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چکیده
این  است.  گرفته  انجام  ایران  همگانی  ورزش  سیاست گذاری  بر  مؤثر  مؤلفه  های  شناسایی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
پژوهش ازنظر هدف در شمار پژوهش های کاربردی و از منظر ماهیت داده های پژوهشی جزو تحقیقات طرح آمیختۀ 
اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، شانزده نفر از مدیران و کارشناسان خبرۀ ورزش همگانی نمونۀ آماری درنظر 
گرفته شدند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شد و به روش استرابرت 
و کارپنتر )2011( کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد. جامعۀ آماری در بخش کّمی مدیران فدراسیون ورزش های همگانی، 
همگانی  ورزش  هیئت های  رؤسای  و  فدراسیون  پوشش  تحت  انجمن های  رؤسای  فدراسیون،  کمیته های  رؤسای 
استان ها بودند )دویست نفر( که نمونه  ها به شیوۀ تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش نامۀ محقق  ساخته ابزار گردآوری 
داده های پژوهش در این مرحله بود. گویه های این پرسش نامه از مصاحبۀ نظام مند با مدیران و کارشناسان خبره و پیشینۀ 
پژوهش استخراج شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه را چند تن از استادان متخصص تأیید کردند و روایی سازه 
 .)α= 0/83( آلفای کرونباخ محاسبه شد با روش  پرسش نامه  پایایی  تأیید شد.  اکتشافی  تحلیل عامل  از  استفاده  با 
تحلیل داده ها در این بخش با استفاده از نرم  افزار آماری SPSS و با آزمون ویلکاکسون انجام شد. نتایج پژوهش نشان 
داد که مؤلفه های مؤثر بر سیاست گذاری ورزش همگانی ایران شامل مؤلفه های سازمانی، باورها و فرهنگ ها، شرایط 
اقتصادی، تحلیل، تفسیر و تدوین علمی و مطالعات و پژوهش هاست. بنابراین ضرورت دارد سیاست گذاری ورزش 

همگانی ایران مبتنی بر مؤلفه های شناسایی شده  و تحلیل شده در این پژوهش باشد.

واژگان کلیدی: ورزش همگانی، سیاست گذاری ورزش، ایران.

مقدمه

بسیاری از تحلیل گران علوم سیاسی معتقدند شناخت فرایندهای 
این عرصه،  بر  و نظری حاکم  بنیادهای معرفتی  سیاست گذاری، 
ابزارها، تاکتیک ها و روش ها به کنش گران و محققان کمک می کند 
تا به گفتۀ دیوید ایستون،3 به »جعبه سیاه سیاست گذاری ها« دست 
یابند. در این میان، شیوه و بیان و گفتمان موجود در سیاست ها، که 
در هر فرایند سیاست گذاری وجود دارد، راهنمای خوبی برای این 

شناخت  است. با نگاهی علمی و محققانه به شناخت فرایندها و 
بنیادهای نظری حاکم بر فرایند سیاست گذاری در ایران و عوامل 
آن  تأثیر  و  شناسایی  را  سیاست گذاران  جامعۀ  می توان  تأثیرگذار، 
اگرچه  کرد.  تحلیل  و عقالیی سیاست گذاری  منطقی  روند  بر  را 
الگوهای  ابزارهای دقیق علمی و  به  ارزیابی سیاست ها  تحلیل و 
معتبر نیاز دارد، دست یابی به این مهم مستلزم تبیین وضع مطلوب، 
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و  بین دو وضع مطلوب  و تحلیل شکاف  شناسایی وضع موجود 
موجود است )اشتریان، 1387(.

نظام سیاست گذاری در ایران بنیادهای معرفتی و نظری خاصی 
هستند.  خود  با  متناسب  فنون  و  ابزارها  به وجودآورندۀ  که  دارد 
این  شناخت  سیاست گذاری،  و  سیاست  شناخت  برای  ازاین رو، 
آینده  سیاست گذاری  فرایندهای  بهینه سازی  به  یک سو  از  بنیادها 
کمک شایانی می کند و ازسوی  دیگر ما را با نقاط قوت و ضعف 
)الوانی و شریف زاده، 1383(.  آشنا می سازد  و خألهای موجود 
حرکت  به  را  مردم  می خواهید  اگر  می گوید:  لوترکینگ  مارتین 
از  که  باشد  چشم اندازی  هدفی  به سوی  باید  حرکت  وا دارید، 
چیزی  گیرد،  بهره  مهمی  ارزش های  از  است،  مثبت  آن ها  نظر 
الزامی  باید به روشی  نیز  را به آن ها بدهد که آرزویش را دارند و 
عرضه شود که مردم احساس کنند برای پیگیری آن اشتیاق دارند 
)طرح اجمالی سند جامع ورزش کشور، 1381(. با اینکه بیشتِر 
بودجه هایی  آن ها  از  بسیاری  و  دارند  ملی  سیاست های  دولت ها 
از  کمی  تعداد  می دهند،  اختصاص  بین المللی  طرح های  به  را 
مساعدت  هدایت/  برای  را  هماهنگی  سیاسی  چارچوب  آن ها 
یا  قانون  وضع  با  بین المللی،  سطح  در  ورزش1  توسعۀ  برنامۀ 
و  اختصاصی  و  صریح  برنامه های  و  روشن  تنظیمی  راهبردهای 
)Kim, 2001(. هرچند  داده اند  توسعه  متعهد،  بودجه های  البته 
ورزش امري اجتماعي است، ولي در تحلیل این پدیده بر مبناي 
فرضیه ها و نظریه هاي علوم اجتماعي، در قیاس با بسیاری از امور 
تحلیل  در  کرد.  برخورد  بیشتری  احتیاط  با  باید  دیگر،  اجتماعي 
عمل  بین رشته ای  پدیده هاي  تحلیل  مبناي  بر  باید  ورزش  پدیدۀ 
جامعه شناسي،  فرهنگ،  با  ورزش  امروزه  شك  بدون  زیرا  کنیم، 
است.  یافته  تنگاتنگی  پیوند  سیاست  و  اقتصاد  روان شناسي، 
با  هم زمان  مي توان،  اجتماعي  پدیده هاي  تحلیل  در  درحالی که 
توجه  به شرایط دیگر، عامل یا شرایطی را )بسته  به نوع پدیده( عامل 
اصلي دانست. در دیدگاه جامعه شناختي کارکردگرایي، ورزش با 
بر  کید  تأ و  افراد  پرخاشگري  انرژي  و  تنش ها  و  هیجان ها  تخلیۀ 
است  مؤثر  سیاسي  جامعه پذیري  در  اجتماعي  مثبت  ارزش هاي 
و باعث تقویت وحدت ملي و ثبات و تعادل اجتماعي مي شود. 
تعادل اجتماعي حفظ مي شود که  و  ثبات  این دیدگاه، زماني  در 
است  صورتي  در  آن هم  و  باشند  سازگار  باهم  محیط  و  ارزش ها 
که ارزش هاي جامعه، ازطریق یک  روند باکفایِت جامعه پذیري، 
 .)Malakoutian, 2009( به خوبی به نسل هاي جدید منتقل شود
ورزش همگانی با بطن جامعه مرتبط است و هدف آن انتشار 
نشاط و شادابی، باالبردن روحیه و افزایش انگیزه، داشتن زندگی 
سالم در بعد فردی و اجتماعی، کم کردن ناهنجاری های خانوادگی 
و اجتماعی در کنار تقویت قوای جسمانی و ازبین بردن مشکالت 
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روحی و روانی در اقشار گوناگون جامعه، اعم از مرد و زن و پیر و 
جوان، است. به همین سبب، پرداختن به آن و ِاعمال سیاست های 
صحیح برای رسیدن به اهداف آن، اگر مهم تر از پرداختن به ورزش 
قهرمانی نباشد، کمتر از آن نیست. چه بسا فرایند سیاست گذاری 
جذب  و  مطلوب  جایگاه  به  آن  رساندن  و  همگانی  ورزش  در 
نوجوانان هستند،  و  جامعۀ هدف، که همان خانواده ها و جوانان 
به توجه و هماهنگی  به علت گستردگی آن بسیار پیچیده است و 
بیشتر میان حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و همکاری 
متقابل نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در فرهنگ سازی، 
گاه سازی، اطالع رسانی، ایجاد امکانات کم هزینه و سهل الوصول  آ

برای اقشار مختلف اجتماع نیاز دارد. 
تاکنون پژوهش یا مطالعه ای دربارۀ بررسی فرایند سیاست گذاری 
در ورزش همگانی و حتی در عرصۀ ورزش صورت نگرفته است 
شده،  بررسی  ورزش  و  سیاست  مقولۀ  اندکی  پژوهش های  در  و 
فقط حوزه هایی خاص از بحث سیاست و ورزش پوشش داده  شده 
است. پژوهش حاضر، از حیث بررسی فرایند سیاست گذاری در 
ورزش همگانی ایران، کاری جدید است و تاکنون پژوهشی در این 
زمینه صورت نگرفته است. از پژوهش های داخلی که بی ارتباط با 

پژوهش حاضر نیست، می توان به پژوهش های زیر اشاره کرد: 
ملکوتیان )2009( در پژوهشی با عنوان »سیاست و ورزش« 
بر  است.  پرداخته  سیاست  و  ورزش  رابطۀ  گوناگون  جنبه های  به 
اساس این بررسی، رابطۀ ورزش و سیاست رابطه ای دوطرفه است. 
ورزشی،  راهبرد  اجرای  و  تدوین  طریق  از  سیاست،  ازیک طرف 
تحکیم  طریق  از  ورزش،  ازطرف دیگر  و  دارد  تأثیر  ورزش  در 
ارزش های انسانی و هم بستگی ملی و افزایش مشارکت سیاسی، 
در سیاست تأثیر می نهد و البته خود نیز، به ویژه در زمان برگزاری 
قرار  جهانی  قدرت های  استفادۀ  مورد  بین  المللی،  ورزش های 
»علل  عنوان  با  پژوهشی    )2013( و همکاران  دوستی  می گیرد. 
یافته های  اساس  بر  داند.  انجام  ورزش«  به  سیاست مداران  ورود 
مدیران  ورود  با  مرتبط  عوامل  بخش  در  متغیر   73 پژوهش،  این 
سیاسی به ورزش شناسایی  شده است. می توان   گفت که، در میان 
عوامل مرتبط با حضور مدیران سیاسی، علل ورود مدیران سیاسی 
می رسد.  به نظر  مهم تر  متغیر(   31( آن  در  دخالت  و  ورزش  به 
هولیهان2 )2005( در مطالعه ای به توسعۀ چارچوبي براي تحلیل 
تدوین سیاست گذاری بخش عمومي ورزش انگلستان می پردازد. 
وی الگوی مراحل، تحلیل سازمانی، الگوی چندمرحله ای جریان 
و ساختار ترکیبی پشتیبان را ارائه می کند و سپس ساختاري مناسب 
قوت  نقاط  بر  که  ورزش،  عمومي  بخش  سیاست گذاری  براي 
ویژه ای  کید  تأ و  می نماید  ارائه  دارد،  کید  تأ موجود  ساختارهای 
دارد.  حوزه  این  در  نهادها  همۀ  متقابل  همکاری  ساختارهای  بر 
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ورزش  »سیاست  عنوان  با  تحقیقی   )2015( سیسیلیا1  و  ژوزف 
بود که سیاست های  این  از  نتایج حاکی  دادند.  انجام  در سوئد« 
ورزشی در سوئد نتیجۀ رابطه ای بلندمدت بین دولت های ملی و 
محلی و باشگاه های غیرانتفاعی و با عضویت داوطلبانه است که 
از ورزش های سازمان یافته منجر می شود.  به حمایت گسترده ای 
دولت  می شود،  تعریف  ضمنی  قراردادی  با  که  رابطه،  این  در 
دربارۀ میزان و هدف بودجه تصمیم می گیرد و دریافت کننده، یعنی 
کنفدراسیون ورزش سوئد، جزئیات مربوط به توزیع و مدیریت را 
به  که   ،)2017( پژوهش سارجیت سینگ2  نتایج  می کند.  تعیین 
سیاست ها و راهبرد های توسعۀ ورزش همگانی در کشور مالزی 
پرداخت، حاکی از آن بود که دولت مالزی از طریق وزارت ورزش 
و جوانان سه برنامۀ بزرگ ملی برای افراد در تمام سنین راه اندازی 
کرده است. این سه برنامه »مالزی متناسب«، »روز ملی ورزش« 
و »الهام بخشیدن« است. این برنامه ها در تمام پانزده ایالت و بیش 
از 120 بخش سازمان دهی شده و تمام مردم را، با هرگونه زندگی و 
در هر سن، دربر می گیرد. هدف اصلی این سیاست ورزشی تبدیل 
ورزش به فرهنگ در زندگی روزمرۀ مردم بود. اهداف و راهبرد های 
مشخص شده در این سیاست تضمین می کند که تمام تالش ها در 
این راستا، همراه با تالش ها برای رسیدن به وضعیت توسعه یافته در 

کشور مالزی، به موفقیت بینجامند.
است  آن  از  حاکي  زمینه  این  در  صاحب نام  کشورهاي  تجربۀ 
مرهون  کشورها  این  در  همگاني  ورزش  توسعۀ  و  پیشرفت  که 
در  آن هاست.  گستردۀ  همکاري  و  مردم  و  دولت  سرمایه گذاری 
مطالعه ای که بر روي 126 کشور جهان انجام  شده مشخص شد 
که، هرچند 92 درصد از این کشورها تربیت بدنی را براي تمامي 
درصِد   71 در  فقط  می دانند،  و الزم االجرا  اجباري  اقشار جامعه 
 29 در  و  است  هماهنگ  اجتماعي  نیازهاي  با  تربیت بدني  آن ها 
درصِد دیگر، وسیله اي است براي رسیدن به اهدافي غیر از ماهیت 
سیاست هاي  درحال توسعه،  کشورهاي  درصد   60 در  ورزش. 
در  همچنین  مي ماند.  باقي  کاغذ  روي  و  شعار  حد  در  ورزشي 
و  کرده  تعیین  قانون  آنچه  فاصلۀ  که  شد  مشخص  مطالعه  این 
 .)1386 همکاران،  و  )غفوري  است  فراوان  مي شود  اجرا  آنچه 
که   ،)1396( همکاران  و  سوادی  پژوهش  یافته های  همچنین 
هرمزگان  استان  در  همگانی  ورزش  توسعۀ  الگوی  طراحی  به 
پرداختند، نشان داد که همگانی شدن ورزش در استان هرمزگان، 
بر اساس چارچوب حمایت عوامل محیطی، مداخلۀ مثبت عوامل 
 از طریق عوامل رفتاری صورت 

ً
مدیریتی، بسترسازی منابع و نهایتا

می پذیرد. پژوهش ایرج پور و همکاران )1396( با هدف بررسی 
تأثیر رسانه های جمعی )فرهنگ سازی، آموزشی، اطالع رسانی و 
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و  ایجاد مشارکت اجتماعی( در توسعۀ فرهنگی ورزش همگانی 
حرفه ای کشور انجام شد. باتوجه   به یافته های تحقیق و اظهارات 
توسعۀ  در  تأثیرشان  باوجود  جمعی،  رسانه های  آزمودنی ها 
مسئله  این  به  مطلوبی  و  مناسب  توجه  کشور،  ورزش  فرهنگی 
نداشتند. درضمن بیشتر برنامه های ورزشی رسانه ها در ارتباط با 
ورزش قهرمانی و حرفه ای است و به ورزش همگانی و تفریحی 

کمتر توجه می شود.
فدراسیون  چشم انداز  و  ذکرشده  مطالب  توجه  به  با  بنابراین، 
فعال،  ایرانی  به سوی  )حرکت  تفریحی  و  همگانی  ورزش های 
شاداب و سالم تا سال 1404 با پوشش 50 درصد از افراد جامعه( و 
تعریف حرکت: »سیاست گذاري، برنامه ریزي، بسترسازي، ایجاد 
انگیزه، حمایت و حفظ دستاوردها«، سیاست گذاری نظام ورزش 
باتوجه   همچنین،  می یابد.  ضرورت  و  اهمیت  ایران  در  همگانی 
در سطوح جامعه،  آن  اثرگذاری  و  به حساسیت ورزش همگانی 
سیاست مداران  کارگزاران،  مردم،  عموم  سوی  از  فراوان  حمایت 
قرار  کار  دستور  در  مسئله  این  تا  است  نیاز  خصوصی  بخش  و 
نگاهی  با  شده  سعی  پژوهش  این  در  منظور،  همین  به  گیرد. 
همگانی  ورزش  سیاست گذاری  بر  تأثیرگذار  مؤلفه های  علمی 
شناسایی شود. معرفی و بررسی چارچوب های موجود در تحلیل 
ورزش  برنامه های  و  سیاست ها  آن  به تبع  و  ورزش  سیاست های 
همگانی می تواند خأل موجود در ارزیابی سطوح سیاست گذاری 
را پوشش دهد. با داشتن مدل و رویکرد در فرایند سیاست گذاری 
ورزش همگانی، می توان ازیک طرف به صورت علمی به ارزیابی 
پرداخت  همگانی  ورزش  به  مربوط  سیاسی  اولویت های  مجدد 
و ازطرف دیگر، روابط سیاست گذاری موجود در جهان واقعی را 

به سرعت درک کرد.

روش تحقیق

است.  اکتشافی3  آمیختۀ  روش  پژوهش  این  در  تحقیق  روش 
و  کیفی  اول  )بخش  اصلی  فاز  دو  در  مطالعه  این  منظور،  بدین 
در  هدف  ازنظر  پژوهش  این  است.  شده  انجام  کّمی(  دوم  بخش 
پژوهشی  داده های  ماهیت  منظر  از  و  کاربردی  پژوهش های  شمار 
جزو پژوهش  های طرح آمیخته است. برای اجرای اولین بخش این 
پژوهش، جامعۀ آماري متشکل از خبرگانی بود که درزمینۀ ورزش 
)ازجمله  داشتند  را  دو  هر  یا  و  اجرایی  علمی،  تخصص  همگانی 
استادان دانشگاه که داراي کتاب یا پژوهش در ورزش همگانی بودند 
به  که  همگانی(  ورزش  با  مرتبط  سازمان هاي  مدیران  همچنین  و 
جریان  در  کلی  به طور  و  شدند  انتخاب  هدفمند  نمونه گیری  روش 
موضوع مصاحبه قرار گرفتند و سپس به بیان آرا و دیدگاه های خود 
دربارۀ سؤاالت مصاحبه پرداختند. مصاحبه، به طور ساختارنیافته، با 

3. Exploratory mixed method
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شانزده نفر که تمایل به همکاری داشتند انجام گرفت. نمونه گیری تا 
زمان اشباع داده ها ادامه یافت. سپس داده  های حاصل از مصاحبه ها 
به روش استرابرت و کارپنتر1 کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد. از نظر 
داده ها  ادامۀ جمع آوری  یعنی  اشباع   ،)2011( کارپنتر  و  استرابرت 
جدیدی  اطالعات  و  بینجامد  قبلی  داده های  جمع آوری  تکرار  به 
مطالعه  از  قبل  مشارکت کنندگان  تعداد  ازاین رو،  نیاید.  به دست 
بعدی  مشارکت کنندۀ  دربارۀ  تصمیم گیری  و  نمی شود  مشخص 
تا  و  دارد  بستگی  قبلی  مشارکت کننده های  از  حاصل  اطالعات  به 
زمانی که کدهای جدیدی از مصاحبه ها استخراج شود و اطالعات 
و  کدگذاری  می یابد.  ادامه  نمونه گیری  نباشد  تکراری  به دست آمده 
به عبارتی تجزیه وتحلیل داده ها در این روش، بر اساس جمع آوری 
اطالعات، از طریق سؤاالت و محورهای انتخاب شده انجام گرفت. 
پس از مصاحبه، محقق صحبت های ضبط شده را به متن نوشتاری 
مشخص  نقل قول هایی  و  عبارات  و  جمالت  همچنین  کرد.  تبدیل 
شدند که به درک بهتر افراد از موضوع اصلی تحقیق داللت می کردند. 
معانی  دسته بندی  برای  مهم  عبارات  از  محقق  بعد،  مرحلۀ  در 
زیرمضمون ها  این  یافت.  دست  زیرمضمون ها  به  و  کرد  استفاده 
استفاده  پوشش مضمون ها  در  نظر شرکت کنندگان،  ثبت  برای  نیز، 
به  یافته ها  داده ها،  اطمینان پذیری  و  روایی  تأیید  به منظور  شد. 
شد.  پرسیده  دوباره  و  دریافت  آن ها  نظر  شد،  ارائه  شرکت کنندگان 
و دقت علمی  روایی  تأیید  برای  معتقدند   )1994( لینکلن2  و  گوبا 
در پژوهش های کیفی، با استفاده از مفهوم قابلیت اعتماد و عناصر 
چندگانۀ آن، راهبرد های متعددی نظیر بازبینی در کدگذاری، تأیید 
نتایج با مراجعه به آزمودنی ها، تأیید همکاران پژوهشی وجود دارد. 
در پژوهش حاضر نیز، به منظور افزایش اعتبار پژوهش، به کسب نظر 
اقدام شد.  امر درخصوص روند پژوهش  استادان و متخصصان  از 
بازآزمون(  )پایایی  کدگذاری ها  بازبینی  از  علمی،  دقت  تأیید  برای 
این  در  به عبارت دیگر،  شد.  گرفته  بهره  پژوهشی  همکاران  تأیید  و 
 

ِ
تحقیق، براي محاسبۀ پایایي مصاحبه با روش توافق درون موضوعي
دو کدگذار )ارزیاب(، از محقق دیگري درخواست شد تا به عنوان 
و  آموزش ها  پژوهش مشارکت کند؛  در  پژوهش )کدگذار(  همکار 
داده شد.  انتقال  وی  به  براي کدگذاري مصاحبه ها  روش  هاي الزم 
سپس محقق، به همراه این همکار پژوهش، دو مصاحبه را کدگذاري 
مي کند و درصد توافق درون موضوعي محاسبه می شود که درحکم 
براي  کدگذاران  بین  پایایي  مي رود.  به کار  تحلیل  پایایي  شاخص 
اینکه  باتوجه  به  آمد.  به دست  درصد   79 انجام گرفته  مصاحبه هاي 
 Mintzberg( این میزان پایایي بیشتر از 60 درصد قابل قبول است
et al, 1998(، قابلیت اعتماد کدگذاري ها تأیید می شود و مي توان 

ادعا کرد که میزان پایایي تحلیل مناسب است.

1. Streubert & Carpenter

2. Guba and Lincoln

ورزش های  فدراسیون  مدیران  کّمی  بخش  در  آماری  جامعۀ 
همگانی، رؤسای کمیته های فدراسیون، رؤسای انجمن های تحت 
استان ها  هیئت های ورزش همگانی  و رؤسای  فدراسیون  پوشش 
اجرایی  و  علمی  سوابق  دارای  افراد  این  که  نفر(  )دویست  بودند 
به  نفر  پنجاه  حدود  درنهایت  بودند.  همگانی  ورزش  حوزۀ  در 
شیوۀ تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش نامۀ تحقیق پاسخ 
پژوهش پرسش نامۀ محقق ساختۀ  داده های  ابزار گردآوری  دادند. 
پژوهش  پیشینۀ  از  پرسش نامه  این  گویه های  بود.  شصت سؤالی 
شد.  استخراج  خبره  کارشناسان  و  مدیران  با  نظام مند  مصاحبۀ  و 
روایی صوری و محتوایی پرسش نامه را چند تن از متخصصان تأیید 
کردند و روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی تأیید 
 .)α=0/83( آلفای کرونباخ محاسبه شد با روش  پایایی آن  شد. 
تحلیل داده  ها در این بخش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و 

با آزمون ویلکاکسون انجام شد.

یافته ها

نتایج بخش کیفی 
سؤال  این  به  پاسخ  به دنبال  پژوهش،  هدف  اولین  اساس  بر 
نحو  به  سیاست گذاری  ایران  همگانی  ورزش  در  آیا  که  بوده ایم 
صحیح انجام می شود؟ در این بخش نتایج به دست آمده از تحلیل 
در  فرایند سیاست گذاری  آسیب شناسی  ارائه می شود.  مصاحبه ها 
نظر  بررسی  با  بود.  پژوهش  هدف  اولین  کشور  همگانی  ورزش 
شرکت کنندگان در مصاحبه، هشت عامل ضعف نظارت و کنترل، 
اجرا، عملکرد ضعیف  و  برنامه ریزی  ساختار ضعیف، ضعف در 
انسانی،  نیروی  ضعیف  عملکرد  محدود،  مالی  منابع  رسانه ها، 
قوانین، مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی به عنوان آسیب در 
فرایند سیاست گذاری در ورزش همگانی کشور شناسایی شده اند. 
این عوامل و مقوله های مرتبط با آن ها در جدول 1 آورده شده است.
بررسی شد  مؤلفه هایی  پژوهش،  بعدی  به هدف  برای رسیدن 
دارند.  نقش  ورزش همگانی کشور  فرایند سیاست گذاری  در  که 
به عقیدۀ مصاحبه شوندگان پنج مؤلفه در سیاست گذاری صحیح 
ورزش همگانی مؤثرند: مؤلفه های سازمانی، باورها و فرهنگ ها، 
شرایط اقتصادی، تحلیل و تفسیر و تدوین علمی، و مطالعات و 
آورده   2 جدول  در  مؤلفه ها  این  با  مرتبط  مقوله های  پژوهش ها. 

شده است.
ارائۀ  یا  طرح  نحوۀ  دربارۀ  مصاحبه شوندگان  از  ادامه،  در 
جامعه  سطوح  در  کشور  همگانی  ورزش  به  مربوط  موضوعات 
و  ذی نفع  و  ذی ربط  سازمان  های  و  نهادها  رسانه ها،  شد.  سؤال 
خصوص  این  در  شناسایی شده  مؤلفه های  اجتماعی  مطالبات 
بودند. جدول 3 مقوله های مرتبط با این مؤلفه ها را نشان می دهد.
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مقولههایاستخراجشدهازمصاحبههامضمونها

ضعف نظارت و کنترل
پیگیرنبودن کمیتۀ ملی المپیک و پارالمپیک؛ نبود نظارت جدی اداری و نظام مند بر اجرای سیاست ها؛ 

بی توجهی وزارت خانه های مسئول.

ساختار ضعیف

نبود سامانۀ وزارت خانه و هیئت های استانی؛ وجود فدراسیون ورزش های همگانی و نداشتن فعالیت 

مستقیم زیر نظر وزارت ورزش؛ مشارکت همگانی و غیرسازمانی  بودن آن؛ نداشتن ساختار مدیریتی 

مناسب؛ ضعف نظام ارتباطی میان نهادهای مسئول.

ضعف در برنامه ریزی 

و اجرا

تعدد تصمیم گیرندگان و نداشتن وحدت رویه و برنامه ای جامع؛ فقدان برنامه ریزی جامع و کاربردی با 

مشارکت همۀ مسئوالن ذی ربط؛ تمرکز بر روی برنامه های بلندمدت؛ دیربازده بودن برنامه ها و طرح های 

پیش بینی شده؛ توجه بیش ازحد به تبدیل سیاست ها به دستورالعمل ها و آیین نامه ها؛ توجه بیش ازحد به 

استنادها؛ بی توجهی به فرایند بین المللی و ایجاد فاصله با جهان.

فقدان فرهنگ سازیعملکرد ضعیف رسانه ها

وابستگی مالی به دولت؛ سیاست گذاری های ناهماهنگ بر اساس میزان محدود منابع مالی و امکانات.منابع مالی محدود

عملکرد ضعیف نیروی 

انسانی

استفاده نکردن از پیش کسوتان؛ تصمیم گیری سلیقه ای مسئوالن و تغییرات مداوم سیاست ها؛ شعاردادن 

بدون عمل کردن. 

قوانین
تمرکزگرایی؛ نهادینه نبودن سیاست ها و زنجیروار نبودن اهداف؛ سهم خواهی فدراسیون و وزارت ورزش از 

برنامه های ورزشی سازمان ها. 

مشارکت محدود مراکز 

علمی و پژوهشی 

بالاستفاده ماندن ساعات بسیار در دانشگاه ها و مدارس و کارخانجات؛ فقدان آسیب شناسی فاصلۀ بین 

کشورهای صاحب سبک و ایران. 

جدول1:آسیبشناسیفرایندسیاستگذاریدرورزشهمگانی

جدول2:مؤلفههایمؤثربرسیاستگذاریورزشهمگانی

مقولههایاستخراجشدهازمصاحبههامضمونها)مؤلفهها(

راهبردهای مقام معظم رهبری؛ سند توسعۀ ورزش های همگانی و روش مسیر بحرانی آن؛ سند تحول مؤلفه های سازمانی

و ارزیابی و پیگیری آن؛ توسعۀ کّمی و کیفی دسترسی به ورزش های همگانی؛ ترویج ساختار مدیریتی 

ورزش های همگانی؛ توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات؛ گسترش مشارکت نهادهای عمومی و مردمی؛ 

برگزاری مستمر رویدادهای گوناگون؛ توجه به ورزش برای کاهش آسیب های اجتماعی در کنار توجه به 

ورزش قهرمانی؛ بهره وری و استفادۀ بهینه از توانمندی افراد؛ گسترش رشته های گوناگون؛ همکاری نهادها 

و دستگاه های دولتی و غیردولتی و سازمان های ذی ربط و میزان حضور ورزش در برنامه هایشان؛ قوانین 

ورزش؛ میزان توجه به ورزش و برنامه ریزی برای آن.

ترویج فرهنگ ورزشی و تحرک در جامعه و نهادینه کردن آن؛ باورهای فرهنگی مردم؛ باور بخش خصوصی باورها و فرهنگ ها

به سرمایه گذاری و همراهی آن ها برای سودآوری و همراهی سایر نهادها مثل آموزش وپرورش، دانشگاه ها، 

بهداشت و درمان، بهزیستی و حتی نیروهای نظامی.

امکانات و تجهیزات مناسب؛ بودجه برای انگیزش مردم به ورزش کردن؛ بهره برداری از منابع مالی؛ شرایط اقتصادی

دسترسی به امکانات.

تحلیل، تفسیر و تدوین 

علمی

داشتن تعاریف واحد و همگون از ورزش همگانی؛ شناخت وضعیت موجود و نقاط قوت و ضعف و 

فرصت ها و تهدیدها؛ داشتن مدیران سیاست گذار؛ تدوین فلسفۀ ورزش؛ هدف گذاری؛ طرح مسئله؛ 

شناخت محیط و تحلیل آن؛ تدوین برنامۀ جامع؛ تعیین سهم و وظایف هر نهاد.

استفاده از نتایج تحقیقات؛ مطالعۀ محیطی کشورهای موفق درزمینۀ ورزش همگانی و الگوبرداری از مطالعات و پژوهش ها

آن ها؛ علمی بودن و چگونگی انطباق عملکرد با استانداردهای علمی.
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هدف  همگانی  ورزش  مسائل  اطالعاتی  منابع  شناسایی 
بعدی پژوهش بود. به منظور رسیدن به این منابع، پس از بررسی 
که  شده  ارائه  بخش  چهار  در  مؤلفه ها  مصاحبه شوندگان،  نظر 

علمی  منابع  بین المللی،  و  داخلی  سازمان های  و  ارگان ها  شامل 
مقوله های   ،4 در جدول  رسانه  هاست.  و  آماری  منابع  پژوهشی، 

مرتبط با این مؤلفه ها آورده شده است.

مقولههایاستخراجشدهازمصاحبههامضمونها

مطبوعات، تبلیغات، صداوسیما.رسانه ها

آموزش وپرورش، دانشگاه ها، وزارت خانه ها، دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و بسیج.نهادها و سازمان های ذی ربط و ذی نفع

درخواست افراد جامعه.مطالبات اجتماعی

جدول3:نحوۀطرحیاارائۀموضوعاتمربوطبهورزشهمگانیکشوردرسطوحجامعه

مقولههایاستخراجشدهازمصاحبههامضمونها

استان ها، سازمان بهداشت جهانی، فدراسیون ها، شهرداری ها، آموزش وپرورش.ارگان ها و سازمان های داخلی و بین المللی

پایان نامه ها، مطالعات تطبیقی، پژوهش های مختلف، بخش های تحقیقاتی در مجلس، مرکز منابع علمی ـ پژوهشی

مطالعات راهبردی، اسناد توسعۀ همگانی در وزارت ورزش. 

سرشماری و مصاحبه و منابع آماری موثق از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص های کالن کشور، منابع آماری

گزارش شورای عالی سالمت.

صداوسیما، مطبوعات، خبرگزاری ها.رسانه ها

جدول4:منابعاطالعاتیبرایشناساییمسائلورزشهمگانیکشور

نتایج بخش کّمی 

ارائه  پرسش نامه  تحلیل  از  به دست آمده  نتایج  بخش،  این  در 
از  کدام یک  که  دهیم  پاسخ  سؤال  این  به  تا  درصددیم  و  می شود 
آسیب های موجود در فرایند سیاست گذاری ورزش همگانی نقش 
آسیب های  رتبه های  میانگین  دارند؟  آسیب ها  سایر  از  بیشتری 

موجود در فرایند سیاست گذاری ورزش همگانی در جدول 5 آمده 
است. باتوجه  به اینکه سطح معناداری به دست آمده صفر است ــ از 
سطح 0/05 کمتر است ــ می توان نتیجه گرفت که، باوجود تفاوت 
در میانگین رتبه های آسیب های موجود در ورزش همگانی، آزمون 
 در یک سطح 

ً
فریدمن معنی دار نیست و آسیب های موجود تقریبا

فرایند سیاست گذاری ورزش همگانی را تحت تأثیر قرار می دهند.

میانگینرتبههاآسیبهایموجوددرفرایندسیاستگذاریورزشهمگانیردیف

7/19ضعف نظارت و کنترل1

7/37ساختار نامناسب و ضعف وزارت خانه ها و هیئت های استانی و...2

7/35ضعف نظام ارتباطی در میان نهادهای مسئول3

7/17تعدد تصمیم گیرندگان و نداشتن وحدت رویۀ جامع4

6/69دیربازده بودن برنامه ها5

8/52منابع مالی محدود6

8عملکرد ضعیف رسانه ها7

7/13قوانین متمرکز و نهادینه نبودن سیاست ها8

9/36عملکرد ضعیف نیروی انسانی9

8/24مشارکت محدود مراکز علمی پژوهشی10

7/27نبود روش و الگوی منسجم11

6/06دولتی بودن ورزش همگانی12

5/79نبود پژوهش نظام مند13

8/59کم رنگ شدن نقش مردم و جراید در سیاست گذاری ها14

یدمن جدول5:میانگینرتبههایآسیبهایموجوددرفرایندسیاستگذاریورزشهمگانیبااستفادهازآزمونفر
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آیا  که  شد  پرداخته  سؤال  این  بررسی  به  بخش  این  ادامۀ  در 
همگانی  ورزش  موضوعاِت  ارائۀ  یا  طرح  برای  موجود  وضعیت 
دارد؟  آن    مطلوب  وضعیت  با  معناداری  تفاوت  جامعه  سطح  در 
معناداری  سطح  می دهد،  نشان   6 جدول  نتایج  که  همان گونه 
است.  بزرگ تر   0/05 سطح  از  که  است   0/068 به دست آمده 
وضعیت  بین  که  گفت  می توان  اطمینان  درصد   95 با  بنابراین 
ارائۀ موضوعاِت ورزش  یا  برای طرح  موجود و وضعیت مطلوب 

همگانی در سطح جامعه تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.

بحث و نتیجه گیری

مؤلفه های  بررسی  به  کیفی  روش  با  حاضر،  پژوهش  در 
شده  پرداخته  کشور  همگانی  ورزش  سیاست گذاری  بر  مؤثر 
از  جامعه  عمومی  منفعت   ،)1387( دانایی فرد  عقیدۀ  به  است. 
با  اثربخشی و سازگاری و میزان تطابق سیاست  سیاست گذاری، 
و  قانونی  و  نهادی  نظام های  و  دولت  کالن  راهبرد های  و  اهداف 
اصالحی، انصاف و برابری، و انعکاس ارزش های جامعه عواملی 
هستند که با استفاده از آن می توان دربارۀ صحت یک سیاست یا 
فرایند سیاست گذاری قضاوت کرد. طبق اطالعات به دست آمده، 
ورزش  در  که  بودند  نظر  این  بر  پژوهش  در  اکثر شرکت کنندگان 
همگانی کشور سیاست گذاری صحیح انجام نمی شود. مؤلفه های 
مؤلفه های  شامل  کشور  ورزش همگانی  سیاست گذاری  بر  مؤثر 
سازمانی، باورها و فرهنگ ها، شرایط اقتصادی، تحلیل، تفسیر و 

تدوین علمی و مطالعات و پژوهش هاست.
در  موجود  آسیب های  که  داد  نشان  پژوهش  اول  بخش  نتایج 
عواملی  شامل  کشور  همگانی  ورزش  در  سیاست گذاری  فرایند 
در  ضعف  ضعیف،  ساختار  کنترل،  و  نظارت  ضعف  چون 
برنامه ریزی و اجرا، عملکرد ضعیف رسانه ها، منابع مالی محدود، 
عملکرد ضعیف نیروی انسانی، قوانین و مشارکت محدود مراکز 
مواردی  شامل  کنترل  و  نظارت  ضعف  است.  پژوهشی  و  علمی 
ازقبیل ضعف در سیستم نظارت و کنترل دقیق مسیرها و فرایندها 
و  المپیک  ملی  کمیتۀ  پیگیرنبودن  سیاست گذاری،  درزمینۀ 
اجرای  بر  نظام مند  و  اداری  جدی  نظارت  نبوِد  و  پارالمپیک 
سیاست ها و بی توجهی وزارت خانه های مسئول می شود. شعبانی 
و همکاران )1393(، یاراحمدی )1388(، جوادی پور و همکاران 
)1392( و آصفی )1392( نیز بر این نکته اتفاق نظر دارند که نبود 
برنامه های مدون برای تشویق و ترغیب مردم به ورزش همگانی، 

نبود مدیریت واحد و سیاست یکسان در زمینۀ ورزش همگانی و 
ورزش  درزمینۀ  کارشناس  و  متخصص  نیروهای  از  بهره نگرفتن 
همگانی از مهم ترین ضعف ها و آسیب های شناخته شده است. از 
دیگر آسیب های موجود در این فرایند می توان به ساختار ضعیف 
ازجمله نبود ساختار قدرتمند مدیریتی و سازمانی، فقدان سامانۀ 
ورزش  های  فدراسیون  وجود  و  استانی  هیئت های  و  وزارت خانه 
ورزش،  وزارت  نظر  زیر  مستقیم  فعالیت  نداشتن  و  همگانی 
مدیریتی  ساختار  نداشتن  همگانی،  مشارکت  بودن  غیرسازمانی 

مناسب و ضعف نظام ارتباطی میان نهادهای مسئول اشاره کرد. 
فرایند  در  موجود  آسیب های  دیگر  از  محدود  مالی  منابع 
زمینه،  این  در  است.  ایران  همگانی  ورزش  در  سیاست گذاری 
با عنوان »برنامۀ ملی، دانش و  بارندز1 )2017( در تحقیقی  پیتر 
ابزار  به سه  هلند«،  در کشور  بدنی  فعالیت  و  در ورزش  نوآوری 
اشاره کرده است: مشوق های ورزشی محله ای  برنامه  این  اصلی 
)برای ایجاد انگیزه میان مردم در تمام سنین برای ورزش یا فعالیت 
بدنی بیشتر(، انگیزش ورزشی: کمک مالی به پروژه  های ورزشی 
باشگاه های  برای  ورزشی  انگیزشی  مالی  )کمک های  تمرینی  و 
ورزشی، مراکز تناسب اندام و دیگر ارائه دهندگان ورزشی درنظر 
تا برای فعالیت گروه های با مشارکت کم یا کم تحرک  گرفته شده 
برنامه ریزی  کنند( و به اشتراک گذاری تخصص و دانش در سطح 
بین سازمان های ورزشی  ایجاد شبکۀ محلی  برای  و محلی  ملی 
نهادهای  و سایر  مانند مدارس  و سازمان های غیرانتفاعی محلی 
این فرایند، مشارکت محدود  عمومی. آخرین آسیب ذکرشده در 
مراکز علمی و پژوهشی است که شامل بالاستفاده ماندن ساعات 
به  بی توجهی  و  کارخانجات  و  مدارس  و  دانشگاه  ها  در  زیادی 
ورزش  درزمینۀ  سبک  صاحب  کشورهای  بین  ایجادشده  فاصلۀ 
از  با این بخش  ایران است. ازجمله تحقیقات هم سو  همگانی و 
در  وی  کرد.  اشاره   )1392( آصفي  پژوهش  به  می توان  پژوهش 
نتایج تحقیق خود بیان می کند که واحد تحقیق و توسعه مي تواند 
و  باشد  کمك کننده  کشور  در  همگاني  ورزش  نهادینه کردن  در 
از  نیازسنجي  همگاني،  ورزش  توسعۀ  موانع  دربارۀ  تحقیقات 
افراد، روندهاي مشارکت در ورزش همگاني و مطالعات تطبیقي 
همگاني  ورزش  بخش  در  پیشرفته  کشورهاي  از  الگوبرداري  و 
را زمینه ساز رشد و گسترش ورزش همگاني در جامعه مي داند. 
مطالعه،  لزوم  بر   ،)1384( همکاران  و  خاکي  آفرینش  همچنین 
ورزش  هرچه بیشتر  توسعۀ  در  مختلف  راه هاي  بررسي  و  تحقیق 
این  در  نیاز  مورد  داده هاي  گردآوري  و  مي کنند  کید  تأ همگاني 
زمینه را نخستین گام در مسیر تصمیم گیري هاي بعدي مي دانند. 
از مباحث مطرح شده مي شود به خوبي اهمیت تحقیق و پژوهش 

در فرایند برنامه سازي را درك کرد.

1. Piter Barendse

مطلوب-موجود

-1/826Z

0/068P

جدول6:آمارههایبهدستآمدهازمقایسۀوضعیتموجودووضعیت
مطلوبراههایطرحیاارائۀموضوعاِتورزشهمگانیدرسطحجامعه
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معظم  مقام  راهبردهای  از:  عبارت اند  سازمانی  مؤلفه های 
و  همگانی  ورزش های  توسعۀ  سند  همچون  اسنادی  رهبری، 
ترویج  آن،  پیگیری  و  ارزیابی  و  تحول  سند  آن،  بحرانی  مسیر 
ورزش های  به  دسترسی  همگانی،  ورزش های  مدیریتی  ساختار 
همگانی از لحاظ کّمی و کیفی و فناوری اطالعات و ارتباطات، 
مشارکت نهادهای عمومی و مردمی، برگزاری مستمر رویدادهای 
برای کاهش  به ورزش  توجه  قهرمانی،  به ورزش  توجه  گوناگون، 
افراد،  توانمندی  از  استفاده  و  بهره وری  اجتماعی،  آسیب های 
دستگاه های  و  نهادها  همکاری  با  گوناگون  رشته های  گسترش 
دولتی و غیردولتی و سازمان های ذی ربط، میزان حضور ورزش در 
برنامه های نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی و سازمان های 
ذی ربط، وضع قوانین ورزش، میزان توجه به ورزش و برنامه ریزی 
برای آن. نتایج تحقیق اسدی و آصفی )1395( نیز نشان داد که 
فقدان سیاست گذاري و هدایت راهبردي منسجم و صحیح، نبود 
نبود  درنهایت  و  مناسب  بلندمدت  اهداف  و  صحیح  چشم انداز 
برنامه هاي ساالنه و عملیاتي مناسب مانع توسعۀ ورزش همگاني 
و  راهبردها  گفت،  می توان  زمینه  این  در  است.  شده  دانشگاه 
سازمان های  حمایت  به  همگانی  ورزش  سیاست گذاری های 
امکانات،  حداکثر  باید  و  دارد  نیاز  خصوصی  بخش  و  دولتی 
این  در  همچنین  شود.  فراهم  تجهیزات  و  انسانی  نیروی  منابع، 
زمینه نتایج تحقیق تیناز و همکاران )2014( به این نکته داللت 
دارد که درحالی که سیاست ورزش در ترکیه درحال توسعه است، 
 درحال 

ً
برخی مسائل اهمیت بیشتری دارند ازجمله ماهیت دائما

تغییر ورزش مدارس، تداوم نداشتن سیاست های عمومی ورزش 
و وابستگی به سازمان های خصوصی برای پر کردن هزینه هایی که 
با سرمایه گذاری ناقص بخش دولتی باقی مانده است که به وضوح 
»افزایش  یعنی  ترکیه،  در  ورزش  فعلی  سیاست  اصلی  هدف  بر 

مشارکت مردم در ورزش«، تأثیرگذار است.
باورها و فرهنگ ها شامل باورها و فرهنگ عمومی جامعه، فرهنگ 
فرهنگی  باورهای  آن،  بودن  نهادینه  و  جامعه  در  تحرک  و  ورزشی 
مردم دربارۀ ورزش، سرمایه گذاری بخش خصوصی و سایر نهادها 
مثل آموزش وپرورش و دانشگاه ها و بهداشت و درمان و بهزیستی 
این  با  دیگر  تحقیقات هم سوی  از  است.  نظامی  نیروهای  و حتی 
پژوهش می توان به پژوهش گودرزی و همکاران )1394(، ایرج پور 
و همکاران )1396( و عرب نرمی و همکاران )1395( اشاره کرد 
که نشان دادند تلویزیون ایران رویکرد مناسبي به ورزش همگاني 
این  به  سازمان  مدیران  نگرش  تغییر  نیازمند  مسئله  این  و  ندارد 
موضوع است. رسانه های جمعی، باوجود تأثیر در توسعۀ فرهنگی 
ورزش کشور، توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله ندارند و بیشتر 
برنامه های ورزشی رسانه ها دربارۀ ورزش قهرمانی و حرفه ای است 
و کمتر به ورزش همگانی توجه شده است. بنابراین توصیه می شود 
برای  آن ها  ظرفیت های  از  استفاده  و  رسانه ها  با  تعامل  به  منظور 

گاهی دربارۀ فعالیت  توسعۀ فرهنگی ورزش کشور و ایجاد انگیزه و آ
بدنی در ابعاد گوناگون برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

بودجۀ  مناسب،  تجهیزات  و  امکانات  شامل  اقتصادی  شرایط 
کافی برای ایجاد رغبت و عملیاتی شدن سیاست ها، بهره برداری از 
منابع مالی و دسترسی به امکانات الزم است. در تمام کشورهای 
دنیا به ورزش یارانه اختصاص داده می شود، اگرچه مقدار و نوع آن 
مستقیم  یارانۀ  از:  عبارت اند  مالی  کمک های  این  است.  متفاوت 
تخفیف ها  مثل  غیرمستقیم  یارانه های  ورزش،  به  مالی  کمک  یا 
رایگان  ورزِش  هدف  با  سرمایه گذاری  و  مالیاتی  معافیت های  و 
 .)Heinmann, 2005) دولت ها  سوی  از  یارانه  با  همراه  یا 
بااین حال اغلب حکومت ها، برای ترویج سالمتی و تناسب اندام 
بین شهروندان، سرمایه گذاری بسیاری در ورزش می کنند. هراندازه 
به  دولت ها در بخش ورزش سرمایه گذاری می کنند و شهروندان 
درمانی  هزینه های  میزان  همان  به  می آورند،  روی  ورزش  سمت 
و  ورزش  از  دولت ها  حمایت  البته  می یابد.  کاهش  پزشکی  و 
درمانی  هزینه های  کاهش  به منظور   

ً
صرفا آن  در  سرمایه گذاری 

و  مهم  فراوان  علل  به  جامعه  شادابی  و  سالمتی  بلکه  نیست، 
بااین همه، اعتقاد عمومی بر این است که ورزش  ضروری است. 

باعث بهبود سالمتی و کاهش هزینه  های درمانی می شود.
واحد  تعاریف  داشتن  شامل  علمی  تدوین  و  تفسیر  تحلیل، 
نقاط  و  موجود  ورزش همگانی، شناخت وضعیت  از  و همگون 
ورزش،  فلسفۀ  تدوین  تهدیدها،  و  فرصت ها  و  ضعف  و  قوت 
هدف گذاری، طرح مسئله، شناخت محیط و تحلیل آن، تدوین 
مدیران  داشتن  و  نهاد  هر  وظایف  و  سهم  تعیین  و  جامع  برنامۀ 
سیاست گذار است. مطالعات و پژوهش ها شامل مطالعۀ محیطی 
از  الگوبرداری  و  همگانی  ورزش  درزمینۀ  موفق  کشورهای  از 
آن ها، علمی بودن فرایند سیاست گذاری و منطبق بودن عملکرد با 
استانداردهای علمی است. ازجمله تحقیقات هم سو با این بخش 
از پژوهش می توان به پژوهش آصفي )1392( اشاره کرد. وی در 
نتایج تحقیق خود بیان می کند که واحد تحقیق و توسعه مي تواند 
و  باشد  کمك کننده  کشور  در  همگاني  ورزش  نهادینه کردن  در 
از  نیازسنجي  همگاني،  ورزش  توسعۀ  موانع  دربارۀ  تحقیقات 
افراد، روندهاي مشارکت در ورزش همگاني و مطالعات تطبیقي 
همگاني  ورزش  بخش  در  پیشرفته  کشورهاي  از  الگوبرداري  و 
را زمینه ساز رشد و گسترش ورزش همگاني در جامعه مي داند. 
مطالعه،  لزوم  بر   ،)1384( همکاران  و  خاکي  آفرینش  همچنین 
ورزش  هرچه بیشتر  توسعۀ  در  مختلف  راه هاي  بررسي  و  تحقیق 
این  در  موردنیاز  داده هاي  گردآوري  و  مي کنند  کید  تأ همگاني 
زمینه را نخستین گام در مسیر تصمیم گیري هاي بعدي مي دانند. 
فرایند  در  پژوهش  و  تحقیق  اهمیت  مطرح شده،  مباحث  از 

برنامه سازي به خوبی درك می شود.
ارائۀ  یا  طرح  نحوۀ  تحقیق،  این  مصاحبه شوندگان  نظر  از 
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از طریق  به ورزش همگانی کشور در جامعه  موضوعات مربوط 
مطالبات  و  ذی نفع،  و  ذی ربط  سازمان های  و  نهادها  رسانه ها، 
و  مطبوعات  نظیر  جامعه  در  فعال  رسانه های  است.  اجتماعی 
صداوسیما، از طریق تبلیغات، انتشار اخبار، بیان ضرورت و لزوم 
و  فرهنگ سازی  حوزه،  این  کارشناسان  عقاید  و  همگانی  ورزش 
الگوسازی، بیان محدودیت ها و نقایص و منتشرکردن فعالیت های 
در  را  کشور  همگانی  ورزش  به  مربوط  موضوعات  انجام شده، 
ذی نفع  و  ذی ربط  سازمان های  و  نهادها  می کنند.  مطرح  جامعه 
دستگاه های  وزارت خانه ها،  دانشگاه ها،  آموزش وپرورش،  شامل 
راه های  از  یکی  که  است  بسیج  و  مسلح  نیروهای  اجرایی، 
مطرح کردن موضوعات ورزش همگانی در سطوح مختلف جامعه 
 وزارت ورزش و جوانان متولی اصلی این امر است 

ً
هستند. معموال

که شورای عالی ورزش همگانی را تشکیل می دهد و از طریق این 
شورا وظایف وزارت خانه ها و سازمان ها و ارگان ها ذی ربط تعیین و 
به آن ها ابالغ می شود. آخرین مؤلفۀ نحوۀ طرح موضوعات مربوط 
اجتماعی است. درواقع درخواست  به ورزش همگانی مطالبات 
افراد جامعه و مطالبات آن ها از مسئوالن و سیاست گذاران ورزش 
کشور موجب می شود که موضوعات مرتبط با ورزش همگانی در 
جامعه منتشر و مطرح شود. بی تفاوت نبودن مردم به این موضوع 
نیرویی محرک برای مسئوالن امر است. به عبارت دیگر موضوعات 
در قالب انتظارات از مسئوالن تراز اول کشور، از طریق تبلیغات 
رسانه ای به ویژه صداوسیما، با مطالبه گری اعضای خانواده به ویژه 
زنان و دختران جامعه با رویکرد نیاز به سالمت جسمانی و روانی 

مطرح می شود.

ایجاد  و  آسیب ها  کاهش  برای  پیشنهادی  راهکارهای 
نظام  طراحی  برای  اجرایی  دستگاه های  میان  هماهنگی 

سیاست گذاری در ورزش همگانی ایران:
فرایند  آسیب های  و  مشکالت  مهم ترین  تحقیق،  این  در 
کنترل،  و  نظارت  ضعف  مختلف  محورهای  در  سیاست گذاری 
موضوع  به  همگانی  ورزش  در  مسئول  سازمان های  بی توجهی 
برنامه ریزی  در  ضعف  ضعیف،  اداری  ساختار  سیاست گذاری، 
ناکافی  محدود،  مالی  منابع  رسانه ای،  ضعیف  عملکرد  اجرا،  و 
بودن قوانین و مقررات و مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی 
فهرست شده است.  در موضوع سیاست گذاری ورزش همگانی 

راهکارهای پیشنهادی این پژوهش به شرح زیر است:

و  پژوهشی  مطالعات  پایۀ  بر  مشکالت  این  عمیق  شناخت   .1
تحلیل آن ها در فرایند مدیریت و برطرف کردن آن ها نخستین گام 
در سیاست گذاری ورزش همگانی در ایران به شمار می آید. در این 

بخش، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی باید نقشی فعال ایفا نمایند. 

گام بعدی مطالعۀ تطبیقی و الگوبرداری از کشورهای پیشرو و   .2

باتجربه در ورزش همگانی و بومی سازی آن باتوجه  به توانایی ها و 
امکانات موجود است. این فرایند نیز، باتوجه  به ظرافت های علمی 
و داشتن روش شناسی دقیق علمی، باید توسط کارشناسان و مراکز 
علمی هدف گذاری شود. ارتباط سازمان های مسئول و سیاست گذار 
فرایند  و  اعالم  نیازها  تقویت شود،  باید  زمینه  این  در  دانشگاه ها  با 
و مسیر آن با حساسیت هدایت شود. داشتن مراکز پژوهشی معتبر 
شاکلۀ  است.  ضروری  دانشگاه ها  در  سیاست پژوهی  مراکز  مانند 
مدیریتی این مراکز می تواند هیئت  امنایی مشترک از وزارت ورزش، 

کمیتۀ ملی المپیک و سایر دستگاه های اجرایی باشد. 

است،  ضروری  همگانی  ورزش  موجود  ساختار  اصالح   .3
سیاست گذاری،  همگانی  ورزش  نظام  ارکان  در  به طوری که 
برنامه ریزی، اجرا و نظارت، ضمن تفکیک از یکدیگر، مکمل هم 
باشند. تقسیم کار ملی در ورزش همگانی و تعیین نقش دولت و 
غیردولت  محور این اصالح ساختاری را تشکیل می دهد. ورزش 
همگانی از لحاظ برنامه ریزی و اجرا باید با مشارکت مردم صورت 
گیرد. نقش نهادهای عمومی و به ویژه انجمن های تخصصی باید 

برجسته شود. 

در  فراگیر  و  ایجاد مشارکت وسیع  و  گاه سازی عمومی  آ و  آموزش   .4
الگوی سیاست گذاری ورزش همگانی ایران نقش محوری داشته باشد. 

توسعۀ  نرم افزاری  طراحی  و  سخت افزاری  زیرساخت های   .5
نهادهای  و  دولت  توسط  باید  ابتدا  ایران،  در  همگانی  ورزش 

مسئول در ورزش همگانی ایجاد شود. 

به  فعالیت های مربوط  استانداردسازی  و  6. راهبردهای سازمانی 
ورزش همگانی در اولویت قرار گیرد. 
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