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 بـه صـورت یـک    در کشـور  یموجود و موانع توسـعه ورزش همگـان   یتوضع ییشناساف تحقیق حاضر با هد

 بـه  اطالعـات  گردآوري روش نظر از و کاربردي هدف نظر از حاضر پژوهش روش. کیفی انجام گرفت مطالعه

 یریتمـد ورزش همگانی و  و متخصصان  یداسات یهرا کل یقتحق يجامعه آمار .گرفت انجام و کمی کیفی روش

، کارشناسـان  )نفـر  31(کل ورزش و جوانان استان ها  یران، مد)نفر 52(ها  یونفدراس ي، روسا)نفر 60( یورزش

و گلولـه   ينظر یريگ از دو روش نمونه یفیدر بخش ک. دادند یلتشک) نفر 200(وزارت ورزش و جوانان  یعال

ها انتخاب و به پرسشنامه  )181حداقل (با توجه به جدول مورگان نفر  217و در بخش کمی  .استفاده شد یبرف

روایی پرسشنامه ها به روش روایی سازه و صوري و پایایی پرسشنامه با اسـتفاده از آزمـون آلفـاي    . پاسخ دادند

برخی کشور در  یورزش همگان یتوضعنتایج نشان داد . تایید شد 81/0نفره با  30کرونباخ بر روي یک نمونه 

. در سـطح نـامطلوب قـرار دارد   » هادینه شدن ورزش در خانواده هـا ن«موارد مطلوب و در برخی موارد همچون 

ی مهمتـرین موانـع   هـا بـه ورزش همگـان    سـازمان  یگرتوجه د ی و عدمورزش یزاتکمبود اماکن و تجههمچنین 

مشـخص در هـر مـانع، اثـرات      يبا اسـتفاده از راهکارهـا  پیشنهاد می شود که . ورزش همگانی در کشور بودند

  .یندکشور را فراهم نما یورزش همگان يرشد و ارتقا ینهداده زم آن را کاهش یبیتخر
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  مقدمه

و همکاران،  1ایونا(ها نقش بسیار مهمی دارد  ترین پدیده اجتماعی جهانی در زندگی انسان عنوان بزرگ ورزش به

و بخشـی از فرهنـگ و   ) 1387معـین فـرد،   (است ده ورزش از ملزومات زندگی معاصر گردی ،در واقع). 2008

و  بـدنی  تربیـت زندگی معاصر،  هاي مقولهتغییر و تحوالت جهانی ) 2006، 2بوچ( .شود هویت ملل محسوب می

امروزه ورزش از  .)1388مهرآیین، (رسد  میبه نظر  ناپذیر اجتنابکه دوري از آن  ورزش را از ضروریاتی ساخته

تـوان یافـت کـه     که کمتر کشوري را مـی  طوري به ؛ترین مسائل جوامع بشري است ساسیترین نیازها و ا ضروري

بدنی و ورزش  در بسیاري از جوامع پیشرفته امروزي جایگاه تربیت). 1382غفوري، (فاقد سازمان ورزشی باشد 

را از سایر بدنی  آنچه علم تربیت). 1387نصیرزاده، (براي پیشبرد اهداف کالن هر کشور مشخص و بدیهی است 

امروزه ورزش را به ). 1384آذرنیا، (سازد، خیل عظیم مخاطبان آن در سراسر جهان است  علوم معاصر متمایز می

تـوان در جوامـع    اي می هاي متفاوتی ازجمله ورزش پرورشی، همگانی و تفریحی، قهرمانی و ورزش حرفه گونه

سـاز تـأمین و تربیـت نیـروي انسـانی سـالم و        ینـه عنوان زم بدنی و ورزش به توسعه تربیت. بشري مشاهده کرد

توسعه ورزش براي افراد بـا  ). 1382سند راهبردي، (آید  هاي توسعه ملی به شمار می بخشی از برنامه ،تندرست

کـه متـرادف    4هـاي فراغتـی   ورزش). 2014 ،3همکـاران  وتاناکا (مشکالت روحی می تواند بسیار اثرگذار باشد 

بخـش و   هزینه، غیررسمی، فـرح  هاي ورزشی ساده، کم اي از فعالیت تن به مجموعهورزش همگانی است، پرداخ

در  5ورزش استرالیا کمیسیونگزارش . ها براي همه افراد وجود داشته باشد بانشاط است که امکان شرکت در آن

میلیـون   600سـالیانه   ،افزایش یابد درصد 10مالیم  هاي ورزشکنندگان در  نشان داد که اگر تعداد شرکت 1998

و هزینـه مسـتقیم مراقبـت بهداشـتی چهـار بیمـاري ناشـی از         شـود  مـی  جویی صرفهدالر در بودجه این کشور 

 ،6تیسـ  و ندریل( شود میمیلیون دالر برآورد  306شامل قلبی ـ عروقی، سکته، دیابت و سرطان روده   تحرکی کم

هاي جاري  به تحول سازنده و مثبت در برنامهبدنی و ورزش در جامعه ما منوط  توسعه و اعتالي تربیت ).2006

ـ     ) 2002، 7هالسویر(ورزشی است  ی و بهبـود  و مشارکت افراد در آن سـبب توسـعه اجتمـاعی، شـناختی و روان
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 بـراي  هاي هنگفتـی  گذاري سرمایه که شده باعث موضوع این). 2014، 1وهن و همکارانک(گردد  اندام می تناسب

، توجـه  افتـه ی توسعهترین ویژگی کشورهاي  همچنین یکی از برجسته. شود امانج کشورها اکثر در ورزش توسعه

کـه در   عنوان یکی از ضروریات بالمنازع پیشرفت، توسعه، رشد اقتصادي و اجتماعی است به دانش مدیریت به

هـر کشـور مـورد بحـث بـوده همانـا       ) در سطوح مختلـف (ترین کارکرد مدیریت  عنوان اصلی این میان آنچه به

 ).1393علی نژاد، (شده در آن است  بینی هاي پیش ریزي و تالش براي نیل به هدف مهبرنا

 .شـود  لزوم توسعه بیشتر آن احسـاس مـی   ،ازآنجاکه ورزش همگانی عامل اساسی در سالمت افراد جوامع است

را آن  بایـد  هـاي متـولی نبایـد ورزش همگـانی را هزینـه اضـافی تلقـی کننـد، بلکـه          مقامات دولتـی و ارگـان  

عمومی و منافع اجتماعی که منـابع اقتصـادي را بـراي کشـور فـراهم       گذاري در جهت بهداشت فردي و سرمایه

 هاي دخیل در هاي ورزشی، تفریحات سالم و آموزشی و بهداشت و سایر ارگان الزم است سازمان. کند بدانند می

و روابـط   ننـد یک مسـاعی ک هـاي ورزش همگـانی تشـر    بدنی کشور جهت اجـراي برنامـه   امر ورزش و تربیت

قـره،  (تنگاتنگی را براي این امر مهم داشته باشند تا موجبات رشد فرهنگ ورزش همگانی کشـور فـراهم شـود    

1383 .(  

 ایـران  جمهـوري اسـالمی   اساسـی  قانون سوم اصل مردم، روزمرة زندگی در بدنی تربیت مقولۀ اهمیت دلیل به

 بدنی تربیت جهترا  خود امکانات تمامی انسانی، متعالی اهداف هب نیل منظور به تا است کرده موظف را دولت

 در. که در حال حاضر این اصل مورد مغفول قرار گرفتـه اسـت   -برد به کار سطوح تمام در و همه براي رایگان

 حاکی خود امر این دیده شده که پرورش و آموزش مسئلۀ کنار در بدنی مسئلۀ تربیت به توجه اهمیت اصل، این

 نتـایج  ،ایـن  بـا وجـود   .)1393عراقـی و کاشـف،   (اسـت   اساسـی   قـانون  در بـدنی  موضوع تربیت همیتا از

 و توسـعه  که دهد نشان می کشورمان در ورزشی تفریحات و همگانی ورزش زمینۀ در گرفته انجام هاي پژوهش

 است، پذیرفته صورت هاي اخیر سال در که مختلفی هاي تالش و ها هزینه ها، ریزي برنامه وجود با ورزش تعمیم

 ون). 1391کشـکر و سـلیمی،   (دارد  اي عدیـده  هـاي  ضـعف  و ها کاستی و است نیافته گسترش مناسبی نحو به

 فرهنگـی،  اوضـاع  آن، براسـاس که  کرده را ارائه ورزش در مشارکت اقتصادي -اجتماعی مدل )2011( 2تایکوم
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 در فـرد  مشارکت اجتماعی بر محیط و فیزیکی محیط سپس و الیه ترین بیرونی به منزلۀ ملی اقتصاد و اجتماعی

  .گذارند می اثر ورزش

ها وقت، انرژي و منابع مالی و انسانی قابـل  یکم مدیران ارشد بسیاري از سازمانودر قرن بیست ،از سوي دیگر

از عـدم  ها  کنند، ولی اکثر آنهاي خود میتوجهی را صرف تدوین استراتژي و تعیین راهبردهاي اساسی سازمان

کننـد  انداز و مأموریتی که مدیران براي خود ترسیم میچشم. گویندهاي خود سخن میاجراي مطلوب استراتژي

انداز و مأموریت بسـیار کـم و   ها از این چشم ولی آگاهی و درك کارکنان آن ،ها کامالً روشن است براي خود آن

بنـابراین   .انـداز و مأموریـت بسـیار کـم اسـت     شمها براي تحقق اهداف منبعث از این چ دلی آنهمسویی و هم

 ،هـاي خـود بـوده و در ایـن میـان     حلی براي حصول از اجراي استراتژي مدیران ارشد همواره در جستجوي راه

هـاي قـرن   اما ویژگی اند؛هاي خود برگزیدهعنوان ابزاري جهت کنترل استراتژي هاي ارزیابی عملکرد را بهروش

هاي ارزیابی عملکرد سنتی را که در عصر اقتصاد کارآمدي روش ،باشدو اطالعات می حاضر که مبتنی بر دانش

تحقیـق  بنـابراین،  ). 1388، کیانی(به شدت زیر سؤال برده است رسد، ها مناسب به نظر میصنعتی براي سازمان

و بـا   را شناسـایی کنـد   در کشـور  یموجود و موانع توسعه ورزش همگان تیوضعکه  آن استدر صدد حاضر 

  .در راستاي بهبود وضعیت ورزش همگانی کشور گارم بردارد ،آمده به دستاستفاده از نتایج 

  پژوهششناسی روش 

 بـه صـورت یـک    در کشـور  یموجود و موانع توسـعه ورزش همگـان   یتوضع ییشناساتحقیق حاضر با هدف 

دو  بـه  ،اطالعـات  وريگـردآ  اسـت و  کـاربردي  ،هدف نظر از حاضر پژوهش روش. کیفی انجام گرفت مطالعه

 یورزشـ  یریتو متخصصان مد یداسات یهرا کل )نفر 343( یقتحق يجامعه آمار. گرفت انجام کیفی و کمی روش

 یکارشناسـان عـال   و )نفـر  31(ش و جوانان استان ها کل ورز یران، مد)نفر 52(ها  یونفدراس ي، روسا)نفر 60(

 یو گلوله برفـ  ينظر یريگ از دو روش نمونه یفیخش کدر ب. دادند یلتشک) نفر 200(وزارت ورزش و جوانان 

پرسشنامه نـاقص از رونـد    21که از این تعداد  نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند 238در بخش کمی  .استفاده شد

روایی پرسشنامه ها به روش روایی سازه و . پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند 217بررسی خارج شد و تعداد 

  .تایید شد 81/0نفره با  30پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ بر روي یک نمونه صوري و پایایی 

  



 پژوهشیافته هاي 

. درصـد زن بودنـد   47مـرد و   هـا  درصـد از نمونـه   53به نمونه هاي تحقیق نشان داد که  ربوطمآمار توصیفی 

  . داراي تحصیالت کارشناسی ارشد بودند ها درصد از نمونه 35 ،همچنین

  توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر اساس جنسیت :1جدول 

  شاخص آماري

  یتجنس

  درصد فراوانی  فراوانی

  4/19  42  زن

 6/80 175 مرد

  100  217   مجموع

در سال  ها وضعیت موجود ورزش همگانی از دیدگاه نمونه(اي آزمون تی تک نمونه و نتایجهاي توصیفی  یافته :2جدول

1396(  

  )3=میانگین بهینه(اي  نمونه آزمون تی تک  

  تعداد  ها گویه
 میانگین

  مشاهده
  tمقدار 

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

اختالف 

  میانگین

  101/0  173/0  216  367/1  10/3  217  .هاي اخیر رشد مناسبی داشته است ورزش همگانی در سال

  627/0  001/0 216  51/10  63/3  217 .افزایش آگاهی مردم نسبت به فواید فعالیت بدنی منظم بهبود یافته است

  014/0  841/0 216  201/0  01/3  217  .دسترسی مردم به امکانات ورزشی افزایش یافته است

001/0 216  886/4  36/3  217  .متولیان ورزش همگانی کشور هدف مشخصی ندارند  364/0  

001/0 216  73/14  88/3  217  .شده ناکافی بوده است اقدامات انجام  876/0  

001/0 216  -68/3  75/2  217  .ها نهادینه شده است در خانوادهورزش   249/0-  

001/0 216  18/22  15/4  217  .سرانه ورزش ناکافی است  147/1  

001/0 216  76/19  00/4  217  .هاي ترویجی ورزش همگانی ناکافی است فعالیت  001/1  

001/0 216  38/17  03/4  217  .طور متوازن توزیع نشدند امکانات ورزشی مناطق مختلف کشور به  028/1  

001/0 216  749/7  58/3  217  .تعریف مناسبی از ورزش همگانی وجود ندارد  576/0  

001/0 216  551/8  53/3  217  .کنند از عملکرد دولت ورزش می یرتأثمردم به صورت خودجوش و بدون   530/0  

001/0 216  808/8  59/3  217  .ورزش همگانی جنبه شعاري پیدا کرده است  590/0  

001/0 216  955/9  71/3  217  .قوانین حمایتی الزم براي توسعه ورزش همگانی وجود ندارد  705/0  



اي اسـتفاده   بررسی وضعیت موجود ورزش همگانی در کشور از آزمون تـی تـک نمونـه    منظور بهدر این تحقیق 

تـا کـامالً    1=کـامالً مخـالفم   :لیکـرت  یارزش 5مقیاس (ها  گذاري گویه بر این اساس با توجه به شیوه نمره. شد

    1اي در جـدول   با توجه به نتـایج آزمـون تـی تـک نمونـه     . در نظر گرفته شد 3) بهینه(میانگین مبنا ) 5=موافقم

) ها گویه(هاي مختلف بررسی وضعیت موجود ورزش همگانی  توان گفت که بین میانگین مشاهده شده جنبهمی

» هـاي اخیـر رشـد مناسـبی داشـته اسـت       ورزش همگـانی در سـال  «هـاي   گویـه  جـز  بـه ) مبنا(با میانگین بهینه 

)173/0=Sig ،367/1=t ( دسترسی مردم به امکانات ورزشی افزایش یافته است«و «)841/0=Sig ،201/0=t ( در

بر اساس نتـایج و بررسـی تفـاوت    . تفاوت معناداري وجود دارد 01/0در سطح معناداري کمتر از ها  سایر گویه

که میانگین مشاهده شده » ها نهادینه شده است ورزش در خانواده«در گویه  جز بهشود که  ا مشاهده میه میانگین

)75/2=M (تر از میانگین بهینه پایین )3=M (ها میانگین مشاهده شده بیشـتر از میـانگین    در سایر گویه ،باشد می

تـوان گفـت کـه از نظـر      هـا مـی   یج و نـوع گویـه  بنابراین با توجه به نتـا  .باشد در نظر گرفته شده می )بهینه(مبنا 

اقـدامات  «، »متولیان ورزش همگانی کشور هدف مشخصی ندارند« ، ورزش همگانی در مواردهاي تحقیق نمونه

، »سـرانه ورزش ناکـافی اسـت   «، »هـا نهادینـه شـده اسـت     ورزش در خـانواده «، »انجام شده ناکافی بوده اسـت 

متوازن توزیع  طور بهامکانات ورزش مناطق مختلف کشور «، »افی استهاي ترویجی ورزش همگانی ناک فعالیت«

و » ورزش همگانی جنبه شعاري پیدا کرده اسـت «، »تعریف مناسبی از ورزش همگانی وجود ندارد«، »نده انشد

افـزایش  «و در مـوارد   ردوضعیت مطلـوبی نـدا  » قوانین حمایت الزم براي توسعه ورزش همگانی وجود ندارد«

مردم به صورت خودجوش و بدون تأثیر از «و » م نسبت به فواید فعالیت بدنی منظم بهبود یافته استآگاهی مرد

در ادامه موانع شناسایی در توسـعه ورزش همگـانی بـر     .وضعیت مطلوبی دارد» کنند عملکرد دولت ورزش می

  .شدند بندي یتاولواساس تحلیل عاملی بررسی و با استفاده از آزمون فریدمن 

  موانع توسعه ورزش همگانیتحلیل عاملی  :3جدول 

 tمقدار   یبار عامل  گویه    مسیر  

کمبود امکانات و 

  تجهیزات ورزشی

 ---˂  M1 585/0  .اند هاي سنی فراهم نشده امکانات ورزشی بر اساس گروه  -  

 ---˂  M4  965/4  544/0  .ها وجود ندارد امنیت کافی براي ورزش بانوان در پارك  

 ---˂  M5  574/5 798/0  .ورزشی ویژه ورزش بانوان کافی نیستند فضاهاي  

 ---˂  M7  333/6  793/0  .فضاهاي ورزشی کیفیت پایینی دارند  

 ---˂  M11  590/6  89/0  .نظارت صحیحی بر اداره اماکن ورزشی وجود ندارد 



نبود نیروي انسانی 

  کافی و متخصص

 ---˂  M8   576/9  629/0  .ندارد کافی وجود اندازه بهنیروي انسانی متخصص و مشوق  

 ---˂  M21   ي مدیریتی ها در حوزهحضور مدیران ناکارآمد و بدون تخصص

  ورزش همگانی

684/0  053/10  

 ---˂  M23   262/9  595/0  یسازمان درونعدم استفاده الزم از مدیران  

نبود 

گذاري و  یاستس

  ریزي برنامه

 ---˂  M3   286/8  518/0  .گیرند یممدیران بر اساس سالیق شخصی تصمیم  

 ---˂  M6   ورزش گران شده  88ورزش ارزان وجود ندارد و با اجراي ماده

  .است

533/0  618/8  

 ---˂  M12  و متولیان  مسئوالن  ورزش همگانی و سالمت مردم در اولویت

  .ورزش کشور نیست

555/0  86/8  

 ---˂  M18  ي الزم بر اساس برنامه ششم توسعه ها نظارتهاي عملیاتی و  برنامه

  .باشد ینمموجود 

557/0  862/8  

 ---˂  M22  919/9  668/0  یح دولت در امر ورزش همگانیناصحهاي  یاستس  

عدم توجه دیگر 

ها به  سازمان

  ورزش همگانی

 ---˂  M2  633/9  635/0  .ها کافی نیست وزارتخانه سایر با ورزش وزارت تعامل  

 ---˂  M13  ی ایفا ستدر بهنقش خود را در ورزش همگانی  وپرورش آموزش

  .کند نمی

682/0  04/10  

 ---˂  M20  19/10  7/0  .ها توجهی به ورزش کارکنان ندارند سازمان  

 ---˂  M24  988/9  676/0  .توجه هستند هاي ورزشی به توسعه ورزش همگانی بی فدراسیون  

عدم آگاهی و 

سبک زندگی افراد 

  جامعه

 ---˂  M9  576/9  629/0  .سواد حرکتی جامعه در سطح پایینی قرار دارد  

 ---˂  M10  755/9  649/0  .زمان اوقات فراغت مردم کاهش یافته است  

 ---˂  M14   یر منفی گذاشته تأثزندگی بر مشارکت ورزشی مردم  پراسترسشرایط

  .است

769/0  69/10  

 ---˂  M15   فرهنگ عمومی کشور نسبت به اهمیت ورزش همگانی نزول کرده

  .است

721/0  34/10  

ا ه عدم توجه رسانه

  به ورزش همگانی

 ---˂  M16  77/10  78/0  .هاي جمعی در ترویج ورزش همگانی نقش کمرنگی دارند رسانه  

 ---˂  M17  سازي ورزش استفاده بهینه  هاي مجازي براي فرهنگ از شبکه

  .شود نمی

649/0  755/9  

 



 
  موانع توسعه ورزش همگانیتحلیل عاملی  :1شکل 

و تمـامی اعـداد و پارامترهـاي     استمناسب  وانع توسعه ورزش همگانیمدهد که مدل  نشان می 2جدول نتایج 

. معنـادار اسـت   05/0و در سـطح معنـاداري کمتـر از    و بار عاملی قابـل قبـولی برخوردارنـد    مدل از مقادیر تی 

و عوامل شناسایی شـده بـه عنـوان موانـع      ها شاخصتوان گفت که  مجموع، بر اساس نتایج تحلیل عاملی می در

  .قابل قبولی برخوردار هستند رزش همگانی از مقادیرتوسعه و

  موانع توسعه ورزش همگانیشاخص برازش مدل  :4جدول 

  تفسیر  ها مقادیر شاخص  مقدار مطلوب  هاي برازششاخص

 - 057/432  -  )1کاي دو(کاي اسکوآر 

 -  223  -  1درجه آزادي

                                                   
١. Chi-Square 



  لوبمط  937/1  5تا  1بین   )χ2/df(نسبت کاي اسکوآر به درجه آزادي 

  مطلوب  951/0  9/0بیشتر از   )GFI( 2شاخص نیکویی برازش

  مطلوب  913/0  8/0بیشتر از   )AGFI( 3شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

 مطلوب 091/0  1/0کمتر از   )RMSEA( 4ریشه دوم میانگین خطاي برآورد

  مطلوب  044/0  05/0کمتر از   )RMR( 5ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده

 مطلوب  922/0  9/0بیشتر از   )CFI( 6ازش تطبیقیشاخص بر

  مطلوب  884/0  9/0بیشتر از  )NFI( 7شاخص برازش هنجار شده

  مطلوب 924/0  9/0بیشتر از   )IFI( 8شاخص برازش افزایشی

-مقادیر شـاخص که دهد نشان می موانع توسعه ورزش همگانیگیري  برازش مدل اندازهپیرامون  3جدول نتایج 

 9/0هـاي اصـلی بـرازش بـاالتر     به عنوان شاخص) CFI(و شاخص برازش تطبیقی ) GFI(رازش هاي نیکویی ب

از مقـادیر  ) AGFI ،NFI ،IFI(همچنین سـایر شـاخص بـرازش    . باشدکه نشان از برازش مطلوب مدل می است

و ریشه ) RMR=044/0(یت بر اساس مقادیر ریشه میانگین مجذور باقیمانده درنها. قابل قبولی برخوردار هستند

  .توان گفت که مدل از برازش کافی برخوردار استمی) RMSEA=091/0(دوم میانگین خطاي برآورد 

  بندي موانع توسعه ورزش همگانی اولویت :5جدول 

میانگین   موانع  رتبه

  رتبه

درجه   خی دو  تعداد

  آزادي

سطح 

  معناداري

  02/4  کمبود اماکن و تجهیزات ورزشی  1

217  992/44  5  001/0  

  70/3  ها به ورزش همگانی عدم توجه دیگر سازمان  2

  68/3  ها عدم توجه به ورزش در رسانه  3

  33/3  نبود نیروي انسانی کافی و متخصص  4

  15/3  ریزي مشخص نبود سیاستگذاري و برنامه  5

  12/3  عدم آگاهی و سبک زندگی افراد جامعه  6

                                                                                                                                                                    
١. Degrees of Freedom (df) 
٢. Goodness of Fit (GFI) 
٣. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
٤. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
٥. Root Mean Squared Residuals (RMR) 
٦. Comparative Fit Index (CFI) 
٧. Normed of Fit Index (NFI) 
٨. Incremental of Fit Index (IFI) 



هاي  دیدگاه نمونه موانع توسعه ورزش همگانیبین  )4جدول (فریدمن  هاي حاصل از آزمون اساس یافتهبر

همچنین بر اساس و میانگین رتبه به دست  ).Sig،992/44=2χ=001/0(تفاوت معناداري وجود داشت  تحقیق

عدم «مهمترین مانع در توسعه ورزش همگانی و » کمبود اماکن و تجهیزات ورزشی«آمده مشخص شد که 

هاي تحقیق  ترین در توسعه ورزش همگانی از نظر نمونه کم اهمیت» ی افراد جامعهآگاهی و سبک زندگ

  .باشد می

  بحث و نتیجه گیري

یافته ها  .انجام گرفت در کشور یموجود و موانع توسعه ورزش همگان یتوضع ییشناساتحقیق حاضر با هدف 

با ) ها گویه(جود ورزش همگانی هاي مختلف بررسی وضعیت مو نشان داد که بین میانگین مشاهده شده جنبه

، Sig=173/0(» هاي اخیر رشد مناسبی داشته است ورزش همگانی در سال«هاي  گویه جز به) مبنا(میانگین بهینه 

367/1=t ( دسترسی مردم به امکانات ورزشی افزایش یافته است«و «)841/0=Sig ،201/0=t (ها  در سایر گویه

در واقع از نظر نمونه تحقیق، ورزش همگانی در . وت معناداري وجود داردتفا 01/0در سطح معناداري کمتر از 

سازمان هاي متولی ورزش همگانی که  گفتسال هاي اخیر رشد و تغییر چشمگیري نداشته است و نمی توان 

توجه داشت که میانگین به دست  دهرچند بای. کشور به خوبی از عهده وظایف و برنامه هاي خود برآمده اند

همچنین، با اینکه در سال هاي اخیر شاهد . اما این اختالف معنادار نبود ،ستاندکی بیشتر از میانگین مبنا دهآم

افزایش ساخت و ساز اماکن و تجهیزات ورزشی در کشور بوده ایم و میانگین به دست آمده نیز بیش از میانگین 

ته به طور معنی داري افزایش یاف نات ورزشیاما نمی توان ادعا کرد که دسترسی مردم به امکا ،مبنا بوده است

   ورزش همگانی کشور در موارد یاد شده در وضعیت متوسط قرار دارد و انتظار ،در واقع به بیان دیگر. است

طراحی و به  را می رود که مسئوالن و متولیان ورزش همگانی در بهبود و رشد این موارد برنامه هاي منسجمی

  .ا درآورندطور بهینه به مرحله اجر

ها نهادینه شده  ورزش در خانواده«در گویه  جز بهکه  شدها مشاهده  نتایج و بررسی تفاوت میانگین در ادامه

این به معناي جایگاه  -باشد می) M=3( تر از میانگین بهینه پایین) M=75/2(که میانگین مشاهده شده » است

 يها میانگین مشاهده شده بیشتر از میانگین مبنا یهدر سایر گو - ضعیف ورزش همگانی در میان خانواده هاست

هاي  توان گفت که از نظر نمونه ها می بنابراین با توجه به نتایج و نوع گویه .باشد در نظر گرفته شده می )بهینه(

اقدامات انجام شده «، »متولیان ورزش همگانی کشور هدف مشخصی ندارند« ، ورزش همگانی در مواردتحقیق

هاي  فعالیت«، »سرانه ورزش ناکافی است«، »ها نهادینه شده است ورزش در خانواده«، »ه استناکافی بود



، »نده امتوازن توزیع نشد طور بهامکانات ورزش مناطق مختلف کشور «، »ترویجی ورزش همگانی ناکافی است

قوانین «و » ورزش همگانی جنبه شعاري پیدا کرده است«، »تعریف مناسبی از ورزش همگانی وجود ندارد«

افزایش آگاهی مردم «و در موارد  ردوضعیت مطلوبی ندا» حمایت الزم براي توسعه ورزش همگانی وجود ندارد

مردم به صورت خودجوش و بدون تأثیر از عملکرد «و » نسبت به فواید فعالیت بدنی منظم بهبود یافته است

ه به نظر می رسد ک ،یح نتیجه به دست آمدهدر توض .برخوردار استوضعیت مطلوبی از » کنند دولت ورزش می

متولیان ورزش همگانی کشور براي توسعه این حوزه از ورزش داراي چشم انداز و اهداف بلند مدت نیستند و 

همچنین، تاکنون اقدامات انجام شده ناکافی بوده است . نتوانسته اند که هدف مشخصی براي خود تعریف نمایند

و جدیت بیشتري بر اساس برنامه هاي بلند مدت توسعه ورزش همگانی صورت و باید فعالیت ها با شدت 

 ،در واقع. ستها نهادینه شدن ورزش در خانوادهاز طرفی دیگر، یکی دیگر از معضالت موجود عدم . پذیرد

در هنوز هم ورزش نتوانسته است جایگاه خود در میان خانواده ها را پیدا کند و احتماال در سبد مصرفی خانوار 

می توان به سرانه ناکافی ورزش و نیز ناکافی بودن فعالیت هاي  بارهدر این . رده هاي آخر قرار می گیرد

چنانچه این امور به درستی انجام پذیرد می توان به بهبود ورزش همگانی . ترویجی ورزش همگانی اشاره کرد

متوازن توزیع نشده اند و این  طور به از طرفی، امکانات ورزش مناطق مختلف کشور. در کشور امیدوارتر بود

. موضوع می تواند بخشی از جامعه را در معرض ورزش و دیگران را از انجام ورزش همگانی محروم نماید

لذا  .ورزش همگانی جنبه شعاري پیدا کرده استو  تعریف مناسبی از ورزش همگانی وجود ندارد، همچنین

و از سلیقه اي برخورد کردن مسئوالن و  یردش همگانی صورت گمنطقی از ورز وتعریفی کامل  الزم است که

 ،به قوانین حمایتی وجود داردنیاز مبرم به نظر می رسد که . عوامل و متولیان ورزش همگانی جلوگیري شود

  .الزم براي توسعه ورزش همگانی وجود ندارد یقوانین حمایتچرا که 

ی کشور را نشان داد، یافته هاي بخش دیگر تحقیق بیانگر عالوه بر نتایج فوق که وضعیت موجود ورزش همگان

عبارت اند در مسیر توسعه و رشد ورزش همگانی کشور موانعی وجود دارد که به ترتیب اولویت این بود که 

کمبود اماکن و تجهیزات ورزشی، عدم توجه دیگر سازمان ها به  ورزش همگانی، عدم توجه به ورزش در : از

یروي انسانی کافی و متخصص، نبود سیاستگذاري و برنامه ریزي مشخص و عدم آگاهی و رسانه ها، نبود ن

بر کسی پوشیده نیست که براي انجام فعالیت هاي ورزشی، اماکن و تاسیات ویژه . سبک زندگی افراد جامعه بود

نیاز به تاسیس متاسفانه در این رابطه، وضعیت موجود در سطح نامطلوبی قرار دارد و اي مورد نیاز است که 

به ویژه این . اماکن ورزشی جدید و نیز تجهیز و تعمیر اماکن و رزشی موجود به شدت احساس می شود



چرا که شرایط فرهنگی اجتماعی کشور اجازه ورزش  ،موضوع براي زنان ورزشکار اهمیت بیشتري می یابد

عدم توجه دیگر سازمان ها کشور را  مانع دیگري رشد ورزش همگانی. کردن در هر مکانی را به زنان نمی دهد

براي توسعه ورزش همگانی کشور یک بسیج عمومی از سوي  ،در واقع. تشکیل می دهد به  ورزش همگانی

به ویژه به ورزش  عدم توجه به ورزش در رسانه هااز سوي دیگر، . نیاز استن و سازمان ها مسئوال ،تمام مردم

وان یکی از اصلی ترین عوامل توسعه فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی لذا رسانه ها به عن .همگانی مشهود است

و  ندنسبت به تهیه و پخش هرچه بیشتر برنامه هاي ورزشی به ویژه در زمینه ورزش همگانی همت گمار دبای

نبود یکی دیگر از موانع رشد و توسعه ورزش همگانی کشور را . در این راستا رسالت خود را به انجام رسانند

در هر سازمانی، مهمترین منبع سازمان را منابع انسانی آن . تشکیل می دهد انسانی کافی و متخصصنیروي 

براي توسعه آن باید نیروي انسانی  کهتشکیل می دهد و ورزش همگانی نیز از این قاعده مستثنی نیست 

البته ناگفته نماند که . متخصص و مربیان کارآزموده بیشتري پرورش یافته و در سطح جامعه به کار گمارده شوند

با سیاستگذاري و برنامه ریزي  ددر این راستا، وظیفه اصلی بر عهده دولت و متولیان ورزش همگانی است و بای

در نهایت، . شته شودمشخص در جهت بهبود و ارتقاي سطح ورزش همگانی کشور گام هاي ارزنده اي بردا

. است که مانع رشد و توسعه ورزش همگانی شده است عامل دیگري دم آگاهی و سبک زندگی افراد جامعهع

ساکن به فرهنگ زندگی فعال روي  گاز فرهن ،چنانچه خانواده ها بتوانند با تغییر فرهنگ و سبک زندگی خود

براي این منظور نیز سیاستگذاري و  .آورند، گام مهمی در جهت توسعه این سطح از ورزش برداشته می شود

  .دنواده ها تاثیر بسزایی داشته باشایت رسانه ها می توانند بر عامل فرهنگ خابرنامه ریزي دولت و حم

که در حال حاضر، وضعیت ورزش همگانی کشور در سطح نسبتا  گفتدر یک جمع بندي کلی می توان 

از و  باید موانع پیش روي آن را برداشتنامطلوبی قرار دارد و براي آنکه بتوان میزان و سطح آن را ارتقا داد، 

  . اثرات مخرب آن ها جلوگیري نمود

رزش همگانی کشور ن و متولیان ومسئوال همی توان ب ،با شناسایی موانع و حتی اولویت بندي آن ها اینک

زمینه رشد و  دهند وپیشنهاد نمود که با استفاده از راهکارهاي مشخص در هر مانع، اثرات تخریبی آن را کاهش 

  .راهم نمایندارتقاي ورزش همگانی کشور را ف
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The study is to identify the status quo and obstacles to the development of general 
sport in the country as a qualitative study. The methodology of this study was 
applied in terms of purpose and in terms of qualitative and quantitative method, 
data collection method was used. The statistical population of the study consisted 
of all professors and sports management specialists (٦٠), heads of federations (٥٢), 
managers of sports and youth of the provinces (٣١) and experts of the Ministry of 
Sports and Youth (٢٠٠ persons). In the qualitative section, two methods of 
theoretical sampling and snowball were used. In a small section, ٢١٧ respondents 
answered the questionnaires. Validity of the questionnaires was confirmed by the 
structural and formality validity and reliability of the questionnaire by using 
Cronbach's alpha test on a sample of ٣٠ with ٠٫٨١. The results showed that the 
general state of sport in some cases is desirable and in some cases, such as the 
"institutionalization of exercise in families", is at an unfavorable level. The lack of 
space and sports equipment and the lack of attention of other organizations to 
public sport were the most important barriers to public sport in the country. It is 
suggested that using the specific strategies at each obstacle, reduce its destructive 
effects, provide the context for the development and promotion of public sports in 
the country. 
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