
 

 

 

 

 

   یمدیریت  ورزشی نوین در هارویکرد

  1393  تابستان، 5  شمارة، 2دورة

  89 - 100ص ص : 

  

 

 

 های تفریحی ایران راهبردها و پیامدهای همگانی شدن ورزش

   1  محمدعلی قرهمحمدعلی قره

 یار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران دانش.1

 (1394/  07 / 18صویب : ، تاریخ ت  04/1394 / 20)تاریخ دریافت :  

 

 

 چکیده

نظریۀ  یمنظور از راهبرد پژوهش نه ای؛ ببود های تفریحی ایرانشناسایی راهبردها و پیامدهای همگانی شدن ورزش پژوهش نیا هدف

های شنظران حوزة اوقات فراغت و ورز و صاحب جامعۀ آماری پژوهش متخصصان. استفاده شدمند  نظام ها به شیوةبرخاسته از داده

نظر  در مجموع با هفت صاحباستفاده شد.  کانونی ی و روش گروهبرف گلوله روشو از بود هدفمند  یریگ روش نمونهتفریحی بودند. 

های کیفی حاصل از وتحلیل داده برگزار شد. در تجزیه همچنین یک جلسۀ متمرکز گروه کانونی و انجام گرفت افتهیساختار مهیمصاحبۀ ن

بندی شدند که حاصل آن پنج راهبرد وه کانونی، سی کد محوری تعیین و سپس کدهای محوری در پنج دستۀ مجزا دستهها و گرمصاحبه

. توسعۀ ورزش 3. ترویج فرهنگ حرکت و پویایی در زندگی؛ 2های تفریحی؛ توسعۀ کمی مشارکت در ورزش .1اند از  بود که عبارت

. توسعۀ اماکن و فضاهای تفریحی و ورزشی. هجده پیامد 5های تفریحی و نی ورزش. توسعۀ سازما4آموزشی در مراکز آموزش رسمی؛ 

توان از فراهم شدن شده می بندی شدند. با توجه به راهبردها و پیامدهای ارائهگانه دسته های پنجحاصل از اجرای راهبردها نیز در گروه

سن، جنسیت، توانایی اقتصادی، طبقۀ اجتماعی، مهارت و معلولیت  تک افراد جامعۀ ایرانی، فارغ از های برابر برای تکوجود فرصت

 منظور مشارکت مستمر در ورزش اطمینان حاصل کرد. به

 

  های کلیدی واژه

 های تفریحی، ورزش همگانی.ایران، پیامد، راهبرد، ورزش
 

 
 

  

                                                           
  -  : 98 9127222954نویسنده مسئول : تلفن+Email:ghareh.sport@yahoo.com                                                                            
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 مقدمه

 برخوردارند اهمیتی چنان از 1اوقات فراغت هايفعالیت

 یاد جامعه یک آینۀ فرهنگ مثابۀ به نآ از کارشناسان که

 فراغت اوقات گذران چگونگی که معنا این کنند، بهمی

 خصوصیات معرف بسیاري میزان به جامعه یک افراد

 کردن اوقات ( و توانایی پر4است ) جامعه آن فرهنگی

تمدن است  طور هوشمندانه آخرین محصول به فراغت

 نظام خرده یک  فراغت اوقات گذران و ورزش (.20)

فراغت از  شود. ورزش در زمان قلمداد می جامعه فرهنگی

بخش از  شود که آنمحسوب می 2هاي تفریحیورزشنوع 

صورت  به فراغتهاي جسمانی است که در اوقات فعالیت

 منظور به هاییشامل ورزش( و 28شوند )اختیاري اجرا می

 .(22)است  مفرح و جسمانی آمادگی ارتقاي

 ها در ورزش همیشه درشارکت تودهحمایت از م

 هاي اجتماعی مانند بهداشت، آموزش وارتباط با سیاست

 هاي تفریحی(. امروزه ورزش13رفتار جوانان بوده است )

 منظور ارتقاي سالمت فردي و اي استاندارد بهبه شیوه

 ( و حق مشارکت در11اند )کیفیت زندگی تبدیل شده

 ی و فراغتی به سیاستیهاي تفریحورزش و سایر فعالیت

 عنوان مهم در بسیاري از کشورها تبدیل شده است که به

 شودهمگانی شناخته می یا ورزش 3همهبراي  ورزش

 افرادي تمام و فرد هر دربرگیرندۀ همه براي(. ورزش 17)

 گروه و ملت هر از کنند؛می مشارکت ورزش در که است

 اجتماعی هايگروه بر عالوه که جهان سراسر در نژادي

 شامل فقرا، و ثروتمندان یا آموزاندانش کارگرها، مثل

 و معلوالن کودکان، سالمندان، زنان، مثل هدف هايگروه

 (. 21)شود می نیز آن مانند

 دولتی راهبرد یک معناي به همهبراي ورزش 

 در میان جسمانی فعالیت افزایش منظور بهشده  طراحی

                                                           
1 . Leisure 

2 . Recreational Sports 

3 . Sport for all 

 از بایستمی دولت اساس بر این که سیاستی است؛ مردم

 (.10) کند حمایت مردم در میان جسمانی تمرینات انجام

 هاياند با توجه به زمینهها سعی کردهرو دولت ازاین

 ها گروهموجود امکان مشارکت مردم از  فرهنگی و اجتماعی

 انگلستان و اقشار مختلف در ورزش فراهم آورند؛ دولت

 فعالیت عدم صادياقت – اجتماعی منفی نتایج( 2002)

 برنامۀ اساس بر این و شناسایی در این کشور را جسمانی

 تدوین کرده 2020ورزش انگلستان را تا سال  راهبردي

 آنها معتقد بودند در تدوین برنامۀ راهبردي. (26است )

هاي ها در درجۀ اول اهمیت حوزهو ورزش تفریحات جسمانی

 بایست لی میریزي در سطح محمحلی قرار دارند. برنامه

 هاي کلیدي هر منطقه رامنابع تفریحات جسمانی و ورزش

 (.25بررسی و سپس بدنۀ برنامۀ راهبردي تدوین شود )

 هاي آنها در بخش اماکن ورزشی عبارت بوداهداف و برنامه

 از حفظ و نگهداري اماکن ورزشی موجود، ارتقاي کیفیت،

 تدارکدسترسی و مدیریت اماکن ورزشی موجود و تهیه و 

 ( و پیامدهاي23اماکن ورزشی جدید مبتنی بر تقاضا )

 ها را افزایش مشارکت در ورزش واجراي این برنامه

 هاي اوقات فراغت، ارتقاي سطوح اجرایی، دستیابیفعالیت

 و دسترسی گسترده، ارتقاي سالمتی و رفاه مردم، ارتقاي

 تر و فواید اقتصاديتر و ایمنآموزش، ایجاد جوامع قوي

 (. 26ذکر کردند )

 هاي آماتوري بسیارکه در ورزش 4در شهر کلگري

 فعالیت ورزشی متفاوت 85پرشور و فعال است، حدود 

 320.000سازمان ورزشی براي حدود  400توسط بیش از 

 شود ودرصد مشارکت( ارائه می 35نفر از مردم )حدود 

 کنساله براي توسعۀ اما رود با برنامۀ راهبردي دهانتظار می

 و فضاهاي ورزشی این میزان مشارکت افزایش یابد.

 ساله معیارهاي توسعۀ اماکن و فضاها در این برنامۀ ده

                                                           
4 . Calgary 
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 پذیر، سالمت جامعه، دستیابی و شامل طراحی انطباق

 پذیري و پوششدسترسی، توسعۀ پایدار، دسترس

 (. در برنامۀ راهبردي ورزش و تفریح8)هاست فعالیت 

 2012-16هاي هاي زیر براي سالآفریقاي جنوبی راهبرد

 در نظر گرفته شده است؛ الف( دسترسی شهروندان

 هاي ورزشی و تفریحی؛ آفریقاي جنوبی به فعالیت

 هايانتقال اهداف بخش ورزش و تفریح به سازمان  ب(

 هاي اثربخش و کارا در بخشمرتبط؛ ج( داشتن سازمان

 ازورزش و تفریح؛ د( تبدیل ورزش و تفریح به یکی 

 راهبردهاي دولت آفریقاي جنوبی؛ ه( دستیابی ورزشکاران

 (.24المللی ) هاي بینبه موفقیت

 راهبردي برنامۀ طریق از ابتدا کاوان شهر و ایرلند در

 هايسال براي ،"همهبراي  ورزش زندگی، براي ورزش"

 تدوین برنامه ارائۀ براي چارچوبی و ساختارها 12-2009

 برنامۀ 2013-15 هايسال يبرا دوم مرحلۀ در. شد

 اقتصادي تغییرات به پاسخ و تداوم بر تمرکز با راهبردي

 و ورزش در مشارکت افزایش کلیدي هدف با محلی جوامع

 اماکن از حداکثري استفادۀ مشارکت، توسعۀ راهبرد چهار

 بهبود و مشاهده قابل و مؤثر ارتباطات ایجاد فعال، ورزشی

 نتایج رودمی انتظار و شد تدوین مدیریت و ساختارها

 آموزش ها،باشگاه توسعۀ برنامه موجب این اجراي

 ایجاد محلی، سطح در ورزش ریزي برنامه ارتقاي داوطلبی،

 پیوند ورزشی، اماکن و ورزش بدنۀ از محلی راهنماي

 افزایش مدارس، و هاباشگاه محلی، جوامع با ملی سازمان

 هدف هايگروه میان در ویژه به محلی مشارکت سطوح

 بیکاران معلوالن، بانوان، و دختران سالمندان، شامل خاص

 باشد کنند،می زندگی محروم مناطق در که افرادي و

 کند(. در مالزي سیاست ورزش براي همه بیان می27)

 حکومت در جهت مشارکت دادن همۀ مردم در ورزش

 اي یکپارچه، سالم و منظم از است و هدف توسعۀ جامعه

 هاي بهتر ورزشی براي همگانم آوردن فرصتطریق فراه

 است و منطق این رویکرد ایجاد یکپارچگی و انسجام میان

 ملی هاي(. برنامه9هاي قومی در مالزي است )گروه

 کند؛می دنبال را هدف چهار چین در جسمانی آمادگی

 سالمت وضعیت ارتقاي مردم، تودۀ براي ورزش توسعۀ

 کیفیت ارتقاي در جسمانی تفعالی اهمیت بر تأکید مردم،

 که موضوع این از آگاهی تقویت و روانی و جسمانی زندگی

 ژاپن (. در12) بخشدمی بهبود را سالمتی ورزش،

 50 حداقل مشارکت به رسیدن براي زیر راهبردهاي

 است: مدنظر ورزش در درصد

 که جامعه در ورزشی زندگی به بخشیدن . تحقق1

 مکانی و زمانی هر در کردن ورزش از بتوانند افراد همۀ

 عمومی؛ محالت در ورزشی هايمحیط ایجاد و ببرند لذت

 ورزشی هايرقابت در هاژاپنی وضعیت . بهبود2 

 نقش بتوانند ژاپنی ورزشکاران که طوري به المللی بین

 ورزشی هايرقابت دیگر و هاالمپیک در را تريپررنگ

 کنند؛ ایفا المللی بین

 در بدنی تربیت بهبود براي اییهگام . برداشتن3 

 تربیت و ورزشی هايفعالیت پیشرفت منظور به مدارس

 (. 14) کودکان براي بدنی

 در همه برايورزش  هايسیاست 1980 اواخر از

 افزایش و شد سپرده فراموشی کم به کم سیاسی نهادهاي

 متوقف سرانجام و همراه هاییوقفه با ورزش در مشارکت

 هادولت گذشته سال سی در طول که ريطو به(. 10) شد

 بعد دو در نخبگان ورزش هايسیاست توسعۀ بر اغلب

 افزایش و نخبگان ورزش از حمایت است؛ شده متمرکز

 (18،15)رقابتی  هايورزش در یافته سازمان مشارکت نرخ

 افزایش بر مستقیم طور به که وسیعی توجه و با وجود

 اجتماعی مختلف هايحوزه در جسمانی فعالیت سطوح

 در چشمگیري طور به جسمانی هايفعالیت است، شده

 در تحرک عدم و سکون که است، درحالی کاهش حال
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 کند( بیان می2001) 1(. گیرجینوف5) است افزایش حال

 ورزش گسترش دنبال به ناخواسته یا خواسته هادولت

 به هادولت توجه دالیل از همگانی. یکی تا اند قهرمانی

 از محیط نظر صرف .است آن مالی درآمد هرمانیق ورزش

 قهرمانی، ورزش هاي جاذبه آن، نظام و کشور یک درونی

 این که شود می موجب تماشاچیان جذب و بازاریابی

 مختلف هايارگان و ها سازمان بیشتر توجه مورد ورزش

 از تفریحی هاي(. از سوي دیگر ورزش6گیرد ) قرار دولتی

 تأثیر که است فراغت اوقات هايفعالیت مهم هايجنبه

 تسکین و افراد روانی و فیزیولوژیکی ابعاد بر توجهی شایان

 شایان مزایاي داراي و دارد روزانه هايفعالیت استرس

 (.28) است ومیر مرگ کاهش و سالمت ارتقاي در توجهی

 در ایران مطابق اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 نهتحرک،  کم نفریلیون م هجدهدر حال حاضر پزشکی 

 میلیون نفر داراي کلسترول باال پانزدهچاق و  نفرمیلیون 

 گذشته میزان مبتالیان به دیابت ۀدر دو دهو  هستند

 150سالمت جامعه  ۀعنوان سومین عامل تهدیدکنند به

 تحرکی از عوامل اصلی چاقی و کم. درصد رشد کرده است

 ات بعدي برايساز مخاطر چاقی زمینه است و اضافه وزن

 (. افزایش7سالمت جسمی و روانی ایرانیان است )

 هزینه کاهش توان انسانی، و مالی منابع در هامحدودیت

 و ها و نهادهاي دولتی و عمومی در ورزشسازمان کردن

 اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و وضعیت پیچیدگی افزایش

 هاي ملموس جامعهفرهنگی حال حاضر ایران از واقعیت

 شده، سؤال کلی پژوهش این با توجه موارد ذکر است؛

 است که راهبردهاي همگانی شدن ورزش در ایران

 هاست و پیامدهايبراساس شرایط واقعی جامعه کدام

 اجراي راهبردها چه خواهد بود.

 

 

                                                           
1 . Girginov 

 تحقیق  روش

 شناسایی راهبردها و پیامدهاي پژوهش نیا هدف

 ارائۀ الگوي بر پایۀ هاي تفریحی ایرانهمگانی شدن ورزش

 منظور از راهبرد نی؛ بدبود 2پارادایمی اشتراس و کوربین

 به شیوۀ سیستماتیک 3هانظریۀ برخاسته از داده یپژوهش

 اي بهصورت کتابخانه در ابتدا مطالعه به(. 2) استفاده شد

 هاي همگانی شدن ورزش در کشورهااجرا در آمد و راهبرد

 کلگري، ایرلند،و شهرهاي منتخب از جمله انگلستان، 

 آفریقاي جنوبی، چین، مالزي و ژاپن بررسی شد. در

 ساختاریافته با هاي نیمهمرحلۀ دوم، از مصاحبه

 و جامعۀ آماري متخصصاننظران استفاده شد.  صاحب

 باطور خاص افراد  و به ایران ورزش تیریمد نظران صاحب

 که در هاي تفریحیحوزۀ تخصصی اوقات فراغت و ورزش

 داشتند، یپژوهش ای( تیری)مدیی اجرا ۀشده سابقدای ۀحوز

 روشو از  بود هدفمند يریگ روش نمونهتعیین شدند. 

 در مجموعاستفاده شد.  4ی و روش گروه کانونیبرف گلوله

 انجام افتهیساختار مهیمصاحبۀ ننظر  با هفت فرد صاحب

 کانونی با گرفت. همچنین یک جلسۀ متمرکز گروه

 نظران )گروهی نسبتاً همگن و حبمشارکت شش نفر از صا

 شده( و یک میانجی مسلط به حوزۀ پژوهش دستچین

 ينظر یو مبان نهیشیبراساس پ (.1حاضر برگزار شد )

 دو مؤلفۀ راهبرد و پیامدمصاحبه در قالب  يراهنماموجود 

 اریدر اختو برگزاري جلسۀ گروه کانونی از مصاحبه  شیپ

 احبه و جلسۀ گروهو در مص قرار گرفت گانشوند مصاحبه

 نظران به شرح زیر کانونی دو سؤال بازپاسخ از صاحب

 پرسیده شد:

 به نظر شما، چه راهبردهایی به همگانی شدن  .1

 هاي تفریحی در شرایط فعلی جامعۀ ایرانی کمکورزش

 کند؟ می

                                                           
2 . Strauss and Corbin 

3 . Grounded Theory 
4 . Focus Group 
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 پیامدهاي اجراي هر یک از راهبردها در ایران  .2

 چه خواهد بود؟

 

 های تحقیقنتایج و یافته

 گرفته انجام کانونی و جلسۀ گروه هامصاحبهتدا اب

 ۀشامل سه مرحلسازي شد که پیادهخط بهصورت خط  به

 ي باز وکدگذار. 2ها، متن مصاحبه ها ازاستخراج داده. 1

 بود. پژوهشگر در مرحلۀ کدگذاري باز بهها کشف مقوله. 3

 هاي مفهومی متعددي دست یافت. البته سعی شدبرچسب

 عبارت دیگر، باید با  مفاهیم مبنایی باشند؛ بهکه این 

 بندي شدنپدیدۀ اصلی مشابه و قابلیت تلفیق و طبقه

 در مرحلۀ دوم کدگذاري محوري انجام .داشته باشند

 وها طبقه نیرابطه ب يبرقرار همرحل آنهدف  گرفت که

 عمل نی. ابود باز( ي)در مرحلۀ کدگذار دشدهیتولمفاهیم 

 ادایمی اشتراس و کوربین انجام گرفت.الگوي پاربراساس 

 باز يکدگذار ادشدهیصورت   ها بهداده یتمام نکهیا از پس

 در واقع رسید؛آنها  يبندنوبت به گروه ،شدند يمحور و

 فیاست نه توص هینظر دیتول ،یۀ برخاسته از دادههدف نظر

 دیها باطبقه ه،یها به نظرلیتحل لیتبد ي. برادهیصرف پد

 یانتخاب يشوند. کدگذار مربوط گریکدیظم به من طور  به

 یمرحلۀ اصل ،يکدگذار یمرحلۀ قبل دو جینتا براساس

 تمامی کدهاي محوري تیپردازي است. در نها هینظر

 تولیدشده در قالب پنج گروه، شامل پنج راهبرد و هجده

 بندي شدند. پیامد به شرح زیر دسته

 

 های تفریحوسعۀ کمی مشارکت در ورزشراهبرد ت. کدهای محوری و انتخابی 1جدول 

 

 

 ها، گروهی ازوتحلیل مقوله بندي و تجزیهبا دسته

 افراد، تنوع مخاطبان،کدهاي باز که بر تعداد مشارکت 

 ها تأکید داشتند بههاي خاص و ویژگی و تنوع برنامهگروه

 بندي شدند و براساس کدهاي دسته 1شرح جدول 

 شده راهبرد توسعۀ کمی مشارکت در محوري مشخص

 هاي تفریحی و پیامدهاي این راهبرد تعیین شد.ورزش

 ها که بر رفتار فردي و سبکدستۀ دیگري از مقوله

 ی مردم ایران فارغ از وجود یا نبود تسهیالت وزندگ

 که طوري امکانات ورزشی و تفریحی تأکید داشتند؛ به

 بندي شخصیگیري ادراک و نحوۀ اولویتچگونگی شکل

 مردم بدون توجه به عوامل بازدارندۀ بیرونی براي ورزش

 نظران و خبرگان بود، در یک گروه کردن مورد نظر صاحب

 راهبردها و پیامدهاي حاصل این 2دول قرار گرفتند. در ج

 .گروه ارائه شده است

 

 کدهای محوری
 کدهای انتخابی

 پیامد راهبرد

 ورزشی خدمات و هابرنامه تنوع

 مشارکت در  توسعۀ کمی

 های تفریحیورزش

 بندی بازار هدفبخش

 تقاضامحور شدن خدمات ورزشی

 یافتن به دموکراسی بدنیدست

 پاسخ به حق ورزش برای همه

 محلی ومیب هايبازي احیاي

 فعال تفریحات ارائۀ

 مدرن فعال هايبازي و هاورزش ارائۀ

 معلوالن و سالمندان( زنان،) خاص هايبر گروه تمرکز

 بر کودکان تمرکز

 ها(سازمان در ورزش) اداري ورزش
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 راهبرد ترویج فرهنگ حرکت و پویایی در زندگی. کدهای محوری و انتخابی 2جدول 

 

 مشخص 3دستۀ سوم از کدهاي محوري که در جدول 

 شده است، از شروع انجام ورزش در دوران کودکی و

 استمرار آن تا بزرگسالی حکایت داشت و بیشتر

 نظران خواهان پرداختن به فعالیت ورزشی بیشتر صاحب

 در دوران آموزش رسمی بودند.

 

 ي محوريها مربوط به کدهاتعداد زیادي از مقوله

 هاي تفریحیمرتبط با مسائل سازمانی و مدیریتی ورزش

 بندي دسته 4بودند که در قالب دستۀ چهارم و جدول 

شدند.

 

 . کدهای محوری و انتخابی راهبرد توسعۀ ورزش آموزشی در مراکز آموزش رسمی3جدول 

 

 کدهای محوری
 کدهای انتخابی

 پیامد راهبرد

 العمر مادام و مستمر آموزش

ترویج فرهنگ حرکت و 

 پویایی در زندگی

ای موجود صویر کلیشهجای ارائۀ ت ها بهرسانه

از ورزش، تحرک و فعالیت جسمانی مخاطب 

 کنند.را ترویج می

قرار گرفتن ورزش و تفریحات فعال در اوقات 

 های برترعنوان یکی از اولویت  فراغت به

تغییر سبک زندگی مردم به سمت زندگی 

 فعال

 ارتقای سطح سالمت جسمانی و روانی مردم

 اقشار( و سنی هايگروه) فراگیر آموزش

 و فراغت اوقات دربارۀ مردم نگرش اصالح و تغییر

 تفریح

 و جمعی هايرسانه نمایش و تغییر اصالح

 ورزش در سازمانی

 ورزش در داوطلبی به تشویق

ها )بخشودگی ها و محرکاستفاده از مشوق

 هاي سالم ورزشی(مالیاتی افراد فعال در فعالیت

 ورزشی تۀرش یک حداقل یادگیري

 کدهای محوری
 کدهای انتخابی

 پیامد راهبرد

 حداقل به مدارس در بدنی تربیت درس زمان افزایش

 هفته در سه جلسه

توسعۀ ورزش آموزشی در مراکز 

 دانشگاه( -آموزش رسمی )مدرسه 

 آموز و دانشجوی ورزشی دانش

نهادینه شدن ورزش در زندگی 

 آموز / دانشجو دانش

شناخت استعدادهای برتر ورزشی 

 و تقویت ورزش قهرمانی

 واحد تصور  به) هادانشگاه در بدنی تربیت واحد افزایش

 تحصیل دوران هايترم تمام به( اختیاري

آموز/ دانشجو پس پایان دوران رسمی آموزش  دانش

 حداقل دو رشتۀ ورزشی را یاد گرفته باشند

 رویکرد با ورزشی مربی و بدنی تربیت معلم آموزش

 تفریحی هاي ورزش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             6 / 12

http://ntsmj.issma.ir/article-1-351-fa.html


 های تفریحی ایران راهبردها و پیامدهای همگانی شدن ورزش
 

 

95 

 
 های تفریحی. کدهای محوری و انتخابی راهبرد توسعۀ سازمانی ورزش4جدول 

 

 

 آخرین گروه کدهاي محوري مربوط به امکانات،

 ست که در جدولتجهیزات و فضاهاي تفریحی و ورزشی ا

 نمایش داده شده است. 5

 . کدهای محوری و انتخابی راهبرد توسعۀ اماکن و فضاهای ورزشی5جدول 

 

 

 

 

 کدهای محوری
 کدهای انتخابی

 پیامد راهبرد

 همگانی ایران ورزش در ملی کار تقسیم

 های تفریحیتوسعۀ سازمانی ورزش

محوری و تفکر عقالیی در برنامه

 های ورزشی مرتبطسازمان

برقراری توازن در استفاده از منابع 

 بین ورزش همگانی و قهرمانی

جود جلوگیری از اسراف منابع مو

 در ورزش 

ها در کاری جلوگیری از موازی

 های ورزشیسازمان

اعتمادسازی در بین مردم نسبت 

 های ورزشیبه عملکرد سازمان

 

 راهبردي لزوم تفکر و سیاستگذاري

 ایران ورزش در همگانی ورزش ساختاري ارتقاي

 پویا ریزيبرنامه

 نفعان ریزان با ذيتعامل برنامه

 باال به پایین ریزيبرنامه

 با ارتباط در هافدراسیون همگانی کمیتۀ شدن فعال

 مرتبط تفریحی هايورزش

 ورزش کل ادارۀ عملکرد کنترل و ارزیابی فرایند اصالح

 شاخص گرفتن درنظر و فدراسیون و هااستان و جوانان

 تفریحی هايورزش در مرتبط هاي

 فعال تفریحات و ورزش در فعال هايسمن از حمایت

 ترویج منظور  به مذهبی و قومی نهادهاي کردن فعال

 فعال تفریحات و ورزش

 ها سازمان هاي برنامه از نمایشی هايبرنامه حذف

 دور شدن از سیاست شعارزدگی مسئوالن

 کدهای محوری
 کدهای انتخابی

 پیامد راهبرد

 موجود ورزشی و تفریحی فضاهاي و اماکن نگهداري و حفظ

توسعۀ اماکن و فضاهای 

 ورزشی و تفریحی

ور اماکن و مدیریت بهره

 فضاهای تفریحی و ورزشی

 رضایت مشتریان

 موجود ورزشی و ریحیتف فضاهاي و اماکن مدیریت ارتقاي

 تفریحی فضاهاي و اماکن در ورزشی خدمات ارائۀ کیفیت ارتقاي

 ورزشی و

 ورزشی و تفریحی فضاهاي و اماکن به دسترسی قابلیت بهبود

 تقاضا بر مبتنی جدید ورزشی اماکن تدارک و تهیه

 ورزشی فضاهاي و اماکن در جدید هايفناوري کارگیري به

 داکثري از اماکن، فضاها و تجهیزاتاستفادۀ ح
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 گیریبحث و نتیجه

 و محیط در وسیع تغییرات موجب شدن جهانی فرایند

 و اطالعات گسترش و و اجتماعی سیاسی اقتصادي، بافت

 هادولت زا جوامع توقعات بنابراین .است شده ارتباطات

 هايمسئولیت سیاستگذاران و است یافته افزایش

 24در عرصۀ ورزش، بندهاي  .دارند بر عهده را جدیدتري

 هاياعالمیۀ حقوق بشر به حق شرکت آزاد در فعالیت 27و 

 فرهنگی جامعه، حق استراحت و تفریح اشاره دارد؛

 اي همگانییونسکو تربیت بدنی و ورزش را حق پایه

 توانندمی زیادي حد تا ها(. بنابراین دولت5) دانسته است

 ورزشی و تعیین راهبردهاي هايسیاست گیريدر جهت

 (. در پژوهش حاضر19باشند ) مؤثر توسعۀ ورزش

 هاي تفریحی با رویکردراهبردها و پیامدهاي توسعۀ ورزش

 کیفی تدوین شده است.

 هايتوسعۀ کمی مشارکت در ورزش"راهبرد اول 

 ت؛ با توجه به نظر کارشناسان ورزش واس "تفریحی

 هاي دولتی از جمله وزارت بهداشت، درمان وسازمان

 طور مستمر در ورزش  آموزش پزشکی تعداد افرادي که به

 اوقات فراغت مشارکت دارند، در ایران شرایط نامطلوبی

 شود،(. آمارهاي متفاوتی در این زمینه اعالم می7دارد )

 و طرح 1382تناد مربوط به سال ولی تنها آمار قابل اس

 درصد مشارکت در ورزش 10جامع ورزش است که حدود 

 درصد 90(؛ بدین معنا که حدود 3را اعالم کرده است )

 رو مردم ایران مشارکت مستمر در ورزش ندارند؛ ازاین

 بایست باهاي تفریحی میتوسعۀ کمی مشارکت در ورزش

 نوان نیمی از مردمع بندي بازار هدف از جمله زنان بهبخش

 ها مدنظرجامعه، سالمندان، معلوالن و کارکنان سازمان

 ریزان قرار گیرد. با توجه به گستردگی و تنوع بازاربرنامه

 ها و خدمات ورزشی نیز باید متنوع و در دامنۀهدف برنامه

هاي ها از جمله بازيهاي جسمانی و بازيوسیعی از فعالیت

 هاي مدرن ارائه شود، ورزشبومی محلی، تفریحات فعال

 تا بتواند تقاضاي بازار هدف را پاسخ دهد. در شهر کلگري

 کانادا با جمعیت حدود سیصد هزار نفر بیش از چهارصد

 سازمان ورزشی و تفریحی حدود هشتادوپنج نوع فعالیت

 منظور پوشش مناسب به متفاوت ورزشی و تفریحی را به

 (. در برنامۀ راهبردي8کنند )نیازهاي مردم شهر ارائه می

 گیري ورزش این جهت 2020ورزش انگلستان که تا سال 

 هاي خاص از جملهکشور را تعیین کرده است، براي گروه

 هاي مجزایی ها و سالمندان برنامهبانوان، معلوالن، اقلیت

 ها براي پوشش حداکثريکه حاکی از تمرکز بر انواع گروه

 با اجراي راهبرد .(26مردم است، تدوین شده است )

 هاي تفریحی در ایران،توسعۀ کمی مشارکت در ورزش

 بندي بازار هدف، تقاضامحور شدن ارائۀ خدماتبخش

 یافتن به دموکراسی بدنی و در نهایت پاسخورزشی، دست 

 شود.به حق ورزش براي همه قابل دستیابی می

 ترویج "با توجه به کدهاي محوري راهبرد دوم 

 انتخاب شد. این "ویایی در زندگیفرهنگ حرکت و پ

 ايگونه راهبرد بر توسعۀ فردي مردم ایران تأکید دارد، به

 بایست به بخشی از برنامۀ زندگیکه جنبش و حرکت می

 عبارت دیگر فعالیت جسمانی  روزانه مردم تبدیل شود، به

 به اشکال مختلف در زمان فراغت، در زمان کار و حتی در

 ل کار در سبک زندگی مردم نهادینهوآمد به مح زمان رفت

 سازي نیاز است که ازشود. براي تحقق این امر فرهنگ

 العمر و فراگیر از طریق طریق آموزش مستمر و مادام

 و هامشوق ارائۀ همچنین و سازمانی و هاي جمعیرسانه

 مشارکت افراد براي مالیاتی معافیت همچون هاییمحرک

 شود. فراهم تواندمی سالم جسمانی هايفعالیت در کننده

 که جامعه در ورزشی زندگی به منظور رسیدن  در ژاپن به

 مکانی و زمانی هر در کردن ورزش از بتوانند افراد همۀ

 هاي فراگیر و مستمر استفاده از آموزش ببرند، لذت

 (. در14)شود تا رفتار ورزشی در جامعه محقق شود می

 ر ورزش آگاهیچین یکی از اهداف چهارگانۀ دولت د
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 هاي ورزش دربخشیدن به مردم در خصوص کمک

 (. از پیامدهاي این12)سالمت فردي و اجتماعی است 

 ايها از ارائۀ تصویر کلیشهگیري رسانهراهبرد تغییر جهت

 موجود از ورزش، به تحرک و فعالیت جسمانی مخاطبان

 تواننداست و ورزش و تفریحات فعال در اوقات فراغت می

 هاي برتر در ترجیح فرایند انتخاب فعالیتعنوان اولویت  به

 فراغتی قرار گیرند و به مرور تغییر سبک زندگی مردم به

 سمت زندگی فعال و سپس ارتقاي سطح سالمت جسمانی

 .و روانی مردم فراهم خواهد شد

 توسعۀ ورزش آموزشی در مراکز آموزش "راهبرد سوم

 وتحلیل کدهاي هاست. تجزی "دانشگاه( -رسمی )مدرسه 

 نظران بر تربیت بدنی و باز و محوري نشان داد که صاحب

 عنوان یکی از مجراهاي  ها بهورزش در مدارس و دانشگاه

 اند. مطالعاتاي داشتههمگانی شدن ورزش تأکید ویژه

 اند که هرچه فرد از سنین کمتريمتعددي نشان داده

 وورزش را شروع کند احتمال اینکه در بزرگسالی 

 (. در16سالمندي به زندگی فعال ادامه دهد بیشتر است )

 انگلستان در تدوین برنامۀ راهبردي، تفریحات جسمانی و

 هاي محلی قرار دارند کهدر درجۀ اول اهمیت حوزه ورزش

 (. اجراي25رکن اصلی آن مراکز آموزشی رسمی است )

 آموز و دانشجوي ورزشی،این راهبرد به داشتن دانش

 آموز / دانشجو منجر شدن ورزش در زندگی دانش نهادینه

 اي براي ورزش قهرمانیتواند پایهخواهد شد. همچنین می

 باشد، زیرا شناخت استعدادهاي برتر ورزشی در سنین

 پایین ممکن خواهد بود.

 "هاي تفریحیتوسعۀ سازمانی ورزش"راهبرد چهارم 

 التترین معضاست. از نظر پژوهشگران داخلی یکی از مهم

 ریختگی هم فعلی در ورزش همگانی ایران آشفتگی و به

 سازمانی، نداشتن ساختار سازمانی در خور توجه، نبود

 دیده و در تقسیم کار ملی، نبود منابع انسانی آموزش

 نتیجه تقسیم نامتوازن منابع انسانی و غیرانسانی،

 هايمحور نبودن و نبود تفکر راهبردي در سازمان برنامه

 ویژه آنکه در ورزش، مدیران بیشتر (؛ به5ست )ورزشی ا

 انداي بودههاي رسانههاي زودبازده و نمایشدنبال برنامه  به

 و بعضاً به شعارزدگی نیز روي آورده و از شعار ورزش

 اند. حال آنکه توسعۀ ورزش و همگانی استفاده ابزاري کرده

 همگانی شدن آن در ایران، کشوري با هفتاد میلیون نفر

 بر و خطیر جمعیت نیازمند عزم ملی است و امري زمان

 مدت و نمایشی تناسبی ندارد. هاي کوتاهاست که با برنامه

 شاید بتوان گفت سایر راهبردها ریشه در این راهبرد

 شده نیازمند توسعۀ دارند، زیرا اجراي راهبردهاي معرفی

 عقالیی سازمانی و مدیریتی ورزش همگانی است و عدم

 ین راهبرد شانس تحقق سایر راهبردها را هماجراي ا

 تواند روحیۀسازد. اجراي راهبرد مذکور میکمرنگ می

 هاي ورزشیمحوري و تفکر عقالیی را در سازمانبرنامه

 مرتبط جاري سازد؛ موجب برقراري توازن در استفاده از

 منابع بین ورزش همگانی و قهرمانی و جلوگیري از اسراف

 ها درکاري رزش و همچنین موازيمنابع موجود در و

 هاي ورزشی شود و در نهایت به اعتمادسازي درسازمان

 هاي ورزشی بینجامد.بین مردم نسبت به عملکرد سازمان

 توسعۀ اماکن و فضاهاي ورزشی و"راهبرد پنجم 

 است. با توجه به شرایط اقتصادي ایران حفظ و "تفریحی

 شی موجود بسیارنگهداري اماکن و فضاهاي تفریحی و ورز

 حائز اهمیت است. از طرف دیگر وجود اماکن، فضاها،

 کننده و توانند عامل تشویق تجهیزات مناسب و مدرن می

 محرک مشارکت مستمر در ورزش باشند. اهمیت اماکن و

 حدي است که ورزش انگلستان، سند فضاهاي ورزشی به

 اندازي را ویژۀ اماکن و فضاهاي تفریحی و ورزشی چشم

 وین کرده که محوریت آن حفظ و نگهداري اماکنتد

 ورزشی موجود، ارتقاي کیفیت، دسترسی و مدیریت اماکن

 ورزشی موجود و تهیه و تدارک اماکن ورزشی جدید

 تواند (. پیامدهاي این راهبرد می23بر تقاضاست ) مبتنی
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 ور اماکن و فضاهاي تفریحی و ورزشی ومدیریت بهره

 رضایت مشتریان باشد.

 هاي تفریحی، باهبردهاي همگانی شدن ورزشرا

 تواند به یکافزایش مشارکت مستمر در ورزش می

 استاندارد اجتماعی در جهت بهبود سطح رفاه اجتماعی

 مطرح شود که دربردارندۀ فواید اجتماعی متعددي مانند

 فواید روانی مثل لذت بردن از اوقات فراغت و بهبود

 مانند بهبود سالمت و شخصیت فردي، فواید فیزیولوژیک

 تناسب بدنی مردم و در نهایت بهبود کیفیت زندگی است.

 توان ازشده می با توجه به راهبردها و پیامدهاي ارائه

 تک افراد هاي برابر براي تکفراهم شدن وجود فرصت

 جامعۀ ایرانی، فارغ از سن، جنسیت، توانایی اقتصادي،

 ور شرکت منظممنظ طبقۀ اجتماعی، مهارت و معلولیت به

 براي همه است،در ورزش که همانا فلسفۀ عبارت ورزش 

 اطمینان حاصل کرد.
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