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تحليل محيطی ورزش همگانی ایران
عباس شعبانی3؛ مرتضی رضایی صوفی

5

(تاریخ دریافت مقاله 4313/60/41 :تاریخ پذیرش مقاله)4313/62/82 :
چکيده
هدف از این پژوهش تحليل محيطي ورزش همگاني ایران بود .روش تحقيق این پژوهش از نوع توصيفي تحليلي ميباشد كه ازنظر
هدف كاربردي ميباشد .روش جمعآوري دادهها شامل مطالعات كتابخانهاي ،روش دلفي و درنهایت پرسشنامه محقق ساخته ميباشد.
براي تعيين روایي پرسشنامه با اساتيد و متخصصين مشورت و بعد از اعمال كليه پيشنهادات اصالحي ،تغييرات ضروري صورت
پذیرفت .جهت تعيين پایایي پرسشنامه از طریق ضریب آلفاي كرونباخ  6/22به دست آمد جامعه آماري این پژوهش شامل مدیران
ستادي و عملياتي وزارت ورزش و جوانان ،روساي فدراسيونها ،اعضاي هيئتعلمي متخصص تربيتبدني و مطلع از موضوع تحقيق
تشكيل ميدادند در این پژوهش نمونه تحقيق برابر جامعه تحقيق و بهصورت تمام شمار تعيين گردید .كه از  368پرسشنامه ارسالي
براي اعضاي جامعه تحقيق  832پرسشنامه ( 91درصد)واصل گردید .براي تجزیهوتحليل دادهها از آمار توصيفي و آزمونهاي
كلموگروف اسميرنف ،مقایسه ميانگين یك جامعه ( tتك نمونه) ،تجزیهوتحليل واریانس و فریدمن استفاده گردید .درنهایت نتایج
نشان داد ورزش همگاني كشور در موقعيت راهبرد رقابتي ( )STقرار دارد و مهمترین نقطه قوت ورزش همگاني كشور وجود
فدراسيون ورزش همگاني و مهمترین نقطهضعف در این بخش عدم بهرهگيري از نيروهاي متخصص و كارشناس ميباشد .از
بااهميتترین فرصتهاي ورزش همگاني كشور تأكيد پزشكان بر نقش ورزش در سالمتي جامعه و از مهمترین تهدیدهاي ورزش
همگاني كشور تغيير روش زندگي مردم (سبك غيرفعال) ميباشد.
واژگان کليدی :تحليل محيطي ،تربيتبدني ،عوامل بيروني ،عوامل دروني ،ورزش همگاني

 .4استادیار دانشگاه آزاد واحد رودهن (نویسنده مسئول) shabani1362@yahoo.com
 .8استادیار دانشگاه پيام نور
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مقدمه

توسعه ورزش هرمي در نظر گرفتهشده است كه در آن

امروزه ورزش در سراسر جهان جزئي جدانشدني از فرهنگ،

ورزش همگاني در پایه آن و ورزش قهرماني در رأس آن

آموزش و علم است .پدیده تربيتبدني و ورزش بهعنوان

قرار دارد .استرادیو و شيبوري ( )8661توسعه ورزش

یك واقعيت اجتماعي در ساختار مختلف جوامع بشري

همگاني زمينه را براي رشد ورزش قهرماني فراهم ميكند و

وجود و حيات داشته و با شتاب هر چه بيشتر ،در حال رشد،

الزم است ورزش همگاني پيش از ورزش قهرماني توسعه

توسعه و تكامل ميباشد این مهم به دليل پذیرش و اعتقاد

یابد .ورزش همگاني و قهرماني باهم درآميختهاند این

افكار عمومي به نقش تربيتبدني و ورزش و شناخت خوب

پژوهشگران ،توسعه ورزش قهرماني را درگرو توسعه ورزش

اكثریت افراد جوامع از ميزان كارایي و تأثيرات مثبت آن بر

همگاني ميدانند اما عكس آن را صادق نميدانند

تأمين سالمتي ،تقویت بنيه جسماني ،پرورش ابعاد روحي-

(سوتيرادو 8و همكاران .)40 ،8661 ،مول و

همكاران3

رواني -اجتماعي و غنيسازي بخشي از اوقات فراغت

( )8661لينا 1و همكاران ( )8648عنوان نمودهاند خدمات

بهعنوان بعد همگاني و كسب افتخارات آن ميباشد .در

برابر ورزش همگاني ،یك اصطالح عمومي از همه انواع

دنياي كنوني كه با سرعت سرسامآوري در حال تغيير است

فعاليتهاي بدني و خدماتي است كه رضایت عمومي افراد

دیگر نميتوان از تصميمگيريهاي یكباره و مبتني بر

را براي اجراي ورزشهاي همگاني ایجاد مينماید و نيازهاي

قضاوتهاي شهودي و تجربي استفاده كرد (غفراني،4321 ،

مردم را در همه جنبهها رعایت و مبناي آن مردم محور بوده

 .)31با ماشيني شدن و بيتحركي زندگي جوامع ،ورزش

كه براي هر فرد این خدمات بهصورت برابر قابلدسترس

همگاني یكي از شيوههایي است كه افراد ميتوانند با استفاده

بوده و همه شهروندان از فرصتهاي خدمات برابر ورزش

از آن بر فشارهاي جسمي ،رواني و اجتماعي فائق آیند

همگاني برخوردارند و در آن سهيم ميباشند در این

(كولينز .)80 ،8668 ،4ورزشهاي تفریحي كه مترادف

سرویس دولت با منابع مالي خود افراد را در این زمينه

ورزش همگاني است ،پرداختن به مجموعهاي از فعاليتهاي

حمایت ميكند (لينا .)43 ،8648 ،كونگ و تایلر)8641( 1

ورزشي ساده ،كمهزینه ،غيررسمي ،فرحبخش و بانشاط

در ارتباط با ورزش همگاني گروههاي خاص به این نتيجه

است كه امكان شركت در آنها براي همه افراد وجود داشته

رسيدند كه مشاركت معلوالن در ورزش سهم اندكي از

باشد .ورزش همگاني در بين كشورها از سال  4166ميالدي

مشاركت در ورزش همگاني كشور انگلستان را در مراكز

تاكنون باانگيزههاي متفاوتي ازجمله تأمين سالمت جسمي و

ورزشي آنها دارد اما آنها اهميت زیادي براي جامعه داشته

رواني ،غنيسازي اوقات فراغت ،گسترش روابط اجتماعي،

و بيشتر و بهتر در دستور كار دولت ميباشند ،همچنين

دور شدن از زندگي ماشيني ،بازگشت به طبيعت ،افزایش

یافتهها نشان داد معلوالن نسبت به افراد سالم عالقه بيشتري

كارایي ،زمينهسازي براي رشد ورزش قهرماني و توصيه

براي شركت در فعاليتهاي ورزشي با حضور مربي دارند

پزشكان موردتوجه قرارگرفته است (قره .)81 ،4323 ،گرچه

(كونگ و تایلر .)43 ،8641 ،نتایج پژوهش مهدي زاده و

ورزشهاي تفریحي و برنامههاي اوقات فراغت بهصورت

اندام ( )4313تحت عنوان راهكارهاي توسعه ورزش

سراسري در جوامع صورت ميپذیرد ولي بهاندازه دیگر

همگاني در دانشگاههاي ایران نشان داد عاملهاي

ابعاد سطوح مدل مدیریتي به آن توجه نميشود .عالقه به

عدمحمایت اجتماعي و سازماني و مدیریتي بيشترین تأثير را

ورزشهاي تفریحي همگاني و به دليل آنكه بهصورت ذاتي

در تبيين موانع مشاركت ورزشي داشتهاند (مهدي زاده و

در افراد وجود داشته ،بهصورت قابلمالحظه موردتوجه

اندام .)4313 ،سميع نيا و همكاران ( )4318در پژوهشي با

داوطلبان ورزشي قرارگرفته است .در منابع مختلف براي
2. Sotiriadou
3. Mull et al

1. Collins

4. Lina et al
5. Kung & Taylor

تحليل محيطی ورزش همگانی ایران
عنوان آسيبشناسي راهبردي ورزش همگاني در ایران و

شد .در دور آخر بحث (سوم) ،مواردي را كه متخصصان

ارائه راهكارهاي توسعه بر اساس مدل 4swotنشان داد

روي آنها اتفاقنظر داشتند بهعنوان مبناي كار قرار گرفت و

ورزش همگاني از لحاظ عوامل دروني در ناحيهي قوتها و

پرسشنامه نهایي تدوین شد .نظر تعداد راندها ،روش دلفي

ازلحاظ عوامل بيروني سازمان در ناحيهي فرصتها قرار

كالسيك دربرگيرنده چهار راند بوده كه محققين معموالً

دارد .براي توسعه ورزش همگاني استراتژي تهاجمي

براي دستيابي به اهداف تحقيق خود ،آن را به دو تا سه راند

توصيهشده است (سميع نيا و همكاران.)4318 ،

به جهت جلوگيري از اشتباهات ناشي از خستگي كوتاه

با توجه به اهميت و نقش ورزش همگاني بر سالمت

مينمایند (خزایي و همكاران .)4321 ،براي تعيين روایي

جسماني ،رواني و اجتماعي براي افراد تحقيق حاضر در

پرسشنامه با اساتيد و متخصصين مشورت و بعد از اعمال

تالش است با بهرهگيري از شيوههاي علمي به تحليل

كليه پيشنهادهاي اصالحي و تغييرات ضروري جهت

محيطي ورزش همگاني در كشور بپردازد و اميد آن ميرود

مطابقت با شرایط و ویژگي جامعه آماري موردتحقيق،

كه نتایج حاصل از آن بتواند مورداستفاده قرارگرفته و به

مورداستفاده قرار گرفت .جهت تعيين پایایي پرسشنامه از

كارایي و اثربخشي بيشتر و ارتقاي جایگاه ورزش همگاني

بخش كوچكي از جامعه آماري استفاده و از طریق آلفاي

و تفریحي كشور بيانجامد.

كرونباخ در سطح  6/61پایایي پرسشنامه ورزش همگاني

روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر توصيفي -تحليلي و ازنظر هدف
كاربردي ميباشد .این نوع مطالعات از نوع تحليل محيطي
(از زیرشاخههاي مطالعات استراتژیك) ميباشد كه در آن
به تحليل محيط دروني و بيروني شامل شناسایي نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهدیدهاي ورزش همگاني ميپردازد.
روش جمعآوري دادهها شامل مطالعات كتابخانهاي ،روش
دلفي و درنهایت پرسشنامه محقق ساخته ميباشد .بدین
ترتيب ابتدا به روش كتابخانهاي اطالعات در این حوزهها
گردآوري شد سپس از روش دلفي در جهت به وجود
آوردن اجماع و جمعآوري گروهي اطالعات ازآنجهت
كه قطعيت كامل بر روي اطالعات وجود نداشت ،استفاده
گردید .بدین منظور براي شروع فرایند از  46تن از اساتيد
مدیریت ورزش نظرخواهي گردید (از طریق پست
الكترونيك) .در این روش ابتدا با نظرسنجي از تكتك
متخصصان نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدیدهاي

 6/20به دست آمد كه این ضرایب بهدستآمده از
پرسشنامه ،نشاندهنده پایایي باالي ابزار پژوهش (پرسشنامه)
ميباشد .جامعه آماري این پژوهش ،شامل مدیران ستادي و
عملياتي وزارت ورزش و جوانان ،روساي فدراسيونها،
كارشناسان فدراسيون ورزش همگاني و اعضاي هيئتعلمي
متخصص تربيتبدني و مطلع از موضوع تحقيق تشكيل
ميدادند در این پژوهش به علت اینكه تعداد افراد جامعه با
توجه به توصيفي بودن پژوهش محدود ميباشند ،نمونه
تحقيق برابر جامعه تحقيق و بهصورت تمام شمار تعيين
گردید كه در مجموع  368نفر بهعنوان نمونه تحقيق
موردبررسي قرار گرفتند .كه از  368پرسشنامه ارسالي براي
اعضاي جامعه تحقيق  832پرسشنامه ( 91درصد) واصل
گردید .روش تجزیهوتحليل دادهها شامل آمار توصيفي و
آزمونهاي استنباطي مانند آزمون كلموگروف اسميرنف،
مقایسه ميانگين یك جامعه ( tتك نمونه) و تجزیهوتحليل
واریانس فریدمن ميباشد.

ورزشهاي همگاني كشور را كه بهوسيله مطالعات

یافتههای تحقيق

كتابخانهاي تدوینشده بودند مشخص گردید .در دور بعدي

آزمون كلموگروف اسميرنف بر روي سؤاالت پژوهش

(دوم) موارد انتخابي توسط این متخصصان به بحث گذاشته

اجرا گردید و نتایج طبيعي بودن سؤاالت را نشان ميداد

شد و مواردي از آن توسط سایر متخصصان تثبيت و تعدیل

همچنين تمامي سؤاالت و موارد تعيينشده بهوسيله روش

1. S: Strength - W: Weakness - O: opportunity- T: Threat

دلفي در ارتباط با ورزش همگاني كشور بهوسيله آزمون t
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مشخص گردید.

تك نمونه با (سطح متوسط  )3و در سطح  6/61آزمون شد
و با معناداري آنها موارد قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید

جدول  .3نتایج آزمون رتبهاي فریدمن در تحليل  swotورزش همگاني كشور

ساختار ورزش
ورزش همگاني

تحليل swot

ميانگين

ميانگين رتبهها

نقاط قوت

3/101

8/91

نقاط ضعف

3/109

8/08

فرصتها

3/91

8/63

تهدیدها

3/11

8/10

توزیع خي دو

سطح معنيداري
6/664

42/628

همانطور كه در جدول  ،4مالحظه ميگردد با توجه به

مشاهده ميشود كه تهدیدات ورزش همگاني كشور داراي

سطح معناداري بهدستآمده ( )6/664در آزمون فریدمن

رتبه و ميانگين باالتري نسبت فرصتهاي ورزش همگاني

رتبههاي یكساني ندارند .در این آزمون مشخص شد در

كشور ميباشند .درنتيجه این استراتژيها ،بر اساس

عوامل دروني رتبه مربوط به نقاط قوت باالتر از نقاط ضعف

تجزیهوتحليل مدل  ،swotدر موقعيت استراتژي  ،stقرار

ورزش همگاني كشور ميباشد .همچنين در عوامل بيروني

ميگيرند (شكل .)4

شکل  .3موقعيت راهبردي (عوامل داخلي و خارجي) ورزش همگاني كشور
در شكل  ،4كه بر اساس مدل خطمشي هاروارد ميباشد ورزش همگاني را در موقعيت  STنشان ميدهد كه در وضعيت استراتژي
رقابتي قرارگرفته است.
جدول  .5معنيداري آزمون فریدمن در عوامل دروني و بيروني ورزش همگاني
شاخصهای آماری

مقادیر محاسبهشده

مقدار خی دو

042/230

درجه آزادی

33

سطح معنیداری

2/220
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عوامل دروني و بيروني ورزش همگاني كشور ،بهوسيله

ميباشند؛ كه با توجه به اولویت و اهميت در جداول شماره

آزمون فریدمن آزمون شد كه با توجه به معنادار بودن

 3و  1مشخص گردیده است.

آزمون نشانگر آن بود كه این عوامل متفاوت از هم
جدول  .3عوامل دروني ورزش همگاني كشور به ترتيب اهميت و اولویت
عوامل

كد

نقاط قوت و ضعف ورزش همگانی كشور

میانگین رتبهها (وزن دهی)

درونی

قوتها

S1

وجود فدراسیون ورزش همگانی

S2

وجود پایگاههای ورزش صبحگاهی در فضاهای سبز و اماكن ورزشی

03/42

S3

اختصاص ورزش صبحگاهی بهعنوان یکی از برنامههای رادیو و

00/44

04/20

تلویزیون
S4

وجود برنامههای رادیویی و تلویزیونی برای آموزش و ترویج ورزش

00/04

همگانی
S5

برگزاری برخی مسابقات همگانی به مناسبات مختلف

00/22

S6

گسترش روزافزون هیئتهای ورزش در سطح كشور

02/02

W1

عدم بهرهگیری از نیروهای متخصص و كارشناس درزمینه ورزش

02/44

همگانی

ضعفها

W2

كمبود بودجه ورزش همگانی

04/02

W3

بیتوجهی به ورزش همگانی زنان

03/24

W4

بیتوجهی به ورزش همگانی طبقات كمدرآمد

00/33

W5

فقدان برنامه مدون و مشخص در خصوص ورزش همگانی

00/44

W6

عدم توجه به ورزش و فعالیتهای بدنی در مدارس و دانشگاهها

00/24

W7

فقدان برنامههای مدون برای تشویق و ترغیب مردم به ورزش

00/44

همگانی
W8

نداشتن ارتباط مؤثر با مراكز ورزش همگانی دنیا

03/40

W9

عدم تبلیغات مؤثر در رسانهها برای ورزش همگانی

03/03

W10

فقدان مدیریت واحد و سیاست یکسان درزمینه ورزش همگانی

W11

استفاده ناكارآمد از تجهیزات و امکانات و اماكن موجود

03/24

W12

عدم بهرهگیری از فناوری روزآمد برای آموزش مربوط به ورزش

04/42

03/00

همگانی
W13

نبود اتفاقنظر در مورد تعاریف ورزش همگانی در بین برنامه ریزان

04/32

كشور
W14

عدم تحقیق و پژوهش حیطههای مختلف ورزش همگانی

02/43

03

مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش ،سال اول ،شماره  ،4زمستان 3131
جدول  ،3نشان ميدهد وجود فدراسيون ورزش همگاني،

همگاني ،بيتوجهي به ورزش همگاني زنان و طبقات

وجود پایگاههاي ورزش صبحگاهي و اختصاص ورزش

كمدرآمد و فقدان برنامه مدون براي توسعه ورزش همگاني

صبحگاهي بهعنوان یكي از برنامههاي رادیو و تلویزیون از با

از مهمترین ضعفها به ترتيب اولویت در این حوزه

اولویتترین نقاط قوت ورزش همگاني و عدم بهرهگيري از

ميباشد.

نيروهاي متخصص و كارشناس ،كمبود بودجه ورزش
جدول  .1عوامل بيروني ورزش همگاني كشور به ترتيب اهميت و اولویت
عوامل

كد

فرصتها و تهدیدهای ورزش همگانی كشور

بیرونی

میانگین رتبهها
(وزن دهی)

O1

تأكید پزشکان بر نقش ورزش در سالمتی جامعه

O2

كمهزینه بودن ورزش همگانی در مقایسه با سایر ورزشها

00/03

O3

وجود فضاهای طبیعی مناسب در كشور

00/42

O4

افزایش شمار دانشآموختگان رشته تربیتبدنی در كشور

00/43

فرصت

O5

زیاد بودن مرگومیر زودرس براثر عدم ورزش همگانی

03/23

ها

O6

هزینه فزاینده درمان براثر عدم مشاركت ورزش همگانی

03/02

O7

وجود رسانههای بینالمللی و اینترنت برای اطالعرسانی

04/43

O8

تأكید تعالیم دینی بر ورزش

02/44

O9

اتالف اوقات فراغت براثر عدم ورزش همگانی

02/42

O1
0

تأكید مسئولین عالی كشور و مراجع مذهبی بر توسعه ورزش

04/24

T1

03/42

همگانی
تغییر روش زندگی مردم (رواج زندگی غیرفعال ،تفریح

04/43

غیرفعال)
T2

مشکالت اقتصادی جامعه

04/22

T3

كاهش ساعات اوقات فراغت به دلیل مشکالت معیشتی

00/32

T4

پایین بودن آگاهی جامعه نسبت به فواید فعالیتهای بدنی و

تهدید
ها

02/32

زیانهای كمتحركی
T5

افزایش شهرنشینی و كاهش سرانه فضای ورزشی در دسترس

02/24

شهرها
T6

افزایش نرخ اعتیاد

02/44

T7

عدم امکان حضور بخش عمدهای از بانوان در ورزش همگانی

02/43

T8

افزایش نرخ بیکاری

03/43

T9

سهم كم رسانهها در ورزش همگانی

02/44

T0

نفوذ فرهنگ جوانپسند غربی

03/34
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تحليل محيطی ورزش همگانی ایران
همانطور كه در جدول  ،1مشاهده ميگردد مهمترین

با نقش و اهميت وجود سازمانها و فدراسيونهاي ورزشي

فرصتهاي ورزش همگاني شامل؛ تأكيد پزشكان بر نقش

در موفقيت یك بخش از ورزش ،كایرك )8661( 3عنوان

ورزش در سالمتي جامعه ،كمهزینه بودن ورزش همگاني و

نموده تشكيالت ورزشي هر كشور باید منسجم و مشخص

وجود فضاهاي طبيعي مناسب در كشور ميباشد و از

باشد و فعاليتها و اهدافي را كه در حال انجام و پيگيري

بااهميتترین تهدیدهاي ورزش همگاني ميتوان به تغيير

هستند باید از استحكام و دليل منطقي برخوردار باشند

روش زندگي مردم (سبك غيرفعال) ،كاهش ساعات اوقات

(كایرك .)421 ،8661 ،از دیگر نقاط قوت ورزش همگاني

فراغت به دليل مشكالت معيشتي و پایين بودن آگاهي

كشور ميتوان به وجود پایگاههاي ورزش صبحگاهي،

جامعه نسبت به فواید فعاليتهاي بدني و زیانهاي

اختصاص ورزش صبحگاهي بهعنوان یكي از برنامههاي

كمتحركي اشاره نمود.

رادیو و تلویزیون و تأثير رسانهها بر ترویج ورزش همگاني
اشاره كرد كه با نتایج تحقيقات شعباني ( ،)4316واحد

بحث و نتيجهگيری
در این پژوهش نشان داده شد در ارتباط با عوامل دروني،
رتبه مربوط به نقاط قوت باالتر از نقاط ضعف ورزش
همگاني كشور ميباشد .همچنين در عوامل بيروني مشاهده
ميشود كه تهدیدات ورزش همگاني كشور داراي رتبه و
ميانگين باالتري نسبت فرصتهاي ورزش همگاني كشور
ميباشند .درنتيجه این استراتژيها ،بر اساس تجزیهوتحليل
مدل  ،SWOTدر موقعيت استراتژي  ،STقرار ميگيرند.
غفراني ( )4322عنوان داشته است سازمانها در اجراي
استراتژيهاي  STميكوشند تا با استفاده از نقاط قوت
داخلي خود براي جلوگيري از تأثير منفي تهدیدات خارجي
بر سازمان سازوكارهایي را در پيش بگيرند (غفراني و
همكاران .)434 ،4322 ،بر اساس یافتههاي این پژوهش
باالترین رتبه در نقاط قوت ورزش همگاني ،وجود
فدراسيون ورزش همگاني در كشور مشخصشده است
وجود یك سازمان با ساختار و برنامه و استراتژي مشخص
ميتواند زمينه رشد اهداف آن سازمان را به وجود آورد،
استرادیو )8661( 4عنوان داشته است سازمانهاي ورزشي
ملي مسئول موفقيت آن رشته ورزشي در سطح باال ميباشند
(استرادیو ،)43 ،8661 ،گولد )4111( 8در پژوهش خود
نشان داده است كه موسسه ورزشي استراليا و كميسيون
ورزش استراليا عامل اصلي موفقيت و توسعه ورزش این
كشور ميباشند (گولد )394 ،4111 ،و همچنين در ارتباط
1. Sotiriadou
2. Gould

( )4322و غفراني ( )4329كه آنها نيز در جامعههاي آماري
متفاوت خود ،برنامههاي صبحگاهي و رسانهها را از عوامل
تأثيرگذار بر ورزش همگاني ميدانستهاند ،همخواني دارد
( .)46،2 ،49نتایج تحقيق ابيویه )8643( 1كه با مرور
تحقيقات انجامشده تا سال  8648در زمينه تأثير كمپين هاي
رسانه اي در بهبود فعاليت بدني در بزرگساالن انجام گرفت
نشان داد كه رسانه هاي جمعي اثر روشني بر ترویج پياده
روي كه از زیر شاخه هاي ورزش همگاني ميباشد داشته
اند (ابيویه .)42 ،8643 ،مهدویان مشهدي ( )4329در
تحقيقي اظهار داشت كه رسانه هاي گروهي نقش زیادي
در فعالتر كردن ورزش همگاني ،تربيتي ،قهرماني و حرفه
اي ورزش بانوان دارند (مهدویان مشهدي )81 ،4329 ،و از
طرفي صاحبنظران حوزه ي ورزش و رسانه اظهار داشتند كه
با وجود تأثير رسانه هاي ورزشي بر توسعه ورزش همگاني،
رسانه هاي ورزشي توجه مناسب و مطلوبي به این مسئله
نداشته اند و در برنامه ریزي خود زمان الزم را به ورزش
همگاني اختصاص نمي دهند و بيشتر برنامه سازي مختص
ورزشهاي قهرماني و حرفه اي است (غفوري و همكاران،
 .)14 ،4320نتایج تحقيقات باال همسو با نتایج با پژوهش
حاضر نشاندهنده تاثير مثبت رسانه هاي گروهي بر ورزش
همگاني دارد ،هر چند برخي تحقيقات ،رسانه ها را به اندازه
كافي مروج ورزش همگاني ندانسته اند .بر اساس یافته هاي
این پژوهش از مهمترین نقاط ضعف شناخته شده ورزش
3. Kirke
4. Abioye
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همگاني كشور ،عدم بهره گيري از نيروهاي متخصص و

جسمي و روحي یاد مي نماید (مول و همكاران.)83 ،8661 ،

كارشناس و كمبود بودجه ورزش همگاني كشور ميباشد،

همچنين نتایج تحقيقات آرداهان )8648( 4در ارتباط با

تسليمي و همكاران ( )4321در پژوهش خود در رابطه با

مزیت هاي ورزش همگاني و تفریحي نشان مي دهد كه

نيروي انساني داوطلب عنوان داشته اند در كشور ما علي

رابطه معناداري بين رضایت زندگي و هوش عاطفي افراد

رغم اینكه مردم در بسياري از رویدادهاي اجتماعي،

شركت كننده در ورزش در مكان هاي رو باز وجود دارد و

فرهنگي و سياسي حضور داوطلبانه چشمگيري دارند ،هنوز

در مقایسه این افراد ،از رضایت زندگي بيشتري نسبت به

هيچ سازماني مسئوليت مدیریت ،جذب و حفظ داوطلبان را

اشخاص غير فعال برخوردارند (آرداهان .)1 ،8648 ،از دیگر

برعهده ندارد .این امر در ورزش ،به ویژه ورزش همگاني

فرصت هاي شناخته شده در این تحقيق كمهزینه بودن

كه طيف وسيعي از افراد را شامل مي شود و غالباً با مشكل

ورزش همگاني نسبت به سایر ورزش ها ميباشد .تقوي

كمبود نيروي انساني مواجه است ،بسيار تجلي دارد

تكيار ( )4321در تحقيقي با عنوان «بررسي وضعيت

(تسليمي و همكاران .)443 ،4321 ،تندنویس ( )4321در

اجتماعي– اقتصادي و انگيزه هاي شركت كنندگان در

پژوهش خود در ارتباط با توسعه ورزش همگاني تربيت

ورزش همگاني» ،كمهزینه بودن و تشویق اعضاي خانواده را

نيروي انساني مجرب و بودجه ورزش همگاني را در توسعه

از دالیل اصلي شركت در ورزشهاي همگاني عنوان كرد

ورزش همگاني با اهميت شناخته است (تندنویس،4321 ،

(تكيار .)11 ،4321 ،وجود فضاهاي طبيعي مناسب در كشور

 .)4همچنين رضوي ( )4323در ارتباط با بودجه و منابع مالي

و افزایش شمار دانش آموختگان رشته تربيت بدني در

در كشور عنوان مي دارد ميزان سرمایه گذاري دولت در

كشور از دیگر فرصت هاي شناخته در این پژوهش براي

بخش ورزشي ،متناسب با رشد جمعيت جامعه و متقاضيان

ورزش همگاني كشور ميباشد ،در این رابطه رضائيان

ورزش نميباشد (رضوي )1 ،4323 ،كه با نتایج تحقيق

( )4329نيروي انساني و متخصصان را گرانبها ترین منابع در

حاضر همسو ميباشد .از دیگر نقاط ضعف ورزش همگاني

سازمان براي شكوفا سازي استعداد ها و دستيابي به عملكرد

فقدان برنامه مدون و مشخص در خصوص ورزش همگاني

عالي برشمرده است (رضائيان )18 ،4329 ،كه نتایج پژوهش

ميباشد كایرك )8661( ،در رابطه اهميت برنامه ریزي در

حاضر را مورد تایيد قرار مي دهد .بر اساس یافته هاي این

ورزش عنوان نموده است ساختار ورزشي هر كشور باید

پژوهش ،مهمترین تهدید اشاره شده تغيير روش زندگي

منسجم و مشخص باشد و فعاليتها و اهدافي را كه در حال

مردم (رواج زندگي غير فعال) ميباشد .تحوالت

انجام و پيگيري هستند باید از استحكام و دليل منطقي

تكنولوژیك عالوه بر تأثير بر ذوق ،سليقه و نياز ارتباطي،

برخوردار باشد در ساختار و سازمان برنامههاي ورزش یك

گذراندن اوقات فراغت افراد را نيز تحت تأثير قرار داده

كشور ميزان اهميت فعاليتها ،هدفها ،برنامه ریزي ها،

است .دو فرآیند رسانهاي شدن و خانگي شدن

تشكيالت و  ...باید واضح باشد (كایرك.)421 ،8661 ،

توصيفكنندة گذران بخش عمدهاي از فراغت جوانان در

از مهمترین فرصت هاي شناخته شده این پژوهش نقش

جوامع مدرن است (رنگولد .)20 ،4113 ،در این ارتباط

سالمتي افراد و پيشگيري از بيماري ها و مرگ هاي زود

نتایج تحقيق استرید ( )8668به نقل از شعباني و همكاران

رس ميباشد كه این نتایج با یافته هاي پژوهش شعباني

( )4316در كشور نروژ نشان مي دهد كه نوجوانان و جوانان

( ،)4316واحد ( ،)4322غفراني ( )4329در رابطه با نقش

بيشتر وقت خود را صرف فعاليتهاي غير حركتي از قبيل

سالمتي ورزش همگاني در بين جامعه همخواني دارد

تماشاي تلویزیون ،ویدئو و بازیهاي رایانه اي مي كنند و

(شعباني 80 ،4316 ،و واحد 88 ،4322 ،و غفراني،4322 ،

كمتر به فعاليتهاي جسماني منظم مي پردازند (شعباني و

 .)469همسو با نتایج این پژوهش مول و همكاران ( )8661از
ورزش همگاني بهعنوان یك ضرورت در امر سالمت

1. Ardahan

تحليل محيطی ورزش همگانی ایران
همكاران .)43 ،4316 ،از تهدید هاي ورزش همگاني در این

قوت سازمان براي جلوگيري و مواجهه با تهدیدها ميباشد،

پژوهش مي توان به پایين بودن آگاهي جامعه نسبت به فواید

استفاده نماید و در این امر فدراسيون و معاونت ورزش

فعاليتهاي بدني و زیان هاي كم تحركي ،افزایش

همگاني وزارت ورزش و جوانان و شهرداري هاي كشور

شهرنشيني و كاهش سرانه فضاي ورزشي در دسترس شهر ها

مي توانند پيش رو باشند و با بكار گيري و استفاده از

اشاره نمود .در ارتباط با تهدید كاهش سرانه ورزشي

استراتژي هایي مانند تبليغات رسانه اي ،افزایش مكان هاي

پژوهش غفوري ( )4320نشان داد سطح استانداردهاي

عمومي ورزش مثل پایگاه هاي ورزش صبحگاهي ،ایجاد

جهاني  1.1متر مربع است ،در صورتيكه در كشور ما سرانه

فرصت هاي براي ورزش بانوان ،استفاده از كارشناسان

ورزشي  11سانتي متر مربع ميباشد (غفوري.)1 ،4320 ،

ورزش و ارتقاء فرهنگ ورزش در كشور ،در جهت توسعه

درنهایت بر اساس یافته هاي به دست آمده در این پژوهش

ورزش همگاني در كشور استفاده و سبك زندگي مردم را

پيشنهاد مي گردد ،ورزش همگاني كشور كه در موقعيت

از شيوه غيرفعال به سمت سبك فعال و متحرك تشویق

استراتژي رقابتي ( )STقرار داشته از راهبردهایي كه از نقاط

نمود.

منابع
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