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 مقدمه
فته دنیا، فواید ورزش بر امروزه در جوامع پیشر

کسی پوشیده نیست. ورزش از یک سو روح 

سالمتی، همدلی، همکاری و وحدت ملی را در 

خود دارد و از سویی دیگر ابزاری قدرتمند در 

دست سیاستمداران جهت معرفی، گسترش 

و اعمال قدرت در جهان  هاو فرهنگ هاسیاست

 از این رو سیاست .(Taefi, 2014) است

گذاران از این ظرفیت بالقوه در دو بعد ورزش 

شوند. قهرمانی و ورزش همگانی غافل نمی

ضرورت، اهمیت و فواید پرداختن به هر کدام از 

گذاری این ابعاد یکسان بوده و در صورت سیاست

صحیح و اجرای دقیق، منافع اجتماعی، فردی، 

در پی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فراوانی را 

 دارد. 

از سوی دیگر ورزش همگانی با بطن جامعه 

مرتبط بوده و هدف آن انتشار نشاط و شادابی، 

باال بردن روحیه و افزایش انگیزه، داشتن زندگی 

سالم در بعد فردی و اجتماعی، کم کردن 

های خانوادگی و اجتماعی در کنار ناهنجاری

تقویت قوای جسمانی و از بین بردن مشکالت 

و روانی در اقشار مختلف جامعه اعم از  روحی

 ,Arab Narmi)مرد و زن و پیر و جوان است 

2016; keshkar, 2017; Masaru, 2005; 

Thomas, 2010).  به همین دلیل پرداختن به

های صحیح برای رسیدن به آن و اعمال سیاست

اهمیت پرداختن به اهداف آن، اگر باالتر از 

ورزش قهرمانی نباشد، کمتر از آن نیست. چه 

گذاری در ورزش همگانی و بسا فرآیند سیاست

رساندن آن به نقطۀ مطلوب و جذب جامعۀ 

ها، جوانان و نوجوانان هدف که همانا خانواده

باشد به دلیل گستردگی آن بسیار پیچیده می

بوده و به توجه و هماهنگی بیشتر میان 

های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و حوزه

همکاری متقابل نهادهای فرهنگی، اجتماعی و 

سازی، سازی، آگاهاقتصادی جهت فرهنگ

رسانی، ایجاد امکانات کم هزینه و اطالع

الوصول برای سطوح مختلف اجتماع نیاز سهل

  .(Houlihan, 2005) دارد

های عنوان یکی از شاخهری به گذاعلم سیاست

علوم سیاسی، از امنیت عمومی، آموزش 

های دولت، بینی فعالیتکادرهای دولتی، پیش

امور مالی، حوزه بهداشت و سالمت، حمل و نقل، 

ریزی شهری و تدبیر امور جامعه سخن به برنامه

-. نظام سیاست(Piggin, 2014)آورد میان می

گذاری در هر کشوری با توجه به گذاری و قانون

اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ساختار و 

دهندگان بافت سیاسی، وضعیت نخبگان و رأی

گذاری سایر با نظام سیاستآن، ضمن تفاوت 

های و سایر مدلتواند با نظام علمیکشورها، می

 ,Nicholson)گذاری هم متفاوت باشد سیاست

گذاری در ایران نیز نظام سیاست .(2011

بنیادهای معرفتی و نظری خاصی دارد که به 

وجود آورنده ابزارها و فنون متناسب با خود 

هستند. از این رو برای شناخت سیاست و 

گذاری، شناخت این بنیادها میتواند از سیاست

گذاری سازی فرایندهای سیاستیک سو به بهینه

سوی دیگر ما را با آینده کمک شایانی کند و از 

های موجود آشنا سازد نقاط قوت و ضعف و خالء

(Alwani, 2004). 7مارتین لوترکینگ 

خواهید مردم را به حرکت وا گوید: اگر میمی

دارید، حرکت باید به سوی چشم اندازی باشد 

های ها مثبت است، از ارزشکه از نظر آن

را  ها آرزویشبهره گیرد، چیزی که آنمهمی

                                                  
1. Martin Luther King 
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ها بدهد و نیز باید به روشی به آن دارند

ای ها احساس کنند برعرضه شود که آنمیالزا

  .(Sport, 2002)پیگیری آن اشتیاق دارند

در سی سال گذشته تمایل دولت و 

مداران ایرانی به این سمت بوده است که سیاست

مشارکت بیشتری در ورزش داشته باشند و 

برداری از ورزش در راستای حوزه دنبال بهرهبه

باشند. با المللی وسیعی از اهداف داخلی و بین

مداران دریافتند که ایجاد این حال سیاست

یبات اداری برای ورزش در مجموعه باثبات از ترت

دستگاه دولت آسان نیست. دو مشکل کلیدی 

وجود دارد: ابتدا ایجاد روابط قابل قبول و 

های دولتی ورزش و دوم دوسویه با بدنه

شناسایی محل و دپارتمانی مناسب برای ورزش 

 ,M. Dousti, Godarzi, M.,  Asadi)است

H.,   Khabiri, M.,, 2013) .های سازمان

ورزشی برحسب شرایط محیط درونی و بیرونی 

ریزی خود و با استفاده از فرایند برنامه

های استراتژیک به میزان مختلف از استراتژی

ای، اکتشافی و تقویتی مطابق با نوآورانه، توسعه

ها و وضعیت رقابتی برای جذابیت برنامه

رویارویی با این تحوالت و دستیابی به اهداف 

 .(Thibault, 2010)اندد استفاده کردهخو

های ورزشی در این فرایند به بسیاری از سازمان

های کلیدی عملکرد مانند: مدیریت، تعیین حوزه

اند و ورزش همگانی و قهرمانی و ... پرداخته

و مشارکتی به تدوین و اساس یک کار علمیبر

 اندهاجرای برنامه استراتژیک مبادرت نمود

(Comission, 2017) .ها با اینکه اکثر دولت

ها های ملی داشته و بسیاری از آنسیاست

المللی اختصاص های بینهایی را به طرحبودجه

ها چارچوب از آنمیدهند، ولی تعداد کمی

سیاسی هم نوایی را برای هدایت/مساعدت برنامه 

المللی، با وضع در سطح بین 7توسعه ورزش

های و برنامهروشن میقانون یا راهبردهای تنظی

های متعهد صریح و اختصاصی و البته بودجه

هر چند ورزش  .(Kim, 2001)اند توسعه داده

امری اجتماعی است، ولی در تحلیل این پدیده 

های علوم اجتماعی ها و نظریهبر مبنای فرضیه

باید با احتیاط بیشتر نسبت به خیلی از امور 

اجتماعی دیگر برخورد کرد، زیرا در تحلیل 

های پدیده ورزش باید بر مبنای تحلیل پدیده

 ی عمل کنیم؛ چرا که بدون شکابین رشته

امروزه ورزش به طور ویژه با فرهنگ، 

شناسی، اقتصاد، سیاست و شناسی، روانجامعه

غیره پیوند یافته است. در حالی که در تحلیل 

توان همزمان با توجه به های اجتماعی میپدیده

به  شرایط دیگر، از یک عامل یا شرایط )بسته

نوع پدیده( به عنوان عامل اصلی یاد کرد. دیدگاه 

نیز معتقد است  0شناختی کارکردگراییجامعه

ها و انرژی ها و تنشورزش با تخلیه هیجآن

های مثبت پرخاشگری افراد و تأکید بر ارزش

پذیری سیاسی اجتماعی دارای نقش در جامعه

بوده و باعث تقویت وحدت ملی و ثبات و تعادل 

گردد. این دیدگاه بر این اعتقاد اجتماعی می

تعادل اجتماعی حفظ  است که زمانی ثبات و

ها و محیط با هم سازگار باشند شود که ارزشمی

های و آن هم در صورتی است که از جمله ارزش

پذیری جامعه از طریق یک روند با کفایت جامعه

های جدید منتقل گردد به خوبی به نسل

(Johnson, 1984; Malakoutian, 2009; 

Malekakhlagh, 2017). 

                                                  
1.SDP 

2. Functionalism 
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در توسعه نظام ورزشی ایران مشکالتی وجود 

ترین مشکل عدم وجود سیاست دارد. مهم

با تصویب سند راهبردی باشد. ورزشی واضح می

 7900بدنی و ورزش در سال نظام جامع تربیت

توسط هیأت دولت و در راستای اجرای آن، 

-ورزش همگانی و تفریحی و ورزش قهرمانی به 

عنوان دو مؤلفه اصلی مورد توجه قرار گرفتند. بر 

این اساس مرکز توسعه ورزش همگانی و 

تفریحی و مرکز توسعه ورزش قهرمانی در 

بدنی تأسیس شدند تا بتوانند تربیتسازمان 

عالوه بر رفع نیاز جامعه امروز، اقدامات مؤثر 

انجام دهند و منابع الزم را جهت بهبود وضع 

و توسعه و پرورش مطلوب  جسمانی و روانی

از  .(Teimuri, 2006)ورزشکاران بکار گیرند

جمله وظایف مرکز توسعه ورزش همگانی و 

ها و انجام ها و برنامهتفریحی، تدوین سیاست

های الزم جهت توسعه ورزش همگانی هماهنگی

در سراسر کشور و و تفریحی مردان و زنان 

ریزی و هماهنگی در جهت همچنین برنامه

های تعیین شده در عینیت بخشیدن به سیاست

-قالب راهبردهای توسعه ورزش برای همه می

-مشکالت ورزش همگانی را می باشد. همچنین

 توان این گونه خالصه کرد:

های سازمانی: فدراسیون ورزش کاستی .7

پاست که همگانی یک فدراسیون نو

هداف آن تنها در چهار بخش اصلی: ا

تبلیغاتی، آموزشی، مسابقات و تهیه 

 امکانات خالصه شده است.

 کمبود امکانات. .0

فقدان برنامه مدون برای گسترش  .9

ورزش همگانی بر خالف تأکیداتی که 

-بر رشد و گسترش ورزش همگانی می

 شود.

های مطلوب عدم مطالعه درباره ورزش .4

 جامعه.

از ورزش همگانی عدم استقبال جامعه  .5

(Asefi, 2017). 

کشورهای مختلف جهان با مشکالت مشابهی در 

گذاری ورزش رو به رو ریزی و سیاستبرنامه

هستند. جایگاه ورزش در مدارس، ایجاد تعادل 

ی و قهرمانی، نقش دولت در بین ورزش همگان

های گذاری و گسترش ورزش از چالشقانون

روند شمار میها بهمشترک فراروی دولت

(Österlind, 2016; Tinaz, 2014).   آنچه

بیش از همه مشخص است دخالت و ورود 

ها به عرصه ورزش در زمینه فراهم فزاینده دولت

ها کردن امکانات، اجرا و هماهنگ کردن فعالیت

-است. ورزش همگانی ذاتاً درآمدزا نیست، در 

های حمایتی برای ها باید با سیاستنتیجه دولت

-ها با سرمایهگسترش آن اقدام کنند. دولت

توانند در مواقعی که های اندک میگذاری

آید، هایی برای ورزش و تفریح پیش میفرصت

فراغت مردم را باال ببرند و همه کیفیت اوقات 

افراد جامعه را وارد عرصه ورزش کنند. همچنین 

تأکید مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 

منظور  به امر همگانی کردن ورزش، به 7903

ه ورزش در ساختار وزارتی توجه بیش از پیش ب

کند. نگر را الزم میجدید، انجام پژوهشی جامع

رغم تمام اقداماتی که در جهت حمایت از به

های ورزشی انجام شده، همچنان بخش فرصت

ای از جمعیت کشور فعالیت جسمانی کافی عمده

( 0225)7دهند. نتایج پژوهش امانانجام نمی

اعث تغیر نگرش ها و تجارت بنشان داد که رسانه

که میزان طوریمردم نسبت به ورزش شده، به

                                                  
1. Aman 
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 7312های مشارکت در ورزش طبق بررسی سال

رشد چشمگیری داشته است. در این  0220تا 

میان احزاب سیاسی در نیوزلند و مالزی در این 

در میدهی افکار عمودوره از ورزش جهت شکل

 .(Aman, 2005)کشورشان استفاده کردند

ای به توسعه در مطالعه( 0225) 7لیهانوه

گذاری تدوین سیاستچهارچوبی برای تحلیل 

. الگوی پرداخت بخش عمومی ورزش انگلستان

ای مراحل، تحلیل سازمانی، الگوی چند مرحله

جریان و ساختار ترکیبی پشتیبان را ارائه 

کند و سپس ساختاری مناسب برای می

گذاری بخش عمومی ورزش که بر نقاط سیاست

قوت ساختارهای موجود تاکید دارد، ارائه 

ای بر ساختارهای متقابل اکید ویژهنماید و تمی

 همکاری همه نهادها در این حوزه

نتایج پژوهش  .(Houlihan, 2005)دارد

ها و ( که به سیاست0271) 0سارجیت سینگ

های توسعه ورزش همگانی در کشور استراتژی

پرداخت، نشان داد که دولت مالزی از  مالزی

ت ورزش و جوانان سه برنامه بزرگ طریق وزار

اندازی کرده ملی برای افراد در تمام سنین راه

روز "، "مالزی متناسب"است. این سه برنامه،

بودند. این  "الهام بخشیدن"و "ملی ورزش

بخش  702ایالت و بیش از 75ها در تمام برنامه

دهی شده و در نتیجه تمام مردم با سازمان

گیرند. در برمی هرگونه زندگی و سن را در

تبدیل  نهایت، هدف اصلی این سیاست ورزشی

ورزش به یک فرهنگ در زندگی روزمره مردم 

های مشخص شده در این بود. اهداف و استراتژی

ها در کنند که تمام تالشسیاست تضمین می

ها برای رسیدن به این راستا، همراه با تالش

                                                  
1. Houlihan 

2  . Sargit Singh 

 وضعیت توسعه یافته در کشور مالزی با موفقیت

نتایج  .(Sargit, 2017)سازی شوندپیاده

( با عنوان ورزش 0271)9تحقیق ناگاوا و فوناکی

همگانی در جامعه ژاپن: پیش به سوی یک 

آرمانشهر ورزشی حاکی از این بود که به منظور 

تحقق ورزش برای تمام جامعه، یا آنچه به عنوان 

شود، قانون پایه آرمانشهر ورزشی نامیده می

در  0277ل ورزشی و طرح پایه ورزشی از سا

ژاپن تصویب شده است. این جنبش برای تحقق 

آرمانشهر ورزشی به یکی از مسائل اصلی و جدی 

سیاسی در جوامع پسا صنعتی در دو دهه 

گذشته بدل شده است. در این مقاله اشاره شده 

آوران ورزشی های مدالاست که هر چند، رقابت

اند و بسیاری جهانی اخیر بسیار بیش از حد بوده

ها را از رسیدن به یک آرمانشهر ورزشی ز کشورا

بازداشته اند و ژاپن نیز از این قاعده مستثنی 

های المپیک و رود بازینیست، ولی انتظار می

توکیو به کاتالیزوری برای  0202پارالمپیک 

ها مانند معلوالن، سالمندان، ترویج ورزش اقلیت

ن های اجتماعی تبدیل گردد. به ایزنان و اقلیت

منظور، این رویداد ورزشی جهانی باید به ایجاد 

میراثی برای تحقق آرمانشهر ورزشی در ژاپن 

 . (Nogawa, 2017)بینجامد 

( در مطالعه خود در 7903شعبانی و همکاران )

های درونی ورزش همگانی مشاهده مورد چالش

های مدون برای تشویق و کردند که نبود برنامه

ترغیب مردم به ورزش همگانی و نبود مدیریت 

ورزش همگانی  واحد و سیاست یکسان در زمینه

و بهره نگرفتن از نیروهای متخصص و کارشناس 

ها و در زمینه ورزش همگانی از مهمترین ضعف

 های شناخته شده است.چالش

                                                  
3. Nogawa & Funaki 
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های ورزش همگانی کشور در با شناخت چالش 

گذاری و هر دو بخش درونی و بیرونی، سیاست

های بلندمدت برای توسعه به کارگیری استراتژی

. شودتر میتر و عملیسانورزش همگانی آ

ای های ورزش همگانی باید به گونهاستراتژی

های تدوین شود که بتواند در جهت کاهش ضعف

ورزش همگانی کشور حرکت کند. نتایج پژوهش 

-( با عنوان علل ورود سیاست7932دوستی )

مداران در ورزش حاکی از این امر بود که در 

با ورود متغیر در بحث عوامل مرتبط  19میان 

مدیران سیاسی ورزش، بخش علل و دالیل ورود 

متغیر(  97و دخالت مدیران سیاسی به ورزش )

 .(M. Dousti, 2011)رسدتر میبنظر مهم

های ( نشان داد که برنامه7932پور )جوادی

برای رشد و توسعه ورزش همگانی در میمنظ

کشورهای استرالیا، آلمان، ژاپن، مالزی، فنالند و 

دانمارک وجود دارد. عوامل متعددی در این 

توان به میز موفقیت نقش دارد که قبل از هر چی

رشد برنامه ورزش همگانی در چارچوب 

های ملی این کشورها و حمایت مؤثر برنامه

ها اشاره کرد. همچنین ها از این برنامهدولت

های ورزش همگانی به صورت توسعه برنامه

های مختلف ها و برنامهمداوم، برگزاری جشنواره

اجتماعی، بازاریابی و داشتن استراتژی و 

ای روشن و مدون برای توسعه ورزش هسیاست

همگانی از عوامل اصلی توسعه ورزش همگانی در 

 .M) کشورهای مورد بررسی بود

Javadipour, 2011). ( بیان 7931آصفی )

تواند کند که دولت یا نهاد حکومتی کشور میمی

در نهادینه شدن ورزش همگانی در مهمینقش 

ایران ایفا کند. همچنین از نتایج تحقیق او این 

بود که تدوین قوانین و مقررات مناسب و الزم 

ر زمینه ورزش همگانی نیز در نهادینه االجرا د

از  داشته باشد.مهمیتواند سهم شدن آن می

ه تحقیقات دیگری که در این حوزه انجام جمل

توان به پژوهش شعبانی و شده است، می

مطالعه ( اشاره نمود که به 7939همکاران )

ها و راهبردهای ورزشی سیاست ،هابرنامه

پرداختند،  همگانی در طرح جامع ورزش کشور

های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری یافته

بین نقاط درونی هر چهار متغیر قوت، ضعف، 

فرصت و تهدید در ورزش همگانی طرح جامع 

ورزش وجود دارد که به ترتیب اهمیت در هر 

همانطور که از پیشینه  اند.متغیر مشخص شده

پژوهشی  ایران در کشورتحقیق مشخص است، 

انجام گذاری ورزش همگانی یاستسپیرامون 

با  نشده است، در این تحقیق سعی شد

به مطالعات داخلی و خارجی سایر گیری از بهره

که با  موثرترین عوامل در این زمینهی بررس

، پرداخته شرایط کشور سازگاری داشته باشد

 شود.

با توجه  بنابراین، با توجه به مطالب ذکر شده و

های همگانی و ورزشانداز فدراسیون چشم به

 و حرکت به سوی ایرانی فعال، شاداب) تفریحی

 از افراد% 52پوشش  با 7424سالم  تا سال 

گذاری، سیاست" و تعریف حرکت؛ (جامعه

 ریزی، بسترسازی، ایجاد انگیزه، حمایت وبرنامه

گذاری نظام ورزش سیاست ،"حفظ دستاوردها

با یابد و همگانی در ایران اهمیت و ضرورت می

توجه به اینکه مسئله ورزش همگانی از 

حساسیت و اثرگذاری در سطوح جامعه برخوردار 

است، حمایت زیادی را از سوی عموم مردم، 

مداران و بخش خصوصی برای کارگزاران، سیاست

طلبد. قرارگیری این مسئله در دستور کار می

در کشور ما، به ورزش همگانی و متاسفانه 

 یافته، کمتر توجه شدهتفریحی بطور سازمان 
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جامعه در ورزش افراد است، مشارکت پایین 

همگانی و فقدان یک نظام قانونی، یکپارچه و 

اجرایی برای استعدادیابی و پرورش ورزشکاران، 

موجب ضعف در ورزش قهرمانی و کاهش زمینه 

است و  ظهور و بروز استعدادهای ورزشی شده

ی و گذارنیاز به ایجاد مراکزی برای سیاست

ریزی در امر ورزش همگانی و قهرمانی برنامه

 ,Teimuri) گرددبیش از پیش احساس می

سعی تحقیق حاضر به همین منظور . (2006

و محققانه به شناخت دارد که با نگاهی علمی

گذاری نظام عوامل تأثیرگذار بر فرآیند سیاست

ش همگانی ایران بپردازد. معرفی و بررسی ورز

های های موجود در تحلیل سیاستچارچوب

های ها و  برنامهورزش و به تبع آن سیاست

تواند خالء موجود در ارزیابی می ورزش همگانی

گذاری را پوشش دهد. از یک سطوح سیاست

طرف، داشتن مدل و رویکرد در فرایند 

اند به صورت توگذاری ورزش همگانی میسیاست

های سیاسی به ارزیابی مجدد اولویتعلمی

مربوط به ورزش همگانی بپردازد و از طرف 

گذاری دیگر، به درک سریع روابط سیاست

موجود در جهان واقعیت بپردازد. تدوین یک 

برنامه منسجم در این باره سبب حمایت دولت، 

داران و بخش خصوصی مسئوالن محلی، سهام

ر این، امکان جذب سرمایه و شود. افزون بمی

را میگذاری را افزایش داده و احتمال ناکاقانون

 دهد. کاهش می

 

 شناسی پژوهشروش

. استی کیفی هاحاضر از نوع پژوهش همطالع

منظور از پژوهش کیفی، هر نوع پژوهشی است 

های هایی غیر از روشهایش با شیوهکه یافته

 مده باشدشدن به دست آمیآماری یا هرگونه ک

(Strauss, 2006) .ها در به بیان دیگر، داده

صورت  و نه به) صورت واژه پژوهش کیفی به

پردازند. این نوع به توصیف واقعیت می (ارقام

ها برای توصیف و تشریح شرایط پیرامون داده

به کار  (ت پژوهشالموضوع و مقو)یک پدیده 

های کیفی دهآن، به کمک دابروهالرود. عمی

ت مورد بررسی و عمق المقو هتوان دربارمی

ها به تدوین فرضیه پرداخت و ساختار آن

 ,Delaware)پردازی کرد سرانجام نظریه

 هدر مرحلۀ اول پژوهش، از طریق مطالع .(2005

عات الآوری اطپژوهش و جمع هپیشین

مؤثر  عواملای، فهرست مقدماتی کتابخانه

عنوان  شناسایی شد؛ فهرست مقدماتی به

ها آوری دادهت مصاحبه و ابزار اولیۀ جمعاالسؤ

مدنظر قرار گرفت، سپس راهنمای مصاحبه 

ا هر یک تدوین و محقق قبل از انجام مصاحبه ب

ها از نخبگان آگاه، راهنمای مصاحبه را برای آن

های کیفی ارسال کرد. در مرحلۀ بعد، مصاحبه

ساختارمند و عمیق با نخبگان آگاه از  نیمه

 .موضوع پژوهش به عمل آمد

جامعه آماری این پژوهش متشکل از خبرگانی 

، بود که در زمینه ورزش همگانی تخصص علمی

 )از جمله تندشدارا  و یا هر دو موردعملی 

دارای کتب و یا پژوهش در که اساتید دانشگاه 

مدیران  بودند و همچنین ورزش همگانی

و در  (های مرتبط با ورزش همگانیسازمان

مصاحبه  نفر از اساتید متخصص 71با نهایت 

  .صورت گرفتعمیق 

از روش با استفاده مصاحبه هر پس از اتمام 

هر یک از  ، ازبرفیولهای یا گلگیری زنجیرهنمونه

د که سایر شافراد مورد مصاحبه خواسته 

همگانی را به محقق  خبرگان در زمینه ورزش

 معرفی نمایند؛
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 ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت.انجام مصاحبه 

ها از روش استرابرت و منظور تحلیل دادهبه 

 ,Streubert).( استفاده شد0277کارپنتر )

شباع نظری به الزم به ذکر است که ا (2011

ها طبقات جدید و این معنی است که دیگر، داده

های کنند و یا به ویژگیمتفاوتی ایجاد نمی

افزایند. در این حالت، طبقات موجود نمی

 مشخصهای اضافی، کمکی به تکمیل و داده

ها از آن کنند و نمونهدیگری نمی هکردن مقول

 از نظر استرابرت و .رسندپس، مشابه به نظر می

آوری یعنی ادامه جمع عاشبا( 0277) کارپنتر

های قبلی ها باعث تکرار جمع آوری دادهداده

عات جدیدی حاصل نگردد. از این رو الباشد و اط

ص کنندگان قبل از مطالعه مشختعداد مشارکت

کننده مورد مشارکت گیری درتصمیم شود ونمی

عات حاصل از مشارکت البعدی توسط اط

شود و تا زمانی که های قبلی هدایت میکننده

ها استخراج شود و کدهای جدیدی از مصاحبه

عات بدست آمده تکراری نباشد نمونه گیری الاط

. به عبارت دیگر در بخش کیفی، یابدادامه می

های مورد آوری دادههت جمعابتدا مصاحبه ج

شده با های انجامنیاز انجام شد، سپس مصاحبه

در  .دقت جزئیات رونویسی و مکتوب شدند

های اصلی به دست آمده، جریان بازخوانی گزاره

های اولیه برای از آن مضامین و مقوله پس

ها انتخاب شدند و در نهایت مضامین و گزاره

قرار گرفت، جهت ها استخراج و مورد تحلیل تم

ها به ها یافتهپذیری دادهتائید روایی و اطمینان

تعدادی از مصاحبه شوندگان ارائه شد و 

شان دریافت و دوباره پرسیده شد. گوبا و نظرات

( معتقدند برای تائید روایی و 7334)7لینکلن

                                                  
1 - Guba & Lincoln 

های کیفی با استفاده از در پژوهشدقت علمی

گانه آن، مفهوم قابلیت اعتماد و عناصر چند

های متعددی نظیر بازبینی در زمینه استراتژی

ها، کدگذاری، تایید نتایج با مراجعه به آزمودنی

تایید همکاران پژوهشی و ... وجود دارد. در 

پژوهش حاضر نیز به کسب نظر اساتید و 

متخصصان امر در خصوص روند پژوهش، به 

منظور افزایش اعتبار پژوهش اقدام گردید. در 

وهش نیز برای تایید دقت علمی، از این پژ

ها )پایایی باز آزمون( و تایید بازبینی کدگذاری

 همکاران پژوهشی بهره گرفته شد.

 

 های پژوهشیافته

در این بخش نتایج به دست آمده از تحلیل 

شناسی فرآیند شود. آسیبها ارائه میمصاحبه

گذاری در ورزش همگانی کشور اولین سیاست

. با بررسی نظرات هدف پژوهش بود

عامل ضعف  0کنندگان در مصاحبه، شرکت

نظارت و کنترل، ساختار ضعیف، ضعف در 

ها، ریزی و اجرا، عملکرد ضعیف رسانهبرنامه

منابع مالی محدود، عملکرد ضعیف نیروی 

و انسانی، قوانین، مشارکت محدود مراکز علمی

عنوان آسیب در فرآیند پژوهشی به

ش همگانی کشور گذاری در ورزسیاست

های مرتبط اند. این عوامل و مقولهشناسایی شده

 آمده است 7ها در جدول با آن
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 گذاری در ورزش همگانی.  آسیب شناسی فرایند سیاست1جدول 

 هاهای استخراج شده از مصاحبهمقوله هامضمون/

ت جدی اداری و پارالمپیک، عدم نظار و المپیک ملی کمیته پیگیری عدم ضعف نظارت و کنترل

 های مسئولها، عدم توجه وزارتخانهسیستماتیک بر اجرای سیاست

های استانی، وجود فدراسیون ورزش هایهیأت و وزارتخانه سامانه وجود عدم ساختار ضعیف

 و همگانی همگانی و عدم فعالیت مستقیم زیر نظر وزارت ورزش، معاونت

ارتباطی میان  نظام ی مناسب،  ضعفآن، نداشتن ساختار مدیریت بودن غیرسازمانی

 نهادهای مسئول

ریزی و ضعف در برنامه

 اجرا

ریزی ای جامع، عدم برنامهتعدد تصمیم گیرندگان و نداشتن وحدت رویه و برنامه

های بلند جامع و کاربردی با مشارکت تمام مسئولین ذیربط، تمرکز به روی برنامه

های پیش بینی شده، توجه بیش از حد به ها و طرحمدت، دیر بازده بودن برنامه

ها، توجه بیش از حد به استنادها، ها و آیین نامهها به دستورالعملتبدیل سیاست

 عدم توجه به فرآیند بین الملی و ایجاد فاصله با جهان

 عدم فرهنگ سازی هاعملکرد ضعیف رسانه

ناهماهنگ بر اساس میزان محدود های گذاریدولت، سیاست به مالی وابستگی منابع مالی محدود

 منابع مالی و امکانات

عملکرد ضعیف نیروی 

 انسانی

ای مسئوالن و تغییرات مداوم گیری سلیقهعدم استفاده از پیشکسوتان، تصمیم

 ها، شعار دادن بدون عمل  سیاست

ها و زنجیروار نبودن اهداف، سهم خواهی تمرکزگرایی، نهادینه نبودن سیاست قوانین

 ها های ورزشی سازمانراسیون و وزارت ورزش از برنامهفد

مشارکت محدود مراکز 

 و پژوهشیعلمی

شناسی ها و مدارس و کارخانجات، عدم آسیببالاستفاده ماندن ساعات زیاد دانشگاه

 فاصله بین کشورهای صاحب سبک و ایران  

 

برای رسیدن به هدف بعدی پژوهش، عواملی که 

گذاری ورزش همگانی کشور در فرآیند سیاست

نقش دارند مورد بررسی قرار گرفت. پنج عامل 

های ها، شامل سیاستشناسایی شده از مصاحبه

های جاری، توصیۀ بزرگان، ادرات و سازمان

ها و و رسانهمیذیربط و مسئول، فرهنگ عمو

های هر یک در می باشند. که مقولهمسائل مالی 

  آمده است. 0جدول 
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 گذاری نظام ورزش همگانی در ایران. عوامل مؤثر در فرآیند سیاست2جدول 

 هامصاحبه از شده استخراج هایمقوله هامضمون/

های سیاست

 جاری

گذاری در شورای عالی زیر نظر وزیر ورزش، اختیارات وزارت ورزش، سیاست

واحد در  هماهنگی یا عدم هماهنگی میان وزارت علوم و وزارت ورزش، دارا بودن نگاه

های مختلف و داشتن همدلی و خط مشی واحد، مطالعات عمیق در حوزۀ بخش

های فعالیت کشورهای موفق و توجه به ساختار ورزش همگانی در جهان، سیاست

اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و امنیتی، میزان تخصص کارشناسان 

های بلند مدت، توجه ورزشی، پیش بینی طرح و برنامه و اعتبارات در برنامه

ها، سبک مدیریت و های ذیربط، نظارت بر روند اجرای سیاستها و سازمانوزارتخانه

 گیریتصمیم

  جمهوری مقام معظم رهبری و ریاست دین، بزرگان و فرمایشات ائمه توصیه بزرگان

های ادارات و سازمان

 ذیربط و مسئول

 ورزشی، هایفدراسیون کشور، همگانی ورزش شورای ورزشی، فراکسیون و مجلس

 مجلس فرمانداران، استانداران، ها،استان کل مدیران

و میفرهنگ عمو

 ها رسانه

 هاجامعه، مطالبات و درخواست مردم، رسانه بر حاکم فرهنگ

 الوصول، عوامل مالی، امکانات و بودجهسهل و هزینه کم عموم، دسترس قابل امکانات مسائل مالی

 

ی از تحقیق به شناسایی و بررسی بخش دیگر

هایی که به مسائل ورزش همگانی در گروه

کشور پرداخته شد. پس از بررسی دقیق 

های این سؤال هم اطالعات بدست آمده، مؤلفه

ها، شناسایی شدند که شامل سازمان

های ذیربط و ذینفع، ها و ارگآنوزارتخانه

های مرتبط ها بودند. مقولهمتخصصین و رسانه

قابل مالحظه   9ها در جدولبا این مؤلفه

 هستند. 

 پردازندهایی که به بررسی و شناسایی مسائل ورزش همگانی میگروه.3جدول 

 هامصاحبه از شده استخراج هایمقوله هامضمون/

ها، سازمان

ها و وزارتخانه

 و ذیربط هایارگان

 ذینفع

ت تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی، وزار

ها، ها و معاونت توسعۀ همگانی، شهردارینیروهای مسلح، مدیران استان

های ورزشی، فراکسیون ورزش در مجلس و فراکسیون زنان در مجلس، هیأت

 ها، وزارت ورزش فدراسیون

 ها، دانشجویان، کارشناسان و مربیان ورزشهای مختلف، دانشگاهپژوهشگاه متخصصین

 شورای سیاستگذاری ورزش در صدا و سیما، مطبوعات هارسانه
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 گیریبحث و نتیجه

در سی سال گذشته عالقه جامعه دانشگاهی به 

و به خصوص اینکه چطور میفرایند سیاست عمو

گیرد و مسائل در برنامه کار دولت قرار می

عواملی که به انتخاب سیاست و تاثیر سیاست 

عی داشته است. در دهد رشد بسیار سریشکل می

پژوهش حاضر نیز که با روش کیفی انجام 

گرفت، به بررسی عوامل موثری که بر فرآیند 

گذاری ورزش همگانی موثر هستند سیاست

جامعه از میپرداخته شد. منفعت عمو

گذاری، اثربخشی، سازگاری و میزان سیاست

های کالن تطابق سیاست با اهداف و استراتژی

نهادی، قانونی و اصالحی،  هایدولت و نظام

های جامعه انصاف و برابری، انعکاس ارزش

توان در عواملی هستند که با استفاده از آن می

-مورد صحت یک سیاست یا فرایند سیاست

 .(Danaee Fard, 2008)گذاری قضاوت کرد 

های نتایج بخش اول پژوهش نشان داد که آسیب

گذاری در ورزش موجود در فرآیند سیاست

همگانی کشور شامل عواملی از جمله ضعف 

نظارت و کنترل، ساختار ضعیف، ضعف در 

ها، ریزی و اجرا، عملکرد ضعیف رسانهبرنامه

ضعیف نیروی منابع مالی محدود، عملکرد 

و انسانی، قوانین، مشارکت محدود مراکز علمی

پژوهشی است. ضعف نظارت و کنترل شامل 

مواردی از قبیل ضعف در سیستم نظارت و 

کنترل دقیق مسیرها و فرآیندها در زمینۀ 

 المپیک ملی کمیته پیگیری گذاری، عدمسیاست

پارالمپیک و عدم نظارت جدی اداری و  و

ها و عدم توجه ی سیاستسیستماتیک بر اجرا

ژوزف و سیسیلیا شود. های مسئول میوزارتخانه

 در ورزش نیز تحقیقی با عنوان سیاست (0275)

سوئد انجام دادند، نتایج حاکی از این بود که 

 رابطه یک نتیجه سوئد در ورزشی هایسیاست

 و محلی و ملی هایدولت بین بلندمدت

 داوطلبانه و با عضویت انتفاعیهای غیرباشگاه

 از ایگسترده حمایت به منجر که است

 ,Josef)شودمی شده یافته سازمان هایورزش

، (7903شعبانی و همکاران )همچنین  .(2015

پور و (، جوادی7900یاراحمدی )

بر این نکته  (7931آصفی )( و 7930همکاران)

های مدون برای نبود برنامهاتفاق نظر داشتند که 

تشویق و ترغیب مردم به ورزش همگانی، نبود 

مدیریت واحد و سیاست یکسان در زمینه ورزش 

رفتن از نیروهای متخصص و همگانی و بهره نگ

کارشناس در زمینه ورزش همگانی از مهمترین 

 .M)های شناخته شده است ها و آسیبضعف

Javadipour, Ghavedel Sarkandi, M., 

Sameenia, M.,, 2014; Shabani, 

2016; Yar Ahmadi, 2009). 

توان در این فرآیند میهای موجود از دیگر آسیب

به ساختار ضعیف از جمله عدم وجود ساختار 

 سامانه وجود قدرتمند مدیریتی و سازمانی، عدم

استانی و وجود فدراسیون  هایهیأت و وزارتخانه

های همگانی و عدم فعالیت مستقیم زیر ورزش

 معاونت بودن نظر وزارت ورزش، غیرسازمانی

مناسب،  همگانی، نداشتن ساختار مدیریتی

ارتباطی میان نهادهای مسئول اشاره  نظام ضعف

 ( نیز7935اسدی و آصفی ) نتایج تحقیقکرد. 

گذاری و هدایت نشان داد که عدم سیاست

انداز راهبردی منسجم و صحیح، نبود چشم

صحیح و اهداف بلندمدت مناسب و در نهایت 

های ساالنه و عملیاتی مناسب مانع نبود برنامه

در  .همگانی دانشگاه شده استتوسعۀ ورزش 

توان گفت، راهبردها و این زمینه می

های ورزش همگانی به حمایت گذاریسیاست
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های دولتی و بخش خصوصی نیاز دارد و سازمان

باید حداکثر امکانات، منابع، نیروی انسانی و 

تجهیزات فراهم شود. همچنین در این زمینه 

به این ( 0274نتایج تحقیق تیناز و همکاران )

نکته داللت دارد که در حالی که سیاست ورزش 

در ترکیه در حال توسعه است، برخی مسائل از 

اهمیت بیشتری برخوردار است، از جمله ماهیت 

عدم تداوم دائما در حال تغییر ورزش مدارس، 

به  یورزش و وابستگمیعمو یهااستیدر س

 ییهانهیپر کردن هز یبرا یهای خصوصسازمان

 یباق یبخش دولتناقص گذاری سرمایه باکه 

 استیس یبه وضوح بر هدف اصلکه مانده است 

مردم مشارکت  شیافزا" ی ورزش در ترکیه:فعل

 تاثیر گذار است. "در ورزش

در دنیای امروز که تغییرات و تحوالت شگرف در 

های گیرد، سیستمهای مختلف صورت میزمینه

-ریزیمهسازمانی برای کسب موفقیت باید از برنا

گرا استفاده نمایند، به های آینده نگر و محیط

نحوی که ضمن شناسایی عوامل و تحوالت 

ها بر مدت، تأثیر آنمحیطی در افق زمانی بلند

ها را مشخص سازمان و نحوه تعامل سازمان با آن

کند. آسیب بعدی در این فرایند، ضعف در 

ریزی و اجرا است، از جمله تعدد تصمیم برنامه

یرندگان، نداشتن وحدت رویه و برنامه ای گ

جامع و کاربردی با مشارکت تمام مسئولین 

های بلند مدت، دیر ذیربط، تمرکز به روی برنامه

های پیش بینی شده، ها و طرحبازده بودن برنامه

توجه بیش از حد دربارۀ تبدیل سیاست به 

ها، توجه بیش از حد نامهها و آییندستورالعمل

المللی و دها، عدم توجه به فرآیند بینبه استنا

ایجاد فاصله با جهان. انجمن ارزیابی و برنامه 

(، در پژوهشی نشان 0272آموزشی ویکتوریا )

های ها اعم از سیاستداد مقررات/ سیاست

های حمل و نقل ریزی شهری، سیاستبرنامه

های آموزشی مانند اختصاص زمان فعال، سیاست

های بدنی، سیاستهای تربیتبرای کالس

های های سالمتی، سیاستورزشی، سیاست

-های محل کار و سیاستزیست، سیاستمحیط

گذاری از عوامل مؤثر بر مشارکت در های سرمایه

نتایج مطالعات واحد فعالیت ورزشی بودند. 

ریزی داد که عدم برنامه نشان( نیز 7900)

توجهی  مناسب، کمبود نیروی انسانی و بی

ز مهمترین عوامل ضعف در ورزش مدیران ا

که با نتایج این ،باشدهمگانی استان اصفهان می

ریزی در مورد ورزش تحقیق که فقدان برنامه

همگانی و مدیریت را از عوامل مهم ضعف 

 ,Vahed) برشمرده بودند، همخوانی دارد

2009). 

از نظر مصاحبه شوندگان عملکرد ضعیف 

با ها شامل عدم فرهنگ سازی است که رسانه

 وهو شی (0223) های نامراتونتایج پژوهش

سیستم  که (7939(، کاشف و عراقی )0224)

ات ضعیف و ضعف در غرسانی، تبلیعالاط

های ورزش همگانی بر راهبردها را از ضعف

 ;Eraqi, 2014) شمرده بودند، همخوانی دارد

Numerato, 2009; Shehu, 2004).  از

جمله تحقیقات همسوی دیگر با این پژوهش 

(، ایرج 7934ران )توان به گودرزی و همکامی

و همکاران می( و عرب نر7935پور و همکاران )

 تلویزیون نشان دادند (  اشاره کرد که7935)

 مناسبی رویکرد همگانی ورزش به ایران نسبت

 در نگرش تغییر مسأله نیازمند این و ندارد

.موضوع است این به نسبت سازمان مدیران
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های جمعی بر توسعه وجود تأثیر رسانه با 

های جمعی توجه فرهنگی ورزش کشور، رسانه

بیشتر رند و مناسب و مطلوبی به این مسئله ندا

ها در ارتباط با ورزش های ورزشی رسانهبرنامه

ورزش  به باشد و کمترای میقهرمانی و حرفه

شود میبنابراین توصیه  .شده استهمگانی توجه 

ها و ناسبی در جهت تعامل با رسانهم که برنامه

ها برای توسعه های آناستفاده از ظرفیت

ایجاد انگیزه و آگاهی  و فرهنگی ورزش کشور

نسبت به فعالیت بدنی در ابعاد مختلف انجام 

  .شود

های منابع مالی محدود که از دیگر آسیب 

گذاری در ورزش موجود در فرآیند سیاست

زمینه پیتر بارندز  همگانی ایران است، در این

( در تحقیقی با عنوان برنامه ملی، دانش 0271)

و نوآوری در ورزش و فعالیت بدنی در کشور 

هلند، به سه ابزار اصلی این برنامه اشاره نمود: 

ای )جهت ایجاد انگیزه های ورزشی محلهمشوق

میان مردم در تمام سنین برای ورزش یا فعالیت 

: کمک مالی به بدنی بیشتر(، انگیزش ورزشی

های مالی های ورزشی و تمرینی)کمکپروژه

های ورزشی، مراکز انگیزشی ورزشی برای باشگاه

تناسب اندام و دیگر ارائه دهندگان ورزشی در 

های نظر گرفته شده تا برنامه فعالیت برای گروه

با مشارکت پایین یا کم تحرک راه اندازی 

ش در گذاری تخصص و داننمایند( و به اشتراک

سطح ملی و محلی برای ایجاد شبکه در سطح 

های های ورزشی و سازمانمحلی بین سازمان

غیر انتفاعی محلی، مانند مدارس و سایر 

 .(Barendse, 2017)مینهادهای عمو

آسیب دیگری که از نظر مصاحبه شوندگان 

گذاری ورزش همگانی را تهدید تحقیق، سیاست

کند، عملکرد ضعیف نیروی انسانی است که می

استفاده از  توان به عدمهای آن میاز مصداق

گیری پیشکسوتان در این عرصه، تصمیم

ها از ای مسئوالن، تغییرات مداوم سیاستسلیقه

جانب ایشان و شعارهای بدون عمل اشاره کرد. 

توان به انجمن المپیک مالزی در این رابطه می

اشاره کرد که با اجرای اولین برنامه استراتژیک 

هایی چون به موفقیت (7339-0229) خود

آوری کارگیری فن زایش اعتبار و جایگاه، بهاف

مندی از نیروی انسانی متخصص، عات، بهرهالاط

ح اساسنامه الت و امکانات، اصالبازسازی تسهی

تقویت بنیه مالی، برگزاری  طبق نیازهای جدید،

ملی المپیک میکنفرانس سالیانه و تأسیس آکاد

به نقل از کشاورز و ) نائل شده است

ی موجود در ها(. از جمله آسیب7932همکاران،

حیطه قوانین و مقررات، متمرکز بودن قوانین 

ها ای، آداب و رسومبدون توجه به شرایط منطقه

های و فرهنگ مردم، بی توجه بودن به سرمایه

ها و بودجه و امکانات موجود و بالقوه در استان

اهداف  نبودن ها، زنجیروارسیاست نبودن نهادینه

 از ورزش وزارت و فدراسیون خواهی و سهم

آصفی باشند. ها میسازمان ورزشی هایبرنامه

کند که دولت یا نهاد ( نیز بیان می7931)

در نهادینه مهمیتواند نقش حکومتی کشور می

شدن ورزش همگانی در ایران ایفا کند. همچنین 

از نتایج تحقیق او این بود که تدوین قوانین و 

الجرا در زمینه ورزش مقررات مناسب و الزم ا

تواند سهم میهمگانی نیز در نهادینه شدن آن 

های تحقیق با یافته همچنین داشته باشد.مهمی

که کم هزینه بودن  (0220و )نتایج تحقیقات ک

ی همگانی، قوانین و مقررات حمایتی هاورزش

اند، ی افراد، را گزارش کردهالکارآمد و درآمد با

 .(Kuo, 2008)همخوانی دارد
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و آخرین آسیب ذکر شده در این فرایند، 

و پژوهشی شامل مشارکت محدود مراکز علمی

 و هادانشگاه زیادی در بالاستفاده ماندن ساعات

کارخانجات و بی توجهی به فاصلۀ  و مدارس

سبک در  صاحب کشورهای بین اد شدهایج

ایران بود. از جمله  و زمینۀ ورزش همگانی

توان میتحقیقات همسو با این بخش از پژوهش 

 تحقیق نتایج در ( اشاره کرد که7930به آصفی)

 توسعه و واحد تحقیق کند کهمیبیان  خود

 همگانی در ورزش کردن نهادینه در تواندمی

 در تحقیقات نجاما و باشد کننده کمک کشور

 از سنجی نیاز همگانی، ورزش توسعه مورد موانع

 و همگانی ورزش در روندهای مشارکت افراد،

 از برداری و الگو تطبیقی مطالعات انجام

 را ورزش همگانی بخش در پیشرفته کشورهای

در  همگانی ورزش گسترش و رشد زمینه ساز

 و خاکی آفرینش همچنین داند. می جامعه

 و تحقیق مطالعه، لزوم بر (،7904همکاران)

 بیشتر چه هر توسعه در مختلف هایراه بررسی

 و گردآوری کنند می تأکید همگانی ورزش

گام  نخستین را زمینه این در نیاز مورد هایداده

 از دانند.می بعدی هایتصمیم گیری مسیر در

 اهمیت خوبی به شودمی مطرح شده مباحث

 درک را سازیرنامهفرآیند ب در پژوهش و تحقیق

 .کرد

از نتایج بخش دیگری از پژوهش این نتیجه 

های جاری، توصیۀ حاصل شد که سیاست

های ذیربط و مسئول، بزرگان، ادرات و سازمان

ها و مسائل مالی عواملی و رسانهمیفرهنگ عمو

گذاری نظام ورزش هستند که در فرآیند سیاست

تژی و همگانی ایران نقش دارند. داشتن استرا

های روشن و مدون برای توسعه ورزش سیاست

همگانی یکی از عوامل اصلی توسعه ورزش 

باشد. اولین عامل موثر همگانی در کشورها می

های جاری بود، در در این فرآیند نیز سیاست

گذاری ورزش همگانی در کشور ایران، سیاست

گیرد. میشورای عالی زیر نظر وزیر ورزش انجام 

متاسفانه چندین سال است تشکیل  شورایی که

های اشاره شده در نشده است. تعدادی از مقوله

های جاری توسط مصاحبه مورد مضمون سیاست

اشاره شده است. در این  0شوندگان در جدول 

ساله کشور،  02انداز  سـند چشـم زمینه، در

و طرح جـامع ورزش کشـور  توسعه ششمبرنامه 

. ای شده اسـتویژه ورزش توجه بـه توسـعه نیـز

به این مهم  ششمدر خطی مشی برنامه توسعه 

توجـه شـد کـه همگانی کردن ورزش و 

ی تربیت بدنی خصوصـاً بـین هاگسترش فعالیت

جوانـان بـه منظـور پرورش جسم و روح و پربار 

کردن اوقات فراغت بین عموم مردم سبب ارتقا 

جامعه میو کیفـی فرهنگ عمومیک

 The Law of the Five-Sixth)شودمی

Program of Economic, 2017) از طرف .

 ساختار که است روشن وضوح به امروزهدیگر 

 هاکه آن شده پیچیده ای گونه به هاسازمان

 نمى وجه هیچ به دقیق ىهاریزى برنامه بدون

 هایتداوم بخشند. سازمان خود حیات به توانند

 نیستند. برنامه مستثنى مقوله این از نیز ورزشی

در یک سازمان ورزشی همانند هر سازمان  ریزی

دیگری به عنوان مهمترین وظیفه مدیریت به 

یک  ریزی دررود. در حقیقت، برنامهشمار می

 همه اهداف تا شود می سازمان ورزشی باعث

نحوه دستیابی و شده تعیین گروهی وها فعالیت
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سوابق  .شود ریزیطرح اهداف آن به 

های کسب شده در کشورهای موفق در موفقیت

ریزی و تدوین دهد برنامهمیحوزه سالمت نشان 

را در این مهمیهای اثربخش، نقش سیاست

. تدوین یک برنامه منسجم در کندمیزمینه ایفا 

این زمینه سبب حمایت دولت، مسئوالن محلی، 

شود، افزون بر میداران و بخش خصوصی سهام

گذاری را این امکان جذب سرمایه و قانون

را کاهش میدهد و احتمال ناکامیافزایش 

 ,Bull, 2004; Downward)دهدمی

. همچنین بررسی وضعیت همگانی در (2010

کشورهای استرالیا، آلمان، ژاپن، مالزی، فنالند و 

منظم برای دهد که برنامه دانمارک نشان می

رشد و توسعه ورزش همگانی در این کشورها 

سال سابقه دارد. عوامل متعددی در  52بیش از 

-این موفقیت نقش دارد که قبل از هر چیز می

توان به رشد برنامه ورزش همگانی در چارچوب 

های ملی این کشورها و حمایت مؤثر برنامه

ها اشاره کرد. داشتن ها از این برنامهدولت

های روشن و مدون برای اتژی و سیاستاستر

توسعه ورزش همگانی یکی از عوامل اصلی 

باشد توسعه ورزش همگانی در این کشورها می

(Downward, 2010; M. Javadipour, 

2011). 

گذاری نظام عامل موثر بعدی در فرآیند سیاست

ورزش همگانی ایران ، توصیۀ بزرگان بود. 

های بزرگان عالوه بر وضع الزامات عملی، توصیه

های مسیر پیش رو را روشن کرده و با راهنمایی

موجب ارزنده و سازنده و در مواردی حمایت، 

شوند. با توجه به میایجاد انگیزه و روحیه 

تاکیدات زیاد آیات قرآن و احادیث نسبت به 

اهمیت سالمت جسم و همچنین رهنمودهای 

مقام معظم رهبری و همچنین تاکید مستمر 

ایشان به ورزش و تقویت جسم در کنار تحصیل 

و تهذیب، ضروری است، سایر رهبران دینی و 

این امر اهتمام ورزند و راه  مدیران کشور نیز به

را برای توسعه ورزش همگانی در جامعه فراهم 

مطابق با نتایج  (.Shahbazi,2013)آوردند 

تحقیق، از دیگر عوامل موثر در فرآیند 

گذاری نظام ورزش همگانی ایران، ادارات سیاست

باشند. در میهای ذیربط و مسئول و سازمان

 ورزش شورای ورزشی، فراکسیون و ایران مجلس

 مدیران ورزشی، هایفدراسیون کشور، همگانی

فرمانداران در فرآیند  استانداران و ها،استان کل

گذاری نظام ورزش همگانی ایران نقش سیاست

دارند. به عبارت دیگر ورزش همگانی به معنی 

ها و محیط مطلوب از طریق خلق فرصت

های درگیر )دولتی و غیر همکاری تمام سازمان

لتی( برای اینکه هر فردی بدون توجه به دو

 -جنسیت، سن، توانایی، موقعیت اجتماعی

های جسمانی و اقتصادی و نژاد بتواند در فعالیت

ها ورزشی شرکت نماید، است. تمام این سازمان

به مسئولیت ملی برای اطمینان از اینکه هر 

شهروند حق مساوی برای مشارکت در 

دارند، اشاره  های ورزشی و جسمانیفعالیت

های غیر دولتی نقش کنند. دولت و سازمانمی

یابی به مشارکت در ورزش و در دستمهمی

نمایند )کمیته میهای جسمانی ایفا فعالیت

 ،؛ منسفیلد و پیگین0223های همگانی،ورزش

 ورزش که دهدمی نشان فیتعار نیا(. 0271

 و اشخاص ازی اریبس توجه مورد فقط نهی همگان

 مانندی ورزش بزرگ وی احرفه هایازمانس

 تمام بلکه دارد، قرار کیالمپ المللیبین تهیکم

 داخل دری ورزش علوم وی بدن تیترب متخصصان

 و گسترش ای وی همگان ورزش کشور، خارج و

ی ورزش وی بدنهای تیفعال انواع کردنی همگان
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 بهداشت ارتقای برا ارزشمندی الهیوس را

 جیترو و توسعه ،جامعه حادآی روان وی جسمان

 .دانندمی ورزش فرهنگ

 گذاریسیاست فرآیند عامل موثر بعدی که در

دارد، فرهنگ  نقش ایران همگانی ورزش نظام

جامعه،  بر حاکم ها شامل فرهنگو رسانهمیعمو

میزان توجه مردم به ورزش، مطالبات و 

ها و فرهنگ ها از مسئوالن، رسانهدرخواست آن

در این  .یگیری مطالبات مردم بودسازی و پ

( در تحقیقی با عنوان 7935)قاسمیزمینه 

رویکردهای تبلیغ رسانه ای ورزش همگانی با 

( PSA)میعمو های خدماتگهیآتاکید بر 

ی ورزش هانظر به ظرفیتپیشنهاد کرد که 

لزوم کسب نتیجه در  و همگانی از یک سو

، هایکی از بهترین روش، حداقل زمان ممکن

گهی خدمات آگهی تبلیغاتی به نام آنوعی از 

های خاص خود با ویژگی میعمو

 هومهمچنین  .(Ghasemi, 2016)است

در پژوهشی با عنوان ورزش و ( 0225)

 های گروهی در ژاپن، به این نتایج دسترسانه

یافت که به منظور تهیه محتوا برای جذب بیشتر 

های گروهی بیشتر به ورزش روی مخاطب، رسانه

بر روی اند، فشارهای فزاینده اقتصادی  آورده

ی تلویزیونی هاویژه شرکت های گروهی، بهرسانه

و فواید اقتصادی ورزش در مقابل دیگر 

مثل نمایش، مستند و )های تلویزیونیبرنامه

 عنوان یک ها ورزش را بهباعث شد تا آن (غیره

هزینه جذاب، سازگار، و تماشاگرپسند،  راه کم

عنوان  های جمعی بهشناسایی کردند. رسانه

، کانون تهیه و های فرهنگی و فناوریهاشکل

فرهنگی ورزش و  -انتشار مفاهیم اجتماعی

 .ی بودیی فراغت در جوامع آسیاهافرهنگ

 این در که ورزش همگانی اساتید و متخصصان

 داشتند اعالم گرفتند قرار مصاحبه مورد تحقیق

 دسترس قابل که مسائل مالی از جمله امکانات

وصول بودن امکانات، السهل و هزینه کم و عموم

 فرآیند عوامل مالی و امکانات و بودجه در

 نقش ایران همگانی ورزش نظام گذاریسیاست

و همکاران  های پژوهش ملک اخالقیافته .دارند

عامل و  4نشان داد، در خارج سازمان ( 7931)

عامل اجرای استراتژی را  1در داخل سازمان 

رای متأثر خواهند کرد. عوامل خارجی در اج

های سازمانی از اولویت یکسانی استراتژی

بندی برخوردارند، اما عوامل داخلی اولویت

از میان عوامل داخلی اولویت  متفاوتی داشتند.

اول به منابع مالی و اولویت نهایی به ساختار 

 ,Malekakhlagh)سازمان اختصاص یافت

در تمام کشورهای دنیا به ورزش یارانه  .(2017

شود، اگر چه مقدار و نوع آن میاختصاص داده 

های مالی شامل موارد متفاوت است این کمک

ذیل هستند: یارانه مستقیم یا کمک مالی به 

ها و های غیر مستقیم مثل تخفیفهورزش، یاران

گذاری کردن با های مالیاتی، سرمایهمعافیت

هدف ورزش به صورت رایگان یا همراه با یارانه از 

. با این (Heinmann, 2005)هاسوی دولت

ها برای ترویج سالمتی و اغلب حکومت حال،

-گذاری قابلتناسب اندام بین شهروندان سرمایه

آورند. هر اندازه عمل میتوجهی را از ورزش به

کنند گذاری میها در بخش ورزشی سرمایهدولت

شوند، به و شهروندان به سمت ورزش کشیده می

های درمانی و پزشکی کاهش همان میزان هزینه

ها از گذاری و حمایت دولتلبته سرمایهیابد. امی

های درمانی ورزش صرفاً به دلیل کاهش هزینه

نیست، بلکه سالمتی و شادابی جامعه به دالیل
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باشد. با این همه، متعدد مهم و ضروری می 

بر این است که شرکت در ورزش میاعتقاد عمو

های درمانی باعث بهبود سالمتی و کاهش هزینه

 شود.می

ها و جه به نتایج تحقیق جهت کاهش آسیببا تو

های اجرایی برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه

گذاری در ورزش همگانی طراحی نظام سیاست

ایران با توجه به عوامل شناخته شده در این 

 گردد. میپژوهش پیشنهادهایی ارائه 

ها بر پایه بدیهی است شناخت عمیق این چالش

ها در فرایند آن مطالعات پژوهشی و تحلیل

ها نخستین گام در مدیریت و برطرف کردن آن

گذاری ورزش همگانی در ایران بشمار سیاست

ها و مراکز پژوهشی آید. در این بخش دانشگاهمی

 نقش فعال را باید ایفا نمایند. 

ها و تهیه و تنظیم قوانین، سیاست

ی ثابت و در عین حال منعطف، هادستورالعمل

، کاربردی، منسجم و جامع و ابالغ یکسان، همسو

های ذیربط و نظارت بر ها به تمام دستگاهآن

ها در کنار تهیه و تنظیم قوانین اجرای صحیح آن

های مختص به هر و سیاست هاو دستورالعمل

 منطقه و فرهنگ.   

های مدیریتی و و حفره هابرطرف کردن چالش

رون سازمانی، تقویت ارتباطات درون سازمانی و ب

سازمانی بین نهادهای مسئول و از بین بردن 

 قوانین بازدارنده و محدودکننده و پوشاننده.

های نیازسنجی، استعدادیابی و توجه به ظرفیت

ها، آداب ها و مدارس و خانوادهبالقوه در دانشگاه

و رسوم و فرهنگ مناطق مختلف کشور و 

 ها.ریزی بر اساس آنبرنامه

از متخصصین، اساتید تشکیل شورایی متشکل 

دانشگاه، کارشناسان، پیشکسوتان و قهرمانان 

جهت بهره مندی از علم روز دنیا و ایجاد پلی 

 ارتباطی میان مردم و مسئولین از طریق ایشان.

ایجاد کارگروهی مستقل جهت برقراری ارتباط 

سازنده وکاربردی و رفع موانع درون سازمانی و 

های ذیربط و برون سازمانی با عضویت دستگاه

های ورزش، علوم، بهداشت و آموزش و وزارتخانه

 پرورش با حداکثر قدرت اجرایی.

مطالعۀ تطبیقی و الگوبرداری از کشورهای پیش 

سازی میقدم و با تجربه در ورزش همگانی و بو

 ها و امکانات موجود.آن با توجه به توانایی

ایجاد انگیزه و فراهم کردن شرایط و رفع موانع 

 میمشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمو

گذاری در ورزش همگانی و رفع جهت سرمایه

 مشکالت اقتصادی. 

ها و های مردمی، خالقیتبهره گیری از سرمایه

ها، در برآورد کردن نیازها و خواسته هانوآوری

 ها و نظارت بر اجرا. گذاری، اجرای برنامهسرمایه

زش همگانی های ملی از وضعیت ورتهیه گزارش

های اصلی برای و رصد کردن مکرر آن از اولویت

شمار طراحی ساختار ورزش همگانی ایران به

 آید.می

 تقدیر و تشکر
پژوهشگران کشور،  صندوق حمایتدر پایان از  

مدیران و صاحب  ،همگانی هایفدراسیون ورزش

پژوهش که در اجرای این اجرایی نظران و 

 .میکنمیردانی قدو تشکر ، همکاری داشتند
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Abstract 

Objective: The purpose of the present study was reviewing the effective 

factors on the process of policy-making of sport for all in Iran. 
Methodology: Research method in terms of the purpose was practical and in 

view of the nature of the research data was qualitative. For this purpose, 16 

experts aware of the sport for all selected by targeted and snowball for depth 

unstructured interviews. The data were collected through interviews and 

coded and analyzed by Streubert and Carpenter’s method. 
Results: The results showed that the organizational components, beliefs and 

cultures, economic conditions, analysis, interpretation and compilation of 

scientific, studies and research are the factors affecting in sport’s policy-

making and existing damage in the process of policy-making in sport for all 

including factors such as poor monitoring, poorly structured, lack of 

planning and implementation, poor performance of the media, limited 

financial resources, poor performance of human resources, rules and limited 

partnerships, academic and research centers. Also results Revealed that the 

main effective factors on the process of policy-making of sport for all in Iran 

including current policies, the advice of leaders, concerned and responsible 

agencies and organizations, popular culture, media and financial factors.  
Conclusion: According to the results of the research, it is suggested that 

consideration and analysis of these factors be considered as the first steps in 

the decision-making of sport for all policy-making process in Iran. 

Keywords: Policy-making, Sport for All, Iran. 
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