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 چکیده 
همگانی در ها و راهبردهای ورزشی ها و سیاستهدف از انجام این پژوهش، مطالعه برنامه

، وزارت ورزش و جوانانمدیران  راجامعه آماری این پژوهش بود.  كشور زشطرح جامع ور

های همگانی و اعضای هیئت علمی مدیریت ورزش خصصان فدراسیون ورزشتم مدیران و

گیری این ابزار اندازه . روش پژوهش توصیفی و از نوع هدف كاربردی بود.دادندتشكیل می

برای تعیین روایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و بود.  همحقق ساختتحقیق  پرسشنامه 

شد. اقدامشده به اصالح موارد اشاره آنها متخصصان استفاده شد كه پس از اعمال نظر 

برای تجزیه   گزارش شد.  33/3 با استفاده از آزمون آلفای كرونباخ پرسشنامهپایایی  همچنین

 استفاده شد.در بخش آمار استنباطی از آزمون فریدمن، ها از آمار توصیفی و یافتهو تحلیل 

نشان داد كه تفاوت معناداری بین نقاط درونی هر چهار متغیر قوت، ضعف،  های تحقیقیافته

فرصت و تهدید در ورزش همگانی طرح جامع ورزش وجود دارد كه به ترتیب اهمیت در هر 

 تدافعی راهبرد، سواتبر اساس مدل ها نشان داد كه افتهاند. همچنین یمتغیر مشخص شده

-)ضعف درون سازمانی و تهدید بیرونی( در ورزش همگانی طرح جامع ورزش كشور حاكم می

برای برون رفت از این تدافعی ، استراتژی سوات، در چنین شرایطی، بر اساس مدل باشد

كه به استراتژی بقاء )یا اجتناب( شود. بر اساس این استراتژی، وضعیت نامطلوب، ارائه می

كوشد با كم كردن نقاط ضعف از گیرد و میمعروف است، سازمان حالت تدافعی به خود می

 اثرات تهدیدات بیرونی بكاهد، در واقع سازمان برای بقاء خود مبارزه می كند.

فرصت، تهدید  عف،ض  قوت،  ،ورزش همگانی،  طرح جامع،  راهبرد : گان کلیدیواژ  
 

 Email: shabani1362@yahoo.com                                               نویسنده مسئول:*
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 مقدمه
با ماشيني شدن و بي تحرکي زندگي جوامع، ورزش همگاني یکي از شيوه هایي است که افراد 

، 1331تيموری، )رواني و اجتماعي فایق آیند  جسمي، مي توانند با استفاده از آن بر فشار های

ها برای هدایت مردم به سوی اهداف ها و دولت(. ورزش ابزاری مهم در دست حکومت11ص. 

ترین وسيله تربيت همگاني موجود در جامعه معاصر کنوني در ای است، زیرا عمدهبرنامه

(. ورزش همگاني نيز شکلي 11 ، ص.1331 مظفری،)است کشورهای پيشرفته صنعتي، ورزش 

های جسماني است که موجب تندرستي و های جسماني یا حضور منظم در فعاليتاز فعاليت

گردد. از سالمت بدني و رواني شده، روابط اجتماعي را شکل داده و منجر به نتایج مثبت مي

سوی دیگر، با تقویت بنيه جسماني و پرورش ابعاد رواني و اجتماعي در این ورزش، به ورزشي 

های خورد و با توجه به آن در عرصهت )ورزش قهرماني( پيوند ميکه رقابت در آن مطرح اس

، 2002کولينس،) اللملي گرددها و افتخارات ملي و بينآمدن ارزشتواند موجب پدیدمختلف مي

 (. 21 ص.

های جسماني است. در جوامع بدوی و یا در گر تمایالت دروني انسان به فعاليتتاریخ بيان

های بدني بخش نداشت ليکن فعاليتیافته وجودبدني سازمانهای تربيتبرنامه فرهنگ باستاني،

یافته از های سالم، قوی و پرورشداده، بدنالینفک زندگي روزمره انسان را تشکيل مي

های تفریحي که مترادف ورزش همگاني ورزشاست. خصوصيات ظاهری مردم آن زمان بوده

بخش و ، فرحغير رسميی ورزشي ساده، کم هزینه، هااست، پرداختن به مجموعه ای از فعاليت

با نشاط است که امکان شرکت در آنها برای همه افراد وجود داشته باشد. ورزش همگاني و 

شود که عبارتند از: تفریحي در قالب پنج فعاليت و برنامه جداگانه و مرتبط با هم، اجرا مي

 برون بخشي و ورزش باشگاهي بخشي، ورزشورزش آموزشي، ورزش غيررسمي، ورزش درون

ها معموال به (. این فعاليت13، ص.1331مطالعات تفضيلي توسعه ورزش همگاني و تفریحي، )

ها و صحراها و ها، دشتصورت انفرادی و یا دسته جمعي و در اماکني مانند استادیوم، پارک

-سازمان (.21، ص.1332، پور محمد علي)پذیرد های طبيعي داخل و خارج شهر انجام ميمکان

ریزی های ورزشي بر حسب شرایط محيط دروني و بيروني خود و با استفاده از فرایند برنامه

طابق با ای، مکتشف و تقویتي منوآورانه، توسعه راهبردهایبه ميزان مختلف از راهبردی، 

اهداف خود  ت رقابتي برای رویارویي با این تحوالت و دستيابي بهها  و وضعيجذابيت برنامه

در سازمان های کشور با  راهبردیریزی فرایند برنامه (.41، ص. 1991تيبالت، ) انداستفاده کرده

، فقدان تجزیه و راهبردیریزی نظر در ميان مسوالن در مورد بر نامهمشکالتي مانند نبود اتفاق

های نبودن گزینه ها، روشنها و خطرهای ملي، توجه ناکافي به ارزشتحليل جامع فرصت
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، اجرای ضعيف ائل، پایبند نبودن به اولویت های راهبردیدر برخورد با مس مختلف و راهبردها

نيز روبرو  راهبردیو نقصان در نظارت  و ارزیابي نتایج عملي بر نامه ریزی  راهبردیهای برنامه

اند، سعي شتهکشورهایي که در ورزش پيشرفت دا (.11، ص. 1330قاسمي جاوید، ) استبوده

و ساختار مناسب، در جهت گسترش آن گام  راهبردهای توسعه و ایجاد اند با ارائه برنامهکرده

 (.43، ص.1334،  بدری آذین) بردارند

های آن برای در جهت تجهيز منابع سازمان و وحدت بخشيدن به تالش های راهبردیبرنامه

های دروني و بيروني هر امکانات و محدودیتنيل به رسالت و اهداف بلند مدت، با توجه به 

های ها و تهدیدهای داخلي و فرصتها و ضعفقوت ،. در این فرایندشودطراحي مي سازمان

بلند مدت برای شوند و با توجه به ماموریت سازمان، اهداف شناسایي مي 1سواتبيروني سازمان 

اقدام به انتخاب  مختلف هاین گزینهبرای دستيابي به این اهداف، از بيگردد، آن تدوین مي

از تهدیدها  ها از بين برود وها، ضعفگيری از فرصتها و با بهرهکه با تکيه به قوت هایيراهبرد

 (.29، ص. 1334الواني، ) پرهيز شود تا در صورت اجرای صحيح باعث موفقيت سازمان گردد

متتالطم در روشتن کتردن مستير آینتده       ها در محيط تواند به سازمانمي راهبردیریزی برنامه

پيش بيني و ایجتاد تیييترات   ، های کليدی و کاهش تأثير تهدیدات محيطيمندی از فرصتبهره

های داخلي سازمان  تدوین مبنایي منطقتي و  ها و رفع ضعفگذاری روی قوتمورد نياز  سرمایه

متثثر  توانتایي    راهبردهتای  و تتدوین  راهبردیگيری  بوجود آوردن تفکر ی تصميمقابل دفاع برا

پاسخ مثثر به تیييرات سریع محيطي  تدوین اهدافي روشن برای کارکنان و افتزایش انگيتزش و   

 (.3، ص. 2002کریمادیس، رضایت آنها و بهبود عملکرد سازماني کمک نماید )

های ورزش همگاني  که در ایران تحت پوشش هيأت را ( درصد افرادی1331) قره مظفری و

کشور  23با که در مقایسه  اعالم کردند درصد جمعيت 92/1کنند  ن و بانوان ورزش ميآقایا

کنندگان در ورزش همگاني ایران از قاره آفریقا بيشتر و از  . درصد شرکتجهان از همه کمتر بود

 .ها کمتر بود هسایر قار

: دانستندمهمترین موارد توسعه ورزش همگاني  را ( عوامل زیر1331) و همکاران تندنویس   

های گروهي، توجه به وضعيت  بهبود وضعيت اقتصادی اقشار مختلف جامعه، استفاده از رسانه

)تعداد فرزند و تأهل(، برگزاری مسابقات ورزشي و اهدای جوایز، گسترش ناوگان  خانوادگي

گذاری بخش  ستفاده از سرمایهحمل و نقل عمومي، اولویت دادن ورزش در اوقات فراغت و ا

 .خصوصي

                                                 
1 . Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 



 3131 بهمن و اسفند، 72مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                               31

 

عامل مثثر در ورزش همگاني و قهرماني،  دریافتند که مهمترین( 1332) و همکاران غفوری

 (01/0سطح معناداری )درصد( اما معنادار 20تأکيد همزمان بر هر دوی آنهاست. رابطه کم )

درصد تیييرات در  20ي ها وجود دارد، به عبارت بين توسعه ورزش همگاني و قهرماني و رسانه

 .هاست ها مربوط به رسانه این ورزش

ميليون نفر استان سيستان و  1/2د از جمعيت ( گزارش نمودن1331) و همکاران غفراني

های همگاني مشارکت دارند. موقعيت خاص  درصد مردم در ورزش 001/0کمتر از  بلوچستان

ای همخدر و ... و نيز شيوع انواع بيماریجیرافيایي استان، نرخ بيکاری، قاچاق سوخت و مواد 

 .ناشي از کم تحرکي، از موانع اساسي مشارکت مردم در ورزش همگاني است

ای در جمهوری  گذاری ورزش همگاني منطقه سياست بنيان» ،( در تحقيقي2009) 1نامراتو 

باط بين ای و نيز ارت های ایجاد ورزش همگاني منطقه و سياست فرایندها کرد. بررسي را «چک

ها و روش بررسي ودو بخش ورزش داوطلبانه و ورزش سازمان یافته همگاني در جمهوری چک 

-های ورزشي شناسایي ها و کلوپ های همگاني در کميتهدر حوزه پشتيباني از ورزش ها،راهبرد

شد: آل، در توسعه ورزش از طریق ورزش همگاني مشخص روش ایده 1در نهایت . گردید

استراتژی به شرح ذیل  1ای. و بر این اساس  تهاجمي، بوروکراسي، سياسي، وکالتي و حاشيه

-مکتفویضي.  ای و راهبرد هحاشي  راهبردگرا،  عمل راهبردتوافقي،  راهبردتدوین شد: 

های مدیریت عمومي در دنيایي موسوم به دهکده جهاني در  ( به بررسي سياست2009)1کری

-شخصيتها و  ها، علت هایي که با توجه به ارزش پردازد. سياست مگاني ميهای ه زمينه ورزش

 .انجامد مي ،های همگاني است متفاوت، در نهایت به یک هدف که توسعه ورزش های

است، مشارکت در کشور ما، به ورزش همگاني و تفریحي بطور سازمان یافته، کمتر توجه شده

یابي نظام قانوني، یکپارچه و اجرایي برای استعداد پایين جامعه در ورزش همگاني و فقدان یک

و پرورش ورزشکاران، موجب ضعف در ورزش قهرماني و کاهش زمينه ظهور و بروز استعدادهای 

ریزی در امر ورزش گذاری و برنامهاست و نياز به ایجاد مراکزی برای سياستورزشي شده

 (.11، ص. 1331ری، )تيمو گرددهمگاني و قهرماني بيش از پيش احساس مي

-رود ورزش کشورمان را برنامهانتظار مي طرح جامع ورزش کشور، با هزینه باالیي تدوین شده و

اجرای آن در  به نظر برخي کارشناسان، این طرح، از جامعيت الزم برخوردار نبوده و .مدار کند

ها و بر این اساس ما در این تحقيق درصدد هستيم با مطالعه برنامه .نيستکشور ما عملي 

 ، فرصت و تهدیدهایضعف، نقاط قوتبررسي  همگاني به سياست ها و راهبردهای ورزش

                                                 
1. Dini Numerato  
2 - Roy Mccree  
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ببریم که آیا ورزش همگاني در طرح به این موضوع پي و جامع بپردازیم طرح ورزش همگاني در

و سرانجام اینکه   این بخش را تحت پوشش قراردهد؟تواند تمام نيازهای جامع ورزش کشور مي

 ؟باشدهایي ميچالش  چه دارایو ورزش همگاني در این طرح تا چه ميزان 
 

 شناسی روش
ها و راهبردهای ورزش لعه سياستمطا تحقيق به. در این باشدميپژوهش حاضر از نوع توصيفي 

مدیران سازمان  ها از دیدگاهو مقایسه این استراتژیهمگاني در طرح جامع ورزش کشور 

تحقيق شامل  . جامعه آماریشدپرداختهخبرگان و اساتيد دانشگاهي  از دیدگاهبدني تربيت

)مدیران ستادی و مدیران عملياتي سازمان( و  کشور وزارت ورزش و جوانانتمامي مدیران 

پرسشنامه ارسالي به این دو  40که از  بود های همگانيراسيون ورزشمدیران و متخصصان فد

یافت شد و همچنين اساتيد مدیریت ورزش پرسشنامه به صورت صحيح و کامل در 12سازمان 

رسشنامه پ 21 پرسشنامه در بين اساتيد مدیریت ورزش 21های شهر تهران که از دانشگاه

عيين روایي این برای ت .بودهگيری این تحقيق  پرسشنامه محقق ساختابزار اندازه دریافت گردید.

متخصصان استفاده شد که پس از اعمال نظر متخصصان به اصالح  و پرسشنامه از نظرات اساتيد

پرسشنامه به شکل مقدماتي در جامعه  اندکيشد. همچنين تعداد شده پرداختهموارد اشاره

 شد گزارش 91/0 آوری، پایایي آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخآماری توزیع و پس از جمع

 گيری تحقيق است.اعتماد باالی ابزار اندازه دهنده قابليت وکه نشان

در بخش . ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شدیافتهدر نهایت برای تجزیه و تحليل 

در  .استت جداول توزیع فراواني ارائه شدهبه صورها تجزیه و تحليل توصيفي یافته ٬نخست

بندی مهمترین نقاط ضعف و قوت، فرصت های فریدمن برای رتبهاز آزمون بخش آمار استنباطي

الزم به توضيح است، کليه  شد.و تهدیدهای ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور استفاده

صورت ،  4نسخه  ( 1اس پي اس اس )ها با استفاده از نرم افزار عمليات تجزیه و تحليل داده

 .پذیرفت
 

 

 

 

 

                                                 
1 .SPSS 
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 نتايج
 ميانگين رتبه ها در آزمون فریدمن )نقاط قوت ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور(  -1 جدول

 ميانگين رتبه ها )وزن دهي( نقاط قوت ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور

 21/1 وجود پایگاه های ورزش صبحگاهي در فضاهای سبز و اماکن ورزشي

 91/3 های رادیو و تلویزیوناختصاص ورزش صبحگاهي به عنوان یکي از برنامه 

 11/3 های رادیویي وتلویزیوني برای آموزش و ترویج ورزش همگاني وجود برنامه

 14/3 وجود فدراسيون ورزش همگاني

 04/3 ت های ورزش در سطح کشورئگسترش روز افزون هي

 13/2 برگزاری برخي مسابقات همگاني  به مناسبات های مختلف

                         
 داری آزمون فریدمن در نقاط قوت ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشورمعنا  -2جدول 

 مقادیر محاسبه شده شاخص های آماری

 13 تعداد

 130/10 مقدار خي دو

 1 درجه آزادی

 001/0 داریاسطح معن
 

دمن آزمون شد که با فری نقاط قوت ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور بوسيله آزمون

نشانگر آن بود که نقاط قوت در ورزش همگاني در  01/0در سطح  دار بودن آزمونتوجه به معنا

مشخص  1( که با توجه به اولویت در جدول شماره 2)جدول  این طرح متفاوت از هم مي باشند

 گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 73                                                    ...سیاستها و راهبردهای  ورزش همگانی نظام جامع توسعهمطالعه 

 

 ميانگين رتبه ها در آزمون فریدمن )نقاط ضعف ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور(  -3جدول 

 ميانگين رتبه ها )وزن دهي( نقاط ضعف ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور

 11/13 فقدان برنامه های مدون برای تشویق و ترغيب مردم به ورزش همگاني

 30/13 ورزش همگاني فقدان مدیریت واحد و سياست یکسان در زمينه

 21/13 گيری از نيرو های متخصص و کارشناس در زمينه ورزش همگانيعدم  بهره

 14/13 عدم توجه به ورزش و فعاليت های بدني در مدارس و دانشگاه ها

 31/12 توجهي به ورزش همگاني طبقات کم درآمدبي

 11/12 نداشتن ارتباط موثر با مراکز ورزش همگاني دنيا

 13/12 تبليیات در رسانه ها برای ورزش همگاني عدم

 00/12 توجهي به ورزش همگاني زنانبي

 91/11 گيری از  فناوری روزآمد برای آموزش مربوط به ورزش همگانيعدم بهره

 32/11 های مختلف ورزش همگانيعدم تحقيق و پژوهش حيطه

 11/11 امکانات و اماکن موجود استفاده ناکارآمد از تجهيزات و

 13/11 فقدان برنامه مدون و مشخص در خصوص ورزش همگاني

 13/11 کمبود بودجه ورزش همگاني

 33/11 کافي نبودن نيروهای کارآمد در ورزش همگاني

 29/11 نابساماني ورزش کارمندی

 91/10 نداشتن اطالعات کافي و صحيح در زمينه ورزش همگاني کشور

 32/10 فضاها و امکانات ورزشيعدم دسترسي ارزان همگان به 

 29/10 فقدان نظام هماهنگ در برگزاری مسابقات همگاني

 91/9 های بومي سنتيعدم توجه به ورزش

 مي-09 بي توجهي به ورزش همگاني معلوالن

 12/3 عدم توجه به ورزش روستائيان

 33/3 کافي نبودن امکانات و تجهيزات در ورزش همگاني

 

همگاني در طرح جامع ورزش کشور بوسيله آزمون فریدمن آزمون شد که با نقاط ضعف ورزش 

نشانگر آن بود که نقاط ضعف در ورزش همگاني   01/0توجه به معنادار بودن آزمون در سطح 

آمده  3( که با توجه به اولویت در جدول شماره 1)جدول در این طرح متفاوت از هم مي باشند

 است.
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 فریدمن در نقاط ضعف ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشورداری آزمون معنا -1جدول

 مقادیر محاسبه شده شاخص های آماری

 13 تعداد

 114/100 مقدار خي دو

 21 درجه آزادی

 001/0 داریاسطح معن
 

 

 

 

 

 ميانگين رتبه ها در آزمون فریدمن )فرصت های ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور( -1جدول 
 

 ميانگين رتبه ها )وزن دهي( ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشورفرصت های 

 43/1 ورزش همگانيپرداختن به  هزینه فزاینده درمان بر اثر عدم 

 13/1 تاکيد پزشکان بر نقش ورزش در سالمتي جامعه

 13/1 وجود فضاهای طبيعي مناسب در کشور

 11/1 هاکم هزینه بودن ورزش همگاني در مقایسه با سایر ورزش 

 91/4 وجود رسانه های بين المللي و اینترنت برای اطالع رساني

 14/4 افزایش شمار دانش آموختگان رشته تربيت بدني درکشور

 31/4 زیاد بودن مرگ و مير زودرس بر اثر عدم ورزش همگاني

 23/4 تاکيد تعاليم دیني بر ورزش

 92/1 ورزش همگاني تاکيد مسئولين عالي کشور و مراجع مذهبي بر توسعه

 90/1 اتالف اوقات فراغت بر اثر عدم ورزش همگاني

 41/1 تاکيد بر رایگان بودن ورزش همگاني در قانون اساسي

 09/1 وجود نهادهای مردمي و مراکز مذهبي در گسترش ورزش همگاني
 

من آزمون های موجود ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور بوسيله آزمون فریدفرصت

ها در نشانگر آن بود که این فرصت 01/0دار بودن آزمون در سطح شد. که با توجه به معنا

 1با توجه به اولویت در جدول شماره  و( 4)جدول  باشندورزش همگاني متفاوت از هم مي

 است.مشخص گردیده
 

 داری آزمون فریدمن در فرصت های ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشورمعنا  -4جدول

 مقادیر محاسبه شده شاخص های آماری

 13 تعداد

 911/13 مقدار خي دو

 11 درجه آزادی

 001/0 داریاسطح معن
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 های ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور(ها در آزمون فریدمن )تهدیدميانگين رتبه -1جدول 
 ميانگين رتبه ها )وزن دهي( تهدید های ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور

 12/1 مشکالت اقتصادی جامعه

 23/1 تیيير روش زندگي مردم)رواج زندگي غير فعال، تفریح غير فعال(

 11/1 جامعه نسبت به فواید فعاليت های بدني و زیان های کم تحرکي آگاهي پایين بودن

 03/1 افزایش نرخ اعتياد

 01/1 سهم کم رسانه ها در ورزش همگاني

 13/4 به دليل مشکالت معيشتيکاهش ساعات اوقات فراغت 

 11/4 افزایش شهرنشيني و کاهش سرانه فضای ورزشي در دسترس شهر ها

 13/4 عدم امکان حضور بخش عمده ای از بانوان در ورزش همگاني

 30/4 تیيير ساختار شهرها و تخریب فضای قابل استفاده در ورزش همگاني

 11/4 افزایش نرخ بيکاری

 13/1 کشور ریزانمورد تعاریف ورزش همگاني در بين برنامهنبود اتفاق نظر در 

 33/3 نفوذ فرهنگ جوان پسند غربي
 

 دهتهدیدهای موجود ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور بوسيله آزمون فریدمن آزمو

ها در شود که این تهدیدمعلوم مي 01/0شد. که با توجه به معنادار بودن آزمون در سطح 

 1( که با توجه به اولویت در جدول شماره 3)جدول  باشندمتفاوت از هم مي ورزش همگاني

 مشخص گردیده است.
 

 داری آزمون فریدمن در تهدید های ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشورمعنا -3جدول 

 مقادیر محاسبه شده های آماریشاخص

 13 تعداد

 104/14 مقدار خي دو

 11 درجه آزادی

 001/0 سطح معني داری
 

 

 نتایج آزمون رتبه ای فریدمن در چهار متیير اصلي تحقيق ) نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید( -9جدول 
 عامل هاميانگين رتبه مقدار خي دو داریسطح معنا

 

001/0 

 

101/131 

 ضعف 92/3

 تهدید 13/2

 فرصت 30/2

 قوت 01/1
 

( در 001/0) توجه به سطح معناداری بدست آمدهه مي گردد با مالحظ 9همانطور که در جدول 

در ایتن  های یکساني ندارنتد.  تهدید رتبه آزمون فریدمن  چهار عامل نقاط قوت، ضعف، فرصت و

نقتاط قتوت   بته  ترین آن مربوط آزمون مشخص شد باالترین رتبه مربوط به نقاط ضعف و پایين
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داری  ادو و ستطح معنت   قتدار ختي  با توجه به م همگاني در طرح جامع ورزش کشور است. ورزش

های ورزش همگتاني در طترح جتامع ورزش کشتور      استراتژی شود کهمشاهده مي بدست آمده،

هتا  تهدیدات بيشتتر در مقابتل فرصتت    ها و همچنين قوت نسبت به  یدارای نقاط ضعف بيشتر

استراتژی  ، در موقعيتتسواها، براساس تجزیه و تحليل مدل در نتيجه این استراتژی .باشندمي

 گيرند. ، قرار مي1تدافعي 
 

 بحث و نتیجه گیری

کشور، در بعد دروني، دارای ورزش همگاني در طرح جامع ورزش بر اساس یافته های تحقيق، 

ها، نقاط ضعف، باال و نقاط قوت، متوسط اساس ميانگيننقطه قوت است. بر 4نقطه ضعف و  22

، مدون برای تشویق و ترغيب مردم به ورزش همگانيهای فقدان برنامه ،باشند. در این بينمي

گيری از نيروهای بهره  عدم،  فقدان مدیریت واحد و سياست یکسان در زمينه ورزش همگاني

های بدني در عدم توجه به ورزش و فعاليت، متخصص و کارشناس در زمينه ورزش همگاني

های ورزش صبحگاهي در پایگاه وجود، به عنوان مهمترین عوامل ضعف، و هامدارس و دانشگاه

اختصاص ورزش صبحگاهي به عنوان یکي از برنامه های رادیو و ، فضاهای سبز و اماکن ورزشي

وجود ، تلویزیوني برای آموزش و ترویج ورزش همگاني های رادیویي ووجود برنامه، تلویزیون

ورزش کشور  ترین عوامل قوت ورزش همگاني طرح جامع، از مهمفدراسيون ورزش همگاني

های  مبني بر، ضعف در ورزش گروه (1331) این پژوهش با نتایج غفراني هایباشند. یافتهمي

و  های مربوطهگيری از متخصصين، عدم هماهنگي بين سازمان )معلولين و ..(، عدم بهره خاص

ورزش های  به روز نبودن امکانات و زیرساخت(  مبني بر 1331) های مظفریهمچنين با یافته

سيستم ( که 2001) ( و شيوو2009) پژوهش های نامراتو و در نهایت با نتایج همگاني

های ورزش همگاني بر شمرده را از ضعفها راهبرد ليیات ضعيف و ضعف درتب ،رساني اطالع

 .همخواني دارد ،بودند

-انساني و بيداد که عدم برنامه ریزی مناسب، کمبود نيروی ( نشان1333) نتایج مطالعات واحد

باشد. که با نتایج توجهي مدیران از مهمترین عوامل ضعف در ورزش همگاني استان اصفهان مي

ضعف ریزی در مورد ورزش همگاني و مدیریت را از عوامل مهم این تحقيق که فقدان برنامه

 همخواني دارد. ،برشمرده بودند

سترسي راحت (، مبني بر د1331) غفرانيتحقيقات با نتایج  نقاط قوت این پژوهش همچنين 

، آموزش و ترویج ورزش همگاني و وجود پایگاه های ورزش صبحگاهيبه اماکن ورزش همگاني، 

                                                 
1 . WT 
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 های گروهي،استفاده از رسانه ( مبني بر1331) های تندنویس و همکارانیافتهبا  ياز سوی و

 ی ورزش همگانيکميت باالی فضاها و آگاهي و شناخت باالی مردم از جایگاه ورزش همگاني

 .همخواني دارد

های همگاني یکي از نقاط قوت این طرح داد که وجود فدراسيون ورزشنتایج این پژوهش نشان

( با عنوان وضيعت ورزش همگاني 1331) باشد ولي پژوهش مظفری و همکارانشدر کشور مي

در ایران تحت داد که درصد افرادی که چند کشور منتخب جهان نشان ایران و مقایسه آن با

درصد جميعت است که  92/1کنند های ورزش همگاني آقایان و بانوان ورزش ميپوشش هيات

کنندگان در ورزش است و درصد شرکتکشور جهان از همه کمتر بوده 23در مقایسه با 

های این پژوهش که با یافته  از سایر قاره ها کمتر است همگاني ایران از قاره آفریقا بيشتر و

 های ورزش همگاني همخواني ندارد.تني بر قوت فدراسيون و هيئمب

های رزشهای توسعه و( به بررسي روش1331) و همکاران تندنویسدر مطالعات داخلي، 

ت اقتصادی اقشار مختلف جامعه، داد، بهبود وضعيها نشانیافته همگاني در کشور پرداختند.

خانوادگي، برگزاری مسابقات ورزشي و اهداء  های گروهي، توجه به وضيعتاستفاده از رسانه

جوایز، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي، اولویت دادن به ورزش در اوقات فراغت نسبت به 

ن عوامل توسعه گذاری بخش خصوصي از مهمتریسایر مسائل فراغتي و استفاده از سرمایه

 .باشندميورزش همگاني 

بررسي راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگاني »( در تحقيقي با عنوان 1334) ممتاز بخش

تأمين فضای مناسب، تأمين حداقل امکانات، تشویق افراد فعال، « بانوان دانشگاه علوم انتظامي

در ارتقای ورزش همگاني بانوان دانشگاه،  قتصادی، اختصاص زمان آزاد و کافي راتأمين رفاه ا

 .ضروری دانسته است

های موجود برای گسترش و پيشرفت ورزش  ( به بررسي فرصت2009)3، پائولوسک2، بروئر1ویکر

های ورزشي و اثرات آن بر ميزان مشارکت مردم  همگاني به خصوص بررسي در زمينه زیرساخت

های همگاني در  داد ورزشپردازد. نتایج این تحقيق نشان )آلمان( مي تدر ورزش، در اشتوتگار

)باالتر از شاخص معيار( قرار دارد )البته بدون در  باالیيها در سطح  این منطقه از نظر زیرساخت

ها در این حوزه بر ميزان مشارکت  اقتصادی( و زیرساخت –نظر گرفتن شرایط شخصي اجتماعي

ه ب .های مختلف سني، متفاوت است افراد، اثرات معنادار و باالیي دارد. اگرچه این اثرات در گروه

                                                 
1- Wicker  
2- Breuer  
3- Pawlowski  
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در دوران کودکي و نوجواني مهم است. هم چنان که وجود عنوان مثال، وجود استخرهای شنا، 

ها  های پرورش اندام و بدنسازی در دوران جواني و بزرگسالي دارای اهميت است. این یافته سالن

های ورزشي و در نتيجه  اهميت باالیي برای مدیران ورزشي در جهت ارتقای زیرساخت

  العمری کردن ورزش در بردارد. مادام

های تحقيق، ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور، در بعد اساس یافتهبر همچنين 

ها، عوامل تهدیدات، عامل فرصت است. بر اساس ميانگين 12عامل تهدید و  12بيروني، دارای 

تیيير روش زندگي ، مشکالت اقتصادی جامعه گيرند. در این بين،ها، قرار ميباالتر از فرصت

جامعه نسبت به فواید  آگاهي بودنپایين ،تفریح غير فعال( )رواج زندگي غيرفعال، مردم

ها در ورزش رسانه پایينسهم ، افزایش نرخ اعتياد،  تحرکيهای کمهای بدني و زیانفعاليت

 پرداختن به هزینه فزاینده درمان بر اثر عدم هستند.ترین عوامل تهدید به ترتيب مهم ،همگاني

وجود فضاهای طبيعي ، نقش ورزش در سالمتي جامعهتاکيد پزشکان بر ، ورزش همگاني

وجود رسانه ، کم هزینه بودن ورزش همگاني در مقایسه با سایر ورزش ها، مناسب در کشور

بدني افزایش شمار دانش آموختگان رشته تربيتو  های بين المللي و اینترنت برای اطالع رساني

ي طرح جامع ورزش کشور مي باشند. به ترتيب، مهم ترین عوامل فرصت ورزش همگان درکشور

مشکالت مبني بر  (1333) با نتایج تحقيقات واحد شده در این پژوهشتهدیدات شناخته

( و مک 2009) اعتياد جوانان و همچنين با یافته های ليو ، کاهش درآمد افراد واقتصادی جامعه

همچنين  .دارددخالت سياست در ورزش و رشد شهرنشيني همخواني  (، مبني بر2009) کری

 خسروی زاده و (1331) با نتایج تحقيقات غفرانيفرصت های شناخته شده در این پژوهش 

افزایش  تبارات مناسب در بخش ورزش همگاني وهای قانوني، اع مبني بر وجود حمایت (1331)

مبني بر  ( 1332) همچنين با نتایج تحقيقات غفوری و همکاران شمار متخصصان تربيت بدني و

 .همخواني دارد ها و تاثير گذاری رسانه ها بر ورزش همگاني، تعدد رسانه

های مهم شناخته شده در ورزش همگاني نقش سالمتي ورزش در جسم وروح یکي از فرصت

-( نشان مي1331) باشد. آمار نامه سالمت و بيماری در ایرانانسان و تاکيد پزشکان بر آن مي

ر در ایران مربوط به پنج بيماری است، که دست کم سه درصد علل مرگ و مي 21/11دهد که 

 شود.تحرکي حادث ميها در اثر کمدسته از این بيماری

اقتصادی و انگيزه های  –بررسي وضعيت اجتماعي»در تحقيقي با عنوان  (1331) تقوی تکيار

، کم هزینه بودن و تشویق اعضای خانواده را از دالیل « شرکت کنندگان در ورزش همگاني

 کت در ورزش های همگاني عنوان کرد.اصلي شر
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مطالعه و بررسي نگرش متخصصان تربيت »( در تحقيقي با عنوان 1332) غفوری و همکاران

یزیون و نشریات( در گرایش مردم به ورزش قهرماني ی جمعي)رادیو، تلو ها بدني به نقش رسانه

: براساس تحليل عاملي، مهمترین عامل مثثر در ورزش ندبه نتایج زیر دست یافت« و همگاني

)سطح  درصد( اما معنادار20همگاني و قهرماني، تأکيد همزمان بر هر دوی آنهاست. رابطه کم )

 20ها وجود دارد، به عبارتي  ي و رسانهبين توسعه ورزش همگاني و قهرمان( 01/0معناداری 

 هاست. ها مربوط به رسانه این ورزشدرصد تیييرات در 

های کم هزینه بودن ورزش ( که2003) مين کو های تحقيق با نتایج تحقيقاتاز طرفي، یافته

اند، همخواني رش کردها گزاقوانين و مقررات حمایتي کارآمد و درآمد باالی افراد، ر، همگاني

 ارد.ند

نقاط ضعف ورزش همگاني در طرح جامع ورزش کشور بيشتر از نقاط قوت و نيز تهدیدات 

های موجود بودند، بنابراین و براساس تجزیه و  بيشتر از فرصت آنموجود در محيط بيروني 

 رح جامع ورزش در موقعيت استراتژی تدافعيهای ورزش همگاني طراهبرد، سواتتحليل مدل 

(، 1333) واحد . با این نتيجه، یافتهگيرند قرار مي و تهدید محيطي( )ضعف درون سازماني

 تدافعي استراتژی وجود اصفهان و سيستان و بلوچستان در دو استان  که قبال( 1331) غفراني

 تدافعي، استراتژی مدل سواتدر چنين شرایطي، بر اساس  همخواني دارد. ،را تایيد کرده بودند

يت نامطلوب، ارائه مي شود. بر اساس این استراتژی، که به استراتژی برای برون رفت از این وضع

بقاء )یا اجتناب( معروف است، سازمان حالت تدافعي به خود مي گيرد و مي کوشد با کم کردن 

نقاط ضعف از اثرات تهدیدات بيروني بکاهد، در واقع سازمان برای بقاء خود مبارزه مي کند، مي 

-)استراتژی کاهش یا واگذاری(، در سازمان فعاليت های خود بکاهدکوشد برای حفظ بقاء، از 

 های دیگر ادغام شود و یا در نهایت منحل شود.

ای تدوین شود که بتواند با های ورزش همگاني طرح جامع ورزش باید به گونهراهبردهای

 های قانوني و دیني، وجودهای موجود نظير حمایتها و فرصتاستفاده مناسب از قوت

های ورزشي، مشارکت و فرهنگ باالی مردمي و وجود متخصصين و کارشناسان، تعدد رسانه

-ها ميراهبردهای ورزش همگاني کشور برآید، ، در جهت کاهش ضعفکافياماکن طبيعي 

های همگاني، ای باشند، تا با باال بردن فعاليت بخش خصوصي در حوزه ورزشبایست، به گونه

ها و امکانات ورزش همگاني، باال بردن کيفيت ورزش همگاني بانوان، اهباال بردن کيفيت ایستگ

فاده از متخصصين و با باال بردن پوشش رسانه ای و تمعلوالن و روستایيان، باال بردن ميزان اس

های سازمان بکاهند و در جهت برخورد با تهدیدات کيفيت اطالع رساني، بتوانند از ضعف

 محيطي، پيش بروند.  
 



 3131 بهمن و اسفند، 72مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                               71

 

 عمناب
. معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و 1331. آمار نامه سالمت و بيماری در ایران، 1

 .19-1.آموزش پزشکي

. بررسي وضعيت ژیمناستيک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع، 1334 .ی ،. بدری آذین2
 .43(: 1)3 .توسعه منابع انساني در ورزش ژیمناستيک ایران، نشریه حرکت

اقتصادی و انگيزه های شرکت  -. بررسي وضعيت اجتماعي1331 .س ،تکيار. تقوی 3
 .11ص: .کنندگان در ورزش همگاني ، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه گيالن

های اعضای هيات  . مقایسه دیدگاه1331 .ا ،مظفری .ا ،آفرینش خاکي .ف ،. تندنویس1
ونگي توسعه ورزش همگاني، نشریه علوم علمي ، مربيان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگ

 .1-22(: 1) 3 .حرکتي و ورزش

. بررسي و مقایسه عملکرد مرکز توسعه ورزش همگاني و تفریحي و 1331 .آ ،. تيموری1
مرکز توسعه ورزش قهرماني ایران براساس مدل وایزبرد، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه 

 .11ص:  .تهران

. مطالعه و طراحي برنامه استراتژیک کميته ملي المپيک جمهوری 1331 .ا ،زاد . خسروی4
 اسالمي ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

. طراحي و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمان و همگاني استان 1331 .م ،. غفراني1
 دانشگاه تهران. .رساله دکتری .سيستان بلوچستان

. طراحي و 1331 .م ،مقرنسي .م ،جاللي فراهاني .ن ،دیسجا .م ،گودرزی .م ،. غفراني3
 (:39)3.نشریه حرکت .تدوین راهبرد توسعه ورزش همگاني استان سيستان و بلوچستان

131-101. 

. مطالعه و بررسي نگرش 1332 .م ،احساني .ه ،کوزه چيان .ح ،رحمان سرشت .ف ،. غفوری9
متخصصان تربيت بدني به نقش رسانه های جمعي )رادیو، تلویزیون و نشریات( در گرایش 

 .11-13(: 14)4 .نشریه حرکت .مردم به ورزش قهرماني و همگاني

ها در شرکت ملي  سازی برنامه ریزی و پياده . مطالعه نظام برنامه1330 .ع ،. قاسمي جاوید10
 .11ص:  .دانشگاه تربيت مدرس .نامه کارشناسي ارشد پایان ،گاز ایران

. بررسي ورزش همگاني کشور و سير عملکرد فدراسيون 1332 .غ ،پور . محمد علي11
 .21ص:  .دانشگاه تهران .نامه کارشناسي ارشد ورزشهای همگاني در دهه اخير، پایان

. سازمان تربيت بدني، چاب 1331. مطالعات تفضيلي توسعه ورزش همگاني و تفریحي، 12
 .13اول، ص: 

. وضعيت ورزش همگاني ایران و مقایسه آن با چند کشور 1331 .م ،قره .ا ،. مظفری13
 .11: 4 .نشریه حرکت .منتخب جهان



 73                                                    ...سیاستها و راهبردهای  ورزش همگانی نظام جامع توسعهمطالعه 

 

. بررسي راهکارهای ارتقاء و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه 1334 .م ،. ممتاز بخش11
 .43فصلنامه دانش انتظامي، سال نهم، شماره دوم، ص:  .علوم انتظامي

ها و راهبرد های ورزش همگاني در استان اصفهان،  . بررسي استراتژی1333 . و ،. واحد11
 .12پایانامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد، ص: 

 .29مدیریت عمومي، چاپ سي و یکم، نشریه ني،  .1334 .م ،. الواني14

17. Collins, M.F., 2002. Sport for all as a multifaceted product of domestic and 
international influences, Journal of Sport Sciences, 4(21):123-137. 
18. Kriemadis, A., 2002. Strategic Sport Management, International Sports Law 
Review, 3(6): 8 
19. Kuo, C., 2008. An Application of the Modified SMART-SWOT Method in 
Casino Institution, A Case of Penghu Archipelago, Taiwan, Journal of Quality 
Assurance in Hospitality & Tourism 9( 4) :337 – 346 
20. Liu, Y., & Taylor, P., & Shibli, S., 2009. Sport Equity: Benchmarking the 
Performance of English Public Sport Facilities, European Sport Management 
Quarterly, 9(1): 3 – 21. 
21. Mccree, R., 2009. Sport Policy and the New Public Management in the 
Caribbean, Public Management Review, 4(11): 461–476. 
22. Numerato, D., 2009. The institutionalization of regional public sport policy in 
the Czech Republic, International Journal of Sport Policy, 1(1): 13–30. 
23. Shehu, J., 2004. Sport for all in post colony: Is there a place for indigenous 
games in physical education curriculum and research in Africa, Africa Education 
Review, 1 (1): 21– 33. 
24. Thibault, L., & Slack, T., 1994. Strategic Planning for Nonprofit sport 
Organization: Empirical Verification of a framework, Journal of Sport 
Management, 8(6):64. 
25. Wicker, P., & Breuer, C., & Pawlowski, T., 2009. Promoting Sport for All to 
Age-specific Target Groups: the Impact of Sport Infrastructure, European Sport 
Management Quarterly, 9( 2) :103 – 118. 

 
 

 APAارجاع دهی به روش 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ها و راهبردهای  ورزش سياستمطالعه . 1393 .ح ،هنری .ف ،غفوری .ع ،شعباني

 .11-30(:21) 4. . مطالعات مدیریت ورزشيهمگاني نظام جامع توسعه ورزش کشور
 
 



 3131 بهمن و اسفند، 72مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                               13

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7                                                 Sport Management Review, No 27, 2015 
 
 

A Study on policies and strategies of sport for all in 
comprehensive sport plan of Iran 

 

Abbas Shabani 1, Farzad Ghafouri 2, Habib Honari 3  
 

1-Student of Ph.D Sport management
*
  

2, 3 -Ph.D Allameh Tabatabai University 
 

Received date: 19/06/2012                                           Accepted date: 20/01/2013                                                    

Abstract  
The aim of this research was studying programs, policies and strategies of 
sport for all in comprehensive plan. Statistical population included 
administrators, managers and public sports federation and faculties of sports 
management in universities of Tehran that Consisted 73 people totally. 
Descriptive research method was applied. The questionnaire of research 
distributed among subjects. To determine the validity of this questionnaire 
experts comments were taken. A pilot study with 18 subjects has followed in 
order to determining reliability (Cronbache Alpha = 0.91) Finally, Friedman 
test was used. According to results, there was a significant difference 
between strengths, weakness, opportunities and threats, sport for all section 
of comprehensive plan. These differences were sorted according to the 
importance of each variable. In addition, we found that WT (internal 
weakness and external threat) is mostly concerned in sport for all section of 
comprehensive plan, in condition, based on SWOT, Strategy WT, for out of 
this situation, are presented. According to this strategy, the strategy of 
survival (or avoid) is known, the organization's defensive weaknesses and 
seeks to minimize the impact of external threats diminish the organization 
fights for its survival. 
Keywords: Sport for all, Comprehensive plan, Strategy, Strength, 
Weakness, Opportunities, Threats  
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