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 1396عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی .

 

 هایبر طرح دی)با تاک شده ورزش همگانی در ایران مرور و تحلیل مطالعات انجامهدف از پژوهش حاضر 

 هایورزش ونیتهران و فدراس یوزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، شهردار یپژوهش

بین  یورزش همگان نهیانجام شده در زم یپژوهش هایطرح ایکتابخانه یبررس ؛روش اجرایبود.  (یهمگان

مربوطه  هایو حضور در سازمان ینترنتیا هایگاهیبا مراجعه به پانظور به این م بود. 9611تا  9631های سال

 8طرح در وزارت ورزش و جوانان،  51طرح به تفکیک ) 42در مجموع  شد. یجمع آوراطالعات مورد نیاز 

به رغم این که ورزش طرح در وزارت آموزش و پروش(، انجام شده بود.  5طرح در شهرداری تهران و 

ها بررسی .است نگرفته صورت طرح پژوهشی در این رابطهفدراسیون اختصاصی است، ولی همگانی دارای 

و  یفیدرصد از آنها به صورت توص 51 کهانجام گرفته است  یدانیبه شکل م هاکلیه پژوهشدهد نشان می

وضوع بیشتر در م مطالعاتتوزیع پراکندگی  بوده است. یشیدرصد به صورت آزما 1و کمتر از  ایپرسشنامه

 به نسبت مختلف هاییدگاهد نگرش و اجتماعی هایعوامل موثر بر ورزش همگانی است و پس از آن ویژگی

 شوند:می تقسیم بزرگ گروه دو به هادر این حوزهپژوهش عمدتاًهمچنین  .است بوده همگانی ورزش

 دنبال به و داده قرار بررسی مورد متغیر وابسته عنوانبه را همگانی ورزش که تحقیقات اول

 دوم و ... . نوع ورزشی هایسازمان فردی، هایانگیزه همانند اند،بوده آن بر اثرگذار متغیرهای

 و نشاط چون هم بر متغیرهایی اثرگذار مستقل متغیر عنوانبه را همگانی ورزش که تحقیقات

 از تحقیقات رتبیش همگانی ورزش حوزه در که اندداده قرار بررسی و ... مورد تحصیلی پیشرفت

 اجتناب ضرورتی که همگانی ورزش بر جامعه هنجارهای و ارزشها گروهی، هایثیر رسانهات هستند. اول نوع

 در گسترده طور به آن افزایش موجب تواندمی عواملی چه که این و نشده مشخص تحقیقات در است، ناپذیر

 تحقیقات آتی ورزش همگانی دانشجویی ارائه شد.در نهایت بر این اساس پیشنهاداتی برای اجرا و  .باشد جامعه

 توسعه     ورزش همگانی، جامعه، های کلیدی:واژه

 


