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  )15/9/93:پذيرشتاريخ             24/3/93 (تاريخ دريافت:
  

  چكيده
 پيمايشي و ميداني انجام گرفت. جامعه آماري تحقيق -توصيفي ،پژوهش اي به ورزش همگاني بود. روشحقيق نياز سنجي شهروندان اروميههدف اين ت

نفر به عنوان نمونه آماري  368كه بر اساس جدول مورگان  سال شهر اروميه  كه حداقل داراي مدرك ديپلم بودند 20كليه شهروندان باالي  شامل
مورد شامل  38) در 1390هاي همگاني مجيد حيدري چروده (نيازسنجي شهروندان در زمينه ورزشى ها، پرسشنامهابزار جمع آورى داده دند.انتخاب ش

.  بود α= 83/0 با پايايي بهداشت، سالمت و اقتصاد ورزش قرار گرفته است -فرهنگي و اجتماعي -تجهيزات ورزشي -عنوان شامل فضاي ورزشي 5
داد: بعد  نشان پژوهش هاىيافته .آناليز شدند) p<0.05(داري فريدمن در سطح معنياي، تحليل وايانس و نمونهتك  تي هايبه وسيله آزموننيز   هاداده

ورزشي  : بعد فضاهاي t بهداشت و سالمت در باالترين اولويت و بعد فضاهاي ورزشي در پايين ترين اولويت قرار دارد. براساس برونداد آماره هاي
 000/0) در سطح 31/6)  و بعد اقتصاد ورزش (92/5)، بعد بهداشت و سالمت(79/6اجتماعي ( _) ، بعد فرهنگي28/5( )، بعد تجهيزات ورزشي64/5(

به ورزش داري بين ميانگين نظرات نمونه آماري در خصوص نياز هاي سخت افزاري و نرم افزاري  دار برآورد شدند و نيز تفاوت معني مثبت و معني
هاي اشاعه و گسترش ورزش توان نتيجه گرفت  يكي از راهبنابراين ميهمگاني بر حسب جنسيت و وضعيت تاهل، سن و تحصيالت وجود ندارد. 

فكيك تهمگاني در هر شهري قبل از هرگونه اقدامي شناسايي، تفكيك ، ترجيحات و اولويت بندي نيازهاي ( سخت افزاري و نرم افزاري) شهروندان به 
   .است

  
  كليدي واژگان

 .اي، نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاريورزش همگاني، شهروندان اروميه
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  مقدمه  
نياز عبارت است از فاصله بين وضع موجود وآنچه كه بايد 

نياز  ) و1387؛ اتقيا،1388(رمضاني نژاد وهمكاران  باشد
سايي فاصله سنجي فرايندي نظامدار براي تعيين اهداف، شنا

ها براي نهايتا تعيين اولويت ها وبين وضع موجود و هدف
نظر به اينكه به اين   ).1387عمل است (فتحي واجارگاه، 

كه نيازها در حال تغيير و دگرگوني است و پاسخگويي به 
همه نيازهاي در حال تغيير و متنوع، با توجه به منابع محدود 

 ,Connellيابد (ميميسر نيست، شناسايي نيازها ضرورت 

، تغيير ). گسترش زندگي شهريBarry, et al 2000؛ 2004
هاي حركتي افراد الگوي حركتي روزانه و كاهش فعاليت

هاي جوامع را در معرض خطر جدي كم تحركي و ضعف
براي  ).1384جسماني قرار داده است (مظفري و قره، 

ي اي الزم به گسترش ورزش همگانپيشگيري چنين عارضه
؛ Albirini, 2006در بين اقشار مختلف جامعه است (

Shehu, 2004  ،از آنجايي كه برگزاري هر 1385تيموري .(
هاي ورزشي كه با سالمت جامعه اي بخصوص برنامهبرنامه

در ارتباط است، نيازمند شناخت دقيق شرايط و نيازهاي 
توجهي به انتظارات بنابراين بي موجود آن جامعه است

ه كنندگان از خدمات موجب اتالف هزينه، زمان و استفاد
 تحقيقاتي نتايج .(Numerto, 2009)شود. نيروي انساني مي

 از حاكي ،است شده انجام همگاني هايورزش زمينه در كه
 بديهي و است همگاني ورزش هاي به مردم رويكرد ضعف

 شناخت عدم ضعف اين اصلي هاي ريشه از يكي است كه
 عدم و همگاني هاي ورزش در زمينه نشهروندا نيازهاي
است  آنان نيازهاي با موجود خدمات و امكانات تناسب

بنابراين نياز سنجي يكي از  ).1384(مظفري و همكاران،
 ,Khosravi, et al( گيري استابزارهاي مهم در تصميم

ورزش همگاني شامل دو بعد سخت افزاري و نرم  ).2009
خود شامل فضاهاي  افزاري است. بعد سخت افزاري

ورزشي و تجهيزات و امكانات ورزشي است، و ابعاد نرم 
اجتماعي ورزش، بعد بهداشت  -افزاري شامل بعد فرهنگي

(حيدري چروده و  و سالمت و بعد اقتصادي ورزش است

با اين اوصاف امروزه، كشورها براي ). 1390همكاران،
رزش ها از ابزار وهدايت مردم به سوي اهداف و برنامه

ترين وسيله تربيت همگاني در استفاده مي كنند؛ زيرا  مهم
جوامع معاصر در كشورهاي پيشرفته صنعتي ورزش است 

 و بدني تربيت جامع نظام توسعة راهبرد سند اجمالي (طرح
 بدني تربيت توسعة جامع نظام تفضيلي ؛  سند1381ورزش،

). بيشتر 1384انساني، منابع توسعة - كشور ورزش و
ريزي وساماندهي ورزش هاي پيشرفته جهان در برنامهكشور

كنند و هاي ديگر رقابت ميهمگاني كشور خود با كشور
هاي خالق براي رشد اين ورزش برنامه ارائهمرتبا در حال 

).  بديهي است هر كشوري از اين 1390شعباني، هستند (
ايجاد  خالءتواند به هيج وجه نمي موج فزاينده عقب بيفتد،

ثير ها در بهروري از تأنهايتا تفاوت ه را پر نمايد وشد
 اضح خواهند بودهاي حركتي روشن وورزش و فعاليت

Numerato, 2009)  ؛McCree, 2009 ؛ غفراني و
  ).1388 همكاران،

 تحقيقات همگاني هاي ورزش نيازسنجي با ارتباط در

 )نمود: الف تقسيم دسته دو به توانمي را شده انجام
 تحقيقات از دسته همگاني: اين ورزش نيازسنجي تتحقيقا

 مختلف در مناطق حاضر پژوهش موضوع به صراحت به

 ورزش به مربوط تحقيقات )اند.  ب پرداخته جهان و ايران

 طور به اگرچه تحقيقات از دسته اين همگاني:  هاي

 از اما نيستند، مربوط همگاني نيازسنجي ورزش به مستقيم

 مهمي بخش درباره مناسبي بسيار اطالعات كه حيث اين

 در را همگاني هاي ورزش زمينه در فعال جامعه آماري از

است. غفوري و  اي ويژه اهميت داراي گذارد، مي اختيار
 )، به اين نتيجه دست يافتند كه گسترش1384( همكاران

 ورزش مدت دراز هايسرلوحه برنامه بايد همگاني ورزش

 سرمايه ميزان و تجهيزات زايشاف مورد، اين در گيرد. قرار

 از متخصصان توجه مورد ورزش همگاني روي گذاري

 دسترسي به توجه دارد.  با قرار پژوهش هاينمونه جمله

 ورزش است الزم جهاني گرايش با و هماهنگ تر آسان

 ها يابد. دولت توسعه قهرماني ورزش از بيش همگاني



1394 65، پاييز 2م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش
 كنند، گذاري سرمايه قهرماني ورزش دارند روي تمايل

 معاصر جهان در بدني فعاليت و ورزش كه حالي در

 بايد ريزانبرنامه است. سالمتي و جنبه تفريحي دو داراي

 روشي، چنين تأكيد كنند. با ورزش همگاني توسعه روي

شد. اتقيا  خواهد فراهم نيز قهرماني ورزش رشد زمينه
 از شده اظهار )، درتحقيقي عنوان كرد كه انتظارات1387(

از:  عبارتند اولويت به ترتيب بررسي تحت بانوان سوي
 و تجربه با مربيان حضور نشاط، و سالمت احساس

 در كاربردي و اطالعات سودمند به ، دستيابي كارآزموده

 تناسب به دستيابي باالخره و آن اثرات و ورزش زمينه

 اجراي حين در از موزيك استفاده خصوص در اندام. 

 ابراز پاسخگويان ازكل درصد 88 ورزشي، هايفعاليت

 لزوم به مربوط پرسش به پاسخ در نمودند همچنين عالقه
 هاي فعاليت در شركت با همزمان تغذيه مشاوره وجود

 در ايمشاوره چنين وجود خواستار درصد 97 ورزشي،
 انجام براي مناسب زمان خصوص در. شدند دانشگاه سطح
 هايورزش به نسبت تقاضاها بيشترين ورزشي، هايفعاليت

 مناسب هايمكان مورد در. است شده اظهار صبحگاهي
 اظهار هايفراواني بيشترين ورزشي، هايفعاليت انجام براي
 استخرسرپوشيده سپس دانشگاه، سرپوشيده سالن به شده

 محوطه در كه ايران ورزشي سالن به آن از پس دانشگاه،
 عديب بخش در. دارد اختصاص دارد جاي دانشگاه نو باغ
 از خارج ورزش هاي فعاليت نوع و ميزان خصوص  در كه

 26,2 تنها كه بود، شده سوال بررسي تحت بانوان دانشگاه
 دانشگاه از خارج كه داشتند اظهار پاسخگويان درصد از

مي  راهپيمايي) و بدنسازي شنا، ورزشي(عمدتا فعاليت به
 كه داشتند درصد اظهار 73 .8كه  حالي در پردازند

 به  ندارند. دانشگاه از خارج در ورزشي فعاليت نههيچگو

 شده خواسته بررسي تحت بانوان از عنوان آخرين متغير،

بر  ها ريزيبرنامه تا كنند ابراز را خود ورزشي نيازهاي بود
 گيرد. انجام آنها شده اظهار هاي مبناي درخواست

 بدنسازي است:  قرار بدين شده اعالم هاي اولويت

 و آرتروز از ناشي دردهاي يويژه هايعمومي، ورزش

 درماني) (آب آب در ورزش استخوان، پوكي

 آموزش عضالني، دردهاي بردن بين از يويژه هاي ورزش

روي. اتقيا  پياده باالخره و ورزشي مختلف هاي رشته
)،  تحقيق ديگر انجام داد، كه نتايج آن حاكي از 1386(

موجود ورزش  بانوان مورد بررسي از وضعيتنارضايتي 
هاي اصلي آنها معطوف اي كه نيازهمگاني است. به گونه

به كمبود امكانات ورزشي ويژه بانوان، گران بودن فضاهاي 
ورزشي براي استفاده، كمبود مربيان زن آگاه و باتجربه، 
كمبود تبليغات براي گسترش ورزش همگاني و عدم 

فعاليت فرهنگ سازي در ميان بانوان كشور نسبت به اهميت 
) در 1390هاي ورزشي است. حيدري چروده و همكاران (

طرح پژوهش خود عنوان كرد كه بين شهروندان تهراني بعد 
تجهيزات ورزشي و اقتصاد ورزش  -نيازهاي فضاي ورزش

در مقايسه با دو بعد ديگر فرهنگي واجتماعي و بهداشت و 
سالمت از اولويت باالتري برخوردارند با اين توضيح كه 

عد سخت افزاري در مناطق شمالي شهران تهران و ابعاد نرم ب
افزاري در در مناطق جنوبي بيشتر مورد تاكيد قرار گرفته 
است. همچنين بررسي روابط همبستگي نشان مي دهد كه 

هاي شهروندان با افزايش سطح تسهيالت افزايش مي نياز
يابد اما سن تاثيري معكوس بر شدت نيازهاي ورزشي آنان 

)، در پژوهش 1384گذارد. رمضاني نژاد و همكاران (مي
 از حركتي  -جسماني  خود نشان داد كه اولويت نيازهاي

 از و پرورشي هاي بازي محققان، و معلمان ديدگاه

 از مهارتي نيازهاي اولويت آموزان است. دانش ديدگاه

 و بدني وضعيت حفظ به مربوط هايتمرين دانش ديدگاه
 هايبازي آموزش محققان، و نطبيعي آموزا اسكلت

 و دو آموزش معلمان، ديدگاه از و ورزشي و مهارتي
 دانش ديدگاه از شناختي نيازهاي ميداني است. اولويت

 و بدني وضعيت حفظ اصول با آشنايي محققان، و آموزان
 و آناتومي با آشنايي معلمان، ديدگاه از و اسكلت طبيعي

  -عاطفي هاينياز اولويت  انسان است. فيزيولوژي
 آموزان، دانش و محققان معلمان، ديدگاه  اجتماعي از

 گروه،  سه ديدگاه است. در آماده  و متناسب بدني داشتن
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 با بدني تربيت هاي هدف تمام بندي بين اولويت

)، در 1383دارد. اعرابي ( وجود معناداري تفاوت يكديگر
 تربيت اهداف اختصاصي تحقيق خود نشان داد كه اولويت

 به مربوط تمرينات و معلمان آموزان، دانش بين در بدني

 است. اولويت اسكلت طبيعي و بدني وضعيت حفظ

 ؛شطرنج آموزش آموزان،دانش ديدگاه از مهارتي نيازهاي
 حركتي الگوهاي و تمرين آموزش تحقيقات ديدگاه از

 ورزشي و مهارتي هايبازي معلمان ديدگاه از و ؛بنيادي

 دانش ديدگاه از نيازهاي شناختي ويتاول  است. ساده

 و بدني وضعيت حفظ اصول با آشنايي محققان و آموزان
 اصول با آشنايي ديدگاه معلمان از و طبيعي اسكلت

 است. ورزشي مهارت هاي بيومكانيك و شناسي حركت

 دانش ديدگاه از نيز اجتماعي - عاطفي نيازهاي اولويت

 آماده و متناسب بدني داشتن محققان و معلمان آموزان،

 نشان پژوهش هاي فرضيه و تحليل تجزيه همچنين .است

 اهداف كليه بندي اولويت گروه سه ديدگاه از كه داد

 در  .دارد وجود داري معني يكديگر تفاوت با بدني تربيت

 10 مهارتي نياز 6حركتي  – جسماني نياز 8 بندي اولويت

 معني تتفاو عاطفي - اجتماعي نياز 10و  شناختي نياز

 عنوان به را نيازها اين توانمي كه نداشت وجود داري

 نظر در گروه سه اجماع و توافق يا اولويت مشترك

 مي است.  دار معني تفاوت كه نيازها ساير در و گرفت

 نياز نوع به توجه با درسي ريزي برنامه به براي كمك توان

 گروه سه اولويت ميانگين بدني،  تربيت اهداف اهميت و

 نيازهاي با مطابق ايبرنامه تا داد قرار استفاده ا موردر

 كرد. صالحي و همكاران تدوين آموزان دانش واقعي

)، در پژوهشي نتيجه گرفت كه تنبلي، نبود همراه و 1389(
همپا مناسب و آلودگي هوا به تربيت از عوامل بازدارنده به 

ي هاهاي فيزيكي سالمندان هستند. و حمايت انجام فعاليت
هاي ورزشي در و اجتماعي اطرافيان، سابقه انجام فعاليت

عواملي همچون دانش، منافع و و موانع درك شده و خود 
كارامدي، نقش مهمي در پيش بيني مراحل آمادگي افراد از 
نظر انجام فعاليت هاي جسماني هستند. محمدي و همكاران 

)، در تحقيق خود پنج عامل را شناسايي و اولويت 1390(
آنها را به قرار زير مشخص كردند: عوامل فرهنگي، 
آموزشي، عوامل مربوط به كيفيت تاًسيسات و تجهيزات، 
عوامل زيرساختاري، عوامل زيست محيطي و نهايتا عوامل 

)، در تحقيق خود 1390اجتماعي. سيد عامري و محمد آلق (
هاي ارائه شده در رابطه به اين نتيجه دست يافتند كه راهكار

هاي گروهي،  اماكن و تاسيسات ورزشي، سازمان رسانهبا 
مسئوالن و برنامههاي غير ورزشي، هاي خصوصي و نهاد

هاي همگاني، تقاضا و مسائل ريزان ورزشي، آموزش
اجتماعي، مسائل فرهنگي و ابتكارات در جذب و افزايش 
مشاركت شهروندان اروميه اي در برنامه هاي ورزش 

)  در تحقيق 1392المي و همكاران(همگاني نقش دارد. اس
 با اجتماعي اقتصادي وضعيت بين خود عنوان كردند كه

 بين از دارد. وجود معناداري و رابطه مثبت مشاركت انگيزه
 ميزان اقتصادي، طبقه ترتيب به اجتماعي اقتصادي هايمولفه
 قويتري براي كننده بين پيش والدين تحصيالت و درآمد
بود.  مشهد شهر شهروندان بين در ورزشي مشاركت انگيزه

)، در تحقيق خود عنوان 1392جوادي پور و سميع زاده (
هاي  تهاجمي براي ورزش همگاني كردند كه استراتژي
شود. همچنين زمينه مناسب تقويت كشور توصيه مي

فرهنگ ورزش همگاني در كشور، افزايش مشاركت و 
ورزش همكاري فعال سازمانها و نهادها، تحقق اهداف 

همگاني و بكارگيري تمامي ظرفيت هاي ملي در راستاي 
 رشد و توسعه ورزش همگاني كشور ارائه مي شود.

) در تحقيق خود  نشان داد كه عواملي 2002( 1سيفلت
مانند مشكالت  مالي، امكانات و تسهيالت، نيروي انساني 

ها هاي مربوط به عضو شدن در تيممتخصص و محدوديت
هاي همگاني  مشاركت در ورزش از جمله مشكالت

) در تحقيقي نشان دادند 2008( 2باشد.  ريمر و همكاران مي
كه عوامل بازدارنده شامل عوامل محيطي همچون هزينه 

                                                 
1. Seefeldt  
2. Rammer 
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هاي ورزشي، عدم آگاهي از تسهيالت موجود در  برنامه
ايگي با جامعه  و مشكالت حمل ونقل و عوامل سهم

انرژي فقدان شخصي مانند فقدان دانش ورزشي، فقدان 
انگيزش، تنبلي و نبود وقت است. در تحقيقي كه توسط 

) نتيجه گرفتند كه 2009بخش تربيت بدني هنك كنگ (
سالمتي، تناسب اندام، عالقه مندي و عادت كردن به 
ورزش در زندگي روزانه از داليل مشاركت شهروندان در 

هاي ورزشي است و از مهمترين عوامل عدم فعاليت
و مطالعه اشتن وقت كافي به خاطركار مشاركت؛ ند

خستگي وتنبلي بود. از ديدگاه شهروندان افزايش تبليغات 
تواند اي و نيز افزايش امكانات و تجهيزات ورزشي ميرسانه

باعث رشد و توسعه ورزش همگاني اين كشور باشد. 
) در پيش نويس الگوي سياسي 2008( 1اتحاديه افريقا

اتژي هاي زير را براي افزايش ورزشي براي افريقا استر
مشاركت افراد در ورزش پيشنهاد كرد. بهبود منابع مالي و 
اقتصادي، توسعه برنامه ريزي شهري براي فعاليت هاي 
ورزشي، تاكيد بر فوايد فردي و اجتماعي ورزش همگاني، 
تبليغ در خصوص افزايش سالمتي و تندرستي از طريق ورزش 

ي جايزه به ورزشكاران همگاني. گذشت احترام و اعطا
 داشتند بيان چنين)، 2003(2برجسته. آمپوفوباتنگو و همكاران

 دانند، مي مهمتر را تفريحي ورزشهاي در شركت مردان كه

 بيشتري عالقه ورزشي تفريحي هاي فعاليت به متأهل افراد

 ورزشي هاي تفريح به باالتر تحصيالت با افراد و دارند

 كنون تا مسائل اين بر وهعال .دهند مي بيشتري اهميت

 اقتصادي اجتماعي وضعيت با ارتباط در در زيادي پژوهشهاي

 ورزشي مشاركت يا و بدني فعاليت با آن هايشاخص و

 در)، 2012(3يس هامفر و هانگ. است گرفته انجام

 با شهرهايي در كه افرادي دارندمي اظهار خود پژوهش

 زندگي آن به آسان دسترسي و باال ورزشي امكانات

 و داشته بدني هايفعاليت در بيشتري مشاركت ،كنند مي
                                                 

1. African Union 
2. Ampofo, Boateng et al 
3. Huang and Brad  

 و كانترز. داشتند بااليي زندگي از رضايت همچنين
 مشاركت روي بر كه پژوهشي در)، 2013( 4همكاران

 در سال  14تا  آموزان 11دانش بين مدارس در ورزشي

 از حاكي را نتايج دادند، انجام متحده ايالت شرقي جنوب

 مدرسه ورزشهاي در آموزان دانش بيشتر كه دانستند آن

 سياهپوستان و درآمد كم قشر كودكان اما كنندمي شركت

 فعاليت عدم از بيشتري خطر عرض در كه گروهي دو را

 دانستند دارند قرار آن منفي نتايج و بدني

 نكته اين به پي شد، اشاره كه تحقيقاتي به اجمالي نظري با
 جهت از ويژه به امروزي متغير يدنيا به توجه با كه مي بريم
 پر ضرورت بيشتر، فراغت اوقات يافتن و زندگي هاي سبك
 كه همانگونه.  كند مي پيدا اهميت فراغتي اوقات چنين كردن
 زندگي شهايرو تغيير دنبال به اجتماعي، مفاسد از بسياري
 نامشروع روابط و مخدر مواد و دخانيات استعمال( يافته شيوع

 قابليت كه ورزشي هايفعاليت از بسياري عوض، رد.....)   و
 عمومي، اماكن كار،محيط جمله از فضاها اغلب در انجام
 امر اين. است يافته شيوع نيز دارند، را غيره و طبيعت ها،پارك
 و بدني تربيت دست اندركاران و مسئولين عهده  به خطير
 هاي فعاليت به گرايش فرهنگ كه است كشوري هر ورزش

 تا دهند رواج خود كشور مردم ميان در را ورزشي يحيتفر
 مفرح و سالم فضاهاي و ها محيط در ها انسان فراغت اوقات
 كاهش موجبات قطعا صورت اين در كه شود پر ورزشي
 و فردي مفاسد با مبارزه هزينه كاهش درماني، هاي هزينه

 به منجر باالخره و شد خواهد فراهم دولت سوي از اجتماعي
 انجام از اصلي بنابراين هدف. گردد مي جامعه سالمت تامين
 ورزش به اياروميه شهروندان سنجي نياز حاضر، تحقيق
  است. همگاني

  
  تحقيق شناسي روش

پيمايشي وبه لحاظ هدف   ـ روش انجام پژوهش توصيفي
 كاربردي و به صورت ميداني با استفاده از پرسشنامه  انجام

                                                 
4. Kanters et al 
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كليه شهروندان باالي  جامعه آماري اين تحقيق گرفت.

كه حداقل داراي مدرك ديپلم بودند. كه سال شهر اروميه  20
براساس سرشماري نفوس و مسكن شهرستان اروميه برابر 

  .باشد نفر مي 96141
  

  نمونه آماري تحقيق 
در اين تحقيق براي انتخاب نمونه ها از روش نمونه گيري 

دا با مرحله اي استفاده  شده است به اين صورت ابت
منطقه شهر اروميه هماهنگي صورت گرفت و  4شهرداري 

 4ها مشخص گرديد. سپس نواحي هر حوزه فعالت آن
ناحيه انتخاب از  8تعداد  2،3،4منطقه تعيين و از سه منطقه  

ناحيه به  12به دليل وسعت جغرافيايي بيشتر،  1منطقه 
صورت تصادفي انتخاب شد. بعد از اين مرحله، محله هاي 

احي انتخاب شده، مشخص گرديد و به شيوه تصادفي از نو
محله  6تعداد  1محله و از منطقه  4تعداد  2،3،4مناطق

انتخاب شد و پرسشنامه در اختيار شهروندان قرار گرفت 
براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد بر 

نفر جامعه آماري  100000اساس اين جدول به ازاي هر 
فر نمونه خواهد بود. لذا درپژوهش حاضر به  ن 384تعداد 

نفر از شهروندان پرسشنامه داده شد كه از كل اين  400
 پرسشنامه به صورت كامل برگشت داده شد. 368تعداد 

نيازسنجي شهروندان در زمينه  گيري: پرسشنامه ابزار اندازه
حيدري  مورد مجيد 38 هاي همگاني در ورزش

ان شامل فضاي ورزشي ـ عنو 5)، شامل 1390چروده(
تجهيزات ورزشي ـ فرهنگي و اجتماعي ـ بهداشت، سالمت و 
ها اقتصاد ورزش قرار گرفته است. كه پايايي هر يك از مولفه

بعد تجهيزات 707/0ترتيب: بعد فضاي ورزشي به
بعد بهداشت و  620/0بعد فرهنگي ـ اجتماعي  632/0ورزشي
به دست آورد.  681/0و بعد اقتصاد ورزش  577/0سالمت
 براي و داوران توافق روش از پرسشنامه هم روايي تأمين براي

 آلفاي و مجدد آزمون آزمون ـ تكنيك از آن پايايي مينأت

براي سنجش ميزان پايايي  استفاده كرد. در اين تحقيق كرونباخ
از ضريب آلفاي كرونباخ در يك مطالعه مقدماتي روي يك 

سنجي شهروندان در زمينه نيازنفري، پرسشنامه  40نمونه 
 تعيين منظور به به دست آمد. = 83/0aورزشهاي همگاني 

محاسبه شد  834/0برابر  KMO  ضريب گيري نمونه كفايت
  باشد. كه نشان مي دهد حجم نمونه مناسب مي

هاي آمار توصيفي، يراي  ها از روش براي گزارش يافته
ها از آزمون كالموگراف  بررسي توزيع طبيعي داده

تك متغيره، آزمون   tاسميرنوف استفاده شد. از آزمون
استفاده  F آزمون ها وبندي زير مولفه فريدمن جهت رتبه

شد. تمامي محاسبات آماري اين تحقيق با استفاده از نرم 
  .است انجام شده  SPSS16افزار آماري 

  
  هاي تحقيق يافته

 % پاسخ5/53دهد كه نشان مي 1نتايج بدست آمده ازجدول 
در  بودند، % پاسخ دهندگان زنان5/46دهندگان مردان و 

% پاسخ دهندگان متاهل و 6/35خصوص وضعيت تاهل 
% 8/50% پاسخ دهندگان مجرد، در مورد رده سني 4/64

 31-40% بين سنين 25سال،  30تا 20پاسخ دهندگان بين 
سال  50% از بيش از 79/6و  41-50% بين سنين 39/17سال، 

داراي  85/38. درخصوص تحصيالت سن قرار داشتند
% داراي مدرك فوق ديپلم و 58/13مدرك ديپلم و 

% درصد داراي 77/12%  داراي مدرك كارشناسي و 78/34
  مدرك كارشناسي ارشد و باالتر بودند.

نتايج آزمون فريدمن به منظور رتبه بندي نياز هاي 
و  2سخت افزاري و نرم افزاري ورزش همگاني در جداول 

  ئه شده است.ارا 3
دهد كه تفاوت نشان مي 2نتايج حاصل از جدول 

هاي سخت هاي نياز ي ميانگين زوجداري بين رتبه معني
  افزاري و نرم افزاري وجود ندارد.

تمامي   3با توجه به برونداد آزمون فريدمن در جدول 
هاي تحقيق  حاضر از ديدگاه نمونه  با حداقل اختالف  مولفه

 tنتايج آزمون . اند بندي شده سان اولويتتقريبا در سطح يك
تك متغيري نيازسنجي، نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري 

  . ارائه شده است 4ورزش همگاني در جد.ل 
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  هل، سن، تحصيالتأهاي نمونه آماري از نظر جنسيت، وضعيت ت . ويژگي1جدول 
  درصد  فراواني  مقوله  متغير  درصد   فراواني  مقوله  متغير

  تجنسي
  5/53  197  مرد

  تاهل
  6/35  237  متاهل

  4/64  131  مجرد  5/46  171  زن

  
  سن

  8/50  187  سال 30تا  20

  تحصيالت

  85/38  143  ديپلم
  58/13  50  فوق ديپلم  0/25  92  سال 40تا  31
  78/34  128  كارشناسي  39/17  64  سال 50تا  41
  77/12  47  كارشناسي ارشد و باالتر  79/6  25  سال به باال 50

368n=     
  

  هاي آماري حاصل از آزمون فريدمن . داده2جدول
  ميزان خطا  سطح معني داري  درجه آزادي  كاي دو محاسبه شده

48/0  4  97/0  05/0  
  

  افزاري ورزش همگاني افزاري و سخت بندي انواع نياز هاي نرم . رتبه3جدول
  رتبه  ميزان ميانگين  نيازهاي هاي سخت افزاري و نرم افزاري

  1  03/3  بعد بهداشت و سالمت 
  2  016/3  بعد تجهيزات ورزشي

  3  012/3  بعد اقتصاد ورزش 
  4  98/2  اجتماعي _بعد فرهنگي

  5  96/2  بعد فضاهاي ورزشي

  افزاري ورزش همگاني افزاري و نرم تك متغيري نيازسنجي، نياز هاي سخت tنتايج آزمون  .4جدول 
انحراف   ميانگين  متغير

  استاندارد
درجه  tه آمار

 آزادي

سطح معني 
  داري

تفاوت 
  ميانگين

  22/0  000/0  367  64/5  75/0  22/3  بعد فضاهاي ورزشي
  20/0  000/0  367  28/5  74/0  20/3  بعد تجهيزات ورزشي

  23/0  000/0  367  79/6 65/0  23/3  اجتماعي _بعد فرهنگي
  23/0  000/0  367  92/5  77/0  23/3  بعد بهداشت و سالمت

  21/0  000/0  367  31/6  66/0  21/3  شبعد اقتصاد ورز
  

  مقايسه نظرات نمونه آماري بر حسب جنسيت و وضعيت تاهل t. نتايج آزمون 5جدول 
  آماره
  

  t  ρ آماره درجه آزادي انحراف استاندارد  ميانگين  فراواني

  52/0  20/3  197  مرد
366  55/0-  35/0  

  52/0  23/3  171  زن
  50/0  19/3  237  متاهل

366  69/0-  17/0  
  53/0  23/3  131  مجرد
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دهد تفاوت  نشان مي 5نتايج حاصل از جدول 
داري بين ميانگين نظرات نمونه آماري در خصوص  معني

نياز هاي سخت افزاري و نرم افزاري به ورزش همگاني بر 
)  >05/0Pدر سطح ( هل كهأحسب جنسيت و وضعيت ت

  وجود ندارد. 

ه مقايسه نظرات نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرف
هاي سخت افزاري و نمونه آماري در خصوص نياز

افزاري به ورزش همگاني بر حسب سن و سطح  نرم
  .ارائه شده است 6تحصيالت در جدول 

  مقايسه نظرات نمونه آماري بر حسب سن و سطح تحصيالت F. نتايج آزمون 6جدول 

  متغير  آماره
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

  ميانگين
 F  ρ  مجذورات

  42/0  3  28/1  بين گروهي  سن
  27/0  364  23/101  درون گروهي  20/0  53/1

    367  51/102  كل
سطح 

  تحصيالت
  20/0  4  80/0  بين گروهي

71/0  58/0  

  
دهد كه بين ميانگين  نشان مي 6نتايج حاصل از جدول 

نظرات نمونه آماري در خصوص نياز هاي سخت افزاري و 
گاني بر حسب سن و سطح نرم افزاري به ورزش هم

) وجود >05/0Pداري در سطح ( تحصيالت تفاوت معني
  ندارد.
  

  گيري بحث و نتيجه
اي به اين پژوهش با هدف نياز سنجي شهروندان اروميه

با توجه به تجزيه وتحليل داده ها  ورزش همگاني انجام شد.
نتايج آزمون فريدمن به منظور رتبه بندي نياز هاي سخت 

نشان  3و  2م افزاري ورزش همگاني در جداول افزاري و نر
هاي سخت افزاري هاي نيازي ميانگين زوجداد كه بين رتبه

 3و نرم افزاري تفاوت وجود ندارد. نتايج حاصل از جدول 
نشان مي دهد كه بعد بهداشت و سالمت در رتبه اول قرار 
دارد. در اين پژوهش منظور از بهداشت و سالمت كه 

اس كمبود ويا نياز بيشتر به آن داشتند شهروندان احس
 هاي سرويس در نظافت رعايت عدمعبارت بودند از، 

 در نظافت رعايت صوتي، عدم آلودگي بهداشتي، وجود

 و پزشك درماني رژيم و تغذيه متخصصان استخرها، نبود

يكي از ابعاد ديگري ورزشي است.  هايمحيط در عمومي
دوم قرار داشت؛  كه در اولويت بندي مردم در رتبه 

تجهيزات ورزشي بود. اين بعد شامل نبود يا كم بودن 
ها، كمبود روشنايي در شب، پخش رختكن در پارك

نكردن موسيقي و نبود سايبان براي استراحت و عدم مراقبت 
فرسودگي وسايل ورزشي همچنين كمبود ميز  و و خرابي

از پينگ پنگ بود. اين مواردي بود كه شهروندان احساس ني
اقتصاد ورزش و در رتبه سوم بعد به آنها را اظهار داشتند. 

 باالي هزينهقرار داشت. اقتصاد ورزش يعني اينكه 

 قيمت بودن استخرها، باال باالي ورزشي، هزينه هاي سالن

ورزشي است كه شهروندان يكي از علل نپرداختن  وسايل
به فعاليت هاي ورزشي به خصوص ورزش همگاني همين 

مالي و قيمت زياد  وسايل و امكانات ورزشي مشكالت 
  . عنوان كردند

اجتماعي در رده چهارم نياز هاي مردم  ـ بعد فرهنگي
 از ناامنياجتماعي  ـ قرار داشت. منظور از نياز هاي فرهنگي

دختران،  و زنان براي ولگردان، مزاحمت و معتادان سوي
 تفادهاس نحوه از اطالع عدم ورزش، راهنماي يا مربي نبود

 وسايل از استفاده نحوه با آشنايي ورزشي، عدم وسايل از
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 با مردم ورزشي و بيگانگي مسابقات ورزشي، كمبود

يكديگر بود. كه اين عوامل مانعي بودند براي گرايش مردم 
  بعد فضاهاي ورزشي قرار دارد. به ورزش همگاني 

در رتبه پنجم بعد سخت افزاري يعني فضاي ورزشي 
ه اين معني كه فضاي ورزشي موجود جوابگوي قرار دارد. ب

هاي مردم به ورزش همگاني نيست و بايد افزايش يا نياز
هاي كيفيت آنها افزايش يابد. اين خود شامل كمبود محيط

ورزشي و عدم تناسب فضاي ورزشي مخصوص بانوان، 
نبود فضاي مخصوص ورزش براي كساني كه دوست دارند 

هاي ند، نبود تناسب محوطههمراه خانواده خود ورزش كن
هاي ورزشي، ازدحام ورزشي با نوع ورزش وتداخل محوطه

هاي دوچرخه سواري و ، نبود پيستها پاركجمعيت در 
هاي ورزشي  با شرايط پياده روي، عدم تناسب محيط

البته بايد به اين نكته توجه كرد اين رتبه بندي ها سالمندان. 
ت داشت كه بنا به در مناطق مختلف شهر اروميه تفاو

با توجه به نتايج  محدويت در اين تحقيق آورده نشده است.
هاي بعد فضاهاي ورزشي مولفه tهاي آماره 4جدول 

 -) ، بعد فرهنگي28/5)، بعد تجهيزات ورزشي (64/5(
)  و بعد 92/5)، بعد بهداشت و سالمت(79/6اجتماعي (

ار دمثبت و معني 000/0) در سطح 31/6اقتصاد ورزش (
باشند. اين امر نشانگر نياز به تمامي ابعاد نياز هاي سخت مي

افزاري و نرم افزاري به ورزش همگاني است. با توجه به 
اينكه تحقيقاتي  زيادي در خصوص ورزش همگاني شده 
است ولي تحقيقاتي اندكي در خصوص نياز سنجي اين 
ورزش در داخل كشور شده است. بخشي از از نتايج اين با 

)؛ تندنويس 1381مظفري ( ؛)1390قيق حيدري چروده (تح
)، كه عنوان كردند يكي از مشكالت گسترش 1381(

ورزش همگاني در سطح جامعه مورد بررسي كمبود 
 فضاهاي ورزشي ويژه است.  همچنين با نتايج پژوهش اتقيا

)، بالخص در خصوص بعد فضاي ورزشي و اقتصاد 1386(
كه نيازهاي كه  نشان داد ورزشي همخواني دارد.  چرا 

اصلي جامعه مورد بررسي معطوف به كمبود امكانات 
ورزشي ويژه بانوان، گران بودن فضاهاي ورزشي  براي 

استفاده، كمبود مربيان زن آگاه و باتجربه، كمبود 
تبليغات براي گسترش ورزش همگاني و عدم فرهنگ 

ي هاسازي  در ميان بانوان كشور نسبت به اهميت فعاليت
ورزشي است. در پژوهش حاضر نيز بعد فضاي ورزشي در 
رتبه پنجم قرار داشت به اين معني كه شهروندان همچنان از 
ميزان فضاي ورزشي ناراضي هستند يا آن را كافي 

اقتصاد ورزش قرار داشت.  و در رتبه سوم بعد  دانستند. نمي
استخرها،  باالي ورزشي، هزينه هايسالن باالي هزينهيعني 
ورزشي است كه شهروندان يكي از  وسايل قيمت بودن باال

هاي ورزشي به خصوص ورزش علل نپرداختن به فعاليت
همگاني همين مشكالت مالي و قيمت زياد وسايل و 

    امكانات ورزشي عنوان كردند.
توان با نتايج در خصوص بعد تجهيزات ورزشي مي

در  )، همخواني دارد چرا كه 1384غفوري و همكاران (
تجهيزات  افزايش به اين نتيجه دست يافتند كه،تحقيق خود 

 ورزش همگاني روي گذاري سرمايه ميزان و ورزشي

توان به نوعي دارد. مي قرار پژوهش هاي نمونه توجه مورد
سيد عامري  و محمد آلق اذعان كرد كه با نتايج تحقيق  

)،  همخواني دارد. چرا كه آنها به اين نتيجه دست 1390(
يافتند كه رسانه هاي گروهي، اماكن و تاسيسات ورزشي،  
سازمان هاي خصوصي  و نهاد هاي غير ورزشي،  مسئوالن 
و برنامه ريزان ورزشي، آموزش هاي همگاني، تقاضا و 
مسائل اجتماعي،  مسائل فرهنگي و ابتكارات در جذب و 

هاي ورزش اي در برنامهافزايش مشاركت شهروندان اروميه
ريمر و نقش دارد. همچنين با نتايج تحقيقات همگاني 

)، 2009)، بخش تربيت بدني هنك كنگ (2008همكاران (
  )، همسويي دارد. 2008اتحاديه افريقا (

تمامي اين  تحقيقات نشان دادن كه براي گسترش 
ورزش همگاني بايد موانع ومشكالت از جمله احداث 

زدارنده هاي ورزشي براي فراغت مردم، عوامل باگردشگاه
هاي ورزشي، عدم آگاهي از محيطي همچون هزينه برنامه

تسهيالت موجود در همسايگي با جامعه و مشكالت حمل 
ونقل، افزايش امكانات و تجهيزات ورزشي، بهبود منابع 
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ريزي شهري براي  مالي و اقتصادي، توسعه برنامه

بر فوايد فردي و اجتماعي تأكيد هاي ورزشي،  فعاليت
ي، تبليغ در خصوص افزايش سالمتي و ورزش همگان

تندرستي از طريق ورزش همگاني. برطرف شود. اين 
مشكالت در واقع همان مواردي است كه اكثر شهروندان 

اي به عنوان مشكالت پيش روي ورزش همگاني اين اروميه
  شهر نيز بر آن تاكيد داشتند، كه بايد برطرف شود. 

اي سالم پويا  در يك نگاه كلي اگر بخواهيم جامعه
هاي آن ترغيب و تشويق مردم به داشته باشيم  يكي از راه

امر ورزش بخصوص ورزش همگاني است. حال در اين راه 
هايي در و كاستي موانع كه به نظر مي رسد آسان هم نيست،

بخش سخت افزاري و نرم افزاري وجود دارد كه بايد تماي 
دهند تا اين نهادهاي خصوصي و دولتي دست به دست هم 

ريزي، كاستي برطرف يا كاهش يابد. اين خود مستلزم برنامه
هاي دولتي و اختصاص بودجه، همكاري بيش از بيش بخش

خصوصي، كاهش موانع اداري و هموار كردن راه براي 
مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي در امر ورزش، 
توسعه زير بناهاي ورزشي و مهمتراز همه فرهنگ سازي 

مگاني  در بين اقشار جامعه است، تا  مردم به امر ورزش ه
افتد مگر اينكه، ورزش تر غيب شوند اين مهم اتفاق نمي

قبل از هر اقدامي نياز ها وخواسته هاي مردم شناخته بشود 
  تا بتوان اقدامات الزم را صورت داد.

  
  پيشنهادهاي كاربردي

 يبرا شهروندان داليل از ايعمده بخش كه آنجا از     
 اندام تناسب رسيدن يا حفظ ورزش به پرداختن

اندر كار هاي دستاست نهاد بيماري درمان يا وپيشگيري
 دانشگاه با همكاري با تواند در امر ورزش همگاني مي

 پزشكي هاي رشته دانشجويان از پزشكي بخشي علوم هاي

در  شهروندان پزشكي سواالت به پاسخ براي را تغذيه و
 دعوت سبز فضاهاي و ها پارك به بمناس تغذيه زمينه

  گويد.  پاسخ زمينه اين در را شهروندان سواالت و نموده

 زنان، خاص ورزشي فضاهاي توسعه شود مي پيشنهاد       

 كار اين  قرار گيرد. اولويت در را سالمندان و خانواده

 سبز فضاهاي و ها پارك از بخشي بهينه تخصيص با تواند مي

 به جنوبي مناطق به بايد اين مهم ود. برايش انجام نيز موجود

 تجهيز در شود. داده اولويت شهراروميه محروم محلّات ويژه

 و هاپارك طراحي يا موجود سبز فضاهاي و ها پارك

 ايام در پناه يا براي استراحت امكاني جديد سبز فضاهاي

 طريق از تواند مي هم نياز شود. اين تعبيه سرد و گرم بسيار

 طراحي طريق از تواند مي هم و برطرف شود يبانسا احداث

شود.  درختان) حل از خاصي هاي گونه طريق (از طبيعي
 وسايل و امكانات به موجود سبز فضاهاي و هاپارك تجهيز

 در وسيع در سطحي اخيرا اگرچه مهم اين عمومي.  ورزشي

 مقدماتي مطالعه يك ابتدا شودمي توصيه اما است، انجام حال

 سپس و شود انجام وسايل مزبور پركاربردترين مورد در

 قرار استفاده مورد بيشتر كه وسايلي كه شود اتخاذ تدابيري

 شود. به نصب سبز فضاهاي و ها پارك اكثر در گيرد، مي

 در پركاربردتر اما كمتر، امكانات سياست ديگر عبارتي

 هاي پارك در بيشتر امكانات بيشتر، جايگزين هاي پارك

ميشود چنانچه در ساعات خاصي  پيشنهاد .بشود قرار كمتر
 از بيشتر استفاده به شهروندان تشويق ، برايمراجعه شود

طرح  اجراي شود.استخرها تخفيف داده مي يا ورزشي هاسالن
 زمينه در شهروندان مهم نيازهاي از يكي ».يار ورزش«

 نحوه مورد در اطالعات الزم فقدان همگاني هايورزش

نهادهاي  شودمي پيشنهاد .است ورزشي وسايل از استفاده
 با اي نامه تفاهم دست اندر كار در امر ورزش همگاني

 تربيت دانشجوي كه عالي آموزش مراكز و ساير هادانشگاه

 مراكز اين فعال دانشجويان از و كند امضاء پذيرندمي بدني

 به سبز فضاهاي و هاپارك در كارورزي دوره براي گذراندن

 شهروندان استفاده نياز مورد ورزشي اطالعات ارائه منظور

نمايد.  اين مهم  هم باعث كاربردي تر شدن رشته تربيت بدني 
شود هم باعث در واقع يك نوع كارآفريني براي در جامعه مي

 ورزش ياران شود. چنانچهداشنجويان رشته تربيت بدني مي

 هاي ورزش نوع تفكيك (به تخصص حسب بر مزبور
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 مستقر سبز فضاهاي و ها در پارك جنسيت نيز و )همگاني

كه  آنجا از .شد خواهد بيشتر آنها اثربخشي ضريب شوند
 هزينه بودن باال نيز و ورزشي امكانات نداشتن شهروندان 

 اندكرده قلمداد ورزش موانع از يكي را ورزشي خريد وسايل

 انشهروند بين در باور رايج اين نقد به شود مي پيشنهاد لذا و

 است كردن ورزش براي الزم شرط شود. امكانات پرداخته

اي از مردم نيز بدون امكانات ورزشي چرا كه بخش عمده
 هاييمكانيسم از ديگر اقدام به ورزش كردن مي كنند. يكي

 موثر همگاني هايورزش به شهروندان جلب در تواندمي كه

 ها پارك در ورزشي و هنري هايپيشكسوت استفاده از باشد

 از مراسم تجليل برگزاري با توان مي است.  سبز فضاهاي و

دعوت  مهم اين انجام براي آنها از هاپيشكسوت از دسته اين

شوند.  شود. چرا كه باعث ترغيب مردم به امر ورزش مي
 تأمين امنيت  و بهداشت بالخص در مناطق پايين شهر.

 ها  درهاي آموزشي براي ماموران پاركبرگزاري كالس
  .مردم خصوص برخورد با

  
  تشكر و تقدير

در پايان از تمامي مردم فهيم شهر اروميه كه جهت اجراي 
اند كمال اين طرح پژوهشي با اينجانب همكاري  نموده

  تشكر و قدر داني را دارم.
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 13 -26صص

سهيل كننده و بازدارنده انجام فعاليت  فيزيكي بررسي عوامل ت"). 1389حسين، قاسمي همايون، شكروش بهجت(صالحي ليلي، تقديسي محمدـ 
  .2شماره  6مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران دوره  "در سالمندان شهر تهران

 "آذر سامانه راد شركت ايران، اسالمي جمهوري تربيت بدني سازمان ")1381ورزش( و بدني تربيت جامع نظام توسعة راهبرد سند اجمالي طرحـ 

 توسعة ورزش راهبرد تدوين و طراحي).  1388( مقرنسي مهدي، ،فراهاني مجيد جاللي سجادي سيدنصراهللا، زي محمود،گودر غفراني محسن،ـ 
 131 -107صص  39 مديريت ورزشي (حركت)،. وبلوچستان سيستان استان همگاني

 راهبردهاي گيري جهت در اجتماعي اضايتق جايگاه و نقش"). 1384(غفوري فرزاد، رحمان سرشت حسين، كوزه چيان هاشم، احساني محمدـ 

  5 - 19، صص25شماره مجله حركت، ،"ورزش
 براي مدل ارائة و جامعه مطلوب تفريحات و همگاني هاي ورزش انواع مطالعة"). 1386( منيره، علي  هنري حبيب، هنرور افشار، فرزاد، غفوريـ 

  .ايران اسالمي هوريجم بدني تربيت سازمان پژوهشي طرح. "آينده هاي برنامه ريزي
 نيازسنجي در آموزش و توسعه منابع انساني سازمانها. انتشارات ايران زمين. "). 1387فتحي واجارگاه كورش (ـ 

تحليل عوامل موثر بر كاربري مسيرهاي تندرستي نقاط مختلف شهر "). 1390، حسيني فاطمه سادات (محمدي ميترا،  محرم زاده  مهردادـ 
  13نامه كارشناسي ارشد . دانشگاه اروميه. ص . پايان "اروميه

 طرح پژوهش، دانشكده تربيت بدني دانشگاه خوارزمي، تهران "شناخت گرايش و نگرش مردم نسبت به تربيت بدني و ورزش"). 1381ـ مظفري احمد(

علوم حركتي و  "جهان منتخب شورك چند با آن مقايسه و ايران همگاني ورزش وضعيت". )1384( سيد امير احمد، قره محمدعلي مظفريـ 
  151 -171صص  6ورزش. جلد اول، شماره
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Abstract 
The purpose of this research was Needs Assessment of Urmia Citizens to Sport for All. This research 
methodology was descriptive- analytical and is done as field study. Statistical population includes the 
whole of Urmia population who aged above 20 and holder of Diploma of high School at least, and 
research item consists of 368 individuals on base of Morgan table. Research tool used from Sport for All’s 
Needs Assessment of Cherodeh (2011) that Reliability was a (α=0.83) with 5 factors consist of: sports 
space, sports equipment,  cultural and social, health and sports economics, and is based on 5 degrees 
Lickert scale. Data were analyzed in meaningful level (p<0.05) by one-sample t-test, Freedman and 
Variance analysis tests. Our results show that health factor was the highest priority, sports space factor was 
the lowest priority, and the based on outputs of one-sample t-test: sports space was (5/64), sports 
equipment was (5/28), cultural and social was (6/79), health was (5/92) and finally sports economics was 
(6/31).  Finally results show that there wasn’t Significant difference between view of the statistical sample 
on the hardware and software sport for all’s required based on gender, marital status, age, and education. 
So It can be concluded that the One way of promoting and expanding sport for all is identification, 
differentiation, preferences and prioritization Needs (Hardware - Software) of Citizens before any action in 
the every town.  
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