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 چکيده

 و ایران همگانی ورزش در گذاریسياست موجود یندفرا شناسیپژوهش حاضر با هدف آسيب

نظر ماهيت های کاربردی و ازدر شمار پژوهش ،نظر هدفپژوهش حاضر از. الگو انجام شد ارائة

خته بود. مدیران و کارشناسان خبرة ورزش همگانی های طرح آميجزو پژوهش ،های پژوهشیداده

گروه نمونه برای بخش کيفی پژوهش،  نظر گرفته شدند. شيوة انتخابعنوان جامعة هدف دربه

به  گيری مالکیبرداری هدفمند و مبتنی بر روش نمونههای نمونهغيراحتمالی و با استفاده از شيوه

 از حاصل هایداده ،سپسطریق مصاحبه گردآوری شدند. ها ازو داده انجام شدنفر  16حجم 

 ،کمی بخش برای .شدند وتحليلتجزیه و ( کدگذاری2011روش استرابرت و کارپنتر ) به هامصاحبه

نامه های مربوط به آن با ابزار پرسششدند و داده انتخاب ساده تصادفی شيوة به هانمونه

 مدیران و کارشناسان خبرة با ندمنظام مصاحبة از نامه،پرسش های اینگویه آوری شدند.جمع

            کرونباخ محاسبه شد یاا روش آلفنامه ب. پایایی پرسشاستخراج شدندورزش همگانی 

(83/0 = αتحليل داده .) با  و .اس.پی.اس.اس آماری افزارنرم از نيز با استفادهها در این بخش

های سازمانی، باورها و که مؤلفه دادنتایج پژوهش نشان  ،در بخش کيفید. ش آزمون فریدمن انجام

های مؤثر ها، مؤلفهو پژوهش مطالعات ا، شرایط اقتصادی، تحليل، تفسير، تدوین علمی،هفرهنگ

گذاری در های موجود در فرایند سياستگذاری ورزش همگانی کشور هستند و آسيبسياستر د

ترل، ساختار ضعيف، ضعف در نظارت و کندر جمله ضعف ورزش همگانی کشور شامل عواملی از

                                                           
 .قاله برگرفته از طرحی پژوهشی است که با حمایت صندوق پژوهشگران کشور انجام شده استاین م
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نيروی انسانی،  فها، منابع مالی محدود، عملکرد ضعيریزی و اجرا، عملکرد ضعيف رسانهبرنامه

، مطالعات تطبيقی و . همچنينحدود مراکز علمی و پژوهشی هستندمشارکت م و قوانين

ژوهش علمی، سازی، مدیریت سازمانی، الگوهای فرهنگی و دینی، الگوهای مبتنی بر پبومی

طبق  .ها استفاده کرداز آنگذاری در ورزش همگانی توان برای سياستالگوهایی هستند که می

های موجود در ورزش همگانی و ميزان نقش منابع های آسيبميانگين رتبه بينبخش کمی،  جینتا

نشان داد که فرایند  پژوهشنتایج  ،کلیطوربه .شداطالعاتی موجود تفاوت معنادار مشاهده ن

ها را که باید آن استهایی همراه ها و چالشری در ورزش همگانی ایران با آسيبگذاسياست

ترین ساختاری و اصالح قوانين از عمده تغييرات .کردهای علمی اصالح ساس روشارب شناخت و

 . کردگذاری استفاده الگوهای دقيق و علمی برای سياست از. همچنين، باید دنآیشمار میهها بآن

 

 ، ایرانگذاری ورزشورزش همگانی، سياست: واژگان کليدی

 

 مقدمه

بردن روحیه و ست و هدف آن گسترش نشاط و شادابی، باالا اطش همگانی با بطن جامعه در ارتبورز

هاي خانوادگی و ناهنجاريکردن د فردي و اجتماعی، کمابعاسالم در افزایش انگیزه، داشتن زندگی 

بردن مشکالت روحی و روانی در اقشار مختلف جامعه درکنار تقویت قواي جسمانی و ازبین اجتماعی

هاي صحیح براي پرداختن به آن و اعمال سیاست ،دلیلهمین. بهستا پیر و جوان از مرد، زن،اعم 

مانی نباشد، کمتر از آن نیست. رسیدن به اهداف آن، اگر باالتر از اهمیت پرداختن به ورزش قهر

جذب جامعۀ هدف  گذاري در ورزش همگانی و رساندن آن به نقطۀ مطلوب وبسا فرایند سیاستچه

و به توجه  لیل گستردگی آن بسیار پیچیده استدو نوجوانان هستند، بهن ناها، جواکه همانا خانواده

اي همکاري متقابل نهادهنیز هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي و نگی بیشتر میان حوزهو هماه

هزینه و رسانی، ایجاد امکانات کمسازي، اطالعسازي، آگاهفرهنگی، اجتماعی و اقتصادي براي فرهنگ

 براي سطوح مختلف اجتماع نیاز دارد.  انبا دسترسی آس

ابزارها و فنون  وجودآورندةظري خاصی دارد که بهگذاري در ایران بنیادهاي معرفتی و ننظام سیاست

گذاري، شناخت این بنیادها ، براي شناخت سیاست و سیاستروند؛ ازاینهست متناسب با خود

ما را با  ،دیگرکند و ازسويکمک شایانی می دهینگذاري آسازي فرایندهاي سیاستبه بهینه ،سوازیک

مارتین (. 98 ،1383 زاده،الوانی و شریف) کندوجود آشنا میهاي مضعف و خألقوت، نقاطنقاط

اندازي باشد سوي چشمحرکت وادارید، حرکت باید به خواهید مردم را بهگوید: اگر میلوترکینگ می

ها را دارند به آن ها آرزویشهمی بهره گیرد، چیزي که آنم ايهها مثبت است، از ارزشنظر آنکه از
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 نند براي پیگیري آن اشتیاق دارندها احساس کبدهد و نیز باید به روشی الزامی عرضه شود که آن

هاي ملی دارند و ها سیاست(. بیشتر دولت25 ،1381)طرح اجمالی سند جامع ورزش کشور، 

ها ؛ ولی تعداد کمی از آندهندالمللی اختصاص میهاي بینحطره هایی را بها بودجهبسیاري از آن

المللی، با در سطح بین 1توسعه ورزش مساعدت برنامۀ نوایی را براي هدایت/چوب سیاسی همارهچ

هاي متعهد اي صریح و اختصاصی و البته بودجههراهبردهاي تنظیمی روشن و برنامه وضع قانون یا

در تحلیل این پدیده برمبناي  (. ورزش امري اجتماعی است؛ اما372 ،8002 ،2کیماند )توسعه داده

از امور اجتماعی دیگر نسبت به خیلی  يهاي علوم اجتماعی باید با احتیاط بیشترها و نظریهفرضیه

ي عمل کنیم؛ ارشتههاي بین، در تحلیل پدیدة ورزش باید برمبناي تحلیل پدیدهزیرا برخورد کرد؛

یاست شناسی، اقتصاد، سشناسی، روانطور ویژه با فرهنگ، جامعهامروزه ورزش به ک،شچراکه، بدون

زمان با توجه به توان همهاي اجتماعی میدر تحلیل پدیدهکه و غیره پیوند یافته است؛ درحالی

عنوان عامل اصلی یاد کرد. دیدگاه به نوع پدیده( به ا شرایط )بستهشرایط دیگر، از یک عامل ی

ري شگها و انرژي پرخاتنش ها،رایی نیز معتقد است ورزش با تخلیۀ هیجانشناختی کارکردگهمعجا

و باعث تقویت وحدت  پذیري سیاسی نقش داردهاي مثبت اجتماعی در جامعهارزشافراد و تأکید بر 

 فظح زمانی ثبات و تعادل اجتماعیاعتقاد دارد  . این دیدگاهشودی و ثبات و تعادل اجتماعی میمل

هاي جامعه ارزشرتی است که باشند و آن نیز درصوها و محیط با هم سازگار شود که ارزشمی

، 1388)ملکوتیان،  هاي جدید منتقل شودخوبی به نسلبه ،پذیريبا کفایت جامعه يروندطریق از

303.)  

 صۀعراري در ورزش همگانی و حتی در گذبررسی فرایند سیاست هایی درزمینۀپژوهش تاکنون

یا اند سیاست و ورزش را بررسی کرده شده مقولۀمعدود انجام هاياند و پژوهشانجام نشده ورزش

حیث بررسی اند. پژوهش حاضر ازرا پوشش دادههایی خاص از بحث سیاست و ورزش تنها حوزه

زمینه ورزش همگانی ایران کار جدیدي است و تاکنون پژوهشی دراینگذاري در فرایند سیاست

توان به می ندارتباط با پژوهش حاضر نیستهاي داخل کشور که بینگرفته است. از پژوهش مجاان

  هاي زیر اشاره کرد.پژوهش

هاي مختلف رابطۀ ورزش و به جنبه« سیاست و ورزش»( در پژوهشی با عنوان 1388ملکوتیان )

 کهايگونهت؛ بهاسه ، رابطۀ ورزش و سیاست دوطرفاساس این بررسیسیاست پرداخته است. بر

، دیگرد ورزشی بر ورزش تأثیر دارد و ازطرفطریق تدوین و اجراي راهبر، سیاست ازطرفازیک
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همبستگی ملی و افزایش مشارکت سیاسی بر سیاست  هاي انسانی،ورزش ازطریق تحکیم ارزش

هاي قدرت ستفادةداورالمللی مهاي بینرگزاري ورزشویژه در زمان بنهد و البته خود نیز بهتأثیر می

انجام « ورزش مداران بهعلل ورود سیاست»پژوهشی با عنوان ( 1390دوستی ) .گیردجهانی قرار می

یران سیاسی ورزش شناسایی متغیر در بحث عوامل مرتبط با ورود مد 73، هااساس یافتهداد. بر

متغیر(  31دالیل )ش بخ، میان عوامل مرتبط با حضور مدیران سیاسیتوان گفت که دراند. میشده

( 1393) ، شفیعی و زاهديمحمدي رسد.تر میمهمنظر دخالت مدیران سیاسی به ورزش بهورود و 

نتایج  پرداختند. گردشگري در کشورهاي ایران و مالزي ۀگذاري توسعتطبیقی سیاست ۀمطالعبه 

از  ،رانیحکم ايهریزي با توجه به شاخصگذاري و برنامهساختار سیاستدر که ضعف  نشان داد

 ۀجامع توسع ۀنبود برنام ،همچنین است.صنعت گردشگري کشور  ۀروي توسعهاي اصلی پیشچالش

گري ایران در مقایسه با مالزي صنعت گردشدر ضعف  ةري و ضعف بازاریابی از مسائل عمدگردشگ

)ورزش  ورزشی اتهاي تفریحهاي اثربخشی برنامهتعیین شاخص( به 1394) کشکر .هستند

عنوان هدف به 10 پژوهش،هاي مختلف در روش که دادنشان یافته  پرداخت. همگانی( شهروندان

ها شاخص اثربخشی براي آن 10 شناسایی شدند و ورزشی -هاي تفریحیاهداف مشترک برنامه

براي  .شدندها مشخص ر اثربخشی این برنامهدثر ؤعنوان عوامل مملی بهواع ،. همچنینندتدوین شد

لویت اول است و وورزشی شهروندان، تدوین اهداف در ا -هاي تفریحیان اثربخشی برنامهزبررسی می

ا وجود نخواهد هشند، امکان بررسی اثربخشی برنامهنبا جیدنیو سن یافتنیدست ،ها روشنتا هدف

هدف از پژوهش  .دارداي ها اهمیت ویژهعوامل اثرگذار بر اثربخشی برنامهشناسایی  ن،؛ بنابرایداشت

نی بود تبیین نقش تلویزیون در توسعۀ ورزش همگا ،(1395) ، گودرزي، سجادي و خبیرينرمیعرب

ها، مقولۀ ها انجام گرفت. براساس یافتهپردازي برخاسته از دادهنظریه راهبردکه به روش کیفی و 

مبناي مدل هاي اصلی برشناسایی شد و مقوله رویکرد نامناسب تلویزیون به ورزش همگانیي ورمح

جذابیت مالی ورزش همگانی نبود  ،برخی از شرایط علی .شدنددهی پارادایمی بر گرد آن سازمان

هاي هاي متولی ورزش همگانی با شبکه بودن تعامل دوسویۀ سازمانبراي تلویزیون و محدود

هاي مرتبط با حوزة سالمت، نیروي انسانی ضعف شبکه ،ايگر و زمینه. شرایط مداخلهندبود ونتلویزی

وگرایش مخاطب به تماشاي  یزش همگانی براي مخاطبان تلویزیونتلویزیون، جذابیت ناچیز ور

ش رزاز: سهم ناچیز وبودند این، پیامدها عبارت بر. عالوهبودند تلویزیون با انگیزة تفریح و سرگرمی

زه و آگاهی نسبت همگانی از ساعات پربینندة ورزش تلویزیون و نقش محدود تلویزیون در ایجاد انگی

 فراغت در نیوزلند و مالزي: مطالعۀسیاست »( در پژوهشی با عنوان 2005) 1امان به فعالیت بدنی.

 ورکش بررسی نقش و جایگاه ورزش در توسعۀبه  «توسعه در ورزش و تفریحات جسمانی تطبیقی

                                                           
1. Aman 
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ر نگرش یها و تجارت باعث تغینشان داد که رسانهي پرداخته است. نتایج پژوهش نیوزلند و مالز

 تا 1970هاي که میزان مشارکت در ورزش طبق بررسی سالطوريبهاند؛ شدهمردم نسبت به ورزش 

 ايبراز ورزش  احزاب سیاسی در نیوزلند و مالزيرشد چشمگیري داشته است. در این دوره،  2002

 ۀاي به توسعدر مطالعه( 2005) 1هالیهان افکار عمومی در کشورشان استفاده کردند.به دهی شکل

الگوي وي . پرداختخش عمومی ورزش انگلستان گذاري بچهارچوبی براي تحلیل تدوین سیاست

 ،پسسکرد. ختار ترکیبی پشتیبان را ارائه اي جریان و سامراحل، تحلیل سازمانی، الگوي چندمرحله

قوت ساختارهاي موجود گذاري بخش عمومی ورزش که بر نقاطساختاري مناسب براي سیاست

نهادها در  ۀي بر ساختارهاي متقابل همکاري هماکید ویژهأتهمچنین، وي  کرد.کید دارد، ارائه أت

 انجام دادند. «سوئد در ورزش سیاست»با عنوان  پژوهشی (2015) 2ژوزف و سیسیلیاکرد.  این حوزه

 و ملی هايدولت بین بلندمدت ايرابطهنتیجۀ  سوئد در ورزشی هايکه سیاست یج نشان دادتان

 هايورزش از ايگسترده حمایت به که است داوطلبانه با عضویتو  هاي غیرانتفاعیباشگاه و محلی

 دولت شود،می تعریف ضمنی قرارداد یک با رابطه که در این .شودمنجر می شدهیافته سازمان

 سوئد، ورزش کنفدراسیون یعنی ؛کنندهدریافت و گیردمی تصمیم بودجه هدف و میزان موردرد

ها و سیاستبررسی به ( 2017) 3سینگ .کندمی تعیین را مدیریت و توزیع به مربوط جزئیات

پرداخت. نتایج نشان داد که دولت مالزي ازطریق  ورزش همگانی در کشور مالزي توسعۀ راهبردهاي

اندازي کرده است. این سه راهبزرگ ملی  سه برنامۀبراي افراد در تمام سنین وجوانان، زشوروزارت 

 15 همۀها در بودند. این برنامه «بخشیدنالهام»و « روز ملی ورزش»، «مالزي متناسب» برنامه،

 درنوع زندگی و سن  با هررا تمام مردم  ،نتیجهدهی شدند و دربخش سازمان 120 ایالت و بیش از

 مرةفرهنگ در زندگی روزتبدیل ورزش به  نهایت، هدف اصلی این سیاست ورزشیگرفتند. دررمیب

ها کنند که تمام تالشضمین میشده در این سیاست تمشخص . اهداف و راهبردهايبودمردم 

با موفقیت  ،مالزي یافته در کشورها براي رسیدن به وضعیت توسعهشراستا، همراه با تالدراین

 ازي شوند.سدهپیا

مردم از درصد  10یابیم که فقط یمدر کشورمان بدنیسوي سازمان تربیت شده ازبررسی آمار ارائه با

مانند  کشورهاي دیگربا در مقایسه  و این آمار پردازندهاي بدنی میجامعه به ورزش و فعالیت

 فعالیت و تحرک هشاک این. بسیار ناچیز است ،کنندمردم آن ورزش میاز درصد  52استرالیا که 

 زندگی نوین هايشیوه و رفاهی وسایل و امکانات گسترش و توسعهدلیل به که روزمره زندگی در بدنی

                                                           
1. Houlihan 

2  . Josef  & Cecilia  

3. Singh 

http://www.tandfonline.com/author/Fahl%C3%A9n%2C+Josef
http://www.tandfonline.com/author/Stenling%2C+Cecilia


 1397، بهمن و اسفند  52مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                        22
 

 ازپیشبیش را جامعه موردنیاز جسمانی هايفعالیت ریزي برايبرنامه ضرورت ،آمده است وجودبه

 30 حداقل اروپا، ۀاتحادی سطتو شدهارائه اطالعات براساس. (45، 1379 )کاشف، کندمی نمایان

 این ،موجود اطالعات براساس .ندارند کافی بدنی فعالیت جهان، سطح در نوجوانان و جواناناز  درصد

 ورزشی، گذارانسیاست ۀوظیف و ضرورت ترینمهم بنابراین، ،است بیشتر بسیار ما کشور در میزان

 اجتماعی حق یک عنوانبه ورزش ،براینافزون. است جامعه عموم دربین ورزش گسترش به توجه

 اجتماعی حق یک را ورزش 2003 سال در متحد ملل سازمان کهايگونهبه ؛است مطرح هاانسان براي

 و است انسانی یحق بدنی هايفعالیت و ورزش در مشارکت فرصت که کرد بیان و است کرده قلمداد

 مانند کشورها از بعضی در. آورند مفراه همگان براي را ورزش در مشارکت فرصت موظفند هادولت

با  .است رفته فراتر نیز آنان جمعیتاز  درصد 80 از ورزش در کنندگانشرکت تعداد ،سوئد و فنالند

روشن آن در بسیاري از  ۀهاي جدید و فلسفهاي همگانی در جهان با رویکردورزش ۀتوجه به تاریخچ

فراغت، بهبود سازي اوقاتجامعه، غنیی ابسالمت، شاد ۀهاي چندگانرویکرد برو تمرکز  کشورها

انرژي،  ۀودن، تخلیببخشروابط شغلی، پیوند و ارتباطات اجتماعی، پیشگیري و درمان، فرح

 ۀرسد استفاده از همنظر میهب ،برخورداري از عواطف اجتماعی و دستیابی به فواید و آثار ورزش

این  شدنبراي نهادینه براین،افزون .تورزش همگانی ضروري اس ۀهاي جامعه براي توسعظرفیت

 .کندمحوري ایفا  یتواند نقشافزایش آگاهی مردم می ،موضوع در جامعه

گانی در ورزش هم ۀرابطه حاکی است که دالیل پیشرفت و توسعنام دراینکشورهاي صاحب ۀتجرب 

 که ايالعهطم در .ستا هاآن ةذاري دولت و مردم و همکاري گستردگاین کشورها مرهون سرمایه

 را بدنیتربیت کشورها این از درصد 92 هرچند که دش مشخص ،شد انجام جهان کشور 12٦ روي

 از کشـورها دـدرص 71 در دانند، تنهامیالزم  جامعه اقشار تمامی براياجراي آن را  و اجباري

 به رسیدن ايبر ايوسیله موارداز  درصد 29 در واست  هماهنگ اجتماعی نیازهاي با بدنییتـربـت

 هايسیاست از موارد درصد ٦0 در توسعه،درحال کشورهاي در. است ماهیت ورزش از غیر اهدافی

 فاصلۀ که شد مشخص ذکر شده مطالعه در ،همچنین. دنمانمی باقی روي کاغذ و شعار درحد ورزشی

 (. ٦8 ،138٦ ، ريهن، هنرور و غفوري)است  فراوان شود،می اجرا آنچه واست  کرده تعیین قانون آنچه

هاي همگانی و انداز فدراسیون ورزشچشم با توجه به شده وبنابراین، با توجه به مطالب ذکر 

 از افراد درصد 50پوشش  با 1404تا سال  سالم سوي ایرانی فعال، شاداب وحرکت به) تفریحی

 گیزه، حمایت واند ریزي، بسترسازي، ایجاگذاري، برنامهسیاست»صورت به و تعریف حرکت (جامعه

. همچنین، یابدگذاري نظام ورزش همگانی در ایران اهمیت و ضرورت میسیاست ،«حفظ دستاوردها

برخوردار است، ورزش همگانی از حساسیت و اثرگذاري در سطوح جامعه با توجه به اینکه مسئلۀ 

ري این مسئله گیارربراي قرا مداران و بخش خصوصی عموم مردم، کارگزاران، سیاستحمایت زیاد 
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دارد با نگاهی علمی و پژوهشی به شناخت  سعیحاضر  پژوهش اساس،طلبد؛ برایندر دستور کار می

ذاري نظام ورزش همگانی ایران گها و بنیادهاي نظري حاکم بر فرایند سیاستهیندها، دیدگافرا

تأثیر نیز و کند یی ساناگذاران( را شمشیگذاران )خطپردازد و عوامل تأثیرگذار و جامعۀ سیاستب

هاي موجود ارچوبهمعرفی و بررسی چگذاري تحلیل کند. را بر روند منطقی و عقالنی سیاست هاآن

 تواند خألمی هاي ورزش همگانیها و برنامهسیاست ،تبع آنورزش و به هايدر تحلیل سیاست

دل و رویکرد در فرایند م تنطرف، داشگذاري را پوشش دهد. ازیکسیاست موجود در ارزیابی سطوح

هاي سیاسی مربوط صورت علمی به ارزیابی مجدد اولویتتواند بهگذاري ورزش همگانی میتسیاس

گذاري موجود در جهان دیگر، به درک سریع روابط سیاستبپردازد و ازطرف به ورزش همگانی

 واقعیت بپردازد.

 

 شناسی پژوهشروش

این  ،منظوربینی شد. بدینپیش 1اکتشافی آمیختۀش وهراي پژوهش حاضر، روش پژبراي اج 

نظر پژوهش حاضر ازی( انجام شد. ، کمکیفی و بخش دوم ،اصلی )بخش اول مرحله 2مطالعه در 

هاي طرح پژوهش وجز ،هاي پژوهشینظر ماهیت دادههاي کاربردي و ازدر شمار پژوهشهدف 

نظر گرفته شدند. عنوان جامعۀ هدف درهب نیورزش همگا مدیران و کارشناسان خبرة. بودآمیخته 

-هاي نمونهشیوة انتخاب گروه نمونه براي بخش کیفی پژوهش، غیراحتمالی و با استفاده از شیوه

 گردآوري براي ،در این بخش گیري مالکی، انجام شد.و مبتنی بر روش نمونه 2برداري هدفمند

 مصاحبه موضوع جریان در طورکلیهب شوندگانبهاحمص ،ابتدا شد. استفاده مصاحبه ابزار از هاداده

 اجراي براي .بیان کردند مصاحبه دربارة سؤاالترا خود  هايدیدگاه و نظرها ،سپس و گرفتند قرار

 گیرينمونه روش بانظران علمی و دانشگاهی از مدیران و صاحب يتعداد پژوهش، این بخش اولین

 انجام ،داشتند همکاري به تمایل که نفر 1٦ با نیافتهارختسا طورهب مصاحبه وشدند  انتخاب هدفمند

 با هامصاحبه از حاصل هايداده ،سپسیافت.  ها ادامهداده عگیري نظري تا زمان اشبانمونه .گرفت

 کارپنتر نظر استرابرت واز .تحلیل شدندوتجزیه و ( کدگذاري2011) 3روش استرابرت و کارپنتر

عات الهاي قبلی باشد و اطآوري دادهها باعث تکرار جمعآوري دادهعجم ۀیعنی ادام ؛عاشبا ،(2011)

 شود وکنندگان قبل از مطالعه مشخص نمیتعداد مشارکت ،روازاین دست نیاید؛بهجدیدي 

هاي قبلی کنندهعات حاصل از مشارکتالاط ازطریقبعدي  ةکنندمورد مشارکتگیري درتصمیم

                                                           
1. Exploratory Mixed Method Research 

2. Purposeful or Purposive 

3. Streubert & Carpenter  
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آمده دستهعات بالد و اطنها استخراج شودیدي از مصاحبهج ايکه کدهشود و تازمانیمی انجام

هاي آوري دادهجمع ابتدا مصاحبه برايدر بخش کیفی،  .یابدگیري ادامه مینمونه ،تکراري نباشد

. در یات رونویسی و مکتوب شدندئجزو با دقت شده باهاي انجام، مصاحبهسپس شد.موردنیاز انجام 

ها هاي اولیه براي گزارهمضامین و مقوله ،آن از پس آمدند.دست اصلی به يهاجریان بازخوانی، گزاره

پذیري ئید روایی و اطمینانتابراي  ، مضامین استخراج و تحلیل شدند.نهایتو در انتخاب شدند

 .ندشددریافت  هاند و نظرهاي آنکنندگان ارائه شدها به شرکتیافته ،هاداده

اي با انتساب گیري طبقهاز روش نمونه شده،ن اعتبار نظام طراحیزامیبررسی  در بخش کمی و براي

مرحلۀ کمی  در پژوهش هايداده گردآوري ابزار پژوهشگرساخته، نامۀپرسش متناسب استفاده شد.

مدیران و کارشناسان خبره  گذاريسیاست فرایند ندمنظام مصاحبۀ از نامه،پرسش هاي اینبود. گویه

گذاري در ورزش همگانی اج شدند و به بررسی وضعیت موجود سیاسترتخاسو پیشینۀ پژوهش 

در سطح مطلوبی قرار  که دبا روش آلفاي کرونباخ محاسبه شنامه . پایایی پرسشه شدکشور پرداخت

و با  1اس.پی.اس.اس. آماري افزارنرم از با استفاده هاهداد تحلیلدر این بخش،  .(α = 83/0) داشت

 شد. امنجآزمون فریدمن ا

 

 نتايج
هاي بخش کیفی ارائه آمده از تحلیل مصاحبهدست، نتایج بهدر این بخش تایج بخش کیفی:ن

 شود. می

 ایران، همگانی ورزش در یم که آیایافتن پاسخ براي این سؤال بوددنبال طبق اولین هدف پژوهش، به

هستند؟ براساس  مؤثر هینزمدراین هاییمؤلفه شود؟ چهمی انجام صحیح نحوبه ذاريگسیاست

اري در ورزش همگانی را گذها نحوة سیاستشونده، مصاحبهموارد آمده، در بیشتردستهاطالعات ب

ها، هاي سازمانی، باورها و فرهنگها، پنج مؤلفه که شامل مؤلفهدانستند. به عقیدة آنمناسب نمی

ها هستند، در پژوهشو ت و تدوین علمی و نیز مطالعا شرایط اقتصادي، تحلیل و تفسیر

هاي مرتبط با این ح ورزش همگانی مؤثر هستند. در جدول شمارة یک، مقولهگذاري صحیسیاست

 .اندها آمدهمؤلفه

 

 

 

 

                                                           
1. SPSS 
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 گذاری صحيح ورزش همگانیهای مؤثر در سياستمؤلفه -1جدول 

 کردنایمقوله و کدگذاری ،(2011) کارپنتر و استرابرت روش با هاداده تحليل

 هاییمؤلفه چه شود؟می انجام صحيح نحوبه گذاریسياست ایران، همگانی ورزش در آیا -1 السؤ

 هستند؟ مؤثر زمينهدراین

 مضمون )مؤلفه(/ ها هاشده از مصاحبههای استخراجمقوله

آن،  1هاي همگانی و روش مسیر بحرانیراهبردهاي مقام معظم رهبري، سند توسعۀ ورزش

هاي همگانی، و پیگیري آن، توسعۀ کمی و کیفی دسترسی به ورزشی ابسند تحول و ارزی

هاي همگانی، توسعۀ فناوري اطالعات و ارتباطات، گسترش ترویج ساختار مدیریتی ورزش

مشارکت نهادهاي عمومی و مردمی، برگزاري مستمر رویدادهاي مختلف، توجه به ورزش براي 

وري و استفادة بهینه از هرمانی، بهرهق زشهاي اجتماعی درکنار توجه به ورکاهش آسیب

هاي دولتی و غیردولتی، هاي مختلف، همکاري نهادها و دستگاهتوانمندي افراد، گسترش رشته

هایشان، قوانین ورزش، میزان توجه به ربط و میزان حضور ورزش در برنامههاي ذيسازمان

 ریزي براي آن.ورزش و برنامه

 هاي سازمانیمؤلفه

مردم، باور  فرهنگی کردن آن، باورهاينگ ورزشی و تحرک در جامعه و نهادینهرهف ترویج

 مثل نهادها سایر سودآوري و همراهی براي هاآن همراهی گذاري وسرمایه به خصوصی بخش

 نظامی. نیروهاي حتی و بهزیستی درمان، و بهداشت و هاوپرورش، دانشگاهآموزش

 هاباورها و فرهنگ

برداري از منابع شدن، بهرهعملیاتی و رغبت ایجاد براي ت مناسب، بودجهزاهیامکانات و تج

 مالی، دسترسی به امکانات.
 شرایط اقتصادي

قوت، داشتن تعاریف واحد و همگون از ورزش همگانی، شناخت وضعیت موجود و نقاط

گذار، تدوین فلسفۀ ورزش، ها و تهدیدها، داشتن مدیران سیاستضعف، فرصتنقاط

ذاري، طرح مسئله، شناخت محیط و تحلیل آن، تدوین برنامۀ جامع و تعیین سهم و گدفه

 وظایف هر نهاد.

تحلیل، تفسیر و 

 تدوین علمی

ها، مطالعۀ محیطی کشورهاي موفق درزمینۀ ورزش همگانی و استفاده از نتایج پژوهش

 اي علمی.دهاربودن و چگونگی انطباق عملکرد با استاندها، علمیالگوبرداري از آن
 هامطالعات و پژوهش

 

  :ورزش همگانی کشور به شرح زیر هستند گذاريهاي مؤثر در سیاستمؤلفه

گذاري هاي مؤثر در سیاستراهبردهاي مقام معظم رهبري ازجمله مؤلفه هاي سازمانی:مؤلفه -1

روش  و نیهاي همگاورزش براین، اسنادي همچون سند توسعۀصحیح ورزش همگانی است. عالوه

گذاري بی و پیگیري آن نیز مؤثر هستند. براي انجام سیاستارزیا آن، سند تحول، مسیر بحرانی

هاي یابد و دسترسی به ورزشهاي همگانی ترویج صحیح الزم است که ساختار مدیریتی ورزش

                                                           
1. Critical Path Method (C.P.M) 
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 وکیفی و فناوري اطالعات و ارتباطات، مشارکت نهادهاي عمومی و مردمی  همگانی ازلحاظ کمی،

کنار توجه به ورزش قهرمانی، به ورزش نیز برگزاري مستمر رویدادهاي مختلف توسعه یابند و در

اي همچنین، از توانمندي افراد استفادة بهینهبیشتر توجه شود و  ،هاي اجتماعیبراي کاهش آسیب

دولتی رغیهاي دولتی و دستگاه هاي مختلف با همکاري نهادها وشود. براي تحقق این امر باید رشته

 ربطذيهاي دولتی و سازمانهاي دولتی و غیرط گسترش یابند. نهادها و دستگاهوبهاي مرو سازمان

زش، میزان توجه به ورزش و هایشان، وضع قوانین ورازطریق میزان حضور ورزش در برنامه

 نقش کلیدي ایفا کنند. باید گذاري صحیح ورزش همگانی ریزي براي آن در سیاستبرنامه

نظر به ،گذاري در کل ورزش کشور استگذاري در ورزش همگانی ایران تابعی از سیاستاستیس»

نحو کارها بهاما اجرا براساس آن سازو ؛کل ورزش کشور سازوکارها فراهم هستندکه در رسد می

تصمیمات  گرفتن براي نهادبهترین زش کشور رشوراي عالی و ،مثال ؛ برايگیردصورت نمی یمطلوب

برخی از وزرا مانند وزیران و اعضاي آن  جمهورورزش کشور است که در رأس آن رئیسه ب وطمرب

آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزیر ورزش و 

هر در جلسه  و بهتر است چهار اي بگذارندجلسه که در سال دو بار بایدرسد نظر میبه جوانان است.

-بررسی و آسیب انجام آن است،درحالوجوانان هایی که وزارت ورزشو برنامه برگزار کنندل فص

ریزي جدید انجام برنامهشده در دنیا، حاصل هايو پیشرفت موجودد و براساس نواقص نشناسی شو

یا و شود میبار تشکیل  سالی یک گذاري کالن در ورزش صورت گیرد. این شورا گاهیو سیاست شود

 تشکیل نشده است؛ اصالً پژوهشگر نظربه شکل فرمالیته دارد و الاص

گذاري ورزش عمومی جامعه نقش مؤثري در سیاست باورها و فرهنگ ها:باورها و فرهنگ -2

 باورهاينیز بودن آن و ورزشی و تحرک در جامعه و نهادینهکه فرهنگ ند. اینکنهمگانی ایفا می

 سایر خصوصی و اینکه بخشهمچنین، د و نترویج دارر دامردم نسبت به ورزش چه مق فرهنگی

حد نظامی تاچه نیروهاي حتی و بهزیستی ،درمان و بهداشت ،هادانشگاه ،وپرورشآموزش مثل نهادها

ي گذارآوري، اعتقاد و باور دارند، در سیاستسود براي با ورزش همگانی همراهی و گذاريسرمایه به

  صحیح ورزش همگانی مؤثرند؛

. دنکنشرایط اقتصادي نقش اساسی ایفا میگذاري در هر بخش، : براي سیاستایط اقتصاديرش -3

برداري از بهره ها،شدن سیاستعملیاتی و رغبت ایجاد براي کافی امکانات و تجهیزات مناسب، بودجۀ

 زشگذاري در ورتا سیاست دنکنفراهم میمنابع مالی و دسترسی به امکانات الزم این امکان را 

  نحو صحیح انجام شود؛مگانی بهه

داشتن تعاریف واحد و همگون از ورزش همگانی، شناخت وضعیت  تحلیل، تفسیر و تدوین علمی: -4

گذاري، طرح مسئله، ها و تهدیدها، تدوین فلسفۀ ورزش، هدففرصت ضعف،، نقاطقوتنقاط ،موجود
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کنار داشتن ظایف هر نهاد درو و و تعیین سهم شناخت محیط و تحلیل آن، تدوین برنامۀ جامع

  ؛شود انجام صحیح نحوبه همگانی ورزش در گذاريد تا سیاستنکنگذار، کمک میستمدیران سیا

 انجام اريذگسیاست اصالًتوان گفت ، میمصاحبه شوندگانبرخی از با توجه به نظر  زمینهدراین

 کشور فلسفۀ آن این است که علت .دندار جایگاهی همگانی ورزش ،کشور فلسفۀدر  زیرا است؛ نشده

 و است رتبه بندي ازنظر مدال کسب و قهرمانی حوزة در وزارت اولویت و است قهرمانی و آوريمدال

 ايفلسفه ؛ زیرا،نیست مطرح همگانی ورزش و اجتماعی هايآسیب کاهش یا سالمت حوزةمطلقاً 

، توجه بیشتر به ورزش جامع رحط از بعد دوره یک ،هستند مقطعی هاگذاريسیاستو  نداریم

 هاي نهم و دهمدوره به ورود و خاتمی آقاي هشتم دورة از بعد و کردند مطرح همگانی را

 مبناي دور از کشور ورزش جامع سند کردنخارج و وزارت ورزش در تغییرات و جمهوريریاست

 نه ،بانوان نتاومع و همگانی ورزش ادغام ساختار و شد نیز کمرنگ همگانی ورزش ،گذاريسیاست

  ؛گیرد قرار توانست واقعی جایگاهدر  نه و ساختاري جایگاهدر 

زمینۀ ها درالزم است از نتایج پژوهشگذاري صحیح براي انجام سیاست ها:مطالعات و پژوهش -5

، مطالعۀ محیطی کشورهاي موفق درزمینۀ ورزش همگانی، ورزش همگانی استفاده شود. همچنین

، بودن عملکرد با استانداردهاي علمیگذاري و منطبقبودن فرایند سیاستها، علمیآنبرداري از الگو

 شود. منجر میگذاري صحیح در ورزش همگانی به سیاست

ین هدف پژوهش بود. با بررسی دوم ،گذاري در ورزش همگانی کشورشناسی فرایند سیاستآسیب

ترل، ساختار ضعیف، ضعف و کن رتظاندر عامل ضعف  کنندگان در مصاحبه، هشتنظرهاي شرکت

ملکرد ضعیف نیروي انسانی، ها، منابع مالی محدود، عریزي و اجرا، عملکرد ضعیف رسانهدر برنامه

در  گذاريعنوان آسیب در فرایند سیاستهب ،مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی قوانین و

ها هاي مرتبط با آنو مقوله ملوادر جدول شمارة دو، این عند. ورزش همگانی کشور شناسایی شد

 اند.ارائه شده
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 گذاری در ورزش همگانیشناسی فرایند سياستآسيب -2جدول 

 کردنایمقوله و کدگذاری ،(2011) کارپنتر و استرابرت روش با هاداده تحليل

 گذاری در ورزش همگانی شامل چه مواردی است؟یند سياستشناسی فراآسيب -2 سؤال

 (هامضمون) هاشده از مصاحبههای استخراجلهقوم

نظام نظارت جدي اداري و پارالمپیک، فقدان  و المپیک ملی کمیتۀ نکردنپیگیري

 .هاي مسئولنداشتن وزارتخانهتوجهها،  بر اجراي سیاست مند
 ضعف نظارت و کنترل

نی و گاهمهاي استانی، وجود فدراسیون ورزش هايهیئت و وزارتخانه نبود سامانۀ

، آن بودنغیرسازمانی و همگانی نظر وزارت ورزش، معاونتمستقیم زیر فعالیتنداشتن 

 .ارتباطی میان نهادهاي مسئول نظام ضعفنداشتن ساختار مدیریتی مناسب، 

 ساختار ضعیف

 ریزي جامعاي جامع، نبود برنامهنداشتن وحدت رویه و برنامه گان،گیرندتعدد تصمیم

هاي بلندمدت، ، تمرکز بر برنامهربطذيکت تمام مسئوالن ارمشو کاربردي با 

ها حد به تبدیل سیاستازشده، توجه بیشبینیهاي پیشها و طرحبودن برنامهدیربازده

نداشتن به فرایند توجهازحد به استنادها، ها، توجه بیشنامهها و آیینبه دستورالعمل

 .الملی و ایجاد فاصله با جهانبین

ریزي و رنامهب درضعف 

 اجرا

 هاعملکرد ضعیف رسانه سازيفقدان فرهنگ

اساس میزان محدود منابع هاي ناهماهنگ برگذاريدولت، سیاست به مالی وابستگی

 .مالی و امکانات
 منابع مالی محدود

مداوم  اي مسئوالن و تغییرگیري سلیقهنکردن از پیشکسوتان، تصمیماستفاده

 ن عمل.دوب ها، شعاردادنسیاست

عملکرد ضعیف نیروي 

 انسانی

فدراسیون خواهی ها و زنجیروارنبودن اهداف، سهمنبودن سیاستتمرکزگرایی، نهادینه

  .هاهاي ورزشی سازمانو وزارت ورزش از برنامه
 قوانین

نشدن شناسیها، آسیبها، مدارس و کارخانهماندن ساعات زیاد دانشگاهاستفادهبدون

  .اي صاحب سبک و ایرانرهشوبین ک فاصلۀ

مشارکت محدود مراکز 

 علمی و پژوهشی

 

 : ري در ورزش همگانی به شرح زیر هستندگذاهاي فرایند سیاستآسیب

ي گذارنظارت و کنترل دقیق مسیرها و فرایندها درزمینۀ سیاست سیستم ضعف نظارت و کنترل: -1

 نکردنپیگیري هاي مالی و انسانی شود.یهماو سرجمله اتالف وقت می تواند مانع بروز مشکالتی از

ها و بر اجراي سیاست نظام مندجدي اداري و  نظارتفقدان  پارالمپیک، و المپیک ملی کمیتۀ

گذاري در ورزش همگانی با شوند فرایند سیاستسئول موجب میهاي منداشتن وزارتخانهتوجه

 آسیب جدي مواجه شود. 

 بتواند که ندارد وجود هاسیاست آن اجراي بر نظام مندي و اداري يجد نظارت ظاهراً کهمعنااینبه»

 ،آن مجموعۀزیرو  دنس قرار دارورزش در رأ عالی شوراي و ورزش وزارت .کند تصحیح را هاسیاست

 و کنندهتعیین که ییجا در رسدمی نظربه اما ؛است همگانی فدراسیون و همگانی معاونت
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 هستیم مشکل دچار ،باشد چگونه نظارت سیستماتیک یندفرا و داشب کجا هاسیاست کنندةتصویب

 ؛«هستید شناسیآسیب دنبال شما اگر ؛است اصلی آسیب اینکه 

هاي بروز آسیب به فرایند ریتی و سازمانی، زمینه: وجود ساختار قدرتمند مدیساختار ضعیف -2

 هايتهیئ و وزارتخانه نۀماسا حاضر، نبود، درحالاما متأسفانه دهد؛گذاري را کاهش میسیاست

نظر وزارت ورزش، نداشتن مستقیم زیرفعالیتهاي همگانی و وجود فدراسیون ورزش استانی،

ارتباطی میان  نظام ضعفنیز نداشتن ساختار مدیریتی مناسب و  و همگانی معاونت بودنغیرسازمانی

است و به فرایند  دهش ر مدیریتی و سازمانی قدرتمندمانع وجود یک ساختا ،نهادهاي مسئول

 گذاري در ورزش همگانی آسیب رسانده است. سیاست

 هايصحبت همگانی ورزش بارةدر تاکنون ،انقالب پیروزي از بعداز نظر برخی از مصاحبه شوندگان »

 شناسیپژوهشگر، آسیب اعتقادبه اما اند؛شده کارو  تشکیل زیادي يهاکارگروهاست.  شده زیادي

 ادبیات به هنوز یعنی ؛دارند جداگانه یتعریف همگانی ورزش از همه است؛ زیرا، دهنش انجام کار این

 مقام االترینکه ب کشور ورزش عالی شوراي در دستور این .مایهنرسید همگانی ورزش در مشترک

 بایدنیز حضور دارند  ربطذي نمعاونا و دبیر جلسه به عنوان ورزش وزیر جمهوري،رئیسکشور یعنی 

 ؛« .ودمطرح ش

در یک اي زنجیروار است که خلل گذاري چرخهفرایند سیاست ا:ریزي و اجرضعف در برنامه -3

گیرندگان، ریزي و اجراي آن، تعدد تصمیمرساند. در بخش برنامهبخش به کل فرایند آسیب می

 برربط، تمرکز و کاربردي با مشارکت تمام مسئوالن ذي اي جامعرویه و برنامه نداشتن وحدت

تبدیل  ازحد بهشده، توجه بیشبینیهاي پیشها و طرحبودن برنامههاي بلندمدت، دیربازدهرنامهب

نداشتن به فرایند توجهازحد به استنادها، ها، توجه بیشنامهها و آیینها به دستورالعملسیاست

رزش همگانی و درگذاري اند تا کل فرایند سیاستموجب شده ،الملی و ایجاد فاصله با جهانبین

 آسیب ببیند. 

 این براي توانمی که یمهم هايآسیب ازبا توجه به نظر مصاحبه شوندگان این تحقیق »

 و هاطرح بودندیربازده یادشده، هايوزارتخانه در الزم توجه و دقتنبود  ،ذکر کرد گذاريسیاست

 نمسئوال تمام مشارکت با هک کاربردي و جامع ریزيشده و فقدان برنامهبینیپیش هايبرنامه

 ؛«باشدشود، میمی تنظیم ربطذي

نیز باورها و فرهنگ عمومی جامعه و  کهطورکه قبالً گفته شد،همانها: عملکرد ضعیف رسانه -4

ایفا گذاري صحیح ورزش همگانی در سیاستنقش مؤثري  خصوصی و دولتی، هايبخش هايباور

نی عامل مهمی در جلوگیري از ورزش همگا نۀمیزجامعه در کنند. باور و فرهنگ صحیحمی

سازي و شود که فرهنگ، این سؤال مطرح می. اکنونگذاري آن استرسیدن به فرایند سیاستآسیب
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 ارهباینها قدرتمندترین نهاد مسئول در، رسانهشکنجام شود؟ بدونایجاد باور از چه طریق باید ا

ري در گذای جدي به فرایند سیاستیق آسیبطرن سازي از ایفقدان فرهنگهستند که متأسفانه 

  ورزش همگانی وارد کرده است؛

د ینهستند تا به پشتوانۀ آن فراگذاران منابع مالی ابزاري دردست سیاست منابع مالی محدود: -5

دولت موجب شده است که  به مالی اما وابستگی ؛نحو صحیح انجام دهندگذاري را بهسیاست

هاي ناهماهنگی انجام شوند و فرایند گذاريابع مالی و امکانات، سیاستنم اساس میزان محدودبر

 گذاري در ورزش همگانی با مشکل مواجه شود. سیاست

 جمعیت براساس یا امکانات و پول براساسو  بیندمی را خودش بخش فقط شخصی هر»

 ورزش براي اريذگآسیب سیاست .کند ریزيبرنامه خواهدمی خود امکانات و تجهیزات پوشش،تحت

 باید هابرنامه و واحد سیاست .باشد داشته برنامه خودش براي باید بخش هر همگانی این است که

 یافتهتوسعه کشورهاي در اینکه تصور و باشیم داشته پول باید همگانی ورزش در .دنباش متفاوت

 دراگر  اما ؛کندمی کمک کار براي یافتگیتوسعه این ،کنید کار همگانی ورزشروي  خواهیدمی

 ،تجهیزاتو به  کنید هزینه باید ،کنید کار همگانیورزش روي  تازگیبه خواهیدمی دیگر کشوري

 این .است متفاوت همگانیورزش  زمینۀدر کار کشوري هر در ،پس ؛نیاز دارید اعتبارات و امکانات

 همگانی ورزش ۀسعتو به، کنید تجهیز را همگانی ورزش اگر نیاز نیست؛ تجهیزات که است غلط

 ؛«کندکمک می

ترین سرمایۀ آن سازمان است مهمنیروي انسانی ، یدر هر سازمان عملکرد ضعیف نیروي انسانی: -٦

توان کمبودهاي موجود در سایر وري از آن میهرهو باین نیروي انسانی با عملکرد درخشان که 

لکرد سرمایۀ انسانی عف در عمض و . خللهاي مالی جبران کردرا ازجمله کمبود سرمایهها بخش

ها تغییرات مداوم سیاست اي مسئوالن،گیري سلیقهنکردن از پیشکسوتان، تصمیماستفادهازجمله 

اند، بلکه خود عاملی تنها سایر کمبودها را جبران نکردههاي بدون عمل، نهدادنها و شعارتوسط آن

  ست.ده اگذاري در ورزش همگانی شزا در فرایند سیاستآسیب

که به فعالیت پیشکسوتان  اننداز نیروهایی مبا توجه به نظر مصاحبه شوندگان تحقیق بهتراست که »

ها را گذریم و توانمندي آنها میاز کنار آن یراحتما به اما کنیم؛استفاده  مندندزمینه عالقهدراین

مقدار  بانیز که بازنشسته هستند و  استفاده و نیروهاییدونبسیار زیاد ب يفضاهابا گیریم. نظر نمیدر

 هاآن هاي آموزشی اطالعاتدوره برگزاري با .استفاده کنیم پیشکسوتانتوانیم از کمی بودجه می

سراغ چیزهایی نباید دهی براي سازمان درواقع،. .گیریم کارهها را بآنتوانیم میشود و می روز به

 ؛نرویم هاکردهتحصیل و هاسراغ باشگاهگذاري فقط ت. براي سیاسن هستندختیارمااکه فقط دربرویم 
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ز ورزشکارانی که ا ؛ مانندکه خارج از این گود هستند ي برویمدرصد بسیاري از افراد دیگرسراغ 

 ؛«اندهاي گمنام بیرون آمدهمحیط

هاي و هماهنگی، قابلیتگونه اي طراحی شوند تا درعین تمرکز قوانین و مقررات باید به قوانین: -7

اي، آداب قوانین بدون توجه به شرایط منطقهبودن سو، متمرکزپذیري نیز داشته باشند. ازیکانعطاف

ها و بودجه و امکانات موجود و هاي بالقوه در استانمایهبودن به سرتوجهمردم، بیو فرهنگ و رسوم

 وزارت و فدراسیون خواهیاهداف و سهم زنجیروارنبودن ،هاسیاست نبودننهادینه دیگر،ازسوي

وارد  آسیب جدي گذاري در ورزش همگانیبه فرایند سیاست ،هاسازمان ورزشی هايبرنامه از ورزش

  .اندکرده

بخواهد اگر سازمانی  .خواهی است، سهمزندمیآسیب گذاري یند سیاستز مواردي که به فرایکی ا»

خواهی فدراسیون یا وزارت ورزش سهمهاي دیگر مانند انسازم ،ریزي کندبراي ورزش خود برنامه

ی توجه شود. فضاي تهدید که یزداباید به تمرکز .ها هماهنگ نشده استکنند که چرا با آنمی

تا  شودی پرهیز یاز تمرکزگرا ؛ بنابراین، بایدشودبار دولت زیاد می ،رودی مییسمت تمرکزگرابه

مانعی براي رشد ورزش کشور  ،ورتصاین؛ درغیربرودي سازسمت خصوصی ورزش رشد کند و به

 ؛«دکناري ذگخود سیاست برايباید ی سازمانهر  ،دیگرعبارتبه .شودایجاد می

هاي کز علمی و پژوهشی ازطریق ارائۀ طرحمرا مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی: -8

 ،همگانی ي عملی درقالب ورزشها، ازطریق فعالیتمطالعات میدانی و تطبیقی و همچنین، پژوهشی

، حاضرگذاري در ورزش همگانی شوند. درحالرسیدن به فرایند سیاستاز آسیبتوانند مانع می

 شناسیبه آسیب براین،اند. افزونمانده استفادهها بدونکارخانه و مدارس ،هادانشگاه زیادي در اتساع

  شود.جهی نمیایران تو و همگانی ورزش ۀزمینسبک درصاحب کشورهاي بین شدهفاصلۀ ایجاد

 شود،صحبت می فضاهاي ورزشیکه از زمانی ،مثالعنوانبه ؛ی کنیمیشناساباید ها را آسیب»

نیز  هاخانهو سایر وزارت هاهکارخان ها، مدارس،دانشگاه دراما  ؛رویممی هاسراغ باشگاه بالفاصله

د. در نروبین میاز نشدنگیرسیددلیل و به انداستفاده ماندهدونفضاهاي خوب زیادي داریم که ب

 این از توانیممی هاي ورزشیۀ پژوهش ورزشی و هم انجام فعالیتزمینساعات، هم دربرخی از 

  .«اندرفته نیزازبین  ،انداستفاده ماندهکه وقتی بدونحالیدر ؛کنیمخوبی استفاده به فضاهاي ورزشی

بود. طبق  بعدي پژوهش حاضرسؤال  ر ورزش همگانی، هدفگذاري دارائۀ الگوهایی براي سیاست

سازي، مدیریت سازمانی، الگوهاي فرهنگی و دینی، شده، مطالعات تطبیقی و بومیهاي انجامبررسی

در جدول شمارة شده براي این سؤال هستند. هاي شناساییوهاي مبتنی بر پژوهش علمی، مؤلفهالگ

 . اندها آمدههاي مرتبط با این مؤلفهسه، مقوله
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 گذاری در ورزش همگانیالگوهایی برای سياست -3ل جدو

 کردنایمقوله و کدگذاری ،(2011) کارپنتر و استرابرت روش با هاداده تحليل

 ؟ذاری در ورزش همگانی استفاده کردگتوان برای سياست، از چه الگویی مینظر شمابه -3سؤال 

 (هامضمون) هامصاحبه از شدهاستخراج هایمقوله

کردن ها براي همسوهاي واحد آني کشورهاي موفق دنیا و مطالعۀ سیاستالگو

ها با هاي مختلف، الگوي کشورهایی که وزارت ورزش و بهداشت آنهاي بخشفعالیت

 .سازي الگوهاي موفق جهانکنند و بومیهم همکاري می

مطالعات تطبیقی و 

 سازيبومی

گذاري در ها، پذیرش تولیت سیاستيریزها و برنامهديبناصالح ساختارها، سهمیه

ها و ها، خالقیتها، ایدهها، نوآوري، ایجاد جایگاهی براي طرح اندیشهوزارت ورزش

 .ها به سیاستتبدیل آن

 تغییرات ساختاري

اي از استفاده از امکانات، ایجاد شبکه نظارت و همراهی در اجرا و مجوز،صدور 

م هاي اجرایی، تعریف نظاهاي مکمل براي دستگاهيریزهم، برنامهبههاي متصلفعالیت

 هاي کالن نظامگسترش ورزش همگانی در راهبرد

الگوهاي عملیاتی و 

 اجرایی

 الگوهاي فرهنگی و دینی ن )ع(هاي معصوماسازي، راهکارهاي دینی و توصیهش و آگاهیآموز

با همراه قیق د طالعاتمانجام ، اها و تهدیدهفرصت ضعف،، نقاطقوتمطالعۀ نقاط

 سرشماري 

الگوهاي مبتنی بر 

 پژوهش علمی

 

به شرح زیر  ها استفاده کرد،از آنگذاري در ورزش همگانی توان براي سیاستالگوهایی که می

 هستند: 

هاي بردن از الگوي کشورهاي موفق دنیا و مطالعۀ سیاستبهره سازي:مطالعات تطبیقی و بومی -1

گیري از الگوي و همچنین، بهره هاي مختلفهاي بخشفعالیت کردنها براي همسونواحد آ

، سازي این الگوهاکنند و بومیها با هم همکاري میو بهداشت آن کشورهایی که وزارت ورزش

  اري در ورزش همگانی سازنده باشد.گذد براي سیاستتوانمی

چند سیاست تطبیقی داشته که ، این است فاده شودتواند استینه میزمدراینی که یهاالگویکی از »

در ملی المپیک دارند و  کمیتۀ ،جاي وزارت ورزشهبعضی از کشورهاي دنیا ب ،براي مثال ؛باشیم

آن  هم فعالیت داشته باشند که توانند باوزارت ورزش و بهداشت یکی است و می ،بعضی از کشورها

 این الگو نیز د ونداربا هم  ر و بهتريی بیشتیراستازش همزیرا، سالمتی و ور ؛تر بودندموفق کشورها

 ؛«ایران باشد ورزش همگانیگذاري سیاستی براي یالگوتواند می

اصالح، نوسازي، اعمال تغییرات با توجه به زمان و مکان و منابع مالی و  تغییرات ساختاري: -2

اصالح ساختارها،  ند.نحصاري مطرح باشعنوان الگویی اهد بنتواننی میانسانی در ساختار ورزش همگا

، ایجاد گذاري ورزش همگانی در وزارت ورزشها، پذیرش تولیت سیاستریزيها و برنامهبنديسهمیه
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، ازجمله ها به سیاستها و تبدیل آنها، خالقیتها، ایدهها، نوآوريجایگاهی براي طرح اندیشه

 تغییرات ضروري هستند؛

استفاده از امکانات، ایجاد  نظارت و همراهی در اجرا وصدور مجوز،  جرایی:الگوهاي عملیاتی و ا -3

هاي تکراري فعالیتاز انجام استقالل مانع داشتن عین هم که دربههاي متصلاي از فعالیتشبکه

ریف نظام گسترش ورزش همگانی در هاي اجرایی و تعهاي مکمل براي دستگاهریزيشوند، برنامه

  ذاري در ورزش همگانی استفاده کرد.گتوان براي سیاستمی نظام الگویی است کهراهبردهاي کالن 

 تهیئ هايگذاريسیاست درراستاي توانندمی که هستند منابعی بهترین هاسازمان رسدمی نظربه»

کنند.  ایفا را هاانجمن و کمیته نقش بردارند و گام تحرک ایجاد و نیاز رفع به نسبت فدراسیون و

 و ناظر عنوانهب و دارند گذاريهدف و گذاريسیاست نقش صرفاً  هاتهیئ ای فدراسیوندیگر، يازسو

 متقاضیان درخواست به توجه با را پیشرفت شرایط و زمینه کردن هرگونهفراهم و کنند کمک حامی

 براي تامکانا از استفاده، اجرا در مجوز، نظارت، همراهیصدور جمله ؛ ازدهند قرار اعضا دراختیار

. موجود هايورزش به مردمی نیروهاي و خصوصی بخش ورود انگیزة ایجاد و شگستر ،ترویج

 ریزيو برنامه گزینیهدف ،هماهنگی ،سازيآگاه و آموزش بر را خود تمرکز تهیئ یا فدراسیون

  ؛«بگذارد

ومان )ع( هاي معصازي، راهکارهاي دینی و توصیهسآموزش و آگاهی دینی: و فرهنگی الگوهاي -4

ذاري در ورزش همگانی از گتوان براي سیاستشوند که میرهنگی و دینی محسوب میالگوهاي ف

 ها استفاده کرد.آن

)ع( ن اها و راهکارهاي معصومتوصیه و دین مبین اسالم ،گذاريترین روش براي سیاستمهم»

 ؛«دکار برده شونبه وشوند هماهنگ  فناوريد بود که باید با علم و نهخوا

اي علمی و پژوهشی و کسب نتایج ازطریق مطالعۀ الگوهاز  نی بر پژوهش علمی:الگوهاي مبت -5

با سرشماري، همراه دقیق مناطق مختلف  عۀها و تهدیدها و نیز مطالفرصت ضعف،، نقاطقوتنقاط

 . ذاري در ورزش همگانی استفاده کردگتوان براي سیاستمی

از  پژوهش علمی رساند.ما را به جواب می می()مبتنی بر پژوهش عل الگوي مرسوم نظر پژوهشگر،هب»

ها فرصت، ضعف واقعینقاطقوت و نقاط حفظ و ثبت، درونی و بیرونی وضعیت، محیطی ۀمطالعجمله 

ضعف نقاطقوت و توجه به نقاط با شودپیشنهاد می .استفاده از کارشناسان، و تهدیدهاي واقعی

ها یم در تهران سیاستانتظار داشته باشنباید نیم. تدوین کهاي مناسب م راهبردها و سیاستبتوانی

اي و استانی صورت منطقههاین کار ب و بهتر استدهد نقاط کشور جواب  ۀرا بنویسیم و در هم

 «.گیردصورت 
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 نتایج بخش کمی 

این سؤال به صدد هستیم در د.شونامه ارائه میآمده از تحلیل پرسشدست، نتایج بهدر این بخش

گذاري ورزش همگانی نقش بیشتري هاي موجود در فرایند سیاستآسیبیک از کدام که پاسخ دهیم

 دارند؟ها نسبت به سایر آسیب

گذاري ورزش همگانی هاي موجود در فرایند سیاستهاي آسیبدر جدول شمارة چهار، میانگین رتبه

است،  05/0از سطح  کمترکه  ده صفر استآمدستهبا توجه به اینکه سطح معناداري ب آمده است.

هاي موجود در ورزش همگانی، هاي آسیبتوان نتیجه گرفت که باوجود تفاوت در میانگین رتبهمی

گذاري ورزش هاي موجود تقریباً در یک سطح، فرایند سیاستنیست و آسیبدار آزمون فریدمن معنا

 دهند.تأثیر قرار میهمگانی را تحت

 
با استفاده از آزمون  گذاری ورزش همگانیای موجود در فرایند سياستههای آسيبين رتبهميانگ -4جدول 

 فریدمن

 هاميانگين رتبه گذاری ورزش همگانیهای موجود در فرایند سياستآسيب ردیف

 19/7 نظارت و کنترلدر ضعف  1

 37/7 ها و غیرهها، هیئتخانهوزارتدر ساختار نامناسب و ضعف  2

 35/7 ن نهادهاي مسئولمیانظام ارتباطی درضعف  3

 17/7 جامع گیرندگان و نداشتن وحدت رویۀتعدد تصمیم 4

 ٦9/٦ هابودن برنامهدیربازده 5

 52/8 منابع مالی محدود ٦

 8 هاعملکرد ضعیف رسانه 7

 13/7 اهنبودن سیاستقوانین متمرکز و نهادینه 8

 3٦/9 عملکرد ضعیف نیروي انسانی 9

 24/8 کز علمی پژوهشیمشارکت محدود مرا 10

 27/7 نبود روش و الگوي منسجم 11

 0٦/٦ بودن ورزش همگانیدولتی 12

 79/5 مندنبود پژوهش نظام 13

 59/8 هاگذاريشدن نقش مردم و جراید در سیاسترنگکم 14

 

 گيرینتيجهبحث و 
گذاري یاستفرایند سشناسی سیبآبه  ،پژوهش حاضر با روش ترکیبی در دو بخش کیفی و کمی

گذاري، (، منفعت عمومی جامعه از سیاست1387فرد )همگانی پرداخت. به عقیدة دانایی ورزش

هاي نهادي، هاي کالن دولت و نظامتطابق سیاست با اهداف و راهبرداثربخشی، سازگاري و میزان 
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ها ستفاده از آناملی هستند که با اعو ،هاي جامعهانعکاس ارزش و برابري وانونی و اصالحی، انصاف ق

 . گذاري قضاوت کردیک سیاست یا فرایند سیاست توان درمورد درستیمی

وهش بر این کنندگان در پژآمده از اولین سؤال بخش کیفی، بیشتر شرکتدستطبق اطالعات به

هاي مؤثر شود و مؤلفهانجام نمیورزش همگانی کشور در صحیحی گذاري عقیده بودند که سیاست

ها، شرایط هاي سازمانی، باورها و فرهنگاري ورزش همگانی کشور شامل مؤلفهگذدر سیاست

هاي سازمانی ها هستند. مؤلفهمطالعات و پژوهشنیز اقتصادي، تحلیل، تفسیر و تدوین علمی و 

مسیر هاي همگانی و ورزش سند توسعۀشامل راهبردهاي مقام معظم رهبري، اسنادي همچون 

هاي همگانی، ارزیابی و پیگیري آن، ترویج ساختار مدیریتی ورزش آن، سند تحول و انیبحر

لحاظ کمی و کیفی و فناوري اطالعات و ارتباطات، مشارکت هاي همگانی ازدسترسی به ورزش

نهادهاي عمومی و مردمی، برگزاري مستمر رویدادهاي مختلف، توجه به ورزش قهرمانی، توجه به 

هاي ه از توانمندي افراد، گسترش رشتهوري و استفادبهره هاي اجتماعی،آسیب ورزش براي کاهش

ربط، میزان حضور يهاي ذدولتی و سازمانو غیر هاي دولتیمختلف با همکاري نهادها و دستگاه

ربط، وضع قوانین هاي ذيدولتی و سازمانهاي دولتی و غیرهاي نهادها و دستگاهورزش در برنامه

ها شامل باورها و ریزي براي آن هستند. باورها و فرهنگنامهتوجه به ورزش و بر زش، میزانور

 فرهنگی بودن آن، باورهايورزشی و تحرک در جامعه و نهادینهفرهنگ عمومی جامعه، فرهنگ 

 ،هادانشگاه ،وپرورشآموزش مثل نهادها سایر خصوصی و گذاري بخشمردم نسبت به ورزش، سرمایه

. شرایط اقتصادي شامل امکانات و نظامی هستند روهاينی حتی و بهزیستی ،درمان و بهداشت

 برداري از منابعبهره ها،شدن سیاستعملیاتی و رغبت ایجاد براي کافی تجهیزات مناسب، بودجۀ

. تحلیل، تفسیر و تدوین علمی شامل داشتن تعاریف واحد و و دسترسی به امکانات الزم هستندمالی 

ها و تهدیدها، فرصت، ضعف، نقاطقوتموجود و نقاط مگانی، شناخت وضعیتهمگون از ورزش ه

گذاري، طرح مسئله، شناخت محیط و تحلیل آن، تدوین برنامۀ جامع و تدوین فلسفۀ ورزش، هدف

ها شامل مطالعات و پژوهش. گذار استایف هر نهاد و داشتن مدیران سیاستتعیین سهم و وظ

بودن فرایند ها و علمیبرداري از آنی، الگودرزمینۀ ورزش همگانمطالعۀ محیطی کشورهاي موفق 

  رد با استانداردهاي علمی هستند.بودن عملکگذاري و منطبقسیاست

که در  دشگذاري ورزش همگانی، این سؤال مطرح هاي مؤثر در فرایند سیاستپس از مؤلفه

در فرایند  ،(1387پور )اساس نظر قلیهایی مواجه است. بربا چه موانع و آسیباین فرایند  مانکشور

بیشترین اي هاي داراي نفوذ مدنی و حرفهسیاسی در مقایسه با گروه هايگروه ،گذاري ایرانسیاست

ند در فرای کمترین مشارکت راهاي غیردولتی و نهادهاي مدنی بخش ،رو؛ ازاینتأثیر را دارند

بودن مبادي اطالعات گذاري، محدودسیاستبودن فرایند ، طوالنیگذاري دارند. همچنینسیاست
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هاي گسترده ها، وجود البیاعتماد پایین به اطالعات این بخشویژه مبادي اطالعات غیردولتی و به

وي بروکراسی و سازمان دولتی و قوة مجریه، نبود ارتباط سویژه ازها بهحن علنی و کمیسیوندر ص

گذاري در کشور هاي سیاستواقعیت ،نهاد مدنیگانه دولت، خصوصی و هاي سهتعاملی بین بخش

دولت در دستورگذاري را  هاي وضعیت موجود و نقش بیشترعلتتوان یکی از می ،رواینهستند؛ از

براین، ی، فرهنگی و اجتماعی دانست. افزونهاي اقتصادي، سیاسحضور دولت در بسیاري از فعالیت

ود و پژوهشی با هدف تدوین شسیاستی مشاهده میند براي تدوین بستۀ مپژوهش نظاموجود ضعف 

 .بستۀ سیاسی انجام نشده است

هاي موجود در فرایند که آسیبداد نتایج پژوهش نشان  ،در دومین سؤال بخش کیفی

، ساختار نظارت و کنترلدر جمله ضعف ورزش همگانی کشور شامل عواملی ازگذاري در سیاست

ها، منابع مالی محدود، عملکرد ضعیف عملکرد ضعیف رسانهریزي و اجرا، ضعیف، ضعف در برنامه

در نظارت و کنترل ضعف  .ود مراکز علمی و پژوهشی هستندنیروي انسانی، قوانین، مشارکت محد

نظارت و کنترل دقیق مسیرها و فرایندها درزمینۀ  قبیل ضعف در سیستمشامل مواردي از

نظام ظارت جدي اداري و نپارالمپیک، نبود  و المپیک ملی کمیتۀ نکردنپیگیريگذاري، سیاست

ر ساختا شود. ساختار ضعیف به نبودهاي مسئول میی وزارتخانهتوجهها و بیبر اجراي سیاست مند

وجود فدراسیون  استانی، هايتهیئ و وزارتخانه قدرتمند مدیریتی و سازمانی، نبود سامانۀ

 معاونت بودنمانیوزارت ورزش، غیرسازنظر مستقیم زیر فعالیتنداشتن ، هاي همگانیورزش

مسئول اشاره دارد. ارتباطی میان نهادهاي  نظام ضعف نی، نداشتن ساختار مدیریتی مناسب وهمگا

و اي جامع دگان، نداشتن وحدت رویه و برنامهگیرنریزي و اجرا به تعدد تصمیمضعف در برنامه

ها و بودن برنامهدیربازده هاي بلندمدت،رنامهربط، تمرکز بر بذي کاربردي با مشارکت تمام مسئوالن

ها، توجه نامهها و آیینها به دستورالعملتبدیل سیاست ازحد بهشده، توجه بیشبینیهاي پیشطرح

یجاد فاصله با جهان اشاره دارد. عملکرد ی و الالملی به فرایند بینتوجهازحد به استنادها، بیبیش

به میزان محدود منابع مالی  ،منابع مالی محدود شود.سازي میرهنگها شامل فقدان فضعیف رسانه

نکردن از پیشکسوتان، استفادهرد ضعیف نیروي انسانی نیز به و امکانات اشاره دارد. عملک

هاي بدون عمل دادنها و شعارتوسط آن هامداوم سیاست اي مسئوالن، تغییرگیري سلیقهتصمیم

قوانین بدون توجه به شرایط بودن متمرکزمقررات، و د ازجانب قوانین هاي موجوکند. آسیباشاره می

ها و بودجه و هاي بالقوه در استانی به سرمایهتوجهو فرهنگ مردم، بی اي، آداب و رسوممنطقه

 وزارت و فدراسیون خواهیاهداف و سهم نبودنها، زنجیروارسیاست نبودننهادینه امکانات موجود،

 دود مراکز علمی و پژوهشی شامل بدون. مشارکت محهستندها سازمان ورزشی يهابرنامه از ورزش
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 بین شدهتوجهی به فاصلۀ ایجادها و بیکارخانه و مدارس ،هادانشگاه زیادي در ماندن ساعاتاستفاده

  .ایران است و سبک درزمینۀ ورزش همگانیصاحب کشورهاي

(، 1388) بینیجهان (،1387) نصیرزادهي هابا پژوهشاز پژوهش حاضر آمده دستنتایج به

دارد.  هایی( اشتراک139٦) رهبري پور وجوادي ( و1389) بادآ(، موسوي جهان1388یاراحمدي )

 ها، نبود فرهنگ ورزش همگانی در کشور،ضعف و آسیبها در نقاطاط مشترک تمامی پژوهشنق

بومی محلی، هاي مد و ورزشدرآه ورزش بانوان، روستاییان، معلوالن، طبقات کمتوجهی بکم

رسانی و تبلیغات ضاهاي ورزش متناسب با جمعیت، نبود اطالعبودن امکانات، تجهیزات و فنکافی

لحاظ صص و کارآمد بهنیروي متخریزي جامع، فقدان درجهت توسعۀ ورزش همگانی، نبود برنامه

 شتننداکاري و هماهنگیهمهمگانی، یافته به ورزشختصاصا بودن بودجۀکمی و کیفی، کم

همگانی و فواید رورت ورزش آگاهی از ضتی و تأثیرگذار در امر ورزش، بیها و نهادهاي دولسازمان

  ست یکسان در ورزش همگانی است.مدیریت واحد و سیا نبود آن و نیز

ت سازي، مدیریمطالعات تطبیقی و بومی ،بخش کیفی بعدي سؤال بارةدر شدههاي انجامرسیطبق بر

 توانژوهش علمی، الگوهایی هستند که میفرهنگی و دینی، الگوهاي مبتنی بر پ سازمانی، الگوهاي

سازي شامل ذاري در ورزش همگانی استفاده کرد. مطالعات تطبیقی و بومیگها براي سیاستاز آن

کردن ها براي همسوهاي واحد آنبردن از الگوي کشورهاي موفق دنیا، مطالعۀ سیاستبهره

ها با هم همکاري مختلف، الگوي کشورهایی که وزارت ورزش و بهداشت آنهاي هاي بخشعالیتف

. تغییرات ساختاري شامل اصالح، نوسازي، اعمال تغییرات سازي این الگوها هستندکنند و بومیمی

ها، یزيرها و برنامهبنديانسانی، اصالح ساختارها، سهمیه با توجه به زمان و مکان و منابع مالی و

ها، ، ایجاد جایگاهی براي طرح اندیشهگذاري ورزش همگانی در وزارت ورزشت سیاستپذیرش تولی

. الگوهاي عملیاتی و اجرایی شامل ها به سیاست هستندها و تبدیل آنها، خالقیتها، ایدهنوآوري

هاي فعالیتاي از استفاده از امکانات، ایجاد شبکه صدور مجوز، نظارت و همراهی در اجرا و

هاي مکمل براي ریزيهاي تکراري شوند، برنامهفعالیتاز انجام مانع  عین استقاللهم که دربهمتصل

 الگوهاي .م گسترش ورزش همگانی در راهبردهاي کالن هستندهاي اجرایی و تعریف نظادستگاه

هستند.  )ع( ناهاي معصومسازي، راهکارهاي دینی و توصیهدینی شامل آموزش و آگاهی و فرهنگی

هاي علمی و پژوهشی، کسب نتایج ازطریق مطالعۀ هاي مبتنی بر پژوهش علمی نیز شامل الگوالگو

مناطق مختلف همراه با سرشماري  دقیق ۀها و تهدیدها و مطالعفرصت، ضعف، نقاطقوتنقاط

  هستند.

ی تفاوت معنادار هاي موجود در ورزش همگانهاي آسیببخش کمی، میان میانگین رتبه طبق نتایج

ترل، ساختار ضعیف، ضعف در نظارت و کندر هاي موجود همچون ضعف شود و آسیباهده نمیمش
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ملکرد ضعیف نیروي انسانی، ها، منابع مالی محدود، عریزي و اجرا، عملکرد ضعیف رسانهبرنامه

فرایند ، تقریباً در یک سطح مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشیمقررات و نیز  قوانین و

زان نقش تفاوت معناداري در می ،دهند. همچنینتأثیر قرار میورزش همگانی را تحت گذاريسیاست

و پژوهشی، المللی، منابع علمی هاي داخلی و بینها و سازمانمنابع اطالعاتی موجود ازجمله ارگان

منابع اطالعاتی  وجود ندارد و سایی مسائل ورزش همگانی کشورها براي شنامنابع آماري و رسانه

 پردازند. به شناسایی مسائل ورزش همگانی میجود تقریباً در یک سطح مو

ای اجرایی هو ایجاد هماهنگی ميان دستگاهها الگوی پيشنهادی با هدف کاهش آسيب

 گذاری در ورزش همگانی ایران برای طراحی نظام سياست

حورهاي مختلف، گذاري در مد سیاستهاي فراینها و آسیبترین چالش، مهمدر این پژوهش -1

هاي مسئول در ورزش همگانی به موضوع ی سازمانتوجهنظارت و کنترل، بی در ضعف

اي، منابع مالی ریزي و اجرا، عملکرد ضعیف رسانهاري، ساختار ضعیف، ضعف در برنامهگذسیاست

موضوع  ینۀزمکز علمی و پژوهشی درمشارکت محدود مرانیز محدود، قوانین و مقررات و 

ها برپایۀ که شناخت عمیق این چالشبدیهی است  اري ورزش همگانی فهرست شدند.گذسیاست

، نخستین گام در هاکردن آنها در فرایند مدیریت و برطرفتحلیل آن مطالعات پژوهشی،

ها و مراکز پژوهشی ، دانشگاهآید. در این بخششمار میهگذاري ورزش همگانی در ایران بسیاست

  .کنند باید ایفا فعال یقشن

سازي و باتجربه در ورزش همگانی و بومیقدم یقی و الگوبرداري از کشورهاي پیشمطالعۀ تطب -2

ام بعدي است که باید برداشته شود. با توجه به ها و امکانات موجود، گآن با توجه به توانایی

ان و مراکز توسط کارشناسباید  این فرایند ،شناسی دقیق علمییک روشهاي علمی و داشتن ظرافت

ها گذار با دانشگاههاي مسئول و سیاستگذاري شود. ارتباط تنگاتنگ سازمانعلمی هدف

 د و مسیر آن با حساسیت هدایت شود. وجودو فراینشوند نیازها اعالم  زمینه باید تقویت شود.دراین

مدیریتی این  که شاکلۀضروري است ها پژوهی در دانشگاهمراکز پژوهشی معتبر مانند مراکز سیاست

امناي مشترک از وزارت ورزش، کمیتۀ ملی المپیک و سایر صورت هیئتهب دتوانمرکز می

  ؛هاي اجرایی اداره شوددستگاه

در ارکان نظام ورزش همگانی، که طوريهبضروري است؛ اصالح ساختار موجود ورزش همگانی  -3

. تقسیم کار ملی ندباش کننده نیزیک، تکمیلبر تفکظارت، عالوهو نریزي، اجرا گذاري، برنامهسیاست

دهد. ر این اصالح ساختاري را تشکیل میدولت محوش همگانی و تعیین نقش دولت و غیردر ورز

رت گیرد. نقش اجرا باید با مشارکت مردم صوازحیث ریزي و چه لحاظ برنامهورزش همگانی چه به

  جسته شود؛هاي تخصصی باید برنجمنویژه انهادهاي عمومی و به
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گذاري ورزش در الگوي سیاست ،کت وسیع و فراگیرسازي عمومی و ایجاد مشارآموزش و آگاهی -4

  نقش محوري داشته باشد؛ همگانی ایران

ابتدا باید  ،ورزش همگانی در ایران افزاري توسعۀافزاري و طراحی نرمهاي سختایجاد زیرساخت -5

  مگانی ایران انجام شود؛ول در ورزش هاي مسئتوسط دولت و نهاده

هاي مربوط به ورزش همگانی در اولویت قرار راهبردهاي سازمانی و استانداردسازي فعالیت -٦

  ند؛گیر

ت مسیر ورزش همگانی را از حال ،با ورزش همگانی هاهاي اقتصادي و پیوند نزدیک آنحلراه -7

  د؛کننوابسته به فعالیت مولد تبدیل می

آن در سطح کشور ضروري است. در نظام ورزش  زش همگانی و گسترش شبکۀظام ورطراحی ن -8

و ناظر باید کننده ریز، مجري، پشتیبانیگذار، برنامههاي سیاست، ارتباط و تعامل دستگاههمگانی

 تعریف و عملیاتی شود؛

ش گذار در ورزتذار در سطح کالن و نهادهاي سیاسگپیوند نزدیک بین نهادهاي سیاست -9

 وجود آید؛انی باید بههمگ

ها، ، باید نقطۀ شروع در رسانههاي ورزش همگانی در ایراندر طراحی و تعریف سیاست -10

 د؛نها و نهادهاي تخصصی ورزش همگانی باشها و مراکز پژوهشی، انجمندانشگاه

ی هاي اصلاز اولویت هاملی از وضعیت ورزش همگانی و رصدکردن مکرر آن هايتهیۀ گزارش -11

 ند؛آیشمار میهبراي طراحی ساختار ورزش همگانی ایران ب

ها، آداب ها، مدارس و خانوادههاي بالقوه در دانشگاهنیازسنجی، استعدادیابی و توجه به ظرفیت -12

 ها؛اساس آنریزي برفرهنگ مناطق مختلف کشور و برنامهو رسوم و 

هاي عمومی مشارکت بخش خصوصی و نهادشرایط و رفع موانع کردن ایجاد انگیزه و فراهم -13

 رزش همگانی و رفع مشکالت اقتصادي؛گذاري در وبراي سرمایه

حال منعطف، یکسان، هاي ثابت و درعینها و دستورالعملتهیه و تنظیم قوانین، سیاست -14

و نظارت بر اجراي ربط هاي ذيها به تمام دستگاههمسو، کاربردي، منسجم و جامع و ابالغ آن

  هر منطقه و فرهنگ. هاي ویژةها و سیاستدرکنار تهیه و تنظیم قوانین و دستورالعمل ،هاحیح آنص

هایی ها و چالشري در ورزش همگانی ایران با آسیبگذانشان داد که فرایند سیاست پژوهشنتایج 

و  ريتغییرات ساختا .کردهاي علمی اصالح براساس روش ها را شناخت وکه باید آن استهمراه 

الگوهاي دقیق و علمی براي  ازباید د و نآیشمار میهها بترین آناصالح قوانین از عمده

گذاري باید از مسیرهاي علمی و پژوهشی در فرایند سیاست ،همچنین. کردگذاري استفاده سیاست

 .داشته باشندها و مراکز پژوهشی در این فرایند مشارکت و دانشگاه کردبرداري بهره
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 و تشکر تقدير
نظران مدیران و صاحب ،فدراسیون ورزش همگانیهمکاري  حمایت صندوق پژوهشگران کشور و از

 .میکنقدردانی میو تشکر ، داشتند مشارکتکه در اجراي این طرح علمی و دانشگاهی 
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Abstract 

The purpose of the present study was pathology the process of policy-making in sport for 
all in Iran and presentation the model. Research method in terms of the purpose was 
practical and in view of the nature of the research data was mixed design. Executives and 
experts of sport for all were considered as statistical population. The sampling method for 
qualitative section research was convenient and with using targeted sampling techniques 
and based on the sampling criterion was conducted with16 people. The data were collected 
through interviews. Then data from interviews by Streubert and Carpenter’s method 
(2011) coded and analyzed. For quantitative section samples were selected randomly and 
data were collected by questionnaire. The items of this questionnaire were extracted from 
the systematic interviews with the managers and executives of sport for all. The reliability 
of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha method (α = 0.83). Data analysis 
in this section was done with using SPSS software and Friedman test. In qualitative section 
the results showed that the organizational components, beliefs and cultures, economic 
conditions, analysis, interpretation and compilation of scientific, studies and research are 
the factors affecting in sport’s policy-making and existing damage in the process of policy-
making in sport for all including factors such as poor monitoring, poorly structured, lack 
of planning and implementation, poor performance of the media, limited financial 
resources, poor performance of human resources, rules and limited partnerships, academic 
and research centers. Also, adaptation and localized studies organizational management, 
cultural and religious patterns, patterns based on scientific research, patterns that can be 
used for policy making in sport for all. According to the results in the quantitative section 
there was no significant difference between the mean scores of the damage in sport for all 
and amount role of information sources available. In general, the results showed that the 
sport's policy-making process associated with damages and challenges that they must to 
know and be modified based on scientific methods. The most important items are the 
structural changes and amendments the laws and used of accurate and scientific patterns 
for policy making. 
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