
 

 
 1397 زمستان _ مديريت ورزشی 

 723 – 738 : ص ،4 شمارة، 10دورة 
 95/  11 /20تاريخ دريافت : 

 96 / 04 /20   : پذيرشتاريخ 

 

 شناسايی عوامل مؤثر بر توسعة فرهنگ ورزش همگانی در ايران
 

  4محمد احسانی  – 3هاشم کوزه چیان – 2حسین قربانیمحمد  – 1نسترن بروجنیايمان 

های تفريحی،گروه مديريت ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، . دانشجوی دکتری مديريت اوقات فراغت و ورزش1

 . استاديار، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ايران2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ايران

 . استاد،گروه مديريت ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ايران4و  3 

 

 
 

 چکیده

ات کاربردی این تحقیق از نوع تحقیقهدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر در توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی بود. 

فر از ن 800درآمده است. جامعۀ پژوهش حاضر  است که به شیوۀ توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی به مرحلۀ اجرا

اندرکاران ورزش همگانی کشور بودندکه از این میان و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونۀ کارشناسان و مدیران و دست

 912/0عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و به میزان نفر به 260مورگان 

شد که  حوزه شناسایی 8در  سؤال48محاسبه شد. برای تهیۀ پرسشنامه از طریق مصاحبه با استادان متخصص تعداد 

 بندی شد.حوزه طبقه 7گویه و  35های مناسب تحقیق در نهایت در وسیلۀ تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی گویهبه

ترین عامل در ر مهمگرفت. نتایج نشان داد عامل اصول و ساختا بندی فریدمن انجاموسیلۀ آزمون رتبهبندی عوامل بهرتبه

آموزش  مطلب بر ضرورت یندوم قرار گرفت. ا ۀدر رتب یآموزش ورزش همگانتوسعۀ فرهنگ ورزش همگانی بوده است. 

بود بر خواهد زمان ایندیفر ینگ ورزش همگانافزاید. توسعۀ فرهدر کشور می یتوسعۀ فرهنگ ورزش همگان یدر راستا

 طلبد.مسئوالن را می یکه عزم جد
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 مقدمه 

ازحد توسعۀ ورزش همگانی امری است که در جامعۀ امروزی بسیار مورد توجه است. دلیل اهمیت بیش

آن نیز شرایطی است که در جوامع کنونی پیش روی شهروندان قرار گرفته است. مدرنیته و تأثیرات 

اشی از ازحد فناوری بر زندگی افراد، سبب شده است که شهروندان با مشکالت جسمانی و روانی نبیش

های ورزش همگانی نرم کنند. این امر سبب شده است که نیاز به فعالیت وپنجهدستفقر حرکتی 

های ریزی فعالیتاز پیش در برنامههای مسئول در این حوزه نیز، بیش ازپیش احساس شود، و سازمانبیش

های خوبی در چند سال اخیر در کشورمان حاصل کنند. در این زمینه پیشرفتورزش همگانی فعالیت می

های عنوان یکی از اقالم مصرفی خانوادهها، هنوز ورزش همگانی بهیتفعال، اما با وجود همۀ این شده است

وضعیت بهتری وجود دارد و تبلیغات  شهرهاکالنرسد که در نظر میایرانی مورد توجه قرار نگرفته است. به

شهرهای کوچک و نواحی  های منظم در حوزۀ ورزش همگانی تأثیرات مثبتی داشته است. اما درو برنامه

جانبه برای توسعۀ محروم، کمبودهای فراوانی در این حوزه وجود دارد و نیاز به تالش چشمگیر و همه

 (.1شود )عنوان یک فرهنگ و یکی از ملزومات زندگی روزمرۀ شهروندان احساس میورزش همگانی به

کشند و خود را در ین نام را یدک میاند و اهای زیادی متولی توسعۀ ورزش همگانیدر ایران سازمان

ها، معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش و هایی همچون شهرداریدانند؛ سازماناین زمینه مسئول می

های همگانی، وزارت علوم، آموزش و پرورش و ... . اما توسعۀ ورزش همگانی در جوانان، فدراسیون ورزش

شدن جامعۀ ما نیز بر اهمیت این مقوله افزوده است. های اخیر آنچنان چشمگیر نبوده و صنعتی سال

طلبد و براساس تحقیقات علمی رسد توسعۀ ورزش همگانی تالش فراوان و بسیار مسئوالنه مینظر میبه

 (.2تأکید بیشتری شود ) آنهاباید راهکارهای عملیاتی آن شناسایی و بر 

کدام به شناسایی بخشی از موانع و  تحقیقات متعددی در کشورمان به انجام رسیده است، که هر

عنوان گرفته به فرهنگ، بهاند. در این میان بیشتر تحقیقات انجاممشکالت توسعۀ ورزش همگانی پرداخته

(. در برخی 3اند )های ورزش همگانی نگاه کردهیکی از پارامترهای مؤثر در افزایش مشارکت در فعالیت

ته شده است، البته در بیشتر تحقیقات از فرهنگ مشارکت عنوان یک فرصت شناختحقیقات فرهنگ به

عنوان یک تهدید برای افزایش مشارکت در ورزش همگانی یاد شده است. مسئلۀ در ورزش همگانی به

صورت گرفته رویکرد فرهنگی به ورزش همگانی بهیک از تحقیقات انجامشایان توجه آن است که در هیچ

ایم دگی در حوزۀ ورزش همگانی، امری است که از دیرباز به آن مبتال بودهاجرایی بررسی نشده است. شعارز

و اکنون نیز گریبان جامعۀ امروزی را گرفته است. همگان معتقدند که مشارکت در ورزش همگانی نیازمند 
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ان (. اما اقدامات اجرایی در این زمینه به رویکرد اجرایی و علمی نیاز دارد که محقق4ارتقای فرهنگ است )

 (.5اند )در این پژوهش در پی تدوین مدل علمی و اجرایی در زمینۀ توسعۀ ورزش همگانی با رویکرد فرهنگی

به نسل  یکلی مفهوم فرهنگ عبارت است از کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از نسل طوربه

که در تمام مدت  اییدهعنوان پدتوان بهفرهنگ را می پژوهشگرانکند. به عقیدۀ دیگر انتقال پیدا می

که فردی، فرهنگی را به سازمان یا به نظر وی هنگامی کرد.وتحلیل تجزیه ،اطراف ما را احاطه کرده است

وجود آمدن، جای گرفتن و وضوح چگونگی بهتواند بهمی آورد،به داخل گروهی از سازمان به ارمغان می

شش ویژگی  د و سپس تغییر دهد.کندرآورد، مدیریت  توسعۀ آن را ببیند و سرانجام آن را زیر نفوذ خود

 اند:فرهنگ را در بسیاری از تعاریف فرهنگ به شرح زیر عنوان کرده

  ؛قابل یادگیری است. 1

  ؛اشتراکی است. 2

  ؛به نسل دیگر قابل انتقال است یاز نسل. 3

  ؛نمادی است )استفاده از یک چیز برای نشان دادن چیز دیگری(. 4

  ؛شود(الگوست )تغییر در یک بخش به تغییرات در بخش دیگر منجر می دارای .5

 .(6) قابل تعدیل است. 6

توان نتیجه گرفت که رفتار انسان اصوالً بر باورهای های آن میبا توجه به مفهوم فرهنگ و ویژگی

ی دارند. صورت نسبی در جامعه پذیرش زیادگوییم که بهفرهنگی متکی است. باورهایی را فرهنگی می

گاهی ریشه در شرایط تاریخی یا جغرافیایی یا مذهبی یا حوادث ویژه و یا  ؛منشأ این باورها متفاوت است

در علم دارد. ولی آنچه مسلم است این است که بخش اعظمی از باورهای فرهنگی در قالب اصول اعتقادی 

 .(7) تواند از تعامالت سازمانی ناشی شودشوند یا همچنین میظاهر می

ای است که نمایشگر ها و باورها( الیه)ارزش اصلی تشکیل شده است. نخستین الیه ۀفرهنگ از دو الی

هاست. الیۀ دیگر فرهنگ، ها و افسانهنمادهای ملموس مانند طرز پوشش، رفتار، مراسم، تشریفات، اسطوره

یندهای فکری امفروضات، باورها و فرهای زیربنایی، ای یا شالودۀ اساسی فرهنگ است که به ارزشالیۀ پایه

دهندۀ دهد. عوامل تشکیلواقع فرهنگ راستین سازمان را تشکیل می ها اشاره دارد. این الیه درافراد و گروه

 . (8) ها و تشریفات و مفروضاتاند از: هنجارها، سنتفرهنگ عبارت
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 که سازمان در آن قرار دارد. درهای جامعه و محیطی است های فرهنگ معموالً بازتابی از ارزشارزش

معتبر برای مشکالت پذیرفته  یهاحلعنوان راهبه اغلبی هستند که هایها و تمایالت و نظرواقع ایده

 اند.شده

 . .و..های کاری مثل اعتقاد به خدا، اعتقاد به کارایی گروه ،مردم باورها یا اعتقادات گوناگونی دارند

بعضی باورها مربوط به نکات جزئی زندگی روزمره و بعضی از آنها در حوزۀ مسائلی است که از نظر فرد، 

دهندۀ تصمیمات بلندمدت و کالن سازمان طور کلی باورهای شکلسازمان  یا جامعه اهمیت زیادی دارد. به

ا باورهای کاربردی را باورهای راهبردی )استراتژیک( و باورهای مشترک اجراکنندگان تصمیمات ر

افزایی فرهنگی و توفیق در تحقق اهداف خود دن این دو دسته باور به همکرنامند. همسو )عملیاتی( می

سوی اخالل و مانع حرکت به سببها صرف خنثی کردن یکدیگر و صورت انرژی نیکند. در غیر اکمک می

واقع  کنند. دروزمره را تعیین میهای خود خواهد شد. باورهای راهنما، جهت حرکت باورهای رهدف

د و باورهای روزمره روشی گیرروشی است که هر کار باید براساس آن انجام  ۀکنندباورهای راهنما، تعیین

ندرت تغییر ین بنیادی بهنشوند. باورهای راهنما مانند قواطور روزانه انجام میاست که کارها عمالً به

 .(9) کنندشوند و متناسب با شرایط تغییر میه، به رفتار روزمره مربوط میکه باورهای روزمردرحالی ،کنندمی

یند افراد ااز طریق این فر .یند اجتماعی استاعامل دیگری که در ایجاد و تکوین فرهنگ مهم است، فر

آشنا شوند ی گروه شوند، با هنجارها گروهگیرند که چگونه جذب کنند. یاد میباز می گروهجای خود را در 

 و رفتار مناسب را فرا گیرند. 

اند. تأکید بر الگوها، صورت عادت پایدار شدهشکل گرفته و به گروهها الگوهایی هستند که در سنت

پیروی از شعارها و نمادهای ارتباط )هر شیء،  ،هارفتارهای ویژه در مراسم عمومی، تشویق به گردهمایی

طور از افراد و همین گروهکنندۀ انتظارهای رود(، همگی بیانکار میبه عمل، رویدادی که برای انتقال معنی

 است. گروهانتظار متقابل آنها از 

کند صورت الگو بازگو میگذشته را به ۀها و کارهای برجستای از تاریخ گذشته است که موفقیتنمونه

شود  سببدلبستگی ایجاد کند و  اعضاکه در طوریبه ،و هدف آن انگیزش و پیروی آنها از آن الگوهاست

 . (10) احساس غرور کنند و به خود ببالند گروهآنان از عضویت در 

 کند:ادگار شاین نیز برای فرهنگ سازمانی سه سطح را عنوان می

تواند ببیند، بشنود و که یک فرد میاست هایی مصنوعات و ابداعات: این سطح شامل تمام پدیده .1

 ؛ها، این سطح قابل مشاهده استجشن و های، مراسم، داستانفناورن، مانند زبا ،احساس کند
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ند یا در گیراست در مورد اینکه، کارها چگونه باید انجام  ییهاهای حمایتی: شامل ارزشارزش .2

العملی باید از خود نشان دهد و رفتار کند. این سطح کمتر قابل مشاهده وضعیت جدید فرد چه عکس

 ؛است

 رایمفروضات اساسی: که شامل عقایدی است در مورد اینکه یک سازمان چگونه باید عمل کند. ب .3

 توسط صورت بگیرد یا ب ،عالی هستند ۀگیری در یک سازمان توسط افرادی که دارای اندیشمثال تصمیم

 .(11) افرادی که در رتبۀ باال قرار دارند. این سطح قابل مشاهده نیست

های های هر جامعه و از شاخصجوامع، داشتن نیروی انسانی سالم و کارامد از سرمایهدر فرایند توسعۀ 

سوی یافته بهآید. به همین دلیل کشورهای توسعهحساب میمهم توسعۀ فرهنگی و انسانی آن جامعه به

اعی های بهداشتی، اقتصادی، اجتماند تا هم شاخصهای محکمی برداشتهورزش همگانی و تربیت بدنی گام

و فرهنگی خود را توسعه بخشند و هم اینکه با داشتن نیروی کار سالم و کارامد برای تحقق دیگر اهداف 

فرهنگی است که با نهادها و ساختارهای اجتماعی  -ای اجتماعیتوسعۀ خود گام بردارند. ورزش پدیده

عی و فرهنگی یک جامعه توان از طریق ورزش دربارۀ سطح پیشرفت اجتماارتباط دارد. از سوی دیگر می

 ملاعواز  متأثر دم،مر بر حاکم (. فرهنگ12داوری کرد و میزان ترقی آن را مورد قضاوت قرار داد )پیش

ها و رفتارهای فردی و گروهی مردم را تحت تأثیر قرار این عوامل، باورها، نگرشست. ا جتماعیا مختلف

بر است و در ای بسیار زمانردم یک جامعه پدیدهدهند. تجربه نشان داده است که تغییر در فرهنگ ممی

سختی خصوص در جوامع سنتی بهها بههمراه خواهد داشت. فرهنگصورت تحقق، آثار پایداری را به

 های مدیدی پابرجا خواهند بود.تغییرپذیرند، لیکن در صورت تغییر نیز مدت

هرچند  ؛وجود دارد علوم رفتاری ترین مفاهیمی است که درفرهنگ در رفتار انسان، از مهم نقش

رفتار او را تعیین  ۀگیرد و نیز نحواست. فرهنگ آنچه را که انسان یاد می نشدهطور کامل ارزیابی تاکنون به

 ازای است که آید، باید گفت که فرهنگ پدیدهوجود میکند. در مورد اینکه فرهنگ چگونه بهمی

گیرد. جغرافیای منطقه، تاریخ و رویدادهای قوم، های طبیعی و نیروهای اجتماعی سرچشمه میخواسته

زبان و ادبیات رایج در میان مردم، دین و مذهب، اقتصاد و شیوۀ معیشت مردم در پیدایش فرهنگ اثر 

آورند که بر را پدید می ها و باورهای چیرهای از ارزشو در ترکیبی سازگار با یکدیگر، مجموعه گذارندمی

براساس نتایج تحقیقات باال بودن  .(13) سازدگذارد و ارتباط میان مردم را آسان میرفتار انسانی تأثیر می

های ورزش یرساختزهای عنوان عاملی مؤثر بر بسیاری از کمبودها و ضعفتواند بهسطح فرهنگ می

(. ضرورت 14ای ورزش همگانی تشویق کند )ههمگانی فائق آید و مردم را به حضور در برنامه
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ریزی راهبردی ورزش همگانی در های راهبردی در ورزش همگانی سبب شده است که برنامهیزیربرنامه

و تهدیدها، بررسی شود. پایین بودن سطح فرهنگ جامعه در  هافرصتقالب تحلیل نقاط قوت، ضعف، 

ورزش همگانی، آن را به  شماریباز شهروندان از فواید رابطه با اهمیت ورزش همگانی و ناآگاهی بسیاری 

یکی از تهدیدهای مهم در زمینۀ توسعۀ ورزش همگانی در کشور بدل ساخته است. در این زمینه افزایش 

ریزی و اقدامات در قبال ورزش همگانی نیازمند برنامه آنهادانش و آگاهی مردم، و تغییر در نگرش و رفتار 

 (.15مدون است )

ترین های گوناگون جامعه نفوذ کرده و در حال توسعه است. از مهمیهالو  هابخشزش همگانی در ور

ساز یندهآاند. حضور قشر جوان و و مراکز آموزش عالی هادانشگاهدر حوزۀ توسعۀ ورزش همگانی  هابخش

در جامعه، بر  ورهبهرعنوان نیروهای فعال و و اهمیت نشاط و سالمت این قشر به هادانشگاهکشور در 

های یگاهپاعنوان به هادانشگاهبر آنکه افزاید. عالوهدر حوزۀ ورزش همگانی می هادانشگاهاهمیت نقش 

ی در حوزۀ ورزش همگانی را به بهترین شکل انجام سازفرهنگتوانند وظیفۀ خطیر آموزشی، فرهنگی می

توانند به توسعۀ فزایش دانش دانشجویان، میی الزم در حوزۀ ورزش و اهاآموزشبا  هادانشگاهدهند. 

ی سازفرهنگبستر خوبی برای  هادانشگاهمشارکت در ورزش همگانی کمک شایانی کنند. همچنین 

افزایش چشمگیری داشته  آنهااند که دانش و تجربیات سبب آنکه دانشجویان در شرایط سنیهستند، به

 اند.  است و مستعد ایجاد تغییرات سازنده

ی مردم با ورزش همگانی و فواید آن، از جمله سازآگاهاآگاهی مردم و کمبود تبلیغات در زمینۀ ن

ی مهم پیش روی توسعۀ ورزش همگانی در ایران است. پایین بودن سطح فرهنگ در بین مردم هاچالش

(. اما توجه به این نکته ضروری است که با چاپ کتاب، بروشور، 16نتایج ناآگاهی مردم است ) ازکشور، 

شود. ینمی تنها با کتاب و آموزش حاصل سازفرهنگتوان ورزش همگانی را گسترش داد. مجله و... نمی

 شوند. های میدانی نقش مهمی دارند و باید به کمک آموزش بیایند تا بتوانند مؤثر واقعفعالیت

با توجه به حضور  هاسازمانیافته نیاز دارد. سازمانجانبه و رشد و توسعۀ ورزش همگانی به تالش همه

های رشد و توسعۀ یگاهپاعنوان به هاسازمانمنابع انسانی فراوان، در این میان نقش مهمی را بر عهده دارند. 

توانند نقش بسزایی در توسعه و ند، میمنابع انسانی که همان شهروندان یک شهر و مردمان یک کشور

ین اصل در درونی کردن ورزش ترمهمرسد نظر میسازی فرهنگ ورزش همگانی داشته باشند. بهینهنهاد

ی افراد با فواید ورزش همگانی است. در این زمینه سازآگاههمگانی در بین افراد یک جامعه، آموزش و 

ر نهادینه ساختن ورزش همگانی در بین افراد سازمان و جامعه آموزش در کنار دیگر ارکان نقش بسزایی د
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(. ضرورت ورزش همگانی و توسعۀ آن در کشور آن چنان مورد توجه است که در 17خواهد داشت )

است.  شده پرداختههای توسعۀ ورزش همگانی در کشور یاستراتژتحقیقات بسیاری به بررسی راهبردها و 

عنوان یکی از راهبردهای مؤثر در تدوین استراتژی ورزش همگانی مورد توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی به

های سنی حساس و همچنین عنوان گروهی در بین کودکان و نوجوانان بهسازفرهنگتوجه قرار دارد. 

ترویج و تقویت نشاط و امید از طریق ورزش همگانی، از جمله ارکان اصلی راهبرد توسعۀ ورزش همگانی 

های توسعۀ ورزش همگانی یاستراتژ( از ورزش همگانی ایران و تدوین SWOTدر تحلیل )در کشور است. 

عنوان عامل سازندۀ روانی، جسمانی، تربیتی، فرهنگی و در ایران، از نگرش جامعه به ورزش همگانی به

زش در توسعۀ ور هاسازمانهای جدید یدگاهدعنوان یک فرصت مهم یاد شده است که در کنار اخالقی به

های ورزش همگانی، زمینۀ توسعۀ هرچه بیشتر ورزش همگانی را در همگانی و استقبال مردم از برنامه

کشور فراهم خواهد کرد. البته آنچه نیاز به توجه بیشتر دارد، آن است که نقش فرهنگ و دیدگاه مردم در 

صورت یک تایی بهی سنتی و مناطق روسهافرهنگصورت یک فرصت و در بسیاری از به شهرهاکالن

 (.18برای اقشار زنان جلوه خواهد کرد ) خصوصبهتهدید 

های ورزش همگانی در ذهن و باور مردم یک جامعه سبب خواهد شد ایجاد تصویر مثبت از فعالیت

متجلی شود.  آنهاکه در درازمدت نگرش افراد به ورزش همگانی تغییر کند و این تغییر نگرش در رفتار 

ی رساناطالعی و گستردگی اثرگذارباشد. میزان  هارسانهتواند به عهدۀ می هاتالشز این ی ااعمدهبخش 

تواند محملی مناسب برای توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی در ایران باشد. در طراحی مدل ، میهارسانه

از عنوان یکی ورزش همگانی که در قالب رسالۀ دکتری انجام گرفته، توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی به

و پایدار بر روی توسعۀ ورزش همگانی یاد شده است. توسعۀ فرهنگی ورزش همگانی به  اثرگذارعوامل 

معنای نهادینه شدن و آشنایی هرچه بیشتر شهروندان و احساس نیاز خودجوش به فواید و تأثیرات 

 (.19سودمند ورزش همگانی در سطح جامعه است )

گرفته پنهان مانده، توجه به این مطلب است که فرهنگ انجامی که از دید بسیاری از تحقیقات انکته

و باورهای مردم در زمینۀ ضرورت و اهمیت ورزش همگانی است که از طرق گوناگون  هاارزشی از امجموعه

یده شده است که تندرهمارتقا در آن حاصل خواهد شد. نکتۀ دیگر آن است که فرهنگ با عوامل بسیاری 

شود. در نگاه اول شاید تغییر در فرهنگ مردم یمهب، سنت و همۀ این موارد را شامل اقتصاد، آموزش، مذ

مدت و یانمتوان در بازۀ زمانی های مدون و منظم، مییر باشد، اما با برنامهناپذانجامیک جامعه کاری 

به نتایج مطلوبی دست یافت. با توجه به نیروی جوان کشورمان و اهمیت سالمت عمومی و نشاط  بلندمدت
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ی پیشبرد و توسعۀ کشور، ضرورت توسعۀ ورزش همگانی با هاراهعنوان یکی از و شادابی در جامعه به

ن و همچون اماک هابخشرویکرد فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه، در کنار رشد و توسعۀ دیگر 

شود. با توجه به اهمیت یماحساس  شدتبه هابرنامهریزی، بودجه و اجرای صحیح ها، برنامهیرساختز

پذیر جامعۀ ما، مانند زنان، دختران و خصوص قشر آسیبورزش همگانی برای اقشار مختلف جامعه و به

قولۀ ورزش همگانی و تنیدگی عوامل فرهنگی، سیاسی، مذهبی و باورهای دینی در مسالمندان، و درهم

های فرهنگی گامی ها و مؤلفهدست، بر آنیم تا بتوانیم با شناسایی شاخصهایی از این حضور در فعالیت

 در جهت توسعۀ ورزش همگانی در کشورمان برداریم.

 

 روش تحقیق

اجرا  این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که به شیوۀ توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی به مرحلۀ

های همگانی و درآمده است. جامعۀ پژوهش حاضر شامل کلیۀ مدیران و کارشناسان فدراسیون ورزش

مدیران و کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران، مدیران و کارشناسان معاونت ورزش همگانی وزارت 

و فناوری، مدیران و ورزش و جوانان، مدیران و کارشناسان ادارۀ کل تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات 

نفر بودند که از این میان و با  800کارشناسان معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به تعداد 

پس از آن عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. نفر به 260استفاده از جدول تعیین حجم نمونۀ مورگان 

پرسشنامه برگشت داده شد که  260ان پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان توزیع شد و از این می 290

پاسخ داده بودند، برای  سؤاالتصورت کامل به که به آنهاعدد از  248 هاپرسشنامهپس از بررسی 

نفر  15وتحلیل آماری انتخاب شدند. برای تهیۀ پرسشنامه در مرحلۀ اول از روش مصاحبۀ عمیق با تجزیه

انی استفاده شد و پس از بررسی و کدگذاری کدهای از استادان و متخصصان حوزۀ فرهنگ و ورزش همگ

های نهایی پرسشنامه استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین گویه هامصاحبهشده در یینتع

ها دست آمد. همچنین این گویهکد باز متمایز به 92کد اولیه و  163تعداد  هامصاحبههای یبررسشد. در 

گویه دارای بار عاملی  35گویۀ اولیه در تحلیل عاملی  48اند. از مجموع هکد محوری تحلیل شد 7در 

های هر برای محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمره. اندشده واردمناسب بوده و در تحقیق 

 912/0ی پرسشنامه و واریانس کل محاسبه شد، سپس مقدار ضریب آلفا به میزان هاسؤالیرمجموعه ز

(، بعد 5تا  1 سؤاالتسؤال ) 5بعد شامل ابعاد اصول و ساختار دارای  7شد. این پرسشنامه در محاسبه 

(، امکانات 15تا  11 سؤاالتسؤال ) 5ی حمایتی دارای هاارزش(، 10تا  6 سؤاالتسؤال ) 5آموزش دارای 



 731                                                                  شناسايی عوامل مؤثر بر توسعة فرهنگ ورزش همگانی در ايران 

 

 

(، 25تا  21 تسؤاالسؤال ) 5(، اقتصاد خانواده دارای 20تا  16 سؤاالتسؤال ) 5ها دارای یرساختزو 

های کلی نظام ورزش کشور دارای یاستس( و 30تا  26 سؤاالتسؤال ) 5ی دینی دارای هاارزشعقاید و 

وتحلیل وسیلۀ آزمون تجزیهبه هادادهوتحلیل تجزیه( طراحی شده است. 35تا  31 سؤاالتسؤال ) 5

به  SPSS23 افزارنرمبا استفاده از  هادادهوتحلیل ( و تجزیهLSDواریانس و آزمون آنووا و آزمون تعقیبی )

 انجام رسیده است.

 

 ی تحقیقهاافتهنتایج و ی

درصد نمونه و  9/37 هاخانمنفر آقا بودند که  154نفر خانم و  94از نظر فروانی جنسیتی در این تحقیق 

 دهند.یمرا تشکیل  مطالعه مورددرصد نمونۀ  1/62آقایان 

 7/69نفر ) 173از نظر میزان تحصیالت، بیشترین تعداد افراد دارای مدرک کارشناسی و به تعداد 

درصد( بیشترین  3/30نفر ) 75درصد( بودند و بعد از آن، مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری به تعداد 

 . انددادهتعداد را به خود اختصاص 

 1/66) نفر بودند 164سال و به تعداد  55تا  36ی از نظر سنی بیشترین تعداد افراد نمونه در ردۀ سن

دهند. کمترین ردۀ یمدرصد(نمونه را تشکیل  4/30سال  35تا  26درصد(. همچنین بعد از آن ردۀ سنی 

 سال است. 25سنی نیز کمتر از 

درصد(  تشکیل  1/89نفر و ) 221از نظر فراوانی شغلی، بیشترین تعداد نمونه را کارشناسان به تعداد 

 شوند.یمدرصد حجم نمونۀ آماری را شامل  9/10نفر  27دهند. مدیران نیز با فراوانی یم

سال  15از نظر میزان فراوانی در سابقۀ کار، بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان با سابقۀ کار بیش از 

با  سابقهکمو درصد( است. همچنین کمترین فراوانی مربوط به کارکنان جوان  1/70نفر ) 174و به تعداد 

 درصد( است.  2/7نفر ) 18سال و به تعداد  5سابقۀ کمتر از 

درصد( استخدام  9/64نفر ) 161از نظر نوع و شرایط استخدام افراد نمونه، بیشترین تعداد کارکنان 

صورت قراردادی دارند. از درصد( وضعیت استخدامی به 6/9اند. همچنین کمترین تعداد کارکنان )رسمی

درصد( دارای  1/14نفر ) 35اوانی نوع رشتۀ تحصیلی در بین افراد نمونۀ مورد مطالعه، تعداد نظر فر

 اند.درصد( دارای تحصیالت تربیت بدنی 9/85نفر ) 213تحصیالت غیر تربیت بدنی و 

سؤال  48از تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی استفاده شد. از مجموع  موردنظربرای ساخت پرسشنامۀ 

ی را سؤال 35گویه پرسشنامۀ  35دارای بار عاملی مناسب بودند و در تحقیق باقی ماندند. این گویه  35
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( KMOی اطالعات تحقیق استفاده شد. آزمون کفایت نمونۀ بارتلت )آورجمعتشکیل دادند که از آن برای 

استفاده از تحلیل  برای تحلیل عاملی به انجام رسید و از این حیث هانمونهبرای تعیین کافی بودن تعداد 

 عاملی تأیید شد.

 برای بررسی کفايت نمونه  KMOآزمون بارتلت و شاخص. 1جدول 

 913/0 یبردارنمونهشاخص کفايت 

 2041/1 (BTSشاخص بارتلت )

 0001/0 سطح معناداری

 

ۀ آن دهندنشان( و به یک نزدیک است، 913/0( که برابر با )KMOنتایج آزمون بارتلت و شاخص )

 (. 1است که تعداد نمونه برای انجام تحلیل عاملی مناسب است )جدول 

تحقیق دارای  سؤاالتو عوامل اولیه و استخراجی نشان داد که  هااشتراکهمچنین نتیجۀ بررسی 

عامل موجود در  35( هستند و از این نظر 1استخراجی مساوی با عدد ) و اشتراکاولیه  اشتراک یرمقاد

بندی عوامل مؤثر در توسعۀ شوند. نتایج آزمون فریدمن برای رتبهیل عاملی استفاده میتحقیق در تحل

بیانگر آن است که از مجموع عوامل  هارتبهفرهنگ ورزش همگانی به شرح زیر است. میانگین 

 ی دینی در بینهاارزششده، عامل اصول و ساختار در ردۀ اول قرار دارد. همچنین عامل عقاید و ییشناسا

 (.2عوامل مؤثر در توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی در جایگاه آخر قرار دارد )جدول 

 

 بندی عوامل در توسعة فرهنگ ورزش همگانی در ايران. نتايج آزمون فريدمن برای رتبه2جدول 

 میانگین رتبه عوامل مؤثر در توسعة فرهنگ ورزش همگانی
 45/7 اصول و ساختار

 24/6 بعد آموزشی

 97/5 کلی نظام ورزش کشور هاییاستس

 89/5 اقتصاد خانواده

 51/4 ی حمایتیهاارزش

 73/3 هایرساختزامکانات و 

 48/2 ی دینیهاارزشعقاید و 

 

 های پرسشنامة شناسايی عوامل مؤثر در توسعة فرهنگ ورزش همگانی. تحلیل عاملی گويه3جدول 

 اولويت انحراف میانگین عوامل مؤثر در توسعة فرهنگ ورزش همگانی 

 1 541/0 53/5 استفاده از نخبگان در نظام ورزش کشور
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 2 573/0 41/5 اصالحات اساسی در ساختار ورزش کشور 

 3 578/0 18/5 های اصلی سیستم مدیریت کشوریتاولوعنوان یکی از توجه به ورزش همگانی به

 4 591/0 95/4 افزایش کارایی سیستم آموزشی در ورزش در سطح مدارس کشور

 5 611/0 82/4 عنوان مدرسان ورزش در مدارس کشوراستفاده از نخبگان و متخصصان به

 6 673/0 71/4 یافتهی توسعهکشورهاهای رقابتی یتمزعنوان یکی از به محورسالمتتوجه به ورزش 

 7 695/0 62/4 های کشورتصویب قوانین مدون در راستای اجباری شدن ورزش همگانی در تمامی سازمان

 8 712/0 57/4 ی تشویقی برای توسعۀ ورزش همگانی در بین مردم در سراسر کشورهاطرحایجاد 

 9 844/0 45/4 توجه به قانون اساسی در راستای ایجاد خدمات ورزشی رایگان در سراسر کشور

 10 912/0 23/4 ورزشیهای خدمات ینههزی برای افزایش سرانۀ ورزشی مردم ایران و کاهش اعتبار کافتخصیص 

 11 832/0 01/4 کارگیری آن در خانوادهتوجه به آموزش قشر جوان و میانسال برای درک ضرورت ورزش و به

 12 781/0 95/3 عنوان بهترین فعالیت فراغتی برای تمامی سنین، در بین والدینعدم اعتقاد به ورزش به

 13 654/0 81/3 شهرهاکالن های ورزشی کافی، نسبت به جمعیت باالینبود سالن

 14 973/0 77/3 های ورزشی مناسب در مناطق روستایینبود سالن

 15 07/1 62/3 کشور در سطحهای ورزشی موجود نامناسب بودن تجهیزات بسیاری از سالن

 16 11/1 52/3 های ورزش همگانی برای اقشار خاص مانند معلوالنیرساختزعدم توسعۀ 

های ورزشی مناسب برای بانوان برای حضور هرچه یرساختزین تأمتوجهی به بی

 های ورزشیبیشتر در فعالیت
36/3  21/1  17 

12/3 های ورزشی برای بانوانفرهنگ سنتی شهرها و روستاها و عدم پذیرش فعالیت  17/1  18 

توجهی علما و مراجع دینی به اهمیت ورزش همگانی برای تشویق اقشار مردم به بی

 های ورزش همگانیفعالیت حضور در
84/2  944/0  19 

27/2 ی دینی هاارزشتوجهی به بعد نشاط اجتماعی و تندرستی از بی  18/1  20 

 

ین عامل در راستای ترمهمدهد که یمهای نشان براساس بار عاملی گویه هادادهوتحلیل نتایج تجزیه

توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی در کشور، استفاده از نخبگان و متخصصان در نظام ورزش کشور خواهد 

شده است.  ییشناسامؤثر  عاملعنوان دومین بود. همچنین اصالحات اساسی در ساختار ورزش کشور به

شناسایی شده  مؤلفهآخرین  عنوانی دینی بههاارزشتوجهی به بعد نشاط اجتماعی و تندرستی از بی

 (. 3است )جدول 

 

 یریگجهینتبحث و 

گرفته در حوزۀ ورزش آشکار ی انجامهاپژوهشآنچه اهمیت این پژوهش را نسبت به بسیاری از 

 هاستسالعنوان زنگ خطر های ورزشی در بین اقشار گوناگون جامعه است که بهکند، کاهش فعالیتیم

همراه خواهد داشت. نتایج این ی برای کشورمان بهاگستردهجهی به آن تبعات توو بی است درآمدهبه صدا 

دهد که استفاده از نخبگان در نظام ورزش کشور و اصالح ساختار ورزش کشور با بار یمتحقیق نشان 
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عنوان پایه و اساس توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی در بین مردم مطرح است. به 41/5و  53/5عاملی 

عنوان اولین بندی مجموع عوامل نتایج این پژوهش نشان داد که اصول و ساختار بهث رتبههمچنین در بح

اولویت مطرح برای ایجاد تغییرات مثبت در توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی مطرح است. توجه به این نکته 

دی صورت فراینضروری است که برای توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی در بین مردم باید به این عوامل به

 ، درمانی قطعی برای وضع موجود نخواهد بود.مسئلهبه این  مدتکوتاهنگریست و نگاه یکجانبه و 

پژوهشگران بسیاری در تحقیقات خود بر اهمیت ورزش همگانی در بین انواع ورزش تأکید فراوانی 

(. اهمیت ورزش همگانی برای افزایش 20) اندرساندهو ضرورت آن را با تحقیقات فراوان به اثبات  داشته

ی هاراهنشاط اجتماعی و سالمت عمومی بر کسی پوشیده نیست و در تحقیقات گوناگون ابعاد متفاوتی از 

و بررسی قرار گرفته است. آنچه  بحث موردتوسعه و موانع موجود برای توسعۀ ورزش همگانی در کشور 

توجه پژوهشگران قرار گرفته، آموزش صحیح و اصولی  در جدیدترین تحقیقات داخلی و خارجی مورد

ی هانسلی توسعۀ پایدار آن در بین هاراهشک آموزش صحیح در عرصۀ ورزش همگانی از (. بی21است )

سازی یک فرهنگ، یکی از بهترین رویکردها، آموزش اقشار ینهنهادمتمادی مردم کشور است. برای ایجاد و 

ساز کشورند و با مداومت بر آموزش اصولی در یندهآ(. نسلی که خود 22) پایه برای اصالح یک نسل است

 توان به تغییر نگرش کودکان امروز و پدران و مادران آینده امیدوار بود.این نسل، می

استفاده از تفکر نوین و خالق در توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی یکی از کلیدهای طالیی برای پیشبرد 

ی دقیق هاپژوهشتفکر خالق در گسترش فرهنگ ورزش همگانی در چارچوب  اهداف در این حوزه است.

یافته به میزان (. کشورهای توسعه23یر خواهد بود )پذامکانیری از الگوهای موفق جهانی گبهرهو 

اند. برای تغییر یک نگرش در بین اقشار گوناگون جامعه باید بهای را حل کرده مسئلهچشمگیری این 

حدی اهمیت دارد که باید برای دستیابی . گسترش سالمت عمومی در جامعۀ اسالمی بهسنگینی پرداخت

های اخیر نیز بر اهمیت استفاده گرفته در سالها را با جان و دل تقبل کرد. تحقیقات انجامینههزبه آن این 

 گرایانه در این زمینه تأکید داشته است.از رویکرد خالقانه و نخبه

قوانین دقیق و مدون برای نهادینه کردن فرهنگ ورزش همگانی، توفیق چندانی  یری ازگبهرهبدون 

توانیم از تفکرات خالق و مبتکرانه در راستای توسعۀ ورزش همگانی بهره نخواهیم داشت. زمانی می

که در سیستم سازمانی (. زمانی24بیشتری ببریم، که پشتوانۀ قانونی مناسبی برای آن وجود داشته باشد )

دهیم، بدون مهیا کردن یمورمان تنها شعار سالمت و تندرستی کارکنان و ورزش برای کارکنان را سر کش

توانیم به دستیابی به این مهم امیدوار باشیم. تحقیقات بسیاری در زمینۀ قوانین برای اجرای دقیق آن نمی
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رسیده است. اما بستر مناسبی ی و افزایش بازدهی کارکنان به انجام وربهرههای ورزشی در فواید فعالیت

رسد نظر مییقی آن ایجاد نشده است. در این زمینه بهتشوبرای ایجاد قوانین و راهکارهای تنبیهی و 

نحو بسیار بهتری به و توسعۀ ورزش را به محورسالمتنیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، رویکرد 

عنوان الگوی مناسبی تواند بهکه می اندداشتهی بسیاری هاو در این زمینه موفقیت انددرآوردهمرحلۀ اجرا 

 کار رود.برای سایر سازمان به

برای توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی در بین اقشار مردم تنها آموزش به اقشار پایه برای تغییر یک 

دهد نگرش والدین در حضور یا عدم حضور فرزندان در یمنشان  هاپژوهشنخواهد بود.  گشاگرهنسل 

یرگذار است. والدین ورزشکار تمایل بیشتری برای حضور فرزندانشان در تأثهای ورزشی بسیار فعالیت

(. در کنار 25است ) مسئلهبیانگر اهمیت نگرش والدین به این  مسئلههای ورزشی دارند. این عرصۀ فعالیت

ید والدین نیز به اهمیت ورزش همگانی برای توسعۀ سالمت فرزندان، خود و سایر آموزش به اقشار پایه با

عنوان مانعی بر های ورزشی داشته باشند تا بهافراد جامعه پی ببرند و از این رهاورد نگاه مثبت به فعالیت

وضوع های ورزشی مطرح نباشند. تحقیقات بسیاری به اهمیت این مسر راه مشارکت فرزندان در فعالیت

 .اندبرشمردهو نگرش والدین را عامل مؤثری در این حوزه  پرداخته

، محورسالمتهای مناسب برای توسعۀ ورزش همگانی و تفریحی و در نهایت ورزش یرساختزنبود 

ها در بین عوامل یرساختزین تأمکه  مسئلهحلقۀ مفقودۀ زنجیر توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی است. این 

است، و اینکه وجود  مسئلهی قرار دارد، یک ارتبهمؤثر در توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی در چه 

ۀ دیگری است. با آموزش مسئلهای مناسب را شرط کافی برای توسعۀ ورزش همگانی برشمریم، یرساختز

اهیم یافت. در بسیاری از های مناسب به موفقیت دست نخویرساختزمناسب و مؤثر و بدون داشتن 

(. 26گرفته به ضعف اماکن ورزشی موجود در حوزۀ ورزش همگانی اشاره شده است )ی انجامهاپژوهش

اماکن ورزشی که هم به لحاظ تعداد و هم از نظر استانداردسازی تجهیزات در جایگاه مطلوبی قرار ندارند 

خورد و نیازمند عزم ملی یمایی بیشتر به چشم و این بحران برای شهرهای دور از پایتخت و مناطق روست

 جانبه است.و همه

ی سرشار از نشاط و تندرستی استوار بوده و آن اجامعهتفکر دینی و اسالمی اصیل، همواره بر ایجاد 

ی توجهکمدر این روزها در اثر  متأسفانهی بر تعالی روحی و معنوی جامعۀ اسالمی برشمرده است. امقدمهرا 

 کمرنگبسیار  مسئلهها، در کشور عزیزمان ایران که نمونۀ بارز جامعۀ اسالمی است، این یتاولوجایی و جابه

بر اهتمام به مسائل دینی و معنوی، ورزش و تندرستی شده و نیازمند آن است که علما و مراجع دینی عالوه
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ند. توسعۀ فرهنگ ورزش ی خود قرار دههاآموزشعنوان یک مبلغ در اولویت جامعۀ اسالمی را نیز به

های ناشی از آن متوجه قشر یانزجانبه است. همگانی، در جامعۀ امروزی ایران، نیازمند عزم و توجه همه

ین به پویش سراسری نیاز دارد؛ پویشی که در راستای آن از حرف تا عمل راه بنابرایا گروه خاص نیست، 

در دستیابی به آن  روزروزبهتوان این پژوهش میبسیاری است؛ راهی که با برداشتن موانع یادشده در 

 بود. ترموفقنتایج 
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