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اده ها استفهای کدگذاری مفهومی و تحلیل سیستمی مفهومی جهت تحلیل یافتهگردید. از روش
 . گردید

ها، معلوالن در سه سطح نقش و چارچوب توسعه ورزش جانبازانکه  می دهدها نشان یافته
های اصلی شامل فرد، خانواده، محیط، ورزش و مدیریت ساختار و عملکرد قابل تحلیل است. نقش

کارها و تقسیم کار بین سازمانی ها، راهتحلیل راهبردی شامل محورهای تحلیل، چالشمی باشد و 
کارها در چهار بخش امکانات و خدمات، مدیریتی و اجرایی، ارتباطی و ها و راه. چالشاست

 بندی شدند.  سازی چارچوب اطالعاتی و آموزشی و فرهنگ
ی معلوالن دارای ساختارو ارچوب توسعه ورزش جانبازان چ بیان کرد کهتوان ها میبراساس یافته

ه نیاز ب ،های چندگانه و سطوح مختلفهای فراوان، نقشپیچیده است و با توجه به وجود چالش
 کارها براساس یک تقسیم کار سازمانی دارد. کارگیری اثربخش راههاتخاذ هوشمندانه راهبردها و ب

 
 . جانبازان و معلوالنورزش  و الگوی توسعه، توسعه ورزش، ورزش همگانی :یکلید گانژاو
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 مقدمه
ت های اجتماعی و مسابقاافراد معلول در سطح وسیعی در فعالیت ،امروزه در کشورهای پیشرفته

اند. ورزش یک ابزار و بستر مناسب برای احیای شرکت دارند و هویت خود را به جامعه شناسانده
زیرا دارای کارکردهای  ،نند جانبازان، معلوالن، نابینایان و ناشنوایان در جامعه استاقشار ویژه ما

متنوعی مانند سالمتی و تندرستی، ترمیم و درمان جسمی، نشاط و شادی، تناسب اندام و زیبایی و 
 مشارکت اجتماعی است.  نهایتدر

و فدراسیون مربوطه با  ن. نم. های متولی ورزش ج. در همین راستا ضرورت دارد که سازمان
بدنی و ورزش، اقدامات هدفمند و متناسب با  های نسبی در زمینه تربیتمشخص کردن مزیت

ن. ن این امکان را ایجاد م. های محیطی خود را ساماندهی نمایند. همچنین توسعه ورزش ج. ویژگی
ات خود، بر رشد خدم کند تا در صورت ایجاد پیوندهای پسین و پیشین نیرومند در سازوکارهایمی

ها به زیرا بخش ورزش، از دستاوردهای سایر بخش ،تأثیرگذار باشد رفاهی و فراغتی به این قشر
های دیگر کمک کند و از این طریق رشد این بخش به رشد بخشای استفاده میعنوان نهاد واسطه

های ن. ن با سایر زمینهم. های مشترک ورزش ج. توجه به حوزه ،(. بنابراین1311کند )صفاری، می
مشمول  هایها و امتیازپوشی از آن سبب از دست رفتن فرصت ورزش یک الزام است و چشم

ن. ن عالوه بر دستاوردهای آشکار م. بدنی ج. ورزش خواهد شد. پیامدهای توسعه ورزش و تربیت
وده به آنان راهگشا ب تواند در بسیاری از زوایایی پنهان خدماتفرهنگی، اجتماعی برای این قشر، می

سازد. ورزش موجب افزایش سالمت و نشاط ن. ن را فراهم . م. های شکوفایی جامعه جو زمینه
 موجب نیز ای و وری و ورزش قهرمانی و حرفههای انسانی، بهرهوری منابع و سرمایهاجتماعی، بهره
 (. 1314نژاد و همکاران، یشود )رمضانهای فردی، سازمانی و ملی تیم پیروز می زبانزد شدن نام

امروزه اهمیت ورزش و نقش بسزای آن در اَبعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان و 
همچنین پرورش روح، جسم و سالمتی تک تک افراد جامعه به خصوص برای عموم جانبازان، 

که از آن به  طوری هب ؛ولویت و اهمیت خاصی برخوردار استمعلوالن، نابینایان و ناشنوایان از ا
برند، که عالوه بر تأثیرات فوق الذکر، موجب جلوگیری از پیشرفت بخشی نام میعنوان یک ابزار توان

روانی که دچار افسردگی و اضطراب  معلولیت و نیز بهبودی و شادابی روحیه در بیماران روحی
ه افراد معلول جایی در یک قرن پیش تفکُّر عمومی چنین بود ک تا ،شود. با این حالهستند، می

ا امّا امروزه ب ،های ورزشی باشندتماشاچی صحنه دستنتوانو فقط می نداشتندهای ورزشی صحنه
ویژه افراد دارای ضایعه نخاعی انجام شده، نقش هپیشرفت های چشمگیری که در ورزش معلوالن ب

ه ورزش ب طوری کههب ؛دهد گونه افراد بیشتر نشان می روز در زندگی اینه با ارزش خود را روز ب
های مراکز ضایعات فعالیت الینفک از زندگی افراد نخاعی باعث شده، بخش عُمده ای از عنوان جز

استوک مندویل در  در سراسر دنیا را به خود اختصاص دهد که در بعضی از مراکز مثل نخاعی
 122(. هم اکنون 1316)آرمند نیا، اند انگلستان امکانات بسیار متنوع را برای این منظور فراهم کرده

ثیر ورزش أمیالدی زمانی بود که ت 11و  13ن گذرد. قرهای معلوالن میسال از شروع رسمی ورزش
های معلوالن شناخته شده بود. ورزش درمانی قدم اول برای ابداع ورزش در سالمت معلوالن کامالً

(. توسعه و پیشرفت واقعی 1314د، های ورزشی ختم شد )اسبود که سپس به مسابقات و رقابت
اهمیت تربیت د. باشورزش می هاترین آنهای مختلفی است که یکی از مهمکشورها دارای شاخص

های فرهنگی، اجتماعی، به روز در حال افزایش است. ارتباط ورزش با پدیده بدنی و ورزش روز
های توسعه ملّی کشورهاست و مهاقتصادی حاکی از اهمیت این پدیده و نقش آن در برنا سیاسی و
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کی قدرت آن کشور ارتباط نزدی در یک نگاه کلی، توسعه و پیشرفت ورزش در هر کشور، با اقتدار و
های هنگُفتی برای توسعه ورزش در اکثر کشورها دارد. این موضوع باعث شده که سرمایه گذاری

 . (2226، 1مالینا و لیتلانجام شود )
ن. ن متأثر از م. ی مانند کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش ج. راهبرد هر سازمان ورزش

ی در فرایند نقشی اساس ،بینی وضعیت آیندهپیش ،بنابراین .فرایند تعامل آن با محیط بیرونی است
ها دارد. در این میان شناخت عوامل محیطی و همچنین شناسایی عوامل درونی بسیار موفقیت سازمان

ن. ن، فرآیندی م. (. تفسیر محیط داخلی و خارجی ورزش ج. 1336ین، نگر و ویلباشد )هامهم می
است که موجب سازگاری بخش اجرا با راهبردها شده و امکان ثبات حرکت مجریان و مدیران 

در این  طور حتمبهآورد. می فراهماهداف راهبردی ورزش را به  ورزشی این حوزه جهت دستیابی
 وردها در دستیابی به ثبات م شده توسط آن کار گرفته کارهای به و های دولتی و سازسازمان ،مسیر

ن مستلزم ن.م. گام نهادن در فرآیند توسعه ورزش ج.  ،رو نظر نقش اصلی و اساسی دارد. از این
 م.روی ورزش ج. پذیری در برابر واقعیات پیشگیری سازمانی و انعطافسخت دوری مدیران از

 در قالب قوانین ملموس و به دست مدیرانی توانمند به انجام برسد.  بایدباشد و این مهم ن مین.
گسترش خدمات به این اقشار  جهت ،های تشکیل دهنده آنن. ن و زیربخشم. کلیت ورزش ج. 

فی های مختلضعف خاص و دستیابی به هر هدفی در راستای توسعه متوازن ورزش، از نقاط قوت و
ها و عوامل محیط درونی ریزی، مستلزم شناخت ویژگیردار است. در چنین شرایطی امر برنامهبرخو

ها، توانایی تفسیر محیط و تعیین (. در همین راستا، شناخت قوت2211، 2باشد )دیویدو بیرونی می
شود تا این حوزه از ورزش در مواجهه با رویدادهای ن. ن موجب میم. راهبردهای توسعه ورزش ج. 

مبحث  ،رو ها به تطابق برسد. از اینگیدنشود و متناسب با تحوالت و پیچی دگرگونیمحیطی دچار 
زیرا  ،ای پیچیدگی و گستردگی باالیی استتوسعه ورزش جانبازان و معلوالن داربرای ریزی برنامه

ت که در خود، تجدید و دگرگونی کل نظام را به همراه دارد، و عالوه بر توسعه ورزش جریانی اس
، 3کامیها، فرایندها و رفتارها را در بر دارد )لورمور و باین، بهبود و رشد کمی و کیفی در سازه

ها، بسترها و فرآیندهایی ن. ن مشتمل بر ساختارها، سیستمم. توسعه ورزش ج.  واقع،(. در 2221
به مشارکت افراد معلول و جانباز در رویدادهای ورزشی، رشد و بهبود تولید و  است، که منجر

های ورزشی، ارتقای سالمت و خدمات صنعت ورزش، پویایی و نشاط فرهنگی و اجتماعی محیط
وزه المللی در حهای ورزشی بینتندرستی عمومی و دستیابی به جایگاه مناسب در عرصه رقابت

(. در مبانی نظری توسعه ورزش، دو رویکرد پائین 2221، 4گردد )سوتریادومعلوالن و جانبازان می
باید از  ورزش عهشود که توسبه باال و باال به پائین وجود دارد. در رویکرد پائین به باال، فرض می

ترین سطوح ورزش در هرم توسعه ورزش آغاز شود و از آموزش به مشارکت همگانی و سپس پایین
کسب  فهد در ابتدا رویکرد باال به پائین، اما ،قهرمانی جریان و ارتقا پیدا کند ورقابتی به ورزش 

آن است در قهرمانی ورزشی و سپس استفاده از آن جهت جلب مشارکت مردم و رشد اقتصادی 
 (. 1314نژاد و همکاران، )رمضانی
ها، دان سیاستکه فق دهدمینشان  )اقشار خاص( ن. نم. انجام شده در ورزش ج.  هایهمطالع
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های اجرایی مرتبط ها و دستگاههای راهبردی، عدم هماهنگی بین مجموعه نهادها، سازمانمشیخط
های مختلف ورزشی و بعضاً انجام کارهای با ورزش، ناکافی بودن منابع مادی و انسانی در حوزه

اقشار ای ورزش هترین نارساییهای ورزشی از جمله مهمموازی و عدم نظارت کافی بر فعالیت
 صورت گرفته، این پرسش اتشده و مطالع با توجه به موارد یاد ،شوند. بنابراینمحسوب می خاص

 توان به راهبردکشور در چه وضعیتی است و چگونه میجانبازان و معلوالن مطرح است که ورزش 
 ؟مطلوب دست یافت

گونه به  در ایران آن خاص()اقشار  با وجود اثبات نقش مهم ورزش در این قشر، هنوز ورزش
شود. ورزش ج. م. ن. ن در منظرهای مثابه ضرورت و اقدام اساسی در توسعه اجتماعی انگاشته نمی

های سالمت مختلف مانند سرانه فضای ورزشی، مشارکت ورزشی، سهم ورزش در فراغت، شاخص
 ی مناسب و کسبو نشاط اجتماعی، حضوردر مسابقات کشوری و جهانی، تولیدات و خدمات ورزش

ای برخوردار نیست )جاللی های سازمانی ملی و بین المللی از وضعیت شایستهها و پستکرسی
ایران ورزش اقشار خاص نیازمند تدوین یک برنامه جامع با کارایی  در ،رو (. از این1313فراهانی، 

 اجرایی باال جهت کاهش شکاف توسعه و بهبود وضعیت فعلی است. 
اط ارتبجهت بودن روند توسعه و بیهای اساسی از جمله بیشار خاص با چالشبخش ورزش اق
ز وابستگی بسیاری ا ،های ذاتی این حوزه از ورزش رو به رو است. از سوی دیگربودن آن با ویژگی

های همکار موجب ضعف پیوندهای پسین این بخش ابعاد ورزش جانبازان و معلوالن به سایر بخش
أثیر آن ضعیف ماندن بخش رویدادهای ورزشی و عدم رشد مشارکت ورزشی ترین تشده که کم

به لحاظ تأمین منابع توسعه  (ج. م. ن. ناقشار خاص )بخش ورزش  ،اینبنابراقشار خاص است. 
رنامه گرا است )گزارش ببیشتر درون ،گرا و به لحاظ عرضه دستاوردها و رویدادهابیشتر برون ،اولیه

این یک مسأله و ضرورت اساسی جهت بازنگری در رویکردها و  ،ابراین(. بن1311ششم ورزش، 
 های توسعه در حوزه ورزش جانبازان و معلوالن است.برنامه

ریزی راهبردی در توسعه ورزش، ضرورت توجه به این مهم در ورزش با توجه به اهمیت برنامه
ترین است و بدون شک یکی از مهمنیز بیش از پیش بر مسئوالن این حوزه الزم جانبازان و معلوالن 

توجهی مسئوالن به این مقوله مهم است. ، کمدر اقشار خاصدالیل عقب افتادگی عرصه ورزش 
 شک کافی نیست، و بایدهایی در این راستا برداشته شده است که بیهای اخیر گامسالهرچند در 

 اییک برنامه راهبردی بر تدوینو  بمناس هایکارراه ، ارائهبنابراین. بیشتر به این مهم توجه شود
ه به جایگا ،این حوزه با تحقق آن و توسعهتا  باشدمیورزش جانبازان و معلوالن کشور ضروری 

ه تهیه و تدوین برنام شرایط مطلوب برایرسد فراهم آوردن د. به نظر میشو ترمناسب خود نزدیک
های عمده و آغازین برای سامان بخشیدن به تالش یگام جانبازان و معلوالن،راهبردی توسعه ورزش 

های ورزش برای اقشار خاص و ویژه است. با توجه به پیشرفت و گسترده و گوناگون در عرصه
از طرف  جانبازان و معلوالنتوسعه جامعه و اقبال عمومی مردم به ورزش از یکسو و اهمیت ورزش 

شناخت دقیق و صحیح وضع موجود به ، التزام ورکشهای مناسب و باال در نیز وجود ظرفیت و دیگر
شود؛ احساس می توسعه مشارکت ورزشی اقشار خاصجهت  اصولی و علمی هایو ارائه راهبُرد
ه ب جانبازان و معلوالن نیزورزش برای  بومی اندازتعیین چشم ک ضرورت جهتیکه به عنوان 

 ریزیمبتنی بر تحلیل و برنامهپژوهش حاضر بر ارائه چارچوب نظری  هدف لذا .آیدحساب می
 .شده استمتمرکز  (ن. نم. ج. ) توسعه مشارکت ورزشی اقشار خاص
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 شناسی پژوهش روش
هدف کاربردی به صورت مطالعه  و نوع کیفی، راهبرد فرایندی، سطح راهبردیاز  پژوهشروش 

چارچوب پژوهش . در تدوین می باشدموردی )ورزش جانبازان، معلوالن، ناشنوایان و نابینایان( 
. این چارچوب ه استهای تحلیل و موقعیت سنجی استفاده شدهمزمان از مفاهیم، رویکردها و روش

گرا، سیستمی و بلندمدت به مقوله ورزش جانبازان، معلوالن، ناشنوایان و نابینایان دارد. نگاهی کل
اد نمونه و روش باشد. تعدجامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی و جامعه اطالعاتی می

 آورده شده است. ، 1گیری در جدول نمونه
 

 گیریو روش نمونه جامعه آماری پژوهش .8جدول 

 
 جامعه اطالعاتی جامعه انسانی

 ایمنابع علمی و رسانه منابع اسنادی و اجرایی مدیران و کارشناسان

 مشخصه

 کمیته ملی پارالمپیک
 مفدراسیون ورزش ج. 
فدراسیون ورزش 

 ونابینایان ناشنوایان
های استانی تئو هی

 هافدراسیون

نامه، اسناد، چارت و آئین
 گزارش عملکرد، سالنامه

های تحقیقاتی، طرح
پژوهشی، منابع  هایلهمقا

ای، آرشیوهای کتابخانه
 ایرسانه

 هدفمند و دردسترس هدفمند و دردسترس هدفمند و دردسترس گیرینمونه

 نفر 21 نمونهتعداد 
 نسخه 23 نسخه 13

 نسخه 41
 

و  ای، مصاحیهسه روش مطالعه کتابخانهکه به  استابزار پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه 
. در ابتدا برای بررسی وضعیت موجود تمام اسناد و مدارک (2)جدول  ه استانجام گرفت تکنیک دلفی

. است های انجام گرفتمطالعات کتابخانه ،مربوط به ورزش جانبازان، معلوالن، ناشنوایان و نابینایان
از  ،هاتنظیم و اصالح شاخص ،بررسی وضعیت موجود ،هاسپس برای تکمیل فهرست اولیه شاخص

ت آمده از دس به اطالعات کیفیل تحلیو تر درک به. در مرحله بعد به منظور گردیدمصاحبه استفاده 
ورزش جانبازان، معلوالن، ناشنوایان  توسعه چارچوب ،ای و اینترنتیو مطالعات کتابخانه پژوهش ها

توسط اساتید مدیریت ی پژوهش، . روایی صوری و محتوایی ابزارهاه استو نابینایان طراحی شد
یین جهت غربال و تعسپس . ه استیید قرار گرفتأنفر( مورد بررسی و ت 7و مدیران )نفر(  6ورزشی )

طالعه دلفی متشکل از صاحبنظران و خبرگان برحسب های مختلف پژوهش از تکنیک ماعتبار بخش
 (. نفر: دو مدیر، دو مربی، دو استاد، دو کارشناس 3) استدسترس استفاده  نمونه در

 
 های تحلیلیها و روشابزار پژوهش، روایی ابزار، روش گردآوری داده .5جدول 

 روش تحلیل یافته نمونه روایی ابزار فاز مطالعه

 مطالعه نظری
مطالعه 
 ایکتابخانه

اعتبار حقوقی اسناد و 
 اعتبار علمی منابع

41 
 نسخه

ها و لفهؤشناسایی م
 چارچوب اجزای

کدگذاری و 
بندی چارچوب

 مفهومی

مطالعه نیمه 
 تجربی

مصاحبه و 
 رونوشت

 اعتبار و مرجعیت افراد

محاسبه ضریب توافق 
بین کدگذارها و 

 مصححان

21 
 نفر

تکمیل و غربال 
اجزای ها و لفهؤم

شناسایی شده 
 مرحله قبل

کدگذاری و 
بندی  چارچوب

 مفهومی
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مطالعه 
 خبرگی

تکنیک دلفی دو 
ای )دو مرحله

 ای(جلسه

اعتبار و مرجعیت افراد 
 دعوت شده

 توافق جمعی

 نفر 3

نظامندسازی 
ها و اجزای مولفه

غربال شده در 
 مرحله قبل

تحلیل سیستمی 
 و نظامند

 
 زیر بود:  مواردهای تحلیلی مورد استفاده در این پژوهش شامل روش

بندی و کدگذاری مفاهیم مستخرج از ابزارهای مختلف  الف( تحلیل مفهومی و کدگذاری دسته
 پژوهش براساس مبانی نظری و روایی کیفی متخصصان. 

 تصویری و مفهومی نمایش ها؛پدیده کنترل و درک برای سیستمی ب( تحلیل سیستمی: دیدگاه
چارچوب  یک معرفیموجود؛  هایتیها و محدودچالش بررسی ی؛مشارکت ورزش توسعه یمحورها
ت یریو مد یدر سطح مل یم کار سازمانیتقس یارائه الگو مناسب؛ اقدماتکارها و از راهجامع 

در پژوهش  متدولوژی این از استفاده عملیاتی هایجنبه ترینمهم جمله ازن حوزه یعملکردها در ا
 حاضر است. 

 
 های پژوهشیافته

ورزش جانبازان، معلوالن،  ةهای توسعهر یک از حوزه تبط بامر هایلفهو مؤ در ابتدا محورها
 . (1شکل )شناسایی گردید ای با انجام مطالعات کتابخانهناشنوایان و نابینایان 

 

 
 پژوهش( ن ن.م. ج. توسعه ورزش اقشار خاص )چارچوب مدل مفهومی  .8شکل 

 

و با استفاده از ابزارهای مختلف پژوهش )مصاحبه و روش دلفی( ، 1در شکل  همان طور که
چارچوب توسعه ورزش جانبازان و معلوالن در سه سطح نقش، ساختار و عملکرد  مشخص شده،

 هر حوزه را نشان خواهد داد.  یج حاصل، محورهایکه نتا قابل تحلیل است
 خانواده و فرد، مدیریت ،شامل محیط، ورزشن پژوهش یشده در ا ییشناساهای اصلی نقش

 . شدندبندی  چارچوب، 3های چهارگانه به صورت جدول منطبق بر نقش که است
 



  امعه )مورد مطالعه: ج خاص ریزی توسعه مشارکت ورزشی اقشارارائه چارچوب نظری مبتنی  بر تحلیل و برنامه

 جانبازان، معلوالن، ناشنوایان و نابینایان(

 

132 

محورهای تحلیل چارچوب توسعه ورزش جانبازان، معلوالن، ناشنوایان و نابینایان ها و نقش .8جدول 
 ن. ن(م. )ج. 

 عوامل فردی و خانوادگی عوامل ورزشی عوامل محیطی

بازاریابی اجتماعی برای ورزش ج. 
 ن. نم. 

تأثیرات فضای بین المللی ورزش 
 ن. نم. ج. 

ای و تبلیغات برای توسعه رسانه
 ورزش ج. م. ن. ن

تولیدات و تأمین تجهیزات ورزشی 
 مختص ج. م. ن. ن 

ن. ن در م. جایگاه ورزش  ج. 
 ای و نهاد مدنی فضای رسانه

رزش ج. م. ن. ن در جایگاه و
 های توسعهبرنامه

زیست بوم و شرایط اقلیمی منطقه 
 برای فعالیت ورزشی ج. م. ن. ن

قابلیت رفت و آمد ج. م. ن. ن در 
 فضای شهری و سکونتی

الگوهای رفتاری، نمادها، 
های ورزشی ج. م. ن. ن در  سمبل

جامعه میزان هزینه ورزش در سبد 
 خانوار ج. م. ن. ن

حمایت حقوقی از ورزش ج. میزان 
 م. ن. ن در اسناد اجرایی و قانونی

میزان درآمد و قدرت خرید و 
 های ج. م. ن. نمصرف خانواده

نهادینه سازی و رفتارسازی ورزش 
 در بین اقشار ج. م. ن. ن

 اخالق ورزشی، منش ورزشی و پهلوانی

 ج. م. ن. نهای تبلیغات برای جاذبه

ج. م. ن. ارت برای های زیبایی اجرای مهجاذبه
 ن

 ج. م. ن. نهای فضای هیجانی برای جاذبه

 ج. م. ن. نهای مسابقات برای جاذبه

 های ورزشی فرهنگ رفتاری و هنجاری محیط

 ج. م. ن. نکارکردهای ارتباطی و تعاملی برای 

 ج. م. ن. نکارکردهای تجاری و صنعتی برای 

 . نج. م. نکارکردهای تربیتی و فرهنگی برای 

 ج. م. ن. نرکردهای زیستی و مدنی برای کا

ج. ( برای ...ایای اجتماعی )اجتماع پذیری،مز
 م. ن. ن

ج. م. ن. ( برای ...مزایای جسمی )تناسب اندام،
 ن

ج. م. ( برای ...مزایای روانی )سالمت روحی،
 ن. ن

. ج( برای ...مزایای صنعتی )کاهش اثرات کار،
 م. ن. ن

 ورزشینمادهای فرهنگی و نوستالژی 

 شناختی پوششی های زیبایویژگی

ارتباط و تعامل  با افراد 
 ورزشی

تصور افراد از دید دیگران 
نسبت به تیپ و ظاهر بدنی 
خودترویج سبک زندگی 

 فعال و غیرفعال

انند حاالت روانی فرد )م
 (...اعتماد بنفس، افسردگی،

 های سنیخصوصیات و رده

داشتن سالمت جسمانی و 
 مهارت ورزشی

داشتن همراه برای فعالیت 
 ورزشی

 سطح درآمد و رفاه زندگی

ها و عضویت در گروه
 های اجتماعی ورزشیشبکه

 زمان و وقت کافی

های کاری شخصی و مشغله
 اجتماعی

نوع نگرش افراد به ورزش و 
آگاهی از فواید فعالیت 

 ورزشی

وضعیت تحصیلی و ماهیت 
 شغلی

های جنسیتی تصور  ویژگی
ظاهر بدنی  افراد از تیپ و

 خود

 عوامل مدیریت

 خدمات منابع ساختار

ریزی عملیاتی متناسب با  برنامه
 های کالنبرنامه

تدوین شرح وظایف روشن در 
  ج. م. ن. ن تشکیالت ورزش

 ریزی ها و الگوهای برنامهروش
 ج. م. ن. ن ورزش

 ج. م.ایمنی امکانات و امنیت فضاهای ورزشی 
 ن. ن

 ج. م. ن. نبودجه دولتی ورزش 

 روز جهت ارتقای کیفیت خدمات فناوری

توزیع و قابلیت دسترسی به امکانات و فضاهای 
 ج. م. ن. نورزش 

 های بازاریابی و ایجاد قابلیت
 مشتریانمدیریت ارتباط با 

 هایکارگیری انواع رشته هب
 ورزشی و الگوهای حرکتی
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های سنجش و ارزیابی شاخص
 ج. م. ن. نتوسعه ورزش برای 

نظارت جامع و سیستم کنترل و 
 روشن

ری گیها و الگوهای تصمیمسیستم
 در مدیریت فرایندها

سازی اهداف ریزی و شاخصطرح
 ج. م. ن. ن های ورزشو برنامه

مستندسازی عملکرد و تدوین 
 چارچوب حقوقی

مطالعات و تحقیقات الزم جهت 
 گیری ریزی و تصمیم برنامه

 ها نظامندسازی اهداف و بخش

هماهنگ سازی نظامندسازی و 
 فرایند مدیریتی

 ریزان نسبتنگرش مدیران و برنامه
 به نوع توسعه ورزش

وجود ساختارهای مدیریتی و 
 محور و فناورمحور اجرایی دانش

وحدت رویه در رهبری و تعامل 
ج. م.  های مرتبط با ورزشسازمان

 ن. ن

گذاری و وحدت رویه در سیاست
 ریزی راهبردکبرنامه

 اقدامات و علمیاتیکپارچه سازی 

حمایت و پشتبانی نهادهای دولتی و غیردولتی 
 و مردم

 م. ن. ن ج.های ورزش درآمدزایی بخش

 ج. م. ن. نها سازمان یافته

 ج. م. ن. نگذاری در بخش ورزش سرمایه

ج. م.  های فناوری اطالعات در ورزشسیستم
 ن. ن

کیفیت مهندسی و معماری زیرساخت فضاهای 
 ج. م. ن. نورزشی 

کیفیت و استاندارد وسایل و تجهیزات ورزشی 
 ج. م. ن. ن

 مدیران و کارشناسان متخصص اجرایی

مربیان و متخصصان حوزه آموزش و خدمات 
 ج. م. ن. نبرای همگانی ورزش 

 وجود تجهیزات آزمایشگاهی و طبی ورزشی

 ج. م. ن. ن

وجود دانش تخصصی و خدمات علمی 
 ج. م. ن. ن ورزشی

های ورزش وجود نیروهای داوطلب و انجمن
 ج. م. ن. ن

های علمی ورزشی پایگاه
پایش مستمر جسمی و 

 رفتاری افراد

نیاز سنجی،  پژوهش های 
فنی و مدیریتی برای توسعه 

 ج. م. ن. ن ورزش

تعادل بین تقاضا و عرضه در 
ج. م.  ارائه خدمات ورزشی

 ن. ن

ها و انهرتناسب توسعه س
جمعیتی و  بافت خدمات
 سکونتی

تناسب و جامعیت در پوشش 
 دهی اقشار مختلف جامعه

تنوع برنامه و رویدادهای 
 ج. م. ن. ن ورزشی

ها و توزیه مناسب سرانه
 خدمات ورزشی در جامعه

ای و تبلیغات توسعه رسانه
 ج. م. ن. ن ورزش

سازی آموزش ورزش  غنی
 در مراکز مختلف

سازی زمینه آموزش  فراهم
 ج. م. ن. ن همگانی ورزش

و  هایکیفیت و کمیت برنامه
 خدمات

شناسی اقشار مختلف  گونه
های جامعه برحسب مولفه

 ج. م. ن. ن ورزشی

مطالعات رفتاری و اجتماعی 
 ج. م. ن. ن مشارکت ورزشی

نهادینه سازی و رفتارسازی 
 در ورزش تفریحی و همگانی

 

 در اقشار خاص های توسعه مشارکت ورزشیموانع و چالش
هــای توســعه مشــارکت ورزشــی جانبــازان، معلــوالن، ناشــنوایان و در ادامــه موانــع و چالش

ــان شناســایی و در چهــار منظــر خــدمات ــات، مــدیریتی ـ نابینای ــاطی ـ امکان ــی، ارتب  ـ اجرای
 (.   4)جدول بندی گردیدسازی دستهفرهنگ ـ اطالعاتی و آموزشی
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های توسعه مشارکت ورزشی جانبازان، معلوالن، ناشنوایان و نابینایان )م. ج. موانع و چالش .2جدول 
 ن. ن(

 های فرعیچالش های اصلیچالش حوزه

خدمات و 
 امکانات

های کمی و ضعف
کیفی در امکانات و 

خدمات و تجهیزات و 
م. ج.  فضاهای ورزشی

 ن. ن

مشکالت دسترسی به آن م. ج. ن. ن و  کمبود سرانه ورزشی برای -
 در بسیاری از فضاهای شهری و حومه

ـــاهای طبیعی با قابلیت فعالیت  - ـــی در فض نبود تجهیزات ورزش
 م. ج. ن. نورزشی 

سب برای ورزش خانواده - ضاهای منا های مرجع ها یا گروهنبود ف
 دوستان از م. ج. ن. ن 

ر اعدم امکان استفاده از بسیاری از امکان ورزشی دولتی برای اقش -
 مختلف م. ج. ن. ن

مدیریتی و 
 اجرایی

های ساختاری ضعف
کارکردی در سیستم 
مدیریت و توسعه 
 ورزش م. ج. ن. ن

یتجزیره - عال ناهماهنگی ف مانای بودن و  ـــاز های متولی های س
 ها برای همکاری آن و منعطف نبودن ساختارم. ج. ن. ن ورزش 

شارکت مناسب انجمن - داوطلبان اجتماعی های مردم نهاد و عدم م
 در توسعه ورزش م. ج. ن. ن

سازمان - شی به ورزش عطف عمده تمرکز و توجه  ها و مراکز ورز
 قهرمانی و رقابتی

محدودیت منابع دولتی و ســنتی بودن ســاختار تشــکیالت دولتی  -
 ورزش م. ج. ن. ن

ارتباطی و 
 اطالعاتی

نظامند نبودن جریانی 
اطالعاتی و ارتباطی 

 میان فردی و بین
سازمانی در ورزش م. 

 ج. ن. ن

عدم توجه به توســعه عدالت محور خدمات ورزشــی برای م. ج.  -
 ن. ن

سیاری از مراکز موظف خدمات به م. ج.  - عدم نظارت مناسب بر ب
 ن. ن

ـــاهای  - ـــی به م. ج. ن. ن در فض ـــاوره ورزش کمبود خدمات مش
 تفریحی و ورزشی عمومی

 م. ج. ن. نه ورزش نبود شبکه اطالعاتی و ارتباطی جامع در زمین -

آموزشی و 
 فرهنگسازی

پراکنده و ناهمسو بودن 
ها و اقدامات فعالیت

آموزشی و فرهنگی 
 ورزش م. ج. ن. ن

ــیاری از کارکردهای نوین ورزش در فرهنگ  - ــمند نبودن بس ارزش
شی برای سنتی خانواده ها و عدم آگاهی عمومی از فواید فعالیت ورز

 م. ج. ن. ن

شتن مقوله فعالیت بدنی و عدم تمایل  - صی انگا ص . ن م. ج. نتخ
 به چالش شروع ورزش

م. ج. ن. ن نســبت به حضــور در احســاس ضــعف در برخی  -
 فضاهای ورزشی

  های م. ج. ن. نجایگاه پایین دانش ورزش در سواد خانواده -

 های م. ج. ن. نضعف فرهنگ مشارکت اجتماعی در خانواده -

توسط مراجع عمومی  م. ج. ن. نعدم سفارش مناسب به ورزش  -
 مانند روحانیت و پزشکان

 م. ج. ن. نگرایش به سبک فراغت مجازی غیرفعال در  -

لی  با فرهنگ مح نبود الگوهای فراغتی و تفریحی ورزشی مناسب -
 برای م. ج. ن. ن

وضــعیت نامطلوب معیشــتی مردم و اولویت پایین ورزش برای  -
 فهزینه و مصر
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 کارهای توسعه مشارکت ورزشی معلوالن و جانبازان راهبردها و راه
ا هبرای توسعه مشارکت ورزشی م. ج. ن. ن در هر یک از منظرهای فوق و در راستای رفع چالش

ندی ب کارهای اساسی و عملیاتی شناسایی شد. دستهراه ،و تأمین نیازهای اساسی هریک از منظرها
 اطالعاتی ـ اجرایی، ارتباطی ـ امکانات، مدیریتی ـ شده در چهار منظر خدماتکارهای شناسایی راه

 . (1)جدول  ها( صورت گرفتبندی چالش سازی )منطبق بر دستهفرهنگ ـ و آموزشی
 

 توسعه مشارکت ورزشی معلوالن و جانبازان یکارهاراهبردها و راه .2 جدول

 کارهاراه راهبرد حوزه

ت
انا

مک
و ا

ت 
دما

خ
 

ارتقــای کمی و کیفی در 
مکــانــات و خــدمــات و  ا
ــــاهــای  یزات و فض جه ت

 م. ج. ن. ن ورزشی

های مشاوره ورزش و تندرستی در فضاهای تفریحی عمومی ایجاد ایستگاه -
 م. ج. ن. نبرای 

ست - سواری، ایجاد پی صبحگاهی، دوچرخه  صی برای ورزش  صا های اخت
 م. ج. ن. نروی خانوادگی پیاده

رای ب کاربری برخی فضاهای طبیعی و سکونتی شهر و حومه پیگیری تغییر -
 م. ج. ن. نایجاد قابلیت فعالیت ورزشی 

 سازی فضاهای ورزشی تخصصی م. ج. ن. ن  تجهیز، نوسازی و به -

کفش، لباس، توپ، راکت جمله  توزیع تجهیزات ورزشــی ارزان قیمت )از -
 نیازمند خاص اقشار  بین( ... بدمینتون و

های های شهر و حومه برای گروهفضاهای مجزای ورزشی در پارکتوسعه  -
 م. ج. ن. ن 

 . نم. ج. نبازی تخصصی برای طراحی و ساخت وسایل تفریحی و اسباب -

یی
جرا

و ا
ی 

ریت
دی

م
 

ـــاختاری  ـــازی س کارآمدس
کارکردی سیستم مدیریت و 

 توسعه ورزش م. ج. ن. ن

وکارهای مناســب  و ایجاد ســاز م. ج. ن. نبرآورد نیاز مالی واقعی ورزش  -
 جهت تأمین اقتصادی خدمات ورزشی 

 ها و مراکز متولیتدوین و ابالغ چارچوب تقسیم کار و وظایف بین سازمان -
 م. ج. ن. ندر زمینه ورزش 

 م. ج. ن. نورزش برای جدید و قانونمند  هایتدوین دستورالعمل -

برای جذب و فعالیت به وجود آوردن بســـترها و ســـاختارهای مناســـب  -
 عالقمند به خدمات ورزشی به م. ج. ن. ن های مردم نهادداوطلبین و انجمن

ــت - ــس های هدفمند مبنی بر نقش ورزش در افزایش کارآیی و برگزاری نش
 م. ج. ن. نسالمت 

های آموزشی در ارتباط با ها، جلسات و کارگاهبرگزاری سمینارها، همایش -
ـــگ ـــمی و روانی، اعتیاد، یری از بیماریکارکردهای ورزش در پیش های جس

 های اجتماعیانحرافات عمومی، فشار روانی و شغلی و ناهنجاری
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تی
العا

 اط
 و

طی
تبا

ار
 

ــــازی جریــان  نظــامنــدس
باطی عاتی و ارت یان  اطال م

مانی در  ـــاز فردی و بین س
 ورزش م. ج. ن. ن

 عمومیهای حاوی وسایل کمکی و رفاهی در فضاهای ورزشی ارائه پکیج -

در فضــاها و م. ج. ن. ن اســتفاده از تســهیالت حمل و نقل برای شــرکت  -
 رویدادهای تفریحی ورزشی 

شی ایجاد زمینه - صحیح فعالیت حرکتی و ورز م. ج. های آموزش الگوهای 
 ... ها ودر اماکن ورزشی عمومی، پارک ن. ن

ــالمت وتدوین ن - ــطح ورزش و س ــه با نم. ج. ن. ن رم س های رموو مقایس
 المللی موجودکشوری و بین

ستم تدوین  - سنامه و و م. ج. ن. ن ورزش برای نظام اطالعاتی سی شنا تهیه 
 م. ج. ن. نو ورزش برای افراد  پروفایل الکترونیک سالمت

شاخص - شی های آمادگی بدنی قبل و بعد از انجام برنامهسنجش  های ورز
 م. ج. ن. نهمگانی برای 

ــایی و رتبه - ــناس ــتهبند ش ــی و بازیهای ی رش های بومی و محلی ورزش
 م. ج. ن. نهای مختلف ارائه خدمات و دسترسی اساس مؤلفهبر

و بازنگری در ارائه خدمات بر م. ج. ن. ن نیازســـنجی ورزشـــی جامع از  -
 مبنای آن

ی
ساز

نگ
ره

و ف
ی 

زش
مو

آ
 

ـــــازی و  ـــــوس هـــمس
ها و هدفمندســـازی فعالیت

اقدامات آموزشی و فرهنگی 
 ن. ن ورزش م. ج.

 م. ج. ن. ن برای های سنتیورزش ها واحیاء و بازشناسی انواع بازی -

 م. ج. ن. نهای جدید و مفرح به معرفی انواع ورزش -

 م. ج. ن. نورزش و تندرستی در مراکز جمعیتی برای  ساعتایجاد  -

 های همیار ورزش ایجاد کمپین -

 با محوریت همراهی تألیف کتاب قصه و شعر ورزشی در مدارس استثنائی -
 والدین

ــته - ــی عمومی در انواع مختلف رش ــنواره ورزش ــی برگزاری جش ها ورزش
 م. ج. ن. نهای بدنی مفرح برای فعالیت

ـــی و دینی ورزش  - بانی ارزش ید بر م عات و  م. ج. ن. نتأک ماز جما در ن
 های مذهبی در مساجد و اماکن دینی مراسم

شن و تیزر، زیرنویس تهیه بروشور، پوستر، کتاب، فیلم، - ای ای رسانههانیمی
 م. ج. ن. نبا موضوع و هدف آموزش ورزش تفریحی و همگانی 

ــیت - ــخص ــور در برنامهدعوت از ش های های محبوب اجتماعی برای حض
 م. ج. ن. ن ورزش همگانی

ها، گرفتن ســهم یا ســتون در اندازی ســایت یا اســتفاده از دیگر ســایتراه -
 م. ج. ن. نهای همگانی ی ورزشنشریات برای آموزش

 از اماکن ورزشی دولتی و غیردولتیم. ج. ن. ن سازی زمینه استفاده فراهم -

 م. ج. ن.  الگوبرداری از  الگوهای موفق داخلی و خارجی ترویج ورزش -

شی در رابطه با ورزش  - شعارها و جمالت کوتاه آموز صب  بر م. ج. ن. ن ن
 و بیلبوردهاهای حمل و نقل عمومی دستگاه

 

 الگوی تقسیم کار بین سازمانی
گذاری و در این بخش الگوی تقسیم کار بین سازمانی بر اساس چهار شاخص سیاست

اساس رباشد. بی و نظارت و ارزیابی میریزی، مشارکت حمایتی و پشتیبانی، مشارکت اجرایبرنامه
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جانبازان و معلوالن و فدراسیون نابینایان و ملی پارالمپیک و فدراسیون  ةنظر متخصصان کمیت
 ترین سهم از تقسیم کار و تفویض اختیار نهادی را باید داشته باشندبیشفدراسیون ناشنوایان، 

 . (6)جدول
 

 الگوی تقسیم کار نهادی و سازمانی توسعه مشارکت ورزشی م. ج. ن. ن .0جدول 

 
 
 

 سازمان / حوزه

ت
اس

سی
مه

رنا
و ب

ی 
ذار

گ
ی

ریز
 

بع
منا

ی 
بان

شتی
و پ

ت 
مای

ح
 

تی
لیا

عم
و 

ی 
رای

اج
 

بی
زیا

 ار
 و

ت
ظار

ن
 

 
 

 
 ماموریت ویژه

راســتا ســازی مراکز متولی توســعه گذاری و همســیاســت * * * * کمیته ملی پارالمپیک
 ورزش م. ج. ن. ن

ـــیون ورزش  فدراس
 معلوالن و جانبازان 

سیون نابینایان و  فدار
 کم بینایان 

شنوایان  سیون نا فدرا
 شنوایانو کم 

 حمایت از افراد و مراکز فعال در زمینه ورزش م. ج. ن. ن  * * * *

های نهادی و عمومی برای اقدام به جذب منابع و حمایت
 ورزش م. ج. ن. ن

ـــی هاهیئت ی ورزش
ــــانــــی  اســـــــت

یون هــای فــدارســــ
 الذکر فوق

 تمرکز بر جذب م. ج. ن. ن به فعالیت ورزشی  * * 

عاونت تربیت ی بدنم
ــوزش و وزارت  آم

ــرورش و ادارات  پ
 استانی آن

ــی دانش آموزان   * *  ــاختن والدین در فعالیت ورزش درگیر س
 معلول و کم توان

های ها )گروهدانشگاه
لوم ورزشــــی و  ع

 ادارات تربیت بدنی(

ــرایط م. ج. ن. ن و ارائه  *  * * ــجویان دارای ش حمایت از دانش
 ها خدمات ورزشی به آن

گاه ـــ ها و مراکز باش
ـــی  ماتی ورزش خد

 خصوصی

 فراهم سازی زمینه مشارکت ورزشی م. ج. ن. ن  * * 

ها )بخش شــهرداری
 ورزش(

ضاهای ورزشی مورد * * * * ضاهای  تامین ف نیاز م. ج. ن. ن در ف
 شهری

 
سیما )بخش  صدا و 

 ورزش(

ــانه *  *  ــب برای فرهنگارائه محتوای رس ــازی و  ای مناس س
 ورزشافزایی مردم در زمینه  دانش
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 های زیرمجموعه خودسازی ورزش در تشکل و نهادینه  * *  های مردم نهاد انجمن

شهید و  سازمان بنیاد 
 امور ایثارگران

های حمایت از  جانبازان با رویکرد بازنگری در آئین نامه  * * 
 مندی از خدمات ورزش و تندرستیبهره

ســـازمان بهزیســـتی 
 کشور

یت از گرایش   * *  ما یت خانوادهح عال به ف های م. ج. ن. ن 
 ورزشی

ــــت،  بهــداش اداراه 
 درمان و پزشکی

نظارت بر کیفیت خدمات ورزشــی م. ج. ن. ن و تشــویق  *  * 
 آنها به فعالیت ورزشی

 
 و نتیجه گیری بحث

ها و منظرهای توسعه مشارکت ورزشی هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد جامع به رویه
ته گذشته کمتر مورد توجه قرار گرف پژوهش هایجانبازان، معلوالن، ناشنوایان و نابینایان است که در 

 های پژوهش علی رغم همخوانی با مطالعات پیشین، دارای نوآوری قابل توجه در ساختاربود. یافته
کارکردی است. ورزش معلوالن، جانبازان، ناشنوایان و نابینایان بخشی از یک نهاد ورزشی  ـنظری 

است که دارای خاستگاه نهادی و اجتماعی است. از این رو، مدیریت و توسعه در آن نیازمند توجه 
تعامل باشد. چارچوب ورزش م. ج. ن. ن از ها می به همه عناصر و اجزای درگیر و روابط بین آن

ر روی داشته باشد که ب تواند آثار متعدد و گوناگونیآیند و هر تعاملی میبین ذینفعان به وجود می
بینی ل پیشتواند پیامدهایی غیرقابسیستم تأثیرگذار خواهد بود. به این ترتیب هر تعاملی می تمام اجزا

های بین تمامی بخش( و این همان خصوصیتی است که باید در 2211، 1داشته باشد )آیزنبرگ
 .مشارکت ورزش م. ج. ن. ن وجود داشته باشد

ها، ساختار و عملکرد با توجه به مطالعات صورت گرفته، چارچوب پژوهش در سه سطح نقش
ر د های اصلی نیز شامل فرد، خانواده، محیط، ورزش و مدیریت است. کهقابل تحلیل است. نقش

اساس تجربیات علمی اساسی به عهده دارند. بر ( نقشن. توسعه ورزش اقشار خاص )ج. م. ن
رغم وجود شناخت و نگرش مثبت نسبت به ورزش و آگاهی از فواید آن، مشارکت گذشته، علی

وابسته است؛ بدین منظور که از نظر زمان، مکان، مهارت، سالمتی « فرد و خانواده»ورزشی در ابتدا به 
ا چه اندازه در شرایط مناسبی قرار دارد )دلمان و های بدنی تو داشتن همراه برای انجام فعالیت

ارتباط و تعامل با افراد » نیز عوامل فردی و خانوادگی مانندحاضر  پژوهش(. در 2212، 2لوییس
خود ترویجی سبک زندگی »، «تصور افراد از دید دیگران نسبت به تیپ و ظاهر بدنی»، «ورزشی

، «نیهای سخصوصیات و رده»، ...(«اد بنفس، افسردگی، حاالت روانی )مانند اعتم»، «فعال و غیرفعال
و ... به عنوان « داشتن همراه برای فعالیت ورزشی»، «داشتن سالمت جسمانی و مهارت ورزشی»

عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش جانبازان، معلوالن، ناشنوایان و نابینایان، از سوی متخصصان شناسایی 
 1نیدو ،(2214) 4استانسکو، (2217) 3و همکاران ترایمهش پژو(. این نتایج با 3شدند )جدول

ریزان و سیاست گذاران این حوزه، عوامل فوق را در شود برنامهلذا پیشنهاد می .همسو بود، (2213)
 د.هنگام تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش اقشار خاص مدنظر قرار دهن

یعنی فعالیت ورزشی مستمر شکل باید گفت که مشارکت ورزشی در اصل براساس تداوم آن 
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، 1گیرد. ادامه مشارکت در ورزش از طریق مسیر بازخورد مشخص، تعدیل خواهد شد )نامراتومی
های زیبایی اجرای جاذبه»ند از: اعبارت پژوهش(. عوامل ورزشی شناسایی شده در این 2221

های فرهنگ رفتاری و هنجاری محیط»، «های مسابقاتجاذبه»، «های فضای هیجانیجاذبه»، «مهارت
کارکردهای تربیتی و »، «کارکردهای تجاری و صنعتی»، «کارکردهای ارتباطی و تعاملی»، «ورزشی
نمادهای »، «می، روانی و صنعتیمزایای اجتماعی، جس»، «کارکردهای زیستی و مدنی»، «فرهنگی

ژوهش پبودند. این نتایج با « های زیبایی شناختی پوششویژگی»و « فرهنگی و نوستالژی ورزشی
 می باشد.(، همسو 2212دلمان و لویس )

، «بازاریابی اجتماعی برای ورزش ج. م. ن. ن» بعضی عوامل محیطی نیز شامل ،پژوهش نیدر ا
ای و تبلیغات برای ورزش ج. م. ن. توسعه رسانه»، «رزش ج. م. ن. نتأثیرات فضای بین المللی و»
 یجایگاه ورزش  ج. م. ن. ن در فضا»، «تولیدات و تأمین تجهیزات ورزشی مختص ج. م. ن. ن »، «ن

زیست بوم و شرایط »، «های توسعهجایگاه ورزش ج. م. ن. ن در برنامه»، «رسانه ای و نهاد مدنی
قابلیت رفت و آمد ج. م. ن. ن در فضای شهری و »، «الیت ورزشی ج. م. ن. ناقلیمی منطقه برای فع

ورزش  هزینهمیزان »، «های ورزشی ج. م. ن. ن در جامعهالگوهای رفتاری، نمادها، سمبل»، «سکونتی
، «میزان حمایت حقوقی از ورزش ج. م. ن. ن در اسناد اجرایی و قانونی»، «در سبد خانوار ج. م. ن. ن

نهادینه سازی و رفتارسازی »و « های ج. م. ن. ندرآمد و قدرت خرید و مصرف خانوادهمیزان »
شهری و  ندگی( معتقدند که ساختار ز2221) 2و همکاران کائیلبود. می« ورزش در بین اقشار خاص

ها اقتصادی و همچنین هزینه بر بودن مشارکت در بسیاری از انواع ورزش ةصنعتی امروزی، توسع
های قانونی برای حمایت از ورزش تأثیر زیادی دارند. و جامعه نیز نیازمند بهبود رویهبر توسعه 

 3هنجارهای اجتماعی و تغییر نگرش کلی نسبت به ورزش است. براساس گزارش الکسو و همکاران
( وضعیت سکونت افراد و شرایط اقلیمی و زیستی جهت 2221) 4و همکاران لیو( و دی2223)

( گزارش 2226) 1ها دارد. گرینفضاهای ورزشی ارتباط باالیی با مشارکت ورزشی آندسترسی به 
های ورزشی بیش از هر اقدامی به تأمین اعتبار مالی و سپس گزینش داده است که اجرای برنامه

امکانات و فناوری به دلیل ثبات و استانداردسازی از حساسیت  اما ،مناسب نیاز دارد انینیروی انس
ی کمتری نسبت به بحث مالی و انسانی برخوردار است. این نتایج با تحقیقات استانسکو و پویای

 می باشد.همسو  ،(2214)
نظام توسعه ورزش کشور، برنامه ریزی و تخصیص بودجه در حد قابل توجهی همواره در  در

دارد.  ای در مرحله اجرا و نظارت بر آن وجودهای عمدهجریان بوده است ولی مشکالت و کاستی
 های ورزشی یکسانبه همین دلیل کارشناسان و متخصصان، این دو بعد را به منظور خلق فرصت

 .اندتر ارزیابی نمودهجامعه مهم رادبرای همه اف
 ریزی مناسبهای مدیریت دانش و برنامهنوین توسعه ورزش در جهان، بر نقش سیستم هایمدل
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(. از طرفی مقدمه و پایه 2212، 1دارند )مول و همکارانکید أهای ورزشی توسط مدیران و سازمانت
مدیریت ورزشی داشتن اطالعات است و دستیابی به اطالعات مورد نیاز از طریق تحقیقات و 

خود،  پژوهش( نیز در 3221) شهبازی و همکاران(. 2212، 2امکان پذیر است )سوجیاما جینیازسن
ابزار برای توسعه ورزش همگانی در ایران معرفی  ترینفرهنگ سازی ورزش کردن را به عنوان مهم

دمات توان به عرضه خکند. بنابراین، بر پایه فرهنگ سازی انجام گرفته و اطالعات کسب شده میمی
حاضر حاکی از آن بود که عوامل مدیریتی که بر  پژوهش. نتایج حاصل از داختبه اقشار خاص پر

 «خدمات»و « ، منابع«عوامل ساختاری» ودند شاملشی اقشار خاص اثرگذار بتوسعه مشارکت ورز
 هایپژوهشارئه شد. این نتایج با  3است که برای هر یک محورهایی نیز شناسایی گردید و در جدول

 .همسو بود (6221) 3، انجمن ورزش درمانی آمریکا(1312) یآقاجان، (2213و همکاران ) یشهباز
به ذکر است که به منظور تدوین چارچوب توسعه مشارکت ورزشی جانبازان، معلوالن،  الزم

حاضر، این موانع و  پژوهشها نیز شناسایی شوند. در ناشنوایان و نابینایان، باید موانع و چالش
 ـ اطالعاتی و آموزشی ـ اجرایی، ارتباطی ـ امکانات، مدیریتی ـ ها از چهار منظر خدماتچالش

 های کمی و کیفی در امکانات وضعف» سی قرار گرفتند که به ترتیب شاملمورد برر سازیفرهنگ
های ساختاری کارکردی در سیستم مدیریت و ضعف»، «خدمات و تجهیزات و فضاهای ورزشی

ناهمسو  پراکنده و»و « نظامند نبودن جریانی اطالعاتی و ارتباطی میان فردی و بین سازمانی»، «توسعه
در ورزش اقشار خاص بودند. برای هر چالش نیز « و اقدامات آموزشی و فرهنگی هایتلبودن فعا

  (.4های فرعی شناسایی شد )جدول چندین چالش
کارهای توسعه مشارکت های موجود، راهبردها و راهها و محدودیتهایت مطابق با چالشندر

مثال، به مدیران و د. به طور ( ارائه گردی1ورزشی معلوالن و جانبازان تدوین شد و در جدول )
ارتقای کمی و کیفی در امکانات و خدمات و »شود به منظور یربط توصیه میذسیاست گذاران 

های مشاوره ورزش و تندرستی در فضاهای تفریحی عمومی، ، ایستگاه«تجهیزات و فضاهای ورزشی
روی خانوادگی ایجاد گردد؛ های اختصاصی برای ورزش صبحگاهی، دوچرخه سواری، پیادهپیست

های بری برخی فضاهای طبیعی و سکونتی شهر و حومه برای فعالیتپیگیری الزم جهت تغییر کار
سازی فضاهای ورزشی تخصصی و توزیع تجهیزات ورزشی صورت گیرد؛ تجهیز، نوسازی و به

ورزشی ارزان قیمت )ازجمله کفش، لباس، توپ، راکت بدمینتون و ...( برای اقشار خاص نیازمند؛ 
شهر و حومه؛ و طراحی و ساخت وسایل تفریحی و  هایتوسعه فضاهای مجزای ورزشی در پارک

 .انجام شود نبازی تخصصی برای م. ج. ن. اسباب
 کارآمدسازی ساختاری کارکردی سیستم»گردد برای ریزان پیشنهاد میبه مدیران و برنامه همچنین

خته؛ ، به برآورد نیازهای مالی واقعی ورزش م. ج. ن. ن پردا«مدیریت و توسعه ورزش م. ج. ن. ن
ها ایجاد نمایند؛ چارچوب تقسیم ساز و کارهای مناسب جهت تأمین اقتصادی خدمات ورزشی آن

ها و مراکز متولی در زمینه ورزش اقشار خاص را تدوین و ابالغ کنند؛ و وظایف بین سازمان کار
یت لهای جدید و قانونمند تدوین کنند؛ بسترها و ساختارهای مناسب برای جذب و فعادستورالعمل

 د؛های مردم نهاد عالقمند به ارائه خدمات ورزشی به این قشر به وجود آورنداوطلبین و انجمن
ها برگزار نمایند؛ و های هدفمند مبنی بر نقش ورزش در افزایش کارآیی و سالمت آننشست
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 های آموزشی در ارتباط با کارکردهای ورزش جهت پیشگیریها، جلسات و کارگاهسمینارها، همایش
های های جسمی و روانی، اعتیاد، انحرافات عمومی، فشار روانی و شغلی و ناهنجاریاز بیماری

 .ریزی کنندبرنامه جتماعیا
نظامندسازی جریان اطالعاتی و ارتباطی میان فردی و بین سازمانی در ورزش م. ج. ن. » برای

در  ی حاوی وسایل کمکی و رفاهیهایشود پکیجریزان پیشنهاد مینیز به سیاست گذاران و برنامه« ن
فضاهای ورزشی عمومی ارائه دهند؛ تسهیالت حمل و نقل ویژه برای حضور اقشار خاص در فضاها 

رویدادهای تفریحی ورزشی در نظر بگیرند؛ برای آموزش الگوهای صحیح فعالیت حرکتی و  و
راهم آورند؛ نورم مخصوص های مناسب فها و ... زمینهها در اماکن ورزشی عمومی، پارکورزشی آن

المللی موجود های کشوری و بینبرای سطح ورزش و سالمت م. ج. ن. ن تدوین نموده و با نورم
کنند؛ سیستم نظام اطالعاتی برای ورزش اقشار خاص را طراحی نموده و شناسنامه و پروفایل  همقایس

بدنی قبل و بعد از انجام  های آمادگیها تهیه کنند؛ شاخصالکترونیک سالمت و ورزش برای آن
های بومی و محلی های ورزشی و بازیهای ورزشی همگانی را مورد سنجش قرار دهند؛ رشتهبرنامه

های مختلف ارائه خدمات و دسترسی مناسب شناسایی و رتبه بندی نمایند؛ و اساس مؤلفهبر ار
آن خدمات مناسب ارائه  نیازسنجی ورزشی جامعی برای اقشار خاص کشور انجام داده و مطابق با

 .دهند
ها و اقدامات آموزشی و فرهنگی ورزش همسوسازی و هدفمندسازی فعالیت»نهایت به منظور در

های سنتی ها و ورزشو بازشناسی انواع بازی الزم است مسئوالن مربوطه به احیا، «م. ج. ن. ن
ساعت ورزش و تندرستی  .ندهای جدید و مفرح را به اقشار خاص معرفی کنپرداخته و انواع ورزش

های همیار ورزش تشکیل دهند؛ کتاب در مراکز جمعیتی برای م. ج. ن. ن در نظر بگیرند؛ کمپین
قصه و شعر ورزشی در مدارس استثنائی با محوریت همراهی والدین تألیف نمایند؛ جشنواره ورزشی 

 ،رها برگزار کنند؛ بروشوهای بدنی مفرح برای آنها ورزشی فعالیتعمومی در انواع مختلف رشته
ای با موضوع و هدف آموزش ورزش های رسانهپوستر، کتاب، فیلم، انیمیشن و تیزر، زیرنویس

های محبوب اجتماعی برای حضور در تفریحی و همگانی اقشار خاص تهیه کنند؛ از شخصیت
ولتی و غیردولتی را استفاده از اماکن ورزشی د ةها دعوت نمایند؛  زمینهای ورزش همگانی آنبرنامه

ها این قشر فراهم کنند؛ از الگوهای موفق داخلی و خارجی جهت ترویج ورزش برای آن ایبر
 .الگوبرداری کنند

توان گفت چارچوب توسعه ورزش جانبازان و معلوالن دارای ساختاری می ،به طور کلی بنابراین
ندگانه و سطوح مختلف نیاز به های چهای فراوان، نقشپیچیده است و با توجه به وجود چالش

 وکارها براساس یک تقسیم کار سازمانی دارد. کارگیری اثربخش راهاتخاذ هوشمندانه راهبردها و به
 طلبد.شائبه مسئوالن مربوطه و حمایت و همراهی احاد مردم جامعه را میهمت بی
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