
با  مردم نهاد در بخش ورزش براي همه موثر بر مشارکت سازمان هايراه کارهاي 

  توجه به خط مشی سالمت محوري دولت

  1ابوالفضل فراهانی

  2حمید قاسمی 

  3سعید حسنی 

   

١٩/٤/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ  
١٢/٦/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

ه ورزش بـراي همـه و   جهت توسع در دولتکمک به براي  یي مردم نهاد ورزشی، نیروي هاي پنهانسازمان ها

عین غیرانتفاعی بـودن، در  و در ستقل از دولتداوطلب، م سازمان هااین . سالمت جامعه هستندي کمک به ارتقا

نهاد، نماد و واسط  مردم يسازمان ها. نامید »صداي مردم«ن آنها را خدمت مردم هستند و به همین دلیل می توا

سالمتی در ي همه یکی از بازوهاي اصلی ارتقا مشارکت اقشار مختلف مردم هستند و مشارکت در ورزش براي

در بخـش   نهـاد  مـردم  يسازمان هـا مشارکت  موثر بر کارهايراهاین تحقیق، با هدف بررسی . جامعه می باشد

کیفـی   ،روش انجام تحقیق. توجه به خط مشی سالمت محوري دولت به انجام رسیده استي همه، باورزش برا

 يسازمان هاهمگانی و  ورزش درزمینه متخصص افراد کلیهجامعه آماري این پژوهش را . ی بودو از نوع اکتشاف

ز طریق روش نمونـه گیـري   نمونه ها ا. دادمی ورزشی که داراي سوابقی در این زمینه بودند، تشکیل  نهاد مردم

روایی مصـاحبه هـا از   . نفر از نمونه ها تا رسیدن به اشباع نظري مصاحبه شد 18گلوله برفی انتخاب شدند و با 

آزمون محاسبه گردید و ضریب پایـایی  ابزار از طریق روش بازطریق بررسی شکل و محتواي سئواالت و پایایی 

 روش از مصـاحبه هـا،   از آمـده  بـه دسـت   هاي داده تحلیل و هتجزی براي. آمد به دست درصد 83 مصاحبه ها

عوامـل   گـذاري گزینشـی نشـان داد کـه    نتـایج در بخـش کد  . گردیـد  استفاده گزینشی و محوري باز، کدگذاري

 مـردم  يسازمان هاو عوامل محیطی در ایجاد مشارکت ) فردي و گروهی( ساختاري و سازمانی، عوامل رفتاري

  .توجه به خط مشی سالمت محوري دولت موثر بودندهمه، بابخش ورزش براي  در نهاد

  لتهمه، خط مشی سالمت محوري دو نهاد، ورزش براي مردم يسازمان ها :واژگان کلیدي
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  مقدمه

 ایجاد اقتصاد، در را خود ارزشمند نقش و گسترده تأثیرات عدي،ب چند ابزار یک عنوان به ورزش حاضر، عصر در

 بـه  از ابـتال  پیشـگیري  مطلـوب،  فراغـت  اوقـات  گـذران ، این حـوزه  انحرافات از پیشگیري و اجتماعی روابط

 .)54: 1391، و همکاران نیا سمیع(است  ساخته متجلی دیگر، کاربردهايسایر  و ها و کسب سالمتی بیماري

 نیهمگـا  ورزش ،ها زیرشاخهاین  از یکی .گردد می بندي تقسیم گوناگونیابعاد  به و رددا مختلفی انواع ورزش

 امکانات و تأسیسات بهنیازي  و اجراست قابل یشرایط هر درورزش  نوع این .است یا همان ورزش براي همه

 جسـمی،  قواي تقویت و رشد بهداشت، تعمیم کمک به ی وسالمت چون حفظ اهدافی ندارد و خاصی تخصصی

 ).253: 2009، 1برنشتاین و همکاران( کند می دنبال را نشاط و شادابی کسب

نسبت به گذشـته و   تعداد افراد فعال ورزشیافزایش ( موجود در زمینه ورزش همگانی ند که در دو زاویهچ هر

ز اي ا بخش دولتـی متـولی ورزش بـا مشـکالت عدیـده     ) ورزش همگانیدر عدم مشارکت تمامی افراد جامعه 

 :ی همچـون فعال و مشکالتدر بخش افراد ... و ، کمبود منابع مالی و انسانی زیرساخت ها جمله کمبود اماکن و

تمـامی   عـدم مشـارکت   در بخش... و  کردن براي ورزش د انجام ورزش، نداشتن زمان کافیئعدم اطالع از فوا

 بـا نگـاهی بـر    ،اینبا وجود . )24: 1393شعبانی و رضایی صوفی،( روبرو است جامعه در ورزش همگانی افراد

 مـردم نهـاد   يسـازمان هـا  ورود  متوجـه  ،التکمشل یاین قبجهت مرتفع نمودن در کشورهاي موفق تجربیات 

 ).68: 2010 ،٢لیندسی و وندي(می گردیم ي دولتی متولی ورزش سازمان هابه  کمکجهت  )سمن ها(

در کشـور مـا   ( سازمان هـا این  گفت کهدولتی می توان ي غیرسازمان ها خدماتسوابق و آشنایی نسبی با  براي

بـراي  ) ندیا به اختصار سمن نامگذاري شده ا سمن هادولتی به نام یري غسازمان هاطبق مصوبه وزارت کشور، 

هـر گـروه غیـر انتفـاعی     «و این اصـطالح در مـورد    مطرح شده اندتوسط سازمان ملل  1949اولین بار در سال 

داوطلبانه از شهروندان جهانی که در سطح محلی، ملی و بین المللی براي اهـداف متنـوع فرهنگـی، اجتمـاعی،     

  .)79: 1394سعیدي، ( دارد بردکار »تخصصی و صنفی تشکیل شده باشد خیریه،

                                                           
1- Bornstein ET. al 

2- Lyndsay &Wendy 



سازمان هاي دولتی مطرح شده، توجه الزم بـه تـأثیر    و کمک به تئوري ها و الگوهایی که تاکنون در حوزه تغییر

عنـوان   بـا در نظریـه خـود   ) 2001( 1دي ساياسنیولی و به عنوان نمونه . نداشته استها در این بخش را  سمن

سـاعی بـین ایـن دو    و اشـتراك م  بر هماهنگی صرفاً »تعامالت بین سازمان هاي غیردولتی با دولت هاي محلی«

بـر عوامـل    در بحث کوچک سازي و تجدید ساختار سازمان ها صـرفاً ) 1998( 2یا رونالدبورك تأکید داشته اند

ود براي تحـول مـدیریت دولتـی    در الگوى پیشنهادي خ) 2000( 3بوکات و پولیت. مؤثر درونی اکتفا کرده است

اشـاره  ) 1394(سـعیدي   ،همچنـین  .کالن اقتصادي و اجتماعی تأکید کرده اند بر تأثیر احزاب و متغیرهاي صرفاً

در  سیاسی، اقتصادي و اجتمـاعی مـردم   نقش مهمی براي مشارکت ایران هر چند قانون اساسیدر  نماید که می

، بر جایگاه مردم و تشکل هاي آنها به خصـوص شـوراها   آن لفو در فصول و اصول مخت شده استنظر گرفته 

، با این حال نقش، اهمیت و حدود فعالیت و افق هاي قابل دسترسی هردکملی تأکید  در سطوح محلی، استانی و

را در بخـش هـاي گونـاگون     نهادهاي غیردولتی که می تواند فراینـدهاي تحـول اداري  سمن ها و  براي توسعه

  .ناشناخته مانده استدر برخی حوزه ها تا حدود زیادي  نانه و کم هزینه کند، هنوزکوتاه، واقع بی

هـا   سمن ،به عبارت دیگر؛ است متقابل به شکل ها سازمان سایرفعالیت  فعالیت سمن ها در کنارانجام رویکرد 

نهادي خود  يارتقاباعث رشد و  ،ندشوسازمان ها می انجام فعالیت در  و کمک به عالوه بر اینکه باعث پیشبرد

سـمن هـا در راسـتاي     توسط مجموعه فعالیت هاي انجام شده .)543: 1393دماري و همکاران، ( می گردندنیز 

محـدودیت هـاي اقتصـادي آنـان،     برخـی  روابط بین المللی، کمک به نیازمندان و رفـع  ایجاد گسترش صلح و 

سـایر   و ، توسـعه ورزش هداشـت عمـومی  سـطح ب  يو بهبود امور محیط زیست، ارتقـا  اي فعالیت هاي توسعه

ها به همراه رشد کمی و کیفی آن ها در دهه هاي اخیر گویـاي همـین مطلـب     انجام شده توسط سمنخدمات 

  ).٤بانک جهانی اطالعات سمن ها( باشد می

 مخاطبانبه  به علت نوع خدماتی کهدولتی بخش ورزش  سازمان هاي ،خدماتی اجتماعی و میان سازمان هاياز 

جهـت  ن زیـادي  ابا مجموعه مخاطب این سازمان ها در عمل .نداز شرایط ویژه اي برخوردار، دهندد ارائه می خو

کامـل   ارائـه به  قادرتنهایی  است بهمنابع آن ها محدود توانمندي ها و از آنجا که  و مواجه هستندارائه خدمات 

                                                           
1- Snavely & desay 

2- Ronald Burke 

3- Bouckaret & pollit 

4- World Bank and NGOs 
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 و نیـا  سـمیع ( نـد یرگیـاري   بـاره  کی در ایـن از گروه هاي کم دبه ناچار بای و می باشندن در این زمینه خدمات

فعالیـت   و ارائـه خـدمات در زمینـه    شـاهد ورود  هاي اولیـه  و با بررسی همین راستادر  .)43: 1391 همکاران،

، هیـات هـاي   یمانند کمیته هاي ملی المپیک، فدراسـیون هـاي ورزشـ    ورزشی توسط سازمان هاي غیر انتفاعی

به شکل قانونی و با همـاهنگی   )سمن ورزشی(هاي مردم نهاد ورزشی و سازمان  هاي ورزشی ورزشی، انجمن

  .ي ورزشی بخش دولتی می باشیمها سازمان الزم با

سـمن هـاي    در و بـه شـکل اختصاصـی تـر     ورزشی انتفاعی غیر هاي مجموعه فعالیت هایی که توسط سازمان

جملـه  که از  باالیی برخوردارندنوع تاز  حوزه هاي دیگر يسمن ها فعالیت سایر مانند ورزشی انجام می پذیرد

در رویـدادهاي   ورزشـی  يها در زمینه موفقیت تیم سمن هاایفاي نقش  می توان به فعالیت سمن هاي ورزشی

ورزش،  وجامعه از طریق مشـارکت   اي در توسعهایجاد طرح هاي صلح،  و ورزش توسعه ایجاد زمینه ،حساس

، ایجاد مشارکت گروه هاي ورزشـی جهـت کمـک بـه     ایدز با همبارز و ورزش اب طمرتب هاي مشارکتبرقراري 

  .)3: 2010، ١اسکلن کورف( اشاره نمود... بهداشت عمومی و  يارتقا

فارغ بودن از  جامعه به علت بهجهت ارائه خدمات توانمندي سمن هاي ورزشی  ،متخصصانطبق نظر  هر چند

مشکالتی از  وجود دالیلاما به  ،بسیار باالست ،اه مردمی آن و دارا بودن ساختار سازمانی پیچیدگی هاي خاص

شـاهد  تـاکنون  ... فضـاهاي حـاکم بـر جامعـه و     کمبود منابع مالی و انسانی، عوامل انگیزشی،  ساختاري،قبیل؛ 

شـعبانی و   ؛1394 ،فتحی و همکاران(یم ه انبوددر جامعه  ها و به کارگیري تمامی پتانسیل آن گستردهمشارکت 

  .)2008، ٤و یانگ 2011 ،٣، لیم و همکاران2012 ٢گرري ، مک1393 ،رضایی صوفی

سمن هـا بـه عنـوان     گفت کهبا توجه به هدف تحقیق حاضر و بررسی هاي انجام شده در داخل می توان حال 

 )ورزش همگـانی (سـالمت محـور    یو به ویژه گسترش فعالیت هاي ورزش مکانی براي ارتقاي سالمت جامعه

؛ چـرا  اسـت کمتر شناخته  اما فعالیت آن ها در این بخش ،متولی این امر یاري رسانند توانند به سازمان هاي می

سیاسـت   ،محققـان ها براي آن بسیاري از و  تعلق دارندکمتر  ورزشیو  نظام هاي سالمتی سمن ها عموماً بهکه 

                                                           
1- Schulenkorf 

2- McGrory 

3- Lim ET. al 

4- Yang 



سات دولتی بزرگ در سایه مؤستحت الشعاع و  بیشترعملکردهاي آنان و  شناخته نشده اند و عموم مردم مداران

  .فته استگرقرار 

ایفاي  مشارکت و و لزوم همگانی انجام فعالیت هاي ورزش به واسطهبنابراین با توجه به اهمیت کسب سالمتی 

 بـه  ایـن تحقیـق  در  ،باشـند  همی توانند داشـت  در این بخش ي دولتیسازمان هابه سمن هاي ورزشی  ی کهنقش

در بخش ورزش بـراي همـه،    سازمان هاي مردم نهادمشارکت ور و حضموثر بر  راه کارهاي اي همچون مسئله

  .پاسخ داده خواهد شد ،با توجه به خط مشی سالمت محوري دولت

  شناسی پژوهشروش 

 اجرا روش لحاظ از و کاربردي هدف لحاظ از که می باشد 1با استراتژي داده بنیاد کیفی تحقیق حاضر، پژوهش

  .به شکل میدانی انجام پذیرفته است

 هاي انجام مصاحبه نظیر یهای	مند داده	رهیافتی است براي بررسی نظام استراتژي داده بنیاد ،در تحقیقات کیفی

هاي کیفی، در  همانند بسیاري از روش .دنبال می گردد نظریه با هدف تولید که ها مشاهده قراردادهايشده و 

تواند فرایندي  نظري می کدگذاري. کند مینقش مهمی در عملیات پژوهش ایفا  ،کدگذاري بنیاد نظریه داده

براى تحلیل  کدگذارى نظرى روشى است .باشد مرحلهها در چند  داده بندي گیري، تکرار و طبقه براي اندازه

 مرحله است که عبارت کدگذارى نظرى شامل سه. اند منظور تدوین یک نظریه گردآورى شده هایى که به	داده

با این حال، نباید این سه نوع کدگذارى را متمایز  .کدگذاري گزینشیو  محوري کدگذاري کدگذاري باز،: ند ازا

هایى مختلف براى کار  آنها روش شمار آورد، بلکه از نظر زمانى مراحلى مجزا در فرایند تفسیر به از یکدیگر یا

وجود این، فرایند  با. دمی کنهم تلفیق  جا یا با به محقق در صورت نیاز آنها را جا هاى متنى هستند که با داده

 مراحل پایانى فرایند تحلیل، کدگذارى گزینشى بیشتر مطرح شدن به تفسیر با کدگذارى باز آغاز و با نزدیک

  .)25: 2002، 2گالسر( شود	می

 مبانی زمینۀ در داده ها گردآوري قبل از مشخص نمودن جامعه و نمونه آماري تحقیق جهت پژوهش، این در

 )اینترنت( اطالعات شبکه جهانی و ها کتاب مقاالت، اي، کتابخانه منابع از موضوع، یقتحق ادبیات و نظري

 ورزش زمینه در متخصص افراد کلیه که شامل آماري جامعه ،پس از انجام مطالعات اولیه. است شده استفاده

فدراسیون ورزش ، فدراسیون ورزش هاي همگانی، جمهوري اسالمی ایرانهمگانی در کمیته ملی المپیک 

                                                           
1- grounded theory 

2- Glaser 
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 مشخص گردیدبودند،  زمینهاین سوابقی در داراي ورزشی که  سمن هاو  هاي بومی و محلی	روستایی و بازي

)34  =N.(  

 محقق تشخیص افراد، این با مصاحبه انجام با. شد مصاحبه نظري اشباع به رسیدن تا نمونه 18 با تحقیق این در

 انتخاب در. نیست بیشتر هاي مصاحبه انجام به نیازي و رسیده اشباع نقطه به شده گردآوري اطالعات که بود این

 قرار توجه مورد آنها همکاري میزان و مصاحبه شوندگان بودن دسترس در زمان، :چون مسائلی نمونه، تعداد این

  .دده می نشان را شوندگان مصاحبه شناختی جمعیت هاي ویژگی 1 جدول. گرفت

  هاي جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان ویژگی :1جدول 

  حوزه فعالیت  سابقه اجرایی  سابقه پژوهش  رشته تحصیلی  تحصیالت	سطح  تعداد

  نفر 18

  )نفر 9(دکتري 

  )6(فوق لیسانس 

  )نفر 3(لیسانس 

  )نفر	11(	ورزشی	مدیریت

  )نفز 3(جامعه شناسی 

  )4(مدیریت دولتی 

  )نفر	14(	همگانی	ورزش

  )نفر 4(سمن ها 

  )13(	همگانی	ورزش

  )نفر 5(سمن ها 

  کمیته ملی المپیک 

  هاي همگانی	فدراسیون ورزش

ورزش روستایی و فدراسیون 

  هاي بومی و محلی	بازي

  ورزشی سمن ها

با  فرایند این دریعنی  ؛است شده استفاده برفی گلوله گیري نمونه روش از ،تحقیق هاي نمونه انتخاب براي

ل سایر نمونه ها توسط سایر شرکت کنندگان دیگر به شکل گوله برفی جهت انجام انتخاب دو نمونه او

  .ها بعدي تحقیق معرفی گردیدند	مصاحبه

 شده استفاده ه،گرفت انجام مصاحبه هاي پایایی محاسبه براي آزمون، آزمون مجدد از پایایی حاضر تحقیق در

 نمونه عنوان به) مصاحبه 4(مصاحبه  گرفته چند انجام مصاحبه هاي میان از باز آزمون پایایی محاسبه براي. است

سپس . ندشد کُدگذاري بار دو) روز 30(مشخص  و کوتاه زمانی فاصله یک در ها آن از کدام هر و انتخاب

 از کدام هر در .شدند مقایسه هم با مصاحبه ها از کدام هر براي زمانی فاصله دو در شده مشخص کُدهاي

عنوان  به مشابه غیر کدهاي و)) توافق((عنوان  به بودند مشابه هم زمانی با فاصله دو در که کدهایی مصاحبه ها،

 دو در محقق وسیله به انجام گرفته هاي کدگذاري بین پایایی محاسبه روش. مشخص شدند)) عدم توافق((

  :است ترتیب بدین زمانی فاصله

  
  

 کل تعداد ،244برابر  روزه 30 زمانی فاصله دو در کُدها کل تعداد می شود مشاهده 2 جدول در که طور همان

 پایایی. بود 46 برابر زمان دو این در توافقات عدم کل تعداد و 102 برابر زمان این دو در کُدها بین توافقات

100 ×   
  2 ×تعداد توافقات 

  آزمون باز پایایی درصد= 
  تعداد کل کدها



 به توجه با. است درصد 83 برابر شده، ذکر از فرمول استفاده با قتحقی این در گرفته انجام مصاحبه هاي بازآزمون

 .است تائید مورد کد گذاري ها اعتماد قابلیت ،است درصد 60 از بیشتر پایایی میزان این این که

  محاسبه پایایی مصاحبه به روش بازآزمون :2جدول 

  )درصد(	بازآزمون	پایایی  اتتعداد عدم توافق  تعداد توافقات  تعداد کل کُدها  مصاحبه	عنوان  ردیف

1  4 P  73  32  12  87 %  

2  8 P  50  21  13  84 %  

3  14 P  57  25  10  87 %  

4  16 P  64  24  11  75 %  

  % 83  46  102  244  کل

  پژوهشیافته هاي 

 استفاده گزینشی و محوري باز، کدگذاري روش از مصاحبه ها، از آمده به دست هاي داده تحلیل و تجزیه براي

 نوشتاري، صورت به آن ها تنظیم و ها	گردآوري داده از پسو در بخش کد گذاري باز  روش این در. گردید

شده،  کدگذاري اطالعات صورت به و انتخاب ،جمله یا عبارت مثل نوشتاري هاي متن از هایی بخش

 و حذف تکراري موارد و مرور شده تدوین کدهاي ،در بخش کد گذاري محوري سپس. شد گذاري		شماره

 آخر فراینددر . شدند تبدیل موضوع چند به کدها دسته این و عمده تر ادغام دسته هاي در هاي کوچک تر		هدست

  .انجام پذیرفت اصلی مفاهیم و ایجاد ترکیب نهایی، مرتب سازي مبحث ،کدگذاري گزینشی عنیی

 به توجه با همه، براي زشور بخش در سمن ها مشارکت بر موثر راهکارهاي گذاري باز، محوري و گزینشی کد :3جدول 

  دولت محوري سالمت مشی	خط

  جهت	کد

  مصاحبه
  باز مفاهیم کد گذاري

گذاري 	کد	مفاهیم

  محوري

  گذاري	کد	مفهوم

  گزینشی	

P
2,P

3,P
4,P

6,

P
8,P

13,P
18 

گیري و 	ایجاد نمادهاي توسعه دهنده سالمت با انجام ورزش همگانی در زمان شکل -1

  تاسیس سمن

ورزش براي همه با رویکرد سالمت محوري در ابعاد مختلف فعالیت تبلور نماد فرهنگ  -2

  هاي سمن

فلسفه شکل گیري 

  و فرهنگ سازمان
عوامل ساختاري و 

  سازمانی

1
3

4

P
7,P

8,P
1

0,P
11,P

14

,P
15,P

16 

  تدوین راهبردهاي توسعه ورزش براي همه با رویکرد سالمت محوري در سمن ها -1

  با راهبردهاي سمنتدوین اهداف عملیاتی منطبق  -2

  برقراري سیستم ارزیابی اهداف و راهبردها در سمن هاي متولی ورزش براي همه -3

استراتژي و راهبرد 

  سازمان



٨ 

 

P
1,P

2,P
4,P

5,P
7,P

9,P
11,P

12,P
1

6,P
17 

شناسایی دقیق مزایا و معایب ساختار سازمانی بخش هاي دولتی متولی ورزش براي همه  -1

  ین و مقرراتتوسط سمن ها در محدوده قوان

طراحی و به کارگیري ساختار سازمانی مناسب؛ جهت دستیابی به اهداف سالمت محور  -2

  ورزشی در سمن ها

توجه هوشیارانه به شرایط محیطی اثرگذار بر سمن ها و ایجاد جو رقابتی و پیشرفت در  -3

  آن

اهداف  ایجاد تغییرات مداوم و موثر در ساختار سمن هاي ورزشی جهت دستیابی به -4

  توسعه اي و همیشگی در بخش شاخصهاي ارتقایی سالمت

ساختار کارآمد و 

  پویاي سازمان

P
1,P

2,P
4,P

7,P
8,P

11,P
12,P

13,P
15,P

16 

  پرورش مدیران متخصص و الیق جهت پیگیري اهداف سمن ها -1

  به کارگیري کارکنان متعهد و متخصص در سمن ها -2

زه ورزش براي همه با رویکرد سالمت محوري دار در حو به کارگیري مربیان صالحیت -3

  در سمن ها

  به کارگیري و سازماندهی نیروهاي داوطلب در سمن ها -4

منابع انسانی 

متخصص در 

  سازمان

P
2,P

3,P
5,P

6,P
7,P

9,P
10,P

11,P
14,P

15,P
16,P

18 

  تهیه و تصویب بودجه سالیانه در سمن -1

  دریافت حمایت مالی از بخش بودجه دولت -2

  ت مالی از بخش هاي خصوصیحمای -3

  هاي مردمی و خیرین دریافت کمک -4

هاي اقتصادي، بازرگانی، تجاري و خدماتی  دریافت و اعطاي مجوز جهت انجام فعالیت -5

  هاي توسعه اي ورزش براي همه در سمن ها در کنار سایر فعالیت

ر اماکن روباز و هاي دولتی و سای دریافت و اعطاي مجوز استفاده از اماکن ورزشی بخش -6

  طبیعی در مناطق بصورت رایگان و یا تخفیف توافقی

دریافت مجوز تاسیس اماکن ورزشی اختصاصی جهت انجام رسالت ورزش براي همه در  -7

  سمن ها

ها؛  گرفتن مجوز و انجام تفاهم نامه جهت برگزاري دوره هاي علمی و عملی براي ارگان -8

  جهت کسب درآمد

منابع مالی و 

  ات سازمانامکان

P
1,P

4,P
5,P

6,

P
9,P

10,P
11,P

14,P
15,P

17 

هاي سالمت محور براي افراد و گروه هاي فعال سمن  تعیین و فراگیري اهداف و ارزش -1

  ها

هاي شناخته شده  هاي سالمت محور با سایر اهداف و ارزش پیوند بین اهداف و ارزش -2

  ن در سمن هاابراي مخاطب

هدف گذاري و 

هاي  ایجاد ارزش

  ردي و گروهیف

عوامل رفتاري 

  )فردي و گروهی(



P
1,P

2,P
5,P

7,

P
8,P

9,P
12,P

1

3,P
15,P

18 

بیان صریح نظریات و دیدگاه هاي افراد و گروه ها در حوزه ورزش براي همه با رویکرد  -1

  سالمت محوري سمن ها

هاي کسب سالمتی در بین  انجام فعالیت ورزش همگانی و گزارش اثرات آن در شاخص -2

  افراد فعال در سمن هاتمامی 

ایجاد نگرش و 

رفتار فردي و 

  گروهی

P
1,P

3,P
4,P

5,P
7,P

9,P
10,P

13,P
14,P

1

7 

هاي تعیین شده جهت ایجاد و حفظ  ایجاد نظام رتبه بندي سمن ها بر اساس شاخص -1

  انگیزه هاي الزم

در سمن هاي ورزشی (به کارگیري بسته هاي تشویقی و انگیزشی فردي و گروهی  -2

  )محورسالمت 

  )در سمن هاي ورزشی سالمت محور(به کاربردن بسته هاي تنبیهی و الزام آور  -3

انگیزش و سیستم 

  پاداش و تشویق

P
2,P

3,P
4,P

6,

P
7,P

10,P
12,P

13,P
16,P

18 

تحت پوشش در سطوح  يتهیه چارت سازمانی جهت مشخص شدن نوع ارتباط اعضا -1

  مختلف سمن ها

  د به نحوه ارتباط با اعضاي فعال در سمن هاجدی يمعرفی و آشنا نمودن اعضا -2

  استفاده از تمامی پتانسیل ها و ایده هاي جدید جهت بهبود ارتباط در سمن ها -3

برقراري شبکه 

  ارتباطی کارآمد

P
1,P

2,P
4,P

6,P
7,P

8,P
1

0,P
11,P

13,P
15,P

16,P
1

7 

درون  سپردن فعالیت هاي حوزه ورزش براي همه به شکل مشارکتی به تیم هاي فعال -1

  سمن ها و حمایت از آن ها

تشکیل تیم هاي متمرکز؛ براي حل مسائل مرتبط با کسب سالمتی توسط ورزش در سمن  -2

  ها

هاي علمی جهت انتقال تجربیات تیم هاي فعال در حوزه ورزش  برگزاري همایش -3

  سالمت محور در سمن ها

هاي  تشکیل تیم

متمرکز بر توسعه 

  اهداف

P
1,P

5,P
6,P

9,P
10,

P
12,P

13,P
16,P

18 

اثر هاي سالمت محور سمن هاي ورزشی به بخش هاي سیاسی و  معرفی و اثبات فعالیت -1

  ن حمایتی براي این بخشگذار بر ایجاد و تصویب قوانی

هدایت و ایجاد تناسب بین فضاي سیاسی حاکم بر سمن ها با شرایط سیاسی و اثر گذار  -2

  جامعه

  هاي سمن ها لیت هاي سیاسی موثر بر فعالیتنظارت و بازرسی دقیق تمام فعا -3

شرایط سیاسی 

حاکم بر جامعه و 

  سازمان

P  عوامل محیطی
3,P

4,P
6,P

7,P
9,P

10,P
12,P

13,P
14,P

16,P
17 

مطالعه دقیق و معرفی فواید اقتصادي کسب سالمتی توسط سمن هاي ورزشی با سایر  -1

  ي دیگرسازمان هاهاي کسب سالمتی در  روش

هاي توسعه  واگذاري بخشی از فعالیت(قانون اساسی در ورزش  44ل دستیابی به اص -2

ورزش براي همه با رویکرد سالمت محوري به بخش هاي خصوصی و کاهش هزینه هاي 

  )دولت در این زمینه

شرایط اقتصادي 

حاکم بر جامعه و 

  سازمان



١٠ 

 

P
1,P

2,P
4,P

5,P
7,P

8,P
11,P

1

2,P
13,P

14,P
16,P

18 

اي شرایط آمادگی جسمانی عموم مردم متناسب با سبک تحلیل وضعیت موجود بر مبن -1

  زندگی کنونی

  سالمت در حوزه هاي فرهنگی و اجتماعی يمعرفی خدمات سمن هاي ورزشی در ارتقا -2

تبیین و مقایسه دقیق خدمات متقابل ورزش همگانی و کسب سالمتی در سمن ها با سایر  -3

  ي فعالسازمان ها

 نهاي مرتبط با اهداف گاتعامل با سایر ادارات و ار -4

  ارائه خدمات سمن هاي ورزشی در هر حوزه براساس شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه -5

شرایط فرهنگی و 

اجتماعی حاکم بر 

  جامعه و سازمان

P
2,P

3,P
5,P

6,P
8,P

9,P
1

1,P
13,P

14,P
16,P

17 

و به روز مجهز شدن به سیستم هاي پیشرفته آزمایشگاهی، متناسب با تکنولوژي کارآمد  -1

  دنیا

به کارگیري سیستم هاي مجهز جهت گزارش و راهنمایی عمومی مردم از شرکت در  -2

  فعالیت هاي سالمت محور سمن هاي ورزشی

استفاده از فضاهاي مجازي و رسانه هاي جمعی جهت افزایش مشارکت عمومی براي  -3

  هاي ورزش همگانی با رویکرد سالمت محوري در سمن ها انجام فعالیت

تکنولوژي و 

فضاي مجازي 

موجود حاکم بر 

  جامعه و سازمان

  

 نهاد مردم هاي سازمان مشارکت بر موثر راهکارهاي، نتایج کدگذاري باز، محوري و گزینشی 3جدول شماره 

کد  47دولت را نشان می دهد که در مجموع  محوري سالمت مشی خط به توجه با همه، براي ورزش بخش در

  .آمده است به دستکد محوري و سه کد گزینشی  14و  )آمده دستبه کد  236از ( باز

فلسفه  :به ترتیب می توان اشاره نمودهاي محوري آن کدو  )عوامل ساختاري و سازمانی(کدگزینشی اولین در 

 ،گیري و فرهنگ سازمانی می تواند در حضور و مشارکت سمن ها در بخش ورزش براي همه موثر باشد شکل

 دسالمت، بای يتر و هدفمند سمن ها در عرصه ورزش همگانی و تالش براي ارتقابراي حضور بیش«

به اعتقاد . »)14P(هایی با این فلسفه تاسیس و با فرهنگ سازمانی ورزش براي همه به فعالیت بپردازند  سمن

 راهبرد سمن ها در بخش ورزش براي همه می تواند در هدفمند و استراتژي ،برخی از مصاحبه شوندگان

اهداف و استراتژي هاي قابل دسترسی در بخش ورزش براي همه  باید« ،ها موثر باشد هاي آن  نمودن فعالیت

ساختار سمن ها  ،کارشناسانبه نظر برخی . »)2P(تدوین و تدابیر الزم جهت دستیابی به آن اهداف فراهم گردد 

ینه ش حضور و مشارکت خود در زمسمن ها جهت افزای« ،از کارآمدي و پویایی الزم برخوردار باشندباید

نیازمند آزادي الزم در خصوص طراحی و بکارگیري ساختارهاي کارآمد و  فعالیت ورزش همگانی در جامعه

 منابع که داشتند اعتقاد شوندگان مصاحبه اکثر. »)11P(خود می باشند  مخاطبانپویا؛ متناسب با عالیق و نیازهاي 

ه مشارکت سمن ها در بخش ورزش براي همه و کمک به رشد شاخص ب تواند  می کارآمد و متخصص انسانی



پیشبرد اهداف در سمن هاي ورزشی؛ مستلزم برخورداري « ،کند شایانی هاي مرتبط با سالمت در جامعه کمک

 براي متخصصان اکثر اعتقاد بههمچنین و  »)17P(آنها از نیروهاي متخصص در سطوح مختلف می باشد 

ما باید پیرو برنامه ریزي هاي انجام « ،گردد فراهم الزم امکانات منابع مالی و باید براي همه، گسترش ورزش

م و در بخش امکانات عالوه بر تأمین هزینه لوازم ییشده؛ جهت اجرایی شدن آنها منابع مالی الزم را فراهم نما

هت تأمین برخی کمبودها همچنین از منابع طبیعی نیز ج. هاي مورد نیاز نیز توجه داشته باشیم به زیر ساخت

  .»)3P(بهره برد 

اساس فعالیت در و کدهاي محوري آن به ترتیب می توان اشاره نمود؛ ) عوامل رفتاري(ین کدگزینشی دومدر 

ي ارزش هامبتنی بر هدف گذاري مشخص و ایجاد  ي اجتماعی مانند ورزشسازمان هاسمن ها و به خصوص 

 ،ي محوري در آنها می باشدفعالیت هاو در ادامه دستیابی به  فردي و گروهی در زمان شکل گیري سازمان

ي فردي و گروهی ارزش هاي آزاد با رویکردهاي ایجاد اهداف و فعالیت هاسمن ورزشی، مکانی جهت انجام «

، ماهیت در صورتی که آزادي ها در این خصوص بسیار گزینشی و محدود گردند. خود می باشند مخاطبانبراي 

 ایجاد شوندگان، مصاحبه برخی نظر به. »)10P(ارزش خود را از دست خواهند داد  الیت آنهاسمن و نوع فع

 ورزشی رفتار تداوم در تواند می همگانی، ورزش در ها سمن اهداف بر مبتنی گروهی و فردي هاي نگرش

 را خود ملکردع موفقیت توانند می زمانی همه، براي ورزش توسعه بخش در ها سمن«. باشد موثر آنها مخاطبان

 مداوم نسبتاً شکل به ورزشی يفعالیت ها در همگانی ورزش به صحیح نگرش با آنها مخاطبان که کنند مطرح

 در مهمی نقش انگیزشی عوامل که داشتند اعتقاد شوندگان مصاحبه از اي عده .»)8P( باشند داشته شرکت

به مشارکت سمن ها در بخش  می تواند قتشوی و پاداش سیستم ،رو این از. دارد ورزش به افراد پرداختن

 تشویق و پاداش سیستم« ،کند ورزش براي همه و کمک به رشد شاخص هاي مرتبط با سالمت در جامعه کمک

فعال  مخاطباندر دو بخش؛ پرسنل فعال داخلی و  یدسمن ها با اجرا گردد، و طراحی باید سمن هاي ورزشی در

به اعتقاد . »)18P(دهند  اختصاص افراد، به مختلفی امتیازهاي ند وبگذار تشویقی هاي مکانیزم ورزشی خود،

د تمام شبکه هاي ارتباطی ئرمز موفقیت در سمن ها را می توان در شیوه استفاده از فو ،برخی مصاحبه شوندگان

 مخاطبانسمن ها ورزشی به علت دارا بودن ساختار پویا و نزدیک به «، در درون ساختار آن ها جستجو نمود

ها را در رسیدن به اهداف  هاي ارتباطی کارآمد که می تواند آن براي باال بردن نظام مشارکتی از شبکهخود باید 

با تشکیل تیم هاي متمرکز بر توسعه  متخصصانبه اعتقاد برخی  همچنین و »)16P(موفق تر نماید، بهره جویند 

راستاي توسعه فرهنگ ورزش همگانی و  توان خدمات بیشتري در ي ورزشی، میسازمان هااهداف در درون 
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سمن هاي ورزشی در جهت توسعه ورزش براي همه و « ،خود، در جامعه داشت مخاطبانتوسعه سالمتی به 

با تشکیل  بایدخود مواجه هستند که  مخاطباندر مقابل  فعالیت هاسالمتی با حجم باالیی از  يکمک به ارتقا

  .»)13P(خود نمایند  تیم هاي کاري سعی در دستیابی به اهداف

به نظر برخی و کدهاي محوري آن به ترتیب می توان اشاره نمود؛ ) محیطی عوامل(در سومین کدگزینشی 

سمن هاي اجتماعی و ورزشی به شدت تحت تاثیر تصمیمات سیاسی و شرایط سیاسی  ،مصاحبه شوندگان

به  اي سالمتیهمه و کمک به ارتق سمن هاي ورزشی در جهت توسعه ورزش براي« ،حاکم بر جامعه می باشند

ي دولتی در نوع فعالیت و نوع کنترل دارند از یک سو تحت تاثیر و اعمال سازمان هاهایی که با  علت تفاوت

از شرایط سیاسی حاکم بر  سازمان هامانند سایر  ،نظر تصمیمات سیاسی خاص خود هستند و از سویی دیگر

ه به نظر برخی مصاحبه شوندگان شرایط اقتصادي موجود در اجتماع بر با توج. »)12P(جامعه تاثیر می پذیرند 

شرایط اقتصادي و وضعیت معیشتی مردم در جامعه اثرات « ،نحوه فعالیت سمن هاي ورزشی اثر دارند

فعالیت آنها زمانی که شرایط . ي رفاهی و خدماتی به مانند سمن هاي ورزشی دارندسازمان هامحسوسی بر 

 ،کارشناسانبه نظر برخی . »)6P(به شکل کارآمدتري انجام می شود  ،و مردم مطلوب باشداقتصادي جامعه 

از شرایط  سازمان هاتمامی « ،شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه بر روي فعالیت سمن ها اثر گذار است

انی براي فعالیت هاي سمن ها که به نوعی مک ،در این میان .فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه اثر می پذیرند

به همچنین و  »)4P(خود می باشند به شکل محسوس تري این شرایط را درك خواهند کرد  مخاطبانآزادنه تر 

باعث بهبود شناسایی سمن ها  جاد فضاهاي مجازي موجود در جامعهبروز تکنولوژي و ای متخصصاننظر برخی 

یی که بودجه الزم جهت معرفی و تبلیغات خود به ها سازمان« ،و معرفی فعالیت آن ها به جامعه گردیده است

امروزه توانسته اند با حداقل هزینه و فرصت هایی که تکنولوژي و فضاي مجازي براي  ،شکل سنتی را نداشتند

  .»)9P(آن ها فراهم نموده است، خود و خدماتشان را به جامعه معرفی نمایند 

  گیري بحث و نتیجه

در بخش ورزش براي همه، با  سمن هاموثر بر حضور و مشارکت  اهکارهايربررسی  ،هدف از این تحقیق

 عوامل می دهدنشان  به شکل زیر تحقیق این روي، نتایج از. توجه به خط مشی سالمت محوري دولت است

و عوامل محیطی هر کدام به نحوي بر حضور و ) فردي و گروهی(ساختاري و سازمانی، عوامل رفتاري 

  .سالمتی افراد جامعه، اثر گذارند يهاي ورزشی در بخش ورزش براي همه در جهت ارتقا مشارکت سمن

  عوامل ساختاري و سازمانی: الف



 اول با توجه به یافتهقرار دارد که می توان گوناگونی ساختاري و سازمانی عوامل ها تحت تاثیر  سازمانفعالیت 

  .آن پرداختو بحث همه، به بررسی  هاي ورزشی توسعه دهنده ورزش براي این پژوهش در سمن

 فلسفه شکل گیري و فرهنگ سازمان

در  سازمان هاتواند تاثیر زیادي بر شکل گیري و مشارکت کارکنان و  فرهنگ سازمانی با توان بالقوه خود، می

ام استحک سازمانی فرهنگ ،٢به عقیده شاین). 691: 2008، ١نئور و همکاران(فعالیت هاي اجتماعی داشته باشد 

میزان قدرت . دهدمی کند و باعث بهبود شناخت افراد شده و رفتار آنها را شکل  سیستم اجتماعی را بیشتر می

 ارزش هاي غالب و میزان تعهد اعضا به ارزش هاتوان بر حسب تعداد اعضاي متعهد به  فرهنگ سازمانی را می

  ).126: 2005، ٤، کارملی5 :2009، ٣کورکماز و آرپاچی(نمود و هنجارهاي غالب سازمان تعیین 

  استراتژي و راهبرد سازمان

 جامعه در آن گسترش و رشد به تواند می ورزش همگانی، در مشخص و مناسب راهبردهاي و اهداف تدوین

 توسعه و رشد براي را مختلفی هاي طرح ها و برنامه و شدند واقف امر این بر مختلف کشورهاي. کند کمک

این  در بدنی فعالیت و ورزش گسترش آن نتایج که کردند طرح خود ورهايکش در ورزش و بدنی فعالیت

 و بهداشت بخش عمل براي چارچوبی :استرالیا باش فعال«نام  به طرحی استرالیا کشور. است بوده کشورها

 دئافو از ها استرالیایی همه که بود این آن، انداز چشم که کرد تدوین »2015 – 2010بدنی،  فعالیت براي سالمت

 بی و یابد بهبود ها استرالیایی تمام و رفاه برند، سالمت لذت روزانه زندگی از بخشی عنوان به بدنی فعالیت

. کاهش یابد جامعه افراد بین در بدنی فعالیت سطح افزایش با آن به مربوط هاي بیماري و ها معلولیت و تحرکی

 درصدي 34باعث افزایش  استرالیا در دیگر هاي  طرح و ها طرح این حاصل که است داده نشان تحقیقات نتایج

 ملت ساختن فعال براي »باش سالم باش، فعال«عنوان  با برنامه اي انگلیس در. گردید ورزش در جامعه مشارکت

 خط باالي درصد 5تا  بدنی فعالیت هفتگی زمان مدت متوسط آن افزایش اندازهاي چشم از برخی که شد تدوین

 گردید ورزشی فعالیت یک حداقل در جامعه افراد درصدي 59مشارکت  ایجاد رح باعثنتیجه این ط. پایه بود

  ).254: 2009برنشتاین و همکاران، (

  ساختار کارآمد و پویاي سازمان

                                                           
1- Naor ET. al 

2- Schein 

3- Korkmaz & Arpaci 

4- Carmeli 
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 مک(یی موفق هستند که از لحاظ خدمات با محیط و مخاطب خود سازگار باشند سازمان هادر حال حاضر 

نی یک حقیقت است و بر هر کسی در سازمان اثر می گذارد و همه به ساختار سازما). 236: 2006، ١گریوي

امروزه ساختارهاي ). 133: 2014، ٢مارك(نوعی با آن سروکار دارند، ولی کم و بیش مفهومی انتزاعی است 

در حال تغییر  ،براي سازمان از طرف دیگر ارزش هاخود از یک طرف و خلق  مخاطبانسازمانی در خصوص 

این تغییرات در ). 2012، گرري مک(بردن کمیت و کیفیت محصوالت و خدمات می باشند در جهت باال 

می  ضاي خدماتی و به خصوص سمن هاي که اساس کار در آنها به شکل فعالیت گروهی خود اعسازمان ها

  ).98: 1394سعیدي، (طلبند که از کارآمدي و پویایی الزم برخوردار باشد  ساختاري را می ،باشد؛

  انسانی متخصص در سازمان منابع

 ورزش بخش در انسانی منابع. گردد محسوب می سازمان هر سرمایه مهمترین کارآمد و متخصص انسانی نیروي

 را مهمی نقش توانند می دسته از آنان هر که گردد می داوطلبی نیروهاي و مربیان مدیران، کارکنان، شامل همگانی

 نتایج راستا، این در. کنند بازي جامعه سطح سالمتی در يارتقا نهایت در و کشور همگانی ورزش توسعه در

 توسعه ورزش در مهمی نقش متخصص انسانی نیروي که داد نشان) 1384(همکاران  و آفرینش خاکی تحقیق

در تحلیل محیطی ورزش همگانی کشور، فقدان نیروي  )1393(شعبانی و رضایی صوفی . اردد کشور همگانی

بردي  قربان و عامري سید تحقیق نتایج ،همچنین. ی از ضعف هاي این بخش دانسته اندانسانی متخصص را یک

 هاي برنامه در شهروندان مشارکت بخش بهبود راهکارهاي از مربیان متخصص از استفاده که داد نشان )1391(

  .است همگانی ورزش

  منابع مالی و امکانات سازمان

ن شده در راستاي توسعه ورزش براي همه به خصوص توسعه بودجه براي اجرایی ساختن برنامه هاي تدوی

 و ها ساخت زیر موجودیت که است داده نشان مختلفی تحقیقات. ها بسیار مهم و نقش حیاتی دارد زیرساخت

؛ لیم و همکاران، 39: 1394ابراهیمی و همکاران، (است  ورزش مهم در افراد شرکت براي ورزشی امکانات

. است اختصاص داده همگانی ورزش توسعه به دالر میلیون 50 تا 40 حدود کانادا يمرکز دولت). 216: 2011

 و است یافته اختصاص ورزشی هاي فعالیت از حمایت براي کشور این ورزش بودجه درصد 26 فرانسه در

                                                           
1- McGreevy 

2- Marek 



 یحیتفر و ورزشی اماکن از استفاده در را آن ها ها، خانواده به یارانه درصد 70پرداخت  با نیز روسیه دولت

  ).289: 2004، ١مرور آکادمیکی ورزش انگلستان(رساند  می کمک

با ایجاد و تغییرات الزم در عوامل ساختاري و سازمانی مذکور، می توان باعث گسترش  گفتبنابراین می توان 

مشارکت سمن ها در بخش توسعه ورزش براي همه در جهت کمک به رشد شاخص هاي مرتبط به سالمتی در 

  .جامعه گردید

  )گروهی و فردي( رفتاري عوامل: ب

در درون سازمان توجه  )گروهی و فردي( رفتاري عواملبه  بایدجهت دستیابی به اهداف تعیین شده سازمان 

هاي ورزشی توسعه دهنده ورزش براي  این پژوهش در سمن دوم با توجه به یافتهدر این خصوص و  .نمود

  .و بحث قرار گرفتبررسی  ، مجموعه عوامل موثر در این بخش موردهمه

  ي فردي و گروهیارزش هاهدف گذاري و ایجاد 

و متغیرهاي سازمانی از قبیل هدف گذاري، دست یابی به اهداف و ارائه  ارزش هاارتباط بین  محققانبسیاري از 

بهت مشا نشان دهنده این است که) 2000( ٢مطالعه جین و چاتمن ،به عنوان مثال .خدمات را بررسی نموده اند

باعث کاهش تعارضات و دستیابی به اهداف و ارائه بهتر  توافق فردي و گروهی بر روي آنها و ارزش ها

در درون سازمان  اره به همگنی ارزش هاي اعضااش )2016( ٣همکاران و دنیل. خدمات در سازمان می گردد

از ارزش هاي فردي و گروهی در یی که اعضایشان تفسیرهاي متمایزي سازمان هاآن ها ادعا می کردند  .داشتند

 مورددر . شوند  ي دیگر بیشتر محتمل تعارض در اهداف سازمانی میسازمان هادرون خود دارند، نسبت به 

ي خدماتی است و افراد به شکل داوطلبانه در آنها فعالیت هاآن ها به شکل  بیشترسمن هاي که نوع فعالیت 

جهت ارائه بهتر خدمات و دستیابی به اهداف سازمانی خود، می آنها  گفتباشند، می توان  مشغول به کار می

شکوري، (ند ي فردي و گروهی را داشته باشارزش هاتوانند هدف گذاري هاي گزینشی با رویکرد ایجاد 

1391 :176.(  

  ایجاد نگرش و رفتار فردي و گروهی

                                                           
1- Academic Review Sport Englan 

2- Jehn & Chatman 

3- Danielle ET. al 
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ست که فرد و گروه را براي عمل نگرش، سیستمی قابل تغییر از ادراکات و عواطف ا )2000( ١به بیان یوسورو

 بر روي ،٢و همکاران سونال. یا عکس العمل مطلوب و نامطلوب نسبت به یک موضوع خاص آماده می کند

سنجش نگرش هاي فردي و گروهی به عنوان دالیل رفتاري افراد به پژوهش پرداختند و بیان نمودند بسیاري از 

تا زمانی که یک هدف به شکل یک نگرش  گفتمی توان . افتریشه هاي رفتاري را می توان در نگرش آنان ی

آربوف ( در درون فرد نهادینه نگردد، نمی توان انتظار انجام رفتار مداوم و قابل پیش بینی را براي آن متصور شد

  ).167: 2009، ٣نوت

  انگیزش و سیستم پاداش و تشویق

هاي  تنبیه و ها پاداش ساده مجموعه ،گذارند می تاثیر شدن رفتار نهادینه سطح بر که اصلی جمله نیروهاي از

یابد  می ادامه و پذیرفته تنبیه از اجتناب یا دریافت پاداش منظور به رفتار حالت، این در. است بیرونی درونی و

 نهادینه درجه بر آن مختلف انواع منفی و ترکیب نتایج حذف پاداش نیز بر نوع ،همچنین). 1512: 2011، ٤پینار(

  ).183: 2008یانگ، ( گذارد می تاثیر رفتار در سازمان ها یک استمرار شدن و

  برقراري شبکه ارتباطی کارآمد

ویژگی هاي فردي، اجتماعی و (عوامل انسانی  ،ایجاد شبکه ارتباطی موثر و کارآمد در سازمان به مسائلی چون

غضنفري و (بستگی دارد ) ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی(و عوامل سازمانی ) مهارت هاي ارتباطی

از جهت اینکه بسیاري از موفقیت هایی که توسط سازمان حاصل می گردد در گرو ). 587: 1393مزروعی، 

 بر ایجاد ارتباطات موثر در سازمان بسیار تاکید شده است ،از این رو. داشتن ارتباطات موثر و کارآمد می باشند

گویند حیطه ارتباطات موثر فقط به حوزه انتقال دانش و   می )2007( ٦سسیل و راتول ).138: 2008 ،٥پرسی(

اطالعات محدود نیست، بلکه ارتباطات واقعی این است که یادگیري، احساس، فکر و رفتار یادگیرنده همان 

 .چیزي شود که فرستنده قصد داشته است

  تشکیل تیم هاي متمرکز بر توسعه اهداف

                                                           
1- Usoro 

2- Sunal ET. al 

3- Arbuthnott 

4- Pinar 

5- Percy 

6- Cecil & Rothwel 



د مدیریت کیفیت جامع، سازمان شبکه اي، سازمان یادگیرنده، رویکردهاي جدید و معروف مدیریتی همانن

گلفند و (مهندسی مجدد فرایند کار و تغییر برنامه ریزي، همگی براساس سیستم کار به شکل تیمی می باشند

ي نوین جایگزین فرد در رویکرد سازمان هاتیم به عنوان عنصر بنیادي  ،در حقیقت ).15: 2007، ١همکاران

٢خواجه و نایجل(واحد اصلی ساختار سازمان، تیم است و نه فرد  سازمان هاو در بسیاري از  سنتی شده است
 ،

2017: 25.(  

با توجه به نوع فعالیت سمن ها و متفاوت بودن رفتار فردي و گروهی در آن ها در  گفتبنابراین می توان 

 می توان ب با یافته هاي مذکورزم متناسمقایسه با سایر سازمان ها، با فراهم نمودن شرایط و ایجاد تغییرات ال

هاي  باعث گسترش مشارکت سمن ها در بخش توسعه ورزش براي همه در جهت کمک به رشد شاخص

  .مرتبط به سالمتی در جامعه گردید

  محیطی عوامل: پ

ا بقرار می گیرند که گوناگونی محیطی عوامل ی به طور کلی تحت تاثیر سازمانساختار و فعالیت هاي درون 

هاي ورزشی توسعه دهنده ورزش براي همه،  سمن درنیز می توان این مورد را  این پژوهش سوم توجه به یافته

  .مورد بحث قرار داد

  شرایط سیاسی حاکم بر جامعه و سازمان

در شرایط حاکم بر . و در یک محیط پویا در حال تاثیرپذیري و تاثیرگذاري می باشند یستنددر خالء ن سازمان ها

اثر  سازمان هابسته به نوع فضاي سیاسی حاکم، بسیاري از تصمیمات اتخاذ شده به نحوي بر فعالیت  ،عهجام

ي غیردولتی که بسته به نوع سازمان هامبحث  ،در این میان). 155: 1390قلی پور و همکاران، (گذار خواهد بود 

الیت می باشند در خصوص تاثیر پذیري ي دولتی مشغول به فعسازمان هافعالیت آن ها تحت نظر و در رابطه با 

: 2017، ٣تام(ي دولتی بیشتر تحت تاثیر شرایط سیاسی قرار می گیرند سازمان هاو عدم حمایت نسبت به 

488.( 

  شرایط اقتصادي حاکم بر جامعه و سازمان

عنوان بحث سالمت محوري در دنیاي امروز به عوامل مختلفی وابسته است، ولی آنچه در تحقیقات حاضر به 

شرایط . مباحث اقتصادي و شاخص هاي مرتبط با آن می باشند ،عامل اصلی و شناخته شده مطرح می گردد

                                                           
1- Gelfand ET. al 

2- Khawaja & Nigel 

3- Tom 
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برخی تحقیقات نشان داده است که افراد با شرایط . اقتصادي مطلوب بر سبک زندگی افراد تاثیرات مثبتی دارد

بهره می برند ) ورزش همگانی(حورتري اقتصادي مطلوبتر از تغذیه سالم تر و نوع فعالیت هاي بدنی سالمت م

  ).714: 2015 ،١؛ ساراه و همکاران66: 1394فتحی و همکاران، (

  شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سازمان

اشاره داشت که  ٢می توان به بررسی جام سون سازمان هادر خصوص فرهنگ و اثرات آن بر روي جامعه و 

شرایط بسیار عظیمی از تغییرات را در بخش  ٣»چرخش فرهنگ«تی با نام در قرن بیستم حرک بیان می دارد

مزید بر شرایط فرهنگی، می توان شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه را . ایجاد نمود سازمان هاصنعت و تولید در 

و  نوع دید و نگاه مسئوالن( شرایط حاکم بر جامعه. موثر دانست سازمان هانیز بر عملکرد و پیشبرد اهداف 

بر پذیرش و یا عدم پذیرش یا ) برنامه ریزان، خلقیات و روحیات مردم، تجربیات و واقعیات گذشته جامعه

  ).54: 1392محمدي شاه بالغی و همکاران، (نحوه مشارکت مردم در فعالیت هاي جمعی اثر دارد 

  تکنولوژي و فضاي مجازي موجود حاکم بر جامعه و سازمان

تاثیر شگرفی گذاشته و مدیران  سازمان هاتکنولوژي بر تمامی ابعاد و جوانب  ،برخالف گذشته در حال حاضر

سریزدي و بورقانی (جهت اداره کارا و اثربخش سازمان خود ملزم به توجه به مسائل مرتبط با تکنولوژي هستند 

 سازمان هااست که شیوه اي ي صنعتی، سازمان هامقصود از تکنولوژي در  ،به اعتقاد رابینز). 64: 1392فراهانی، 

را به ستاده یا محصول ...) سرمایه، نیروي انسانی، تجهیزات و ماشین آالت و (ها یا اقالم مصرفی خود  داده

می توان تعریف تکنولوژي و استفاده از آن را به شکل معرفی  ي خدماتیسازمان هادر . تبدیل می کنند) کاال(

به هر ترتیب با توجه به رشد قابل توجه تکنولوژي و . نستابلیت هاي دسترسی به آنها داانواع خدمات و ق

 با بهره گیري از این فرصت هاي گذشته، می توان انتظار داشت فضاهاي مجازي در داخل کشور نسبت به سال

می توانند بهره الزم جهت افزایش مشارکت خود در زمینه توسعه اهداف  سمن ها و به ویژه سمن هاي ورزشی

  .ته باشندورزش همگانی داش

                                                           
1- Sarah ET. al 

2- Jameson 

3- Cultural turn 



ها، با  با توجه به تاثیرگذاري عوامل محیطی بر ساختار و فعالیت درون سازمانی سازمان گفتبنابراین می توان 

باعث گسترش مشارکت سمن ها در بخش توسعه ورزش براي می توان فراهم نمودن شرایط محیطی مناسب 

  .یدهاي مرتبط به سالمتی در جامعه گرد  همه در جهت کمک به رشد شاخص

ساختاري و سازمانی،  هاي زمینه در راهکارهایی با توجه به اینکه یافته هاي این پژوهش مبنی بر شناسایی

در بخش ورزش  آن هاایجاد مشارکت  جهت دربراي سمن هاي ورزشی و محیطی ) فردي و گروهی(رفتاري 

ی که این ص و متفاوتپیشنهاد می گردد شرایط خا براي همه، با توجه به خط مشی سالمت محوري دولت

مد نظر  ،دارندبا سازمان هاي ورزشی بخش دولتی  بر طبق قوانین شکل گیري و ادامه فعالیت شان سازمان ها

 مشکالت موجود خود بر بتوانند ،فعالیت الزم براي آزادي عملایجاد و  استقالل حفظ تا عالوه بر یردقرار گ

آن ها در بخش توسعه ورزش براي همه در کشور تعداد مشارکت و افزایش میزان شاهد رشد آیند و فائق 

  .اشیمب
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Sports organizations are secret forces to help the government develop sports for all 
and help promotion of community health. These organizations are volunteers, 
independent of the government, and at the same time non-profit, serve the people, 
and therefore they can be called the voices of the people. NGOs are the hallmark of 
the participation of various people, and participation in sport for all is one of the 
main drivers of health promotion in society. In the same vein, this research has 
been conducted with a view to reviewing effective ways of contributing to the 
participation of NGOs in the sports sector for all, in line with the government's 
policy on health. The research method was qualitative and exploratory. The 
statistical population of this study was made up of all people with specialization in 



the field of public sports and sports organizations that had precedents in this field. 
Samples were selected through snowball sampling method and interviewed with 
١٨ specimens until reaching theoretical saturation. The validity of the interviews 
was calculated by examining the form and content of the questions and the 
reliability of the instrument through the open test method and the reliability 
coefficient of the interviews was ٨٣٪. To analyze the data obtained from the 
interviews, open source, axial and selective codings were used. The results showed 
selective coding: structural and organizational factors, behavioral factors 
(individual and group), and environmental factors contributing to the participation 
of NGOs in the sports sector for all, were effective in terms of the government's 
state-of-the-art health policy. 
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