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در توسعه ورزش  ییاجرا يهاهنقش و سهم دستگا نییژوهش حاضر با هدف تعپ
بود که در  )ختهی(آم یبیترک یقاتیپژوهش در زمره تحق نیانجام گرفته است. ا یهمگان

پژوهش، از مصاحبه  يهاداده آوريجمع منظورانجام شد. به یو کم یفیدو بخش ک
فاده شد. ) استیساخته (بخش کم ققمح نامهپرسش ) ویفیاز نخبگان (بخش ک قیعم

ورزش  با طتبادر ار نظرصاحب ادفرا کلیهشامل  یفیک مرحلهدر  قیتحق يجامعه آمار
وزارت ورزش و جوانان،  يهارکلیمد ای ریشامل وز یو در بخش کم ،همگانی

ود. ب ییاجرا يهادستگاه نیو مسئول یونیفدراس رانیکارشناسان خبره وزارت، مد
 ی) و در بخش کمn=11( یبه روش هدفمند و گلوله برف یفیبخش ک رد يریگنمونه

نشان داد که  جی). نتاn=100استفاده شد ( ياطبقه یتصادف يرگیاز روش نمونه
 يروهایسازمان ن فه،یوظ 7 یتوسعه ورزش همگان يکشور برا يهايسازمان شهردار

، فهیوظ 13 يفناور و قاتیوزارت علوم تحق فه،یوظ 8آموزش و پرورش  فه،یوظ 6مسلح 
 11 مایسازمان صدا و س  فه،یوظ 7 یورزش يهاونیوزارت ورزش و جوانان و فدراس

بر عهده دارد.  یاصل فهیوظ 8 یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک فهیوظ
اماکن  کشور در توسعه ییاجرا يهانشان داد که در رابطه با سهم دستگاه جینتا نیهمچن
 يهامردم به فضاها و برنامه ریآسان، ارزان و فراگ یدر دسترس و دسترس یورزش
و در  ورزش يرگذاریو تأث تینسبت به اهم یدر بهبود نگرش عموم ؛يشهردار ،یورزش

 يدر برگزار تیو در نها مایصدا و س ،یسواد حرکت يآموزش ورزش به مردم و ارتقا
 یسنت يهاورزش اشاعهدر همه نقاط کشور و  یورزش همگان يهاشیها و هماجشنواره

سهم را بر عهده دارند.  نیشتریوزارت ورزش و جوانان ب ،یو محل یبوم يهايو باز
 فیرا از وظا کشور ییاجرا يهااز دستگاه کیهر  ق،یتحق نیا جیبا نتا توانیم طورکلیبه

 ندتوانیها مدولت نیآگاه کرد و همچن یشان در توسعه ورزش همگانسهم زانیخود و م
 اریدر اخت یزاتیو تجه یانسان ،یمنابع مال ،ییاجرا يهااز دستگاه کیبه سهم هر  نظربا 

 آنان قرار دهند.

 ها کلید واژه
 .هاي اجرایی، ورزش همگانیتوسعه، دستگاه

The purpose of this study is to determine the contribution and role of 
The Executive Organizations in development of community sport. 
This research is a mixed research that is conducted in two qualitative 
and quantitative sections. In order to collect the research data, a deep 
interview was conducted on the elite (qualitative section) and 
researcher-made questionnaire (quantitative section). The statistical 
population in the qualitative stage included all knowledgeable people 
about the subject of sport and in a quantitative section, it included 
ministers or directors of the Ministry of Sport  and Youth, experts of 
ministry, federation directors, and executive agency officials. 
Sampling in the qualitative section was done using purposeful and 
snowball method (n=11) and in the quantitative part, stratified 
random sampling was used (n=100). The results showed that those 
organizations have undertaken some related tasks:  the organization 
of municipalities for the development of public sports 7 tasks, the 
Armed Forces organization 6 tasks, Ministry of education 8 tasks, the 
Ministry of Science 13 tasks, the Ministry of Sports and Youth 7 
tasks, The Organization of broadcasting 11 tasks and the Ministry of 
Health has 8 tasks the main task. Also the results showed,  that the 
share of the executive organisations in development of available 
sports facilities and cheap access of people to spaces and sports 
programs implies that the municipality has a larger share. Media has 
the largest share in improving the people's attitude toward physical 
literacy. Finally, it was found that the Ministry of Sports and Youth 
has the largest share in holding public sport festivals and conferences 
in all parts of the country, and expansion of traditional sports and 
local games. Results of this research, determine the responsibilities 
of different  executive organisations of the country about their duties 
and their contribution to the development of community sport. Also, 
governments can provide Financial, human and physical resources 
for each organization in accordance with their share. 
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 مقدمه
ه کند کزندگی ماشینی و مکانیکی امروز تمام تالشش را می

ها را از فعالیت و جنبش دور کند. امري که در ظاهر و با انسان
تواند به اتالف وقت و توجه به پیشرفت علم و تکنولوژي می

ت کس پوشیده نیسها کمک کند. چیزي که بر هیچانرژي انسان
ها جز الینفک وجودي انسانبدنی این است که تحرك و فعالیت

شود و امروزه با توجه به گسترش علم و زندگی محسوب می
تواند این فقر حرکتی را جبران نماید ماشینی تنها عاملی که می

ها نیز کمک کند ورزش است (جوادي پور و و به سالمتی انسان
عنوان یک ابزار چند بعدي با تأثیرات ورزش به ).1392نیا، سمیع

جایگاه و نقش ارزشمند خود را در اقتصاد، سالمتی افراد،  گسترده
بخش، در آموزش و گذران اوقات فراغت سالم و بانشاط و لذت

ویژه نسل نوجوان و جوان، در ایجاد روابط پرورش مردم به
شگیري ها، پیبیمارياجتماعی بین مردم، در پیشگیري از ابتال به

ات اخالقی رو به گسترش از بسیاري از مفاسد اجتماعی و انحراف
در جامعه و کاربردهاي عدیده دیگري، متجلی ساخته است 

یک بخش عمده از  ).1392پور، زاد و جوادينیا و پیمانی(سمیع
ورزش که با سالمتی و نشاط جامعه ارتباط نزدیک دارد و بسیاري 

شود، ورزش از کارکردهاي اساسی ورزش در آن خالصه می
نیا، پور و سمیعراي همه است (جواديو یا ورزش ب 1همگانی

همگانی ، ورزش پااروهمگانی راي ورزش شوه یدگااز د). 1392
در که ري ختیاو اطلبانه آزاد، داوبدنی يفعالیتهااز تست رعبا
اي برآن ختن به داپرن مکا، اسدرمیم نجااغت به افرت قااو

ف بلکه هدده نبووزي پیرو قابت ف آن رهدد دارد و جون وهمگا
زي بهساو توسعه ، تفریح، هاییورزشختن به چنین داپراز صلی ا
طورکلی . به)1394اشد (رضوي، دوستی و قاسمی،بها میننساا

ها و محیط مطلوب، از ورزش همگانی به معنی خلق فرصت
هاي درگیر (دولتی و غیر دولتی) طریق همکاري تمام سازمان

نایی، ، سن، توااست. بدین معنا که هر فرد بدون توجه به جنسیت
المت مین ساقتصادي و نژاد بتواند با هدف تأ –موقعیت اجتماعی 

هاي جسمانی و و نشاط و بهبود روابط اجتماعی، در فعالیت
چیان، ورزشی شرکت نماید (احسانی، صفاري، امیري و کوزه

ي فعالیتهااز شکلی ، همگانیورزش  ). در تعریفی دیگر1393
ست که سالمت اجسمانی ي هافعالیتدر منظم ر جسمی یا حضو

هد دمیشکل را جتماعی ابط ، روابخشدد میبهبون و روان را بد
د (آصفی، خبیري، شومییا منجر به نتایج مثبت و 

ماهیتی توان آن را داراي ). می1393دستجردي و همکاران،اسدي
ي مر سبب شکلگیراهمین دانست که نتخابی و انه ، آزاداتفریحی

                                                                                                                                                    
1. Sport for all 
2. WHO 

و بخشی تلذ، نیو رواقبیل سالمت جسمانی از  ات مختلفیثرا
و  ، محمودي، خبیري(اسالمیه است یددگردن بوط با نشا

 ).1392همکاران، 
اري در ورزش گذسرمایهي و یزرجهت برنامهدي الیل متعدد

می بخش مهورزش ینکه انخست د دارد. جووسالم ت تفریحاو 
ي و هبري رهارتکه سبب توسعه مهاده جتماعی بواندگی از ز

یکی جامعه دنزو ستی دوبه دد و گرها میخالقیتوز فرصت بر
شی باعث ي ورزهافعالیتدر ینکه شرکت دوم اکند. کمک می

و ها ريبیماوز بري از جلوگیرو شت عمومی ایش سطح بهدافزا
می ك گی پرتحرندزیک در جامعه د حاآبیشترِ ن گیر شددرنیز 
). از دیگر فواید آن، 1394پور و رنجبر، (سواري، مهديد شو
توان به فواید جسمانی مانند افزایش سطح سالمت، افزایش می

آمادگی جسمانی، کاهش وزن، افزایش قدرت بدنی و از 
شناختی یا فردي آن افزایش بهزیستی کارکردهاي روان

فریح، و از جمله شناختی، کسب شادي و طراوت، لذت و تروان
کارکردهاي اجتماعی آن، گسترش شبکه روابط اجتماعی و کسب 

 ).1395هاي اجتماعی اشاره کرد (محمدي و صابري، پاداش
رغم افزایش آگاهی عمومی جامعه درباره عوارض و علی

تحرکی و پیامدهاي مثبت انجام فعالیت پیامدهاي ناشی از بی
هاي مان در ورزشورزشی، هنوز درصد مشارکت مردم کشور

). بر طبق 1393همگانی بسیار کم است (آصفی و همکاران،
ت خدماو شت ابخش بهدو 2شتاجهانی بهدن مازساي هاتوصیه

متوسط ت قل یک ساعت فعالیتبدنی با شداحد، مریکاآنسانی ا
اي ست. بره اتوصیه شدن نااجون و کادکواي تا شدید بر

ت قیقه فعالیت با شدد 150قلاحدم نجاامسن اد فرن و اگساالربز
شدید یا ترکیب ت با شدازي قیقه فعالیت هود 75متوسط یا 

تقویت عضالنی توصیه ي هافعالیتو هر هفته در نها دل آمتعا
آمار دقیقی در مورد در حال حاضر ). 1392(آصفی،ست ه اشد

اي . مطالعهکنندگان در ورزش همگانی وجود نداردتعداد شرکت
 هايکننده در فعالیتساله شرکت 64تا  15در ایران درصد افراد 

)، در 21/35( 1386)، در سال 85/30( 1385بدنی را در سال 
) گزارش کرده 97/38( 1388) و در سال 10/38( 1387سال 

غفوري و  1386). همچنین در سال 1392است (مجدآرا، 
 19همکاران، میزان مشارکت را در ورزش همگانی در ایران 

این ارقام در مقایسه با سایر کشورها بسیار درصد اعالم کردند. 
پایین است، به عنوان مثال درصد مشارکت در ورزش همگانی 

) و %57)، آمریکا: زنان (%77)، هلند (%81در کشورهاي فنالند (
)، %45)، هنگ کنگ (%52)، استرالیا (%34)، کانادا (%72مردان (
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 ). 1393) است (آصفی و همکاران،%38سنگاپور (
شود میزان فعالیت ورزشی در کشور ور که مشاهده میهمانط

ما نسبت به سایر کشورها اندك است که در این راستا محققان، 
اند؛ ثر در توسعه ورزش همگانی را ذکر کردهؤبرخی از عوامل م

)، به عواملی 1390به عنوان مثال غفوري، کشکر و چوپانکاره (
ها، ی، زیرساختمانند عوامل فرهنگی، اقتصادي، نیروي انسان

هاي جمعی، عوامل آموزشی و بین فردي عوامل سیاسی، رسانه
)، عامل 1392زاده، اندام و روزبهانی (اند و مهدياشاره کرده

ی شناختترین عامل، و عامل روانسازمانی و مدیریتی، با اهمیت
) 1395اند. جاوید و بهتاج (ترین عامل دانستهرا کم اهمیت

ریزي آینده ورزش همگانی توان در برنامهمیپیشنهاد کردند که 
و تفریحی استان اردبیل، با استفاده از اولویت قرار دادن 

هاي ریزان، تجهیزات و زیرساختراهکارهاي مسئوالن و برنامه
هاي جمعی نسبت به جذب سازي ورزش و رسانهورزشی، فرهنگ

هاي ورزش و افزایش مشارکت شهروندان استان در برنامه
) پیشنهاد کرد که 1395انی و تفریحی اقدام کرد. اسالمی (همگ

با توجه به باال بودن هزینه مشارکت ورزش و شرایط اقتصادي 
 یهاي ورزشافراد و در برخی موارد هزینه باالي بعضی از رشته

هاي الزم به ورزش همگانی و تجهیز کم و عدم اختصاص هزینه
ش شی، بایستی در افزایها به امکانات ورزفضاهاي پارکی و سالن
ها و فضاهاي عمومی جهت انجام ورزش اعتبار و ساخت پارك

) متذکر شد که از 1394همگانی گام برداشت. ساالري اسکر (
دیدگاه کارشناسان عواملی مانند مسائل مالی و عدم آگاهی از 

هاي مربوط به ورزش ترین چالشبدنی، مهمفواید فعالیت
شوند. در مقابل سوب میهمگانی شهرستان کهنوج مح

ترین راهکارها در زمینه راهکارهاي فرهنگی و اقتصادي نیز مهم
پرداختن به ورزش همگانی مورد توجه بودند. در نتیجه باید 

هایی اتخاذ شود که آگاهی الزم براي فواید ورزش و سیاست
ترین راهکار از این رو، مهم فعالیت بدنی در جامعه حاصل شود.

سازي ورزش همگانی و نهادینه کردن آن ه فرهنگدر این زمین
دیگر مشخص شد که با وجود در بطن اجتماع است. در مطالعه 

 هايهاي ورزشی بر توسعۀ ورزش همگانی، رسانهتأثیر رسانه
ر اند و دله نداشتهأورزشی توجه مناسب و مطلوبی به این مس

 ریزي خود زمان الزم را به ورزش همگانی اختصاصبرنامه
هاي قهرمانی و سازي مختص ورزشدهند و بیشتر برنامهنمی

زي ریتوان برنامهاي است. با توجه به نتایج تحقیق، میحرفه
ها و استفاده از عملیاتی مناسبی در جهت تعامل با رسانه

هاي آنها براي توسعۀ ورزش همگانی در ابعاد مختلف ظرفیت

                                                                                                                                                    
3. Lam 

همچنین مداخالت ). 1390انجام داد (مرادي، هنري و احمدي، 
سبک  بدنی، تغییردیگري مانند تغییر نگرش افراد به فعالیت

هاي همگانی زندگی و ... براي افزایش مشارکت افراد در ورزش
بدنی ارتقا دهنده سالمتی، صورت گرفته به عنوان یک فعالیت

با این وجود، رویکردهاي مورد استفاده در ورزش همگانی  است.
 هاي بدنی اغلبورزش و فعالیت مشارکت درانگیزاندن بربراي 

 . )1393ناکارآمد هستند (آصفی و همکاران،
توان به ثر در اشاعه ورزش همگانی، میؤاز دیگر عوامل م

هاي داوطلبانه، دولتی و خصوصی اشاره نقش نهادها و سازمان
هاي خاصی اند که در حوزه ورزش، نقشها نهادهاییکرد. سازمان

 رسانی وترین آنها عبارتند از: اطالعکنند که مهممیرا دنبال 
آگاهی، حمایت از قانون و نظارت بر اجراي درست قوانین، ایجاد 
حیطۀ مناسب براي برخورد عقاید گوناگون، فراهم کردن زمینۀ 
آموزش مداوم، کمک به رشد فرهنگی و فکري جامعه، فراهم 

کت و همکاري هاي آموزنده، ایجاد روحیۀ مشارکردن سرگرمی
ترین نقشی که بر عهده دارند هاي توسعه و عمدهبراي برنامه

رسانی و ایجاد مشارکت سازي، آموزش، اطالععبارتند از: فرهنگ
هاي گروهی و ترین هدف رسانهاجتماعی. در مجموع، مهم

هاي ها و ادارات مختلف، در راستاي اهداف ورزشسازمان
، 3باشد (الم» توسعۀ ورزش«تواند همگانی در هر کشور، می

ها و تمامی موارد یاد شده بر اهمیت و نقش سازمان). 2014
خصوص ورزش ههاي اجرایی در توسعه ورزش و بدستگاه

همگانی اشاره دارد. اکثر مطالعات یاد شده به بررسی نقش 
اند و کمتر ها در توسعه ابعاد مختلف ورزش پرداختهسازمان
طور مشخص، به بررسی نقش فت که بهتوان یااي را میمطالعه

ها و نهادهاي اجرایی در توسعه ورزش همگانی و سهم سازمان
هاي پرداخته باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین سهم سازمان

دولتی و خصوصی در توسعه ورزش همگانی است. امید است که 
بتوان با نتایج این تحقیق میزان سهم و اهمیت هر یک از 

له أا در توسعه ورزش همگانی را شناسایی کرد؛ این مسهسازمان
به جهت تخصیص منابع مالی، منابع انسانی و تجهیزات، به 

هاي مورد نظر، داراي اهمیت است. از طرفی دیگر سازمان
ایی ها را شناستوان با نتایج این تحقیق، وظایف این سازمانمی
هاي آنان ارائه انداز و برنامهی در جهت بهبود چشمیهاراهکارو 

ال اصلی این است که: سهم و نقش هر یک از ؤکرد. بنابراین س
هاي اجرایی کشور در توسعه ورزش همگانی چگونه سازمان
 است؟
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 شناسی پژوهشروش
این پژوهش کاربردي در زمره تحقیقاتی ترکیبی (آمیخته) قرار 

گیرد که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماري می
با ط تبادر ارصاحب نظر اد فراکلیه کیفی شامل مرحله تحقیق در 

هاي ، و در بخش کمی شامل وزیر یا مدیرکلهمگانیورزش 
وزارت ورزش و جوانان، کارشناسان خبره وزارت، مدیران 

ري در گیهاي اجرایی بود. نمونهفدراسیونی و مسئولین دستگاه
 11ه با اخذ بخش کیفی به روش هدفمند و گلوله برفی بود ک

مصاحبه به اشباع نظري رسیدیم و در بخش کمی، با توجه به 
د اي استفاده شگیري تصادفی طبقهجدول مورگان و از روش نمونه

ري آومنظور جمعنفر به عنوان نمونه وارد مطالعه شدند. به 100که 
هاي پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه عمیق با خبرگان و داده

که  AHPنامه محقق ساخته با رویکرد سشدر بخش کمی از پر
براساس راهبردهاي توسعه ورزش همگانی کشور در برنامه ششم 

ورت به صدهندگان توسعه طراحی شده بود، استفاده شد که پاسخ
این ابزار از دو بخش بندي بین عوامل را انجام دادند. زوجی، اولویت

 شاالت تشکیل شده است که بخؤاطالعات دموگرافیک و س
اطالعات دموگرافیک شامل سن، جنسیت، مدرك تحصیلی، 

االت، به مقایسه ؤجایگاه سازمانی و سابقه کار است و بخش س
توسعه اماکن ورزشی بعد  6هاي مورد نظر در میزان سهم سازمان

ذاري ثیرگأدر دسترس، بهبود نگرش عمومی نسبت به اهمیت و ت
همگانی در همه  هاي ورزشها و همایشورزش، برگزاري جشنواره

هاي بومی و محلی، هاي سنتی و بازينقاط کشور، اشاعه ورزش

ی هاي ورزشدسترسی آسان، ارزان و فراگیر مردم به فضاها و برنامه
باشد. نحوه و آموزش ورزش به مردم و ارتقاي سواد حرکتی می

هاي تو خالی، میزان در خانه نمره دهی بدین صورت است که فرد
کننده را مشخص هاي تالقیم از سطرها و ستونارجحیت هر کدا

نماید. به این صورت که اگر سطر ارجحیت داشت آن را با فلش رو 
 →و اگر ستون ارجحیت داشت آن را با  عالمت  ↑به باال 

کند. همچنین میزان و شدت ارجحیت هر مورد نسبت مشخص می
 شود.گذاري میعالمت 1به دیگري با استفاده از جدول 

از نفر  11ید أی، به تنامهپرسشیی صوري و محتوایی روا
بررسی پایایی  منظور خبرگان ورزش همگانی رسید. همچنین، به

نفر از اعضاي  30نامه بین نامه، در یک نمونه اولیه پرسشپرسش
پایایی آن  جامعه تحقیق توزیع شده و با استفاده از آلفاي کرونباخ

قابل قبولی جهت پایا بودن ) که مقدار α=88/0دست آمد (هب
 ).2نامه است (جدول شماره پرسش

 هايآمده با استفاده از شیوهدستدر این تحقیق، اطالعات به
ه و تحلیل قرار گرفت کآمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه 

ا، هآمار توصیفی (جدول توزیع فراوانیآن بدین قرار است:  حشر
باطی آمار استنو  انگین، انحراف استاندارد)فراوانی، درصد فراوانی، می

 بندي).براي رتبه AHP(آزمون آلفاي کرونباخ براي پایایی، آزمون 
تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار الزم به ذکر است که 

SPSS  انجام شد و در نهایت، با استفاده از نرم افزار  23نسخه
رسی سازگاري و اقدام به بر EXPERT CHOICEتخصصی 

 هاي نسبی و نهایی شد.استخراج وزن
 

 میزان شدت ارجحیت  .1جدول 

در جه اهمیت در مقایسه 
 دو به دو

ترجیح 
 یکسان

یکسان تا 
 نسبتاً
 مرجح

 نسبتاً
 مرجح

 تا نسبتاً
 مرجح قویاً

 قویاً
 مرجح

تا  قویاً
 بسیار

 مرجح

ترجیح 
 بسیار قوي

بسیار تا بی 
 اندازه مرجح

بی اندازه 
 مرجع

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بودنشدت ارجح 
 

 نامه تحقیقپایایی پرسش .2جدول 

 آلفاي کرونباخ متغیر ردیف
 91/0 توسعه اماکن ورزشی در دسترس 1
 88/0 ثیرگذاري  ورزشأبهبود نگرش عمومی نسبت به اهمیت و ت 2
 87/0 هاي ورزش همگانی در همه نقاط کشورها و همایشبرگزاري جشنواره 3
 79/0 هاي بومی و محلیهاي سنتی و بازياشاعه ورزش 4
 94/0 هاي ورزشیدسترسی آسان، ارزان و فراگیر مردم به فضاها و برنامه 5
 76/0 آموزش ورزش به مردم و ارتقاي سواد حرکتی 6

 88/0 نامهکل پرسش
 

 هاي پژوهشیافته
 هاي توصیفییافته •

 70درصد از اعضاي نمونه زن و  30هاي توصیفی نشان داد که یافته
سال،  35درصد این افراد زیر  5/2درصد مرد بودند که از این افراد 
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 5/37سال،  45 -41درصد بین  5/22سال،  40-36درصد بین  10
سال  50مانده باالي درصد باقی 30سال و  50-45درصد بین 

درصد  5/47دیپلم و لیسانس، ك فوقدرصد داراي مدر 5/37داشتند. 
درصد مدرك دکتري داشتند. همچنین مشاهده  15فوق لیسانس و 

 70شد که بیشترین تعداد نمونه را کارشناسان خبره با درصد فراوانی 
درصد  10درصد معاون وزیر یا مدیرکل،  5/7دادند و تشکیل می

یی هاي اجرادرصد مسئوالن دستگاه 5/12مدیران فدراسیون و 
درصد بین  5/27سال،  5درصد زیر  5بودند. از لحاظ سابقه خدمت 

درصد بیش  45سال و  15الی  11درصد بین  5/22سال،  10الی  5
 سال بودند. 15از 
 
 هاي استنباطییافته •
هاي کشور براي توسعه ل: وظایف سازمان شهرداريال اوؤس

 ورزش همگانی کشور چیست؟
یق با خبرگان ورزش همگانی هاي حاصل از مصاحبه عمیافته

هاي کشور براي توسعه نشان داد که وظایف سازمان شهرداري
 است. 3ورزش همگانی به شرح جدول شماره

 
م: وظایف سازمان نیروهاي مسلح براي توسعه ورزش ال دوؤس

 همگانی کشور چیست؟
هاي حاصل از مصاحبه عمیق با خبرگان ورزش همگانی یافته

سازمان نیروهاي مسلح براي توسعه ورزش نشان داد که وظایف 
 است. 4همگانی به شرح جدول شماره 

 
م: وظایف آموزش و پرورش براي توسعه ورزش ال سوؤس

 همگانی کشور چیست؟
هاي حاصل از مصاحبه عمیق با خبرگان ورزش همگانی یافته

نشان داد که وظایف آموزش و پرورش براي توسعه ورزش 
 است. 5شماره همگانی به شرح جدول 

 
 

 
 ها براي توسعه ورزش همگانیوظایف سازمان شهرداري. 3جدول 

 هاوظایف شهرداري ردیف
 هاي ورزشی آناجراي ورزش محالت و توسعه زیرساخت 1

 ها و ....ها، بوستانبرداري از فضاهاي ورزشی روباز مانند پاركتوسعه و بهره 2

 هاي جمعی تابلوهاي شهري، نصب بیلبوردها و...ترویج فرهنگ عمومی ورزش همگانی با استفاده از رسانه 3

 هاي پژوهشی با موضوع ورزش همگانیحمایت و پشتیبانی از طرح 4

 هاي انقالب اسالمیتوسعه ورزش بانوان با نگرش به فرهنگ اسالمی و ارزش اهتمام ویژه بر 5

 روي و ....)پیمایی، اسکیت، پیادهطور مستمر (همگانی، دوچرخه سواري، کوههاي مختلف ورزشی بهو جشنواره هابرگزاري همایش 6

 هاتهیه شناسنامه سالمت جهت کارکنان شهرداري 7

 
 وظایف سازمان نیروهاي مسلح براي توسعه ورزش همگانی. 4جدول 

 وظایف نیروهاي مسلح ردیف
 هاي ورزش صبحگاهی در کلیه واحدهاي سازمانی تحت پوششحداکثري در برنامهراه اندازي و مشارکت  1

 هاي آنانبرگزاري رویدادهاي مرتبط با ورزش ویژه کارکنان، سربازان و خانواده 2

 هاي خانوادگی براي کارکنان شاغل و کادر نیروهاي مسلحها و همایشبرگزاري جشنواره 3

 منظور تربیت و ارتقاء سطح دانش مربیان نیروهاي مسلحهاي ورزشی بهفدراسیوننامه با انعقاد تفاهم 4

 هاي مسکونیها و شهركهاي سالمتی در پادگانها جهت استفاده بهینه و توسعه جادهبازسازي و تجهیز اماکن ورزشی داخل پادگان 5
 هاي استانداردها به دستگاهو تجهیز آن

 کلیه کارکنان نیروهاي مسلحتهیه شناسنامه سالمت جهت  6

 
 وظایف آموزش و پرورش براي توسعه ورزش همگانی. 5جدول 

 وظایف آموزش و پرورش ردیف
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 اندازي ورزش صبحگاهی در مدارستهیه و تدوین برنامه مدون و راه 1

 بهره برداري از امکانات و تجهیزات ورزشی موجود تحت پوشش، در راستاي اهداف ورزش همگانی 2

 سازي در مدارسمنظور فرهنگتهیه و نصب تابلوهاي آموزشی و تبلیغی با موضوع ورزش به 3

 توجه جدي به محتوا و کیفیت ساعت ورزش و تربیت بدنی در مدارس 4

 آموزاناي با سطح پوشش حداکثري دانشریزي جهت برگزاري المپیادهاي درون مدرسهبرنامه 5

آموزان در ساعت آموزشی مدارس از امکانات و فضاهاي ورزشی وزارت ورزش و جوانان و سایر دانشمندي رایگان ایجاد امکان بهره 6
 هاي دولتیارگان

گیري از فضاهاي ورزشی مدارس در خارج از ساعات آموزشی براي توسعه ورزش شهروندي با ایجاد شرایط مناسب جهت بهره 7
 هاهمکاري شهرداري

 کلیه معلمین و کارکنان این وزارتخانهتهیه شناسنامه سالمت براي  8

 
 تحقیقات و فناوري براي توسعه ورزش همگانی وظایف وزارت علوم. 6جدول 

 وظایف وزارت علوم تحقیقات و فناوري ردیف
 اي و باستانیهاي زورخانههاي بومی و محلی و ورزشهاي همگانی و تفریحات سالم، بازيافزایش جمعیت تحت پوشش ورزش 1

 ترین روش گذراندن و غنی کردن اوقات فراغت دانشگاهیانترین و ضروريهاي همگانی به عنوان مناسبتوجه به ورزش 2

 توسعه و ارتقاي فرهنگ ورزش همگانی در بین دانشگاهیان 3

 استقرار نظام اطالع رسانی و تبلیغات و همکاري بیشتر با رسانه ملی براي پیشبرد اهداف ورزش همگانی 4

 هاي دانشجویی در حوزه ورزش همگانینامههاي پژوهشی و تحقیقاتی و پایانها و پروژهحمایت از طرح 5

 مین مربی، داور، تجهیزات و ...أهاي ذیربط و جلب حمایت از آنها در زمینه تثر و تعامل با فدراسیونؤایجاد ارتباط م 6

 هاهمگانی و تفریحی در دانشگاههاي هاي سراسري ورزشبرگزاري مسابقات و جشنواره 7

عه ورزش کید بر توسده خوابگاهی و فضاهاي روباز با تأها با تغییر کاربري اماکن بال استفاها و دانشکدهتوجه جدي به ورزش خوابگاه 8
 همگانی

وزارت علوم و تشکیل  بدنیهاي مستمر ورزش همگانی در تقویم ورزشی ساالنه اداره کل تربیتها و فعالیتقراردادن برنامه 9
 هاي اداره کل در خصوص ورزش همگانیسیاست هاي تخصصی براي عملیاتی کردن تصمیمات وکارگروه

 هاي باستانی درون خوابگاهیهاي بومی و محلی و ورزشبینی رویدادهاي همگانی، بازيپیش 10

 همگانیهاي حمایت از طراحی، ساخت و تولید تجهیزات مرتبط با توسعه ورزش 11

 ویژه در بخش بانوانکید بر توسعه ورزش همگانی بهأتغییر کاربري اماکن بالاستفاده با ت 12

 برگزاري المپیاد ورزشی دانشجویی در بخش بانوان و آقایان 13

 
ال چهارم: وظایف وزارت علوم تحقیقات و فناوري براي توسعه ؤس

 چیست؟ ورزش همگانی کشور
هاي حاصل از مصاحبه عمیق با خبرگان ورزش همگانی یافته

نشان داد که وظایف وزارت علوم تحقیقات و فناوري براي توسعه 
 است. 6ورزش همگانی به شرح جدول شماره 

 
هاي ال پنجم: وظایف وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونؤس

 ورزشی براي توسعه ورزش همگانی کشور چیست؟
حاصل از مصاحبه عمیق با خبرگان ورزش همگانی هاي یافته

هاي نشان داد که وظایف وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون
 7ورزشی براي توسعه ورزش همگانی به شرح جدول شماره 

 است.
 
ال ششم: وظایف سازمان صدا و سیما براي توسعه ورزش ؤس

 همگانی کشور چیست؟
ن ورزش همگانی هاي حاصل از مصاحبه عمیق با خبرگایافته

نشان داد که وظایف سازمان صدا و سیما براي توسعه ورزش 
 است. 8همگانی به شرح جدول شماره 

 هاي ورزشی براي توسعه ورزش همگانیوظایف وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون. 7جدول 
 ورزشیهاي وظایف وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ردیف
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 تدوین برنامه راهبردي توسعه ورزش همگانی کشور 1
 هاي مختلفکید بر ادارات و سازمانأتدوین برنامه اجرایی توسعه ورزش همگانی کشور با ت 2
 هاي ورزشتوجه بیشتر به ورزش همگانی در مقایسه با سایر بخش 3
 اختصاص بودجه بیشتر براي توسعه ورزش همگانی 4
 ورزش صبحگاهی در محوطه وزارت ورزش و جوانان براي کارمندانبرگزاري  5
 هاي آنانهاي ورزشی براي کارکنان و خانوادهبرگزاري مسابقات و جشنواره 6
 هاي کشورهاي ورزشی سایر ادارات و سازماننظارت دقیق، همه جانبه و کامل بر اجراي برنامه 7
 

 توسعه ورزش همگانیوظایف سازمان صدا و سیما براي . 8جدول 
 وظایف سازمان صدا و سیما ردیف

 هاي مختلفهاي ویژه توسعه ورزش همگانی و انعکاس مناسب آن در شبکهحمایت از تولید برنامه 1
 هايهاي کوتاه در خصوص توسعه ورزش همگانی به عنوان میان برنامه و پخش آن در بین سریالساخت و تولید تیزر و برنامه 2

 پربیننده
 هاي ورزش و سالمتبرگزاري میزگردهایی تحت عناوین سالمتی، تندرستی و نشاط با حضور متخصصین حوزه 3
 ايسو نگري به ورزش حرفهاي در شبکه ورزش و پرهیز از یکهاي توسعهافزایش برنامه 4
 هاي ورزشی کم هزینه، ساده و در دسترسترویج رشته 5
 هاي ناشی از کم تحرکی و عدم فعالیت جسمانیبیماريتهیه گزارش از شیوع  6
 هاي ورزشی ویژه اقوام (بومی و محلی)تهیه و پخش برنامه 7
 برگزاري رویدادهاي داخلی ورزشی جهت کارکنان صدا و سیما و حضور پررنگ در مسابقات کارکنان دولت 8
 تهیه شناسنامه سالمت جهت کلیه کارکنان دستگاه 9

 ریزي مناسبهاي ورزشی صدا و سیما در تهران و مراکز استانی جهت استفاده بهینه با برنامهسالنتجهیز  10
 استفاده از ظرفیت صدا و سیما جهت ترغیب مسئولین به توجه بیشتر به موضوع ورزش براي همه 11

 
 وظایف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي توسعه ورزش همگانی. 9جدول 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوظایف  ردیف
 برداري مناسب از امکانات و تجهیزات ورزشی تحت پوشش در راستاي اهداف ورزش همگانیبهره 1
 تخصیص منابع الزم جهت توسعه ورزش همگانی در بین کارکنان و دانشجویان 2
 ساماندهی مسابقات ورزشی کارکنان در سطح وزارت خانه (زنان و مردان) 3
 هاي فیزیکیکید بر فعالیتأمنظور تغییر سبک زندگی با ته الگوي مناسب بهئارا 4
 هاي ورزشیهاي بهداشتی و درمانی ناشی از عدم تحرك و نپرداختن به فعالیتاطالع رسانی عمومی در خصوص افزایش هزینه 5
 هاي تحت پوششتالش در جهت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در سطح دانشگاه 6
هاي علوم پزشکی سراسر هاي تحقیقاتی با موضوع ورزش همگانی در سطح وزارتخانه و دانشگاهنامه و طرححمایت ویژه از پایان 7

 کشور
 تهیه شناسنامه سالمت براي کلیه دانشجویان و کارمندان این حوزه 8

 
آموزش پزشکی ال هفتم: وظایف وزارت بهداشت، درمان و ؤس

 براي توسعه ورزش همگانی کشور چیست؟
هاي حاصل از مصاحبه عمیق با خبرگان ورزش همگانی یافته

نشان داد که وظایف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي 
 است. 9توسعه ورزش همگانی به شرح جدول شماره 

هاي اجرایی کشور در توسعه اماکن ال هشتم: سهم دستگاهؤس
 دسترس چگونه است؟ورزشی در 

زار ها در نرم افنامهها بعد از ورود پرسشمیانگین حسابی باکس
 تشکیل شد. 10صورت جدول شماره به

 
 

 هامیانگین حسابی باکس. 10جدول 
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توسعه اماکن ورزشی 
 در دسترس

وزارت ورزش و 
جوانان و 

 فدراسیون ها

وزارت 
 بهداشت

 شهرداري
صدا و 
 سیما

آموزش و 
 پرورش

وزارت 
 علوم

نیروهاي 
 مسلح

وزارت ورزش و جوانان و 
 ► 74/4 ► 53/5 ► 26/3 ► 35/6 ▲ 77/2 ► 50/3  هافدراسیون

 ▲ 86/2 ▲ 03/2 ▲ 12/2 ► 54/3 ▲ 39/3   وزارت بهداشت

 ► 60/3 ► 45/2 ► 28/2 ► 13/12    شهرداري

 ▲ 38/2 ▲ 09/3 ▲ 51/2     صدا و سیما

 ► 69/1 ► 57/1      آموزش و پرورش

 ► 45/1       وزارت علوم

        نیروهاي مسلح

 

 
 هاي اجرایی کشور در توسعه اماکن ورزشی در دسترسسهم دستگاه .1نمودار 

 
هاي اجرایی سهم دستگاه 10با توجه به نتایج جدول شماره 

دست به 1ورزشی با توجه به نمودار شماره کشور در توسعه اماکن 
 آمد.

، باالترین وزن مربوط به 1با توجه به نتایج نمودار شماره 
ترین وزن مربوط به صدا و سیما و پایین 333/0شهرداري با وزن 

 بود.  031/0با وزن 

هاي اجرایی کشور در بهبود نگرش ال نهم: سهم دستگاهؤس
 اري ورزش چگونه است؟ثیرگذأعمومی نسبت به اهمیت و ت

زار ها در نرم افنامهها بعد از ورود پرسشمیانگین حسابی باکس
 تشکیل شد. 11به صورت جدول شماره 

 

 
 هامیانگین حسابی باکس. 11جدول 
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بهبود نگرش عمومی 
نسبت به اهمیت و 

 ثیرگذاري  ورزشأت

وزارت ورزش و 
جوانان و 
 هافدراسیون

وزارت 
 بهداشت

 شهرداري
صدا و 
 سیما

آموزش و 
 پرورش

وزارت 
 علوم

نیروهاي 
 مسلح

وزارت ورزش و جوانان و 
 ► 20/1 ▲ 35/1 ▲ 29/1 ▲ 68/1 ► 50/1 ▲ 28/1  هافدراسیون

 ► 25/1 ▲ 10/1 ▲ 12/2 ▲ 33/1 ► 29/1   وزارت بهداشت

 ► 37/1 ▲ 28/1 ▲ 44/1 ▲ 58/1    شهرداري

 ► 36/3 ► 54/1 ► 54/1     و سیماصدا 

 ► 20/2 ► 25/1      آموزش و پرورش

 ► 19/1       وزارت علوم

        نیروهاي مسلح

 

 
 ثیرگذاري ورزشأهاي اجرایی کشور در بهبود نگرش عمومی نسبت به اهمیت و تسهم دستگاه. 2نمودار 

 
هاي اجرایی سهم دستگاه 11جدول شماره با توجه به نتایج 

اري ثیرگذأکشور در بهبود نگرش عمومی نسبت به اهمیت و ت
 دست آمد.به 2ورزش با توجه به نمودار 

، باالترین وزن مربوط به صدا و 2با توجه به نتایج نمودار 
ترین وزن مربوط به نیروهاي مسلح و پایین 222/0سیما با وزن 

 بود.  091/0با وزن 

هاي اجرایی کشور در برگزاري ال دهم: سهم دستگاهؤس
هاي ورزش همگانی در همه نقاط کشور ها و همایشجشنواره

 چگونه است؟
زار ها در نرم افنامهها بعد از ورود پرسشمیانگین حسابی باکس

 تشکیل شد. 12صورت جدول شماره به

 های باکسمیانگین حساب. 12جدول 
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ها برگزاري جشنواره
هاي ورزش و همایش

همگانی در همه نقاط 
 کشور

وزارت 
ورزش و 
جوانان و 
 هافدراسیون

وزارت 
 بهداشت

 شهرداري
صدا و 
 سیما

آموزش و 
 پرورش

وزارت 
 علوم

نیروهاي 
 مسلح

وزارت ورزش و جوانان و 
 ► 14/1 ► 47/1 ► 71/1 ► 63/2 ► 11/1 ► 76/1  هافدراسیون

 ▲ 36/1 ▲ 15/1 ▲ 35/1 ► 09/1 ▲ 46/1   وزارت بهداشت

 ► 18/1 ► 38/1 ► 34/1 ► 78/1    شهرداري

 ▲ 23/2 ▲ 41/1 ▲ 17/1     صدا و سیما

 ► 10/1 ► 09/1      آموزش و پرورش

 ► 07/1       وزارت علوم

        نیروهاي مسلح

 

 
 هاي ورزش همگانی در همه نقاط کشورها و همایشهاي اجرایی کشور در  برگزاري جشنوارهسهم دستگاه .3نمودار 

 
هاي اجرایی سهم دستگاه 12با توجه به نتایج جدول شماره 

هاي ورزش همگانی در ها و همایشکشور در برگزاري جشنواره
 دست آمد.به 3مودار شماره همه نقاط کشور با توجه به ن

، باالترین وزن مربوط به 3با توجه به نتایج نمودار شماره 
ترین وزن مربوط و پایین 203/0وزارت ورزش و جوانان با وزن 

 بود.  092/0به صدا و سیما با وزن 

هاي اجرایی کشور در اشاعه ال یازدهم: سهم دستگاهؤس
 چگونه است؟هاي بومی و محلی هاي سنتی و بازيورزش

رم ها در ننامهها بعد از ورود پرسشمیانگین حسابی باکس
 تشکیل شد. 13افزار به صورت جدول شماره 

 

 هامیانگین حسابی باکس .13جدول 
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هاي اشاعه ورزش
هاي سنتی و بازي

 بومی و محلی

وزارت ورزش و 
جوانان و 
 هافدراسیون

وزارت 
 بهداشت

 شهرداري
صدا و 
 سیما

آموزش و 
 پرورش

وزارت 
 علوم

نیروهاي 
 مسلح

وزارت ورزش و جوانان و 
 ► 32/1 ► 56/2 ► 30/1 ► 24/1 ► 25/1 ► 24/3  هافدراسیون

 ▲ 13/1 ▲ 28/1 ▲ 29/1 ▲ 87/1 ▲ 77/1   وزارت بهداشت

 ► 09/1 ► 07/1 ► 25/1 ▲ 05/1    شهرداري

 ► 30/1 ► 24/1 ► 32/1     صدا و سیما

 ► 37/1 ► 17/1      آموزش و پرورش

 ► 15/1       وزارت علوم

        نیروهاي مسلح

 

 
 هاي بومی و محلیهاي سنتی و بازيهاي اجرایی کشور در  اشاعه ورزشسهم دستگاه. 4نمودار 

 
هاي اجرایی سهم دستگاه 13با توجه به نتایج جدول شماره 

 باهاي بومی و محلی هاي سنتی و بازياشاعه ورزشکشور در 
 دست آمد.به 4توجه به نمودار شماره 

، باالترین وزن مربوط به 13با توجه به نتایج نمودار شماره 
ترین وزن مربوط و پایین 218/0وزارت ورزش و جوانان با وزن 

 بود.  090/0وزارت بهداشت با وزن  به

هاي اجرایی کشور در دسترسی ال دوازدهم: سهم دستگاهؤس
هاي ورزشی چگونه آسان، ارزان و فراگیر مردم به فضاها و برنامه

 است؟
رم ها در ننامهها بعد از ورود پرسشمیانگین حسابی باکس

 تشکیل شد. 14افزار به صورت جدول شماره 

 هامیانگین حسابی باکس .14جدول 
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دسترسی آسان، ارزان و 
فراگیر مردم به فضاها و 

 هاي ورزشیبرنامه

وزارت ورزش 
و جوانان و 

 هافدراسیون

وزارت 
 بهداشت

 شهرداري
صدا و 
 سیما

آموزش و 
 پرورش

وزارت 
 علوم

نیروهاي 
 مسلح

وزارت ورزش و جوانان و 
 ► 63/1 ► 65/1 ► 38/1 ► 27/4 ► 26/1 ► 55/3  هافدراسیون

 ▲ 03/1 ▲ 11/1 ▲ 50/1 ► 11/1 ▲ 26/3   وزارت بهداشت

 ► 53/2 ► 92/1 ► 24/3 ► 21/3    شهرداري

 ▲ 03/1 ▲ 06/1 ▲ 24/1     صدا و سیما

 ► 50/1 ► 30/1      آموزش و پرورش

 ► 19/1       وزارت علوم

        نیروهاي مسلح

 

 
 هاي ورزشیهاي اجرایی کشور در دسترسی آسان، ارزان و فراگیر مردم به فضاها و برنامهسهم دستگاه. 5نمودار 

 
هاي اجرایی سهم دستگاه 14جدول شماره  با توجه به نتایج

کشور در دسترسی آسان، ارزان و فراگیر مردم به فضاها و 
 دست آمد.به 5هاي ورزشی با توجه به نمودار شماره برنامه

، باالترین وزن مربوط به 5با توجه به نتایج نمودار شماره 
ترین وزن مربوط به صدا و و پایین 275/0ها با وزن شهرداري

 بود.  084/0یما و وزارت بهداشت با وزن س

هاي اجرایی کشور در آموزش ال سیزدهم: سهم دستگاهؤس
 ورزش به مردم و ارتقاي سواد حرکتی چگونه است؟

ها در نامهها بعد از ورود پرسشمیانگین حسابی باکس
 تشکیل شد. 15افزار به صورت جدول شماره نرم

 

 هامیانگین حسابی باکس .15جدول 
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آموزش ورزش به 
مردم و ارتقاي سواد 

 حرکتی

وزارت ورزش 
و جوانان و 

 هافدراسیون

وزارت 
 بهداشت

 شهرداري
صدا و 
 سیما

آموزش و 
 پرورش

وزارت 
 علوم

نیروهاي 
 مسلح

وزارت ورزش و جوانان و 
 ► 22/1 ▲ 15/1 ▲ 30/1 ▲ 64/1 ▲ 31/1 ▲ 21/1  هافدراسیون

 ► 00/2 ▲ 11/1 ▲ 50/1 ▲ 84/1 ▲ 26/3   وزارت بهداشت

 ► 49/1 ▲ 49/1 ▲ 80/1 ▲ 12/2    شهرداري

 ► 63/4 ► 29/2 ► 32/2     صدا و سیما

 ► 90/1 ► 46/1      آموزش و پرورش

 ► 86/1       وزارت علوم

        نیروهاي مسلح

 

 
 هاي اجرایی کشور در آموزش ورزش به مردم و ارتقاي سواد حرکتیسهم دستگاه .6نمودار 

 
هاي اجرایی سهم دستگاه 15با توجه به نتایج جدول شماره 

کشور در آموزش ورزش به مردم و ارتقاي سواد حرکتی با توجه 
 دست آمد.به 6به نمودار شماره 

 
، باالترین وزن مربوط به 6نمودار شماره  با توجه به نتایج

ترین وزن مربوط به نیروهاي و پایین 270/0صدا و سیما با وزن 
 بود. 072/0مسلح با وزن 

 
 گیريبحث و نتیجه

ها و نهادهاي سازمان و نقش پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم
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 اجرایی در توسعه ورزش همگانی انجام گرفته است. 
نظرات خبرگان ورزش همگانی مربوط به نتایج استخراج 

هاي کشور سوال اول تحقیق نشان داد که سازمان شهرداري
وظیفه اصلی بر عهده دارد. در  7براي توسعه ورزش همگانی 

د نتوانهاي کشور در صورت انجام این وظایف میواقع شهرداري
ی از د. یکننقش مهمی در توسعه ورزش همگانی کشور ایفا نمای

هاي یف را اجراي ورزش محالت و توسعه زیرساختاین وظا
ها به عنوان متولیان اصلی دهد. شهرداريورزشی آن تشکیل می

توانند در هر یک از محالت شهرها با اقدام به مسائل شهري، می
هاي ورزشی، زمینه مشارکت مردم آن محله در توسعه زیرساخت

ها داريهاي ورزشی را فراهم نمایند. همچنین، شهرفعالیت
برداري از فضاهاي ورزشی روباز مانند توانند با توسعه و بهرهمی

ها و غیره، زمینه مشارکت فعال مراجعین به این ها، بوستانپارك
هاي شهري ها و بوستانها را فراهم نمایند. در واقع، پاركمکان

توانند یکی از بهترین اماکن ورزشی براي مردم باشند و در می
ها، افراد بیشتري به ورزش همگانی و تجهیز آن صورت توسعه

آورند. ترویج فرهنگ عمومی ورزش همگانی با استفاده روي می
هاي جمعی تابلوهاي شهري، نصب بیلبوردها و... نیز از رسانه

هاست که با انجام صحیح آن یکی دیگر از وظایف شهرداري
نه و زمی توانند موجبات آگاهی بخشی به مردم را فراهم نمودهمی

توسعه ورزش همگانی را ایجاد نمایند. همچنین، حمایت و 
هاي پژوهشی با موضوع ورزش همگانی از دیگر پشتیبانی از طرح

هاست. از آنجا که توسعه ورزش همگانی وظایف شهرداري
 هاي پژوهشی قرار گیرد، لذا الزم استثیر فعالیتت تأتواند تحمی

ا با حمایت همه جانبه از ههایی همچون شهرداريکه سازمان
این تحقیقات، زمینه افزایش تحقیقات علمی مرتبط با ورزش 
همگانی و متعاقب آن، توسعه ورزش همگانی را فراهم آورند. در 
همین راستا، اهتمام ویژه بر توسعه ورزش بانوان با نگرش به 

هاي انقالب اسالمی یکی دیگر از فرهنگ اسالمی و ارزش
آید. زنان بیش از نیمی از جمعیت به شمار می هاوظایف شهرداري

دهند و در صورت مشارکت فعال این قشر از کشور را تشکیل می
هاي همگانی، بخش اعظمی از جامعه درگیر جامعه در ورزش

هاي ورزشی شده و به خودي خود موجب توسعه ورزش فعالیت
شود، لذا الزم است که براي بانوان همگانی در کشور می

ها و اي در نظر گرفته شود. برگزاري همایشهاي ویژههبرنام
طور مستمر (همگانی، هاي مختلف ورزشی بهجشنواره
ه روي و ....) نیز وظیفپیمایی، اسکیت، پیادهسواري، کوهدوچرخه

توانند بخش اعظمی ها با انجام آن میدیگري است که شهرداري
رد، سالمندان از جمعیت شهري اعم از کودك و نوجوان، زن و م

هاي ورزشی مشتاق نموده و زمینه مشارکت و ... را به فعالیت
هاي همگانی را فراهم نمایند. در نهایت نیز، فعال آنان در ورزش

باید توجه داشت که بخشی از جامعه خود به عنوان کارمندان 
ها به فعالیت مشغولند و با تهیه شناسنامه سالمت شهرداري

 هاي ورزشیتوان آنان را نیز در فعالیتمیها کارکنان شهرداري
 درگیر نمود.

ال دوم تحقیق نشان داد که سازمان ؤنتایج مربوط به س
وظیفه اصلی  6نیروهاي مسلح براي توسعه ورزش همگانی 

هاي اندازي و مشارکت حداکثري در برنامهبرعهده دارد. راه
ورزش صبحگاهی در کلیه واحدهاي سازمانی تحت پوشش یکی 

ز وظایف این سازمان است. از آنجایی که کارمندان نیروهاي ا
با  تواندهند، میمسلح تعداد زیادي از افراد جامعه را تشکیل می

هاي ورزش صبحگاهی در واحدهاي این سازمان، ارائه برنامه
هاي ورزشی سوق داد. بخش اعظمی از جامعه را به فعالیت

ورزش ویژه کارکنان،  همچنین، با برگزاري رویدادهاي مرتبط با
توان تعداد افراد درگیر در ورزش هاي آنان میسربازان و خانواده

 هاي نیروهايرا ارتقا بخشید. به هر حال احتماال بخشی از خانواده
مسلح و سربازان، در صورت برگزاري رویدادهاي ورزشی از سوي 
سازمان نیروهاي مسلح در آن رویدادها شرکت نموده و به این 

هاي همگانی، موجبات ارتقاي ق، عالوه بر آشنایی با ورزشطری
شور و شوق و نشاط در آنان ایجاد خواهد شد. در همین راستا، 

هاي خانوادگی براي ها و همایشتوان از برگزاري جشنوارهمی
شک کارکنان شاغل و کادر نیروهاي مسلح نیز بهره جست. بی

ه تواند زمینانواده میهاي ورزشی در کنار اعضاي خانجام فعالیت
شور و نشاط بیشتري را در کارمندان سازمان نیروهاي مسلح 

نامه با ایجاد نماید. عالوه بر موارد ذکر شده، انعقاد تفاهم
منظور تربیت و ارتقاء سطح دانش هاي ورزشی بهفدراسیون

تواند راهکار مناسبی براي توسعه مربیان نیروهاي مسلح نیز می
اشد. کارکنان نیروهاي مسلح براي تمامی ورزش همگانی ب

هاي ورزشی خود به مربیان ورزشی نیاز دارند و با انعقاد برنامه
هاي ورزشی، قراردادهاي همکاري بین این سازمان با فدراسیون

هاي ورزشی در این توان نیروي متخصص الزم براي فعالیتمی
یفیت ی با کهاي ورزشارگان را ارتقا بخشید و متعاقب آن، فعالیت

بیشتري در این ارگان سازماندهی و اجرا خواهد شد. بازسازي و 
ها جهت استفاده بهینه و تجهیز اماکن ورزشی داخل پادگان

هاي مسکونی و ها و شهركهاي سالمتی در پادگانتوسعه جاده
کت تواند زمینه مشارهاي استاندارد نیز میها به دستگاهتجهیز آن

اد را هاي این افران نیروهاي مسلح و خانوادهبیشتر کارکنان سازم
در اماکن خاص  بدنی معموالًفراهم نماید چرا که ورزش و فعالیت

پذیرد و در صورت افزایش وسیله تجهیزات خاصی صورت میهو ب
توان به توسعه ورزش همگانی در این اماکن و تجهیزات، می

مت شناسنامه سال میان این افراد نیز امیدوار بود. در نهایت، تهیه
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اد تواند عالوه بر ایججهت کلیه کارکنان نیروهاي مسلح نیز می
بانک اطالعات سالمت کارکنان این سازمان، باعث تشویق و 

 هاي ورزشی شود.ترغیب آنان به فعالیت
مشخص شد که سازمان آموزش و پرورش براي توسعه 

 بیشوظیفه اصلی برعهده دارد. در حال حاضر،  8ورزش همگانی 
ا آموز بمیلیون نفر از جمعیت کشور فقط در قالب دانش 13از 

 ریزيآموزش و پرورش ارتباط دارند بنابراین در صورت برنامه
توان حدود یک اصولی و اجراي صحیح آن در این سازمان، می

ششم از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داد. تهیه و تدوین 
تواند اهی در مدارس میاندازي ورزش صبحگبرنامه مدون و راه

کسی پوشیده نیست انجام  ها باشد. بریکی از این برنامه
تواند زمینه شور و نشاط فرد هاي ورزشی در صبحگاه میفعالیت

همراه آورد لذا برنامه ورزش صبحگاهی پتانسیل در طول روز را به
باالیی براي این منظور دارد. عالوه بر ارتقاي شور و نشاط 

هاي ن، ورزش صبحگاهی آنان را با ورزش و فعالیتآموزادانش
تواند عادت ورزش در صبحگاهان را بدنی نیز آشنا ساخته و می

برداري از امکانات و در آنان نهادینه کند. عالوه بر این، بهره
تجهیزات ورزشی موجود تحت پوشش در راستاي اهداف ورزش 

ار آموزان قرتواند فرصت مناسبی را در اختیار دانشهمگانی می
در  ریزي صحیحهاي ورزشی بپردازند. با برنامهدهد تا به فعالیت

توان حتی از زنگ تفریح مدرسه نیز براي انجام مدارس می
 توان به طرحهاي ورزشی بهره برد که در این راستا میفعالیت

حیاط پویا در مدارس اشاره کرد. طرح حیاط پویا نمونه خوبی از 
مکانات و تجهیزات ورزشی مدارس است در آن برداري از ابهره

 هاي ورزشیآموزان را به فعالیتتوان دانشبا حداقل امکانات می
ترغیب نمود. از دیگر وظایف آموزش و پرورش در رابطه با ورزش 

توان به تهیه و نصب تابلوهاي آموزشی و تبلیغی با همگانی می
ره کرد. سازي در مدارس اشامنظور فرهنگموضوع ورزش به

تواند از اي از عادات و فرهنگ جامعه میشک بخش عمدهبی
در  هاي تبلیغی ورزشیمدارس سرچشمه بگیرد و با انجام فعالیت

توان این امر را در جامعه نهادینه کرد. عالوه بر موارد مدارس، می
بدنی فوق، توجه جدي به محتوا و کیفیت ساعت ورزش و تربیت

یی براي توسعه ورزش همگانی دارد. در در مدارس پتانسیل باال
حال حاضر، تمامی مقاطع تحصیلی داراي حداقل یک زنگ 

آموزان باشند. در این ساعات، دانشورزش در طول هفته می
هاي ورزشی و اصول صحیح انجام توانند با انواع فعالیتمی

هاي ورزشی آشنا شوند لذا ضروري است که در این فعالیت
بیت بدنی از کیفیت مناسبی برخوردار باشد تا ساعات، آموزش تر

 ریزي جهتمزایاي آن به سود تمام جامعه باشد. همچنین، برنامه

اي با سطح پوشش حداکثري برگزاري المپیادهاي درون مدرسه
آموزان وظیفه دیگري است که بایستی آموزش و پرورش دانش

توان مشاهده کرد که می نسبت به آن حساس باشد. اخیراً
هاي ورزشی درون هاي ورزشی مدارس در قالب جشنوارهفعالیت
شوند که این امر، موجب مشارکت اي سازماندهی میمدرسه

هاي ورزشی شده است. از آنجا که آموزان در فعالیتبیشتر دانش
دانش آموزان عالقه زیادي به ورزش و مسابقات ورزشی دارند، 

رار این طرح مسر الزم است که آموزش و پرورش نسبت به استم
بوده و موانع اجرایی آن را مرتفع نماید تا بتوان ظرفیت حداکثري 

ها درگیر نمود. عالوه بر ساعات آموزان را در این فعالیتدانش
شود، ایجاد امکان رسمی آموزش که در مدرسه طی می

آموزان در ساعت آموزشی مدارس از مندي رایگان دانشبهره
ی وزارت ورزش و جوانان و سایر امکانات و فضاهاي ورزش

ان آموزتواند مزید بر علت شده و دانشهاي دولتی نیز میارگان
بدنی جذب نماید. عالوه بر بیشتري را به ورزش و فعالیت

توانند از فضاهاي ورزشی مدارس آموزان، شهروندان نیز میدانش
 در ساعات خارج از ساعات آموزشی مدارس استفاده نمایند. با این

توان ظرفیت قابل توجهی از اماکن و فضاهاي ورزشی را کار می
 منديدر اختیار شهروندان قرار داد و بدین وسیله، میزان بهره

شهروندان از فضاهاي ورزشی و متعاقب آن، توسعه ورزش 
همگانی را فراهم نمود. در نهایت، تهیه شناسنامه سالمت براي 

د توانو پرورش نیز میمین و کارکنان وزارت آموزش کلیه معلّ
هاي همانند کارکنان سایر ادارات، زمینه توسعه پایگاه داده

سالمت کارکنان را ارتقا بخشیده و آنان را نسبت به سالمتی خود 
تواند علت مناسبی براي تر نمود که این حساسیت میحساس
 هاي ورزشی باشد.فعالیت

 بهنتایج استخراج نظرات خبرگان ورزش همگانی مربوط 
ال چهارم تحقیق نشان داد که وزارت علوم تحقیقات و فناوري ؤس

وظیفه اصلی برعهده دارد. وزارت  13براي توسعه ورزش همگانی 
هایی است که تعداد زیادي از جامعه علوم یکی دیگر از سازمان

هاي ورزشی نماید. از آنجایی که امروزه تواند درگیر فعالیترا می
ها مشغولند، لذا به تحصیل در دانشگاهتعداد زیادي از جامعه 

تواند جامعه هدف هاي ورزشی در این وزارت میتوسعه برنامه
زیادي را تحت پوشش قرار دهد. بدین منظور ضروري است که 

هاي همگانی و تفریحات سالم، جمعیت تحت پوشش ورزش
اي و باستانی در هاي زورخانههاي بومی و محلی و ورزشبازي

افزایش یابد. توسعه و ارتقاي فرهنگ ورزش همگانی این وزارت 
تواند به اوقات فراغت دانشجویان و در بین دانشگاهیان می

کارکنان این وزارتخانه غناي بیشتري بخشیده و موجبات 
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سالمتی و نشاط آنان را نیز فراهم آورد. در این راستا، الزم است 
انه ملی با رسکه نظام اطالع رسانی و تبلیغات و همکاري بیشتر 

براي پیشبرد اهداف ورزش همگانی در وزارت علوم تحقیقات و 
فناوري استقرار یافته و زمینه اعتالي ورزش همگانی براي جامعه 
دانشجویان و دیگر افراد مرتبط با این وزارت فراهم شود. از سوي 

عه هاي پژوهشی در ارتباط با توسدیگر و با توجه به اهمیت فعالیت
نی، وزارت علوم تحقیقات و فناوري بایستی از ورزش همگا

هاي نامههاي پژوهشی و تحقیقاتی و پایانها و پروژهطرح
دانشجویی در حوزه ورزش همگانی حمایت نموده و موجبات 

هاي پژوهشی مرتبط با حوزه ورزش همگانی را افزایش فعالیت
ا ثر و تعامل بؤفراهم آورد. عالوه بر این، با ایجاد ارتباط م

مین أربط و جلب حمایت از آنها در زمینه تهاي ذيفدراسیون
مربی، داور، تجهیزات و ... براي مسابقات و رویدادهاي درون 

ک، شدانشگاهی، خوابگاهی، بین دانشگاهی را فراهم نماید. بی
یرد و ها صورت گتواند در دانشگاهتربیت مربیان خبره ورزشی می

مربیان، داوران و دیگر متخصصان از این طریق، نیاز جامعه به 
مین شود. یکی دیگر از وظایف وزارت علوم تحقیقات أورزشی ت

هاي سراسري و فناوري را برگزاري مسابقات و جشنواره
ر دهد. دها تشکیل میهاي همگانی و تفریحی در دانشگاهورزش

هاست که دانشجویان عالوه بر لذت بردن از خالل این جشنواره
شود. پس نه عالقمندي به ورزش در آنان فراهم میرویداد، زمی

جه عالوه، توهبرگزاري چنین رویدادهایی خالی از لطف نیست. ب
ها با تغییر کاربري اماکن ها و دانشکدهجدي به ورزش خوابگاه

زش کید بر توسعه ورده خوابگاهی و فضاهاي روباز با تأبالاستفا
یان در همگانی ضروري است چرا که بخشی از دانشجو

کنند. براي این افراد الزم هاي دانشجویی زندگی میخوابگاه
هاي مناسبی براي اوقات فراغت آنان در نظر است که فعالیت

هاي هاي الزم براي فعالیتگرفته شود و همچنین، زیرساخت
آنان فراهم شود. بنابراین، تغییر کاربري اماکن بالاستفاده 

ند این مشکل را مرتفع نموده تواخوابگاهی و فضاهاي روباز می
هاي ورزشی دانشجویان را فراهم نماید. و موجبات توسعه فعالیت

هاي مستمر ورزش همگانی در تقویم ها و فعالیتقراردادن برنامه
بدنی وزارت علوم و تشکیل ورزشی ساالنه اداره کل تربیت

هاي تخصصی براي عملیاتی کردن تصمیمات و کارگروه
ه کل در خصوص ورزش همگانی نیز از دیگر هاي ادارسیاست

وظایف وزارت علوم تحقیقات و فناوري است. الزم است براي 
ی بدنها، اداره کل تربیتهاي ورزشی در دانشگاهاجراي فعالیت

وزارت تقویم ورزشی مناسبی طراحی نموده و با اجراي مناسب 
 هاي کلی وزارت، زمینه بهبود و توسعه ورزش دانشجوییسیاست

بینی هایی چون پیشرا فراهم کند. بدین منظور، برنامه

هاي هاي بومی و محلی و ورزشرویدادهاي همگانی، بازي
باستانی درون خوابگاهی، حمایت از طراحی، ساخت و تولید 

هاي همگانی، تغییر کاربري تجهیزات مرتبط با توسعه ورزش
یژه در وکید بر توسعه ورزش همگانی بهأاماکن بالاستفاده با ت

بخش بانوان و برگزاري المپیاد ورزشی دانشجویی در بخش 
تواند راهگشا باشد و جمعیت بیشتري از بانوان و آقایان می

هاي ورزشی ترغیب دانشجویان را به مشارکت فعال در فعالیت
 نماید.

همچنین نتایج استخراج نظرات خبرگان ورزش همگانی 
که وزارت ورزش و ال پنجم تحقیق نشان داد ؤمربوط به س

 7هاي ورزشی براي توسعه ورزش همگانی جوانان و فدراسیون
وظیفه اصلی برعهده دارد. بر کسی پوشیده نیست که وزارت 

ترین سازمان مسئول ورزش کشور است، ورزش و جوانان عالی
د توانهاي صحیح و اصولی این وزارتخانه میبنابراین، برنامه

ر کشور را فراهم نماید. بدین موجبات توسعه ورزش همگانی د
منظور، ضروري است که وزارت ورزش و جوانان به تدوین برنامه 
راهبردي توسعه ورزش همگانی کشور اقدام نموده و زمینه اجراي 
مناسب آن را با تدوین برنامه اجرایی توسعه ورزش همگانی کشور 

 تهاي مختلف فراهم آورد. الزم اسکید بر ادارات و سازمانأبا ت
هاي دیگر موریتأکه وزارت ورزش و جوانان وظایف و م

کید بر توسعه ورزش همگانی تدوین و أهاي کشور را با تسازمان
 ثر با مجلسؤابالغ نماید و حتی با رایزنی و تقویت ارتباط م

شوراي اسالمی، زمینه تصویب قوانین مختلفی را براي توسعه 
ت که در این ورزش کشور فراهم نماید. همچنین، ضروري اس

وزارتخانه توجه بیشتري به ورزش همگانی در مقایسه با سایر 
هاي ورزش صورت پذیرد و از نگاه تک قطبی به ورزش بخش

کاسته شود. بر همگان مشخص است که ورزش همگانی مزایاي 
بیشماري از لحاظ اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ... براي جامعه 

حوزه از ورزش، بسیج عمومی  دارد لذا بایستی براي توسعه این
ا تواند بتشکیل شود و در این راستا، وزارت ورزش و جوانان می

رهبري مناسب این بسیج عمومی، زمینه ارتقاي ورزش همگانی 
در جامعه را فراهم نماید. بدین منظور بایستی بودجه بیشتري 

روي براي توسعه ورزش همگانی در نظر گرفته شود و موانع پیش
رزش همگانی مرتفع شود. نظارت دقیق، همه جانبه و توسعه و

هاي هاي ورزشی سایر ادارات و سازمانکامل بر اجراي برنامه
توان بر توسعه کشور نیز امري ضروري است و با این کار می

ورزش کشور نظارت داشته و در صورت مواجهه با مشکالت 
ن، یخاصی، هر چه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود. همچن

برگزاري ورزش صبحگاهی در محوطه وزارت ورزش و جوانان 
هاي ورزشی براي براي کارمندان و برگزاري مسابقات و جشنواره
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تواند عالوه بر ارتقاي مشارکت هاي آنان میکارکنان و خانواده
هاي این وزارتخانه، الگوي ورزشی مناسبی را براي اعضا و خانواده

 تعریف کند. هاي دولتی و مردمسایر بخش
ال ششم تحقیق نشان داد که ؤنظرات خبرگان مربوط به س

وظیفه اصلی  11سازمان صدا و سیما براي توسعه ورزش همگانی 
ر این ثیأبدنی و تبر عهده دارد. با توجه به ماهیت سازمان تربیت

رود که سازمان صدا و سیما سازمان بر ورزش همگانی، انتظار می
ین ل باشد. بر همعاسازي فو فرهنگ بیشتر در حیطه تبلیغات

هاي ویژه توسعه ورزش اساس، وظیفه حمایت از تولید برنامه
هاي مختلف و ساخت و همگانی و انعکاس مناسب آن در شبکه

هاي کوتاه در خصوص توسعه ورزش همگانی تولید تیزر و برنامه
ه هاي پربینندبه عنوان میان برنامه و پخش آن در بین سریال

ثیر خوبی در توسعه ورزش همگانی در کشور داشته أاند تتومی
کنند و این ها بر اذهان عمومی حکومت میباشد. امروزه رسانه

ها هستند که هنجارهاي جامعه را دستخوش تغییر رسانه
واند نقش تهاي ورزشی مناسب نیز مینماید، لذا با تولید برنامهمی

اري د. همچنین، برگزمناسبی در توسعه ورزش همگانی داشته باش
میزگردهایی تحت عناوین سالمتی، تندرستی و نشاط با حضور 

هاي هاي ورزش و سالمت و افزایش برنامهمتخصصین حوزه
سو نگري به ورزش اي در شبکه ورزش و پرهیز از یکتوسعه
تواند از دیگر وظایف این سازمان براي توسعه ورزش اي میحرفه

هاي ورزشی صدا و اعظمی از برنامههمگانی باشد. امروزه بخش 
اي اختصاص یافته است و با سیما به ورزش قهرمانی و حرفه

تغییر این دیدگاه و توجه بیشتر به ورزش همگانی، صدا و سیما 
تري در توسعه ورزش همگانی ایفا نماید. تواند نقش پررنگمی

هاي ورزشی کم هزینه، ساده و در دسترس، تهیه ترویج رشته
هاي ناشی از کم تحرکی و تهیه و پخش از شیوع بیماري گزارش
تواند راهکارها هاي ورزشی ویژه اقوام (بومی و محلی) میبرنامه

مناسبی در جهت توسعه ورزش همگانی تلقی شود و با این کار 
توان از ظرفیت صدا و سیما جهت ترغیب مسئولین به توجه می

مود. عالوه بر این بیشتر به موضوع ورزش براي همه استفاده ن
موضوع، برگزاري رویدادهاي ورزشی جهت کارکنان صدا و سیما 
و حضور پررنگ در مسابقات کارکنان دولت، تهیه شناسنامه 

ی هاي ورزشسالمت جهت کلیه کارکنان دستگاه و تجهیز سالن
صدا و سیما در تهران و مراکز استانی جهت استفاده بهینه با 

هاي ی تواند موجبات افزایش فعالیتریزي مناسب نیز مبرنامه
هاي آنان را نیز فراهم کند. ورزشی کارکنان این سازمان و خانواده

سازمان صدا و سیما و کارکنان آن فقط موظف به ساخت 
یز هایشان نهاي ورزشی نیستند بلکه خود آنان و خانوادهبرنامه

بخشی از جامعه محسوب شده و بایستی با مشارکت فعال در 
هاي ورزش همگانی، زمینه توسعه این بخش از ورزش را لیتفعا

 فراهم نمایند.
نتایج استخراج نظرات خبرگان ورزش همگانی مربوط به 

ال هفتم تحقیق نشان داد که وزارت بهداشت، درمان و ؤس
وظیفه اصلی بر  8آموزش پزشکی براي توسعه ورزش همگانی 

شکی نیز یکی عهده دارد. وزرات بهداشت، درمان و آموزش پز
تواند نقش هاي کشور است که میترین سازمانمدیگر از مه

سعه ورزش همگانی ایفا کند. این وزارتخانه نیز توی در ممه
همانند وزارت علوم بخش بزرگی از جامعه را تحت پوشش قرار 

هاي مناسب، زمینه توسعه تواند با اجراي برنامهدهد و میمی
این افراد به وجود آورد. در این ورزش همگانی را حداقل براي 

برداري راستا، یکی از وظایف اصلی مسئولین این وزارتخانه بهره
مناسب از امکانات و تجهیزات ورزشی تحت پوشش در راستاي 
اهداف ورزش همگانی است. با توجه به ماهیت آموزشی و درمانی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اماکن و فضاهاي 

هاي علوم پزشکی کشور وجود دارد که ادي در دانشگاهورزشی زی
برداي مناسب از آن، حداکثر پتانسیل این اماکن را بایستی با بهره

به صورت بالفعل درآورد. همچنین، مسئولین این وزارت بایستی 
با تخصیص منابع الزم جهت توسعه ورزش همگانی در بین 

آنان در  کارکنان و دانشجویان، زمینه مشارکت حداکثري
وجود آورند و با ساماندهی مسابقات ههاي ورزشی را بفعالیت

ورزشی کارکنان در سطح وزارتخانه، زمینه مشارکت فعال آنان 
هاي ورزشی را فراهم نمایند. از سوي دیگر، وزارت در برنامه

مین و آموزش أبهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به ت
تواند به عنوان الگوي همیشه میکادر درمانی و سالمت جامعه، 

سالمتی جامعه مورد توجه قرار گیرد بنابراین، ضروري است که 
ر سبک منظور تغییاین وزارتخانه نسبت به ارائه الگوي مناسب به

هاي فیزیکی اقدام نماید. امروزه کید بر فعالیتزندگی با تأ
 هاي پزشکان در جامعه خریداران زیادي دارد لذا، آنانتوصیه

توانند با استفاده از جایگاه خود و نفوذي که بر اذهان عمومی می
بدنی دارند، نسبت به تشویق و ترغیب مردم به ورزش و فعالیت

عنوان یکی از راهکارهاي کسب سالمتی و تندرستی اقدام به
هاي رسانی عمومی در خصوص افزایش هزینهنمایند. اطالع

و نپرداختن به بهداشتی و درمانی ناشی از عدم تحرك 
عالوه، تواند یکی از این راهکارها باشد. بههاي ورزشی میفعالیت

تالش در جهت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در سطح 
ي هاهاي تحت پوشش، حمایت ویژه از پایان نامه و طرحدانشگاه

تحقیقاتی با موضوع ورزش همگانی در سطح وزارتخانه و 



 1398 تابستان، 1، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 28

ت کشور و تهیه شناسنامه سالمهاي علوم پزشکی سراسر دانشگاه
براي کلیه دانشجویان و کارمندان این حوزه، از دیگر وظایف 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که بایستی در 

 جهت توسعه ورزش همگانی به آنها اقدام کند.
ها و نهادهاي سهم سازماننتایج تحقیق در ارتباط با 

ی در دسترس نشان داد خصوصی و دولتی در توسعه اماکن ورزش
ترین و پایین 333/0باالترین وزن مربوط به شهرداري با وزن که 

همچنین در بود.  031/0وزن مربوط به صدا و سیما با وزن 
خصوص سهم آنها در دسترسی آسان، ارزان و فراگیر مردم به 

هاي ورزشی، مشخص شد که باالترین وزن فضاها و برنامه
ترین وزن مربوط به و پایین 275/0وزن  ها بامربوط به شهرداري

باشد. اجراي می 084/0صدا و سیما و وزارت بهداشت با وزن 
هاي تربیت بدنی و ورزشی مستلزم فراهم آوردن مطلوب برنامه

ترین این اي از شرایط و امکانات است و از جمله مهممجموعه
 تشرایط استفاده از فضاها و تجهیزات و وسایل استانداردي اس

هاي المللی و قوانین مصوب فدراسیونکه براساس معیارهاي بین
ورزشی در هر رشته طراحی شده است و به عبارتی ایجاد زمینه 

بدنی ضرورت توجه به امکانات، فضاها، بهتر تحقق اهداف تربیت
سیسات ورزشی درجهت أسیسات وآگاهی از دانش مدیریت تأت

ن امکانات بیش از پیش حفظ و نگهداري و استفاده بهینه از ای
). 1383افزاید (عروف زاد، مطرح است و براهمیت موضوع می

توسعه اماکن ورزشی در دسترس و دسترسی آسان، ارزان و فراگیر 
تواند یکی از ارکان توسعه هاي ورزشی میمردم به فضاها و برنامه

ورزش همگانی کشور را تشکیل دهد. عالوه بر این، باید توجه 
اشند. ثر بؤتوانند بر ورزش همگانی موامل بسیاري میداشت که ع

ینه دنهادر محیطی و مانی زسا، هیوگردي، مل فراعودر واقع 
مانی به زمل سااند. عوارثیر گذأتان یردر اهمگانی دن ورزش کر

همگانی ورزش یی اجري اهاهستگادبه ط مل مربوامجموعه عو
، نددارر ثیأجامعه تدر همگانی ش ورزش گسترو  که بر توسعه

و یرساختها ، زهادهبراف و راهدامل شامل این عوره دارد. اشاا
منابع ، توسعهو حد تحقیق ، واتشویقداش و سیستم پات، مکاناا
ي یژگیهازش و ومورات، آمقرو نین اقو، جهدبو، نسانیا

). در این راستا نقش مدیریتی 1392(آصفی، ست اهمگانی ورزش
ي نظیر شهرداري جهت هاي مختلف شهرها و سازمانارگان

ورزشی مورد نیاز اقشار مختلف جامعه  -فضاهاي تفریحی مینأت
د. باشبراي بهتر سپري کردن اوقات فراغت افراد پراهمیت می

ث هاي اخیر باعتغییر و تبدیل نظام مدیریتی شهرداري در سال
اتخاذ تصمیمات نوین براي ارائه ضوابط و الگوهایی براي فراهم 

هاي ها، زمینگذران اوقات فراغت از جمله پاركنمودن فضاهاي 
بازي و مراکز ورزشی شده است. در ایران هر چند متولی اصلی 

احداث و نگهداري فضاهاي ورزشی به عهده سازمان تربیت بدنی 
قانون شهرداري، احداث  55از ماده  21است اما براساس بند 

 نماییها یکی از وظایف شهرداري محسوب می شود (رهورزشگاه
جه رسد که نتی). با توجه به این موضوع، به نظر می1392و آقایی، 

ها و پس از آن، وزارت تحقیق مبنی بر سهم اصلی شهرداري
ورزش و جوانان در توسعه اماکن در دسترس و نیز دسترسی 

هاي ورزشی به آسان، ارزان و فراگیر مردم به فضاها و برنامه
اي منطقی و قابل نتیجه منظور توسعه ورزش همگانی کشور،

 قبول است.
هاي اجرایی کشور در بهبود نگرش در ارتباط با سهم دستگاه
ثیرگذاري ورزش، مشخص شد که أعمومی نسبت به اهمیت و ت

ترین و پایین 222/0باالترین وزن مربوط به صدا و سیما با وزن 
در سهم باشد. می 091/0وزن مربوط به نیروهاي مسلح با وزن 

هاي اجرایی کشور در آموزش ورزش به مردم و ارتقاي هدستگا
باالترین وزن مربوط به صدا و سیما با وزن  سواد حرکتی، مجدداً

 072/0ترین وزن مربوط به نیروهاي مسلح با وزن و پایین 270/0
دست آمده با نتیجه تحقیقات زردشتیان و همکاران بود. نتیجه به

) 1395یان، حسینی و کریمی (زردشتو قره و همکاران همسو بود. 
واید سازي از فهاي جمعی بر آگاهبه این نتیجه رسیدند که رسانه

ورزش همگانی بر ابعاد سالمت جسمی و سالمت روانی، آموزش 
هاي مناسب رسانی در مورد مکاندرباره ورزش همگانی، اطالع

ورزش همگانی، تغییر نگرش مثبت و ایجاد نگرش مثبت بانوان 
ور و پقره، قلیی به ورزش همگانی مطلوب بوده است. کرمانشاه

سازي درباره فواید ها بر آگاه) نیز به نقش رسانه1392( آنت
هاي مناسب و رسانی در مورد مکانورزش همگانی، اطالع

هاي ورزش همگانی و نیز ایجاد نگرش مثبت و تغییر همایش
الیل داند. مثبت رفتار نسبت به ورزش همگانی اشاره کرده

ت تفریحااري در ورزش و گذسرمایهي و یزرجهت برنامهدي متعد
ندگی از زبخش مهمی ورزش ینکه انخست د دارد. جووسالم 

وز فرصت بري و هبري رهارتکه سبب توسعه مهاده جتماعی بوا
کند. یکی جامعه کمک میدنزو ستی دوبه دد و گرها میخالقیت

یش سطح افزااعث شی بي ورزهافعالیتدر ینکه شرکت دوم ا
ن گیر شددرنیز و ها ريبیماوز بري از جلوگیرو شت عمومی ابهد

د (سواري و شومیك ندگی پرتحرزیک در جامعه د حاآبیشتر 
). در صورت حاکمیت فرهنگ ورزش و فعالیت 1394همکاران، 

توان انتظار داشت که آن جامعه از لحاظ بدنی در جامعه، می
قرار داشته باشد. فرهنگ حاکم ورزش همگانی در سطح مناسبی 

بر مردم متأثر از عوامل مختلف اجتماعی است. این عوامل 
ها و عملکردها را تحت تأثیر خود قرار توانند باورها، نگرشمی

هاي اجتماعی، ورزش نیز دهند. از طرفی، در میان تمام پدیده
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باشد و عادات، رفتار ورزشی افراد هاي جامعه میمتأثر از گرایش
ها و باورهاي آنان در مسائل ورزشی، همگی تحت امعه، نگرشج

ه ها   قرار گرفته است کهاي جامعه  و رسانهتأثیر متقابل گرایش
ها و باورها در مسیر درست، هاي  حمایت این نگرشیکی از راه

هاي ورزشی صدا و توجه به مطالب مندرج در مطبوعات و رسانه
یري گل بسیار مؤثري در شکلهاي گروهی عامسیما است. رسانه

روند که در بخش ورزشی، هاي اجتماعی به شمار میارزش
توانند تأثیر به ها و مطالب درج شده در آن میمحتواي برنامه

سزایی در پیشرفت و بهبود وضعیت کشور داشته باشند. در واقع، 
هاي گروهی یکی از ابزارهاي اساسی براي بررسی مسائل رسانه

رسانی، آموزشی و عامل بسیار مؤثري در طالعاجتماعی، ا
). 1386آیند. (کردي، شمار میهاي اجتماعی بهگیري ارزششکل

ها و ترین ابزار براي طرح و رواج اندیشهها قويامروزه رسانه
ها به قلب ها و نگرشکارآمدترین وسایل براي نفوذ فرهنگ

ا هتقال ارزشهاي گروهی به عنوان عامل انجوامع هستند. رسانه
از طیف وسیعی برخوردار هستند و همه افراد جامعه بدون در نظر 

. گیرندها قرار میگرفتن طبقه اجتماعی، تحت تأثیر رسانه
ترین ابزار ها در عصر ارتباطات و اطالعات، یکی از مهمرسانه

شوند. کارشناسان ارتباطات، دسترسی به اهداف تلقی می
دانند که از طریق آنها پیامی یرهایی میهاي ارتباطی را مسرسانه

رسد. با این مفهوم، رسانه باید تا حد مطلوب به به مخاطبان می
زاده، ها عمل کند (خسرويمثابه گذرگاهی بی مقاومت براي پیام

هاي گروهی مطرح ترین نقشهایی که براي رسانه). مهم1388
کردن شود عبارت از اطالع رسانی و آگاهی بخشی، فراهم می

زمینۀ آموزش مداوم، کمک به رشد فرهنگی و فکري جامعه، 
هاي آموزنده، ایجاد روحیۀ مشارکت و فراهم کردن سرگرمی

هاي ). وظیفه اساسی رسانه1388همکاري است (مرادي، 
هایی است که براي زندگی همگانی، مجهز کردن افراد به آگاهی

آنکه اطالعات مورد در جهان در حال تغییر نیاز دارند. با توجه به 
 رسانی در تمامینیاز افراد با هم متفاوت است، بایستی اطالع

هاي مورد نیاز افراد صورت پذیرد. هوشیار ساختن و زمینه
 تواند به حلمند کردن مردم به ورزش و فعالیت بدنی میعالقه

هاي همگانی مشکالت بهداشتی و سالمتی منجر شود. رسانه
انتشار خبرهاي ورزشی، افق دید مردمی را توانند با تهیه و می

هاي بدنی گسترش داده و با شکل نسبت به ورزش و فعالیت
هاي جمعی، توسعه دادن به افکار عمومی و گسترش اندیشه

هاي جمعی ورزشی و سالمتی جامعه را هموارتر کنند. رسانه
رسانی یکی از منابع ضمن داشتن نقش اساسی در اطالع

صرفه براي ورزش هستند که تمام جزئیات را  دسترس و باقابل

ها انهدهند. بنابراین، رسم قرار میبا کیفیتی مطلوب در اختیار عمو
مند ساختن مردم به ورزش همگانی توانند در زمینه عالقهمی

نقش اساسی ایفا نمایند. از سوي دیگر، پایین بودن سواد حرکتی 
ید زندگی فعال کمتر مردم موجب شده است که افراد جامعه با فوا

آشنا باشند و لذا در مسیر صحیح زندگی فعال براي داشتن یک 
زندگی سالم قرار نداشته باشند. بر این اساس، ضروري است که 
سواد حرکتی در سنین پایین به ویژه سنین دبستان به کودکان 
آموزش داده شود تا آنان بتوانند در تمام طول زندگی خود، سبک 

بدنی، برگزینند و از فواید و مزایاي ورزش و فعالیت زندگی فعال را
بهره جویند. در این راستا نیز، سازمان صدا و سیما و متعاقب آن، 
آموزش و پرورش که هر دو از رسالت آموزشی و اطالع رسانی 

 برخوردارند، می توانند بیشترین سهم را دارا باشند.
ر رایی کشوهاي اجباالترین وزن در ارتباط با سهم دستگاه

هاي ورزش همگانی، مربوط به ها و همایشدر برگزاري جشنواره
ترین وزن مربوط و پایین 203/0وزارت ورزش و جوانان با وزن 

هاي ها و جشنوارهبود. همایش 092/0به صدا و سیما با وزن 
ورزشی که اغلب با هدف افزایش شور و نشاط جامعه و توسعه 

شوند، فرصت مناسبی را می ورزش همگانی در کشور برگزار
جهت توسعه این حوزه از ورزش فراهم نموده است. با توجه به 

توانند ها که در آن تمامی اقشار جامعه میماهیت این جشنواره
ا شوند تبه صورت خانوادگی برگزار می شرکت کنند، معموالً

عالوه بر افزایش شور و نشاط افراد، خاطرات و لحظات خوبی نیز 
وجود آمده و موجبات مشارکت تمامی اعضاي هر خانواده بدر کنا

در کشور ما همزمان  خانواده فراهم آید. به همین دلیل، معموالً
بدنی هاي مختلف مانند دهه مبارك فجر، هفته تربیتبا مناسبت

هاي ورزشی مختلفی در سراسر کشور ها و همایشو ... جشنواره
صورت ها بهن همایششود. از آنجا که اغلب ایبرگزار می

سراسري و کشوري هستند، الزم است که به صورت کشوري نیز 
هاي سراسري ریزي و هدایت شوند، لذا در بحث همایشبرنامه

به نظر می رسد که وزارت ورزش و جوانان نقش اصلی را برعهده 
ا ههاي سراسري، برخی از همایشداشته باشد. عالوه بر همایش

این  شوند بنابراین، دریا استانی برگزار میاي و به صورت منطقه
ها به ها، عالوه بر ادارات ورزش و جوانان، دیگر سازمانهمایش

ها نیز نقش مهمی برعهده دارند چرا که، این ویژه شهرداري
 شوند و الزاماًدر فضاهاي شهري برگزار می ها معموالًهمایش

 ها الزم است.هماهنگی با شهرداري
هاي بومی و هاي سنتی و بازياشاعه ورزشدر خصوص 

محلی، نتایج نشان داد که باالترین وزن مربوط به وزارت ورزش 
ترین وزن مربوط به وزارت و پایین 218/0و جوانان با وزن 
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بود. هدف از توسعه ورزش همگانی،  090/0بهداشت با وزن 
ا ببدنی در تمامی اقشار جامعه است بهبود زمینه ورزش و فعالیت

جاد بدنی در کشور ایاین وجود فضاي کافی براي ورزش و تربیت
هاي ها و باشگاهها صرف ساخت ورزشگاهنشده و اغلب هزینه

اند که به تنهایی نتوانسته موفقیت الزم را کسب کند ورزشی شده
و تأثیري جز هدر رفتن بودجۀ اندك نواحی نداشته است؛ زیرا 

آیند یا هزینه برند و اقشار می وجودهایی که به تازگی بهورزش
متوسط و ضعیف جامعه قادر به انجام آنها نیستند یا فقط در نواحی 
خاصی قابل اجرا هستند یا به صورت موج کوتاه مدت پس از 

روند. به همین دلیل براي عمومیت زمان کوتاهی از بین می
هاي سهل بخشیدن و همگانی کردن ورزش در جامعه باید روش

بخش باشد، بررسی، که در کوتاه مدت بتواند نتیجهو عملی 
 ریزي شوند. این ممکن نیست مگر با پرداختنبینی و برنامهپیش

به فرهنگ و سنن و آداب و رسوم مردم جامعه و عالیق و 
هاي مورد توجه هر منطقه و ایل و هاي ذاتی آنها و فعالیتسلیقه

ته و هنوز هم در پرداختباري که مردم در آن جوامع به آنها می
پردازند (پاپ زن، آگهی و هایی از کشور به آن میبخش

هاي بومی و محلی ). در واقع، توسعه ورزش1394مرادي، شاه
تواند راهکار مناسبی براي توسعه ورزش همگانی باشد. می

هاي بومی برگرفته از فرهنگ قومی مردم ماست و رابطه ورزش
هاي ، رفتار، کردار و مناسبتتنگاتنگ و نزدیکی به شیوة زندگی

هاي بومی از محدوده ها دارد. البته امروزه برخی از این بازيآن
اولیه قومی خود خارج شده و در مناطق دیگري هم رواج پیدا 

هاي محلی در ایران و سایر کرده است. همچنین، ورزش
هایی است که در اصل ریشه در کشورهاي جهان نیز ورزش

ها دارد، اگرچه ممکن است در ارتباط درون تفرهنگ ملی آن ملّ
 به عنوان بازي متداول و قومی نباشد، به عبارتی دیگر منحصراً

معمول در یک منطقه شناخته شده باشد که ممکن است از آن 
منطقه برخاسته باشد یا مربوط به مناطق دیگر باشد (میرنیا، 

محلی  ). در طول تاریخ، ورزش به ویژه بازي هاي بومی و1381
هاي گوناگون وجود داشته است. امروزه، در زندگی انسان به شیوه

هاي جسمانی در چارچوب نظام هاي مختلفی از فعالیتشکل
آموزشی هر جامعه و همسو با ارزش هاي فردي و اجتماعی آن 
موجب پرورش فکري و جسمی همۀ افراد جامعه می شود و حتی 

ن به اي براي رسیدوسیلهگاهی جزء جداناپذیر تعلیم و تربیت و 
هاي سالمت جسمانی و روانی است. یکی از کارکردهاي ورزش

بومی و محلی، تأثیر آن بر روابط اجتماعی، اقتصادي، اکولوژیکی 
و سیاسی مناطق مختلف کشور است. این کارکرد باعث باال رفتن 
اهمیت جایگاه ورزش در جوامع و کمک به هویت محلی، حس 

 زادهانگوت، غایبشود (توکلیخواهی میلتمشارکت و روح عدا

هاي بومی و محلی ). با این حال، از آنجا که بازي1392و مرادي، 
داراي فدراسیون ورزشی هستند و نیز، در وزارت ورزش و جوانان 
معاونت ورزش همگانی وجود دارد که همکاري تنگاتنگ و 

مده مبنی آدست نظر نتیجه بهنزدیکی با این فدراسیون دارند، به
هاي ورزشی بر سهم عمده وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون

هاي هاي بومی و محلی) از توسعه بازي(به ویژه فدراسیون ورزش
هاي مورد بومی محلی منطقی باشد. در ردیف دوم سهم سازمان

بررسی، سازمان صدا و سیما قرار دارد که این سازمان نیز با توجه 
اي در این ارتباط تواند سهم عمدهود، میرسانی خبه نقش اطالع

 داشته باشد.
هاي نامبرده، هر توان اظهار داشت که سازمانطورکلی میبه

یک به نوعی و با سهم مختلفی در توسعه ورزش همگانی کشور 
تمامی  ها، احتماالًدخالت دارند و با توجه به آنکه این سازمان

لذا وظیفه آنها در دهند، جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می
قبال توسعه ورزش همگانی بسیار خطیر است و بایستی با 
مشارکت و همدلی با وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی 
اصلی ورزش کشور، در دستیابی به این مهم تالش نمایند. در 

ها و وزارت ورزش و شود که شهرداريپیشنهاد میاین راستا 
ی ورزش همگانی کشور، با توسعه جوانان به عنوان متولیان اصل

در دسترس براي عموم، زمینه  یها و اماکن ورزشزیرساخت
شود که توسعه ورزش همگانی را فراهم نمایند؛ پیشنهاد می

سازمان صدا و سیما با تولید محتواهاي فرهنگی مناسب و نیز 
آموزان با ورزش سازي دانشآموزش و پرورش با آموزش و آگاه

در نگرش عمومی نسبت به اهمیت و بهبود  همگانی، زمینه
ند تواثیرگذاري ورزش را فراهم آورند، همچنین این سازمان میتأ

مورد  هاي تبلیغاتی درهاي آموزشی مختلف و آگهیبا تولید برنامه
سواد حرکتی و نیز فواید ورزش و فعالیت بدنی، موجبات توسعه 

که وزارت ورزش شود ورزش همگانی را فراهم نماید. پیشنهاد می
و جوانان به عنوان متولی اصلی توسعه ورزش همگانی کشور، با 

هاي ورزش ها و همایشتر جشنوارهبرگزاري هر چه باشکوه
ها، زمینه همگانی در همه نقاط کشور با همکاري شهرداري

توسعه ورزش همگانی در شهرها را فراهم نمایند و با همکاري 
هاي بومی و لی، با اشاعه بازيهاي بومی و محفدراسیون ورزش
ویژه در نواحی روستایی، زمینه هاي سنتی بهمحلی و ورزش

مشارکت فعال این قشر از جامعه در ورزش همگانی را فراهم 
ها و وزارت ورزش و جوانان شود که شهرداريآورند؛ پیشنهاد می

با توجه به دارا بودن اماکن ورزشی مختلف در سطح شهر و روستا، 
هاي ه دسترسی آسان، ارزان و فراگیر مردم به فضاها و برنامهزمین

در پایان نیز به سایر محققان پیشنهاد  ورزشی را فراهم نمایند.
در  هاي دولتیشود که طی تحقیقی به نقش سایر دستگاهمی
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 هايها و سازمانتوسعه ورزش همگانی بپردازند؛ نقش دستگاه
هاي احمر و سایر سازمانغیردولتی و مردم نهاد مانند هالل 

نتفاعی فعال در زمینه ورزش و سالمت، در توسعه ورزش اغیر
شود همگانی کشور مورد بررسی قرار دهند؛ همچنین پیشنهاد می

هاي نام برده در با تحقیقاتی جداگانه، نقش هر یک از سازمان
تر مورد بررسی قرار توسعه ورزش همگانی، به طور اختصاصی

 گیرد.
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