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Abstract 
The institutionalization of sport for all in society reflects the sustainable development of 

the country in various cultural, social, economic, political, technological and 

environmental aspects. The purpose of this study was to identify key and strategic factors 

of excellence for the desirable future of Sport for all in Iran. The present study had a 

postmodern paradigm and a mixed (qualitative-quantitative) research approach and the 

participant selection method was targeted. In the analysis of the research, by analyzing the 

content of 20 in-depth interviews, 174 open source codes were aggregated and categorized 

into 53 indices. The indices were distributed among 10 experts using a Delphi technique 

and after three rounds of Delphi interview and group agreement identified 36 effective 

factors of public sport. Then, the factors extracted by cross-impact analysis and using the 

MicMac software were evaluated by 8 participants in the Strategic Research Council and 

finally, the results were reported. Totally, 13 key and strategic factors had been identified. 

With the foresight of the identified factors, the tendency towards the desirable future of 

sport for all in Iran will increase, and the formulation of desirable strategies these factors 

will ensure the achievement of the excellence and desirability of sport for all in 

institutionalizing this issue in the country. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
Today's changing and fast-paced world have highlighted the importance of 

futurology research. The goal of futurology is to eliminate uncertainty about the 

future, to know more about the future, and to increase human control over the 

future (2). Today, futurology methods have become popular with governments 

and countries as a tool to support long-term planning (3). Strategic decisions are 

a function of complexity and uncertainty, which are the main problems faced by 

decision makers. The more complex the problems, the more coherent and 

futureproof they need to be (4). Sport for all is considered as a major strategy of 

the country in various dimensions as well as its development and progress as a 

complex issue affected by many changes and uncertainties are possible with 

futurology methods. The aim of this study was to identify the key and strategic 

factors elevating the desirable future of sport for all in Iran. 

 

Materials and Methodology 
The current study was performed in three stages with a mixed research approach 

(qualitative-quantitative). The method of selecting experts was purposeful. The 

inclusion criteria for selecting experts were the mastery of the theoretical 

foundations of sport for all, higher education, aristocracy in the field of 

operational and executive processes of sport for all in the country. In the first 

stage, using the data-based approach, by analyzing the content and initial coding, 

174 codes were extracted. Moreover, by combining the codes obtained from in-

depth interviews with 20 experts, 53 effective indicators of Iran's sport for all were 

extracted. However, from the 16th interview onwards, the received information 

was repetitive, but to ensure that the interviews were theoretically complete, the 

interviews were continued until the twentieth interview. Experts were shared 

using the Delphi method, and the indicators were edited, aggregated, or deleted 

by experts. After reaching a group agreement, the Delphi process ended with three 

rounds of analysis through SPSS 24 using the Kendall W. test, and then the 

average rank, standard deviation and mean as well as effective factors of Iran's 

sport for all were extracted. In the third stage, 36 effective factors were extracted 

using MicMac software and weighed using the analysis of interaction effects by 

8 experts aiming to investigate the effect of the variable line on the column 

variable. 

Findings 
In the first stage, open coding of all the recorded interviews was carried out, and 

174 open extracted codes were collected in 53 indicators, and the codes that 

expressed the definitions and consequences of sport for all were removed. In the 

second phase of the study, the aggregated indicators were discussed in the Delphi 
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interviews and after three rounds, the Delphi interviews reached an agreement and 

consensus to identify the effective factors and indicators of generalization of 

Iranian sports. In the first round of Delphi interviews, 53 indicators were shared 

among experts in the form of a list of closed-ended questions based on 5-point 

Likert Scale. The question was removed from the list of questions due to obtaining 

an average of less than 3, and 9 questions were ambiguous, edited by experts, and 

8 questions were aggregated due to overlapping with other questions. In the third 

round of Delphi's interview, 36 questions from the second round were shared 

among the experts during which no changes were announced by the experts. The 

round has reached a consensus and group agreement, and Delphi's interview was 

stopped, and 36 indicators extracted during this round were considered as 

effective factors in the generalization of Iranian sports. In the third stage of the 

research based on the views of the Strategic Council formed, the matrix showed 

the potential direct, extracted, current effects and dependencies as well as 

interdependence between the variables, and completed the direct effects 

considering predictable future relationships. The variables of economic sanctions 

and religious teachings had the highest and least impact, respectively. Moreover, 

the variable of active participation of students and sports professors had the 

highest impact and the variables of religious teachings and economic sanctions 

had the least impact, respectively. Key and strategic indicators that can be 

manipulated and controlled, as well as the dynamics and change of the system are 

presented in Table 1. 

Table 1- Strategic and Key Factors of Iranian Public Sport  

Indicators Row 

Allocation of financial resources to sport for all 1 

Fair distribution per capita to sport for all 2 

Build an urban incentive for sport for all 3 

Comprehensive entry of social classes in sport for all 4 

The social status of the family in the development of sport for all 5 

Unified and integrated management of the country's sport for all 6 

Specialization in sport for all 7 

Physical participation of the country's officials in sport for all 8 

Highlighting and modeling in sport for all 9 

Guidance Advertising (Professors, Students, Scholars, Teachers, etc.) 10 

Media coverage of sport for all 11 

Religious teachings and beliefs in the development of sport for all 12 

Geopolitical diversity in the development of sport for all 13 
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Discussion 

Relying on key extraction factors and improving the pattern of resource 

distribution, equitable per capita distribution, building urban incentives, providing 

the necessary platforms for the entry of general and specific strata, prioritizing 

women's sports, activating the public dimension of all sports, supporting clubs, 

creating constructive and non-island interactions, employing professionals, 

developing grassroots sports at the grassroots level, engaging officials, valuing 

outstanding athletes and athletes, educating through preachers, scholars, religious 

missionaries, university professors and artists, shaping public understanding, 

media, directly and indirectly, and following the example of the behavior of 

religious leaders and ultimately considering the climatic conditions of the country 

will lead to favorable results Iranian public sport and will maximize public 

participation in sport for all. 

 

Keywords: Strategic Foresight, Delphi Technique, MicMac, Sport for all   
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 مقالة پژوهشی

ورزش همگانی  مطلوب آینده  تعالی ساز راهبردیشناسایی عوامل کلیدی و  

 1ایران
 

 3، رسول نظری2، ناصر شهریاری 1سعید تابش

 

نویسندۀ ) ایراناستادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، . 1

 . مسئول(

 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران.. 2

 .ایران اصفهان، ،(خوراسگان) اصفهان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ورزشی، مدیریت دانشیار. 3
 

 29/04/1399تاریخ پذیرش:                 1399/ 01/ 08تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

اجتماعی،  نهادینه فرهنگی،  مختلف  ابعاد  در  کشور  پایدار  توسعه  بیانگر  جامعه  در  همگانی  ورزش  کردن 

ساز اقتصادی، سیاسی، فناوری و محیطی است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی و راهبری تعالی

  ویکرد تحقیق آمیخته مدرن و رحاضر دارای پارادایم پستپژوهش    .استآینده مطلوب ورزش همگانی ایران  

وتحلیل پژوهش، با  کنندگان، هدفمند است. در تجزیه گیری انتخاب مشارکتروش نمونهاست.  کمی(  -کیفی )

ها در  شاخص  .بندی گردیدتجمیع و دسته   شاخص  53کد باز در    174مصاحبه عمیق، تعداد    20  تحلیل محتوای

گیری از تکنیک دلفی به اشتراک گذاشته شد  خبرگان با بهرهنفر از    10ت بسته، بین  سئواالقالب فهرستی از  

ورزش همگانی ایران شناسایی    مؤثرعامل    36و رسیدن به توافق گروهی،    و پس از سه دور مصاحبه دلفی

ن  .گردید از  با تحلیل اثرات متقابل و استفاده  از    8مک توسط  افزار میکرمسپس عوامل استخراج شده  نفر 

بیانگر شناسایی    .مورد ارزیابی قرار گرفت  شورای راهبردی پژوهش،   مشارکت کنندگان در نتایج  در نهایت 

بوده است.  13تعداد   و راهبردی  کلیدی  آینده  عامل  آینده    ، شدهعوامل شناسایی نگاری  با  به سمت  گرایش 

ه تعالی و با تدوین راهبردهای مطلوب این عوامل، رسیدن ب  یافتمطلوب ورزش همگانی ایران افزایش خواهد  

 کردن این مهم در کشور تضمین خواهد شد. و مطلوبیت ورزش همگانی در راستای نهادینه
 

 .تکنیک دلفی، میک مک، ورزش برای همه،  نگاری راهبردیآینده کلید واژگان:
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 مقدمه 
برا  اق یاشت آ  یبشر  به  ندهیدانستن  امروزه  است؛  داشته  باستان وجود  عهد    ی پژوهندهیآ  یریکارگاز 

تصم  ی گذاراستیس  یابزارها  مهمترین م به  یریگمیو  همکاران،  رودیشمار  و  (.  109،  2011)زارع 

امروز  یدگرگون تغ  یجوامع  با  مواجهه  سال  ادیز  راتییو  در    هاستفاد  مورد  یهاروش   ر،یاخ  یهادر 

همچن  یزیربرنامه تغ  ها ی استراتژ   یابیارز  نیو  دچار  مفاه  یراتییرا  از  استفاده  و  است  و    مینموده 

افق  لیبد  یها ندهیآ  کنندهنییتع  یهاروش ممدتبلند  یهابا  مطرح  و   ی)رحمت  شودیتر 

دن2،  2013،یچهارسوق امروز  ریمتغ  یای (.  پرشتاب  نما  یو  مباحث    اد یز  تیاهم  شدنانیسبب 

)سون  ی پژوهندهیآ است  اث128،  2015  ،1شده  در  پ   ازین   راتییتغ  ر(.    یبرا  حیصح  ینیبشیبه 

استفاده از   یتبع تقاضا برااست لذا به  افتهی شیافزا  ی سطوح دولت  یدر تمام   یراهبرد  ی های ریگمیتصم

آ هم  افتهیشیافزا  زین  ی پژوهندهیمطالعات  به  و  ارز  نیاست    ینگارندهیآ  ی هاروش  قیدق  یابیعلت 

)پونوماروا و سوکولوا   یضرور  ها،ی ریگمیعنوان منشأ تصمبه شامل    یپژوه ندهی(. آ3،  2015  ، 2است. 

از   شتریامکان شناخت ب  نده،یاست. هدف آن رفع ابهام از آ  لیبد  یها ندهیدرباره آ  کیستماتیتفکر س

به عنوان   ،یپژوه ندهیآ  یها(. امروزه روش329،  2010  ،3است )بل  ندهیکنترل بشر بر آ  شیو افزا  ندهیآ

  ،4لوایاست )س  افتهی  تیها و کشورها محبوبدولت  نیبلندمدت، در ب  یزیربرنامه  کنندهبان یابزار پشت

آ794،  2015 آ  یپژوه ندهی(.  و هنر کشف  بخش  ندهیعلم  دن  دنیو شکل  است.    یایبه  فردا  مطلوب 

است و با مدنظر   آنها یبرا یزیربالقوه و برنامه یهاندهیتجسم آ یبرا یی هامجموع تالش  ی پژوهندهیآ

نگر کمک  به روش کل  ندهیبهتر آ  یزیربه برنامه  ، یاحتمال  ندهیآ  یمختلف برا  یهانه یدادن گز  رقرا

  ندهیآ  یزیربرنامه  یندهایو انجام فرا  ت یمواجهه با عدم قطع  ییتوانا  یتوجهصورت قابل  و به  کند یم

و    یدگیچیاز پ   یتابع  کیاستراتژ  ماتی(. تصم105،  2016  زرو،یو ت  شهیپ   تی)رع   بخشدیرا بهبود م

  تردهیچیمسائل پ ه  چ  هرو   شودیمحسوب م   رندگانیگمیتصم  یهستند که مشکالت اصل  تیعدم قطع

 (. 29، 2015و همکاران،  5دارند )کمز یترقیدق ینگارندهیمنسجم و آ  تیبه حما ازین  گردند،یم

گردد و نسبت به    مطرح  ستیبایکالن کشور م های  سیاستدر سطح    یورزش همگان  کهنیبه ا  نظر

  ی ادیز  یهاتیو عدم قطع  هایدگرگون  تأثیرکه تحت    دهیچیمسئله پ   کیعنوان  آن به   شرفتیتوسعه و پ 

  یورزش همگان   یبرا  یمناسب  کنندهتیباال، ابزار حما  یهاتیبا قابل  یپژوه ندهیآ  یهاقرار دارد، روش

 است که مورد  ها استیاز س  یامحدوده  فیتوص  یبرا  ی اصطالح کل  ک ی  ی است. ورزش همگان  رکشو
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،  2016و قره،    ی)صفار  دهدیم  شی ها را در جامعه افزاو شرکت فعال در ورزش   استها  قبول دولت

  ی و خدمات  ی بدن  ی هاتیاز همه عنوان فعال  یاصطالح عموم  کی  ی (. خدمات برابر ورزش همگان52

مردم را در    ی ازهای و ن  دی نمایم   جادیا  ی همگان  ی هاورزش   یاجرا  یافراد را برا  یعموم تیرضا  هکاست  

صورت برابر  خدمات به  نیهر فرد ا  یآن مردم محور بوده که برا  یو مبنا   کند یم   تیها رعاهمه جنبه 

از فرصت قابل بوده و همه شهروندان  برابر ورزش همگان  یهادسترس   ،1ی ابرخوردارند )ک  یخدمات 

  زیاست و ن  ی کیزیف  یهاتیشهروندان به ورزش و فعال  قیتشو  ی (. فلسفه ورزش همگان2298،  2012

 ی هدف و فراهم آوردن فرصت برا  نیا  شبردیپ   یخود برا   تیدارد تا از موقع  گذاراناستیس  یبرا  یامیپ 

افراد استفاده کنند )امان  پ 660،  2009  ،2مشارکت عموم    ی کننده خوب  ینیبشی(. موانع درک شده 

صورت بالقوه موانع به   نیوجود دارد. ا  یبدن   تیفعال  ژهیوبه  ،یمرتبط با سالمت  یعدم انجام رفتارها  یبرا

 شی(. افزا2،  2015و همکاران،    ی)فرج   کنندیم  یریجلوگ  یبدن  تیفعال  یر یازسرگ  ایاز شروع، ادامه  

شناخته شده است بلکه    یخوبمثبت، به  یارتقاء سالمت فرد  یبرا  هاتن نه  یبدن   یهاتیمشارکت در فعال

سودمند است. فراهم کردن   زیدر سطح جامعه ن  یسالمت عموم  یفرد، برا  یاجتماع   یستیبا ارتقاء بهز

ورزش در جامعه   نیتأم  گذارد،یم   تأثیر  یبدن  یهاتیشارکت در فعالورزش کردن جامعه بر م  طیشرا

 ر یچشمگ  شیباعث افزا  یعموم  یمراکز ورزش   جادی جامعه مؤثر بوده است و ا  تدر ارتقاء سالم  یتا حد

  ی . در مقابل، سامانده دهدیرا کاهش م  یماریو خطر ابتال به ب  شودیجامعه م  یهامشارکت در ورزش 

،  2020 ،3وی)چن و ل کند یورزش فراهم م یها براخانواده یرا برا یفرصت  یعموم  یورزش ی هاتیفعال

1.) 

ا  به  یمتعدد ورزش  یهاها و بخشوجود سازمان  رغم یعل  رانیدر  را  در قبال    ینوع که هرکدام خود 

  رینسبت به سا  ی کنندگان در ورزش همگانمتأسفانه تعداد شرکت  دانند، یمسئول م  ی ورزش همگان

)احسان  ی چندان مطلوب  تیها وضعکشور  واقع81،  2015و همکاران،    ی ندارد  تا    نیا  ت ی(.  که  است 

متأسفانه فرهنگ ورزش   کهنیوجود دارد و ا  یادیورزش در سطح کشور فاصله ز  یقیشدن حق  یمگان ه

رد.  ک  نهیمردم نهاد  انیفرهنگ ورزش را م  دی با  زیندارد و قبل از هر چ  یمناسب  گاه یدر جامعه ما جا

به   ،ی دولت  یهامقوله را در دولت و دستگاه  نیا  د یاست و نبا   یفرا بخش  تیفعال  کی  ی ورزش همگان

و جوانان محدود کرد. ورزش همگان تمام   دیبا  یوزارت ورزش  و جردستگاه  یدر   یاجتماع   اناتیها 

که در آن    یحی(. ورزش و امکانات تفر7،  2015و همکاران،    یالزام مطرح باشد )رستم  کیمنزله  به

با دسترس م  یساکنان  آسان  و  ط  توانند یمناسب  فعال  ی عیوس  فیدر  کنن  یبدن   یهاتیاز    دشرکت 
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(. اوقات  2،  2019و همکاران،    1باشد )کابوتا  یبدن   تیارتقاء فعال  یمنبع مهم جامعه برا   ک ی  تواندیم

در سالمت جامعه   ی است و فعال بودن در اوقات فراغت نقش مهم ی تجربه انسان ی فراغت عنصر اساس

  یگان است. امروزه هم  یحیتفر  یهاکردن ورزش   یهمگان  یجنبش جهان  یورزش همگان  کندیم  فایا

  دهد یها نشان مپژوهش جیشده است. نتا لیها تبددولت فیاز وظا یکیبه  یحیتفر یهاکردن ورزش 

  نیا  ریدرازمدت خود قرار دهند؛ در غ   یهارا سرلوحه برنامه  یگسترش ورزش همگان  دیها با که دولت

با آمارها  دیصورت  انتظار  بنگران   یدر  ب  بتیغ   ها،یماریکننده  اثر  در  کار  از   ی ناش  یهایماریاز 

 (.84،  2015و همکاران،    یباشند )صفار  یو کاهش سطح بهداشت عموم  ریوممرگ  شیافزا  ، یتحرککم

شدن   ی مؤثر بر همگان  ی طیعوامل مح  یبندو رتبه  یی به شناسا  ی( در پژوهش 2016و قره )  یصفار

  ط یاز مح  عبارتند  یطیمح  گذارتأثیرنشان داد عوامل    هاافتهیپرداختند و    رانیا  یحیتفر  یهاورزش 

  قدم م  ییوفا  نیهمچن  ؛یالمللنیب  طیفرهنگ و مح  ست،یزطیمح،  یحقوق،  یاسیس  ، یاقتصاد  ،یاجتماع 

( پژوهش2018و همکاران  تحل  ی ( در  توسعه ورزش همگان  لیبه  نظر  ی عوامل    اد یبنداده  هیبراساس 

 وع یش  ن، ییشامل مشارکت پا  یعل  طیشرا  ی نشان داد عوامل توسعه ورزش همگان  ها افتهیپرداختند و  

  طیشراو    تیریمد  یها و سردرگمعادت، وجود فرصت  ک ینشدن به    ل یتبد  ی نبود وحدت مل   ،یماریب

انگ  یانه یمز جذاب  ها،زانندهیشامل  و  بازدارنده  شرا  یورزش  تیموانع  شامل  مداخله  طیو  گر 

و    ی و اقتصاد یاجتماع -ی فرهنگ  رساخت، یز  ،ی تیریمد ،ی قانون- یاسی کالن، س  ی طیمح  یهادهندهسوق 

ت  یو در سطح سوم سطح کالن و درنها  ی انیو در سطح دوم سطح م  ی راهبردها در سطح اول سطح فرد

  ی مل  ی کپارچگیبه مشارکت،    ازیاحساس ن  ، یجیشامل مشارکت تدر  ی توسعه ورزش همگان  ی امدهایپ 

( در 2015و همکاران )  یصفار  .است  یمل   یگذاراستیس  ن یو تدو  یتیریمد   ی ندهایفرا  رییتغ  ی سازمان

  ها افتهیپرداختند و    یمعادالت ساختار  یاب ی با کاربرد مدل  رانیا  یبر ورزش همگان  ی لیبه تحل  یپژوهش

  نی. اردیپذیتر اثر م گسترده  یهانه یمشارکت مردم در ورزش از زم  انگر ینشان داد که مدل پژوهش ب

نما اجزا  رانیا  ی از ورزش همگان  یاساده  ش یمدل  و  نشان    رانیا  یورزش همگان   یاساس  یاست  را 

  ی فرد  نیب  املعو ،یشامل عوامل فرد  یسطح رفتار  ینهفته درون  یرها یمدل متغ  ن یا  هیپا . بردهدیم

 زات یتجه  ،یمنابع مال   ،ی شامل منابع انسان  یسطح سازمان  ینهفته درون  ریاست و متغ  یو عوامل ساختار

  ی رهایاست و متغ  یسازمان  یهاهمکار و رسانه  یهاو مقررات، سازمان   نیقوان  ،یفناور  رساخت،یو ز

 ط یمح  ست،یزطیمح  ،ی حقوق  -یاسیس  طیمح  الملل،نیب  طیشامل مح  یطیسطح مح  ینهفته درون

به    یدر پژوهش  زی( ن2015و همکاران )  یسواد  .است  ی فرهنگ  طی و مح  یاقتصاد  طیمح  ،یاجتماع 

شدن   ی نشان داد همگان ها افتهیدر استان هرمزگان پرداختند و   یتوسعه ورزش همگان  یالگو یطراح

براساس چارچوب حما استان هرمزگان  در   ، یاقتصاد  ،ی فرهنگ  ،یاسی)س  یطیعوامل مح  تیورزش 

 
1. Kubota, A 
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مدیاجتماع  عوامل  مثبت  مداخله  بسترسازیارسانه  ،ییاجرا  ،ی )حقوق  یتیری(،  )انسان  ی(،    ،ی منابع 

  . ردیپذیصورت م(  یساختار  ،یتعامل  ، ی)فرد  یعوامل رفتار  قیاز طر  تا  ی( و نهایفناور  ، یامکانات، مال

  ی مشارکت اجتماع   یهانهیزم  ییشناسا   یبه بررس  ی ( در پژوهش2018و همکاران )  پوری جواد   نیهمچن

  ی در ورزش همگان  یمشارکت اجتماع   ی هانهینشان داد زم  ها افتهی پرداختند و    رانیا  ی در ورزش همگان 

پنج مقوله اصل  رانیا انسان  ی شامل  و    طیمح  ی دگ یچیپ   ، یتیریعوامل مد  ،یعوامل ساختار  ، ی عوامل 

مؤثر در    یعوامل سازمان   یبه بررس  ی در پژوهش  زی( ن2014و همکاران )  ی آصف  .است  یعوامل اقتصاد

  ی سازمان  ،یگروه   ،ینشان داد چهار عامل فرد  هاافتهیپرداختند و    رانیدر ا  یورزش همگان  کردننهینهاد

آن    انگریمطالعات گذشته ب  یمؤثر هستند. بررس  رانیدر ا  یورزش همگان   کردننهیدر نهاد  یطیو مح

استخراج شده پژوهش حاضر با عوامل    یراهبرد  سازیشده تعال  ییاز عوامل شناسا   یاست که تعداد

و   استهمسو و همخوان    گرید  نیتوسط محقق  ی استخراج شده در ورزش همگان  یاو توسعه  یطیمح

 نوظهور هستند. زین یعوامل

 رییروند اسباب تغ  نیهستند و دخالت انسان در ا  ی نیبشیقابل پ   نده یآ  ی دادهای از حوادث و رو  یاریبس

  نده،یتوجه داشت که حضور عامالنه در روند تحوالت آ  دی با .و تحوالت مطلوب را به وجود خواهد آورد

که امکان کنش    تاس  نگرانهندهیآ   یکردیرو  ازمندی ن  ها،نهیها و گزفرصت  شیو افزا  داتیکاهش تهد 

عوامل   نیینسبت به تع  نینو  یهاوه یاز ش  یریگ. با بهرهسازدیرا فراهم م  ندهیآ  یدر رخدادها  یگر

  نده یو آ  یجوامع به تعال  دارتیاولو  یوهایسنار  نییو تع  یوسازیسنار  نیو همچن  ی اتیمؤثر و ح  یدیکل

م برنامهکنندیمطلوب کمک  آ  یزیر.  برام  ندهیو شناخت  پ   یهمگان  شورز  ی طلوب   شرفت یموجب 

ها و  خواهد شد. با توجه به وجود سازمان  یطیو مح  یفنّاور  ،یاسیس  ،ی فرهنگ  ،یاجتماع   ،یاقتصاد

  داریاست و عدم توسعه پا  افتهیدر کشور سازمان  یکه جهت توسعه ورزش همگان   ی متعدد  ی هابخش

  ی در کشور، در راستا  موجود  یهاتیو عدم قطع  رامونیپ   ادیز  راتییکشور و وجود تغ   یدر ورزش همگان

شناسا و  نوآور  ندهیآ  ییبهبود  جنبه  برجسته   یمطلوب،  مموضوع  مدگرددیتر  و    یعال  رانی. 

  یهای استراتژ  ن یتدو  ران،یا  ی ورزش همگان  یو راهبرد  ی دیبا در دست داشتن عوامل کل  گذاراناستیس

در جامعه سبب کارکردها   یمگان ورزش ه  کردننهیو نهاد  ندینمایم  لی مطلوب را تسه  ندهیآ  بخشیتعال

از  یاریبس ،یاز منظر اجتماع  ،یمشارکت جامعه به ورزش همگان شیاست که با افزا یغن  یامدهایو پ 

خواهد شد. از منظر   یریشگیکاسته و از آن پ   یاجتماع یهای و ناهنجار یمعضالت، بزهکار ها، ب یآس

را فراهم   یو باالبردن راندمان کار  هاازماندر س  یوربهره  شیدرمان و افزا  یهانهیکاهش هز  ،یداقتصا

عنوان الگو قلمداد خواهد شد به یالمللنیو با داشتن جامعه و مردم سالم، کشور در مجامع ب دی نمایم

خواهد شد. با توجه به   المللنیکشور در حوزه ب  یو اقتصاد  یاسیاز مشکالت س  یاریو سبب حل بس

کمک    رانیا  یمطلوب ورزش همگان   نده یاست که به آ  دد پژوهش درص  ن یموضوع، محقق در ا  تیاهم
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ا  یاصل  سئوال  نیبنابرا  .دینما   ندهیآ  سازیتعال  یو راهبرد  یدیاست که عوامل کل  نیپژوهش حاضر 

 کدام است؟ رانیا یمطلوب ورزش همگان

 

 پژوهش روش
پردازد.  وتحلیل پژوهش میکمی( در سه مرحله به تجزیه  -کیفی)  رویکرد تحقیق آمیختهاین پژوهش با  

داده رویکرد  از  استفاده  با  اول،  مرحله  تعداد  در  اولیه،  کدگذاری  و  محتوا  تحلیل  با  کد    174بنیاد، 

  مؤثرهای  شاخص  53نفر از خبرگان،    20  استخراج و با تجمیع کدهای برگرفته از مصاحبه عمیق با

بهو استخراج گردید.  ایران  ازگونهرزش همگانی    دریافتی  اطالعات   بعد   به  شانزدهم  مصاحبه  ای که 

  . یافت  ادامه  بیستم  مصاحبه  تا  هامصاحبه  نظری  اشباع  به  رسیدن  از   اطمینان  برای  اما  بودند  تکراری

بسته با   سئوال  53ها، در قالب  های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبهسپس در مرحله دوم، شاخص

نفر    10( بین  1=، کامال  مخالفم 2=، مخالفم 3=، میانه4=، موافقم5=خیلی موافقم)  عاملی لیکرت  5طیف  

و شاخص اشتراک گذاشته شد  به  دلفی  روش  از  استفاده  با  ویراز خبرگان  نظر خبرگان  با  ایش،  ها 

فرایند   تجمیع و یا حذف شدند. با توجه به ضریب هماهنگی کندال، پس از رسیدن به توافق گروهی، 

آن   از  پس  .ورزش همگانی ایران استخراج گردید  مؤثردلفی با انجام سه دور به پایان رسید و عوامل  

ا استفاده از تعداد  شده در قالب ماتریس تحلیل اثرات متقابل باستخراج  مؤثرعامل  36در مرحله سوم 

مالک وزن   .دهی گردیدوزن   ستون،  متغیر  بر  سطر  متغیر  تأثیر  میزان  قضاوت  نفر از خبرگان با هدف  8

  عدد   و  متوسط  تأثیر  2  عدد   کم،   تأثیر  1  عدد   ، تأثیر  بدون   صفر  عدد  دهی بدین صورت بوده است که

 بوده است. صفر خودش بر متغیر هر تأثیردهد و  می نشان را زیاد  تأثیر 3

نفر از خبرگان   20صورت هدفمند بوده است و در مرحله اول  مرحله به   سهخبرگان در هر    انتخابروش  

های بارز علمی، پژوهشی در حوزه ورزش همگانی و داشتن تحصیالت دانشگاهی و  اساس ویژگی  بر

شدند و در مرحله  همچنین قرار داشتن در فرایند مدیریت ورزش همگانی در سطوح مختلف انتخاب  

صص  آشنایی و شناخت مبانی نظری و تخ ،مالک انتخاب خبرگان .نفر انتخاب شدند  10دوم مجموعا  

عنوان شورای راهبردی در  نفر به  8همچنین در مرحله سوم تعداد    .در حوزه ورزش همگانی بوده است

مبانی نظری ورزش همگانی    حوزه   برمالک انتخاب، استفاده از نفراتی بوده است که   .نظر گرفته شدند

حوزه فرایندهای عملیاتی و اجرایی   به  اشراف کامل  اند و یا تسلط داشته و دارای تحصیالت عالی بوده

 اند. ورزش همگانی کشور داشته 

پژوهش در مرحله  تجزیه  پژوهش  وتحلیل اطالعات  از تحلیل محتوا مصاحبه اول  استفاده  ها و در  با 

گیری از آزمون دبلیو کندال و میانگین  با بهره-SPSS 24افزار  ه از نرمپژوهش با استفاد  دوم  مرحله

  در مرحله دوم پژوهش   توقف دورهای دلفی  معیارگردید.    وتحلیلتجزیه معیار و میانگین  ، انحرافایرتبه 
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نظری قوی میان  دستیابی به اتفاق وجود نداشتن تغییرات و همچنین    و سپس  معناداری آماریابتدا  

  در   .شودتعیین می(  1برابر جدول )اساس ضریب هماهنگی کندال    نظر براعضاء است که این اتفاق 

ختصاص دهد را به خود ا   3باالتر از عدد  میانگین،  ای نتوانسته باشد  اگر دسته  ،عاملی لیکرت  5طیف  

 (. 16، 2006علیدوستی، ) آن دسته حذف خواهد شد 
 

 خبرگان توافق نظری تفسیر  -1جدول 

 اطمینان بخشی  تفسیر ضریب توافق  مقدار

 وجود ندارد  نظر بسیار ضعیف اتفاق 1/0

 کم نظر ضعیف اتفاق 3/0

 متوسط  نظر متوسط اتفاق 5/0

 زیاد  نظر قوی اتفاق 7/0

 بسیار زیاد  نظر بسیار قوی اتفاق 9/0

 

گیری از تحلیل اثرات متقابل مک با بهرهافزار میک در مرحله سوم پژوهش با استفاده از نرم  نهایت  درو  

 قرار گرفت.  وتحلیلتجزیه مورد 
 

 نتایج   
 ( در سه مرحله پژوهش تشریح گردیده است. 2ویژگی مشارکت کنندگان پژوهش به شرح جدول )
 

 ویژگی مشارکت کنندگان در پژوهش -2  جدول

 مراحل پژوهش 

 تحصیالت دانشگاهی  جنسیت 
تئوری پردازی یا عملیاتی 

 بودن 

 کارشناسی زن  مرد
کارشناسی 

 ارشد 
 عملیاتی دکتری 

عملیاتی و  

 تئوری پرداز 

مرحله اول تحلیل  

 محتوا 
18 2 1 5 14 7 13 

مرحله دوم مصاحبه  

 دلفی
8 2 1 2 7 3 7 

تحلیل  مرحله سوم 

 اثرات متقاطع
7 1 - 1 7 1 7 
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مصاحبه عمیق با خبرگان انجام شد.    20های این پژوهش در مرحله اول با تحلیل محتوا  تحلیل داده

کد    174( تعداد  3شده، انجام گرفت و برابر جدول )های ضبطتمامی مصاحبه   اولیهکدگذاری    ابتدا

پیامدهای   ییهمچنین کدها   . شدندشاخص تجمیع    53در    شدهاستخراج   اولیه بیانگر تعاریف و  که 

 ورزش همگانی بود حذف گردید. 
 

 هااز مصاحبه شدهاستخراج یکدها  -3 جدول

اولیهکدگذاری  ثانویه( شده )کدگذاری تجمیع    ردیف  

نهادینه کردن و تبدیل به عادت با ورزش تربیتی و پرورشی در نظام  

 آموزش رسمی 
رسمی  آموزش  با پایدار  رفتار  1 

 تبدیل به عادت و رفتار پایدار 

نگاری ورزش همگانی و ایجاد رفتار پایدار آینده  

ای و قهرمانی نسبت به  اولویت سیاست گذاری مدیران در ورزش حرفه

 ورزش همگانی 
حقارت ورزش همگانی توسط ورزش  

 قهرمانی 
2 

قهرمانی و حرفه ای صرف منابع ورزش همگانی در ورزش   

 تخصیص منابع مالی الزم 

مالی  تخصیص منابع  افزایش و جذب منابع  3 

 بهبود الگو توزیع منابع 

 توجه بیشتر و اولویت به ورزش بانوان با توجه به نیمی از جمعیت 

خانواده   اجتماعی  جایگاه جایگاه مادر خانواده و سالمت نسل   4 

خانواده در توسعه ورزش همگانی  مؤثرنقش   

ها با آمایش سرزمینی با تفکر ورزش همگانی فراهم ساختن زیرساخت  

 5 ساخت عادالنه اماکن ورزشی 
شهر محدود تمرکزگرایی تجهیز مرکزیت چند کالن  

توزیع ناعادالنه در ساخت اماکن به دلیل دخالت غیر تخصصی  

 مسئولین سیاسی 

الوصول و دسترسی به اماکن و امکاناتسهل  

امکانات   دسترسی به  6 

های ارزان و رایگانفعالیت  ارائه  

های آسان و در دسترس فعالیت  

 تأمین نمودن ابزار و تجهیزات ورزشی 

اعطای تسهیالت ارزان برای مشارکت حامیان ورزش یار در فرهم  

 کردن امکانات 

ها برای توسعه های مدارس و دانشگاهزیرساختاستفاده از   

های تفریحی و ورزشی ایجاد پارک  

 

 
 
 
 
 

 



 279                                                      ...مطلوب آینده ساز تعالی راهبردی و کلیدی عوامل شناسایی: تابش

 هاشده از مصاحبهکدهای استخراج -3جدول ادامة 

اولیه( باز )کدگذاری  ثانویه( شده )کدگذاری تجمیع    ردیف  

محتوای رویدادهای مقطعی ورزش همگانی در کشور ارائه بی  

جشنواره های بدون محتوا و غیر تخصصیبرگزاری   

از بین بردن انگیزه عموم با اعطای جوایز محدود و صرف پر کردن  

ها بیالن  

مقطعی و بی محتوا  رویدادهای  7 

مدت های کوتاهوجود کالس  

 برگزاری دوره های آموزشی مدرک محور 

استانداردهای الزم های آموزشی بدون ارزیابی و دارابودن  برگزاری دوره  

محتوا یب های کوتاه  کارگاه و دوره  8 

جانبه همه اقشار در توسعه ورود همه  
اقشار جانبه همه ورود  9 

 فراهم کردن شرایط حضور اقشار خاص 

های نو اثرگذاری فعالیت و مهارت  

 استفاده از فناوری های نوین در ایجاد فعالیت های نو 

های نوین ها و تحرکات و ورزشفعالیتوارد نمودن    

نوین  ی هامهارت و هایتفعال  10 

ورزشکاران شاخص سازی و الگوسازی برجسته  

 برجسته سازی و الگوسازی هنرمندان ورزشکار 

حمایت سیاسیون از برجسته سازی و الگوسازی در توسعه ورزش  

 همگانی 

الگوسازی  و یسازبرجسته  11 

ورزشکاران جایگاه اجتماعی   

علما و مبلغین دینی  ، سازی ارشادی از طریق وعاظفرهنگ  

سازی از طریق اساتید دانشگاه فرهنگ  

سازی از طریق هنرمندان فرهنگ  
ارشادی  تبلیغات  12 

های فرهنگی و موانع آن وجود محدودیت  

 سیطره فرهنگ ورزش همگانی با استفاده از مدیران علمی و عملی 

دانشگاه  و مدارس  در ی اعتباربخش  

 
13 

بدنی های گزینشی برای دانشجویان تربیتاستفاده از آزمون  

مدارس   در  بدنی  فعالیت  و ورزش کردن مندنظام  

گزینش مربیان ورزش مدارس توجه به  

معلم ورزش  جایگاه مطلوب   

 ایجاد گرایش مجزا ورزش همگانی در دانشگاه و هنرستان 

ای رشتهشناسایی علوم بین  

 توزیع عادالنه اماکن و امکانات 

سرانه  عادالنه توزیع  در اختیار گذاشتن اماکن دولتی در خدمت ورزش همگانی  14 

 پایین بودن سرانه ورزشی کشور 
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هاشده از مصاحبهکدهای استخراج -3جدول ادامة   

اولیه( باز )کدگذاری  ثانویه( شده )کدگذاری تجمیع    ردیف  

 عدم ساختار سازمانی مطلوب ورزش همگانی کشور 

سازمانی ورزش همگانی  ساختار  15 

 فعال نمودن آکادمی ورزش همگانی کشور

 طراحی نظام فراگیر 

های کشور و قرار دادن آنان در برش افقی تمرکز به شهرستان  

فدراسیون ورزش همگانی عدم کارایی ساختار   

 عدم دسترسی به امکانات زیرساختی برای حضور بانوان 

های فرهنگی و اجتماعی برای حضور بانوان عدم فراهم بودن زیرساخت  

 عدم حمایت مسئولین از زیرساخت ورزشی ویژه بانوان 

 16 عدم فراهم بودن زیرساخت برای بانوان 

برای ساخت اماکن و تسهیل حضور  زا  ملزم کردن مراکز صنعتی آسیب

 عموم 

قانونی  زیرساخت  17 
گذاری بهبود شرایط اقتصادی کشور از طریق قانون  

دهندگان و مراکز صنعتیحمایت قانونی از توسعه  

 عدم توجه به اهمیت ورزش در حقوق شهروندی 

گذارهای قانونی و حمایتی بیمهمحدودیت  

گذاری عنوان ضمانت و سیاستگذار بهبیمههای نقش شرکت    

ای و  های تفریحی زنجیرههای خصوصی و کمپینگحمایت از باشگاه

های اقشار خاص باشگاه  

یکپارچه ورزش همگانی  و واحد  مدیریت   18 

ها فعال نمودن بعد همگانی کلیه ورزش  

ها و نهادها نامه با سازمانانعقاد قرارداد و تفاهم  

ها کردن و موازی کاری سازمان  ای کارجزیره  

 مدیریت ورزش همگانی با مدیریت واحد و یکپارچه 

 تعامل فدراسیون همگانی و روستایی 

تفاوتی فدراسیون ورزش همگانی و ادارات ورزش در همگانی کردن  بی

 ورزش 

 عدم مدنظر قرار دادن استعداد 
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هاشده از مصاحبهکدهای استخراج -3جدول ادامة   

اولیه( باز )کدگذاری  ثانویه( شده )کدگذاری تجمیع    ردیف  

گذاران قرار گرفتن ورزش در سبد تفکر سیاست  

گذاری کالن یاستس  19 

ها و وحدت رویه آنان های نهادها و سازماناستفاده از برآیند ظرفیت  
درمان در خصوص پیشگیری بهتر از  حمایت مسئولین بهداشت و 

 درمان 
 دغدغه کالن مدیران در توسعه ورزش همگانی 

سازی ورزش همگانی با حمایت دولت تسهیل ساختن خصوصی  
 نبود دیدگاه مطلوب مدیران ارشد کشور 

 ورود رهبری به این جریان 
های درمانی در توسعه استفاده از طرح  

ای رسیدن به ورزش حرفهمسیری برای   
 عدم آمادگی جامعه در برابر تغییر

نگاری بجای مدیریت استراتژیک جایگزین کردن آینده  
گذاری کالن وزارت ورزش و جوانان نقش سیاست  

 عدم ترغیب نهادهای دولتی 
 عدم تفکر سیاسیون در حمایت از ورزش همگانی 

ای مدیران مدیریت سلیقه  

ریزی راهبردی توسط مدیران استفاده از نقشه راه و برنامهعدم   
 دنبال نکردن برنامه های نیمه تمام مدیران قبلی 

 20 عدم توجه به نقشه راه 

قرار نگرفتن ورزش در سبد خانوار به دلیل مشکالت فرهنگی و  
 اجتماعی 

ها به ورزش به علت مشکالت اقتصادیعدم توجه خانواده  

سبد خانوار عدم اولویت ورزش در   21 

 گردش مالی و رونق اقتصاد در صنعت در ورزش همگانی 
 نقش کارآفرینی در پویایی اقتصاد ورزش 

ورزش  اقتصاد پویایی  22 

کارگیری متخصصان ریزی در خصوص بهبرنامه  

گرایی  تخصص  23 
 تخصص گرایی در ورزش همگانی 

توجه به تخصص گرایی و تدریس ورزش همگانی در مدارس و  
ن آها و نقش دانشگاه  

ها و  استفاده از مشاوران ورزشی و درمانگران حرکتی برای خانواده
یان حرکتی خانوار و مرب مشاوران  عموم   24 

های حمایتی دولت استفاده از مربی خانواده در بسته  

ها در  علم و دانش مطالعات و پژوهشهای تولید استفاده از کاربست
ها دانشگاه  

 استفاده از تحلیل محتوا و مطالعات تطبیقی
تحقیقات  و  مطالعات  25 
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هاشده از مصاحبهکدهای استخراج -3جدول ادامة   

اولیه( باز )کدگذاری  ثانویه( شده )کدگذاری تجمیع    ردیف  

ها در  مطالعات و پژوهشهای تولید علم و دانش استفاده از کاربست

ها دانشگاه  

 استفاده از تحلیل محتوا و مطالعات تطبیقی

تحقیقات  و  مطالعات  25 

نهادهای آموزشی  تأثیر  

افزایی دانش 26 تولید و انتقال دانش نهادهای آموزشی   

روز بودن مربیان به  

ریزی راهبردیپایبندی به نقشه راه و برنامه  

راهبردی یزیربرنامه  27 

 تشکیل و فعال کردن شورای عالی و اتاق فکر ورزش همگانی کشور 

سازی و تطبیق تفکر منطقی با توجه به شرایط محیطی در  بومی

ها تدوین برنامه  

ریزی مطلوب و سازگار در برنامه لحاظ کردن وضع موجود،  

راهبردیریزی نیاز به مرکز مطالعات و مدیریت و برنامه  

های اجرایی عدم تعامل دانشگاه با سازمان  

 انحراف در معیار ارزشیابی مدیران 

ها برای اداره ورزش صبحگاهی و میدانی ریزی در شهرداریبرنامه  

جای نتیجه گرایینگاه فرایندی به ورزش به  

 شناخت فنّاوری آینده 

 طرح جامعه ورزشی توسط متولیان دولتی

ها برای دستیابی به  کار سازمانسازی و تبیین وظایف و تقسیمشفاف

 ارمان مشخص 

سیستمی  نگرش   28 

 نظارت، کنترل و ارزیابی عملکرد

گذار های بیمهآگاهی مردم از شرکت  

ها های سازمانکارگیری ظرفیتتوسعه ورزش همگانی در جامعه با به  

 نگرش سیستمی حاکم بر کشور 

ثبات زیست طبیعیعدم   

های رهبری در خصوص جایگاه ورزش همگانی توصیه  

کیدات رهبری به سالمتی و ورزش همگانی أت  
مقام معظم رهبری هاییهتوص  29 

صورت غیرمستقیمها بهاستفاده رسانه  

دهی درک صحیح عموم از طریق ارائه پیامدها شکل ها پرداختن رسانه   30 

همگانی و انجام رسالت خود پرداختن رسانه به ورزش   
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هاشده از مصاحبهکدهای استخراج -3جدول ادامة   

اولیه( باز )کدگذاری  ثانویه( شده )کدگذاری تجمیع    ردیف  

های حقوقی و قانونی فراهم کردن زیرساخت  
 31 عدم وجود زیرساخت حقوقی و قانونی 

 عدم ضمانت اجرایی قانون 

اقتصادی  های یمتحرهای دفاعی استراتژی  

 توجه به وضعیت معیشتی جامعه در بحران اقتصادی 
اقتصادی  های یمتحرهای دفاعی استراتژی  32 

 استفاده از فناوری و تجهیزات نوین استاندارد و طیف تندرستی 

ارتباطات  و فناوری  33 

ای های شبکهاستفاده از نظام  

رسان سالمت بخش پیامطراحی سامانه   

 فضای مجازی عامل فقر حرکتی

گذاری فناوری و ارتباطات تأثیر  

 عدم امنیت جامعه برای ورزش افراد 

نداشتن امنیت اجتماعی بانوان جهت حضور در مراکز ورزشی و  

ها پارک  

 34 عدم امنیت مداری جامعه 

 عدم ثبات سیاسی در کشور 

دولت های قبلی توسط سیاسیون در دولت  دنبال نکردن برنامه های 

 های بعدی 

 35 عدم ثبات سیاسی 

 وجود فرامین دینی و احادیث حفظ سالمتی برای احساس خود نیازی 

الگوپذیری از رفتار و کردار ائمه و بزرگان در خصوص اهمیت دادن به  

 سالمت جسم 

دینی  یهاآموزه  36 

 وجود تنوع ژئوپولوتیکی مناطق کشور 

فصل بودن آب و هوای کشور چهار   
ژئوپولوتیک  تنوع  37 

 وجود پیشینه و تاریخی ورزش همگانی در کشور 

 اهمیت به ورزش و سالمت جسم در زندگی گذشتگان 
کشور  و تمدنمیراث تاریخ   38 

 ایجاد انگیزه برای حمایت خیرین ورزش یار 

 39 همسوسازی جریانات اجتماعی 

اجتماعیدرصحنه بودن کلیه جریانات   

توجه به بیکاری و توصیه   سهم عمده سالمندان و بازنشستگان با 

 پزشکان 

 احداث کلوپ کودک و مادر 

 همسوسازی پزشکان و مربیان ورزشی 

های مختلف در کشور وجود جمعیت  

 داشتن تنوع های نژادی در کشور 

های مذهبی در کشور داشتن اقلیت  

 40 نوع شناختی جمعیت 
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هاشده از مصاحبهکدهای استخراج -3جدول ادامة   

اولیه( باز )کدگذاری  ثانویه( شده )کدگذاری تجمیع    ردیف  

های مختلف در کشور وجود جمعیت  

 داشتن تنوع های نژادی در کشور 

های مذهبی در کشور داشتن اقلیت  

 40 نوع شناختی جمعیت 

اجتماعی سیاسی و  وجود پتانسیل بالقوه جوان از منظرهای فرهنگی 

 اقتصادی

های آینده در توسعه استفاده از جوانان به عنوان سرمایه  

جوان توجه قابل جمعیت  41 

سازیاستفاده از تبلیغات شهری برای آگاه  

شهری  کنندهیبترغ ساخت  42 
توجه به آلودگی هوا  از محیط شهری با مؤثر استفاده   

ها و مجتمع مسکونی آپارتمانهای کوچک در الزام به احداث باشگاه  

کننده ساخت شهری ترغیب  

 تغییر سبک زندگی مردم و گرایش به شهرنشینی و آپارتمان نشینی

 کمبود تحرک عموم مردم با ماشینی شدن زندگی 
 43 تغییر سبک زندگی مردم 

نهاد استفاده از نظام داوطلبی و تشکالت مردم  

داوطلبی  یهانظام و سطح درامد  هاهای داوطلب تمامی اقشار، جنسیتفعالیت 44   

بینی عوامل انگیزشی در جذب نیروهای داوطلبیپیش  

 استفاده از الگوهای موفق کشورهای پیشرفته
المللی ینب  پیشرفته و موفق  الگوهای  45 

المللی های بینالگوبرداری و استفاده از سازمان  

تشویقات برقراری نظام   

 ایجاد انگیزه بیرونی برای مشارکت عموم 
تشویقات  نظام   46 

عنوان اولویت اول ورزش کشور توجه به آقایان به  

 مردساالر بودن جامعه 
بانوان  ورزش  جایگاه  47 

 برقراری پیوند بین دانشگاه و مجریان 

 استفاده از پتانسیل بالقوه دانشجویان و اساتید علوم ورزشی 

ریزی در خصوص بکارگیری اساتید علوم ورزشی در بطن ورزش  برنامه

 همگانی 

  اساتید  و فعال دانشجویان مشارکت 

 ورزشی 
48 

 مشارکت مسئولین در ورزش همگانی در جهت ترغیب جامعه 

گرایی مسئولین نسبت به وعده و عیدها عمل  
کشور  مسئولین مشارکت فیزیکی   49 

های بومی عدم توجه به ورزش  

های محلی و روستایی فراموشی سپردن ورزشبه    

های کوچه و خیابان با سازوکار به روز احیاء ورزش  

محلی  و بومی  های ورزش ترویج  50 
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هاشده از مصاحبهکدهای استخراج -3جدول ادامة   

اولیه( باز )کدگذاری  ثانویه( شده )کدگذاری تجمیع    ردیف  

 استانداردسازی اماکن ورزشی 

معیارها  و  هاشاخص ی گذارارزش  51 
گذاری شاخص و معیار برای آماردهی در سامانه ملی ارزش  

 بازنگری و ایجاد تعریف و مفهوم واحد از ورزش 

 اخذ آمار با تعامل سازمان آمار کشور 

ها های استخدام و ورودیاستفاده از ابزارهای اجباری مانند آزمون  

واداشتن اقشار به ورزش همگانی برنامه ریزی برای   
 52 ابزار اجباری 

های ورزشی نمنع تیم داری سازما  

های ورزش همگانی در ورزش قهرمانی عدم صرف هزینه  
ی ورزشی هاسازمانی دار یمتمنع   53 

 

انجام سه   شده در مصاحبه دلفی مطرح گردیدند و پس ازهای تجمیع در مرحله دوم پژوهش، شاخص

های همگانی شدن ورزش ایران، و شاخص  مؤثرهای دلفی در راستای شناسایی عوامل  دور، مصاحبه

 به توافق و اجماع گروهی رسید. 

عاملی    5ت بسته با طیف  سئواالشاخص در قالب فهرستی از    53تعداد    ،دور اول مصاحبه دلفیدر  

نظر خبرگان  ت پس از بررسی و اعمال اتفاق سئواالاین    .لیکرت در بین خبرگان به اشتراک گذاشته شد

ت حذف و تعداد  سئواالاز لیست    3به علت کسب میانگین کمتر از عدد    سئوال  6تعداد    . ویرایش شد

ابهام بو  سئوال  9   47تعداد    ،دور دوم مصاحبه دلفیدر    .د که با نظر خبرگان ویرایش گردیددارای 

به   سئوال 8با نظر خبرگان تعداد  .به اشتراک گذاشته شدحاصل از دور قبلی در بین خبرگان  سئوال

به علت کسب میانگین کمتر از عدد    سئوال  3ت تجمیع گردید و تعداد  سئواالپوشانی با دیگر  علت هم

لیست    3 شسئواالاز  حذف  ناچیز    د.ت  ضریب  وجود  همچنین  و  تغییرات  وجود  علت  به  همچنین 

دور  در    (، مصاحبه دلفی به دور بعدی راه یافت.4به جدول )  هماهنگی کندال و معنادار نبودن با توجه

حاصل از دور قبلی در بین خبرگان به اشتراک گذاشته شد که    سئوال  36تعداد    ،سوم مصاحبه دلفی

همچنین با توجه به نتایج ضریب هماهنگی    . گونه تغییری از سوی خبرگان اعالم نشددر این دور هیچ

ناداری، مصاحبه دلفی در دور سوم به اجماع و توافق گروهی دست  ( و سطح مع4کندال در جدول )

عنوان عوامل شده در این دور بهشاخص استخراج   36یافته است و بنابراین مصاحبه دلفی متوقف و  

 ( آمده است. 5گردد که در جدول )مؤثر همگانی شدن ورزش ایران تلقی می
 

 

 

 



 1400تابستان ، 23، شماره 9پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                    286

 نتایج آزمون ضریب هماهنگی کندال دور دوم و سوم مصاحبه دلفی -4 جدول

  حجم نمونه  درجه آزادی  سطح معناداری  ضریب کندال 

177/0  03/0  دور دوم 10 46 

602/0  100/0  دور سوم  10 35 
 

 همگانی شدن ورزش ایران  مؤثرعوامل  -5 جدول

 انحراف معیار میانگین دهی تأثیر پذیریتأثیر
میانگین 

ایرتبه  
مؤثر عوامل   ردیف  

72 74 1/4  0/31 55/14 مالی  تخصیص منابع   1 

80 80 9/4  0/31 90/28 ورزش  اقتصاد پویایی   2 

51 100 1/4  0/31 55/14 های اقتصادی استراتژی دفاعی تحریم   3 

76 89 1/4  0/31 55/14 اقشار جانبه همه ورود   4 

68 46 1/4  0/31 55/14 داوطلبی  یهانظام   5 

59 48 4 0/00 75/12 خانواده   اجتماعی  جایگاه   6 

77 52 5 0/00 30/70 بانوان  ورزش  جایگاه   7 

78 65 1/4  0/31 55/14 جوان توجه قابل جمعیت   8 

81 60 2/4  0/42 35/16  
  اساتید  و فعال دانشجویان مشارکت 

 ورزشی 
9 

69 68 9/4  0/31 90/28 اماکن  ساخت  در  محوری عدالت    10 

62 64 1/4  0/31 55/14 سرانه  عادالنه توزیع   11 

62 71 5 0/00 30/70 امکانات   دسترسی به   12 

61 49 4 0/00 75/12 نوین  ی هامهارت و هایتفعال   13 

70 68 9/4  0/31 90/28 ارتباطات  و فناوری   14 

64 48 1/4  0/31 55/14 معیارها  و  هاشاخص ی گذارارزش   15 

72 59 1/4  0/31 55/14 سیستمی  نگرش    16 

66 66 8/4  0/42 10/27 یکپارچه ورزش همگانی  و واحد  مدیریت    17 

56 46 1/4  0/31 55/14 کشور  مسئولین یی گراعمل   18 

72 97 1/4  0/31 55/14 راهبردی یزیربرنامه   19 

71 96 2/4  0/42 35/16 گذاری کالن یاستس   20 

70 70 2/4  0/42 35/16 گرایی  تخصص   21 

68 62 8/4  0/42 10/27 سازمانی ورزش همگانی  ساختار   22 

68 64 4 0/00 75/12 قانونی  زیرساخت   23 

59 67 1/4  0/31 55/14 رسمی  آموزش  با پایدار  رفتار   24 
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 همگانی شدن ورزش ایران  مؤثرعوامل  -5جدول ادامة 

 انحراف معیار میانگین دهی تأثیر پذیریتأثیر
میانگین 

ایرتبه  
مؤثر عوامل   ردیف  

71 51 1/4  0/31 55/14 دانشگاه  و مدارس  در ی اعتباربخش   25 

80 63 4 0/00 30/70 تحقیقات  و  مطالعات   26 

52 41 7/4  0/48 30/25 شهری  کنندهیبترغ ساخت   27 

55 59 1/4  0/31 55/14 تشویقات  نظام    28 

57 57 1/4  0/31 55/14 الگوسازی  و یسازبرجسته   29 

52 49 1/4  0/31 55/14 ارشادی  تبلیغات   30 

56 96 1/4  0/31 55/14 مقام معظم رهبری هاییهتوص   31 

76 86 2/4  0/42 35/16 ها پرداختن رسانه   32 

51 40 1/4  0/31 55/14 دینی  یهاآموزه   33 

57 60 9/3  0/31 50/11 جغرافیای سیاسی  تنوع   34 

66 81 9/4  0/31 90/28 المللی ینب  پیشرفته و موفق  الگوهای   35 

55 67 2/4  0/42 35/16 محلی  و بومی  های ورزش ترویج   36 
 

 

صورت مجزا نمرات خود را در ماتریس  شده هرکدام بهشورای راهبردی تشکیل   ،در مرحله سوم پژوهش

تحلیل اثرات متقابل عنوان ورودی نهایی وارد ماتریس  اند و میانه نمرات واردشده بهوارد نموده  36×36

 همچنین  و  فعلی   هایوابستگی  و   اتتأثیراستخراج شده،    مستقیم،   بالقوه  اتتأثیر  گردیده است. ماتریس

  قابل   آینده   روابط  گرفتن   نظر  در  با   را  مستقیم  اتتأثیرو    دهد می  نشان  را  متغیرها   بین   بستگیوا

ها وابستگی  متغیرها برهم و همچنین جمع ستون   تأثیرجمع سطرها بیانگر    .کندمی  تکمیل  بینی،پیش

بر همدیگر  دهی متغیرها را  تأثیرپذیری و  تأثیر(  5جدول )  دو ستون انتهاییدهد که  متغیرها را نشان می

می تحریمتأثیربیشترین    دهد.نشان  متغیر  را  کمترین  دهی  و  اقتصادی  متغیر تأثیرهای  را  دهی 

  فعال  پذیری را متغیر مشارکتتأثیرهمچنین بیشترین    . استهای دینی به خود اختصاص داده  آموزه 

های اقتصادی  های دینی و تحریمپذیری را متغیرهای آموزهتأثیرورزشی و کمترین    اساتید  و  دانشجویان

 به خود اختصاص داده است.

است.  پذیری حاصل از ماتریس اثرات مستقیم نشان داده شده  تأثیردهی و  تأثیر(  2و )  (1در شکل )

 قرار   نمودار  در   خاصی   مکان   در  پذیریتأثیر  و   گذاریتأثیر  میزان  به   توجه  با   متغیرها   از  کدام  هر

.  است  آینده  در  سیستم  تحوالت  و   پویایی در  آنها   وضعیت  بیانگر   نمودار در  متغیرها   موقعیت .  گیرندمی

  دهستن  کنترل و کاریدست  قابل  هم  که  هستند هاییشاخص  کلیدی، حیاتی و راهبردی هایشاخص

محور نارنجی    حول  راهبردی  متغیرهای(  1)  شکل   برابر  . گذارندتأثیر  سیستم  تغییر  و   پویایی  در  هم   و
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عادالنه سرانه، ساخت   عیتوز  ،یمنابع مال   صیو شامل تخص  دارند  قرار  است  شده  مشخص  که  رنگ

همه  ، یشهر  کنندهبیترغ  جاورود  اقشار،  مد  ی اجتماع   گاه ی جانبه  و    ت یریخانواده،    کپارچه،یواحد 

الگوساز  یسازبرجسته   ن،یمسئول  ی کیزیمشارکت ف  ،ییتخصص گرا پرداختن    ،یارشاد  غاتیتبل  ،یو 

 .شودیم کیژئوپولوت تنوع ، ینید  یها و باورهاها، آموزهرسانه

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 مک افزار میکهای کلیدی و استراتژیک خروجی نرمشناسایی شاخص -1 شکل

 

  یخطوط اتصال  یتمام   گرددیمالحظه م  میمستق  اتتأثیر  یکی( نقشه گراف2طور که در شکل )همان

ها  شاخص  ی آن است که تمام   انگریب  اتتأثیرنوع    ن یهستند و ا  یقو  ار یبس  اتتأثیرها از نوع  شاخص  هی

 برقرار است.  ستمیشاخص در س 36 نیب یقو اریاند و ارتباطات بسشده ده یبرگز یبه درست
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 مک افزار میکخروجی نرم نقشه گرافیکی اثرات مستقیم -2 شکل

 

 جدول  در  که  دهندمی  تشکیل  را  کلیدی  و   راهبردی  هایشاخص  ،پژوهش  این  در  شاخص  13  بنابراین

 . است شده ارائه( 6)
 ورزش همگانی ایران عوامل راهبردی و کلیدی   -6جدول 

 ها شاخص ردیف 

 به ورزش همگانی   تخصیص منابع مالی 1

 توزیع عادالنه سرانه به ورزش همگانی 2

 شهری به ورزش همگانی  کنندهساخت ترغیب 3

 در ورزش همگانی جانبه اقشارورود همه 4

 خانواده در توسعه ورزش همگانی   جایگاه اجتماعی 5

 ورزش همگانی کشور  یکپارچهمدیریت واحد و  6

 در ورزش همگانی  تخصص گرایی  7

 مشارکت فیزیکی مسئولین کشور در ورزش همگانی  8

 در ورزش همگانی  ی و الگوسازی سازبرجسته 9

 و ...( معلم ،علما ،طالب )اساتید،  تبلیغات ارشادی 10

 ها به ورزش همگانی پرداختن رسانه 11

 در توسعه ورزش همگانی  و باورهای دینی هاآموزه 12

 ژئوپولوتیک در توسعه ورزش همگانی تنوع 13
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 گیریبحث و نتیجه 
  ی از ورزش همگان  ییهاکشور، استخراج عوامل و شاخص  یمطلوب ورزش همگان   ندهیبه آ  یابیدست  یبرا

  ییایو کنترل هستند و در پو یعوامل قابل دستکار  نیو ا است  یالزام ، هستند یو راهبرد ی دیکه کل

در    شدهج استخرا  کیو استراتژ  ید یعامل کل  13.  گذارندتأثیر  رانیا  ی ورزش همگان  ستمیس  راتییو تغ

 ،یشهر  کنندهبیعادالنه سرانه، ساخت ترغ   عیتوز  ،یمنابع مال   صی شامل تخص  رانیا  یورزش همگان

مشارکت    ،ییگراتخصص   کپارچه،ی واحد و    تیریخانواده، مد  یاجتماع   گاهیجانبه اقشار، جاورود همه

الگوساز  یسازبرجسته   ن،یمسئول  یکیزیف علما  د،ی)اسات  یارشاد  غاتیتبل  ،یو  ...(،    ،طالب،  و  معلم 

رسانه  آموزهپرداختن  باورهاها،  و  ژئوپولوت  ی نید  یها  تنوع  و  توسعه  آ  نیا  .است  کیدر    نده یعوامل، 

 13  حیبر نظر خبرگان پژوهش، به تشر  بنا  جانید داد. در انرا شکل خواه  رانیا  یمطلوب ورزش همگان

  صیاشاره شده است. تخص  آنبه    زیپژوهش ن  هیاول  یپرداخته خواهد شد که در کدها  مؤثرشاخص  

ع محقق خواهد مناب  عیتوز  یو بهبود الگو  یو جذب منابع مال  شیاعتبار الزم، افزا  یبا واگذار  یمنابع مال 

در    ی گذاشتن اماکن دولت  اریعادالنه اماکن و امکانات و در اخت  عیعادالنه سرانه با توز  عیشد و توز

 ی شهر  کنندهبی. ساخت ترغ گرددیم  ریپذ مکان کشور ا  یسرانه ورزش  ش یو افزا  ی خدمت ورزش همگان

  یهاو لزوم احداث باشگاه  یشهر  طیاز مح  مؤثرو استفاده    یسازآگاه  یبرا  یشهر  غاتیبا استفاده از تبل

 ز یجانبه اقشار نورود همه  . خواهد نمود  فا یخود را ا  یاثربخش  یها و مجتمع مسکونکوچک در آپارتمان

 گاه ی جا  . گرددیم   ا یمه  ی ورود اقشار عام و خاص به ورزش همگان  یاالزم بر  ی با فراهم کردن بسترها

 ت، یاز جمع  یمیدادن ن  لیبه ورزش بانوان با توجه به تشک  تیو اولو  شتریخانواده با توجه ب  یاجتماع 

خانواده در توسعه ورزش   مؤثردر سالمت نسل نقش    شانیا  اتتأثیرمادر خانواده و    گاه ی توسط آنان و جا

  یهارشته  هیکل  ی با فعال نمودن بعد همگان  زین  کپارچهیواحد و    تیری مد  .خواهد کرد  ستهرا برج  یهمگان 

اقشار خاص    ی هاو باشگاه  یاره یزنج  یحیتفر  یهانگیو کمپ  یخصوص  ی هااز باشگاه  تیو حما  یورزش

  ی تفاوتیاز ب  یریسازنده و جلوگ  یهاتعامل  جادیها و نهادها و انامه با سازمانو انعقاد قرارداد و تفاهم

را در   یبخش و توسعه ورزش همگاناثر  تیریکار کردن مد  یارهیو عدم جز  ینسبت به ورزش همگان

متخصصان و    یریکارگدر خصوص به   یزیربه نوبه خود با برنامه  زین  ییگراتخصص  .بر خواهد داشت

  .خواهد نمود  همرا فرا  ی توسعه ورزش همگان  ، یو در نظام آموزش  هیپا  نیدر سن  ی توجه به ورزش همگان 

  شی سبب افزا  ی جامعه به ورزش همگان  ب یضمن ترغ   زین  ی در ورزش همگان  نیعامل مشارکت مسئول

خواهد شد.    رانیا  یتوسعه ورزش همگان  یدر راستا  دها،ینسبت به وعده و وع   نیمسئول  ییگراعمل

برجسته  الگوساز  یسازشاخص  ارزش   زین  یو  به  توجه  و ه  یگذاربا  ورزشکاران شاخص   نرمندان به 

ورزشکاران و   یاجتماع   گاهیشاخص، نسبت به ارتقاء جا  نیاز ا  ونیاس یس  تیحما  نیورزشکار و همچن

با    یارشاد  غات یعامل تبل  .خواهد بود  مؤثر  ی مشارکت عموم مردم به ورزش همگان  یبرا  زهیانگ  جادیا
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و هنرمندان   نشگاهدا  دیاسات  قیاز طر  یسازو فرهنگ  ینید  نیوعاظ، علما و مبلغ  قیاز طر  یسازفرهنگ

خواهد کرد و سبب توسعه ورزش   دا یدر جامعه، گسترش پ   ی و موانع فرهنگ  ت یو برطرف کردن محدود

عموم از   حیدرک صح  ی دهو شکل  میمستق  ریو غ   میصورت مستقبه  زیها نخواهد شد. رسانه  یهمگان 

هند شد.  خوا  ی و انجام رسالت خود سبب توسعه ورزش همگان  یورزش همگان  یامدهایارائه پ   قیطر

از رفتار    یریدر سالمت جسم و الگوپذ   ی نید  نیو فرام  ثیاحاد  دیک أ با ت   زین  ی نید  ی ها و باورهاآموزه 

د ا  ینیبزرگان  همگان  نیدر  ورزش  به  را  همگان  نها  بی ترغ   یخصوص،  در  و  کرد  تنوع   تیخواهد 

سوق   تیمطلوب  سمترا به    رانیا  ی کشور، ورزش همگان  ییو آب و هوا  یمیاقل  طیو شرا  کی ژئوپولوت

 را در برخواهد داشت. ی عموم جامعه به ورزش همگان یخواهد داد و مشارکت حداکثر

 

 قدردانیتشکر و 
نظران که در این پژوهش برای به سارانجام رساانیدن آن، همکاری صامیمانه از کلیه خبرگان و صااحب

 اند، کمال سپاسگزاری و قدردانی را دارم.ی داشتهمؤثرو همیاری 
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