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  1ایرانها و برنامه هاي توسعه ورزش همگانی  راهبرد

  )این مقاله از طرح پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران نهاد ریاست جمهوري استخراج شده است(

  2پورمحمد جوادي 

  3سمیه رهبري  

  

 ١٢/٦/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ

  ٧/١١/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

پـژوهش حاضـر از   . بـود  ورزش همگانی ایرانتوسعه ها و برنامه هاي  راهبردبررسی  ،از پژوهش حاضرهدف 

 طـرح آمیختـه   تحقیقـات  وجـز  ،هاي پژوهشـی  دادههاي کاربردي و از منظر ماهیت نظر هدف در شمار پژوهش

بـه روش نمونـه    مدیران و کارشناسـان خبـره ورزش همگـانی   از  نفر 16در بخش کیفی پژوهش، . بود اکتشافی

 و طریق مصاحبه گردآوري شدند داده ها از .ر نظر گرفته شدنددنمونه آماري  به عنوان و انتخابهدفمند گیري 

 ، مدیرانکمی بخش در جامعه آماري. ندگردید تحلیل و تجزیه و کدگذاري )2011(روش استرابرت و کارپنتر به

 و فدراسـیون  پوشش تحت هاي انجمن روساي فدراسیون، هاي کمیته روساي ،ورزش هاي همگانی فدراسیون

از میـان آنهـا    ساده تصادفی شیوه به ها  نمونه که ) نفر 200( ها بودند استان همگانی ورزش هاي هیات روساي

 گویه هاي ایـن . این مرحله بود در پژوهش هاي داده ابزار گردآوري ،ساخته محقق پرسشنامه. گردیدند انتخاب

صـوري و   روایـی  .مدیران و کارشناسان خبره و پیشینۀ پژوهش استخراج گردید با نظامند مصاحبه از پرسشنامه،

 تحلیـل  از اسـتفاده  بـا  سازه نیز روایی و پرسشنامه مورد تایید چند تن از اساتید متخصص قرار گرفت محتوایی

تحلیل داده ها ).  α= 83/0(با روش آلفاي کرونباخ محاسبه گردید هم پرسشنامه پایایی  .شد تأیید اکتشافی عامل

بخـش   نتـایج طبـق  . گردیـد  نجاملکاکسون او با آزمون ویSPSS آماري  افزار نرم از در این بخش نیز با استفاده

هاي سـازمانی، فرهنـگ سـازي، راه     راهبردورزش همگانی شامل  توسعهها و برنامه هاي  راهبردتحقیق، کیفی 
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طبق نتایج بخش کمی، بین وضعیت موجود و مطلوب راه حل ها،  .حل هاي اقتصادي و پژوهش محوري بودند

  .ورزش همگانی تفاوت معناداري مشاهده شدتوسعه ها، الگوها و برنامه هاي  راهبرد

  ، برنامه توسعه ورزش و ایرانراهبردورزش همگانی،  :کلیدي گانواژ

   قدمهم

ریزي عملیـاتی،   ، برنامهراهبرديریزي  اي تشکیل شده است که برنامه یک سازمان از چرخه يراهبردمدیریت 

فرآینـدي اسـت در    راهبـردي، ریـزي   برنامـه  .هستندریزي، نظارت و ارزیابی عملکرد، اجزاي اصلی آن  بودجه

ش هاي آن براي نیل به رسالت و اهـداف بلنـد مـدت، بـا     الجهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به ت

هـاي یـک    راهبـرد  نیـز  ریزي عملیاتی برنامه  .توجه به امکانات و محدودیت هاي درونی و بیرونی هر سازمان

هماهنگی کامل میان چهار جزء اصـلی فـوق بـراي     ،بنابراین. بندد اجرا به کار می سازمان را براي پیاده سازي و

ولـی   ،نی استنسبتًا طوال راهبردياگر چه سابقه مبانی نظري مدیریت . تحقق یک مدیریت منسجم الزامی است

دنیا اعـم   يوهاي پیشر ي اخیر به قدري گسترش یافته است که امروزه تقریباً تمام سازمانسال هاکاربرد آن در 

 ،ریـزي عملیـاتی   برنامـه . گیرنـد  براي راهبري سازمان خود بهره می راهبردياز دولتی و خصوصی از مدیریت 

 در مختلـف  ابعـاد  در توسـعه  ،از طرفی .)23: 1392جوادي پور، (است راهبرديیکی از اجزاي اصلی مدیریت 

 محورهـاي  در توسـعه  بـا  است کـه  کلی مفهومی ،کشور یک توسعه .دارد قرار دنیا تمامی کشورهاي کار دستور

 منظـور  بـه  شده دولتی طراحی راهبرد یک معناي به همه براي ورزش). 8: 1384صادقی،( یابد می معنا مختلف

 در جسمانی تمرینات از انجام باید دولت اساس این بر که سیاستی میان مردم است؛ در جسمانی فعالیت افزایش

  . )201: 2007، 1بریسگارد و همکاران( کند حمایت مردم میان

دولتـی و  (ورزش همگانی به معنی خلق فرصت ها و محیط مطلوب از طریق همکاري تمام سازمان هاي درگیر 

اقتصـادي و نـژاد    -براي اینکه هر فردي بدون توجه به جنسیت، سن، توانـایی، موقعیـت اجتمـاعی   ) غیر دولتی

تمام این سازمان ها به مسئولیت ملـی بـراي   . رکت نماید، می باشدش ورزشیبتواند در فعالیت هاي جسمانی و 

اطمینان از اینکه هر شهروند حق مساوي براي مشارکت در فعالیت هاي ورزشی و جسمانی دارنـد، اشـاره مـی    

نقش مهمی در دستیابی به مشارکت در ورزش و فعالیت هاي جسـمانی   ،دولت و سازمان هاي غیر دولتی. کنند

                                                           
١ Bergsgard et al 
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ـ فعال بـه ی همگـان  ورزش ،یکل طور به .)2009، 1کمیته ورزش هاي همگانی(یند ایفا می نما ی ورزشـ ي هـا  تی

 هسـتند  ریگ پا و دست و سخت مقرراتي دارا کهی رسمي ها ورزشگاه از رونیب در که شودی م گفته گوناگون

 .)2016 ،2پیگـین منسـفیلد و  ( شـود ی م برگزاری سادگ وي آزاد کمال در متعصب، تماشاگران چشم از دور به و

ي ا حرفـه ي ها سازمان و اشخاص ازي اریبس توجه مورد فقط نهی همگان ورزش که دهدی م نشان فیتعار نیا

 دری ورزش علوم وی بدن تیترب متخصصان تمام بلکه دارد، قرار کیالمپی الملل نیب تهیکم مانندی ورزش بزرگ و

ـ فعال انـواع  کردنی همگان و گسترش ای وی همگان ورزش کشور، خارج و داخل  رای ورزشـ  وی بـدن ي هـا  تی

ـ  وی جسـمان  بهداشت يارتقاي برا ارزشمندي ا لهیوس       ورزش فرهنـگ  جیتـرو  و توسـعه  ،جامعـه  آحـاد ی روان

بیشترین انگیزه براي رشد و گسترش ورزش همگانی، پر کردن اوقات فراغـت و   ).1385 ار،یتکي تقو(دانندی م

اساس ورزش همگانی در آغاز  با بازي هاي سنتی و مـورد عالقـه مـردم     .تامین سالمتی شرکت کنندگان است

شکل گرفت و با نزدیک شدن به اهداف کشورهاي مختلف، سازماندهی رشته هاي مورد عالقه مردم به وسـیله  

  ).1389حیدري چروده، ( مدیریت هاي محلی و ملی گسترش یافته است

نیـاز  تـوان از آن بـی  هاست و هیچ یک از افراد جامعـه را نمـی  ترین نیازهاي همه انسانسالمت، یکی از اساسی

منفـرد،  طریقـت (سالمت فرد در گرو ارائه خدماتی با کیفیت، مناسب و متناسـب بـا نیـاز مـردم اسـت      . دانست

نتیجه روي ورزش قهرمانی را بدون پرداختن به سالمت گذاري بیبا ارائه آماري، سرمایه) 2001( 3ویندر ).1387

جمعیت کشور ایران همانند بسیاري از کشـورهاي در حـال    بیشتر .بیهوده دانسته است) ورزش همگانی(جامعه 

 .وجود دارد ایران ورزشی سیاستمشکالتی در  ،همچنین. دنتوسعه، تغذیه، سالمت، مسکن و رفاه مناسب ندار

بـر روي دو   "سیاسـت ورزش در ایـران   بررسـی "با عنوان در تحقیقی ) 2013(در این زمینه دوستی و همکاران

شناسـایی محـل و    ،هـاي دولتـی ورزش و دوم  ابتدا ایجاد روابط قابل قبول و دوسویه با بدنه :نکته تاکید داشت

هـاي  تنها در ده سال گذشته است که دولت ایران شروع به توسعه روابط با بدنه. دپارتمانی مناسب براي ورزش

بررسی وضعیت همگانی در کشورهاي استرالیا، آلمان، . کی و فوتبال کرده استهاي المپیدولتی در مورد ورزش

دهد که برنامـه مـنظم بـراي رشـد و توسـعه ورزش همگـانی در ایـن        ژاپن، مالزي، فنالند و دانمارك نشان می

بـه  تـوان  عوامل متعددي در این موفقیت نقش دارد که قبل از هر چیز مـی . سال سابقه دارد 50کشورها بیش از 

                                                           
١ Community Sports Committee 
٣ Mansfield.& Piggin 
١ Winther 
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هـا  ها از این برنامـه هاي ملی این کشورها و حمایت مؤثر دولترشد برنامه ورزش همگانی در چارچوب برنامه

یکـی از عوامـل اصـلی     ،هاي روشن و مدون براي توسـعه ورزش همگـانی  و سیاست راهبرد داشتن. اشاره کرد

  ).200: 2010، 1و راسکیوتدانوارد ؛ 1390پور ،جوادي( باشدتوسعه ورزش همگانی در این کشورها می

 نهادهاي متولی ورزش کشور، فصل سوم طرح اجمالی سند راهبـردي ورزش، مـوارد زیـر از    2در تحلیل سوات

  :باشدهاي مطرح شده در این تحلیل میجمله ضعف

 ؛گیري در ورزش کشورگذاري و تصمیمتعدد مراکز سیاست  

 ؛فقدان هماهنگی و تعادل بین نهادهاي ورزشی کشور 

 ؛فقدان ساز و کارها و تشکیالت مناسب براي توسعه اقتصادي و منابع مالی ورزش کشور 

 ؛گذاري بخشیریزي کالن در ورزش ملی و وجود سیاستگذاري و برنامهخالء نظام سیاست 

 ؛مند ورزش کشورکاستی مدیریت جهت 

 ؛فقدان تفکیک روشن بین تصمیمات کالن، میانی، میدانی و اجرایی 

 ؛ب هماهنگی براي نهاد متولی ورزش همگانیفقدان تناس 

 طرح اجمالی سـند ورزش  ( بدنی و کمیته ملی المپیکوجود تداخالت عیان بین وظایف سازمان تربیت

  ).1382کشور، 

 گذاري و نظارت ملی و عـدم یکی از راهبردهاي توسعه نهادهاي ورزش کشور، تمرکز در سیاست بدین ترتیب،

 ). 1382طرح اجمالی سند ورزش کشور، ( .می باشدتمرکز در مدیریت اجرایی و اجرا 

  : ورزش همگانی براي رشد و توسعه نیازمند ابزارهایی است، از جمله ،از طرف دیگر

دهـد کـه در کشـورهایی    هاي کشورهاي مختلف نشان میگذارينگاهی به سیاست: تسهیالت اقتصادي .1

  . یابدمیلیارد پوند به ورزش همگانی اختصاص می 2تا  5/1سال آینده مانند انگلستان در ده 

                                                           
١ Downward &  Rasciute 
١ SWOT 
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سازمان ورزش در بسیاري از کشورها دست به تغییر راهبردهاي خـود  : ریزيتغییر در مدیریت و برنامه .2

 چنین تحوالتی به علت تغییرات اجتماعی که در زمینه تربیت. و فضاي رشد ورزش همگانی زده است

 .امري اجتناب ناپذیر است دهد،بدنی روي می

ترین مواد الزم براي مشارکت بیشتر مردم در ورزش، گسترش امکانات یکی از اصلی: امکانات ورزشی .3

تعداد مناسب مربی ورزشی در زمینه آموزش ورزش و همچنین افزایش مراکز، امـاکن و  . ورزشی است

این در حالی است کـه  . رودمار میشهاي رشد مشارکت افراد در ورزش بههاي ورزشی، از هزینهزمین

در کشور ما، رشد جمعیت متناسب با امکانات موجود نبوده و نیز تمهیدات الزم براي استفاده کامـل از  

این موضوع و نیـز اسـتفاده ناکارآمـد از حـداقل امکانـات      . امکانات ورزشی موجود فراهم نشده است

که بند سـوم   درحالی -انات ورزشی شده استموجود موجب عدم برخورداري همه افراد جامعه از امک

: 1393احسانی و همکـاران، ( کندبدنی اشاره میقانون اساسی به برخورداري رایگان همه مردم از تربیت

90.(  

  پیشینه پژوهش

دهـد کـه    مـی گرفته در زمینۀ ورزش همگانی و تفریحات ورزشی در کشورمان نشان  هاي انجام نتایج پژوهش

هاي اخیر صـورت   هاي مختلفی که در سال ها و تالش ها، هزینه ریزيتوسعه و تعمیم ورزش با وجود برنامه 

 ؛97: 1387اتقیـا،  ( اي دارد هاي عدیده ها و ضعف پذیرفته است، به نحو مناسبی گسترش نیافته است و کاستی

 این وضعیت در شرایطی بر ورزش عمومی و همگانی جامعۀ ما حاکم است کـه  ).101: 1391کشکر و سلیمانی،

اندرکاران و مسئوالن بر ضرورت تعمیم  تمامی دست ،آمده و به استناد شواهد علمی عمل بر مبناي تحقیقات به

اي هاي مستمر و منظم بدنی تأکید دارند و آن را امـري مهـم و الزم در راسـت    یتگیر شدن ورزش و فعال و همه

  ).22: 1384آفرینش و همکاران، ؛ 23: 1389قالیباف، ( دانندمی ارتقاي سالمت در جامعه 

در کشــورهاي  "از ورزش جمعــی تــا جنــبش ورزش بــراي همــه"در پژوهشــی بــا عنــوان ) 1991(1فولدســی

بـدنی  فعالیت) اروپا(پردازد که چگونه کشورها در بلوك شرقی به این مورد می )اروپاي شرقی( "سوسیالیستی"

-ها بایـد فعالیـت  آن: کشورهاي مدرن با مشکل جدیدي روبرو هستند کندوي بیان می. دادند مردم خود را ارتقا

                                                           
١ Foldesi 
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هـا بسـته   هر یک از دولت. هاي ورزشی را براي همه شهروندان بدون داشتن نهادهاي مناسب آن گسترش دهند

زمینـه   ،در بخـش اول . دهندچالش ارائه میهاي متفاوتی براي این به شرایط سیاسی، اقتصادي و فرهنگی پاسخ

کند که کشورهاي بلوك شرقی در مقایسـه بـا کشـورهاي غربـی     وي ادعا می. شودسیاسی و اقتصادي بحث می

   هـاي دمـوکرات غربـی   ورزش براي همـه در دولـت  . شرایط بسیار خاصی براي توسعه ورزش براي همه دارند

در ) 2000( 1کـاتواال  .تـوان متوجـه چنـین هـدفی شـد     ا به سختی میعنوان یک هدف تعیین شود، امتواند بهمی

هاي ورزشی کند که اگر بدنهالمللی ورزشی بیان میهاي بینپژوهش خود در مورد بهسازي و اصالحات سازمان

ها این است که براي ایجـاد انجمـن   بهترین و اولین گام براي آن ،خواهند بطور جدي اصالحات داشته باشندمی

کاتواال پیشتر توضیح داد که اصالحات . ذینفعی آزاد و شفاف در مورد اداره ورزشی صحیح همکاري کنند-چند

گیري نقش مرکزي نفعان کلیدي ورزشی براي اصالح فرایندهاي تصمیمیعنی به ذي ؛باید مشمولیت داشته باشد

به هر حال باید توجه شـود کـه   . دهاي کل ورزش باشناساس ارزشدنبال تطبیق منافع حیاتی خود بربدهد تا به

پـردازد ماهیتـاً   اي کـه وي بـه آن مـی   مقاله. المللی ورزشی هستندهاي بیننفعان مهم فدراسیونذي ،ورزشکاران

المللی ورزش ایفـا  هاي بینباشد و اولین گام مهم در درك نقشی که ورزشکاران در اداره فدراسیوناکتشافی می

هـاي ورزشـکاري را   المللـی کمیتـه  هاي بـین که برخی از این سازمان بیان می کند وي. دهدکنند را نشان میمی

هاي دیگر ورزشـکاران را  که سازمان حالی در ،گیري تضمین کنندها را در تصمیمبوجود آوردند تا مشارکت آن

ورزش و توسعه ارتباط "در مقاله اي با عنوان ) 2007(2ندرفا .نظر نگرفتند عنوان بخشی از مدیریت خود دربه

بـه   .دارد وجـود  کشور آن ورزشی توسعه سطح و اقتصادي توسعه سطح بین قوي نشان داد که رابطه "اقتصادي

 محـدود  تعـداد  ورزش، بـراي  مـالی  تـامین  ویژه در کشورهاي در حال توسعه که با کمبود فعالیت بدنی، فقدان

 تحقیـق  مـدل  بـرآورد  .ورزشی رو به رو هسـتند  مهم رویدادهاي میزبانی براي توانایی عدم ورزشی و امکانات

 و سرانه داخلی ناخالص تولید افزایش با المپیک هاي بازي در کشور یک براي مدال کسب احتمال که داد نشان

 این با. است ورزشی نیافتگی توسعه برابر در پایدار دستورالعمل تنها اقتصادي توسعه  .یابد می افزایش جمعیت

 سنتی هاي ورزش و همه براي ورزش ،ورزش از حمایت براي یونسکو تالش مانند دیگري هاي حل راه حال،

 جریمـه  و المللـی  بـین  ورزشـی  مسابقات در شرکت براي خارجی کمکگرفتن  توسعه؛ حال در کشورهاي در

                                                           
٢ Katwala 
٢ - Andreff 
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به بررسـی ارتقـاي ورزش همگـانی بـا     ) 2009( 1و همکاران ویکر .است شده ارائه ورزش در فساد موارد براي

نتـایج نشـان داد کـه وجـود زیـر       .پرداختنـد  تاثیر زیر ساخت هاي ورزش: رویکرد ویژه سن گروه هاي هدف

ساخت هاي ورزشی که متناسب با نیازهاي فردي و اجتماعی و اقتصادي مناطق مختلف باشد بطور معنی داري 

وجود استخر هاي شنا در دوره کودکی و  ،به عنوان مثال. اي ورزشی داردتاثیر بسزایی بر روي الگوي فعالیت ه

و مراکز تناسب اندام و ژیمنازیوم در دوره جوانی بر روي جذب گروه هاي مختلف سنی تـاثیر گـذار    نوجوانی

گذاري در ورزش همگانی باید به توسعه زیر ساخت ها با توجه به نیازهاي سـنین مختلـف    براي سرمایه. است

برنامه ملی، دانش و نـوآوري در ورزش و فعالیـت بـدنی در    "در تحقیقی با عنوان ) 2017( 2بارندز .جه شودتو

جهت ایجـاد انگیـزه میـان    (مشوق هاي ورزشی محله اي: ، به سه ابزار اصلی این برنامه اشاره نمود"کشور هلند

کمک مالی به پروژه هاي ورزشی و  یا، انگیزش ورزشی )عالیت بدنی بیشترمردم در تمام سنین براي ورزش یا ف

کمک هاي مالی انگیزشی ورزشی براي باشگاه هاي ورزشی، مراکز تناسب اندام و دیگر ارائه دهندگان ( تمرینی

و ) ورزشی در نظر گرفته شده تا برنامه فعالیت براي گروه هاي با مشارکت پایین یا کم تحرك راه اندازي نمایند

انش در سطح ملی و محلی براي ایجاد شبکه در سطح محلی بین سـازمان هـاي   به اشتراك گذاري تخصص و د

نتـایج پـژوهش سـارجیت     .ورزشی و سازمان هاي غیر انتفاعی محلی، مانند مدارس و سایر نهادهـاي عمـومی  

پرداخت، حاکی از ایـن   هاي توسعه ورزش همگانی در کشور مالزي راهبردکه به سیاست ها و ) 2017( 3سینگ

انـدازي   ولت مالزي از طریق وزارت ورزش و جوانان سه برنامه بزرگ ملی براي افراد در تمام سنین راهبود که د

ها در تمـام   این برنامه. بودند "الهام بخشیدن"و "روز ملی ورزش"، "مالزي متناسب"این سه برنامه،. کرده است

بـا هرگونـه زنـدگی و سـن را در      و در نتیجـه تمـام مـردم   اند بخش سازماندهی شده  120ایالت و بیش از  15

تبدیل ورزش به یک فرهنگ در زندگی روزمره مـردم   ،در نهایت، هدف اصلی این سیاست ورزشی. گیرند برمی

ها در این راستا، همراه با  کنند که تمام تالش هاي مشخص شده در این سیاست تضمین می راهبرداهداف و . بود

  .سازي شوند ته در کشور مالزي با موفقیت پیادهها براي رسیدن به وضعیت توسعه یاف تالش

به بررسی وضـعیت   "هاي همگانیبرنامه راهبردي فدراسیون ورزش"در پژوهشی با عنوان ) 1390(پور جوادي

هاي ورزش همگانی در کشورهاي استرالیا، آلمان، ژاپن، مالزي، فنالند و دانمارك پرداخت و نشان داد که برنامه

                                                           
٢ - Wicker et al 
٢ Barendse 
٣  Sargit Singh 
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عوامـل متعـددي در   . سـال سـابقه دارد   50وسعه ورزش همگانی در این کشـورها بـیش از   منظم براي رشد و ت

توان به رشـد برنامـه ورزش همگـانی در چـارچوب     پیشرفت ورزش همگانی نقش دارد که قبل از هر چیز می

ل اصـلی  یکی از عوامـ  ،همچنین. ها اشاره کردها از این برنامههاي ملی این کشورها و حمایت مؤثر دولتبرنامه

هاي روشـن و مـدون بـراي توسـعه ورزش     و سیاست راهبردتوسعه ورزش همگانی در این کشورها را داشتن 

ها  مطالعه برنامه )1393(شعبانی و همکاران  هدف از انجام پژوهش. همگانی و نقش بخش خصوصی بیان کرد

هاي تحقیـق نشـان داد کـه     تهیاف. ها و راهبردهاي ورزشی همگانی در طرح جامع ورزش کشور بود و سیاست

تفاوت معناداري بین نقاط درونی هر چهار متغیر قوت، ضعف، فرصت و تهدید در ورزش همگانی طرح جامع 

 شناسایی به) 1394(گودرزي و همکاران .اندورزش وجود دارد که به ترتیب اهمیت در هر متغیر مشخص شده

و  اکتشافی رویکرد با ایران اسالمی جمهوري سیماي طریق از همگانی ورزش فرهنگ توسعه بر مؤثر مؤلفه هاي

اصـلی تحقیـق     مؤلفه موثر در سه موضوع 33نتایج نهایی این تحقیق بیانگر شناسایی  .پرداختند کیفی صورت به

مؤلفـه نیـز    12همچنـین  . مؤلفه بـه عنـوان عوامـل بازدارنـده گردیـد      31و ) نقش شناختی، هنجاري و تنظمی(

 .ندهاي مربوط به تولید برنامه خالصه شـد  و در مؤلفه ندهاي سه گانه جاي نگرفت که در نقش ندشناسایی گردید

تالش گردید که عوامل موثر بـر میـزان موفقیت کشورها در بازي  )1395( کریم نیا و خداداد کاشیدر پژوهش 

که شاخص توسـعه   شتآن دا نتایج داللت بر .از طریق مدل اقتصاد سنجی الجیـت ارزیـابی شـودهاي المپیک 

درآمد سـرانه و عملکـرد ورزشـی دوره قبـل احتمـال موفقیـت        تجـاري، انسانی، تعداد شرکت کننـدگان، تراز

شناسایی به ) 1396(و همکاران  ملک اخالق .دهـد هـاي المپیـک را افـزایش مـی ورزشـی کشـورها در بـازي

. نـد پرداخت هـاي ورزشـی دولتـی ایـران     هاي سـازمانی در سـازمان   راهبردبندي عوامل مؤثر بر اجراي  و اولویت

را متـأثر   راهبـرد اجـراي   ،عامـل  6عامـل و در داخـل سـازمان     4در خارج سازمان  هاي پژوهش نشان داد یافته

از اولویت یکسانی برخوردارند، اما عوامـل داخلـی   هاي سازمانی  راهبردعوامل خارجی در اجراي . خواهند کرد

از میان عوامل داخلی اولویت اول به منابع مالی و اولویت نهایی به ساختار سازمان . بندي متفاوتی داشتند اولویت

اساســی،   اهمیت ورزش می توان به بیانات مقام معظــم رهبــري، قــانون    مورددر همچنین  .اختصاص یافت

ایــران   اســالمی  گـذار جمهــوري  ارشادات بنیان .و برنامه توسعه و برنامه بودجه اشاره کردسـند چشم انداز 

. ایـن امـر اسـت   اهمیــت پرداختن بـه   ورزش بـر جوانـان حـاکی از ارزش و تـأثیر اهمیـت، نقـش و پیرامون

ورزش  یشتر آنها در گروو مایـه امیـد ملـت هستند که موفقیت ب جوانـان ذخیـره کشـور"، طبق فرمایش ایشـان



9 

 

و طرح جـامع ورزش  توسعه ششمساله کشور، برنامه  20انداز  سـند چشـم در. "در تمامی ابعاد انسانی اسـت

به این مهم توجـه  ششمدر خطی مشی برنامه توسعه . اي شده اسـت ورزش توجه ویژه بـه توسـعه کشـور نیـز

بــین جوانــان بــه منظــور      خصـوص به هاي تربیت بدنی  شـد کـه همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت

پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت بین عموم مردم سبب ارتقا کمی و کیفــی فرهنـگ عمـومی    

 ها سازمان ساختار که است روشن وضوح به امروزه ،از طرف دیگر ).1396،ششمقانون برنامه ( شود جامعه می

تـداوم   خـود  حیـات  بـه  تواننـد  نمى وجه هیچ به دقیق هاى ریزى برنامه بدون آنهاکه  شده پیچیده اي گونه به

هماننـد هـر   در یک سازمان ورزشی  ریزي برنامه. نیستند مستثنى مقوله این از نیز ورزشی هاي سازمان. بخشند

ازمان ریـزي در یـک سـ    در حقیقت، برنامه. رود سازمان دیگري به عنوان مهمترین وظیفه مدیریت به شمار می

 ریزي طرح اهداف آن به نحوه دستیابی و شده تعیین گروهی و ها فعالیت همه اهداف تا شود می ورزشی باعث

 راهبردسعی دارد که با نگاهی علمی و محققانه به شناخت تحقیق حاضر به همین منظور  ).1388مظفرى،(شود 

 سازمان هاي متـولی ورزش همگـانی کشـور از جملـه     تا ورزش همگانی ایران بپردازد هها و برنامه هاي توسع

 ،ضمن آگـاهی از مسـیر حرکـت    ...، شهرداري ها و ورزش همگانی فدراسیونمعاونت ورزش همگانی کشور، 

 خـود  اطالعـاتی  و انسـانی، فیزیکـی   مـالی،  منـابع  رفـتن  هدر به و رفتن بیراهه کاري، دوباره گونه هر از بتواند

  .دنپیشگیري کن

  شناسی پژوهش روش

کیفـی و   ،بخش اول(فاز اصلی  2بدین منظور این مطالعه در . بود 1اکتشافیروش پژوهش حاضر، روش آمیخته 

هاي کاربردي و از منظـر ماهیـت   پژوهش حاضر از نظر هدف در شمار پژوهش. گردیدانجام ) کمی ،بخش دوم

جامعـه آمـاري   پـژوهش،   این بخش اولین اجراي براي. هاي طرح آمیخته بود پژوهش وجز ،هاي پژوهشی داده 

از ( تندشـ داو یـا هـر دو مـورد را     ، اجراییمتشکل از خبرگانی بود که در زمینه ورزش همگانی تخصص علمی

هـاي   مـدیران سـازمان   بودند و همچنـین  داراي کتب و یا پژوهش در ورزش همگانیکه اساتید دانشگاه  جمله

 مصاحبه موضوع جریان درآنها ابتدا . شدند انتخاب هدفمند گیري نمونه روش که به )مرتبط با ورزش همگانی

 سـاختارنیافته  بطور مصاحبه .پرداختند خود دربارة سؤاالت مصاحبه هاي دیدگاه و نظرات بیان به و گرفتند قرار

                                                           
١ Exploratory mixed method 
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از نظـر   -یافـت  هـا ادامـه   داده عنمونه گیري تا زمان اشبا .گرفت انجام ،داشتند همکاري به تمایل که نفر 16 با

هاي قبلی باشد و  ها باعث تکرار جمع آوري داده یعنی ادامه جمع آوري داده عاشبا) 2011(کارپنتر استرابرت و

تصمیم  شود و تعداد مشارکت کنندگان قبل از مطالعه مشخص نمی ،از این رو. عات جدیدي حاصل نگرددالاط

شود و تا  هاي قبلی هدایت می از مشارکت کنندهعات حاصل المورد مشارکت کننده بعدي توسط اط گیري در

نمونـه گیـري    ،عات بدست آمده تکـراري نباشـد  الها استخراج شود و اط زمانی که کدهاي جدیدي از مصاحبه

تحلیـل   و تجزیه و کدگذاري 1روش استرابرت و کارپنتر به ها  مصاحبه از حاصل داده هاي سپس .یابد ادامه می

عـات از طریـق   الآوري اط براساس جمـع  در این روش،ها  تحلیل داده و تجزیهکدگذاري و به عبارتی  -گردید

شـده را بـه مـتن     هـاي ضـبط   صحبت محققپس از مصاحبه، . انجام گرفتشده  ت و محورهاي انتخابالسؤا

موضـوع اصـلی   افـراد از   بهتـر هایی که بـه درك   ت و عبارات و نقل قولالجم ،همچنین. نوشتاري تبدیل کرد

بندي معانی اسـتفاده   از عبارات مهم براي دسته محقق ،در مرحله بعد .کردند، مشخص شدند ت میاللد تحقیق

کننـدگان   ها نیز براي نوشتن آنچـه شـرکت   این زیرمضمون .شد ها منجر می کرد که به دستیابی به زیرمضمون

هـا بـه   یافتـه  ،هـا پـذیري داده  ایـی و اطمینـان  یـد رو یجهـت تا . ها استفاده شد اند، در پوشش مضمون کرده بیان

یـد  یمعتقدند براي تا) 1994( 2گوبا و لینکلن. کنندگان ارائه شد و نظراتشان دریافت و دوباره پرسیده شد شرکت

هاي  راهبردروایی و دقت علمی در پژوهش هاي کیفی با استفاده از مفهوم قابلیت اعتماد و عناصر چندگانه آن، 

... متعددي نظیر بازبینی در زمین کدگذاري، تایید نتایج با مراجعه به آزمودنی هـا، تاییـد همکـاران پژوهشـی و     

بـه منظـور    مـورد رونـد پـژوهش   در پژوهش حاضر نیز به کسب نظر اساتید و متخصصان امـر در  . وجود دارد

و تاییـد  ) پایایی باز آزمـون (ینی کدگذاري ها براي تایید دقت علمی، از بازب. افزایش اعتبار پژوهش اقدام گردید

  .همکاران پژوهشی بهره گرفته شد

 روسـاي  فدراسـیون،  هـاي  کمیته روساي فدراسیون ورزش هاي همگانی، کمی، مدیران بخش جامعه آماري در

سوابق علمـی و اجرایـی   با  ها استان همگانی ورزش هاي هیات روساي و فدراسیون پوشش تحت هاي انجمن

بـه   سـاده انتخـاب و   تصـادفی  شـیوه  به نفر 50 حدود ،در نهایتکه  )نفر 200(بودند  حوزه ورزش همگانیدر 

گویـه  . بـود  سـوالی  60ساخته محقق پرسشنامه ،پژوهش هاي داده ابزار گردآوري. پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند

                                                           
٢ Streubert & Carpenter  
٢ Guba & Lincoln 
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روایـی   .پژوهش اسـتخراج گردیـد  مدیران و کارشناسان خبره و پیشینۀ  با نظامند مصاحبه از پرسشنامه، هاي این

 از اسـتفاده  با سازه نیز روایی .مورد تایید چند تن از اساتید متخصص قرار گرفت ،صوري و محتوایی پرسشنامه

تحلیل داده ها در ).  α= 83/0(پایایی آن با روش آلفاي کرونباخ محاسبه گردید  .شد تأیید اکتشافی عامل تحلیل

  . فتگر و با آزمون ویلکاکسون انجامSPSS  افزارآماري  منر از این بخش نیز با استفاده

  ي پژوهشیافته ها

  نتایج بخش کیفی

نظرات شرکت کننـدگان    .نتایج به دست آمده از تحلیل مصاحبه هاي بخش کیفی ارائه می شود ،در این بخش 

ورزش همگانی مورد بررسـی قـرار گرفـت و مؤلفـه هـاي       هها و برنامه هاي توسع راهبرددر زمینه در مصاحبه 

مقولـه هـاي    .شـد شناسایی هاي اقتصادي و پژوهش محور بودن  هاي سازمانی، فرهنگ سازي، راه حل راهبرد

   . مشاهده می شود 1 مرتبط با هر کدام در جدول

  

   ورزش همگانی هها و برنامه هاي توسع راهبرد: 1جدول 

  کردن اي مقوله و کدگذاري :)2011( کارپنتر و استرابرت روش با ها داده تحلیل

  ند؟ا ها و برنامه هاي توسعه ورزش همگانی کدام راهبرد: 1سؤال 

  ها مصاحبه از شده استخراج هاي مقوله  ها/ مضمون

  هاي سازمانی راهبرد

استاندارد سازي انجمن ها با قوانین ساده، جهانی فکر کردن و منطقه اي عمل کردن، داشتن 

در فدراسیون، ایجاد بستر مناسب جهت بهره برداري  راهبردسند توسعه و حرکت بر مبناي 

براي افراد معلول و بیماران خاص، تعریف و تدوین رشته ها در  راهبرداز منابع مختلف، 

ابت و رغبت، ایجاد شوراي توسعه ورزش با عملکردي فراتر از وزارت راستاي ایجاد رق

 ورزش براي همگون کردن فعالیت ها

  فرهنگ سازي
کار گروهی، خانواده محوري و مادر محوري، حرکت جهادي، مشارکت کودکان، استفاده از 

  فضاي مجازي، تبلیغات رسانه اي، اولویت دادن به ورزش براي اوقات فراغت

  هاي اقتصاديراه حل 
 وضعیت به حمایت از تولیدکنندگان وسایل و تجهیزات، دسترسی آسان به امکانات،  توجه

  ها، تأمین بودجه و منابع مالی خانواده

  پژوهش محوري

هاي مختلف،  نیازسنجی و برآورد ذائقه فرهنگی، مزیت نسبی و نیازهاي واقعی مردم استان

و خارجی براي رفع مشکالت و ابالغ همگانی، همایش هاي علمی و مطالعه مسائل داخلی 

بررسی مطالعات پیشین و بهره بردن از تجارب و ایده هاي برنامه ریزان و ارزشیابان، بررسی 



12 

 

وضعیت موجود و نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات، آنالیز ذي نفعان و جلب 

  مشارکت آنان، مطالعات تطبیقی،  بومی سازي تجربیات

  

طبق بررسی . ارائه الگوهایی جهت سیاست گذاري در ورزش همگانی بودهدف سؤال بعدي پژوهش حاضر، 

الگوهاي  سازمانی، الگوهاي فرهنگی و دینی و هاي صورت گرفته، مطالعات تطبیقی و بومی سازي، مدیریت

بط با این مؤلفه ها در مقوله هاي مرت. مبتنی بر پژوهش علمی، مؤلفه هاي شناسایی شده براي این سؤال هستند

  . آمده است 2جدول 

  

  الگوهایی براي سیاست گذاري در ورزش همگانی: 2جدول 

  کردن اي مقوله و کدگذاري :)2011( کارپنتر و استرابرت روش با ها داده تحلیل

  به نظر شما از چه الگویی می توان براي سیاست گذاري در ورزش همگانی استفاده نمود؟: 2سؤال 

  ها مصاحبه از شده استخراج هاي مقوله  ها /مضمون

  مطالعات تطبیقی و بومی سازي

الگوي کشورهاي موفق دنیا و مطالعه سیاست هاي واحد آن ها جهت همسو کردن فعالیت هاي 

      بخش هاي مختلف، الگوي کشورهایی که وزارت ورزش و بهداشت آنها با هم همکاري 

 جهانمی کنند، بومی سازي الگوهاي موفق 

  تغییرات ساختاري

اصالح ساختارها و سهمیه بندي ها و برنامه ریزي ها، پذیرش تولیت سیاست گذاري در 

وزارت ورزش، ایجاد جایگاهی براي طرح اندیشه ها، نوآوري ها، ایده ها، خالقیت ها و تبدیل 

 آنها به سیاست

  الگوهاي عملیاتی و اجرایی

مجوز و نظارت و همراهی در اجرا و استفاده از امکانات، ایجاد شبکه اي از فعالیت هاي متصل 

به هم، برنامه ریزي هاي مکمل براي دستگاه هاي اجرایی، تعریف نظام گسترش ورزش 

  هاي کالن نظام راهبردهمگانی در 

 هاي معصومینآموزش و آگاهی سازي، راهکارهاي دینی و توصیه   الگوهاي فرهنگی و دینی

 مطالعه نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات، مطالعات دقیق با سرشماري  الگوهاي مبتنی بر پژوهش علمی

  

  نتایج بخش کمی 

ارائه  که با استفاده از ازمون ویلکاکسون انجام گرفت، ها در این بخش نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه

ها، الگوها و  راهبردها،  می شود و در صدد هستیم تا به این سؤال پاسخ دهیم که آیا وضعیت موجود راه حل

شکاف  ، 3 در جدول آن ها دارد؟ بورزش همگانی تفاوت معناداري با وضعیت مطلو هبرنامه هاي توسع
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 ها و برنامه هاي توسعه ورزش همگانی راهبردوضعیت موجود و وضعیت مطلوب راه حل ها، موجود میان 

  . آمده است

  

ورزش همگانی   هها، الگوها و برنامه هاي توسع راهبردها،  میانگین وضعیت موجود و وضعیت مطلوبِ راه حل: 3جدول 

  و شکاف موجود میان آنها

  شکاف موجود  میانگین وضعیت مطلوب  میانگین وضعیت موجود  مؤلفه  ردیف

  -2/2  5/4  3/2  سازمانیهاي  راهبرد  1

  -1/2  5/4  4/2  فرهنگ سازي  2

  -4/2  4/4  2  هاي اقتصادي راه حل  3

  -2  4/4  4/2  پژوهش محوري  4

  -2/2  4/4  2/2  مطالعات تطبیقی  5

  -9/1  3/4  4/2  تغیرات ساختاري  6

  -7/1  2/4  5/2  الگوهاي عملیاتی و اجرایی  7

  -1  8/3  8/2  الگوهاي فرهنگی و دینی  8

  -2  2/4  2/2  ر پژوهشبالگوهاي مبتنی   9

  

بنابراین با . کوچکتر است 05/0می باشد که از سطح  008/0دست آمده ه ، سطح معناداري ب4طبق نتایج جدول 

ها و برنامه هاي  راهبرددرصد اطمینان میتوان گفت که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب راه حل ها،  95

  .توسعه ورزش همگانی تفاوت معناداري مشاهده می شود

  

هاي برنامه هاي توسعه  راهبردآماره هاي بدست آمده از مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب راه حل ها، : 4جدول 

  ورزش همگانی 

    موجود-مطلوبوضعیت 

668/2-  Z  

008/0  P 

  بحث و نتیجه گیري

 نگاه موارد برخی در و قهرمانی نگاه با آنها از برخی که دارد وجود پدیده ورزش به نسبت متفاوتی رویکردهاي

 آنها همه از صرف نظر اما ،گیرد می قرار مدنظر اقتصادي نگاه دیگر رویکرد و در جامعه نشاط و عمومی سالمت

 اجتماعی، فرهنگی، هايپدیده  با ورزش ارتباط .است افزایش حال در روز به ورزش روز و بدنی تربیت اهمیت
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 نگاه یک در و کشورهاست ملی توسعه برنامه هاي در آن نقش و پدیده این اهمیت حاکی از اقتصادي و سیاسی

 تفصیلی مطالعات( دارد نزدیکی ارتباط کشور آن قدرت و اقتدار با کشور هر در ورزش و پیشرفت توسعه کلی

 نزدیک ارتباط جامعه نشاط و سالمتی با که از ورزش عمده بخش یک. )1381تفریحی، و همگانی ورزش توسعه

 همه براي یا ورزش و همگانی ورزش ،شود می آن خالصه در ورزش اساسی کارکردهاي از بسیاري و دارد

 را سالمت بخش رویکرد با ورزش ورزش، مختلف میان رویکردهاي از یافته توسعه کشورهاي از بسیاري .است

پژوهش حاضر با روش ترکیبی در دو بخش کیفی و کمی به بررسی  .می نمایند عمل آن اساس بر  و پذیرفته

ها و برنامه هاي  راهبرددر زمینه ارائه  تحقیقاین نتایج . ورزش همگانی پرداخت هها و برنامه هاي توسع راهبرد

هاي اقتصادي و پژوهش محور  هاي سازمانی، فرهنگ سازي، راه حل راهبردورزش همگانی شامل  هتوسع

  :بودن بود

نظیر استانداردسازي انجمن ها با قوانین ساده، جهانی فکر کردن و طبق  هاي سازمانی راهبرداز طریق  

استانداردهاي جهانی پیش رفتن و در عین حال منطقه اي عمل کردن و بومی سازي استانداردهاي جهانی، 

مناسب جهت بهره برداري از منابع مالی،  در فدراسیون، ایجاد بستر راهبردداشتن سند توسعه و حرکت بر مبناي 

توانایی ها، فرهنگ ها و آداب و رسوم  ،منابع طبیعی و انسانی متعدد در استان هاي مختلف بر اساس نیازها

مردم مناطق مختلف، توجه به افراد معلول و بیماران خاص، تعریف و تدوین رشته هاي متنوع در راستاي ایجاد 

ورزش با عملکردي فراتر از وزارت ورزش براي همگون کردن  هرقابت و رغبت عمومی، ایجاد شوراي توسع

نظر مصاحبه شوندگان در این تحقیق این بود . رزش همگانی گام برداشتو هفعالیت ها می توان در راه توسع

با  ابتدا باید .دهد انجام اساسی کار یک و کالن برنامه ریزي نمی تواند محدود اساسنامه یک با فدراسیون یککه 

 ورزش به مرتبط دستگاه هاي از کدام هر همچنین برنامه اي که .شود مشخص راهبرد موجود توجه به وضعیت

 باید، است باالتر فدراسیون یک از چیزي چون اختیار چنینکه  مشخص شود  دارند ورزش توسعه براي

 توسعه شوراي مانند ، شوراییبه عبارت دیگر .شود تشکل کشور سطح در ورزش وزارت از فراتر یشورای

 می شود تکرار مرتب کارها همه این صورت غیر کند، در همگون را موارد همه تا ایجاد شود همه براي ورزش

 ها و نهادها، براي بقا هاي ورزشی نیز مانند اکثر سازمان در هزاره سوم سازمان .صورت نمی گیرد اساسی کار و

 به ؛)1396ملک اخالق و همکاران، (اند شده ر تبدیلمحو راهبرده رقابت جهانی به سازمانی و دوام در عرص

 راهبردهاي ورزشی در کشورهاي مختلف بر حسب مأموریت خود  بسیاري از سازمانهم اکنون که  طوري

هاي  سازمان ،اي با چنین اندیشه. اند هاي خوبی دست یافته را تهیه و با اجراي آن به موفقیت شانمورد نیاز

هاي داخلی و  ل حضوري موفق در عرصهبه دنبا ،و چشم انداز شفاف يراهبرده وه بر داشتن برنامالمزبور ع

مزبور بـه هدف تعیین شده، بـا حداقل انـرژي و منابع دست  راهبرداشند و امیدوارند با اجراي ب خارجی می
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 خود يراهبرداشاره کرد که با اجراي اولین برنامه  "انجمن المپیک مالزي"توان به  می زمینهدر این . یـابند

مندي از  عات، بهرهالآوري اط کارگیري فن افزایش اعتبار و جایگاه، به :هایی چون به موفقیت )1993- 2003(

تقویت بنیه مالی،  ح اساسنامه طبق نیازهاي جدید،الت و امکانات، اصالنیروي انسانی متخصص، بازسازي تسهی

 .)1388به نقل از کشاورز و همکاران،( برگزاري کنفرانس سالیانه و تأسیس آکادمی ملی المپیک نائل شده است

در کشورهاي موفق در حوزه سالمت نشان می دهد برنامه ریزي و سوابق موفقیت هاي کسب شده  ،همچنین

تدوین یک برنامه منسجم در این زمینه  .تدوین سیاست هاي اثربخش، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کند

افزون بر این امکان جذب سرمایه  .سبب حمایت دولت، مسئوالن محلی، سهامداران و بخش خصوصی می شود

؛ بال و همکاران، 1998سالیس و همکاران، ( را افزایش و احتمال ناکامی را کاهش می دهد و قانون گذاري

  .)2006اسکوپر و همکاران،؛ 2004

ترویج فرهنگ کار گروهی، خانواده محوري و مادر محور بودن  .بود فرهنگ سازيمورد بعدي در این زمینه 

منسجم براي خانواده ها و مادران، مشارکت دادن  برنامه ها و سیاست هاي ورزش همگانی و داشتن برنامه هاي

کودکان، استفاده از فضاي مجازي و تبلیغات رسانه اي جهت فرهنگ سازي و آگاه سازي اقشار جامعه نسبت به 

توسعه هاي  اهمیت ورزش همگانی، اولویت دادن به ورزش براي اوقات فراغت و حرکت جهادي، از راه

ماهیت موضوع . کنندمنابع علمی ما، ورزش را در کنار تفریحات سالم معرفی میدر  .ورزش همگانی می باشد

اي در کشور و دنیا نهادینه شود، باید حتما آن را از کانون خانواده شروع  اگر بخواهیم برنامه. نیز همین است

به این  نیز شعار فدراسیون ورزش هاي همگانی. خانواده محور توسعه ورزش همگانی است ،در واقع. کرد

باید بر این اساس ). 1396، مجدآرا( ".مادران عمود خیمه ورزش همگانی هستند": صورت تنظیم شده است

ورزش و  وسعهت ،همچنین. کشور برنامه ریزي شود عمود خیمه ورزش همگانی براي مادران و زنان به عنوان

هاي  رفتاري و تقویت ارزشهاي  هاي پیشگیري از ناهنجاري همگانی کردن آن از جمله مؤثرترین روش

هاي علمی و اصولی نقش مهمی در  بدنی از طریق فعالیت تربیت. باشد ویژه در نسل جوان می اجتماعی به

 دولت. ها و شکوفایی استعدادها گردد قیتالتواند موجب بروز خ کند و می رشد ابعاد وجودي انسان ایفا می

مت روحی و جسمی افراد جامعه روي ورزش الو رشد سسو براي کاهش هزینه درمان و بهداشت  از یک ،ها

وه بر ایجاد الها در ورزش قهرمانی است که ع انعکاس بردها و موفقیت ،کنند و از سوي دیگر ریزي می برنامه

هاي مختلف ورزش  پذیري در بخش پذیري و مسئولیت غرور ملی و شادابی جامعه، تحرك افراد را در نقش

هاي فرهنگی و تربیتی منطبق با اصول و  لذا تدوین برنامه. برد می الاي با و حرفهاعم از همگانی، قهرمانی 

شناسی که  جامعه و زبدگان ورزشی، مذهبی، روانشناسی می و ایرانی با استفاده از متخصصین والمبناي اس

نی و کنند به منظور توسعه فرهنگی ورزش همگا نگرش ورزشی داشته و نیازهاي واقعی جوانان را لمس می
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گودرزي و ( که جامعه از فقر فرهنگ ورزشی لطمه اساسی دیده است چرا ،نماید کشور ضروري می اي حرفه

 )2012(و پاتیل دوند. توانند ایفا کنند نقش مؤثري مینیز هاي جمعی  در این راستا، رسانه. )1394همکاران،

 توسعه در را جمعی هاي رسانه مثبت نقش و کردند معرفی جامعه مرکزي عصبی سیستم عنوان به را رسانه ها

، )1382(و همکاران  غفوري تحقیقات همخوان با نتایج این تحقیق می توان به دیگراز . نمودند اثبات ورزش

 ندنشان داد )1394(گودرزي و همکاران  .نیز اشاره کرد) 1395(، آصفی و اسدي)1394(گودرزي و همکاران 

 مدیران در نگرش تغییر له نیازمندئمس این و ندارد مناسبی رویکرد همگانی ورزش به ایران نسبت تلویزیون که

 زمینه در تلویزیون توان کاربرد می رو پیش مطالب به توجه با حال عین در .موضوع است این به نسبت سازمان

 عوامل کنند می اعالم نیز )1382(و همکاران  غفوري زمینه این در .نمود را بیشتر همگانی ورزش فرهنگ توسعه

 سنت ها و ارزش ها هنجارها، اینگونه به اینکه توجه با بنابراین .گذارند تأثیر همگانی ورزش بر توسعه فرهنگی

 هاي فعالیت ترویج به اقدام آن، نظر گرفتن در با سیما در که می رود انتظار داد، تغییر به آسانی توان نمی را

  .نشود تلقی مانع به عنوان منطقه هر فرهنگ تا باشد، فرهنگ آن با متناسب که مختلف نمود ورزشی

 به حمایت از تولیدکنندگان وسایل و تجهیزات، دسترسی آسان به امکانات،  توجه شامل راه حل هاي اقتصادي

ها، تأمین بودجه و منابع مالی موجب ترغیب و اشتیاق اقشار مختلف جامعه اعم از فعاالن  خانواده وضعیت

     آن توسعه اقتصادي، خانواده ها، جوانان و نوجوانان و افراد میانسال جهت پرداختن به ورزش همگانی و 

ها  ین، حیات سازمانکنند که در صورت عدم تأم منابع مانند عروق حیاتی سازمان عمل می ،در واقع. می شود

ملک  ها در اکثر تحقیقات نظیر راهبرداهمیت تخصیص منابع براي اجرایی شدن . را متأثر خواهند کرد

، )2001(گادیش و گیلبرت، )2000(همکاران و  تیلی ،)1383(حقی نجفی، )1382(غفاریان ،)1396(اخالق

        همخواناشاره شده است که با نتایج تحقیق حاضر  )2007(بور و گیلبرت ،)2003(تامسون و استریکلند

حجم و نوع این منابع بسته به زمینه و ماهیت  .اي نیاز دارد به منابع گسترده الًمعمو راهبردسازي  پیاده. می باشد

. شود ، متفاوت بوده و ابعاد اقتصادي، تکنولوژیک، مدیریتی، صنعتی و یا ترکیبی از این موارد را شامل میراهبرد

تر خواهد بود و  سازي آن نیازمند منابع بیشتر و غنی تري باشد، پیاده داراي ابعاد گسترده راهبردچه یک  هر

در اختیار . ت جدي مواجه سازدالرا با مشک راهبردسازي  تواند پیاده ین منابع در زمان مورد نیاز میا فقدان

 بیان می کنند نیز )2000(نورتون و کاپالن .است راهبردسازي  داشتن منابع ضروري یکی از مسائل اصلی پیاده

هاي  راهبردتوان از اجرایی شدن  می يراهبردریزي  بندي به فرآیند برنامه که تنها با اتصال فرآیند بودجه

   .سازمانی اطمینان حاصل نمود

فرهنگی و مزیت  هورزش همگانی الزم است که ذائقتوسعه براي  می توان گفت که پژوهش محوريدر زمینه 

هاي نسبی و نیازهاي واقعی مردم استان هاي مختلف نیازسنجی و برآورد شود، وضعیت موجود و نقاط قوت و 
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رسی مطالعات پیشین و بهره بردن از برضعف و فرصت ها و تهدیدات بررسی شود و با مطالعات تطبیقی و 

همچنین الزم است که همایش هاي . سازي گردندتجارب و ایده هاي برنامه ریزان و ارزشیابان، تجربیات بومی 

علمی برگزار شده و مسائل داخلی و خارجی براي رفع مشکالت، مطالعه گردند و با بررسی و آنالیز ذي نفعان، 

اشاره  )1392(آصفیتوان به  از جمله تحقیقات همسو با این پژوهش می. براي جلب مشارکت آنان اقدام شود

 همگانی در ورزش کردن نهادینه در می تواند توسعه و واحد تحقیق بیان می کند ودخ تحقیق نتایج در کرد که

روندهاي  افراد، از سنجی نیاز همگانی، ورزش توسعه مورد موانع در تحقیقات انجام و باشد کننده کمک کشور

ورزش  بخش در پیشرفته کشورهاي از برداري و الگو تطبیقی مطالعات انجام و همگانی ورزش در مشارکت

 ،)1384(همکاران و خاکی آفرینش همچنین .است در جامعه همگانی ورزش گسترش و رشد زمینه ساز همگانی،

و   کنند می تأکید همگانی ورزش بیشتر چه هر توسعه در مختلف هاي راه بررسی و تحقیق ،مطالعه لزوم بر

 مباحث از .دانند می بعدي تصمیم گیري هاي مسیر گام در نخستین را زمینه این در نیاز مورد داده هاي گردآوري

  .کرد درك را فرآیند برنامه سازي در پژوهش و تحقیق اهمیت خوبی به شود می مطرح شده

درصد اطمینان می توان گفت که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب راه  95طبق نتایج بخش کمی نیز با 

بدین معنی که  ؛ها، الگوها و برنامه هاي توسعه ورزش همگانی تفاوت معناداري وجود دارد راهبردها،  حل

ها، الگوها و برنامه هاي توسعه ورزش همگانی از  راهبردمیان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب راه حل ها، 

بیقی و بومی هاي سازمانی، فرهنگ سازي، راه حل هاي اقتصادي و پژوهش محور، مطالعات تط راهبردجمله 

       الگوهاي مبتنی بر پژوهش علمی، شکاف مشاهده  سازمانی، الگوهاي فرهنگی و دینی و سازي، مدیریت

  .می شود

الگوهایی که می توان براي سیاست گذاري در ورزش همگانی استفاده همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

  : نمود به شرح زیر هستند

سیاست هاي واحد آنها  هاز الگوي کشورهاي موفق دنیا و مطالع بهره گیري: سازيعات تطبیقی و بومی مطال )1

جهت همسو کردن فعالیت هاي بخش هاي مختلف و الگوي کشورهایی که وزارت ورزش و بهداشت آنها 

با هم همکاري می کنند و بومی سازي این الگوها می تواند براي سیاست گذاري در ورزش همگانی 

  . سازنده باشد

اصالح، نوسازي، اعمال تغییرات با توجه به زمان و مکان و منابع مالی و انسانی در : غییرات ساختاريت )2

اصالح ساختارها و سهمیه بندي . عنوان الگویی انحصاري مطرح باشده ساختار ورزش همگانی می تواند ب

ایجاد جایگاهی ها و برنامه ریزي ها، پذیرش تولیت سیاست گذاري ورزش همگانی در وزارت ورزش، 
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براي طرح اندیشه ها، نوآوري ها، ایده ها، خالقیت ها و تبدیل آنها به سیاست از جمله تغییرات ضروري 

  .می باشد

صدور مجوز، نظارت و همراهی در اجرا و استفاده از امکانات، ایجاد شبکه اي : الگوهاي عملیاتی و اجرایی )3

مانع فعالیت هاي تکراري شده، برنامه ریزي هاي مکمل از فعالیت هاي متصل به هم که در عین استقالل 

هاي کالن نظام الگویی است  راهبردبراي دستگاه هاي اجرایی و تعریف نظام گسترش ورزش همگانی در 

  . همگانی استفاده نمودکه می توان براي سیاست گذاري در ورزش 

و توصیه هاي معصومین، الگوهاي راهکارهاي دینی  آموزش و آگاهی سازي از: دینی و فرهنگی الگوهاي )4

می توان براي سیاست گذاري در ورزش همگانی استفاده از آنها فرهنگی و دینی محسوب می شوند که 

ها و راهکارهاي توصیه ، استفاده ازگذاري دین مبین اسالمترین روش براي سیاست مهمدر واقع،  .نمود

  .روز خواهد بودبا علم و تکنولوژي  هماهنگمعصومین 

الگوهاي علمی و پژوهشی و کسب نتایج از طریق مطالعه نقاط قوت و : الگوهاي مبتنی بر پژوهش علمی )5

ضعف و فرصت ها و تهدیدات و مطالعات دقیق مناطق مختلف با سرشماري را  می توان براي سیاست 

ما را به  )مبتنی بر پژوهش علمی(الگوي مرسوم ،ظر محققاز ن. گذاري در ورزش همگانی استفاده نمود

ها و فرصت، نقاط قوت و ضعف واقعی ياحصا، درونی و محیطی بیرونی مطالعه وضعیت .رساندجواب می

رهنمون هاي مناسب راهبردها و سیاستتدوین  می تواند ما را به  استفاده از کارشناسان و تهدیدهاي واقعی

، و در همه نقاط کشور جواب بدهد ی را بنویسیمیهادر تهران سیاست که انتظار داشتنباید گر چه . شود

  .پذیرداي و استانی صورت صورت منطقهه این کار ب باید بلکه 

  پیشنهادها

  :ارائه می گردد ، پیشنهادات زیربا توجه به نتایج تحقیق

هـاي ثابـت و در عـین حـال منعطـف، یکسـان، همسـو،         هـا و دسـتورالعمل   تهیه و تنظیم قوانین، سیاست )1

هاي ذیربط و نظارت بر اجراي صحیح آنهـا در کنـار    جامع و ابالغ آنها به تمام دستگاهکاربردي، منسجم و 

     .هاي مختص به هر منطقه و فرهنگ ها و سیاست تهیه و تنظیم قوانین و دستورالعمل

ارتبـاط و تعامـل دسـتگاه     ؛ به طوري کـه طراحی نظام ورزش همگانی و گسترش شبکه آن در سطح کشور )2

 .تعریف و عملیاتی گرددنظام  این دربرنامه ریز، مجري، پشتیبانی کننده و ناظر هاي سیاست گذار، 
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نیازها و خواسته ها، سـرمایه   ه سازيها در برآورد ها و نوآوري بهره گیري از سرمایه هاي مردمی، خالقیت )3

  .اگذاري، اجراي برنامه ها و نظارت بر اجر

سازمانی، تقویت ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی ها و حفره هاي مدیریتی و  برطرف کردن چالش )4

   .بین نهادهاي مسئول و از بین بردن قوانین بازدارنده و محدودکننده و پوشاننده

هاي انگیزشی ورزش قهرمـانی   ایجاد ارتباط بین ورزش قهرمانی و ورزش همگانی و بهره بردن از ظرفیت )5

  .ین جوانان و نوجواناندر ایجاد روحیه و فرهنگ ورزش همگانی در ب

ن، اساتید دانشگاه، کارشناسـان، پیشکسـوتان و قهرمانـان جهـت بهـره      اتشکیل شورایی متشکل از متخصص )6

  .نالمندي از علم روز دنیا و ایجاد پلی ارتباطی میان مردم و مسئو

ایه ایجاد انگیزه و فراهم کردن شرایط و رفع موانع مشارکت بخش خصوصی و نهادهاي عمومی جهت سرم )7

  .گذاري در ورزش همگانی و رفع مشکالت اقتصادي
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 The paper is to study the strategies and programs for development of sport for all 
in Iran. Research method in terms of the purpose was practical and in view of the 
nature of the research data was exploratory mixed design. For qualitative section, 
١٦ executives and experts of sport for all were considered as statistical population 
and based on the targeted sampling were collected. Data were gathered through 
interviews and coded and analyzed by Streubert and Carpenter’s method 
(٢٠١١).The statistical populations in the quantitative section were the sport for all 
federation managers, the heads of the federation committees, the heads of 
federation-sponsored associations and the heads of the sport for all departments of 
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the provinces (٢٠٠ people). Samples were selected randomly. The researcher-made 
questionnaire was a tool for collecting research data at this stage. The items of this 
questionnaire were extracted from the systematic interviews with the managers and 
executives of sport for all. The face and content validity of the questionnaire was 
approved by the professors, structural validity was confirmed by exploratory factor 
analysis and its reliability was calculated by Cronbach's alpha (α = ٠٫٨٣).Data 
analysis in this section was done by SPSS software with Wilcoxon Test. In 
qualitative section the results showed that the strategies and programs for the 
development of sport for all in Iran including organizational strategies, create 
culture, economic solutions and based on research. According to the results in the 
quantitative section there was significant difference between the current and 
desired status in methods of providing solutions and strategies programs for the 
development of sport for all in Iran. 
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