاي ورزشی تفریحی و اوقات فراغت  می باشد 

وان منصور ، ( تصادي و بهبود کیفیت زندگی برنامه ارتقاء آمادگی جسمانی ملی به منظور افزایش رشد اق

عوامل اصلی توسعه ). 17(...می باشد )  1992عبدل العزیز ابدان ، ( و کاهش بیماریهاي اجتماعی  8)  1983

توسعه . حمایت از توسعه باشگاه هاي ورزشی توسط دولت: ورزش همگانی در این کشورها عبارتند از 

توسعه انجمن هاي تخصصی مربوط به . توسعه اماکن ورزشی. مداومهاي ورزش همگانی به صورت برنامه

. بازاریابی. برگزاري جشنواره ها و برنامه هاي مختلف اجتماعی. نقش موسسات دولتی. ورزش همگانی

افزایش فعالیت ها در گروه . حمایت مالی دولت ملی و ایالتی. فرهنگ سازي براي توسعه ورزش همگانی

داشتن استراتژي و ..... . ، سالمندان، معلولین، مدارس، زنان، کارگران و کارمندانجوانان: هاي هدف شامل

  ).1(نقش بخش خصوص. سیاست هاي روشن و مدون براي توسعه ورزش همگانی

ها ناگریزند به طور دائم بر رویدادهاي داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان  امروزه سازمان 

اي اصولی این  ها بایستی به شیوه سازمان. ، خود را با تغییرات تطبیق دهندمناسب و بر حسب ضرورت

در دنیاي کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر . ها وفق دهند تغییرات را شناسایی و خود را با آن

ه امروز. هاي شهودي استفاده کرد هاي یکباره و مبتنی بر قضاوت گیري توان از تصمیم است، دیگر نمی

دانشمندان . هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک نهایت استفاده را ببرند سازمان

همگی روي . اند بسیاري اهمیت برنامه ریزي استراتژیک را از جنبه هاي مختلف مورد بررسی قرار داده

ریزي  رند و معتقدند که برنامهها توافق دا همبستگی برنامه ریزي استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمان

ها و  هاي داخلی و فرصت ها و ضعف رایند ، قوتدر این ف ).18(استراتژیک فرآیندي پویا و منطقی است

شناسایی می شوند و با توجه به مأموریت سازمان ، اهداف )  SWOTتحلیل ( تهدیدهاي بیرونی سازمان 

هاي راهبردي اقدام به  به این اهداف، از بین گزینهگردد و براي دستیابی  بلندمدت براي آن تدوین می

ها از بین برود و از  ها ، ضعف گیري از فرصت ها و با بهره شود که با تکیه بر قوت انتخاب راهبردهایی می

  ).19( سازمان گردد تهدیدها پرهیز شود تا در صورت اجراي صحیح باعث موفقیت

هاي اساسی و  ش است که اساس آن بر تشخیص فرصتاستراتژي یک برنامه نیست بلکه یک طرز نگر

این نگرش ماهوي دو مفهوم مجزا و در عین حال وابسته به هم را مطرح . تحقق منافع نهفته در آن قرار دارد

آنچه استراتژي را . و دوم محقق ساختن منافع نهفته در فرصت) فرصت یابی(اول تشخیص فرصت : کند می
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ها  فرصت. گیرد سازد، شباهت اقداماتی است که براي تحقق فرصت انجام می می با فرآیند برنامه ریزي مشبه

پس استراتژي چیزي ). 20(درونمایه اصلی استراتژي هستند و بدون آن هیچ تحولی در کار نخواهد بود

با توجه به فراوانی  ).21(نیست جز تعیین موقعیت و جایگاه یک سازمان در مقایسه با نیروهاي رقیب 

هاي اصلی هاي آن در سطح جهان که مؤلفهت مطرح شده در ورزش همگانی و تئوریها و نظریهموضوعا

این ورزش را مشخص و نوع تعامل موجود در بین آنها را تعیین نموده و ارتباط آن را با انواع ورزشها 

همگانی ریزي توسعه ورزش برقرار نموده است که از حیث نظري راهنماي مشخصی براي عملیات برنامه

ریزي مدون و باشد و عمدتاً رشد و پویایی ورزش همگانی در کشورهاي توسه یافته مرهون برنامهمی

رغم مطالعات مختلفی که در این حوزه ها  بر اساس یک روش علمی است، در کشور ما علیاجراي برنامه

علمی و دقیقی صورت  انجام شده است اما در زمینه مبانی نظري و مدلسازي توسعه ورزش همگانی کار

تقسیم کار ملی در حوزه . نظام برنامه ریزي در کشور، ساختار متفاوتی با سایر کشورها دارد. نگرفته است

ورزش همگانی و تفکیک مأموریتهاي دولت در بخش حاکمیت و سازمانها و نهادهاي دولتی و غیر دولتی 

هاي بیرونی که در هاي ورزش همگانی و مؤلفهمؤلفهاساساً به مدلی نیاز دارد که بتواند روابط موجود میان 

ین تحقیق با هاي پشتیبانی نظام ورزش همگانی را برقرار نماید که در اسایر ورزشها متمرکز است و مؤلفه

سعه ارائه ورزش همگانی در ایران، مدل تو شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت هاي

هاي  اسالمی ایران اولین وظیفه ارگان انون اساسی و مصوبات دولت جمهوريبا توجه به اینکه ق. خواهد شد

ورزشی کشور را همگانی نمودن ورزش تعیین نموده است، اعتقاد بر این است که نتایج تحقیق حاضر قادر 

د خواهد بود تا به مسئولین ورزشی کشور مساعدت نماید، تا راهبردهاي الزم را از این نتایج گرفته و بتوانن

  . هاي ورزش همگانی کشور اقدام مؤثر به عمل آورند در توسعه برنامه

  روش شناسی پژوهش

هاي همگانی با توجه به ماهیت مطالعه که اساساً پژوهش براي ارائه مدل و استراتژي هاي توسعه ورزش

 یابی بهتدس. استهاي تحقیق مختلفی استفاده شدهشود از روشریزي کالن محسوب میمدیریتی و برنامه

کردن آن براي تدوین برنامه، بررسی سوابق و اسناد موجود، مرور تحقیقات انجام شده، مدل مطالعه و نهایی

اندرکاران و متخصصان رویکردهاي مختلفی را مطالعه اسنادباالدستی، مطالعه تطبیقی ونظرخواهی ازدست

این تحقیق از نوع . باشدی و یا تحلیلی میاي از آنها توصیفاز آنها مدیریتی و پاره طلبد که برخیمی

هاي موجود ورزش همگانی ازطریق تهیه و ارسال کاربردي است و اطالعات مورد نیازباتوجه به شاخص



بدنی اخذ پوشش و نهادهاي بخش تربیتهاي ورزشی تحتهاي استانی وانجمنهاي آماري به هیئتفرم

ها درسطح کشور، فضاهاي نسانی، تعداد و فراوانی هیئتآمار و اطالعات از وضعیت نیروي ا. شده است

دراین ... ) هاي ملی، هاي گسترده، همایشرويمسابقات، پیاده(پوشش و رویدادهاي ورزشی تحت ورزشی

ورزش همگانی،  جامعه آماري این طرح را مدیران فدراسیون: جامعه آماري. اندبندي شدهبخش جمع

هاي ورزش هاي ورزشی تحت پوشش فدراسیون و هیئتاعضاي شوراي راهبردي فدراسیون، انجمن

در تحقیق حاضر نمونه آماري برابر با  :گیرينمونه آماري و روش نمونه. دهندهمگانی استانها تشکیل می

-برداري مناسب از دیدگاهبهره منظوربه  :آوري اطالعاتابزار جمع. جامعه آماري در نظر گرفته شده است

شده برنامه راهبردي براي اي در قالب مفاد تهیه اندرکاران پرسشنامهنظران و دستهاي کارشناسی صاحب

هاي ورزشی استان، اعضاي شوراي راهبردي هاي ورزشی، هیئتها و انجمنجامعه هدف، مدیران فدراسیون

کامال موافقم، (سشنامه که در طیف پنج سطحی لیکرت با توجه به مقیاس پر. فدراسیون ارسال گردید

طراحی شده است، در این تحقیق سعی گردیده در صورتی ) موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کامال مخالفم

هاي کامالً موافقم و موافقم قرار دارد آن نظر انتخاب و در نظرات جامعه آماري تحقیق در گزینه%  70که

ه آماري در گزینه هاي کامال مخالف و مخالفم قرار دارد آن عبارت از تحقیق نظرات جامع% 50صورتی که

هاي موجود ورزش اطالعات موردنیاز با توجه به شاخص :آوري اطالعاتروش جمع. حذف گردد

پوشش و هاي ورزشی تحت هاي استانی و انجمنهاي آماري به هیئتهمگانی از طریق تهیه و ارسال فرم

  .بدنی اخذ شده استیتنهادهاي بخش ترب

  :هاي پژوهش یافته

ش ورز SWOTبه این منظور ابتـدا بـه تعیـین    . هاي پژوهش اختصاص یافته است این قسمت به ارائه یافته

هاي راهبردي ، راهبردهـاي توسـعه    هاي تدوین برنامه در ادامه با استفاده از تکنیک همگانی پرداخته شده و 

در نهایـت مـدل نهـایی توسـعه ورزش همگـانی در ایـران ارائـه        . ورزش همگانی کشور تدوین شده است

  .شود می

  

  

  



بندي نقاط قوت، نقاط  نیز نتایج رتبه 5تا  2هاي  ها و در جدول پرسش داري ي معنا نتیجه 1در جدول 

  .ها و تهدیدات ورزش همگانی کشور ارائه شده است ضعف، فرصت

  SWOTنتایج آزمون تجزیه و تحلیل فریدمن در هر یک از فهرست هاي : 1جدول 

  شاخص آماري          

  فهرست 

  موردآزمون

مجذور 

  کاي

درجات 

  آزادي

سطح 

  معناداري

مقدار 

خطاي 

  آزمون

  نتیجه آزمون

  وجودتفاوت معنادار بین گویه ها  S(  082/81  9  001/0  05/0(قوت ها           

 وجودتفاوت معنادار بین گویه ها  W(  572/39  9  001/0  05/0(ضعف ها 

 وجودتفاوت معنادار بین گویه ها  O(  085/87  11  001/0  05/0(فرصت ها 

 وجودتفاوت معنادار بین گویه ها  T(  969/15  6  001/0  05/0(تهدیدها          

  

آمده از مقدار خطاي آزمون  دست بهگردد، در هر چهار فهرست سطح معناداري  گونه که مالحظه می همان

. ها تفاوت معناداري وجود داشته است هاي هر یک از فهرست بنابراین از نظر آماري بین گویه. کمتر است

اساس میزان اهمیت آنها، مقدار رتبه میانگین مربوطه در  ها بر بندي هر یک از گویه همچنین به منظور رتبه

هاي مربوط به  هاي هر یک از فهرست بندي گویه بیانگر رتبه  5 تا 2هاي  جدول. نظر گرفته شده است

  .ها و تهدیدهاست ها، فرصت ها، ضعف قوت

  )SWOT(ها و تهدیدها  ها، فرصت ها، ضعف تحلیل قوت .1

هاي  بندي هر یک از گویه داريِ رتبه هاي آماري در مورد تعیین معنا نتایج آزمون پرسش 5تا  2هاي  جدول

  .دهد را نشان می SWOTنامه  مربوط به پرسش

  بندي نقاط قوت ورزش همگانی کشور  رتبه - 

ش همگانی بندي نقاط قوت ورز ، رتبه1هاي جدول  اساس پرسش اول تحقیق و از آنجایی که طبق داده بر

  :بندي نقاط قوت ورزش همگانی چنین است رتبه 2، طبق جدول )P<0/05(دار است  کشور معنا

  

  همگانی کشور هاي مرتبط با ورزش بندي قوت نتایج رتبه: 2جدول 

  اي میانگین رتبه  سؤاالت قوت

  05/7  هاي فردي و سازمانی به توسعه و تعمیم ورزش همگانی اشتیاق و انگیزه

  35/4  شخصیت حقوقی مستقل و امکان بهره برداري از سازوکارهاي مناسب مالی و معامالتیداشتن 



خبره و باتجربه ...) مدیران، کارشناسان، مدرسان، مربیان و(ي ارزشمند منابع انسانی  برخورداري از ذخیره

  البته با کمیت و کارآیی نه چندان در شأن نظام

21/5  

  38/5  ها ها و بخش هیئت فعال در شهرستان 131ی و هیئت فعال استان 32دارا بودن 

  46/5  ي ورزشی با ماهیت همگانی  رشته 22داشتن بیش از  تحت پوشش

و انجمن آسیایی ورزش براي همه ) TAFISA(المللی ورزش براي همه  ارتباط و عضویت با انجمن بین

)ASFAA(  

98/5  

هاي دیداري، شنیداري، نوشتاري  آن و سایر رسانهارتباط نزدیک و صمیمی با رسانه ملی و توجه ویژه 

  ...و

20/6  

روي به  هاي دو و پیاده برگزاري رویدادهاي کشوري گسترده از جمله پیاده روي خانوادگی، همایش

هاي بومی،  روي، مسابقات کارکنان دولت ،جشنواره هاي روز جهانی تالش و روز جهانی پیاده مناسبت

  ...محلی و

85/7  

  

ها و نهادهاي دولتی و غیر  ها و همکاري و مشارکت فعال ادارات، سازمان مندي از ظرفیت دسترسی و بهره

  نهاد  دولتی و مردم

94/4  

  31/5  هاي دولتی و خصوصی ها و نهاد نامه با سازمان تنظیم تفاهم

  

  بندي نقاط ضعف ورزش همگانی کشور  رتبه - 

بندي نقاط ضعف ورزش همگانی  رتبه 1هاي جدول  که طبق دادهاساس پرسش دوم تحقیق و از آنجایی  بر

  :بندي نقاط ضعف ورزش همگانی چنین است رتبه 3، طبق جدول )P<0/05(دار است  کشور معنا

  همگانی کشور هاي مرتبط با ورزش بندي ضعف نتایج رتبه: 3جدول 

  اي میانگین رتبه  سؤاالت ضعف

برداري نامناسب از اطالعات و ارتباطات  ي بهره ضعف نظام ارتباطی و اطالعاتی در فدراسیون و شیوه 

  فردي و سازمانی

96/4  

  97/4  هاي ورزشی وابسته ي فدراسیون و هیئت حاکمیت تفکر مدیریت سنتی در بدنه

  58/6  ي ملی المپیک  نی و کمیتهبد کمبود سهم ورزش همگانی از اعتبارات دولتی واگذاري از سوي سازمان تربیت

  35/5  ها  هاي فدراسیون با بازاریابی و بازرگانی برنامه فقدان دیدگاه اقتصادي و درآمدزایی از بستر فعالیت

  40/6  بدنی ي عمومی دولت و سازمان تربیت کمبود نقدینگی و وابستگی شدید فدراسیون به بودجه

  38/5  ها و نهادهاي دولتی و خصوصی سازماني ارتباطی با ادارات،  نبود سامانه

  83/5  ي ورزش کشور  نکردن سند راهبردي نظام جامع توسعه اجرا

ها و  سو با نیاز جامعه از ورزش همگانی و فعالیت بدنی در دیدگاه نداشتن تعریف واحد، منسجم و هم

  مسئول کشور هاي  ها و نهاد مفاهیم کاربردي ورزش در بین کارشناسان و مدیران سازمان

50/6  



  04/5  ي ملی المپیک دهی و تشکیل کمیسیون ورزش همگانی کمیته عدم سازمان

وجود کمیت و کیفیت قابل توجه نیروي انسانی ناکارآمد، غیر موثر و غیر ضروري در فدراسیون و 

  هاي وابسته هیئت

4  

  

  بندي نقاط فرصت ورزش همگانی کشور  رتبه - 

بندي نقاط فرصت ورزش همگانی  رتبه 1هاي جدول  از آنجایی که طبق دادهبراساس پرسش سوم تحقیق و 

  :بندي نقاط فرصت ورزش همگانی چنین است رتبه 4، طبق جدول )P<0/05(دار است  کشور معنا

  

 همگانی کشور هاي مرتبط با ورزش بندي فرصت نتایج رتبه: 4جدول 

  میانگین رتبه اي  سؤاالت فرصت

  7/ 77  در حرم رضوي  89فرمایشات مقام معظم رهبري مد ظله العالی در ابتداي سال 

  54/7  بدنی هاي تربیت بخش اسالم در خصوص تأکید بر فعالیت وجود تعالیم الهام

  52/7  بدنی  هاي تربیت تأکید قانون اساسی بر توسعه و گسترش رایگان فعالیت

  09/6  ي ورزش کشور  ي پزشکی به امور توسعه ي روحانیت و جامعه ي مسئولین ارشد نظام، جامعه توجه وعنایت ویژه

  27/6  ي روانی، جسمانی، فرهنگی، تربیتی و اخالقی  هاي ورزشی به عنوان یک عامل سازنده نگرش جامعه به فعالیت

  14/7  ی بودن جمعیت کشور و وجود استعدادهاي فراوان ورزش جوان

  10/7  هاي ورزشی   هاي طبیعی براي فعالیت ي کشور و وجود جاذبه تنوع آب و هوایی چهارگانه

گیري  گردي، ماهی هاي گردشگري، طبیعت هاي موجود از نظر وضعیت جغرافیایی واقلیمی کشور براي فعالیت ظرفیت

  ...و

13/7  

ي همکاري  نامه ها و نهادها با تنظیم تفاهم ي ادارات، سازمان کلیهها وامکانات  برداري از ظرفیت شدن امکان بهره فراهم

  بین فی ما 

6  

  

  67/5  هاي همگانی  کلیدي کشور به ترویج ورزشهاي  هاي جدید و اثربخشِ سازمانایجاد دیدگاه

  73/5  کشورهاي  ها وشهرستان روي خانوادگی هر هفته دراستان هاي پیاده استقبال شایان اقشار مردم ازهمایش

  03/4  هاي فدراسیونها ومؤسسات اقتصادي در تأمین منابع مالی مورد نیازِ اجراي فعالیت استقبال مناسب شرکت

 

  بندي نقاط تهدید ورزش همگانی کشور  رتبه - 

بندي نقاط تهدید ورزش  رتبه 1هاي جدول  بر اساس پرسش چهارم تحقیق و از آنجایی که طبق داده

  :بندي نقاط تهدید ورزش همگانی چنین است رتبه 5، طبق جدول )P<0/05(دار است  معناهمگانی کشور 

  



  همگانی کشور بندي تهدیدهاي مرتبط با ورزش نتایج رتبه: 5جدول 

  اي میانگین رتبه  سؤاالت تهدید

  42/4  هاي ورزشی کشور   ي اماکن و ترویج فعالیت گذاري بخش خصوصی در توسعه ي الزم براي سرمایه فقدان انگیزه

  79/3  هاي ورزشی هاي اجتماعی و رفتاريِ ناخواسته به محیط رسوخ ناهنجاري

  44/4  ریزي منسجم براي جذب منابع مالی و اقتصادي غیردولتی   نبود نظام برنامه

  19/4  بدنی عمومی  هاي هاي همگانی و فعالیتي ورزش المللی حوزه هاي بین ناکافی از ظرفیتشناخت 

ي ورزش همگانی توسط مسئولین و  هاي آسیایی، جهانی والمپیک درحوزه کافی نبودن کمی و کیفیِ احراز کرسی

  کارشناسان مربوطه

41/3  

  

  73/3  ها و نهادهاي کشور سازمانهاي موازي و غیر اصولی  ریزي و اجراي فعالیت برنامه

  03/4  هاي همگانیفعال در ورزشهاي  ها و ارگان عدم تشکیل جلسات مشترك بین سازمان

  

  

  موقعیت راهبردي ورزش همگانی .2

شناسایی ) ها و تهدیدها فرصت(و همچنین عوامل محیطی ) ها ها و ضعف قوت(پس از آنکه عوامل درونی 

هاي  ها مربوط به اشتیاق و انگیزه شد و به آنها رتبه داده شد، مشخص گردید که باالترین رتبه در بخش قوت

به داشتن شخصیت حقوقی ترین رتبه مربوط  فردي و سازمانی به توسعه و تعمیم ورزش همگانی و پایین

ها، کمبود سهم  در بخش ضعف. برداري از سازوکارهاي مناسب مالی و معامالتی است مستقل و امکان بهره

ي ملی المپیک باالترین  بدنی و کمیته ورزش همگانی از اعتبارات دولتیِ واگذاري از سوي سازمان تربیت

اکارآمد، غیر موثر و غیر ضروري در فدراسیون و رتبه و وجود کمیت و کیفیت قابل توجه نیروي انسانی ن

ها، باالترین  همچنین مشخص گردید که در بخش فرصت. ترین رتبه را کسب کرد هاي وابسته پایین هیئت

ترین رتبه  در حرم رضوي و پایین 89در ابتداي سال ) مد ظله العالی(رتبه به فرمایشات مقام معظم رهبري 

هاي فدراسیون مؤسسات اقتصادي درتأمین منابع مالی موردنیازِ اجراي فعالیت ها و استقبال مناسب شرکتبه 

ریزي منسجم براي جذب منابع  نداشتن نظام برنامهدر بخش تهدیدها، باالترین رتبه مربوط به . تعلق گرفت

سیایی، هاي آ کافی نبودن کمی و کیفی احرازِ کرسیترین رتبه مربوط به  و پایین مالی و اقتصادي غیردولتی

با توجه به بنابراین . است ي ورزش همگانی توسط مسئولین و کارشناسان مربوطه جهانی و المپیک درحوزه

ي ماتریس ارزیابی عوامل خارجی آن  و نمره) 03/3(ي ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ورزش همگانی  نمره

ي  همگانی کشور در ناحیه و نیز تشکیل ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی، مشخص شد که ورزش) 24/3(



۴ 

SO هاي  در اجراي استراتژي .توان بهره برد قرار گرفته است، لذا از استراتژي تهاجمی میSO سازمان، با ،

ي مدیران ترجیح  همه. برداري نماید هاي خارجی بهره کوشد از فرصت استفاده از نقاط قوت داخلی، می

  . رددهند که سازمان آنها در این موقعیت قرار گی می

  

  ماتریس عوامل داخلی و خارجی:  6جدول شماره

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توسعه ورزش همگانیراهبردهاي 

  : راهبرد اول

 توسعه کمی و کیفی  ورزش همگانی

  :ها سیاست

آموزان، دانشجویان، طالب، کارگران، کارکنان، بسیج ونظامیان در  حضوردانش هاي کردن زمینه فراهم -     

  ورزش همگانی

  هاي حضور زنان در ورزش همگانی فراهم کردن زمینه -     

 هاي حضور معلولین در ورزش همگانی فراهم کردن زمینه -     

    
  

  
    

      

    
  

  
    

  
  

  
    

  

  

  

  

  

    

 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
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 .ارائه تسهیالت مورد نیاز براي حضور اقشار کم درآمد در ورزش همگانی -     

  :راهبرد دوم

 توسعه دسترسی آسان مردم به ورزش همگانی

 ها سیاست

 افزایش ظرفیت امکانات و منابع موجود -     

        بهبود الگوي توزیع منابع -     

  . تأمین سرانه و توزیع عادالنه فضاها و امکانات ورزشی کشور -     

  . وري اوقات فراغت گسترش امکانات براي گذران بهینه و بهره -     

  : راهبردسوم

    ترویج فرهنگ ورزش و تحرك و سالمتی درجامعه

       :ها سیاست  

  . ترویج فرهنگ نیاز به ورزش در زندگی روزمره وعادت به هزینه کردن براي ورزش -     

  هاي  مشارکت در توسعه دانش ورزش بومی و روز آمد کردن علم ورزش به عنوان زیرساخت -     

  . کیفی گذران اوقات فراغت

ورزشی  -علمی هاي شمؤثربا مراکز آموزشی و پژوهشی وکاربردي ، بومی کردن پژوهگسترش رابطه - 

  .کیفی گذران اوقات فراغت هاي عنوان زیرساخت به

عنوان یکی ازعوامل مؤثر درپیشگیري ترویج و تقویت نشاط وامید ملی ازطریق تعمیم ورزش همگانی به - 

  هاي اجتماعی، فرهنگی و اخالقی ومقابله با ناهنجاري

  نسبت به ورزش همگانیهاي جمعی براي ارتقاي آگاهی جامعه  همکاري با رسانه -

  هاي مذهبی، قومی و عادات اجتماعی براي تشویق جامعه به ورزش و تحرك گیري از زمینه بهره -

  ژه به ایجاد فرهنگ درکودکان و نوجوانان  توجه وی -

 :راهبرد چهارم

   اصالح و بهبود ساختار ملی ورزش همگانی

  :ها سیاست

  ت مردم در ورزش همگانیدر ورزش و افزاش مشارک 44اجرایی کردن اصل  -



 کاهش تصدي دولت  -

 بهبود تعامل بین نهادهاي ورزش همگانی  -

 ریزي فراگیر و یکپارچه طراحی و استقرار نظام برنامه -

 طراحی و استقرار نظام ملی نظارت، ارزیابی و کنترل در ورزش -

 :راهبرد پنجم

   گسترش مشارکت نهادهاي عمومی و مردمی در توسعه ورزش همگانی

  :ها سیاست

  هاي فعال در ورزش همگانی  NGOحمایت از ایجاد  -

 توجه ویژه به نهادهاي قومی، مذهبی و صنفی  -

 هاي مردمی  حمایت ویژه از تشکل -

 ترویج فرهنگ داوطلبی در ورزش همگانی -

  :راهبرد ششم

  توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در ورزش همگانی

  :ها سیاست

  امع در ورزش همگانیایجاد نظام آماري فراگیر و ج -

  هاي نو درآموزش و ترویج ورزش همگانی گیري از فن آوري بهره

  

  ارائه الگو .3

ترین آنها مورزش همگانی و تفریحی از منابع مختلفی استفاده شده که به دو مورد از مه الگويبراي انتخاب 

ضمن بهره برداري از منابع علمی در طراحی مدل نهایی سعی گردیده با توجه به فضاي . اشاره خواهد شد

اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و ساختار مدیریتی و اداري ورزش ایران و به نیاز مدل توسعه ورزش 

ام برنامه ریزي ورزش همگانی همگانی در برنامه ریزي هاي کالن از مدل واقع گرا و جهت دهنده در نظ

او در . است ) 2005مول(یکی از مهترین تقسیم بندي هاي موجود مدل مول و همکاران . ایران استفاده گردد

  ):1نمودار (کتاب مدیریت ورزشی و اوقات فراغت ورزش را به چهار گروه تقسیم کرد 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  )2005مول (مول و همکاران ورزش را به چهار سطح تقسیم کردند . 1نمودار 

پس از آن مفاهیم موجود در ورزش همگانی و تفریحی را به پنج سطح تقسیم ) 2005مول(مول و همکاران 

  ):2نمودار (نمودند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2005مول (مول و همکاران ورزش را به پنج سطح تقسیم کردند . 2نمودار 

  ايورزش حرفھ

Professional sports 

  ورزش قھرماني

Athletic sports 

  ھمگاني و تفریحي شرزو

Recreational sports 

  ورزش پرورشي

Educational sports 

  ورزش باشگاھي

Club sport  

  ورزش برون سطحي

Extramural sport  

  درون سطحي ورزش

Intramural sport 

  ورزش غیررسمي

Informal sport 

  ورزش آموزشي

Instructional sport 



  

هاي پشتیبانی، پس از آن به تناسب نقش فرایندهاي ورزش همگانی با سایر ورزشها و ارتباط آن با مؤلفه

ورزش همگانی ایران با ساختار علمی مدیریت و کنترل فرایند و فرهنگ و ارزشهاي دینی، الگوي توسعه 

گذاري هاي مدیریت کالن براي سیاستمدیریت ورزشی،  ساختار فرایندي و ارتباط با سایر ورزشها و حلقه

  .ریزي کالن و سطوح پشتیبانی و اجرایی آن ارائه شده استو برنامه

  :نهایی پیشنهادي توسعه ورزش همگانی و تفریحی ایران الگوي

اري و استفاده از ادبیات موجود در منابع علمی ورزش همگانی به جهت سهولت در اجراي بردضمن بهره

هاي و خصوصیات ساختار مدیریتی ریزي ورزش همگانی با توجه به ویژگیمفاهیم موجود در نظام برنامه

کردن مدل براي نهایی . نظام برنامه ریزي و فضاي فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران مدل زیر ارائه شده است

این مطالعه در سطح اول . سعی گردیده از نظرات متخصصان تربیت بدنی و کارشناسان خبره استفاده گردد

باشد که آنها در شامل توسعه ورزش همگانی و تفریحی و در سطح دوم شامل فرایندهاي اصلی زیر می

  .شده است نشان داده 3نمودار 

 ورزش براي سالمتی و تحرك .1

 هاي مزمن درمان وکاهش اثرات بیماريورزش براي  .2

  هاي ورزشی وبسترسازي براي ورزش قهرمانی  ورزش آموزشی بارویکردآموزش رشته .3

حقوقی، اماکن، هاي نیروي انسانی، نهادها، محیطدرفرایندهاي پشتیبانی مدل توسعه ورزش همگانی، مولفه

  .استطراحی شده  ICTریزي و علمی و پژوهشی، مدیریت وبرنامه

  

  

  

  

  

  

  

  



  بحث و نتیجه گیري

هایی همچون تمایل مردم به شرکت در  هاي پژوهش نشان داد فدراسیون ورزش همگانی از قوت یافته

ها، حضور جامعه جوان و نواجوان در  هاي ورزش همگانی و فعالیت آن ورزش همگانی، وجود هیأت

و احداث ایستگاه هاي تندرستی ورزش همگانی، گسترش برنامه هاي ورزشی رادیو و تلویزیون، ساخت 

در پارك ها و فضاهاي سبز، برگزاري رویدادهاي کشوري مانند پیاده روي خانوادگی ، همایش هاي دو ، 

مسابقات کارکنان دولت و جشنواره هاي بومی و محلی، تالش بی وقفه مدیران فدراسیون جهت بهینه 

قیقات در زمینه ورزش هاي تفریحی و همگانی، سازي فعالیت ها و انجام مطالعات علمی، انجام برخی تح

همخوانی ) 1387(، نصیرزاده)1388(، یاراحمدي)1383(برخوردار است که با نتایج تحقیقات قلی نیا

این تحقیق داراي نقاط قوتی به شرح ذیل می باشد که تاکنون در تحقیقات انجام شده به  ).14،22،23(دارد

اشتیاق و . رشته ورزشی با ماهیت همگانی 22پوشش داشتن بیش از تحت : این موارد اشاره اي نشده است

ارتباط و عضویت با انجمن بین المللی . انگیزه هاي فردي و سازمانی به توسعه و تعمیم ورزش همگانی

برخورداري از ذخیره ارزشمند ). ASFAA(و انجمن آسیایی ورزش براي همه) TAFISA(ورزش براي همه

داشتن شخصیت حقوقی مستقل و امکان بهره برداري از سازو کارهاي . ا تجربهمنابع انسانی خبره و ب

یی می توانند به انجام رسالت با این وجود نتایج حاصل نشان داد چنین قوت ها. مناسب مالی و معامالتی

کمک شایانی بنمایند، مشروط بر آن که در راستاي به حداقل رساندن نقاط ضعف و کاهش اثرات  فدراسیون

بنابراین، شایسته است که در جهت تقویت و حفظ این قوت . ها باشند دیدها و حداکثر استفاده از فرصتهت

هاي پژوهش همچنین نشان داد ورزش همگانی از ضعف هایی همچون نبود فرهنگ  یافته .ها تالش شود

مد و ورزش کم توجهی به ورزش بانوان، روستائیان، معلولین، طبقات کم درآ. ورزش همگانی در کشور

عدم اطالع . ناکافی بودن امکانات، تجهیزات، و فضاهاي ورزش متناسب با جمعیت. هاي بومی محلی

فقدان نیروي کارآمد و . عدم برنامه ریزي جامع. رسانی و تبلیغات در جهت توسعه ورزش همگانی

همکاري و  عدم. پایین بودن بودجه اختصاص یافته به ورزش همگانی. متخصص به لحاظ کمی و کیفی

عدم آگاهی از ضرورت ورزش همگانی . هماهنگی سازمان ها و نهادهاي دولتی و تأثیر گذار در امر ورزش

عدم مدیریت واحد و سیاست یکسان در ورزش همگانی، برخوردار است که با نتایج تحقیقات . و فواید آن

) 1389(، موسوي جهان آباد )1388(، یاراحمدي)1388(، جهان بینی)1387(، نصیرزاده )1383(قلی نیا 

تحقیق حاضر عالوه بر نکات ذکر شده، نقاط ضعف دیگري را برشمرده ). 14،25،23،22،24(همسو است



است که در هیچ کدام از تحقیقات دیگر به آن اشاره اي نشده است و این به دلیل گستردگی تحقیق می 

فعالیت هاي فدراسیون با بازاریابی و بازرگانی  فقدان دیدگاه اقتصادي و درآمدزایی از بستر: از جمله. باشد

کمبود سهم ورزش همگانی از اعتبارات دولتی واگذاري از سوي سازمان تربیت بدنی و کمیته . برنامه ها

عدم سازماندهی و تشکیل . عدم اجراي سند راهبردي نظام جامع توسعه ورزش کشور. ملی المپیک

عدم تعریف واحد، منسجم و همسو با نیاز جامعه از ورزش . کمیسیون ورزش همگانی کمیته ملی المپیک

همگانی و فعالیت بدنی در دیدگاه ها و مفاهیم کاربردي ورزش در بین کارشناسان و مدیران سازمان ها و 

اط ضعف به نقاط قوت هاي پژوهش، اتخاذ راهکارهایی براي تبدیل این نق بنابر یافته. نهادهاي مسئول کشور

هاي پژوهش  یافتهعالوه بر این . ها و تهدیدهاي محیطی ورزش همگانی ضروري است بر اساس فرصت

هایی چون تأکید تعالیم دینی، قانون اساسی ، مسئولین عالی رتبه کشور و  ورزش همگانی با فرصت نشان داد

 پتانسیل هاي. وجود فضاها و اماکن عمومی و طبیعی در کشور. افزایش آگاهی مردم به ورزش. پزشکان

امکان پرداختن به ورزش در اکثر ماه (طبیعی جذاب جهت توسعه ورزش روباز و وجود آب و هواي معتدل

روند افزایش فارغ التحصیالن رشته . وجود رسانه هاي بین المللی و اینترنت براي اطالع رسانی). هاي سال

انجمن ها، سازمان وجود فدراسیون، . هاي گوناگون تربیت بدنی جهت کمک به توسعه ورزش در جامعه

افزایش مشارکت مردم در ورزش همگانی به دلیل هزینه . هاي بین المللی فعال در زمینه ورزش همگانی

استقبال مردم از همایش هاي پیاده . جوان بودن جامعه. کمتر و دسترسی بیشتر نسبت به سایر ورزش ها

مالی مورد نیاز اجراي فعالیت هاي  استقبال مناسب شرکت ها و موسسات اقتصادي در تأمین منابع. روي

، )1388(، جهان بینی)1387(، نصیرزاده)1383(فدراسیون روبرو است که با نتایج تحقیقات قلی نیا

تحقیق حاضر عالوه بر نکات ذکر . )14،25،23،22،24( همسو است) 1388(، یار احمدي)1389(موسوي

ز تحقیقات انجام شده تاکنون، به آن اشاره اي شده، فرصت هاي دیگري را برشمرده است که در هیچ کدام ا

هاي کلیدي کشور نسبت به ترویج  هاي جدید و اثر بخش از طرف سازمان ایجاد دیدگاه: نشده است

ها و امکانات کلیه ادارات، سازمان و نهادها  فراهم شدن امکان بهره برداري از ظرفیت. هاي همگانی ورزش

صت ها به خودي خود در اختیار باید توجه داشت که این فر. بینبا تنظیم تفاهم نامه همکاري فی ما

بتوان آنها را به چنگ آورد و از آنها براي رفع ها  ند، مگر آن که با استفاده از قوتگیر فدراسیون قرار نمی

در سطح ملی و با  حاضر تحقیقاز آن جایی که  .برداري نمود ضعف و کم رنگ کردن تهدیدها بهره نقاط

ابراین نقاط تهدید با بن است همکاري نزدیک فدراسیون انجام و از مجموعه ابزارهاي پژوهشی استفاده شده

ریزي  عدم نظام برنامه. در نتیجه هیچ وجه مشترکی با سایر تحقیقات ندارد اند که دقت باالیی استخراج شده



گذاري  فقدان انگیزه الزم براي سرمایه .منسجم درجهت جذب منابع مالی و اقتصادي غیردولتی

هاي  شناخت ناکافی از ظرفیت. هاي ورزشی کشور خصوصی درتوسعه اماکن و ترویج فعالیت بخش

عدم تشکیل جلسات مشترك بین سازمان . بدنی عمومی هايهاي همگانی و فعالیتالمللی حوزه ورزش بین

هاي اجتماعی و رفتاري ناخواسته به  نجاريرسوخ ناه. هاي همگانیغعال در ورزشها و ارگان هاي 

. هاي کشوربرنامه ریزي و اجراي فعالیت هاي موازي و غیر اصولی سازمان ها و نهاد . هاي ورزشی محیط

هاي آسیایی، جهانی والمپیک درحوزه ورزش همگانی توسط مسئولین  ناکافی بودن کمی وکیفی احرازکرسی

هاي کشور در راستاي اهداف و  دهند اکثر استان ها نشان می سیاز سوي دیگر برر .و کارشناسان مربوطه

اما  .اند بدنی و ورزش به تدوین سند توسعه استان اقدام نموده هاي سند راهبردي توسعه تربیت مأموریت

پس از مطالعه  .تاکنون پژوهشی در راستاي تدوین برنامه راهبردي ورزش همگانی کشور انجام نشده است

در انتخاب این کشورها سعی شده که تناسب با ویژگیهاي (ایران و چند کشور دیگر  ورزش همگانی در

به شناخت و تحلیل عوامل نقاط قوت، نقاط ) یافتگی رعایت گرددفرهنگی و اجتماعی ایران و میزان توسعه

د پرداخته شد و همچنین برنامه راهبردي فدراسیون نیز تنظیم گردی) SWOT(ها و تهدیدها ضعف، فرصت

هاي انجام شده در حوزه ورزش همگانی به طور مجزا به برنامه راهبردي که در هیچ یک از پژوهش

مطالعات انجام شده در طرح جامع تربیت بدنی و ورزش . فدراسیون ورزشهاي همگانی اشاره نشده است

، SWOTکشور به طور تفصیلی به روند این ورزش پرداخته که بخشهاي مختلف آن از جمله تحلیل 

مطالعات طرح جامع ورزش . اهداف و راهبردهاي آن در تدوین این برنامه استفاده شده است  انداز،چشم

نیا در این زمینه سمیع. ترین مطالعات در زمینه ورزش همگانی ایران استکشور یکی از مهمترین و راهبردي

. پرداخت SWOTدل به بررسی آسیب شناسی و توسعه ورزش همگانی در ایران براساس م) 1388(

 .همچنین در این تحقیق مدلی جهت توسعه ورزشهاي همگانی و تفریحی به عنوان مدل نهایی ارائه شد

 و جامعه تفریحات مطلوب و همگانی هاي ورزش انواع در تحقیق خود با عنوان مطالعه) 1386(غفوري 

یزیهاي آتی فدراسیون با هدف افزایش رآینده به ارائه مدلی براي برنامه هايریزيبراي برنامه مدل ارائه

همچنین . اما در سایر تحقیقات صورت گرفت در این زمینه مدلی ارائه نشده است. مشارکت مردم پرداخت

در سایر تحقیقات صورت گرفته در مورد ورزش همگانی بیشتر بر روي جایگاه ورزش همگانی در اوقات 

در مدل . کننده در ورزشهاي همگانی پرداخته شده استفراغت افراد و نیز وضعیت اقتصادي افراد شرکت

ورزش براي ارائه شده در این مطالعه در سطح اول بر روي توسعه ورزش همگانی و در سطح دوم شامل 

سالمتی و تحرك، ورزش براي درمان و کاهش اثرات بیماریهاي مزمن و ورزش آموزشی با رویکرد آموزش 



به ) 1379(در تحقیقی کاشف . تأکید شده است ورزش قهرمانیهاي ورزشی و بسترسازي براي  رشته

-باالترین انگیزه شرکتپرداخت که  هایی براي توسعۀ آن بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه

هاي همگانی، حفظ سالمتی عمومی و پس از آن تفریحات، کاهش وزن و درمان  کنندگان در ورزش

تحقیقات انجام شده در خارج کشور، مشخص می شود که درصد تمایل مردم به با مروري بر . دبوها  بیماري

کشورهاي استرالیا، آلمان، کانادا، سوئد، ژاپن، هلند، . شرکت در ورزش همگانی رو به افزایش می باشد

دهد که سالمتی فردي این موارد نشان می. سوییس، و فرانسه در زمینه ورزش همگانی فعالیت بیشتري دارند

اجتماعی در جوامع پیشرفته از اهمیت بیشتري برخوردار است و این کشورها در تدوین سند راهبردي، و 

رضایت و مشارکت اقشار جامعه در جهت زندگی سالم، همبستگی اجتماعی و توسعه اقتصادي را مد نظر 

کنیم باید سرمایه  براي این که ما نیز از ورزش همگانی سود و منافع خود را بهره برداري. قرار داده اند

  .گذاري الزم را در این زمینه انجام دهیم
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Abstract 

 

The aim of this research, Explanation of strategic position and presentation of 

development strategy in Sport for all in Iran and to design a model. The 

population of the research includes: Sport For All Federation managers, its 

strategic Council members, its sub sport Associations and Sport For All 

provinces Units. TO benefit the experts and authorities' point of view 

effectively, a questionnaire within the framework of  the federation strategic 

plan content was designed and sent to the target population including: 

different  federations and  associations managers, the provinces sports units 

and the federation strategic Council members. A five –level Likert scale 

(strongly agree /agree/ neutral/ disagree/ strongly disagree) was designed. The 

results showed that this exercise on the coordinates of SWOT in terms of 

internal factors in the region's strengths and the external factors of the area of 

opportunity lies. Then considering the proportion of Sport For All processes 

role  to the other sports and its relationship with procurement, management 

and  processing control components and culture & religious values , Iran Sport 

For All developing model was designed noticing sport management scientific 

structure , processing structure and its relationship with other sports and 

macro management circles for macro policy-making, planning and 

procurement & executive levels. 

  

 


