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  اقتصادي شركت كنندگان در ورزش همگاني كالن شهرها  –وضعيت اجتماعي 
   )سياست ها، راهكارها و شاخص هاي كنترل(

 
   3فاطمه موسوي نسب  - 2خاني عادل نميا – 1ابوالفضل فراهاني

كارشناس ارشد مديريت ورزشي، دانشگاه پيام نور، تهران، . 3و2انشگاه پيام نور، تهران، ايران د ستاد گروه تربيت بدني،ا. 1
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 چكيده

ريزي منظور برنامه كنندگان به اقتصادي شركت - اجتماعي روشناخت وضعيت ازاين. اندريزي و كنترل دو تيغة قيچي توصيف شده برنامه
اقتصادي  -هدف، شناخت وضعيت اجتماعي. يابدهاي ارزيابي عملكرد براي كنترل مناسب ضرورت ميعلمي و تعيين شاخص

همگاني شهر  هايكنندگان در ورزش يابي و جامعةآماري تمامي شركتزمينه –كنندگان در ورزش همگاني، روش تحقيق توصيفي شركت
كننده، همسر و فرزند،  هاي مسكن، شغل، درآمد، تحصيالت شركتاقتصادي را مؤلفه - در اين پژوهش، وضعيت اجتماعي. تهران بودند

ليست ابزار تحقيق چك. دادندميزان مطالعه، تعداد مسافرت داخلي و خارجي، شغل همسر، امكانات شخصي و رفاهي تشكيل مي
هاي آمار توصيفي و آمار ها با استفاده از شيوهداده. )α=84/0(دشاستفاده  ييايپا نييتع از تأييدروايي محتواو ساخته بود كه پس محقق

كنندگان در طبقة پايين  بيشترين شركت نتايج دربارة متغير مورد بررسي نشان داد.وتحليل شد تجزيه)تي دو گروه مستقل(استنباطي 
داري همچنين تفاوت معنا. آمار متعلق به افراد در طبقة باالست) درصد 3(ار دارند و كمترين قر) درصد 2/43(و متوسط ) درصد 8/53(

ها و راهكارهاي مبتني بر واقعيات از براي تحليل نتايج و استخراج سياست. اقتصادي زنان با مردان مشاهده نشد -بين وضعيت اجتماعي
 .شودشده ارائه مي هاي ارزيابي عملكرد از پيش تعيينهمراه شاخص هشده وسپس پيشنهادهاي كاربردي ب استفاده 1تحليل سوات

  

 

  هاي كليدي واژه

  .اقتصادي –راهكارها، سياست ها، شاخص هاي كنترل، ورزش همگاني، وضعيت اجتماعي 

                                                           
  -  09102121380: تلفن : نويسنده مسئول Email: A.adelkhani@gmail.com                                                                                      

1.strength,weakness, opportunity, threat 
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  مقدمه
اي و اساسي جمعيت پاسخگويي به نيازهاي پايه

وظايف  هاي غالب شهري، ازشهري و تشخيص فعاليت

  ). 5(هاي مركزي و مديريت شهري است دولت

 رفع محروميت اجتماعي در شهرها، اقدام عمدة

دانسته  يكم و  ها و مديريت شهري در قرن بيستحكومت

  تر، اي ايمنتالش بر اين است كه زندگي. شده است

در برابر  1تر فراهم شود و شعار شهر شاملتر و انسانيارزان

در شهر شامل، شهروندان . يابدتدريج رواج  به 2شهر فاصل

شهر خود نظر  يابند تا در مورد كاركرد و ادارةامكان مي

ويژه مردم  با جلب همكاري گستردة مردم به. بدهند

  محروم در مناطق خود، باب مشاركت همگاني گشوده 

صورت امكان حضور در  مشاركت همگاني به. شودمي

ها و رفع موانع دسترسي اييهاي اجتماعي و بروز توانعرصه

 دراين زمينه. يابد به منابع و خدمات همگاني تحقق مي

اقبال به ورزش امكان حضور، بروز ارتباط و مشاركت افراد 

ويژه در  هاي اجتماعي مختلف را در يك جامعه، بهو گروه

  . كندشهرها فراهم مي كالن

اي است كه در آن هاي يگانههاي ورزشي فرصترقابت

زشكاران، فارغ از جايگاه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ور

  و به دور از تبعيضات نژادي، ديني، قومي و جنسي 

در دسترسي به امكانات . توانند مشاركت جويندمي

هاي جسمي نيز هاي سني و معلوليتورزشي، تفاوت

هاي  بنابراين با گسترش ورزش زمينه. شودمنظور نمي

ز زندگي و خدمات پاية شهري برخوردار شدن شهروندان ا

هاي ورزشي و بستر مناسبي در محيط) 9(شود فراهم مي
                                                           

در شهر شامل شهروندان در ادارةامور شهر با مديريت شهري همفكري . 1
صورت عادالنه  دارندو امكانات اجتماعي و رفاهي براي تمامي شهروندان به

  .فراهم است
ويژه مردم محروم حق مشاركت و همفكري در  در شهر فاصل شهروندان به. 2

امور شهر را ندارند و امكانات اجتماعي و رفاهي براي شهروندان با طبقات 
ديگر شهروندان با طبقات  عبارت به. اجتماعي اقتصادي مختلف ناعادالنه است

اجتماعي اقتصادي باال از امكانات بهتري نسبت به شهروندان طبقات پايين كه 
  .ند، برخوردارندا معموالً ساكن مناطق محروم

آيد كه  وجود مي ها و مديريت شهري بهبراي حكومت

هاي بدني شهروندان، سطح سالمت ضمن افزودن قابليت

كند،  مي، خلق و خوي آنان را بهتر دهد افزايش ميآنان را 

احترام به قانون و رعايت حقوق ديگران را به آنان 

دمد،  ميبخش را در آنان موزد، روح همزيستي آرامشآ مي

نهايت  در دهد و مياميد به زندگي را در آنان افزايش 

 .آورد ميبار  شهرونداني شايسته به

  جاي دادن ورزش در فراغت شهروندان،  همچنين

صورت   به شخصيت آنانها را كاهش داده و به نظميبي

  عنوان يكي از   به و) 24(دهد اي ثبات ميفزاينده

اي در كننده هاي فراغتي از نوع فعال، نقش تعيينفعاليت

البته اطالع افراد از . حفظ سالمت جسمي و رواني دارد

هاي هاي ورزشي بر دستگاهتأثيرات مطلوب فعاليت

اي ورزشي همختلف بدن، موجب شده تا گرايش به فعاليت

تحقيقات ). 10(روز افزايش يابد  در اوقات فراغت روزبه

دهد، رويكرد اصلي در اروپا نشان مي در قارة گرفته  انجام

). 16(كشورهاي اين قاره گسترش ورزش همگاني است 

دليل اين مسئله تأثير ورزش همگاني بر سالمت تعداد 

بر در ورزش همگاني عقيده . بيشتري از افراد جامعه است

گذاري دولت، موجب بهبود چند اين است كه سرمايه

 ). 12(برابري سالمت و بهداشت جامعه خواهد شد 

يا ورزش براي همه تعريف  بدنيورزش همگاني، تربيت

عبارت ديگر ورزش همگاني به انواع مختلف  شده است، به

هاي غيرمنظم و خودجوش هاي جسمي اعم از بازي فعاليت

ها و فضاي باز، ، فعاليت در پاركبومي، ورزش صبحگاهي

هاي هاي آمادگي جسماني تا تمرين پيمايي، كالس كوه

به انقباض عضالني و افزايش مصرف بدني و رواني كه 

. شودانرژي و ضربان قلب در فرد منجر شود، اطالق مي

هاي گروهي غيررقابتي و به ورزش اغلب ورزش همگاني

 شود و افراد در دامنة مي قيمت گفته  بدون هزينه يا ارزان

سني سه تا باالي هفتاد سال در ورزش همگاني شركت 
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ربط مانند فدراسيون  هاي ذيسازمان در اين زمينه. دارند

منظور گسترش  ند بها ها موظفورزش همگاني و شهرداري

هاي ورزشي بدون كنندگان در فعاليت تعداد شركت

هدف هاي سني، جنسيت، معلوليت و غيره با محدوديت

اهميت ورزش همگاني ). 9(سالمت و تفريح تالش كنند 

كه در ادامه  در جوامع، از ابعاد مختلف قابل شناسايي است

 .شودتوصيف مي

اهميت ورزش همگاني كه سالمت  دين مبين اسالم بر

تأكيد كرده و از دست رفتن سالمت تباهي  را در پي دارد،

از خوراك  گرفتن بهره. و كاستي بزرگ دانسته شده است

خوب، پرورش، پيرايش و آرايش مناسب تن، پرهيز از 

ها و چابكي و تنومندي، از نيكي كندي، دست يافتن به

هاست كه در جاي جاي اسالم بدان اشاره شده خواستني

اين موارد به رعايت توازن و تعادل  البته در همة. است

وضعيت سالمت جامعه از ابعاد ). 9(سفارش شده است 

براساس آمار وزارت . رسي ورزش همگاني استمهم بر

ومير  درصد علل مرگ 41، بيش از 1379بهداشت در سال 

مربوط به پنج بيماري بوده است كه سه بيماري در اثر 

نحوةگذران اوقات فراغت نيز از . شودتحركي حادث مي كم

. كه در ورزش همگاني قابل بررسي است ابعادي است

تهران مشخص شد، با وجود براساس تحقيقي در شهر 

درصد  84افزايش فعاليت بدني در اوقات فراغت، بازهم 

كنند مردم اوقات فراغت خود را با تماشاي تلويزيون پر مي

كنندگان در  يكي ديگر از ابعاد مهم، تعداد شركت). 9(

براساس بررسي منابع مختلف، ميزان . ورزش همگاني است

درصد در  68ژاپن كنندگان در ورزش همگاني در  شركت

درصد، دانمارك  52درصد، استراليا  50، سوئد 1979سال 

، نروژ 1998درصد در سال  54كنگ درصد و هنگ 45

درصد، چين  35درصد، فرانسه  38درصد، سنگاپور  41

درصد و  33درصد، ايتاليا و جمهوري چك  33

درصد بوده است  20يوگسالوي، فيليپين و اسپانيا 

  ).16(درصد در ردة آخر قرار دارد  92/5ايران با ).16،9(

 كه در بند سه اصل سوم قانون اساسي اين در حالي است

 جمهوري اسالمي ايران به گسترش ورزش همگاني

 اين آمار). 2(صورت رايگان تأكيد شده است  به

 انسان سالم محور توسعة«كننده بوده و با شعار  نگران

 . در تناقض است» پايدار

 بينانه براي بهبود وضعيت موجود،واقعريزي برنامه

 ريزي و ارائةبرنامه منظور به. رسدنظر مي ضروري به

 سياست و راهكار متناسب با واقعيت ابتدا بايد وضعيت

 يكي. تحليل شودو موجود از ابعاد گوناگون بررسي و تجزيه

 كه همگاني ورزش گسترش و رشد در مهم بسيار ابعاد از

 بر مؤثر عوامل شناسايي و است،درك جدي توجه نيازمند

 از. است ورزشي هاي فعاليت به و پايبندي مردم گرايش

 و اقتصادي -اعياجتم وضعيت به توانمي عوامل اين جملة

 ميزان درآمد واز سطح تحصيالت، اعم هاي آن شاخص

 ،اقتصادي -وضعيت اجتماعي متغير ).23(اشاره كرد شغل 

 جوامع مختلف و تأثيرپذيريهاي زياد در علت تفاوت به

 آن از ساختار جامعه، رشد سريع جامعه، ةعميق و گسترد

 دار فرهنگي، روابط و مناسبات اجتماعي وعوامل ريشه

 يك جامعه و در زماني معيندر هاي حاكم سياستگذاري

 و نتايج آن استزماني  ةمختص به آن جامعه در آن بره

 در ليكن ).14( يستقابل تعميم به جامعه يا زماني ديگر ن

به  ياقتصاد -ياجتماع تيپژوهش اصطالح وضع نيا

 تعداد ،يشغل تيدرآمد ورزشكار و خانواده، وضع زانيم

 و مسكن مهيمثل ب يها، پس انداز و امكانات رفاهمسافرت

  .شودياطالق م

 شناختي هميندر ضرورت بررسي اين متغير جامعه

 و نشان پرداختهبس كه تحقيقات گوناگون به بررسي آن 

 با موارد گوناگوني مانند اضافه وزن وكه اين متغير  اند داده

 )17(، تفاوت در باورهاي مذهبي كودكان )6(كمبود وزن 

 )4(و يادگيري در درس رياضي و فرايند آموزش رياضي 
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 ،)2012( ناو همكار 1دريش وندن همچنين. ارتباط دارد

) 2013( و همكاران 3كانترز، )2012(و همكاران  2فدريكو

 در خارج كشور و پژوهش) 2015(و همكاران  4و ايم

 و نژاديرمضان ،)1381(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 يطاهر و يرضو ،)1389(، مظاهر )1388(همكاران 

به  كشور ر داخلد )1392(و اسالمي و همكاران ) 1389(

شناختي  جامعه تحقيق و پژوهش بر روي اين متغير

پژوهش در  دهندة ضرورت اند كه نشانورزشكاران پرداخته

، 22، 25(مورد متغير وضعيت اجتماعي اقتصادي است 

21 ،20 ،18 ،15 ،8 ،3.(  

در ضمن مرور پيشينه نشان داد، بيشتر تحقيقات 

ميزان درآمد، سطح تحصيالت، وضعيت  چهار مؤلفة

كنندة وضعيت  هاي تعيينمسكن و منزلت شغلي را مؤلفه

اند كه با عنايت به اقتصادي مالك قرار داده -جتماعيا

 ها معرفاين مؤلفه) 1389(هاي گرمارودي و مرادي يافته

 در برخي). 14(جامع و استانداردي براي اين متغير نيست 

 از اين تحقيقات هر يك از اين چهار مؤلفه با ميزان

 صورت جداگانه و در برخي ديگر مشاركت ورزشي به

 -عنوان وضعيت اجتماعي چهار مؤلفه بهتركيب اين 

    .اقتصادي با ميزان مشاركت ورزشي بررسي شده است

 بر بررسي  عالوه همچنين تحقيقاتي مشاهده شد كه

 اقتصادي افراد، به بررسي برخي از -وضعيت اجتماعي

 شناختي نيز پرداخته و آنها را در تعيين متغيرهاي جمعيت

 در گزارش. انددانستهاقتصادي دخيل  -وضعيت اجتماعي

 و رضوي و طاهري) 1388(نژاد و همكاران رمضاني

 -وضعيت اجتماعيميزان مشاركت افراددر  )1389(

 اين). 7، 8(متوسط پايين و متوسط بيشتر بود اقتصادي 

 هاي تحقيق وزارت فرهنگ و ارشادها متضاد يافتهيافته

 تنداشتند، با باال رفبود كه بيان مي) 1381(اسالمي 
                                                           
1.Vandendriessche 
2.Federico 
3.Kanters 
4.Eime 

 اقتصادي ميزان مشاركت افراد در -وضعيت اجتماعي

 دهندة نياز  اين موضوع نشان). 18(يابد ورزش افزايش مي

 .تر و معتبرتر در اين زمينه استبه تحقيقات جامع

 -هاي وضعيت اجتماعيهمچنين برخي تحقيقات مؤلفه

 براي مثال. صورت مجزا بررسي كرده بودند اقتصادي را به

 يو طاهر يرضوو ) 1388( و همكاران نژاديرمضان

د فقط مؤلفةميزان تحصيالت را بررسي كرده بودن )1389(

 شايان ذكر است جامعة آماري و روش انتخاب ).7، 8(

 تعميم اين منظور به آماري بيشتر تحقيقات مذكور نمونة

 اطالعات رو ازاين. نتايج به جوامع ديگر مناسب نيست

 كنندگان اقتصادي شركت -وضعيت اجتماعي جامع دربارة

 شهرها در دست نبوده كه در ورزش همگاني كالن

  . اهميت و ضرورت تحقيق حاضراست دهندة نشان

 هاي از پيشگفتني است كه تعيين شاخص

 ريزي مشخصشده براي كنترل كه هنگام برنامه تعيين

 هاي مهم اين تحقيق در حوزة مديريتشود، از نوآوريمي

 تنگاتنگ آن با كنترل و رابطة اهميت. ورزشي است

  .است يك قيچي تعريف شده ريزي مانند دو تيغةبرنامه

 كنترل از طريق مقايسة(وتحليل روند  روش تجزيه

 هاي زماني مختلف مانندهاي آماري خاص در دورهگزارش

 هايي است كهيكي از روش) ماهانه، ساالنه يا چندساله

 اين زمينه با شناختدر ).13(شودبراي كنترل استفاده مي

 كنندگان در ورزش اقتصادي شركت -وضعيت اجتماعي

 هاي كمي براي كنترل برنامه از طريقهمگاني، شاخص

 هايوتحليل روند تعيين شد كه اين امر از ويژگي تجزيه

  .تحقيق حاضر است برجستة

 دهد،نشان ميگرفته   بررسي نتايج تحقيقات انجام

 اقتصادي -عيت اجتماعيپژوهشي كه به بررسي جامع وض

 كنندگان در ورزش همگاني به تفكيك زنان و شركت

 منظور به شهري مانند تهران بپردازد،مردان در كالن

 از اين. رسدنظر مي سياستگذاري و ارائة راهكار ضروري به



  65            ) كنترلهاي  سياست ها، راهكارها و شاخص(اقتصادي شركت كنندگان در ورزش همگاني كالن شهرها  –وضعيت اجتماعي 

 

 

 هاي ورزش همگاني مشخصها و فزونيطريق كاستي

 را براي تواند متوليان و مسئوالنو اين نتايج مي شود مي

 منظور تحقق ريزي در ورزش همگاني بهبرنامه

 بدنيتربيت اندازهاي سند تفضيلي نظام جامع توسعة چشم

 يعني تضمين سالمت 1384و ورزش كشور در سال 

 گرا،جسمي و رواني جامعه و دستيابي به ورزش زيبايي

 آفرين به دور از خشونت، تبعيض و سلطهآموزنده و وحدت

 در واقع هدف اصلي تحقيق حاضر تحليل. رساندياري ) 9(

 كنندگان در ورزش اقتصادي شركت -وضعيت اجتماعي

 توان با تأكيد برهمگاني است، كه در اين رهگذر مي

 وضعيت فرهنگي و مالي افراد جامعه نسبت به تحقق

 بدني و ورزش كشور وسالة تربيت اندازهاي بيست چشم

 ريزيبرنامه» عةپايدارانسان سالم محور توس«تحقق شعار 

 هايي را براي كنترل اجراي مطلوب اين برنامهو شاخص

  .تعيين كردها از پيشريزي

  

  روش تحقيق
 .يابي استزمينه -روش تحقيق حاضر توصيفي

كننده در  آماري را تمامي مردان و زنان شركتةجامع

كه به  دهندهاي همگاني شهر تهران تشكيل مي ورزش

براي اين منظور . انتخاب شدنداي وشهگيري خ نمونهروش 

دستورالعمل ارزيابي پيوست اجتماعي فرهنگي  اساسو بر

شهر تهران را در  ةگان22مناطق  ةكه كلي 1شهرداري تهران

 3، 2، 1مناطق (بندي جغرافيايي مختلف شمال پنج پهنه

، 9مناطق (، غرب )15و 14، 13، 8، 4مناطق (، شرق )5و 

و جنوب ) 12و  11، 7، 6مناطق (، مركز )22و  21، 10

بود، از هر  كردهتقسيم ) 20و  19، 18، 17، 16مناطق (

پهنه دو منطقه و از هر منطقه چند ايستگاه ورزش 

تگاه ورزش همگاني زنان همگاني مردان و چند ايس

                                                           
دستورالعمل ارزيابي پيوست اجتماعي . دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي.1

  1387ويرايش اول، فرهنگي، 

ها توسط محقق يا صورت تصادفي انتخاب و پرسشنامه به

توسط مربي ورزش همگاني بين  هاي زنان گروه برخيدر 

از دقايقي  پسصورت تصادفي توزيع و  به كنندگان شركت

 350براساس جدول مورگان تعداد نمونه . آوري شدجمع

هاي تعداد كل پرسشنامه. دشزن تعيين  350مرد و 

عدد  850بندي شهر تهران حدود  شده در پنج پهنه توزيع

آزمودني  329آزمودني زن و  330بود كه از اين تعداد 

. و به محقق برگرداندندكردند ها را تكميل مرد پرسشنامه

نفر از  659آماري تحقيق شامل  ةبنابراين نمون

ذكر است  شايان. كنندگان در ورزش همگاني است شركت

ه تكميل پرسشنامه نيازمند داشتن حداقل سواد از آنجا ك

، هاست پرسشخواندن و نوشتن براي پاسخ دادن به 

 ةصورت تصادفي در اختيار افراد باسواد جامع پرسشنامه به

درضمن . نشدندسواد مطالعه تحقيق قرار گرفت و افراد بي

شركت كردن افراد در ورزش همگاني محدود نشده  ةسابق

 .است

ساخته   محقق چك ليستاطالعات از  براي گردآوري

كه با استناد به تحقيقات پيشين تنظيم شده شداستفاده 

) 1389(هاي گرمارودي و مرادي با عنايت به يافته .بود

ميزان تحصيالت،  هايلفهؤم در تحقيق حاضر) 14(

وضعيت يا موقعيت شغلي، ميزان درآمد ماهيانه، ميزان 

تحصيالت همسر، شغل كننده، ميزان  مطالعه شركت

هاي داخلي همسر، ميزان تحصيالت فرزند، تعداد مسافرت

و خارجي در طول سال، امكانات شخصي و رفاهي و نوع 

اقتصادي  -گيري وضعيت اجتماعيمسكن براي اندازه

چك  2محتوايمنظور سنجش روايي سپس به. استفاده شد

از  متخصصان پس. ن نظرخواهي شدااز متخصص ليست

 ليستت برخي اصالحات اعالم كردند كه چكدرخواس

 اقتصادي -مورد نظر براي سنجش وضعيت اجتماعي

 درنهايت. كنندگان در تحقيق روايي الزم را دارد شركت

                                                           
2. Content validity 
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ليست از روش آلفاي كرونباخ چك 1منظور تعيين پايايي به

هاي تحقيق نفر از نمونه 30د؛ براي اين منظورشاستفاده 

پردازي، و پس از داده شدندسي برر 2مقدماتي ةدر مطالع

) α=84/0(ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه و مقدار 

آمده حاكي از همبستگي دروني و همگني نسبتاً  دست به

  . ليست بوداالت چكؤباالي س

افراد در متغير وضعيت  ةمنظور تعيين امتياز و رتب به

اقتصادي، به هركدام از اين موارد با نظر چند  -اجتماعي

وزن با ارزش آن داده شد ن امتيازي همامتخصصتن از 

كننده در هر  گونه كه به ميزان تحصيالت شركتبدين(

ديپلم يا دانشجو، ديپلم، ديپلم، فوقيك از سطوح زير

تخصصي اي و دكتريحرفهليسانس، فوق ليسانس، دكتري

  براي هر يك از . تعلق گرفت 28 تا 5ي از هايامتياز

دار، آزاد، كارمند، كارگر، خانههاي مختلف شغلي گروه

در نظر  30تا 15بازنشسته و ساير موارد امتيازي بين 

كمتر از  ةبراي هريك از سطوح درآمد ماهان. گرفته شد

 900و بيش از  900تا  600، بين 600تا  300، بين 300

اختصاص گرفت؛ براي  30تا 10هزار تومان امتيازي بين 

تا  4بين  هايامتياز كننده ميزان تحصيالت همسر شركت

. متغير بود 27تا  2كننده بين  و براي فرزند شركت 29

فرد در هريك از سطوح كمتر از  ةروزان ةبراي ميزان مطالع

ساعت، بين دو تا چهار ساعت،  يك ساعت، بين يك تا دو

بين چهار تا شش ساعت و بيشتر از شش ساعت امتيازي 

دو گروه شاغل براي شغل همسر . تعلق گرفت 25 تا 2بين 

 5و  15ترتيب  ال طراحي شده بود كه بهؤدار در سو خانه

امتياز و  8به هر مسافرت خارج از كشور . امتياز گرفتند

. امتياز در نظر گرفته شد 5هاي داخل كشور براي مسافرت

تلفن  مانندبه هر يك از امكانات شخصي و رفاهي افراد 

مه، حساب شخصي، بي ةهمراه، تعداد اتومبيل، رايان

براي افراد داراي مسكن . امتياز داده شد 3انداز و غيره  پس
                                                           
1. Reliability 
2. Pilot study 

سازماني،   شخصي، اجاره به شرط تمليك،  استيجاري،

 45تا 15پدري يا مادري و نوع ديگر امتيازي بين 

، با عنايت هاپس از تعيين مجموع امتياز). اختصاص يافت

سر و به اينكه افراد مجرد فاقد امتياز ميزان تحصيالت هم

فرزند و شغل همسر و برخي افراد متأهل نيز فاقد فرزند و 

در نتيجه فاقد امتياز ميزان تحصيالت فرزند بودند؛ امتياز 

و شد تبديل  zاين سه گروه به تفكيك به عدد استاندارد 

) > z-1( استاندارد آنها كمتر از منفي يكةافرادي كه نمر

در طبقة پايين، بين منفي يك تا  ،انحراف استاندارد بود

يك انحراف استاندارد در طبقة ) -z > 1 >+1( مثبت

انحراف استاندارد ) < z+1(متوسط و بيشتر از مثبت يك 

ميانگين  ةمنظور مقايس به. در طبقة باال قرار گرفتند

دو گروه  tبين دو گروه زنان و مردان از آزمون  هايامتياز

  .دشاستفاده  >05/0Pداريمستقل در سطح معنا

شده، مجموعه  هاي تكميلآوري پرسشنامه پس از جمع

اقتصادي و برخي  - ها مربوط به وضعيت اجتماعيداده

منظور  و بهشد بندي هطور جداگانه طبق عوامل ديگر به

 SPSS3افزار آماري  نرم 16ةانجام عمليات آماري از نسخ

شاخص (هاي آمار توصيفي  سپس از شيوه. استفاده شد

هاي درصدي ها و نقطهپراكندگي و گرايش مركزي، مرتبه

وضعيت  بنديبراي توصيف و طبقه) zاستاندارد  ةو نمر

شناختي، اقتصادي، برخي متغيرهاي جامعه -اجتماعي

 درضمن براي مقايسة. نمايش جداول و نمودار استفاده شد

دو گروه  tدو گروه مردان و زنان از آزمون پارامتريك 

شايان . استفاده شد >05/0P داريطح معنامستقل در س

 tاستفاده از آزمون  منظور بههاي الزم فرض ذكر است پيش

ها و دو گروه مستقل، بررسي طبيعي بودن توزيع داده

هاي كه با استفاده از آزمون ستهاهمگوني واريانس داده

 .اسميرنوف و ليون بررسي شدند-كولموگروف

  

                                                           
3. Statistical Package for Social Science 
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  هاي تحقيق نتايج و يافته
-وتحليل اطالعات وضعيت اجتماعي از تجزيه پس

كنندگان در ورزش همگاني نشان داد،  اقتصادي شركت

 در طبقة كنندگان در ورزش همگاني بيشترين شركت

و كمترين ) درصد 2/43(و متوسط ) درصد 8/53(پايين 

اين . آمار متعلق به افراد در طبقة باالهستند) درصد 3(

نشان داد، سطح وضعيت  نتايج به تفكيك زنان و مردان

وزنان ) درصد 6/50(اقتصادي بيشتر مردان  -اجتماعي

كننده در ورزش همگاني پايين  شركت) درصد 5/56(

  .است

 اسميرنوف -نتيجةآزمون كولموگروف.1جدول 

 مردان زنان 
 ارزش P  رنوفياسم- كولموگروف ةآمار ارزش P  رنوفياسم- كولموگروفةآمار

169/1 ياقتصاد - ياجتماع تيوضع  130/0  045/1  225/0  

 
 نتيجةآزمون لون.2جدول 

 Fآمارة P ارزش 
44/2 ياقتصاد  - ياجتماع تيوضع  118/0  

  
  دو گروه مستقل t-testنتايج آزمون . 3جدول 

انحراف   ميانگين  
  معيار

اختالف 
درجة   tارزش   ميانگين

  pارزش   آزادي

  اقتصادي مردان -وضعيت اجتماعي
  اقتصادي زنان -وضعيت اجتماعي

92/85  
12/83  

88/30  
19/32  

80/2  142/1  668  25/0  

              
              

شود، مشاهده مي 2و  1 1هاي طوركه در جدول همان

اسميرنوف -كولموگوروفنتايج حاصل از اجراي آزمون 

متغيرها منطبق با توزيع  نشان داد، توزيع فراواني كلية

همچنين نتايج آزمون ليون حاكي از همگوني . نرمال است

رو براي  ازاين. بود) مردان-زنان(هاي دو گروه واريانس

هاي آماري پارامتريك استفاده ها از آزمونتحليل داده

ه بين وضعيت دهدكنشان مي 3 هاي جدولداده.شد

 كننده در ورزش اقتصادي مردان با زنان شركت -اجتماعي

   ).<05/0P(وجود ندارد  داريتفاوت معنا همگاني

كنندگان در ورزش  بررسي ميزان تحصيالت شركت

 9/15(، اكثريت مردان )2جدول (همگاني نشان داد 

                                                           
دليل عدم  شده در هر يك از جداول به هاي گزارشتفاوت در تعداد آزمودني. 1

رو  ازاين. هاي تحقيق به سؤال مربوط به آن متغير استپاسخگويي آزمودني
  .شده در جداول يكسان نيست هاي تحقيق با تعداد گزارشدنيتعداد آزمو

  

درصد داراي مدرك  3/35با) درصد 4/19(و زنان ) درصد

با ) درصد 2/2(و زنان ) درصد 8/3(مردان ديپلم و اقليت 

همچنين . ليسانس و باالترند درصد داراي مدرك فوق 6

) درصد 3/21(و زنان ) درصد 8/18(همسر اكثريت مردان 

درصد داراي مدرك ديپلم و همسر اقليت مردان  1/40با 

ليسانس و باالتر و همسر داراي مدرك فوق) درصد 9/1(

. اندديپلم بوده داراي مدرك فوق) درصد 1/4(اقليت زنان 

 7/31(عالوه ميزان تحصيالت بيشتر فرزندان زيرديپلم به

بود؛ در اين ميان ) درصد 3/27(و سپس ليسانس ) درصد

درصد فرزندان زنان،  17درصد فرزندان مردان و  3/10

درضمن مشخص شد، . داراي تحصيالت ليسانس بودند

ترتيب با  ي بهكنندگان در ورزش همگان بيشترين شركت

) نفر 109(درصد  4/23و ) نفر 178(درصد  3/38

در . ندا علوم انساني و رشتة مهندسي رشتة آموختة دانش
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 5/18آقايان با  مهندسي اغلب -فني اين ميان در رشتة

 بانوان با و در رشتة علوم انساني اغلب) نفر 86(درصد 

ان بودند كه اين تفاوت در بين آقاي) نفر 95(درصد  5/20

 مطالعة همچنين نتايج ميزان .توجه است بانوان شايان و

بيشتر افراد  كنندگان در ورزش همگاني نشان داد، شركت

و بين ) درصد 4/52( ترتيب كمتر از يك ساعت در روز به

دارند، بنابراين  مطالعه) درصد 33(يك تا دو ساعت در روز 

راد مشاركت اف روزانه از ميزان با افزايش ميزان مطالعة

زنان كمي  مطالعة در اين ميان ميزان. شودكاسته مي

  .بيشتر از مردان است

نتايج دربارة نوع مسكن حاكي از اين بود كه بيشتر 

كنندگان در ورزش همگاني داراي منزل شخصي  شركت

آنها در منزل ) درصد 9/0(و كمترين ) درصد 3/59(

دربارة وضعيت شغلي نتايج . سازماني سكونت داشتند

هاي مختلف شغلي در ورزش همگاني نشان داد، گروه

) درصد 1/36(مشاركت دارند؛ البته در گروه بانوان اكثريت 

آنها ) درصد 3/0(دار و كمترين كنندگان خانه شركت

داراي شغل ) درصد 3/20(كارگر و در گروه آقايان اكثريت 

هاي بعدي آزاد بودند و كارمندان و بازنشستگان در رتبه

اشتند، همچنين كمترين ميزان مشاركت آقايان در قرار د

نتايج دربارة ميزان . گروه شغلي كارگران مشاهده شد

درآمدي بين ) درصد 5/41(درآمد نشان داد، اكثريت 

 900هزار تومان و كمترين آنها درآمدي بين  300 -600

 .هزار تومان داشتند

  

  كنندگان در ورزش همگاني به تفكيك مردان و زنان ي ردة سني شركتفراواني و درصد فراوان. 4جدول 

 كل بزرگساالن ميانساالن جوانان

 مردان
 40 123 129 292 فراواني

 5/6 1/20 1/21 7/47 فراواني درصد

 زنان
 26 148 146 320 فراواني

 2/4 2/24 9/23 3/52 فراواني درصد

 كل
 66 271 275 612 فراواني

  100  7/10 3/44 45 فراواني درصد

  

  كنندگان در ورزش همگاني به تفكيك مردان و زنان فراواني و درصد فراواني وضعيت تأهل شركت. 5جدول 

 كل ديگر نوع مجرد متأهل 

 مردان
 211 100 2 313 فراواني

 7/32 5/15 3/0 5/48 فراواني درصد

 زنان
 278 49 5 332 فراواني

 1/43 6/7 8/0 5/51 فراواني درصد

 كل
 489 149 7 645 فراواني

  8/75 1/23 1/1 100 فراواني درصد
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 1بندي برودكيندراين تحقيق افراد براساس طبقه

، ميانساالن )سال16-24(به سه گروه جوانان ) 1990(

تقسيم شدند ) سال به باال 45(و بزرگساالن ) سال44-25(

، بيشترين و كمترين )4جدول (نتايج نشان داد ). 19(

، )درصد 45(ترتيب متعلق به بزرگساالن  ميزان مشاركت به

. است) درصد 7/10(و جوانان ) درصد 3/44(ميانساالن 

كنندگان در  وضعيت تأهل شركت ايج در زمينةنت همچنين

 8/75(، بيشتر افراد )5جدول (ورزش همگاني نشان داد 

و افرادي كه ) درصد 1/23(متأهل و افراد مجرد ) درصد

ترتيب در  ،به)درصد 1/1(اند همسرشان فوت يا جدا شده

شايان ذكر است تعداد مردان . هاي بعدي قرار دارندرده

مجرد دو برابر است، ولي اين تفاوت  مجرد نسبت به زنان

  .بين مردان و زنان متأهل چشمگير نبوده است
 

  گيريبحث و نتيجه

در  كنندگان هاي پژوهش نشان داد، بيشتر شركتيافته

اقتصادي در - ورزش همگاني از نظر وضعيت اجتماعي

هاي اين نتايج با يافته. طبقة متوسط و پايين هستند

، مظاهر )1388(نژاد و همكاران رمضاني هايپژوهش

همسوست ) 1389(و رضوي و طاهري ) 1389(

هزينه  احتماالً دليل اين امر رايگان بودن وكم). 15،8،7(

 - مشاركت افراد با وضعيت اجتماعي. بودن آن است

هاي ورزش همگاني براي اقتصادي پايين در فعاليت

مديريت شهري فرصتي براي كاهش فاصلة محروم و 

از سوي ديگر،شايد افراد با . شود ار تلقي ميبرخورد

هاي اقتصادي باال بيشتر از باشگاه -وضعيت اجتماعي

شاهد اين . كنندخصوصي براي ورزش كردن استفاده مي

 در اقتصادي،–اجتماعي طبقات بااليامر مشاركت زنان 

سواري، پاتيناژ، پرخرج و مهيج از جمله اسبهايي ورزش

هاي عضويت در تشكل همچنين .است گلف و تنيس

                                                           
1. Brodkin  

هاي ورزشي با افزايش رفاه ورزشي و مشاركت در فعاليت

توان اطمينان داشت كه با شود و نمياقتصادي ناپايدار مي

بنابراين عدم . افزايش درآمد كماكان رفتار قبلي تداوم يابد

اقتصادي باال در  -مشاركت منظم افراد با وضعيت اجتماعي

شايان . شودن تهديد محسوب ميعنوا ورزش همگاني به

آمده با نتايج گزارش وزارت  دست ذكر است نتايج به

با  مبني بر اينكه) 18) (1381(فرهنگ و ارشاد اسالمي 

ها، اجتماعي خانواده -اقتصادي) پايگاه(باال رفتن طبقة 

. يابد، در تضاد استمي  نسبت كلي اجراي ورزش افزايش

در تحقيق وزارت (آماري  جامعة مسئله علت اين احتماالً

كنندگان  شركت فرهنگ و ارشاد اسالمي جامعة آماري كلية

هاي متغير و مؤلفه) هاي چهارگانه بوده استدر ورزش

  . مورد بررسي است

اقتصادي  -ها نشان دادبين وضعيت اجتماعييافته

اين ). <05/0P(داري وجود ندارد مردان با زنان تفاوت معنا

علت افزايش سطح تحصيالت جامعه و  امر احتماالً به

ويژه زنان در چند سال اخير و همچنين ورود زنان در  به

هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي مانند كار و  عرصه

اين امر از نظر مديريت . هاستگذاري در بنگاهسرمايه

ورزش فرصتي براي جذب حداكثري اقشار جامعه اعم از 

بته از نظر فرهنگي ال. شود زنان و مردان محسوب مي

دليل ايجاد محيطي متغير در راستاي دستيابي به  به

هاي پويا و روزامد در ابعاد توسعه و فقدان سياست

 عنوان خرده خصوص ورزش به اجتماعي فرهنگي و به

در منابع .شودفرهنگي تأثيرگذار تهديدي جدي تلقي مي 

ن اين متغير در بين زنا مقايسة موجود، پژوهشي در زمينة

نتايج نشان داد بيشتر  .و مردان ورزشكار مشاهده نشد

احتماالً  كمترند، كنندگان داراي تحصيالت ديپلم و شركت

  . دليل فراغت بيشتر اين افراد باشد به اين مسئله

نژاد و همكاران ها همسو با نتايج رمضانياين يافته

) 1389(و رضوي و طاهري ) 1389(، مظاهر )1388(
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عنوان  شركت افراد با تحصيالت پايين به ).8،7، 15(است 

شود، تا مديريت شهري با برگزاري فرصت تلقي مي

ها و حتي از طريق توزيع بروشور، ها، دورهكارگاه

ويژه زنان را از اهميت ورزش در نشاط و  شهروندان و به

شادابي خانواده و تأثير ورزش بر رشد حركتي و هوش 

از اين راه بتوان به  بلكه. كودكان و غيره آگاه سازد

گسترش ورزش همگاني و درنتيجه سالمت جامعه كمك 

بيشترين ميزان ) 1385(عالوه عطارزاده و سهرابي  به.كرد

دكتري و (گرايش به ورزش را در بين سطح تحصيالت باال 

سطح تأثير شاهد اين امر. اندگزارش كرده) كارشناسي

كرده تحصيلافراد . )11(است افراد ةتحصيالت بر انگيز

افراد داراي سطح تري نسبت بههاي دروني قويانگيزه

  اين امر فرصتي در اختيار . نددار ترتحصيالت پايين

دليل عدم فراغت از  شايد اين گروه به .ريزان استبرنامه

  .اندهاي ورزشي دور ماندهشركت در فعاليت

نتايج دربارة نوع مسكن حاكي از اين بود كه بيشتر 

 3/59(ندگان در ورزش همگاني منزل شخصي كن شركت

آنها در منزل ) درصد 9/0(داشتند و كمترين ) درصد

 مظاهر هاياين نتايج با يافته. سازماني سكونت داشتند

يكي از عوامل عمده كه  ، بنابراين)15(همسوست  )1389(

مسكن است كه در  ةمسئل ،شودگرايش به ورزش مي سبب

  .كندرگ خودنمايي ميبز يصورت معضل ما به ةجامع

هاي دربارة وضعيت شغلي نتايج نشان داد، گروه

البته در . مختلف شغلي در ورزش همگاني مشاركت دارند

دار و كنندگان خانه شركت) درصد 1/36(گروه بانوان بيشتر

آنها كارگر بودند و در گروه آقايان ) درصد 3/0(كمترين 

و كارمندان  داراي شغل آزاد بودند) درصد 3/20(اكثريت 

  . هاي بعدي قرار داشتندو بازنشستگان در رتبه

همچنين كمترين ميزان مشاركت آقايان در گروه 

ها تقريباً با نتايج اين يافته. شغلي كارگران مشاهده شد

) 1389(مظاهر و  )1388(نژاد و همكاران رمضاني

) 1385(از طرفي عطارزاده و سهرابي ). 15،8(همسوست 

آموزان، دانشجويان، پزشكان و انشنشان دادند د

هاي دانشگاهيان گرايش بيشتري به شركت در فعاليت

بنابراين فرصت مطلوبي براي ). 11(ورزشي داشتند 

هاي آموزش حركات ورزش متناسب با ارگونومي گروه

  . شغلي مختلف مهياست

بندي برودكين به دراين تحقيق افراد براساس طبقه

) سال 44-25(، ميانساالن )الس16-24(سه گروه جوانان 

نتايج ). 19(اند تقسيم شده) سال به باال 45(و بزرگساالن 

، بيشترين و كمترين ميزان مشاركت )4جدول (نشان داد 

، ميانساالن )درصد 45(ترتيب متعلق به بزرگساالن  به

اين نتايج . است) درصد 7/10(و جوانان ) درصد 3/44(

) 1388(نژاد و همكاران  ضانيهاي رمتقريباً همسو با يافته

مظاهر  و )1386(همكاران  احساني وو متضاد نتايج 

احتماالً علت اين تضاد عدم ). 8،1، 15(است  )1389(

هاي سني و تفاوت در نمونه و بندي گروهطبقه شيوة اعتبار

در بيشتر تحقيقات . شده است آماري تحقيقات ذكر جامعة

تند كه اين امر يادشده جوانان  مشاركت كمتري داش

همچنين نياز به پژوهش . شودعنوان تهديد تلقي مي به

  .يابددربارة نحوة گذران اوقات فراغت جوانان ضرورت مي

كنندگان در  نتايج در زمينة وضعيت تأهل شركت

 8/75(، بيشتر افراد )5جدول (ورزش همگاني نشان داد 

و افرادي كه ) درصد 1/23(متأهل و افراد مجرد ) درصد

ترتيب در  ،به)درصد 1/1(اند همسرشان فوت يا جدا شده

هاي اين نتايج همسو با يافته. هاي بعدي قرار دارندرده

و متضاد )1389(مظاهر  و )1388(نژاد و همكاران رمضاني

احساني و ، )1381(نتايج وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

رسد نظر مي به ).1، 8، 15، 18(است  )1386(همكاران 

گسترش و ترويج  مشاركت افراد متأهل فرصتي براي

ترين نهاد اجتماعي يعني  فرهنگ ورزش در كوچك

  .خانواده است
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ها، راهكارها و پيشنهادها منظور ارائة سياست در آخر به

منظور تحقق راهبردها و نيل  مبتني بر واقعيات موجود و به

ر سالةورزش همگاني كشور با تأكيد ب 20اندازهاي  به چشم

كنندگان در ورزش  اقتصادي شركت-وضعيت اجتماعي

ها، فهرستي از قوت. استفاده شد 1همگاني از تحليل سوات

ها و تهديدهاي موجود استخراج شده ها، فرصتضعف

هاي زير بهره گرفته براي تعيين اين موارد از روش. است

پس از شناخت وضعيت : مقايسه با الگوهاي مبنا. 1:شد

ها يا مصاديق، مقايسه با الگوهاي مبنا لفهموجود عوامل مؤ

عملكرد كمتر از ميانگين الگوهاي مبنا . پذيردصورت مي

عنوان قوت در نظر  عنوان ضعف و مقادير باالتر از آن به به

 مقايسة: مقايسه با ذهنيت خبره. 2شود؛ گرفته مي

 وضعيت با ذهنيت خبره يكي از مباني تشخيص سوات

از منطقي كردن : منطقي كردن وضعيت. 3 آيد؛شمار مي به

عوامل و روابط وضعيت موجود با استفاده از فنون 

  ها استفاده ها و فزونييستمي براي يافتن كاستيس

  .شودمي

وجود فدراسيون ورزش همگاني و گسترش  :هاقوت

ها، اختصاص ورزش ورزش همگاني در شهرداري

تلويزيون، هاي راديو و عنوان يكي از برنامه صبحگاهي به

ها و اماكن هاي ورزش صبحگاهي در پاركوجود پايگاه

هاي راديو و تلويزيون براي ورزشي، وجود برخي برنامه

هاي آموزش و ترويج ورزش همگاني، افزايش حجم برنامه

ها ورزش همگاني از سوي مديريت شهري، افزايش همايش

اي در راستاي گسترش ورزش هاي محلهو گردهمايي

، رايگان بودن شركت كردن در ورزش همگاني، شهروندي
                                                           

و  يطيمح طيشرا ييشناسا يمد برااكار يابزار) SWOT(سوات . 1
حروف اول  يسيدر انگل يتاو  وياس دبل. استسازمان  كي يدرون يها ييتوانا

) Opportunity(، فرصت )Weakness(، ضعف )Strength(كلمات قوت 
ها واقعيات موجود سازمان است كه ها و ضعفقوت.است) Threat(ديو تهد

  باشد و در اصطالح سيستم ناميده در كنترل دولت و مديريت شهري مي
كنندگان  ها و تهديدها از محيط يعني شركتاز طرف ديگر، فرصت. شودمي

دست آمده است كه خارج از كنترل حكومت و مديريت  در ورزش همگاني به
  .شهري است

جاذب بودن ورزش براي عموم، توان بالقوة اسالم براي 

بدني و نظر مثبت فقها و انديشمندان رواج تحرك و تربيت

المللي و  هاي بينايراني در مورد ورزش، وجود رسانه

هاي ورزش براي رساني، وجود پتانسيل اينترنت براي اطالع

پذير كردن شهروندان، نقش مثبت ورزش آموزش و قانون

گرا كردن در افزايش روحية همكاري و كارگروهي و هدف

-جامعه، نقش مثبت ورزش براي كاستن آفات و ناهنجاري

هاي اجتماعي، تأكيد بر رايگان بودن ورزش همگاني در 

قانون اساسي و توانايي ورزش براي كاهش محروميت 

  .اجتماعي و نزديكي به جامعه

در  ونيزيتلو ملهها از ج رسانه يتوجه يب :هاضعف

كمبود دسترسي و تساوي و كافي ي،ورزش همگان ةتوسع

نبودن امكانات و تجهيزات در ورزش همگاني، فقدان 

هاي مدون و يكپارچه براي تشويق و ترغيب مردم به برنامه

ها و مطبوعات براي ورزش همگاني، عدم تبليغات در رسانه

ريزي ورزش در مديريت و برنامه نقض ورزش همگاني،

همگاني و فقدان مديريت واحد و سياست يكسان در 

منظم و مشخص در  زمينة ورزش همگاني، فقدان برنامة

ورزش همگاني،  خصوص ورزش همگاني، كمبود بودجة

گيري از تسهيالت و فناوري روزامد براي آموزش عدم بهره

تمرين مربوط به ورزش همگاني، نامناسب بودن فضاي 

براي زنان، نازل بودن فرهنگ ورزش كردن در جامعه، 

براي ورزش، رواج ) وقت(فقدان فرهنگ هزينه كردن 

هاي تفريحي كاذب در جوامع شهري، فقدان نظارت برنامه

كنندگان ورزش همگاني،  اثربخش بر عملكرد شركت

استاندارد نبودن فرايند ورزش همگاني، دانش پايين برخي 

هاي ورزشي، نبود بودن عضويت در تشكلمربيان، نازل 

متولي ورزش همگاني  ها و موسساتهماهنگي بين ارگان

ريزي و نبود اتفاق نظر در مورد تعاريف ورزش در برنامه

  .ريزان و سياستگذاران جامعههمگاني در بين برنامه
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هاي شغلي گوناگون،مشاركت مشاركت گروه :هافرصت

نبود تفاوت  اقتصادي پايين، - افراد با وضعيت اجتماعي

اقتصادي مردان با زنان  -دار بين وضعيت اجتماعيمعنا

)05/0P>( گرايش و نگرش زياد و انگيزة دروني قوي ،

نسبت به ورزش در بين افراد با تحصيالت كارشناسي و 

 39(كنندگان در ورزش همگاني  بيشترين شركت باالتر،

اند، بيشتر داراي تحصيالت ديپلم و كمتر بوده) درصد

كنندگان متأهل و در ردةسني بزرگساالن و  شركت

كنندگان بيش از يك  اند، بيشتر شركتميانساالن بوده

اند، تأكيد پزشكان سال در ورزش همگاني شركت داشته

-آموختهبه اهميت ورزش در سالمتي، افزايش شمار دانش

-بدني و امكان استفاده از آنها در پايگاهگان رشتة تربيت

اي ورزش همگاني، اتالف اوقات فراغت بر اثر عدم ورزش ه

تحركي، ومير زودرس بر اثر كم همگاني، زياد بودن مرگ

وجود فضاهاي طبيعي مناسب ورزش و تفريحات سالم در 

  .كشور

سريع و  محيطي متغير و درحال توسعة :هاتهديد

عنوان  هاي پويا و روزامد در ورزش بهفقدان سياست

مستقيم بين  عاليت اجتماعي، وجود رابطةترين فگسترده

عبارت ديگر با افزايش  تحصيالت و پرداختن به ورزش، به

شود، عدم تحصيالت از ميزان مشاركت كاسته مي

اقتصادي باال،  -مشاركت منظم افراد با وضعيت اجتماعي

نازل بودن نسبي پرداختن به ورزش همگاني در ميان 

گساالن، كاهش ساعات جوانان نسبت به ميانساالن و بزر

دليل مشكالت معيشتي، عدم امكان حضور  اوقات فراغت به

اي از بانوان در ورزش همگاني، پايين بودن بخش عمده

  بدني و سطح اطالعات جامعه نسبت به فوايد فعاليت

تحركي، رواج زندگي غيرفعال در ميان جامعه  هاي كمزيان

  .و طبيعيو تغيير ساختار شهرها و كاهش فضاهاي باز 

  

  

  هاي ارزيابي عملكردها، راهكارها وشاخصسياست
گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات و بهره توسعة

هاي نو در آموزش و ترويج فرهنگ ورزش و تحرك فناوري

منظور جلب مشاركت افراد با وضعيت  در جامعه به

  :اقتصادي باال -اجتماعي

با مسئوالن ورزش همگاني كشور  در اين زمينه

توانند با ساخت هاي نو ميهمكاري متخصصان فناوري

ها در گونه برنامه هاي آموزش ورزش و پخش اينبرنامه

سايتي ويژه به ترويج و آموزش ورزش تلويزيون يا وب

از .همگاني براي جلب افراد با تحصيالت باال اقدام كنند

توان به ايجاد نظام ديگر راهكارها در اين زمينه مي

يكپارچه و فراگير اطالعاتي در شهرها و در  متمركز،

هاي ورزش همگاني اشاره راستاي ترويج و تبليغ برنامه

هاي توان از طريق همكاري با رسانههمچنين مي. كرد

هاي آموزشي براي ارتقاي ها و برنامهجمعي و ساخت فيلم

. آگاهي جامعه نسبت به اهميت ورزش همگاني اقدام كرد

رهنگ هزينه كردن براي ورزش در ميان عالوه ترويج ف به

اقتصادي باال از طريق  -افراد داراي وضعيت اجتماعي

  . شودنو پيشنهاد ميفناوري

شاخص ارزيابي عملكرد پيشنهادي براي كنترل 

ريزي تعيين شده است سياست مذكوركه در زمان برنامه

هاي آموزشي، بررسي كميت و كيفيت برنامه: ند ازا عبارت

از يك  در تلويزيون و فضاي مجازي اينترنت پسترويجي 

هاي نو در آموزش و بررسي تأثير فناوري. دورة يكساله

عالوه ميزان  ترويج فرهنگ و جذب افراد به ورزش، به

اقتصادي و تحصيالت  -مشاركت افراد با وضعيت اجتماعي

از اجراي سياست و راهكارها در يك  باال در ورزش پس

  .ساله  سه دورة

 ورزش ترويج و تبليغ منظور به بودجه اصاختص

  :علمي مراكز به همگاني
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از آنجا كه بيشتر افراد با تحصيالت باال نگرش و 

گرايش بااليي براي مشاركت در ورزش دارند، احتماالً 

هاي ورزشي دليل عدم فراغت كافي از شركت در فعاليت به

 خانةمنظور از (برپايي خانة ورزش  رو ازاين. انددور مانده

و  هاي ورزشي مرسوم استورزش فضايي متفاوت از سالن

نوردي، سلف جامپينگ، صخرههاي مانند بانجيداراي سالن

گو در فضاي ورزشي و و غذاخوري و استراحت و گفت

در افزايش سرانة اماكن ورزشي مراكز علمي و  )غيره

شاخص  .شودعنوان يك راهكار معرفي مي ها بهدانشگاه

گيري اندازه كرد پيشنهادي براي سياست مذكورارزيابي عمل

 ها پساماكن ورزشي مراكز علمي و دانشگاه ميزان سرانة

  . ساله است سه از يك دورة

 شهر مشكالت رفع در همگاني مشاركت فرهنگ ترويج
  همگاني ورزش طريق از اجتماعي هايناهنجاري

در راستاي دستيابي به توسعه، جامعه رشد سريعي 

وجود آمدن محيطي متغير  اين مسئله موجب بهداشته و 

فرهنگي  عنوان خرده اين امر در ورزش به. شده است

فقدان  ترين فعاليت اجتماعي،گسترده منزلة تأثيرگذار و به

با عنايت . هاي پويا و روزامد را درپي داشته استسياست

كنندگان  به نتايج تحقيق حاضر كه نشان داد بيشتر شركت

ني داراي تحصيالت ديپلم و كمترند، بستر در ورزش همگا

مناسبي براي افزايش آگاهي و معرفت افراد در خالل 

شود با  بنابراين پيشنهاد مي. ورزش همگاني مهياست

مشاركت پيشكسوتان و قهرمانان سابق در امر آموزش، به 

شهري  تبليغ و ترويج ورزش و فرهنگ پهلواني در جامعة

دقيقه از وقت  15سه تمرين اقدام شود؛ همچنين در هرجل

براي انتقال اطالعات صحيح و كاربردي توسط مربي يا 

استفاده از ( هاي مختلفساير كارشناسان در زمينه

) تر استورزشكاران با تحصيالت باال و متخصص مطلوب

كنندگان از رفتارهاي  افزايش آگاهي شركت منظور به

  . پرخطر اجتماعي اختصاص داده شود

توان با برپايي خانة ورزشكار محله در ضمن مي در

مراكز تحت پوشش مديريت شهري نسبت به تبديل 

ورزش به هنجار اجتماعي با كمك پيشكسوتان ورزشي 

هاي توجيهي كارگاه ها وعالوه برگزاري دوره به. اقدام كرد

روايات و با تأكيد بر اهميت ورزش در خانواده از منظر اسالم، 

درضمن تأكيد مقامات و اشخاص . شودعلم پيشنهاد مي

تأثيرگذار به شركت مردم در ورزش با استفاده از روايات، 

اشعار و شعارهاي ورزشي مناسب، احتماالً تأثيرات مطلوبي 

نهايت  در. در گسترش ورزش همگاني خواهد داشت

 منظور بررسي نحوةگذران اوقات فراغت افراد مجرد به

  .رسدر مينظ سياستگذاري در اين بخش ضروري به

ترويج و آموزش علوم مختلف ورزشي مانند حركات اصالحي 
  هاي ورزش همگانيو تغذيه و رشد حركتي در ايستگاه

  با عنايت به شركت افراد با تحصيالت پايين و 

شود، تا مديريت هاي مختلف شغلي پيشنهاد ميگروه

ها و حتي از طريق توزيع ها، دوره شهري با برگزاري كارگاه

ويژه زنان را از اهميت ورزش در  ر، شهروندان و بهبروشو

نشاط و شادابي خانواده و تأثير ورزش بر رشد حركتي و 

همچنين با آموزش . هوش كودكان و غيره آگاه سازد

حركات اصالحي و درماني توسط كارشناسان يا توزيع 

هاي شغلي آموز متناسب با ارگونومي گروههاي تكبروشور

هاي كاهش عوارض ناشي از ناهنجاري توان بهمختلف مي

هاي حركتي غلط در مشاغل و در نتيجه جسماني و عادت

وري و هزينة كمتر براي فرد و افزايش سالمت، بهره

منظور كنترل و  به. سازمان محل خدمتش كمك كرد

 تضمين دستيابي به سياست مذكور، بررسي ميزان مراجعة

علت  بهكنندگان در ورزش همگاني به پزشك  شركت

مانند درد ستون فقرات، پا و ناتواني در  مشكالت حركتي

از يك دورة  راه رفتن، نشستن و خوابيدن مطلوب پس

شده  تعيين پيش عنوان شاخص ارزيابي عملكرد از يكساله به

  .شودپيشنهاد مي
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