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  چكيده
منظـور گسـترش    روي توسعة ورزش همگاني و تحليل راهبردهاي مناسب بـه اي فرها چالشهدف از اين پژوهش بررسي  

ي ورزش همگـاني  هـا  سـتگاه ياكننده در  امعة آماري افراد شركتج. د مختلف جامعه استي ورزشي در بين آحاها تيفعال
نفر از آنان با استفاده از جدول مورگـان و بـا روش    2000بودند كه ) درصد جمعيت كل كشور 21( 1391كشور در سال 

پرسشـنامه از  . ا تكميـل كردنـد  ي تحقيق رها پرسشنامهي تصادفي در پانزده استان كشور براي نمونه، ا خوشهگيري  نمونه
ي تحقيق نشان داد كه بين ها دادهنتايج . محاسبه شد) 81/0(وسيلة آلفاي كرونباخ  ساخته بود كه پايايي آن به نوع محقق
ورزش بر سالمت جسـم   تأثيربا ميزان تحصيالت آنان رابطة معناداري وجود داشت و آنان بر  ها نمونهي ها زهيانگاهداف و 
نيـز براسـاس سـن ارتبـاط      هـا  يآزمودني ها زهيانگي ورزشي و اهداف و ها تيفعالبين آثار . يد بيشتري داشتندو روان تأك

ترتيـب،   كمبود امكانات، عدم آگاهي ورزشـي، نبـود مربيـان متخصـص و مشـكالت اقتصـادي بـه       . معناداري مشاهده شد
ايجاد امكانات و ميادين ورزشي مناسب . ي شدندمسائل توسعة ورزش همگاني از سوي افراد مورد بررسي معرف نيتر عمده
ي تبليغـاتي  هـا  برنامـه ي ورزش همگاني قـرار گيـرد و همچنـين    ها تيفعالبه  مند عالقهراحتي در اختيار شهروندان  كه به

كارشناسان ورزش بـراي راهنمـايي    وي عمومي مردم در زمينة ورزش و تربيت و تعيين مربيان ها يآگاهمنظور ارتقاي  به
  . ريزان ورزش همگاني قرار گيرد ي ورزش همگاني، از اهم راهبردهايي است كه بايد مدنظر برنامهها ستگاهيادم در مر
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  مقدمه

شرفت فناوري و صنعت و غلبة ي بدني در زندگي امروزي كه با توسعه و پيها تيفعالكاهش تحرك و 
، ضرورت وندديپ يموقوع  ي نوين زندگي بهها وهيشماشيني شدن بر زندگي و گسترش امكانات رفاهي و 

ي منظم ها تيفعالحركت مورد نياز جسماني و عموميت بخشيدن به انجام  نيتأمريزي در راستاي  برنامه
و آموزش، ترغيب و گسيل آحاد مختلف  سازد يمو مستمر ورزشي را در بين مردم بيش از پيش نمايان 

يافته از  ؛ كاري كه در بسياري از كشورهاي توسعهرسد يمنظر  جامعه به ورزش امري الزم و حياتي به
نحوي ورزش  كار بستن راهكارهاي مشخص به ريزي قرار گرفته و با به ي برنامهها تياولوپيش جزء  ها سال

ورده و در قالب يك فرهنگ در راستاي سالم زيستن و برخورداري صورت همگاني درآ را در آن جوامع به
 ةآرزوي داشتن تن و روان سالم، آرزوي ديرين). 1(از بهداشت و سالمت رواني و جسماني درآمده است 

داشتن زندگي فعال و حفظ  .انسان است و تا كنون براي رسيدن به آن تالش زيادي صورت گرفته است
ورزشي تفريحي به ميزان زيادي سالمت  يها تيفعالپرداختن به  .ميخته استتندرستي با يكديگر در آ

آمادگي جسماني، پيشگيري، توانبخشي و  يها برنامهدين منظور افراد به ب .كند يم نيتأمفرد و جامعه را 
 يها برنامههمگاني با توجه به پوشش دادن تمامي  يها ورزش .آورند يمدرماني ورزشي روي  يها برنامه

 . دكن نيتأمجانبه  تندرستي همهو نياز افراد جامعه را براي رسيدن به سالمتي  تواند يمكور مذ

همگاني كشور خود با  يها ورزشريزي و ساماندهي  جهان در برنامه ةپيشرفت يكشورهاامروز اغلب 
رزش خالق براي رشد اين و يها برنامه ةطور مستمر در حال ارائ و به كنند يمديگر كشورها رقابت 

درصد آنان را  25كه  پردازند يمورزشي  يها تيفعالمرد به  وميليون زن  400حدود  ار اروپد .هستند
 اند كردهتحقيقات مراكز بهداشتي و ورزشي اروپا ثابت  .)17( دهند يمدرصد را مردان تشكيل  75زنان و 

ترش آن تالش زيادي رشد و گس راستايهمگاني است و در  يها ورزشكه هدف اصلي ورزش در اروپا، 
  .)9( عمل آمده است به

 1986از سال  1، سازمان بهداشت جهاني براي ارتقاي سالمت مردم جهانلهئمسبا توجه به اهميت 
در ). 17(ي را در شهر اتاواي كانادا برگزار كرد الملل نيبيك برنامة جدي تنظيم كرده و اولين كنفرانس 

منظور افزايش و كنترل سالمت  ايند توانمندسازي مردم بهعنوان فر اين كنفرانس ارتقاي سالمت به
، 1991، 1988ي ها سالخويش تعريف شد و از آن تاريخ به بعد چندين كنفرانس جهاني ديگر در 

                                                           
1. Health promotion 
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ترتيب در كشورهاي استراليا، سوئد، اندونزي، مكزيك، تايلند و  به 2012و  2009، ...،2000، 1997
عنوان عامل اصلي و كليدي  بر گسترش ورزش بين مردم به آنهاهمة  شده و در برگزار، )15، 13(آمريكا 

، در كنوني تاالديم1900ي از سالهمگانورزش ). 1(سالمت تأكيد شده است  نيتأمحفظ و 4در 
ي اوقات ساز يغني، رواني و جسمسالمت  نيتأمي از جمله متفاوتي ها زهيانگي مختلف با كشورها

يي، كارا شيافزا، عتيطبي، بازگشت به نيماشي زندگر شدن از ي، دواجتماعفراغت، گسترش روابط 
ما ورزش  كشور در. مورد توجه قرار گرفته است پزشكانية توصي و قهرماني رشد ورزش براي ساز نهيزم

ي تحت قانوني تشكلصورت  به1362با عنوان ورزش محالت آغاز شد و در سال  1358ي از سال همگان
صورت  ورزش به كردني همگاني و همگانورزش  تفكر، اما )2( افتي تيرسمي بدن تيتربعنوان جهاد 

ي اروپا شوراسال،  نيادر . مطرح شد 1966بار در سال نياولي براي در جهان حتي در اروپا و رسم
ي براورزش در سطح جامعه،  توسعةي خود در راستاي ورزشي ها استيسو در  كردي برگزار نشست
امروزه ورزش  ).16( كردمنظورگسترش ورزش در جامعه استفاده  ي بهگانهمبار از مفهوم ورزش  نينخست
جامعه  دويژه ورزش همگاني از آنجا كه موجب افزايش اميد به زندگي از طريق ارتقاي سالمت افرا و به

افزايش  ةواسط همچنين به. )8( دشو يمتوسعة انساني در جوامع قلمداد  يها شاخصيكي از زير ،شود يم
وري نيروي كار  و بهره شود يمدرماني و بهداشتي  يها نهيهزاط در جامعه سبب كاهش سالمت و نش

گذشته از اين ورزش . كند يمآن جامعه كمك  ةجانب همه و از اين راه به توسعة دهد افزايش ميجامعه را 
 ،همگاني در جامعه كاركردهاي مطلوبي چون افزايش همدلي، تقويت همبستگي و مشاركت اجتماعي

  . )9( پذيري افراد نيز دارد كمك به فرايند جامعه و اجتماعي يوندهايپيم روابط و تحك
ي اجتماعي و فراهم كردن ها گروهورزش همگاني در جهان با اهداف افزايش مشاركت تمام 

تكثرگرايي در ورزش، تقويت ورزش قهرماني، توسعه و ارتقاي سالمتي و گسترش تفريحات سالم و 
ي همگاني و تفريحي از ها ورزشدر كشور ما نيز فدراسيون ). 7(گذاري شده است  ورزش تفريحي پايه

فعاليت رسمي خود را با امكاناتي هرچند محدود و همانند ديگر ممالك جهان با هدف  1377سال 
ي ها ورزشدر حال حاضر نيز توسعة آن در مقابل . توسعه و تعميم ورزش در ميان مردم آغاز كرد

هزينه و در  وسعت و دامنة شمول، قابل اجرا بودن در شرايط و اماكن گوناگون، كم قهرماني، به لحاظ
كاران راند شدت مورد توجه مديران و دست دسترس بودن و سهولت اجرا براي افراد سنين مختلف، به

طور ثابت در ورزش همگاني حضور  درصد مردم كشور به 21اكنون  هم ).6(ورزش كشور قرار گرفته است 
  .)15( كنند ميپيدا 
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ي جمهوري اساسمردم، اصل سوم قانون  ةروزمر يزندگدر  يبدن تيترب ةمقول تياهم ليدل به
خود را  امكانات تمامي، يانساني متعالبه اهداف  لينمنظور  است تا به كردهدولت را موظف  رانيا ي اسالم

 ةلئتوجه به مس تياهماصل،  نيادر . برد كار همه و در تمام سطوح به يبرا گانيراي بدن تيتربي برا
موضوع  تياهماز  يحاكامر خود  نياآموزش و پرورش مدنظر قرار گرفته و  ةلئمس كناردر  يبدن تيترب
 ژهيو و نوجوانان، به كودكان انيمموجود  يجسماني ها يناهنجارمار آ .است ياساسدر قانون  يبدن تيترب

توسط معاونت  يپرانتزو  يضربدري پاصاف،  ياپ كفپشت صاف و كيفوز،  ،اسكوليوزدختران از جمله 
براساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش  .وزارت آموزش و پرورش گزارش شده است يبدن تيترب

بالن  اتحت عمل قلب باز ي كهي مارانيبي و آمار رانياجوانان  انيمي قلبي ها سكتهي در زمينة پزشك
ي رانياي زنان ابتالي باالدر زمينة نرخ  رانيا پزشكاني رسان اطالع هگايپااند و آمار  ي قرار گرفتهوگرافيآنژ
ي بدن تيترب، لزوم توجه به موضوع دست نيااز  يمواردآن، و  يجهاننسبت به نرخ  ي استخوانپوكبه 
ضرورت در  نيا .دشو يم مشخص زمينه نيادر  وزارت ورزش و جواناناقشار مختلف جامعه و نقش  انيم

 يبدن تيتربسوم توسعه، سازمان  ةدر برنام كه يطور به است، مدنظر قرار گرفته زينعه توس يها برنامه
 ةگروه عمد چهار، ورزش به ادشدهيدر طرح . كند هيتهرا  كشورموظف شد تا طرح جامع ورزش 

به » يهمگانورزش «، يبند ميتقس نيااساس رب. شده است ميتقسي پرورشو  يا حرفه، يقهرمان، يهمگان
 يكيبرخوردارند،  يصنعتي زندگاز  كه نانيشهرنشخصوص  مردم، به ةعام يبراو » يبدن تيترب«مفهوم 

، 1387در سال  ما كشوردر  سازمان تربيت بدنياساس آمار بر .قلمداد شده است يزندگي ها ضرورتاز 
در  كه يحالدر ،هستند يجسماني آمادگ ةبرنام يدارا افتهي طور مستمر و سازمان درصد مردم به 5تنها 
اساس، آنچه اين  رب. )11، 8( شود يم تيجمعدرصد  90آمار شامل  نيا يافته توسعه يكشورهااز  يبرخ
با  يبدن تيترب، توجه به گسترش رديگقرار  كشور والنئمسدولت باشد و مورد توجه  ياصل ةلئمس ديبا

مندرج در بند  يها روشصورت  به ديباي ا حرفهو  يقهرمانورزش  ةلئاست و مس يهمگانمفهوم ورزش 
، يخصوصآن به بخش  كاملي واگذار اي مشاركتچهارم توسعه و با  ةقانون برنام 117 ي ماده» ز«
 آنهابه  كشوردر  كهيي ها تيفعال كه يحال، دررديگدوم مورد توجه قرار  ةو در درج يا هيحاشصورت  به

 ةلئو مس استدوم مورد توجه  ةدر درج يهمگانورزش به مفهوم  كهاست  نيااز  يحاك، شود يمتوجه 
قرار  تأكيدمورد  شتريبآن  ياسيسو بعد  يالملل نيبي ها عرصهبا توجه به رقابت در  يقهرمانورزش 

  . )11( گرفته است
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گرفته در زمينة ورزش همگاني و تفريحات ورزشي در كشورمان نشان  ي انجامها پژوهشنتايج 
ي ها سالي مختلفي كه در ها تالشو  ها نهيهز، ها يزير مهكه توسعه و تعميم ورزش با وجود برنا دهد يم

اي دارد  هاي عديده و ضعف ها يكاستاخير صورت پذيرفته است، به نحو مناسبي گسترش نيافته است و 
اين وضعيت در شرايطي بر ورزش عمومي و همگاني جامعة ما حاكم است كه تمامي ). 8، 2(

آمده و به استناد شواهد علمي بر ضرورت تعميم و  عمل يقات بهكاران و مسئوالن بر مبناي تحقراند دست
ي مستمر و منظم بدني تأكيد دارند و آن را امري مهم و الزم در ها تيفعالگير شدن ورزش و  همه

 ).5، 1( دانند يمراستاي ارتقاي سالمت در جامعه 

ش همگاني در كشور و دنبال آن است، بررسي وضعيت موجود ورز اما آنچه در اين پژوهش، محقق به
ي ورزش همگاني ها گاهيپاو  ها ستگاهيابررسي مسائل و مشكالت توسعة آن از ديدگاه افرادي است كه در 

ها  ، تا بدين طريق ضمن تهيه و ارائة گزارشي از ورزش همگاني، ضعفپردازند يميابند و بدان  حضور مي
گيري در ركا هكارهايي اجرايي براي بهوتحليل قرار گيرد و را هاي آن بيشتر مورد تجزيه و قوت
  .ي آتي ارائه شودها يزير برنامه

  

  روش تحقيق
جامعة . صورت ميداني به مرحلة اجرا در آمده است پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي است كه به

كه با استفاده از اطالعات  ندهست1391ي همگاني در سال ها ورزشكنندگان در  آماري پژوهش، شركت
صورت تصادفي انتخاب  كه به دشو يمنمونه از مراكز پانزده استان كشور را شامل  2000مورگان  جدول

دليل نواقص  به ها پرسشنامهآوري  شايان ذكر است كه پس از جمع. را تكميل كردند ها پرسشنامهشدند و 
  .وتحليل شد پرسشنامه بررسي و تجزيه 1647يها دادهموجود 

ي بود كه ابتدا با نظرخواهي از چند تن از متخصصان گرايش ا ساخته شنامة محققابزار پژوهش عبارت از پرس
در يكي از مراكز  1ريزي رشتة تربيت بدني تهيه و تكميل شد و سپس طي يك مطالعة مقدماتي مديريت و برنامه

در اين  .آمد دست به 81/0استان خارج از جامعة آماري، پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد و معادل 
درصد فراواني، ميانه و (از متغيرهاي آمار توصيفي  ها يآزمودني ها يژگيومنظور بررسي و توصيف  پژوهش به

  .، استفاده شدspssافزار  ، تحت نرم)تحليل واريانس(از آمار استنباطي  ها دادهوتحليل  و براي تجزيه) ميانگين

                                                           
1. Pilot study 
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  ي تحقيقها افتهنتايج و ي
ي ها يژگيوآمده، ضمن بازگو كردن برخي از  دست ي بهها دادهبا توجه به  در اين پژوهش سعي شد

ي همگاني در كشور و عموميت ها ورزش، مشكالت و موانع موجود بر سر راه توسعه و تعميم ها يآزمودن
 1جدول . وتحليل شود ي بدني در بين آحاد مختلف مردم بررسي و تجزيهها تيفعالبخشيدن به 

 .دهد را نشان مي ها يمودنآزي فردي ها يژگيو

 
 ها يآزمودني فردي ها يژگيو. 1جدول

 

 

نفر  733. دانشجو بودند) درصد 7/35( ها يآزمودن، بيشتر شود يممشاهده  1كه در جدول طور همان
 5/52. ساله بودند 30تا  21 ها يآزمودنداراي مدرك تحصيلي ديپلم، و از ميان آنان بيشتر  ها يآزمودناز 

موانع  .مرد و بقيه زن بودند آنهادرصد  7/53درصد نيز مجرد بودند، و  5/47و  متأهل ها يآزمودندرصد 
ي بدني در بين عموم مردم از ها تيفعالو مشكالت موجود بر سر راه توسعة ورزش همگاني و تعميم 

  .ترسيم شده است 1ديدگاه جامعة تحت بررسي نيز در شكل 
ي ورزش همگاني ها ستگاهياو  ها محوطه، ها سالن، ها پارككه كمبود امكاناتي مانند  شود يممالحظه 

معرفي شده  ها يآزمودندرصد علت اصلي عدم تعميم ورزش همگاني در جامعه از سوي  9/45با ميانگين 
بعد از آن عواملي مانند فقدان آگاهي مردم از ورزش و ضرورت و اهميت آن، نبود مربيان آگاه و . است

درصد علل و مشكالت  4/10، 2/12، 29ترتيب با ميانگين  متخصص و مشكالت مالي و اقتصادي به
ر مختلف مردم از و تفريحات ورزشي در بين آحاد و اقشا ها تيفعالروي توسعه و گسترش ابعدي فر
  .ندهست ها يآزمودنديدگاه 

ها يژگيو  
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 ها يآزمودنمشكالت عدم توسعه و گسترش ورزش همگاني و تفريحي از ديدگاه  وموانع . 1شكل
  

و رابطة  ها يآزمودني ها زهيانگ، در تحليل واريانس اهداف و شود يمديده  2كه در جدول طور همان
، ها يآزمودنار است و با افزايش ميزان تحصيالت آن با تحصيالت آنان مشخص شد كه ارتباط معناد

شايد ). ≥05/0P(  ابدي يمي ورزشي ارتقا ها تيفعالي آنان نيز نسبت به شركت در ها زهيانگاهداف و 
ي عمومي از اهميت ورزش را كه يكي از ها يآگاهبتوان با استناد به اين يافتة پژوهش، ضرورت افزايش 

از سوي جامعة تحت بررسي مطرح شده است، بيشتر مدنظر قرار داد و موانع عدم توسعة ورزش همگاني 
عنوان يكي از راهبردهاي اساسي  ي ارتباطي در اين راستا بهها رسانهگيري ركا بر استفاده از تبليغات و به

 .تأكيد كرد

  
  براساس تحصيالت ها يآزمودني ها زهيانگتحليل واريانس اهداف و . 2جدول 

 آماره
  

  گيزهان-هدف-تحصيل
سطح   Fمقدار آزمون   انحراف معيار  ميانگين

  معناداري

  000/0  608/2415 38615/0 8185/2 سيكل
 81695/0 9663/4 ديپلم  

 19232/0 0383/6 كارداني
 33687/0 2741/7 كارشناسي و باالتر

 51997/1 1821/5 مجموع
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كننده در  ي شركتها يآزمودنش سن كه با افزاي دهد يمنشان  3ي جدول ها دادهتحليل واريانس 
ي ورزشي منظم و مرتب بيشتر شده و با ها تيفعالي ورزشي، انگيزه و هدف آنان نيز به انجام ها تيفعال

احتمال دارد دليل ).  ≥05/0P( كنند يمي همگاني و تفريحي شركت ها ورزشي در تر يقوانگيزة بهتر و 
و  ها دانشگاهو نوجوانان در قالب ورزش مدارس،  ي ورزشي باشد كه جوانانها تيفعالاين مسئله 

  .دهند يمي قهرماني انجام ها ورزش
  براساس سن ها يآزمودني ها زهيانگتحليل واريانس اهداف و . 3جدول 

 آماره
  

  انگيزه- هدف-سن
 انحراف  ميانگين

سطح   Fآزمون  رمقدا  معيار
  معناداري

سال20زير  8082/339455/0

362/1841  000/0  
 

سال30ات 21  9777/486289/0
سال40تا 31  3859/648758/0
سال به باال 41  4654/750038/0

1821/551997/1 مجموع
  

  
مثبت  تأثير، اعتقاد آنان به ها يآزمودنبا افزايش سطح تحصيالت  4ي جدول ها دادهبراساس 

معتقد بودند كه شركت منظم در و  شد يمي ورزشي بر سالمت جسم و روان آنان بيشتر ها تيفعال
اين نتيجه نيز تأييد ديگري بر . شود يمي ورزش همگاني سبب ارتقاي سطح سالمت آنان ها تيفعال

يي است كه ها محلي تبليغاتي و همچنين تربيت و گماردن مربيان متخصص در ها تيفعالضرورت انجام 
  .كنند يمراجعه ي همگاني و تفريحي به آنجا مها ورزشمنظور انجام  مردم به

 
 ي ورزشي براساس تحصيالتها تيفعال تأثيرتحليل واريانس . 4جدول 

 آماره
انحراف  ميانگين  فعاليت ورزشي-تحصيل

  معيار
مقدار آزمون 

F  
سطح 
  معناداري

 89502/0 4826/3 سيكل

608/2415  000/0  
 11172/0 0126/5 ديپلم
 49975/0 5362/6 كارداني

 0 8 كارشناسي و باالتر
5947/555506/1مجموع
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ي ورزشي براساس سن ها تيفعال تأثير، تحليل واريانس دهد يمنشان  5كه جدول طور همان
مثبت  تأثيري داراي سن بيشتر، تأكيد بيشتري بر ها يآزمودنحاكي از آن است كه  ها يآزمودن

  ).≥05/0P(ي ورزشي دارند ها تيفعال
  ي ورزشي براساس سنها تيلفعا تأثيرتحليل واريانس . 5جدول 

آماره 
فعاليت ورزشي-سن  رمقدا انحراف معيار ميانگين 

 سطح معناداري Fآزمون 

سال20زير   3959/384105/0

362/1841  000/0  
 

سال30تا 21  0577/522341/0
سال40تا 31  119/776327/0
سال به باال 41  80

5947/555506/1 مجموع
 

  گيري يجهبحث و نت
مانند سن و تحصيالت و  ها يآزمودني فردي ها يژگيونتايج اين تحقيق رابطة معناداري را بين برخي از 

پرداختن به ورزش همگاني و تفريحات ورزشي نشان داد، بدين معنا كه با افزايش سن در افراد، استقبال 
عوامل انگيزشي آنان در سنين اين در حالي است كه . شد يمي ورزشي بيشتر ها تيفعالآنان نيز از 

مختلف متفاوت بوده و در سنين پايين تناسب اندام، شركت در مسابقات و اوقات فراغت و تفريح و در 
سنين باالتر كسب سالمت و تندرستي و پيشگيري از بروز و ظهور رخدادهاي افزايش سن و سالمندي و 

تحصيالت نيز يكي ديگر از عواملي . داد يميل كنندگان را تشك اهداف شركت نيتر عمده ها يماريبدرمان 
و اعتقاد  افتي يمي ورزشي افزايش ها تيفعالبود كه با باال رفتن سطح آن، ميزان روي آوردن افراد به 

ي ها افتهاين نتايج با ي. شد يمي ورزشي در سالمت جسم و روان بيشتر ها تيفعالآنان بر آثار مفيد 
و ) 2003( 3، البا)1996( 2، توكيلدسن)1384(، آفرينش )2006( 1گ، ايتان)1374(تحقيقات تندنويس 

كه  رسد يمنظر  به ها افتهبا توجه به اين ي). 18، 14، 13، 12، 3، 1(همخواني داشت ) 2001( 4كيدن
ي ورزشي ها تيفعالجامعه در راستاي اهميت و ضرورت انجام  انساليمآگاهي دادن به اقشار جوان و 

  .ي توسعة ورزش همگاني قرار گيردها برنامه بيش از پيش بايد در

                                                           
1. Etang J 
2. Tokildsen and George  
3. Laba 
4. Kiden 
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ترتيب كمبود امكانات  مشكالت و موانع توسعة ورزش همگاني و تفريحي به نيتر مهمدر اين تحقيق 
و ) درصد 2/12(، مشكالت فرهنگي و اجتماعي )درصد 29(، عدم آگاهي از ورزش )درصد 9/45(

في شدند كه با نتايج تحقيقات غفوري از سوي جامعة تحت بررسي معر) 4/10(مشكالت اقتصادي 
  ). 19، 16، 4، 1(ي داشت همخوان) 2009( 2و ژانگ) 2001( 1، ساندرز)1384(، آفرينش )1382(

 آنهاتحقيقات مذكور همگي بر اين موضوع تأكيد داشتند كه امكانات ورزشي و در دسترس بودن 
ي عموم از عمده ها يآگاهدر افزايش  ي ارتباط جمعيها رسانهگيري از  براي تمامي شهروندان و بهره

ي ورزش همگاني و تفريحي است و سبب توسعة آن در كشورها ها تيفعالدهندة مردم به  عوامل سوق
همچنين بين وضع اقتصادي و توسعة ورزش همگاني ارتباط معناداري مشاهده شد كه اين . دشو يم

  ).14، 10، 4، 3(مرادي و البا تأييد شد ي تندنويس، غفوري، ها پژوهشموضوع در نتايج اين تحقيق و 
گيري از مربيان آگاه و متخصص و  گذار در ورزش همگاني و تفريحي بهرهتأثيريكي ديگر از عوامل 

و ) 1384(، آفرينش )1384(ي ورزشي است كه در اين تحقيق و نتايج تحقيقات قره ها گاهيپاكاردان در 
كه ورزشكاران تحت پوشش هر  دهد يمآمار نشان ). 6، 4، 1(بدان تأكيد شده است ) 1382(غفوري 

برابر كاناداست،  83برابر آمريكا و  68برابر سوئد،  93كه حدود  ندنفر 748كارشناس و مربي ايراني 
اين در حالي است كه . درصد مربيان در ورزش همگاني فعال هستند 25چراكه براساس آمار، در ايران 

، 1(درصد مربيان در ورزش همگاني فعال بودند  75رصد و در سوئد د 3/80در استراليا  2002در سال 
كنندگان در ورزش همگاني و تفريحي و مربيان مربوطه بيشتر  اين آمار در خصوص تعداد شركت). 17

مربي داراي بيشترين مربي در بين  761با  مجموعي ورزش همگاني استان تهران در ها أتيه. است
) 1380(ر حالي است كه براساس آمار منتشره از سوي طرح جامع كشور ي كشور است، اين دها استان

كنندگان در ورزش همگاني تهران حدود يك ميليون و هفتصد و بيست و يك هزار نفر  تعداد شركت
 دكن يمخودنمايي  ها بخشاست و با مقايسة اعداد مذكور كمبود مربي در ورزش همگاني بيش از ديگر 

ي ورزش همگاني آقايان و بانوان كشور تا سال ها أتيهدرصد  99نشان داد كه  نتايج تحقيقات قره). 5(
فعاليتي در راستاي  گونه چيه آنهادرصد  88همچنين . اند فعاليت پژوهشي نداشته گونه چيه 1384

 يها ورزشدر تحقيقي اثر ). 6(تبليغات، سخنراني و تهيه و نشر پوستر به مرحلة اجرا نگذاشته بودند 
 ةهمگاني را پاي يها ورزشدر مدل معروف اوقات فراغت خود  آنها. بررسي شدبر ورزش قهرماني همگاني 

                                                           
1. Sanders 
2. Zhang B 
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بر نقش ورزش همگاني و  ها يآزمودندر پژوهش ديگري . اند دانستهي ا حرفهتوسعة ورزش قهرماني و 
مداد و قهرماني قل يا حرفهورزش  ةتوسعة آن در پيشرفت ورزش قهرماني تأكيد كرده و آن را پشتوان

مدل هرمي به اين منظور  گرفت،در تحقيق ديگري كه در همين زمينه در كشور روسيه انجام . كردند
  .)9( خواهد بود تر يغنهرم  رأسباشد،  تر عيوسارائه شد كه براساس آن، هرچه پايه 

و  ي آتيها يزير كه در برنامه رسد يمنظر  با توجه به نتايج اين تحقيق و تحقيقات مشابه ديگر به
ي ها سالكالن ورزش و تربيت بدني كشور بايد به راهبردهاي مورد اشارة جامعة تحت بررسي كه در 

اخير در تحقيقات متعددي مانند رسالة دكتري آفرينش و قره نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، بيشتر 
سي مانند شده از سوي جامعة تحت برر اگرچه ممكن است بعضي از موانع مطرح). 6، 1(توجه شود 

مدت و بلندمدت از سوي مسئوالن اقتصادي كشور نياز داشته  ي ميانها يزير مشكالت اقتصادي به برنامه
كاران ورزش راند بيني و اقدام از سوي دست مدت قابل پيش بقية موارد در كوتاه رسد يمنظر  باشد، به

  :اند از كه عبارت ندكشور
، ها پاركتفريحي مانند احداث فضاهاي مناسب در  ي همگاني وها ورزشتوسعة امكانات مناسب  -

ي ها جادهي همگاني و تفريحي در ساعاتي از روز، ايجاد ها ورزشي ورزشي به ها ومياستاداختصاص 
در  ها سازماني ورزشي ادارات و ها سالنگيري از  ، بهرهآنهاي ورزشي در ها دستگاهتندرستي و نصب 

 راستاي توسعة ورزش همگاني؛

در راستاي ارتقا و  ها يشهردار، راديو، تلويزيون و ها روزنامهت وسيع از طريق مجالت، تبليغا -
 ي ورزشي در سالمت جسم و روان؛ها تيفعالي عمومي در زمينة ضرورت و اهميت ها يآگاهافزايش 

منظور  ي ورزش همگاني بهها ستگاهياتربيت و تعيين مربيان و كارشناسان متخصص و توانمند در  -
 .ي نوين و صحيح ورزشي به مردمها روشة ارائ

  منابع و مĤخذ
هاي اعضاي  مقايسة ديدگاه"). 1384. (مظفري، سيد اميراحمد. تندنويس، فريدون. آفرينش خاكي، اكبر .1

نشرية علوم حركتي و . "هيأت علمي، مربيان، ورزشكاران و مديران در مورد چگونگي توسعة ورزش همگاني
 .22: ، ص1384تابستان ، 5ورزش، جلد اول، شمارة 

نشرية . "نيازسنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارائة راهكارهاي كاربردي"). 1387. (اتقيا، ناهيد .2
  .97: ، ص11علوم حركتي و ورزش، شمارة 
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نشرية پژوهش در علوم رفتاري، . "جايگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ايران"). 1380. (تندنويس، فريدون .3
 .33 -  15:، صص4رة شما

نشرية . "هاي ورزش همگاني در ايران بررسي چالش"). 1390. (هنري، حبيب. شعباني، عباس. غفوري، فرزاد .4
 .13:، ص1390، تابستان 10پژوهش در علوم ورزشي، شمارة 

 انتشارات نگارستان حامد، تهران،. "نگاه راهبردي به نظام ورزش در كشور" .)1389. (قاليباف، محمدباقر .5
 .23:ص .انديشه و عمل پويا ةسسؤم

وضعيت ورزش همگاني ايران و مقايسة آن با چند كشور "). 1384. (مظفري، اميراحمد. عليدقره، محم .6
  .71–61:، صص1384، زمستان 6نشرية علوم حركتي و ورزش، جلد اول، شمارة . "منتخب جهان
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