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 .مـی باشـد   يورزش همگانی و قهرمـانی کشـور   توسعه رسی عوامل اثر گذار بربر ،هدف از انجام این پژوهش

ـ   تحقیقـات  در زمـره  ،هـدف  نظـر و از است  پیمایشی -توصیفی ،روش پژوهش این تحقیق ه شـمار        کـاربردي ب

تخصصـان  مـدیران و م  مـدیران وزارت ورزش و جوانـان کشـور،    شـامل  ایـن پـژوهش   آمـاري جامعه  .می آید

 جامعـه  برابر در این پژوهش نمونه. بودورزشی کشور  يها دبیران فدراسیون هاي همگانی و فدراسیون ورزش

 137 ،پرسشنامه توزیع شـده در بـین جامعـه آمـاري     161 تعداد از. گردید تعیین شمار تمام صورت به و تحقیق

در  هنامه محقق ساختپرسش 2شامل   ابزار اندازه گیري این پژوهش. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پرسشنامه 

براي تعیین روایی این پرسشـنامه از نظـرات اسـاتید و متخصصـان     . بود ورزش همگانی و ورزش قهرمانی مورد

در نهایت براي تجزیه و تحلیل  .گردیدگزارش  91/0استفاده شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ 

بر اساس یافته هـاي ایـن     .استفاده شد )ن فریدمن و کروسکال والیسآزمو( از آمار توصیفی و استنباطی ،هایافته

 ، توسـعه هیئـت هـاي ورزش همگـانی،    کـم هزینـه بـودن   ، فضاهاي طبیعی، رسانه ها، سالمت جامعهپژوهش، 

مهم تـرین   به ترتیب از، تعالیم دینی و تاکید بر رایگان بودن ورزش دانش آموختگان رشته تربیت بدنی، اینترنت

نتایج در بخش عوامل اثر گذار بـر توسـعه    ،همچنین. ثر گذار بر توسعه ورزش همگانی کشور می باشندعوامل ا

 هیزات، رقابتتسهیالت و تج: را به ترتیب اهمیت مشخص نمود زیرشاخص اثر گذار  9ورزش قهرمانی کشور  

نی، حمایـت مـالی، امـور    ، تحقیقات علمی و رسانه ها، استعدادیابی، امور مربوط به ورزشکار، ورزش همگـا ها

  .مربوط به مربی و ساختار ورزش

  اثرگذار، توسعه، ورزش همگانی و ورزش قهرمانی  :واژگان کلیدي
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  مقدمه

بلکـه اهمیـت    ،ورزش فقـط یـک سـرگرمی نیسـت    . ورزش قدرت قابل مالحظه اي کسب کرده اسـت  ،امروزه

 فراغت ورزش همگانی و اوقات). 2008، 1ویلیامز(اجتماعی سیاسی اقتصادي زیادي براي شرکت کنندگان دارد

 نداشـته  بازي براي فرصت و جایگاهی مردم اگر .گرفت نظر در تندرستی تجربه و مزیت حق، نوعی می توان را

 .تبدیل خواهد شد افسرده کننده اي مکان به دنیا نسازند، مهیا عمومی تفریح براي فضاهایی یا دولت ها، باشند و

 سالمتی ظرفیت در مهمی نقش فراغت اوقات در فعال بودن و است انسانی تجربه اساسی عنصر ،ورزش همگانی

برنامـه   رونـد  در بایـد  خصوصـی  بخـش  نهادهاي و غیردولتی دولت ها، سازمان هاي اساس این بر .دارد جامعه

 و بیمـاري  بازدارنـده هـاي   همچـون  فعال هاي و بازي تفریح ،فراغت اوقات تجارب پیشرفت و نظارت ریزي،

همگـانی کـردن ورزش    جهـانی  جنـبش T همگانی ورزش ).2014، 2کاسینگ(کنند سرمایه گذاري مرتبط راضام

 .اسـت  شـده  تبدیل دولت ها وظایف از یکی به تفریحی ورزش هاي همگانی کردن امروزه .است تفریحی هاي

 خود دراز مدت برنامه هاي سرلوحه را همگانی ورزش گسترش باید دولت ها که می دهد پژوهش ها نشان نتایج

 بیمـاري هـاي   اثر در کار از غیبت بیماري ها، نگران کنندة انتظار آمارهاي در باید صورت این غیر در دهند؛ قرار

آمـار نامـه    ).2011، 3هـولزیهر (عمـومی باشـند   بهداشت سطح کاهش و مرگ و میر افزایش کم تحرکی، از ناشی

ر ایـران مربـوط بـه پـنج     درصد علل مرگ و میـر د  25/41نشان می دهد که ) 1385(سالمت و بیماري در ایران 

یکـی دیگـر از ایـن    . که دست کم سه دسته از این بیماري ها در اثر کم تحرکی حـادث مـی شـود    بیماري است

 امروز دنیاى در زندگى .نقشی است که رسانه ها در آن ایفا می کنند ،عوامل اثر بخش در توسعه ورزش همگانی

 عدیـده جسـمى،   مشکالت حرکتى فقر این و کرده فقر حرکتى دچار را او و گرفته انسان از را سریع عمل ابتکار

 عنـوان  به ورزش  همگانى و راهبردى راه حل عنوان به ورزش .است آورده پدید وى براى اجتماعى را و روانى

بـا    .)1386ممتـاز بخـش،   (کند حل یمطلوب به نحو را مشکل این می تواند بخش فرح و ارزان قیمت وسیله اى

مشخصه هـا بـراي    مجموعه اي ازتوجه به تعاریف مختلفی که در مورد ورزش همگانی و تفریحی وجود دارد، 

مشخصه هایی مانند مشارکت گسترده و گروهی بودن، آزادانه و انتخابی بودن، کم هزینـه  ؛ آن قابل استنباط است

بـا   ،و تفریحـی  سن، جنس، نژاد، زمـان و مکـان  بودن، کم اهمیت بودن رقابت و برد و باخت، محدود نبودن به 
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 1لینا  ).1386غفوري، (صیت هاي مختلف ورزش همگانی هستندهمگی توصیف کننده خصو نشاط و شاد بودن

خدمات برابر ورزش همگانی، یک اصطالح عمومی از همه انـواع فعالیـت   که نموده اند  بیان) 2016(و همکاران

نیـاز   ،مومی افراد را براي اجراي ورزش هاي همگانی ایجاد می نمایـد هاي بدنی و خدماتی است که رضایت ع

همـه شـهروندان از فرصـت هـاي      اسـت، محور  -مبناي آن مردممی کند، هاي مردم را در همه جنبه ها رعایت 

دولت با منابع مالی خود افـراد را در ایـن    و خدمات برابر ورزش همگانی برخوردارند و در آن سهیم می باشند

در مورد ورزش همگانی نشان مـی داد سـطح اعتمـاد بـه     ) 2015(2نتایج یافته هاي ایگیر .حمایت می کند زمینه

ی معنادار و مثبتـی داشـته   نفس و آزادي در برنامه هاي اوقات فراغت دانشجویان با رضایت زندگی آنها همبستگ

مگـانی موجـب رضـایت از    معنی که آزادي در انجام فعالیت هاي اوقات فراغـت و ورزش هـاي ه   بدین ؛است

 فعالیـت اگر  دریافت کهورزش همگانی استان خوزستان  پیراموندر پژوهشی ) 1394(تهذیبی  .زندگی می گردد

هاي فرهنگی و تفریحی در زمان اوقات فراغت به روش صحیح و با رعایت مصالح جامعـه تـوام باشـند، داراي    

 انـد  داشـته  بیـان  پژوهشی در) 2013(همکاران  و 3نتامسو. کارکردهاي اجتماعی و فرهنگی مفیدي خواهد بود

در فعالیت هاي ورزش همگانی شرکت مـی نماینـد و ایـن بـیش از      ،بیش از نیمی از دانشجویان نمونه پژوهش

طبقه اجتمـاعی   تحقیقی پیراموندر  )2014(همکاران  و4 کالوي ،همچنین. مشارکت در ورزش قهرمانی می باشد

 هـاي  فعالیت در شرکت به کمتري تمایل  ،کنند زندگی می مفرح هاي خانواده در که آموزانی دانش داشتند بیان

  .دارند همگانی ورزش و بدنی

در راس هرم وجـود  ورزش قهرمانی  ،بعد از گذر از ورزش آموزشی و همگانی ،در مدل  سلسله مراتبی ورزش

. ته و به تماشـاگري افـزوده مـی شـود    دارد که در این سطح از ورزش میزان مشارکت افراد در فعالیت بدنی کاس

سوابق نشان می دهد محبوب ترین شکل ورزش در جوامع، ورزش قهرمانی می باشد که در سـطح سـوم مـدل    

در این سطح از ورزش که با تاکید بر رقابت، پیروزي و حس اتحاد بین افـراد  . مول و همکاران قرار گرفته است

یکـی از مؤلفـه هـاي     ).2006، 5مـول (بیت فراوانـی وجـود دارد   از طریق مشارکت و تماشاگري می باشد، جـذا 

ي رقابتی و سازمان یافته که افراد ماهر در ورزش هاو  بازي هاورزش قهرمانی است که عبارت است از  ،ورزش

                                                           
1 .Lina, et al 
2 .Agyar 
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4 . Cawley 
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در  ).1382غفـوري،  ( ي رسیدن به اهداف و کسب نتیجه و رتبه بهتر انجـام مـی شـود   و براآن شرکت می کنند 

ورزش امـروزي تبـدیل بـه یـک     . جهان ورزش دوران جدید و تازه اي را تجربه مـی نمایـد   ،سومابتداي هزاره 

از شـواهد   ).1384حسن زاده، ( کنند بسیاري دوران آماتور را پایان یافته تلقی می. فستیوال جهانی گردیده است

 ورزش قهرمانی هسـتند  خواسته یا ناخواسته به دنبال گسترش دولت هاموجود چنین بر می آید که به طور کلی 

جاذبـه هـاي    ،صرف نظر از محیط درونی یک کشور و نظام آن. درآمد مالی آن است آنها،یکی از دالیل توجه  و

هـا   بازاریابی و جذب تماشاچیان باعث می شود که ایـن ورزش مـورد توجـه بیشـتر سـازمان      ،ورزش قهرمانی

در منابع مختلف بـراي توسـعه ورزش هرمـی در نظـر      ).2001، 1گرگینو( هاي مختلف دولتی قرار گیرد وارگان

و همکـاران،    2شیبوري( گرفته شده است که ورزش همگانی در پایه آن و ورزش قهرمانی در راس آن قرار دارد

افزایش تعداد شرکت کنندگان در هر سطح می باشد تا پتانسـیل ورزش قهرمـانی    ،در هرم ورزشهدف ). 2010

ولـی   ،اگر چه یک مدل جامع بـراي ورزش قهرمـانی وجـود نـدارد    ). 2012مکاران، و ه 3استرادیو(افزایش یابد

. عوامل زیادي شناسایی گردیده که در توسعه ورزش و کسب موفقیت در سطوح جهانی تاثیر بـه سـزایی دارنـد   

بـراي یـک کشــور ممکـن اسـت شـرکت کــردن      . معیارهـاي انـدازه گیــري متفـاوتی دارد    ،موفقیـت در ورزش 

ولی براي یک کشور دیگـر کسـب مـدال در المپیـک یـک       ،ر مسابقه المپیک یک موفقیت باشدورزشکارانش د

در متون و ادبیـات مربـوط بـه ورزشـکاران و ورزش قهرمـانی      ). 2006، 4استوتالر( موفقیت محسوب می باشد

مـی  رار به نوعی اهمیت دارند و در دامنه گسترده اي قـ  یکهر  بیان شده کهموفقیت  براي کسبعوامل مختلفی 

ه پیشرفت در آن حوزه قیقات پیشین وجود دارد که توسعه ورزش قهرمانی را منوط بعوامل زیادي در تح .گیرند

  .ها می دانند

 بر اساس مدل هاي توسـعه ورزش،  توسعه ورزش همگانی زمینه را براي رشد ورزش قهرمانی فراهم می کند و

ورزش همگـانی و قهرمـانی بـا هـم      ،در واقـع . یابـد پیش از ورزش قهرمانی توسعه  الزم است ورزش همگانی

و ارتباط دوسویه و تنگاتنگ حوزه ورزش همگانی و قهرمانی، این دو حیطـه را مکمـل و توسـعه     درآمیخته اند

ورزش همگانی می تواند استعدادهاي برتر را بـه سـمت ورزش قهرمـانی سـوق      .است قرار دادهدهنده یکدیگر 

قهرمانی و ایجاد جذابیت هاي آن می تواند جامعه را به سمت ورزش همگـانی  دهد و از طرفی تماشاي ورزش 
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و همچنـین  بر این اساس و با توجه به اهمیت ذکر شده در هر دو بعد ورزش همگانی و قهرمانی  .تشویق نماید

ی بخش سالمت جسمانی و روانر ب در سطح جامعهورزش همگانی  ارتباط دو سویه آنها با یکدیگر و تاثیري که

بین المللی و اعتبار در سطح جهـان   کسب رتبه هاي می تواند منجر بهکه توسعه ورزش قهرمانی  اهمیت و اردد

موثر بر ورزش همگانی و قهرمـانی کشـور   بررسی متغیر هاي عوامل اثر گذار و  در پی یافتناین پژوهش ، شود

  .است

  شناسی پژوهشروش 

جامعه  .استتحقیقات کاربردي  در زمره، از نظر هدفپیمایشی و  -از نوع توصیفی ،روش پژوهش حاضر

و   مدیران ، )ان ستادي و مدیران عملیاتیمدیر( کشور تحقیق را تمامی مدیران وزارت ورزش و جوانان  آماري

در این . ورزشی کشور، تشکیل می دادند يها دبیران فدراسیونو  متخصصان فدراسیون ورزش هاي همگانی

پرسشنامه توزیع شده در بین  161از . گردید تعیین شمار تمام صورت به و تحقیق معهجا برابر نمونه ،پژوهش

پرسشنامه  دو شاملابزار اندازه گیري این تحقیق . برگشت داده شد قابل بررسی پرسشنامه 137 ،جامعه آماري

ه ب هاختصورت محقق سه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی بود که به کمک مبانی و پیشینه کتابخانه اي، ب

براي تعیین روایی این پرسشنامه از . جامعه آماري توزیع شد بین صورت مقطعیبه  پرسشنامه ها. وجود آمد

اشاره  مورد به اصالح موارد ،د که پس از اعمال نظر متخصصانگردینظرات اساتید و متخصصان استفاده 

در جامعه آماري توزیع و پس از جمع  و پایلوت پرسشنامه به شکل مقدماتی 18همچنین تعداد   .پرداخته شد

اعتماد  و قابلیت  که نشان دهنده - گزارش شد 91/0با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ پایایی آن آوري، 

ها از آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل یافته در نهایت براي تجزیه .ابزار اندازه گیري تحقیق است مناسب

. گردیدها  به صورت جداول توزیع فراوانی ارائه ه و تحلیل توصیفی یافتهتجزی ،در بخش نخست. استفاده شد

ها و عوامل  و تعیین میزان اهمیت شاخص  براي رتبه بندي کردنفریدمن  از آزمون  ،ر بخش آمار استنباطید

اده استف آزمون کروسکال والیس جهت مقایسه بین گروه هااز و  اثر گذار بر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی

، 16نسخه  spss کلیه عملیات تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  الزم به توضیح است که .گردید

  .صورت پذیرفت
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  ي پژوهشیافته ها

درصد را زنان تشکیل  33درصد نمونه هاي پژوهش را مردان و  67یافته هاي توصیفی پژوهش نشان داد که 

درصد داراي مدرك کارشناسی ارشد و  28اي مدرك کارشناسی یا پایین تر، درصد نمونه ها دار 59 .می دهند

      سال خدمت  12پژوهش  موردمیانگین سابقه مدیران  ،همچنین .درصد داراي مدرك دکترا می باشند 13

  .ئه گردیده استجداول زیر ارا در ها نتایج دیگر یافته. می باشد

 عوامل اثر گذار بر  ورزش همگانی عناداريجهت تعیین مآزمون فریدمن  نتایج  :1جدول

  مقادیر محاسبه شده  شاخص هاي آماري

  117  تعداد

  955/43  مقدار خی دو

  9  درجه آزادي

  001/0  سطح معنی داري

 نتایج آزمون فریدمن جهت تعیین معناداري عوامل اثر گذار بر  ورزش همگانی مالحظه می گردد ،1در جدول 

 و دارايمتفاوت از هم این عوامل در ورزش همگانی  نشان می دهدبودن آزمون  که با توجه به معنا دار

  ).مشخص گردیده است 2در جدول  این رتبه بندي( دنمی باش مختلفاولویت هاي 

  و میزان اهمیت آنهامهمترین عوامل اثر گذار بر ورزش همگانی نتایج آزمون فریدمن جهت تعیین : 2جدول 

  )آزمون فریدمن(میانگین رتبه ها   ر گذارشاخص ها و عوامل اث  ردیف

  68/7  جامعه تاکید نقش ورزش در سالمت .1

  50/7  ورزش همگانی تاثیر رسانه ها در توسعه .2

  18/7  در کشور و پایگاه هاي ورزش صبحگاهی وجود فضاهاي طبیعی .3

  14/7  کم هزینه بودن ورزش همگانی در مقایسه با سایر ورزش ها .4

  93/6  ایراندر  نی فعالهمگا ت هاي ورزشئهی .5

  91/6  وجود رسانه هاي بین المللی و اینترنت براي اطالع رسانی .6

  76/6  افزایش شمار دانش آموختگان رشته تربیت بدنی درکشور .7

  28/6  تاکید تعالیم دینی بر ورزش .8

  92/5تاکید مسئوالن عالی کشور و مراجع مذهبی بر توسعه ورزش  .9



7 
 

  همگانی

  61/5  ودن ورزش همگانی در قانون اساسیتاکید بر رایگان ب.10

  

توسعه ورزش و  مالحظه می گردد، تاکید بر سالمتی از طریق ورزش، اثر رسانه ها بر 2همانطور که در جدول 

از مهمترین عوامل اثر گذار بر ورزش  در کشور و پایگاه هاي ورزش صبحگاهی وجود فضاهاي طبیعی

  .اند معرفی شده پاسخ دهندگانهمگانی از دید 

  عوامل اثر گذار بر ورزش قهرمانی کشور و میزان اهمیت آنهانتایج آزمون فریدمن جهت تعیین . 3جدول 

  )آزمون فریدمن(میانگین رتبه و عوامل اثر گذار ها شاخص

  9  تسهیالت و تجهیزات

  81/7  ها و رویدادهاي ورزشی رقابت

  67/6  تحقیقات علمی و رسانه ها

  61/5  استعداد یابی

  08/4  زشکارور

  35/4  ورزش همگانی

 69/2  حمایت مالی

  58/2  مربی

  21/2  ساختار و سازمان برنامه هاي ورزشی

  

تسهیالت و : از عبارت اندها و عوامل به ترتیب اهمیت  این شاخص ،مشاهده شد 3همانطور که در جدول 

ادیابی، امور ورزشکار، ورزش رویدادهاي ورزشی، تحقیقات علمی و رسانه ها، استعد ها و تجهیزات، رقابت

  .همگانی، امور مربی، حمایت مالی و ساختار و سازمان برنامه هاي ورزشی

آورده  به دستورزش قهرمانی که باالترین رتبه و اهمیت را  سه شاخص و عامل اصلی اولویت بنديدر ادامه 

در جداول زیر  - سانه هاتحقیقات علمی و ر ها ورویدادهاي ورزشی و تسهیالت و تجهیزات، رقابت - اند

  .مشخص گردیده است
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  بندي عوامل مربوط به تسهیالت و تجهیزات اولویت نتایج آزمون فریدمن جهت تعیین :4جدول 

  ها میانگین رتبه  عوامل  اثر گذار  شاخص

تسهیالت و 

  تجهیزات

  08/9  وجود مراکز مخصوص ورزش قهرمانی

  79/7  رفع نیازهاي تسهیالتی و تجهیزاتی ورزشکاران

  45/7  کمیت و کیفیت  تجهیزات و تسهیالت

و کسب میانگین  هوجود مراکز مخصوص ورزش قهرمانی بیشترین اهمیت را داشتکه نشان می دهد  4جدول 

حداکثر اهمیت را  10نمره  - استکه از آزمون فریدمن به دست آمده بیانگر اهمیت بسیار باالي آن  08/9رتبه 

تسهیالتی و تجهیزاتی و کمیت و کیفیت تجهیزات و تسهیالت در رتبه هاي بعدي  رفع نیازهاي. نشان می داد

  .قرار دارند

  و رویدادها رقابت هااولویت بندي عوامل مربوط به  نتایج آزمون فریدمن جهت تعیین :5جدول 

  میانگین رتبه ها  عوامل اثرگذار  شاخص

رقابت ها و 

  رویدادها

  96/6  به وجود آوردن لیگ هاي حرفه اي

  71/6  برگزاري رویدادهاي بین المللی 

  69/6  فرصت هاي رقابتی براي زنان و معلوالن

و  رقابت هاهاي حرفه اي مهمترین عامل در شاخص  به وجود آوردن لیگنشان می دهد که  5جدول 

براي هاي رقابتی  برگزاري رویدادهاي بین المللی و فرصت. رویدادها براي توسعه ورزش قهرمانی می باشد

  .می باشد 10حداکثر میانگین امتیاز  - رددر رتبه هاي بعدي قرار دا معلوالنزنان و 

  اولویت بندي عوامل مربوط به تحقیقات علمی و رسانه ها نتایج آزمون فریدمن جهت تعیین :6 جدول

  میانگین رتبه ها  عوامل اثرگذار  شاخص

  

تحقیقات علمی و 

  رسانه ها

  91/5  یبه کارگیري تحقیقات علم -1

  72/5  کمیت و کیفیت توجه رسانه ها -2

  45/5  نظارت و ارتباط مراکز تحقیقی با ورزش قهرمانی -3

به کار گیري تحقیقات علمی نسبت به کمیت و کیفیت توجه رسانه مالحظه می گردد  6همانطور که در جدول 

  .رداها و نظارت و ارتباط مراکز تحقیقی با ورزش قهرمانی اهمیت بیشتري د
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اولویت بندي عوامل ورزش قهرمانی و همگانی کشور از دید نمونه  مقایسه کروسکال والیس جهت نتایج آزمون :7جدول 

  هاي پژوهش

  سطح معنی داري  درجه آزادي  میزان آزمون خی دو  میانگین رتبه  )شغل نمونه هاي پژوهش(متغیر ها

        78/14  مدیران وزارت ورزش

  31/0  2  12/3  15/28  ها مدیران و دبیران فدراسیون

        73/24  کارشناس ورزش

آمده است و این بدین معنا  به دست 05/0مشاهده می گردد سطح معناداري بیشتر از  7همانطور که در جدول 

است که بین نظرات نمونه هاي پژوهش در مورد اولویت بندي عوامل ورزش قهرمانی و همگانی تفاوت نظر 

  .معنی داري وجود ندارد

  ث و نتیجه گیريبح

 ،بر همین اساس. ورزش همگانی و قهرمانی کشور بود توسعه بررسی عوامل اثر گذار بر ،هدف از این پژوهش

بر اساس یافته هاي این پژوهش،   .گردیدبر توسعه ورزش همگانی شناسایی  گذار عامل اصلی و تاثیر 10

 ،کید پزشکان بر نقش ورزش در سالمتی جامعهتا وورزش  پرداختن به فزاینده درمان بر اثر عدم هاي هزینه

در  وپایگاه هاي ورزش همگانی وجود فضاهاي طبیعی مناسب نقش رسانه ها در توسعه ورزش همگانی،

توسعه هیئت هاي ورزش همگانی در  ،کم هزینه بودن ورزش همگانی در مقایسه با سایر ورزش ها، کشور

افزایش شمار دانش آموختگان رشته تربیت ، وجود رسانه هاي بین المللی و اینترنت براي اطالع رسانی کشور،

ن عالی کشور به ورزش و تاکید بر رایگان بودن ورزش در قانون ، توصیه تعالیم دینی و مسئوالبدنی درکشور

عوامل شناخته . ر می باشندکشوعوامل اثر گذار بر توسعه ورزش همگانی به ترتیب، مهم ترین اساسی کشور 

 منابع مالی و مبنی بر وجود) 1387( و خسروي زاده) 1387( در این پژوهش با نتایج تحقیقات غفرانیشده 

ها و تاثیر  مبنی بر  تعدد رسانه) 1382( اعتبارات مناسب و همچنین با نتایج تحقیقات غفوري و همکاران

عوامل و شاخص هاي تاثیر گذار بر ورزش یکی از  .دگذاري رسانه ها بر ورزش همگانی، همخوانی دار

همسو با نتایج  .جسم وروح انسان و تاکید پزشکان بر آن می باشد بر سالمت ورزش نقش  ر،همگانی کشو
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که داشته اند  بیان) 2014(و همکاران  1کرکالدي این پژوهش مبنی بر نقش ورزش همگانی بر سالمت جامعه،

سازمان  فاق می افتد و یافته هاي اولیه ازبه علت کمبود فعالیت هاي بدنی ات میلیون مرگ 2حدود  ههر سال

؛ علت عمده مرگ و میر در دنیا می باشد 10یکی از  ،بهداشت جهانی حاکی از آن است که زندگی بی تحرك

قی، روعدم فعالیت بدنی باعث افزایش تمام انواع مرگ و میر، دو برابر شدن خطر بیماري هاي قلبی ع چنان که

خطر سرطان روده و سینه، باال رفتن فشار خون، اختالالت عالوه بر آن که  - دیابت نوع دوم و چاقی می شود

در تحقیقی با ) 1382( غفوري و همکاران. فزایش می دهدانیز چربی، استئوپروز، افسردگی و اضطراب را ا

) رادیو، تلویزیون و نشریات(ي جمعی ها مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه"عنوان 

براساس تحلیل عاملی، مهمترین : به نتایج زیر دست یافتند "در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی

اما معنادار ) درصد20(رابطه کم . عامل مؤثر در ورزش همگانی و قهرمانی، تأکید همزمان بر هر دوي آنهاست

درصد  20 ،به عبارتی ؛ها وجود دارد زش همگانی و قهرمانی و رسانهبین توسعه ور) 01/0سطح معناداري (

 شده انجام تحقیقات مرور با که) 2016( 2ابیویه تحقیق نتایج .هاست مربوط به رسانه ورزش هاتغییرات در این 

 داد اننش ،گرفت انجام بزرگساالن در بدنی بهبود فعالیت در اي رسانه هاي کمپین زمینه تأثیر در 2015سال  تا 

که از زیر شاخه هاي ورزش همگانی می باشد داشته   پیاده روي ترویج بر روشنی اثر رسانه هاي جمعی که

از عوامل اثر گذار بر  سایر ورزش ها و تفریحات دیگر نیزکم هزینه بودن ورزش همگانی در مقایسه با  .اند

 تقوي تکیار ،با نتایج پژوهش حاضرهمسو . که در این پژوهش شناسایی شد باشد ورزش همگانی میتوسعه 

در ورزش هاي  مردم رکتاز دالیل اصلی شتشویق اعضاي خانواده و  نه بودنکم هزی که نشان داد )1385(

بر توسعه افزایش شمار دانش آموختگان رشته تربیت بدنی  تاثیر ،از دیگر نتایج این پژوهش .همگانی می باشد

داشته  بیاندر پژوهش خود ) 1394(تباط واقفی نظري و همکاران در این ار .ورزش همگانی کشور می باشد

 این می رود به به شمار کشور هر سرمایۀ ترین مهم متخصص و ماهر انسان فناوري، و علم عصر در اند که

 افزایش ،به همین ترتیب. بیفزایند خود توسعۀ و رشد سرعت بر افزایی دانش طریق از کوشند می سبب جوامع

  .نماید کمک موختگان در رشته تربیت بدنی نیز می تواند به توسعه ورزش کشورشمار دانش آ

                                                           
1 . Kirkcaldy 
2 . Abioye 
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شاخص اثر گذار این بخش را به ترتیب  9نتایج در بخش عوامل اثر گذار بر توسعه ورزش قهرمانی کشور  

ویدادهاي ورزشی، تحقیقات علمی و رسانه ها، و ر رقابت هاتسهیالت و تجهیزات، : اهمیت مشخص نمود

ادیابی، امور مربوط به ورزشکار، ورزش همگانی، حمایت مالی، امور مربوط به مربی و ساختار و  استعد

عامل  ،در این پژوهش مهمترین عامل و شاخص تعیین شده براي ورزش قهرمانی ایران .سازمان  ورزش

و همکاران  1دبوچر. است و در رتبه دوم رقابت ها و رویداد هاي ورزشی قرار گرفته تسهیالت و تجهیزات

) 2009( 2بالک و رابینسون. ش قهرمانی دانستدناپذیر از ورز نیز تجهیزات و تسهیالت را جزئی جدا ) 2013(

ساختارهاي رقابتی  جزئی از سیستم ورزش قهرمانی و عاملی براي پیشرفت و برتري  که کرده اند بیاننیز 

تا در  کرد باید تالش ،بودقهرمانی موفق  در توسعه ورزش بتوانبراي اینکه  .قهرمانان ورزشی می باشد

مولفه هاي ورزش قهرمانی در  ، "طرح جامع تربیت بدنی"در  .حاصل گرددپیشرفت  ي ذکر شدهها شاخص

براي توسعه ورزش  .دو مشترك است ساختار ورزش در هر شده که استعدادیابی، رقابت وگروه ذکر  6

حمایت از ) 2009( بالک و رابینسون. ی را معرفی کردندو امور مرب قهرمانی مسائل علمی، استعدادیابی

را به عنوان  رقابت هاورزشکاران، استعدادیابی، حمایت ورزش علمی، امور مربیات، تسهیالت و تجهیزات، 

از دیگر عوامل تعیین کننده توسعه ورزش قهرمانی که  .عواملی براي بین المللی موفقیت ورزشکار نام برده اند

 یتحقیق در )1389( راد قیامی همسو با این نتایج  .تاثیر رسانه ها می باشد ،مشخص گردید در این پژوهش

 این که رسید نتیجه این به ورزش، مورد در گروهی هاي رسانه طریق از شده ارائه تبلیغاتی هاي برنامه پیرامون

 حالی در ،دارد )درصد 80( نیقهرما بعد در ورزشی هاي رشته ترویج و توسعه در زیادي بسیار تأثیر ها برنامه

در ساختار کلی طرح چشم انداز آسیا، امور مربوط به  .می باشد) درصد 20(  ناچیز همگانی بعد در آن تأثیر که

       ، زنان، رسانه ها و حامیان به عنوان  عوامل مشترك دیده رقابت هاها و باشگاه ها، مربیان و  فدراسیون

هاي توسعه  دارد که می تواند نشان دهد این عوامل که به عنوان شاخصتحقیقات زیادي وجود . می شود

تحقیقاتی که در زمینه توسعه بیشتر مورد در  9این . بسیار مهم می باشند ند،ورزش قهرمانی مطرح شده ا

به نظر می رسد که سرمایه . ولی میزان اهمیت آنها متفاوت می باشد ،ورزش قهرمانی می باشند لحاظ شده اند

ها  اگر چه شاخص .تلف در جهت توسعه ورزش قهرمانی متفاوت استخهاي م اري در کشور ها و مکانگذ

                                                           
1  .  De Bosscher 
2.  Bohlke, & Robinson 
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در این تحقیق براي . ولی از این نظر که کدام یک مهمتر است اتفاق نظر وجود ندارد ،ممکن است یکی باشند

اران ایرلند، امریکا و در صورتی که ورزشک ،کشور ما تسهیالت و تجهیزات به عنوان مهمترین عامل مطرح شده

از عواملی که در هر دو تحقیق مشترك بود،  .فالند مهمترین عامل  براي موفقیت را خود ورزشکار دانستند

لی را بر پایه در کشور استرالیا، موفقیت هاي بین المل. مربی از نظر ورزشکاران این سه کشور استاهمیت 

بدنی کشور نیز استعدادیابی به عنوان مهمترین عامل براي در طرح جامع تربیت  استعدادیابی دانسته اند و

یک  معتقدندباشد که ) 2007( 1بنابراین شاید حق با الرس و هاگري. استتوسعه ورزش قهرمانی معرفی شده 

را تحت پوشش قرار  ورزش هاها یا همه  مدل از عوامل مختلف که منجر به موفقیت می شود یا همه ملت

  .وجود ندارد ،دهد

با توجه به مشخص شدن عوامل اثر گذار در ورزش همگانی کشور  مانند اثر  گفتطور کلی می توان  هب

سالمت ورزش بر جامعه، تاثیر رسانه بر توسعه ورزش همگانی، وجود فضاهاي مناسب براي ورزش هاي 

و برنامه با سرمایه گذاري  می توانند سازمان هاي سیاست گذار در بخش ورزش همگانی و غیره، همگانی

.  این عوامل اثر گذار چشم انداز و سیاست هاي ورزش همگانی را در آینده بهبود و توسعه دهند ریزي روي

استراتژي هاي ورزش همگانی باید به گونه اي تدوین شود که بتواند در جهت کاهش ضعف هاي ورزش 

فعالیت بخش خصوصی در حوزه ورزش به گونه اي باشند که با باال بردن  بایدها راهبرد .همگانی کشور برآید

کشور، باال بردن امکانات  فضاهاي طبیعیو استفاده از  ي ورزشهاي همگانی، باال بردن کیفیت ایستگاه ها

پوشش رسانه اي و  يارتقا ،دانش آموختگان رشته تربیت بدنی ورزش همگانی، استفاده از متخصصان و

بر ورزش و رایگان بودن ورزش همگانی بتوانند از ضعف  دینیاینترنتی و کیفیت اطالع رسانی، تاکید تعالیم 

. ، پیش بروندجامعه د با تهدیدات محیطیهاي سازماندهی در ورزش همگانی بکاهند و در جهت برخور

ورزش قهرمانی به صورت صحیح صورت گیرد و بتوان امیدوار  بخش براي اینکه برنامه ریزي در ،همچنین

حوزه اصلی تشکیل دهنده ورزش قهرمانی   9به همه باید  ،خواهد شدحاصل  بود که در این حوزه پیشرفت

   .توسعه یابد نهایت ورزش قهرمانی در توجه گردد و براي تک تک این عوامل برنامه ریزي شود تا

                                                           
1 . Laros & Haggerty 
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و کمیته ملی المپیک با ابزار فدراسیون  و جوانان گردد وزارت ورزش با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می

افزایش  از طریقو کمک هاي غیر مستقیم دانشگاه ها، پژوهشگاه هاي ورزشی و سیستم آموزش و پرورش ها 

هاي داخلی و بین المللی، تحقیقات علمی، استفاده از  کمی و کیفی تسهیالت و تجهیزات، افزایش رقابت

 بیشتر هرچه اییباعث شکوف یرسانه ها، استعدادیابی از سطح مدارس و حمایت مالی بخش خصوصی و دولت

بهبود  بتوانند جایگاه کشور را در سطح بین الملل شوند و  پروري قهرمان نهایت، در و استعدادها در کشور

  .بخشند
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The study is to prioritize factors affecting the development of sport for all and 
sports championship in Iran. The methodology was descriptive and done based on 
applied research. The population includes: all managers in the Ministry of Sports 
and Youth (staff managers and operations managers), managers and professionals 
Sport for all Federation and Secretary of the Federation sports. The sample was 
statistically equal to the society. The 141 questionnaires distributed among the 
population, but 117 questionnaires were analyzed. Measuring in this study was 
done by 2 questionnaires (questionnaire sport for all and athletics) that cross were 
distributed among the population. To determine the validity of the questionnaire, 
some professors and experts were answered and reliability test using Cronbach's 
was reported ٩١/٠ . Finally, to analysis the results of descriptive and inferential 
statistics, Friedman test and Kruskal-Wallis were used. Based on these findings, 
public health, media, natural spaces, low cost, the development of public sports 
bodies, the Internet, graduates of physical education, religious teachings and 
emphasis on the free exercise were, respectively, the most important factors 
affecting the development of the sport for all. Also, studying the factors affecting 
the development sport championship showed 9 indicators that affect on these 
sectors: facilities and equipment, competitions and sporting events, scientific 
research and the media, talent, financial support, matters related to the coach and 
sports structure. 

Key words: Effective, Development, Sport for All and Sports Championship 

 


