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بررسی چالشهای پیش روی توسعه ورزشهای همگانی،
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تاریخ دریافت مقاله1397/10/8 :
تاریخ پذیرش مقاله1397/11/10:

ه��دف تحقی��ق حاض��ر ،بررس��ی چالش ه��ای پیش روی توس��عه ورزش اس��تان ی��زد در حوزه ه��ای ورزش
همگانی ،قهرمانی و حرفه ای ،بانوان و تربیتی اس��ت .جامعه آماری تحقیق ش��امل رؤسا ،معاونان و کارشناسان
اداره های ورزش و جوانان و همچنین مس��ئوالن بخش تربیت بدنی و همکارانشان در اداره های آموزش وپرورش
شهرس��تان های اس��تان ی��زد ( 70نف��ر) ب��ود .از این میان 53 ،نف��ر که دارای اطالع��ات دقیق و ب��ه روز بودند در
ای��ن پژوهش کیفی ش��رکت نمودند .چالش های موجود در ورزش اس��تان یزد از طریق انج��ام مصاحبه های دو
مرحله ای حضوری (رو-در-رو) به ترتیب شامل مصاحبه غیرساختارمند (عمیق) و سپس مصاحبه ساختارمند
با نمونه های آماری تحقیق به دس��ت آمد .نتایج این تحقی��ق برگرفته از روش تحلیل محتوا و تطبیق نتایج دو نوع
مصاحبه یاد شده می باشد.
یافته ه��ای پژوه��ش بیانگر این اس��ت ک��ه چالش های اصلی و کلی پیش روی توس��عه ورزش در اس��تان یزد
عبارت ان��د از :چالش های مرتبط با منابع مالی ،مس��ائل فرهنگی -اجتماعی ،منابع انس��انی ،مس��ائل حمایتی،
ورزش گروه های خاص ،استعدادیابی ،ناداوری و بی عدالتی و برنامه ریزی.
در پای��ان ،پیش��نهادهایی برگرفته از نتای��ج تحقیق به عنوان راهکارهای بهبود وضعیت ورزش اس��تان یزد ارائه
شده است.
واژگان کلیدی :چالش ،ورزش قهرمانی و حرفه ای ،ورزش همگانی ،ورزش بانوان و ورزش تربیتی
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هر چند آرزوی دیرینه بش��ر همواره داش��تن جسم و روان سالم بوده است ،ولی امروزه با مدرنیته شدن زندگی
افراد جامعه ،رفتارهای س��بک زندگی تغییر کرده اس��ت و به سمت کم تحرکی و الگوی غذایی غیربهداشتی رفته
اس��ت (اس��چولنکورف و س��یفکن .)2019 ،1بدیهی اس��ت که داش��تن س��بک زندگی فعال و حفظ تندرستی با
یكدیگر ارتباط زیادی دارند .ورزش همواره به عنوان وس��یله ای برای کس��ب نتایج مثبت س�لامتی استفاده شده
اس��ت (ادواردز و راو .)2019 ،2ام��روزه ،برنامه ری��زی دقیق در راس��تای ایجاد انگیزه در اف �راد جامعه و برطرف
کردن مش��کالت ش��رکت در فعالیت های بدنی و ورزش بیش ازپیش ضروری به نظر می رس��د ،زیرا که توسعه و
پیش��رفت فناوری و صنعت ،ماش��ینی ش��دن زندگی ،گسترش امكانات رفاهی و ش��یوه های نوین زندگی افراد
جامعه را کم تحرک نموده است .انجام فعالیت های بدنی و شرکت در ورزش ها ،راهکاری مناسب برای رسیدن
به سالمتی و تندرستی همه جانبه آحاد جامعه می باشد (عراقی و كاشف.)1393 ،
یکی از محورهای اصلی توس��عه پایدار در هر کش��وری ،س�لامت افراد اس��ت .در واقع ،برای داش��تن یک
جامع��ه توس��عه یافته نیاز به افراد س��الم می باش��د .ورزش و به وی��ژه ورزش همگانی یکی از عواملی اس��ت که
می توان��د ب �رای تحقق این امر برنامه ریزان را یاری نمای��د .ورزش به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر و یک نیاز
اساس��ی می تواند کمک کند تا افراد بر فش��ارهای جس��می ،روحی ،روانی و اجتماعی فائق آیند ،کمتر از بقیه
دچار ناراحتی های قلبی و عروقی ش��وند ،فش��ارهای عصبی کمتری را تحمل کنند ،از اعتمادبه نفس بیش��تری
برخوردار باش��ند ،نس��بت به زندگی خوش بین تر و کمتر به افسردگی دچار ش��وند (صادقیان ،حسینی و فرزان،
.)1393
واقعی��ت امر این اس��ت که تربیت بدنی و ورزش تا حدود زی��ادی وارد زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮدم ﺷﺪه
اس��ت و ب��ه عنوان ﻣﺤﺮكی ب �رای ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﻼﻗﻰ ،ﺳﯿﺎﺳﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ محس��وب می شود.
بع�لاوه ،تربیت بدن��ی و ورزش ﯾﮑﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در سطح جامعه ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮاى
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﻰ می باش��د (دبیرخان��ه شورای راهب��ردی وزارت ورزش و جوانان .)1394 ،با
در نظ��ر گرفت��ن اهمیت ورزش در زمینه ه��ای ﯾﺎد ﺷـﺪه ﺑﺴﯿﺎرى از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ تالش می کنند تا با تکیه بر وضعیت
اﻗﺘﺼﺎدى و ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻮﯾﺶ ،زمینه رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در درون ﻣﺮزﻫﺎى ﺧﻮد فراهم سازند.
بر اساس گزارش راهبردی وزارت ورزش و جوانان ،توسعه ورزش کشور می تواند در حوزه های مختلفی انجام
پذیرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از :حوزه توسعه ورزش همگانی ،حوزه توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی،
ح��وزه توسعه ورزش بانوان و حوزه ورزش تربیتی (دبیرخانه شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان.)1394 ،
از می��ان حوزه های ف��وق ،ورزش همگانی یکی از حوزه ه��ای مهم محسوب می شود ،زی �را در تأمین سالمت و
بهداشت تن و روان از جایگاه ویژه ای برخوردار است .بنا بر توصیف ارائه شده توسط شعبانی ،غفوری و هنری
( )14 :1390ورزش همگان��ی «شكل��ی از فعالیت های جسمانی یا حضور منظ��م در فعالیت های جسمانی
1. Schulenkorf & Siefken
2. Edwards & Rowe
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است كه موجب تندرستی و سالمت بدنی و روانی شده ،روابط اجتماعی را شكل می دهد و نتایج مثبتی در
پی دارد» .برخی ویژگی های ورزش همگانی عبارت اند از :مشاركت گسترده و گروهی بودن ،کم هزینه بودن،
آزادان��ه و انتخاب��ی ب��ودن ،کم اهمیت بودن رقابت و بردوباخت ،بانشاط و ش��اد بودن و محدود نبودن به سن،
جنسیت ،نژاد ،زمان و مكان.
س��واری ،مه��دی پور و رنجب��ر ( )84 :1394در م��ورد این ن��وع از ورزش ها بیان می کنند ک��ه «ورزش های
ً
همگان��ی مع��ادل کلمه انگلیسی ورزش برای هم��ه و ورزش عمومی است .معموال ب��ه فعالیت های ورزشی
اط�لاق می ش��ود که جنب��ه تفریحی دارد و بدون توجه ب��ه نتیجه آن -برد و باخت -انج��ام شود .در بعضی از
مناب��ع ،واژه مشارک��ت کالن را معادل ورزش ه��ای همگانی می دانند» .ورزش همگانی ب��ه عنوان برنامه ها و
فعالیت ه��ای جامع و گست��رده ورزش برای تمام گروه های سنی ،جنسیتی ،نژادها ،مذاهب و ملل و با توانایی
مختلف جسمی و روانی تعریف شده است .در واقع ،ورزش همگانی فرصتی مناسب برای انجام فعالیت های
ف��ردی و گروه��ی در دست یافتن به تندرستی ،نش��اط و روابط اجتماعی بیشتر می باش��د .ورزش همگانی در
بی��ن ان��واع ورزش ها ،به ویژه ورزش ه��ای قهرمانی و حرفه ای نق��ش پایه و محوری دارد .ب �رای نهادینه کردن
ورزش همگان��ی مهم ترین عوامل به ترتیب عبارت ان��د از :عوامل سازمانی ،گروهی ،محیطی و فردی (آصفی و
قنبرپور نصرتی.)1397 ،
ورزش قهرمان��ی نی��ز یکی دیگر از حیطه ه��ای مهم ورزشی است .هنری ،احمدی و م �رادی ()146 :1391
پیرامون تعریف ورزش قهرمانی و اهداف آن بیان می دارند:
«ورزش ه��ای رقابت��ی و سازمان یافت��ه ای ك��ه با توجه به قوانی��ن و مقررات خاص ب �رای ارتقای ركوردهای
ورزش��ی و كس��ب رتبه یا مدال انجام می شود .اهداف ورزش قهرمانی عبارت اند از :افزایش جمعیت ورزشی
قهرمانی ،بهبود كیفیت و كسب مدال در میدان های بین المللی ،افزایش تعداد رشته های ورودی به بازی های
المپی��ک ،افزای��ش تع��داد نفرات ورودی ب��ه بازی های المپیک و حف��ظ و ارتقای جایگ��اه و تیم های ملی در
رتبه بندی ها».
1
دی بوسچ��ر ،ون بوتنبورگ و شیبلی ( )2006نه عام��ل را در قالب سه مرحله ورودی ،عبوردهی و خروجی
در توسعه ورزش قهرمانی کشورها تأثیرگذار می دانند :بخش ورودی شامل منابع انسانی و مالی می باشد .بخش
عبورده��ی عب��ارت است از راهبرد ه��ا و سیاست هایی که توسعه ورزش قهرمان��ی را تسهیل می کند و مشتمل بر
تسهیالت تمرین ،مربی ،مسابقات و پژوهش های علمی می گردد .بخش خروجی ،نتیجه ورزش قهرمانی است
و ب��ه وسیل��ه مدال های المپیک و رقابت های ملی و بین المللی و تع��داد ورزشکاران در سطح حرفه ای مشخص
می گردد.
2
از دیدگاه تروینس ،دی بوسچر ،هیندلز و ورستربیک ( )2014مزیت های رقابتی یک سازمان ورزشی برای
رسی��دن به موفقیت های ورزشی عبارت ان��د از :امکانات رقابتی و تمرینی ،حمایت از حرفه ورزشکاری ،کشف
1. De Bosscher, Van Bottenburg & Shibli
2. Truyens, De Bosscher, Heyndels & Westerbeek
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و پ��رورش استعداده��ا ،مشارکت جوانان ،حمایت دولت��ی و سازمانی ،حمایت مال��ی ،شرایط محیطی نخبگان
ورزش��ی ،حمایت های علمی ،فرصت های رقابت ،آموزش و تجهیز مربیان .در حالی که شش عامل مدیریت و
برنامه ریزی راهبردی ،مربی��ان کارآمد ،فرآیند استعدادیابی ،سرمایه گذاری بر تیم های پایه ،منابع مالی و مادی،
اردوه��ای آمادگ��ی و مسابق��ات تدارکاتی به عنوان عوامل تأثیرگ��ذار بر پیشرفت والیبال ای �ران در سطح قهرمانی
می باشن��د ،حمایت ه��ای مال��ی و معنوی از مربی��ان و قهرمانان مل��ی در زمره چالش های مه��م موجود هستند
(سیف پناهی شعبانی و خطیبی.)1396 ،
ع�لاوه ب��ر این ،ورزش حرف��ه ای به «فعالیت ه��ای ورزش��ی و سازمان یافته ای گفته می ش��ود كه به صورت
رتب��ه من��د و هدفمن��د ،به منظور كسب درآمد ب �رای توسعه ارزش های اقتص��ادی و اجتماعی انجام می شود»
(احسان��ی ،امیری و قره خان��ی .)126 :1392 ،برای دستیابی به اهداف ورزش حرف��ه ای توجه به نیروی انسانی
متخص��ص ،تجهی �زات و امکانات مطلوب ،ساختار سازمانی مناسب ،روش های اجرایی كارآمد و فضای كار
مطلوب ضروری می باشد .مهم ترین موانع اقتصادی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی
در ورزش حرفه ای جمهوری اسالمی ایران عبارت اند از :بی ثباتی در سیاست های پولی و مالی کشور ،مشارکت
نک��ردن سرمایه گذاران خارجی در بازاره��ای سرمایۀ داخلی ،مالکیت دولتی بسی��اری از صنایع ،کارخانجات،
نهاده��ا و سازمان ه��ای ورزش��ی و غیرورزشی ،کم ب��ودن سرانۀ درآمد مل��ی در کشور ،نبود امنی��ت اقتصادی و
خطر زیاد سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای ،عدم تخصیص حق پخش تلویزیونی مناسب به باشگاه ها ،وجود
رقاب��ت ناعادالنه بین باشگاه های دولتی و باشگاه های خصوصی ،ساختار بلیت فروشی متمرکز در سازمان لیگ
حرف��ه ای و شفاف نبودن اطالع��ات مالی و اقتصادی باشگاه ه��ا ،سازمان لیگ و فدراسی��ون (جاللی فراهانی و
علیدوست قهفرخی.)1392 ،
یک��ی از سیاست ه��ای دولت ب �رای توسعه سالمت در جامعه ،تشوی��ق بانوان به انج��ام فعالیت های بدنی و
شرکت در انواع ورزش ها می باشد .از این طریق نه تنها سالمت جسمی و روانی نیمی از جامعه بهبود می یابد،
بلک��ه ب��ا گسترش ورزش بانوان و س��وق دادن آن به سمت ورزش می توان شاه��د موفقیت ورزشکاران زن در
سط��ح بین المللی نیز ب��ود .با توجه به اهمیت این موضوع ،شناسایی و رف��ع مشکالت و چالش های گسترش
ورزش بانوان ضروری به نظر می رسد .به ویژه این که مشارکت و یا عدم مشارکت بانوان در فعالیت های ورزشی
می تواند به عنوان شاخصی جهانی باشد که وضعیت اجتماعی زنان در آن جامعه را منعکس می کند (صادقی
پ��ور ،جهانیان و موس��وی .)1394 ،حسینی ،حیدری نژاد و ازمشا ( )1397طی تحقیق به این نتیجه رسیدند که
در حال��ی ک��ه کسب لذت و نشاط دلیل اصلی شرکت مردان در ورزش است ،مهم ترین انگیزه حضور زنان در
ورزش کسب سالمتی و آمادگی جسمانی می باشد.
یک��ی دیگ��ر از مهم تری��ن حوزه های ورزشی ،ح��وزه تربیتی یا آموزش��ی ورزش می باشد ،چرا ک��ه این حوزه
بخ��ش قابل توجه��ی از افراد جامعه به خصوص کودکان و نوجوان��ان را در برمی گیرد .هدف از این حوزه ورزش،
فراه��م ساختن فرصت هایی برای کودک��ان و نوجوانان است تا بتوانند توانایی های ادراکی -حرکتی ،مهارت ها یا
الگوهای حرکتی بنیادی و بسیاری از مهارت های پایه خود را گسترش دهند .این گروه می توانند از طریق انجام
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فعالیت های بدنی و شرکت در ورزش ها خودپنداری مثبت و نگرش مثبت نسبت به فعالیت های حرکتی ورزشی
را در خ��ود تقوی��ت کنند .یکی از راه های ارتق��ای سطح سالمت جسمانی ،روان��ی و اجتماعی جامعه تقویت
شرک��ت دانش آموزان در برنامه های فعالیت بدنی و ورزش می باشد (دبیرخانه شورای راهبردی وزارت ورزش و
جوان��ان .)1394 ،نکته قابل تأمل این که مهم تری��ن نقطه ضعف در ورزش قهرمانی کشور ،عدم توجه به ورزش
م��دارس ب��ه عنوان پایه ورزش قهرمانی گزارش شده است (رضایی صوفی و شعبانی .)1396 ،با توجه به اهمیت
نقش آموزش وپرورش در ایجاد نگرش مثبت به انجام ورزش و فعالیت بدنی در دانش آموزان و همچنین کشف
و پ��رورش استعداده��ای آن ها وضعی��ت ورزش تربیتی در جامعه از منظر مسئ��والن آموزش وپرورش نیز در این
پژوهش بررسی می گردد.
بی تردید ،گام اول برای توسعه ورزش در هر حوزه ای ،بررسی شرایط موجود و شناسایی موانع و چالش های
مؤثر بر توسعه آن می باشد .تحقیقات مختلفی جهت شناسایی چالش های موجود در ورزش همگانی (به عنوان
نمون��ه ،آصف��ی و قنبرپور نصرت��ی1397 ،؛ آفرینش خاکی ،مظف��ری و تندنویس1384 ،؛ حسین��ی و همکاران،
1397؛ رحیم��ی ،خیامی��ان ،قهرمان تبری��زی و شریفیان1396 ،؛ شعبانی و خواج��ه1395 ،؛ شعبانی ،غفوری
و هن��ری1393 ،؛ غفران��ی ،گ��ودرزی ،سج��ادی ،فراهان��ی و مقرنس��ی ،)1388 ،ورزش قهرمان��ی و حرفه ای
(به عنوان مث��ال ،امیری ،نی��ری ،صفاری و دلبری راغب1392 ،؛ پورکیانی ،حمیدی ،گودرزی و خبیری1396 ،؛
حسین��ی ،حمیدی ،رجبی و سجادی1392 ،؛ رضوی ،فی��روزی و فرزان1391 ،؛ سوادی ،همتی نژاد ،قلی زاده و
گوهررستم��ی1396 ،؛ سیف پناهی شعبان��ی و خطیبی1396 ،؛ شعبانی و خواج��ه1395 ،؛ کشاورز ،فراهانی،
موسوی جهرم��ی و فرازیانی1395 ،؛ نظ��ری ،رضوی ،حسینی و رئیس��ی1393 ،؛ نوفرستی ،غفرانی و صابری،
 ،)1396ورزش بان��وان (به عنوان نمونه ،اسالمی مرزنکالته ،موس��وی و خوش فر1393 ،؛ خسروی زاده ،الهی،
بهرام��ی ،حقدادی و نستوهی1396 ،؛ زردشتیان ،حسینی و کریمی1395 ،؛ صادقی پور و همکاران )1394 ،و
ورزش تربیت��ی (به عنوان نمونه ،افضل پ��ور ،زرنگ و خوشبخت1384 ،؛ رحیمی و همکاران1396 ،؛ شعبانی،
رضای��ی صوف��ی و فراهانی1393 ،؛ محمدی ،کالته سیفری ،فرزان و رض��وی )1396 ،در کشورمان انجام شده
اس��ت؛ اما بررسی ها نشان می دهد که تاکنون تحقیقی در م��ورد چالش های پیش روی توسعه ورزش استان یزد
صورت نگرفته است .لذا ،تحقیق حاضر بر آن است تا این شکاف علمی را پر نماید.
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به پرسش های زیر از دیدگاه افراد مطلع از وضعیت موجود می باشد:
•چه چالش هایی پیش روی توسعه ورزش همگانی در استان یزد وجود دارند؟
•چ��ه چالش های��ی پی��ش روی توسع��ه ورزش قهرمان��ی و حرف��ه ای در است��ان ی��زد وج��ود دارن��د؟
•چه چالش هایی پیش روی توسعه ورزش بانوان در استان یزد وجود دارند؟
•چه چالش هایی پیش روی توسعه ورزش تربیتی در استان یزد وجود دارند؟
در مجم��وع ،سیاست گ��ذاری و به کارگیری راهبرد ه��ای بلندمدت برای توسعه ورزش است��ان یزد با شناخت
چالش ه��ای پیش روی توسع��ه ورزش در حوزه های مختلف آن مؤثرتر و آسان ت��ر می گردد .همچنین ،شناخت
چالش ها می تواند منجر به اولویت بندی دقیق تر برنامه های راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان شود .امید
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م��ی رود یافته های پژوهش حاضر در تدوین سند توسع��ه ورزش و برنامه ریزی برای آینده ورزش استان یزد و در
سطح کالن تر یعنی توسعه ورزش ملی به کار آید.

روششناسیپژوهش
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بررسی های اولیه به منظور جمع آوری داده های تحقیق بیان گر این بود که مطلع ترین و به روزترین افراد برای کسب
اطالعات در حوزه های ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی و حرفه ای و ورزش بانوان رؤسا ،معاونان و کارشناسان
اداره های ورزش و جوانان شهرستان های استان یزد و در ورزش تربیتی مسئوالن بخش تربیت بدنی و همکارانشان
در اداره های آموزش وپرورش شهرستان های استان یزد ( 70نفر) می باشند .با آن که تالش محقق بر این بود که
از تمام افراد مذکور به عنوان نمونه آماری برای کسب اطالعات استفاده نماید ،اما در نهایت  53نفر در پژوهش
شرکت نمودند .چالش های موجود در ورزش استان یزد از طریق انجام  53مصاحبه دو مرحله ای حضوری (رو-
در-رو) 1به ترتیب شامل مصاحبه غیرساختارمند (عمیق) 2و سپس مصاحبه ساختارمند( 3رجوع شود به ساندرز،
لویز و ترنهیل )2016 ،4با گروه نمونه فوق دست آمده است .روند جمع آوری اطالعات به ترتیب زیر می باشد:
قب��ل از انج��ام مصاحبه ه��ا ،یک فرم چک لیس��ت شامل چالش ه��ای احتمالی مختلف به عن��وان پرسشنامه
حض��وری (رو-در-رو)( 5رج��وع شود به ساندرز و همکاران )2016 ،طی مراح��ل چندگانه آماده گردید :الف)
م��رور پیشین��ه تحقیق و شناسایی چالش های احتمال��ی؛ ب) مصاحبه با  20نفر از افراد خب��ره و آگاه و ویرایش
چالش های احتمالی؛ ج) نظرخواهی از پنج نفر از اساتید متخصص روش تحقیق در مدیریت ورزشی.
در هر مرحله تغییراتی در فرم چک لیست یادشده رخ داد .در نهایت  132چالش احتمالی (ورزش همگانی
 ،31ورزش قهرمان��ی و حرف��ه ای  ،37ورزش بان��وان  32و ورزش تربیتی  32چالش) ب �رای چهار حوزه ورزش
است��ان در نظ��ر گرفته شد .نمونه های��ی از چالش های احتمالی در حوزه های مختل��ف ورزشی عبارت بودند از:
«ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ»« ،ع��دم سرمایه گ��ذاری بخش خصوصی و حامیان مالی در ورزش قهرمانی و
حرفه ای»« ،ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات در ورزش بانوان» و «ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮاﻧﻪ ورزﺷﯽ دانش آموزی».
سپ��س ،مصاحبه های غیرساختارمن��د (عمیق) با نمونه تحقیق انجام پذیرف��ت .در ابتدای جلسات مصاحبه
محقق معرفی می شد و اهداف و اهمیت طرح پژوهشی تبیین می گشت .در جلسات مصاحبه ،از افراد خواسته
می ش��د ت��ا هرگونه چالش موج��ود در ح��وزه ورزش موردنظر را بیان کنن��د .مصاحبه ها توس��ط محقق ضبط و
موارد یادداشت برداری می شد .پس از پایان یافتن مصاحبه های غیرساختارمند ،مصاحبه های ساختارمند شروع
می ش��د که طی آن چالش های احتمالی قید شده در ف��رم چک لیست فوق برای مصاحبه شوندگان بیان می شد و
آن ها نظر خود را در مورد میزان چالش ها (از خیلی کم تا خیلی زیاد) منعکس می نمودند .استفاده از این روش
1. Face-to-Face
2. Unstructured (In-depth) Interview
3. Structured Interview
4. Saunders, Lewis & Thornhill
5. Face-to-Face Questionnaire
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نه تنها باعث تکمیل اطالعات بخش اول مصاحبه و افزایش اعتبار نتایج استنباط شده از آن می شد ،بلکه کمک
می نم��ود ت��ا چنان چه چالشی از دید مصاحبه شوندگان دور مانده است ی��ادآوری گردد .روش تحلیل اطالعات
ب��ه دست آمده از مصاحبه ه��ا ،روش تحلیل محتوا بود .این روش دربرگیرنده روش ه��ای سیستماتیک به منظور
توصیف محتوای یک متن و طبقه بندی اطالعات کیفی می باشد.
1
الگ��وی تحقی��ق حاضر بر اس��اس مدل های پژوهشی ت��ک -روشی و آمیخت��ه ارائه شده توس��ط جانسون و
آنووئگب��وزی )2004( 2می باش��د .الزم به یادآوری است که با در نظر گرفتن ماتریس طرح تحقیق آمیخته 3ارائه
4
شده توسط محققان ،دو بخش انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه حضوری پژوهش حاضر به صورت هم زمان
ب��ود .بخش اصل��ی و عمده پژوهش 5بخش مصاحبه عمی��ق بود و بخش تکمیل پرسشنام��ه حضوری به منظور
تکمی��ل اطالعات بخ��ش اول مصاحبه و افزایش اعتبار نتایج استنباط ش��ده از آن استفاده گردید .به تعبیر دیگر،
ه��دف اصلی محق��ق از انجام چنین روشی این ب��وده است که نتایج حاصل از مصاحبه ه��ای غیرساختارمند با
چالش هایی که از دیدگاه نمونه تحقیق در پرسشنامه یاد شده در سطح متوسط ،زیاد و خیلی زیاد قرار داشته اند،
تطبیق داده شوند و نتیجه گیری دقیق تری حاصل گردد.
بررسی های گسترده نشان می دهد که اغلب مطالعات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش حاضر در کشور
ب��ه ص��ورت کمی و تکمی��ل پرسشنامه می باشند و گاهی ه��م به صورت کیفی و انج��ام مصاحبه صرف هستند.
ل��ذا ،از نظر روش شناسی تحقی��ق روش به کار برده شده در این پژوهش روش خاص��ی است که می تواند نتایج
دقیق ت��ر و مستدل تری را ارائه دهد .از آنجا که تحقیق حاض��ر از آزمودنی های انسانی استفاده کرده است ،توجه
ب��ه مسائ��ل اخالقی نظیر عدم آسیب جسمی ،عاطفی و یا روان شناختی به مصاحبه شوندگان و حفظ اسرار آن ها
و داشت��ن حق انصراف از ادامه شرکت در تحقیق (برویس و ری -بلیس2008 ،6؛ ساندرز و همکاران2007 ،؛
ون دونتر )2009 ،7در هر مرحله از پژوهش مد نظر بوده است.

یافتههایپژوهش

ج��دول  1وضعیت های جنسی��ت ،سابقه خدمت و تحصیلی شرکت کنندگ��ان در این طرح پژوهشی را نشان
می ده��د .همه آنه��ا نه تنها اشراف کاملی به وضعی��ت موجود در حوزه های ورزشی پژوه��ش حاضر را داشتند،
بلکه اطالعات شان نیز به روز و موثق بود .همچنین ،از آنجا که تحقیق حاضر از اولویت های پژوهشی اداره کل
ورزش و جوانان استان یزد بوده است ،انتخاب جامعه و نمونه تحقیق در راستا و متناسب با سیاست های سازمان
و شرایط تحقیق یاد شده می باشد.
1. Monomethod and Mixed-model Designs
2. Johnson & Onwuegbuzie
3. Mixed-method Design Matrix
4. Concurrent
5. Dominant Status
6. Brewis & Wray-Bliss
7. Van Deventer
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جدول  :1ویژگی های توصیفی افراد مصاحبه شونده
متغیر
جنسیت

سابقه خدمت

178

مدرک تحصیلی

گروه بندی

حوزه تربیتی

حوزه های دیگر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مرد

15

83

21

60

زن

3

17

14

40

سال  5کمتر از

1

0/06

8

0/23

سال  5 10تا

6

0/33

10

0/28

سال  11 15تا

-

0

5

0/14

سال  16 20تا

3

0/17

7

0/2

سال  21تا25

6

0/33

3

0/09

بیش از  25سال

2

0/11

2

0/06

دیپلم

-

0

3

0/09

کاردانی

-

0

1

0/03

کارشناسی

8

0/44

12

0/34

دانشجوی کارشناسی ارشد

2

0/11

5

0/14

کارشناسی ارشد

7

0/39

13

0/37

دانشجوی دکتری

1

0/06

1

0/03

همان ط��ور که اش��اره گردید ،از  53نمونه آم��اری خواسته شد تا تم��ام چالش های موجود در
ح��وزه ورزش مورد نظ��ر خود را بیان کنند و مصاحبه کننده تمام موارد را ضبط و یادداشت برداری
می ک��رد .سپس ،پرسشنامه ای حضوری ارائه گردید ت��ا چالش های مختلف احتمالی درجه بندی
گردند .باید گفت چالش هایی که در این بخش از مقاله بیان شده اند ،حاصل تحلیل و تجمیع هر
دو بخش مصاحبه های غیرساختارمند و مصاحبه های ساختارمند می باشند.
ج��دول  2نش��ان می دهد که چالش های توسعه ورزش همگان��ی در استان یزد می تواند به پنج
گ��روه کلی شامل چالش های منابع مالی ،فرهنگی -اجتماع��ی ،منابع انسانی ،حمایتی و ورزش
گروه های خاص تقسیم شود:
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فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان
جدول  :2چالش های توسعه ورزش همگانی
موارد چالشی

نوع چالش
کمبود بودجه و اعتبار
منابع مالی

کمبود زیرساخت ها و امکانات
مشکالت اقتصادی موجود در جامعه
غیراستاندارد و غیرایمن بودن فضاها و تجهیزات ورزشی
تغییر سبک زندگی مردم به سمت کم تحرکی

فرهنگی -اجتماعی

استفاده زیاد از فناوری های جدید نظیر اینترنت و موبایل
ضعف فرهنگی افراد جامعه و نداشتن باور راسخ به اهمیت تحرک

منابع انسانی

کمبود نیروی کارآمد و متخصص تربیت بدنی
کمبود نیروی اداری در ادارات ورزش و جوانان
نگرش ها و حساسیت های خاص و سخت گیرانه

حمایتی

عدم تمایل سرمایه گذاری بخش خصوصی و حامی مالی
حمایت ناکافی مادی و معنوی و کم توجهی مسئوالن و مدیران شهرستان ،شهرداری ها و خیران
کم توجهی به ورزش معلوالن
کم توجهی به ورزش کارگران

ورزش گروه های خاص

کم توجهی به ورزش بیماران خاص
کم توجهی به ورزش افراد کم درآمد
کم توجهی به ورزش افراد سالمند و بازنشسته

چالش های موجود حوزه ورزش همگانی در استان یزد مرتبط با بخش های مختلف جامعه است .به عنوان مثال،
ادارات ورزش و جوان��ان ب��ا چالش هایی نظیر کمبود بودجه و زیرساخت ه��ا ،کمبود نیروی کارآمد و متخصص
تربیت بدن��ی و نیروی انسان��ی در ادارات ،حمایت ناکافی مسئوالن شهری و وج��ود نگرش ها و حساسیت های
خ��اص و سخت گیرانه رو به رو هستن��د .از طرفی ،شرکت های خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این زمینه
ندارن��د .همچنین ،مشک�لات اقتصادی ،ضعف فرهنگی ،استفاده زی��اد از فناوری های جدید و کم تحرک شدن
اف �راد شرکت آحاد جامع��ه در ورزش همگانی را تحت تأثیر قرار داده است .نکته قابل توجه پایانی در این زمینه،
چال��ش توج��ه به ورزش گروه ه��ای مختلف و خ��اص جامعه نظیر کارگ �ران و افرا کم درآم��د ،سالمند و معلول
می باشد که باید در این زمینه اقدامات جدی صورت پذیرد.
چالش های توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در استان یزد در مجموع به شش گروه کلی قابل تقسیم هستند:
منابع مالی ،حمایتی ،استعدادیابی ،منابع انسانی ،ناداوری و بی عدالتی و برنامه ریزی (جدول .)3
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جدول  :3چالش های توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای
موارد چالشی

نوع چالش
کمبود بودجه و اعتبار
کمبود زیرساخت ها و امکانات
منابع مالی

عدم اختصاص بودجه ویژه برای مسابقات ورزشی
غیراستاندارد و غیرایمن بودن فضاها و تجهیزات ورزشی
ضعف توانایی هیئت ها و باشگاه های خصوصی جهت فعالیت در سطح قهرمانی
ناتوانی در تشویق و حمایت ورزشکاران دارای مقام های ملی و افراد عالقه مند به این حوزه ورزش
کم توجهی خانواده ها به ورزش قهرمانی فرزندانشان

180

عدم وجود کانون هواداران رشته های مختلف ورزشی
فقدان نظام جامع حمایت از ورزشکاران و مربیان نخبه
حمایتی

عدم حمایت از بخش خصوصی و خیران سرمایه گذار در ورزش
ضعف حمایت مالی و معنوی دولت و مسئوالن از ورزش قهرمانی
عدم تمایل سرمایه گذاری بخش خصوصی ،حامی مالی و خیران در ورزش
ضعف حمایت بیمه ای و اشتغال ورزشکاران ،قهرمانان و استعدادهای ورزشی
به روز نبودن دانش مربیان

استعدادیابی

ضعف استعدادیابی ورزشی
عدم حمایت از استعدادهای ورزشی
گسترده نبودن مراکز استعدادیابی در استان
فقدان الگوی موفق قهرمان
وجود مدیران سیاسی و غیرورزشی

منابع انسانی

کمبود استعدادهای ورزشی در سطح قهرمانی
انگیزه پایین ورزشکاران جهت فعالیت در سطح قهرمانی
کمبود نیروی کارآمد و متخصص تربیت بدنی (اعم از مربی و داور)
فقدان طرحی ساختارمند و علمی برای اجرای استعدادیابی ورزشی
اطالع رسانی دیرهنگام به منظور آماده سازی و اعزام تیم ها

ناداوری و بی عدالتی

ناداوری در برخی مسابقات در سطح شهرستان ،استان و ملی
وجود تبعیض و اعمال نفوذ در حمایت از برخی رشته های ورزشی و ورزشکاران
فقدان برنامه ریزی بلندمدت و جامع

برنامه ریزی

کم توجهی به ورزش مدارس به عنوان پایه ورزش قهرمانی
نداشتن برنامه به منظور استفاده از پژوهش های علمی و ظرفیت های دانشگاهی و مراکز آموزش عالی
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همانن��د ح��وزه ورزش همگانی ،چالش های قابل تأملی در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه ای وجود دارد که به
بخش ه��ای مختلف مربوط می گردد .به عن��وان نمونه ،ادارات یاد شده از نامناسب ب��ودن اعتبارات و امکانات،
غیراستاندارد بودن فضاها و تجهیزات ،گسترده نبودن مراکز استعدادیابی و فقدان طرح مدون در این زمینه ،کمبود
نی��روی کارآمد و متخصص و فق��دان برنامه ریزی بلندمدت رنج می برند .در ای��ن میان ،وجود برخی مشکالت
مدیریت��ی نظیر حضور مدیران سیاسی ،ضعف توانای��ی هیئت ها و باشگاه های خصوصی ،ضعف حمایت مالی
و معن��وی دولت و مسئ��والن از ورزش قهرمانی و ناداوری ها و تبعیض ها شرای��ط را سخت تر می نماید .البته ،با
مرتفع شدن چالش هایی مانند عدم حمایت از بخش خصوصی و خیران سرمایه گذار در ورزش ،ضعف حمایت
بیم��ه ای و اشتغ��ال ورزشکاران ،به روز نم��ودن دانش مربیان و انگیزه پایین ورزشک��اران جهت فعالیت در سطح
قهرمانی می شود تا حدودی این چالش را تعدیل نمود.
چالش های��ی نظیر منابع مالی ،منابع انسانی و فرهنگی -اجتماع��ی دامن گیر ورزش بانوان نیز می باشند .در
جدول  4موارد چالشی در این حوزه ارائه شده است:
جدول  :4چالش های توسعه ورزش بانوان

موارد چالشی

نوع چالش
کمبود بودجه و اعتبار
منابع مالی

نبود حامی مالی و سرمایه گذار خصوصی
فقدان سالن ورزشی اختصاصی بانوان
کمبود زیرساخت ها ،امکانات و تجهیزات ورزشی
تغییر سبک زندگی مردم به سمت کم تحرکی

فرهنگی -اجتماعی

استفاده زیاد از فناوری های جدید نظیر اینترنت و موبایل
ضعف فرهنگی بانوان و نداشتن باور راسخ به اهمیت تحرک
نگرش ها و حساسیت های خاص و سخت گیرانه در مورد ورزش بانوان

منابع انسانی

کمبود نیروی کارآمد و متخصص تربیت بدنی (اعم از مربی و داور)

اگر چه طبق جدول فوق در حوزه ورزش بانوان نسبت به حوزه های ورزشی قبلی چالش کمتری دیده می شود،
ولی موارد شناسایی شده قابل توجه می باشد .همانند حوزه های ورزش همگانی و قهرمانی و حرفه ای ،مهم ترین
مشکل در بخش منابع مالی است که بی تردید زیرساخت ها و امکانات را تحت تأثیر قرار می دهد -البته حضور
حام��ی مالی و سرمایه گ��ذار خصوصی می توانست در این زمینه گره گشا باش��د .همچنین برخی چالش ها نظیر
نداشت��ن باور راس��خ به اهمیت تحرک ،استفاده زیاد از فناوری های جدی��د و تغییر سبک زندگی بانوان مربوط به
خود بانوان می باشد که نیاز به فرهنگ سازی بیشتر برای شرکت در فعالیت های بدنی را نمایان می سازد.
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علیرغم اهمیت ورزش تربیتی ،چالش های قابل تأملی این حوزه از ورزش استان را تحت تأثیر قرار داده است.
این چالش ها به سه قسمت کلی تقسیم می شوند :منابع مالی ،منابع انسانی و فرهنگی -اجتماعی (جدول .)5
جدول  :5چالش های توسعه ورزش تربیتی
موارد چالشی

نوع چالش
سرانه پایین ورزشی مدارس

عدم تکمیل برخی طرح های ورزشی در مدارس
منابع مالی

182

اجرایی نبودن برخی طرح های ورزشی وزارتی
ناتوانی در حمایت مالی هیئت های ورزشی مدارس
غیراستاندارد و غیرایمن بودن فضاها و تجهیزات ورزشی
کمبود زیرساخت ها ،امکانات و تجهیزات ورزشی دانش آموزی
کمبود معلم متخصص تربیت بدنی
دانش پایین و به روز نبودن معلمان

منابع انسانی

کمبود نیروی اداری در واحدهای تربیت بدنی ادارات آموزش وپرورش
کمبود کالس های ضمن خدمت و همایش های علمی برای معلمان تربیت بدنی
مشغله خیلی زیاد مسئوالن این واحدها در ادارات به دلیل وظایف شغلی سه گانه تربیت بدنی ،بهداشت و
پیشگیری از آسیب های اجتماعی
کاهش عالقه دانش آموزان به فعالیت های ورزشی

فرهنگی -اجتماعی

تغییر سبک زندگی دانش آموزان به سمت کم تحرکی
تأکید زیاد مسئوالن و خانواده ها بر اموری نظیر امور تحصیلی دانش آموزان نسبت به تأکید بر انجام فعالیت
بدنی و ورزش

چالش های حوزه ورزش تربیتی نیز مانند حوزه های قبلی دارای ابعاد مختلفی می باشد .ادارات آموزش وپرورش
تح��ت تأثیر مشکالتی نظیر اعتب��ارات ناکافی ،نامناسب بودن فضاها و تجهیزات ورزش��ی ،ناتمام ماندن برخی
پروژه های ورزشی ،اجرایی نبودن برخی طرح های ورزشی وزارتی و ناتوانی در حمایت مالی هیئت های ورزشی
م��دارس می باشند .همچنین ،مشکالت عدیده ای در مورد منابع انسان��ی خود که مهم ترین منابع آن سازمان ها
هستند ،دارند .از طرف دیگر ،کم تحرک شدن دانش آموزان و کاهش عالقه آن ها به فعالیت های ورزشی و تأکید
مسئوالن و خانواده ها بر اموری نظیر امور تحصیلی دانش آموزان مشکالت موجود را حادتر نموده است.

بحث و نتیجهگیری

ه��دف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی چالش های پی��ش روی توسعه ورزش استان یزد در حوزه های ورزش
همگانی ،قهرمانی و حرفه ای ،بانوان و تربیتی در استان یزد می باشد .اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه های
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عمی��ق ب��ا رؤسا ،معاون��ان و کارشناسان اداره ه��ای ورزش و جوانان شهرستان های استان ی��زد و مسئوالن بخش
تربیت بدن��ی و همکاران ش��ان در اداره های آموزش وپ��رورش شهرستان های استان ی��زد و همچنین تکمیل یک
پرسشنامه حضوری شامل چک لیست چالش های احتمالی مختلف طی جلسات مصاحبه به دست آمده است.
نتای��ج کلی این طرح پژوهش��ی بیانگر این است که منابع مالی ،مسائل فرهنگ��ی -اجتماعی ،منابع انسانی،
مسائل حمایت��ی ،ورزش گروه های خاص ،استعدادیابی ،ناداوری و بی عدالتی و برنامه ریزی چالش های اصلی
و کل��ی توسعه ورزش در استان ی��زد می باشند .چالش های مرتبط با منابع مالی و در واقع مشکل بودجه و اعتبار
مسئله ای است که همواره در سازمان های ورزشی وجود داشته است .لذا ،جای تعجب نیست که یافته های این
قسم��ت از تحقیق حاضر با نتایج دیگر مطالعات انجام شده توسط محققانی نظیر جوادی پور ،قویدل سرکندی
و سمی��ع نیا ( ،)1392رضوی ،نیازی و برومنددولق ( ،)1393س��واری و همکاران ( ،)1394شعبانی و خواجه
( )1395و عراق��ی و كاش��ف ( )1393همخوانی دارد .نه تنها مشکالت اقتص��ادی جامعه می تواند بر وضعیت
موج��ود اثر منفی بگذارد (شعبانی و همکاران ،)1390 ،بلکه کمب��ود امکانات و هزینه های استفاده از آن ها نیز
می تواند تأثیری زیادی بر انگیزه افراد در پرداختن به ورزش داشته باشد.
ب��ه اعتقاد سوادی و همک��اران ( )1396برای همگانی شدن ورزش حمایت عوام��ل محیطی ،مداخله مثبت
عوام��ل مدیریتی ،بسترسازی منابع و عوام��ل رفتاری ضروری است .ﺳﯿﺪﻋﺎﻣﺮی و ﺑﺮدیﻣﺤﻤﺪآﻟﻖ ( )1391طی
تحقیقی در ارومیه نتیجه گرفتند که شهروندان به دالیلی نظیر مشغله زﯾﺎد ،گرانی شهریه های سالن های ورزشی،
کمب��ود پایگاه ه��ای ورزش صبحگاهی و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم در ورزش های همگان��ی شرکت نمی کنند .شعبانی
و خواج��ه ( )1395نی��ز بیان می کنن��د که سالمت جامعه ،رسانه ه��ا ،فضاهای طبیعی ،کم هزین��ه بودن ،توسعه
هیئت ه��ای ورزش همگان��ی ،اینترنت ،دانش آموختگان رشته تربیت بدنی ،تعالی��م دینی و تأکید بر رایگان بودن
ورزش به ترتیب از مهم ترین عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش همگانی کشور می باشند.
همچنین ،افزایش تأسیسات و سالن های مختص ژیمناستیک و تجهیز کامل سالن ها به امکانات تخصصی
و کمک آموزش��ی ژیمناستیک عواملی هستند که به عنوان راهک��ار توسعه ورزش ژیمناستیک در سطح قهرمانی
ن��ام ب��رده شده اند (تندنویس و قاسم��ی .)1386 ،هر چند موانعی نظیر عدم وجود اعتق��اد به بازاریابی ورزشی
در بی��ن مدی �ران عالی رتب��ه بخش صنعت به عنوان ی��ک منبع درآمد ،عدم توجه ویژه ب��ه ورزش در کنار سایر
بخش ه��ای صنعتی ،ع��دم هم سویی سرمایه گذاری در ورزش با سیاست ه��ای توسعه ای کشور ،عدم وجود
قوانین اقتصادی مناسب جهت تشویق سرمایه گذاران بخش صنعتی در سرمایه گذاری در ورزش و عدم امکان
تشخیص دقیق میزان سود بازاریابی ورزشی برای سرمایه گذاران در این راه وجود دارد (سلیمی ،سلطان حسینی
و نادریان جهرم��ی ،)1394 ،اما یک��ی از راهکارهای تأمین منابع مالی استف��اده از اقدامات بازاریابی در ورزش
است که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
یکی دیگر از چالش های مهم در عرصه ورزش چالش های فرهنگی -اجتماعی هستند .وارد کردن یک پدیده
در فرهن��گ مردم کاری زمان ب��ر و پیچیده است که عزم تمام مسئوالن و همچنین رسانه ها را می طلبد .اشاره شد
ک��ه متأسفانه ضعف فرهنگی پیرامون اهمیت انجام فعالیت بدنی و ورزش در جامعه وجود دارد .از طرف دیگر،
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ظه��ور فناوری ه��ای جدید نظیر اینترن��ت و موبایل افراد جامعه را به خود مشغ��ول ساخته است .چالش های یاد
شده توسط دیگر محققان نظیر رضوی و همکاران ( ،)1393شعبانی و همکاران ( )1390و شعبانی و همکاران
( )1393نی��ز گزارش شده اس��ت .همچنین ،طی مطالع��ه ای در شهرستان ارومیه مسائ��ل فرهنگی و مشکالت
اجتماع��ی به عنوان موانع توسع��ه ورزش همگانی شناخته شده اند (ﺳﯿﺪﻋﺎﻣﺮی و ﺑﺮدیﻣﺤﻤﺪآﻟﻖ .)1391 ،یکی
از راهکارهای تشویق افراد به شرکت در ورزش ها می تواند افزایش اماكن ورزشی باشد ،چرا که نتایج مطالعه ای
نش��ان می دهد که افزایش اماکن ورزشی موجب افزایش گرایش اهالی منطقه به تماشای مسابقات و شرکت در
ورزش ه��ا ،افزایش شادابی و نشاط اف �راد و همچنین ارتقای همکاری های جمعی و ورزشی می گردد (سلطان
حسینی ،سلیمی ،سلیمی و لطفی.)1392 ،
منابع انسانی ،مهم ترین منبع هر سازمانی هستند .از منظر تحقیق حاضر این منابع می توانند شامل نیروهای
متخصص تربیت بدنی اعم از مربیان و داوران ورزشی ،معلمان تربیت بدنی شاغل در آموزش وپرورش ،مسئوالن
و نیروه��ای اداری ادارات ورزش و جوان��ان و آموزش وپرورش و در مجموع تمام افراد درگیر در امر ورزش استان
باشن��د .هر ی��ک از این گروه ها می توانند نقش مهم��ی در توسعه ورزش داشته باشن��د .کمبود نیروی متخصص
تربیت بدنی مهم ترین چالش بیان شده توسط افراد بود که با یافته های جوادی پور و همکاران ( )1392و شعبانی
و همک��اران ( )1390همخوان��ی دارد .همچنی��ن ،نتیجه گیری شده است که ارتقای سط��ح دانش علمی و فنی
مربیان و کنترل و نظارت بر فعالیت مربیان از راهکارهای توسعه ورزش ژیمناستیک در سطح قهرمانی هستند
(تندنویس و قاسمی.)1386 ،
ع�لاوه بر این ،حمایت مدیران و مسئ��والن ادارات و شهرداری های شهرستان ،خانواده ها ،بخش خصوصی،
حامی��ان مال��ی و خیران ورزش��ی می تواند نقش اساس��ی در رونق و توسع��ه ورزش های چهارگان��ه داشته باشد.
بااین ح��ال ،یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورزش استان به خصوص ورزش همگانی و ورزش قهرمانی
و حرف��ه ای نیاز به حمایت بیشتری دارند .در راست��ای نتایج این تحقیق ،سیف پناهی شعبانی و خطیبی ()1396
نی��ز معتقدند که چالش های مهم موجود پیشرفت والیبال ای �ران در سطح قهرمانی ،ضعف حمایت های مالی و
معنوی از مربیان و قهرمانان ملی می باشد.
در ای��ن زمین��ه ،حمایت رسانه ه��ا و تبلیغات مناسب نیز می توان��د مهم باشد ،چرا ک��ه ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از اﺛﺮات
ورزش می توانن��د از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش باشد (ﺳﯿﺪﻋﺎﻣﺮی و ﺑﺮدیﻣﺤﻤﺪآﻟﻖ .)1391 ،فیروزی ،رضوی و فرزان
( )1391حمای��ت رسانه ه��ا را از چالش های رشته های مدال آور دوومیدان��ی ،قایقرانی و شنای ایران می دانند.
نق��ش رسان��ه بر آگاه سازی از فوائ��د ورزش همگانی بر ابعاد سالمت جسمی و سالم��ت روانی ،آموزش درباره
ورزش همگان��ی ،اطالع رسان��ی در مورد مکان های مناسب ورزش همگانی ،تغییر نگرش مثبت و ایجاد نگرش
مثب��ت بانوان کرمانشاهی به ورزش همگانی توسط زردشتی��ان و همکاران ( )1395مطلوب گزارش شده است.
همچنی��ن ،تحقیق کالته سیفری و فریدونی ( )1396بیان گر این است که فعالیت های رسانه های جمعی و ابعاد
آن بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران مؤثر است.
حمای��ت مالی شرکت های خصوصی در ورزش به خصوص در ورزش قهرمانی ،از اهمیت باالیی برخوردار
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اس��ت .ه��ر چند موانعی از قبیل موانع اقتصادی و زیرمجموعه های آن یعنی دست نیافتن به بازار جدید و عدم
استحک��ام بیشتر ارتب��اط بین شرکت ها و مشتریان فعل��ی (سلیمی ،سلطان حسین��ی و نصراصفهانی،)1392 ،
مدیریتی ،مالی و اقتصادی ،بازاریابی ،رسانه ای و تبلیغاتی ،سیاسی ،حمایتی و تشویقی ،فرهنگی و اجتماعی
و حقوق��ی و قانونی (کشاورز و همکاران )1395 ،و مدیری��ت ورزشی ،تبلیغاتی ،قانونی -دولتی و بسترسازی
حرف��ه ای (سیدباق��ری و شریفی��ان )1396 ،وج��ود دارد ،اما از طری��ق توجه به شرکت ه��ای خصوصی می توان
حمایت های مناسبی از ورزش در حوزه های مختلف فراهم نمود.
عالوه بر این ،در هر جامعه ای گروه های خاصی وجود دارند که گهگاه تعداد آن ها زیاد نیست ،ولی توجه به
آن ه��ا به دلیل شرایط خاصی که دارند حائز اهمیت اس��ت .کم توجهی به ورزش برخی از این گروه ها نظیر افراد
سالمن��د و بازنشست��ه ،معلوالن ،کارگران ،بیماران خاص و افراد کم درآم��د در این پژوهش قابل توجه بوده است.
البت��ه ،چنین کم توجهی مختص به نتای��ج تحقیق حاضر نیست ،بلکه دیگر مطالع��ات نظیر شعبانی و همکاران
( )1390و شعبانی و همکاران ( )1393نیز یافته هایی در این راستا گزارش کرده اند.
ب��ا اهمیت ترین نقطه قوت ورزش قهرمانی كش��ور ،وجود استعدادهای بالقوه در برخی از رشته های انفرادی
می باش��د (رضایی صوفی و شعبانی .)1396 ،در ورزش قهرمانی و حرفه ای استعدادیابی بسیار مهم است ،زیرا
اولیای امور نه تنها می توانند از طریق استعدادیابی صحیح و علمی در رسیدن به اهدافشان موفق تر باشند ،بلکه
از ه��در رفت��ن هزینه ها و انرژی نیز جلوگیری خواهد شد .ورزش استان یزد برای تبدیل شدن به استان های موفق
کش��ور در ورزش قهرمانی باید بر استعدادیابی ورزشکاران ج��وان سرمایه گذاری کند .در تأکید اهمیت این امر
تحقیق انجام گرفته توسط تندنویس و قاسمی ( )1386نشان می دهد که استعدادیابی نوآموزان به روش علمی و
تخصصی راهکاری مهم برای توسعه ورزش ژیمناستیک قهرمانی است .به عالوه ،ضعف استعدادیابی به عنوان
یک مشکل در رشته های مدال آور دوومیدانی ،قایقرانی و شنا گزارش شده است (فیروزی و همکاران.)1391 ،
همچنی��ن ،شعبان��ی و خواج��ه ( )1395عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی در کش��ور را چنین بر شمرده اند:
تسهی�لات و تجهیزات ،رقابت ها ،تحقیقات علمی و رسانه ه��ا ،استعدادیابی ،امور مربوط به ورزشکار ،ورزش
همگان��ی ،حمای��ت مالی ،امور مربوط به مربی و ساختار ورزش .ب��روورس ،سوتیریادو و دی بوسچر)2015( 1
عوامل��ی نظیر حمایت مالی ،سازم��ان و ساختار منسجم ،میزان مشارکت کنندگ��ان در ورزش ،کشف و پرورش
استعداده��ا ،حمایت از ورزشکاران در زمان فعالیت و بازنشستگ��ی ،برگزاری کالس های آموزشی و مربیگری،
فراهم کردن فرصت های رقابت ،تسهیالت تمرینی و پژوهش های علمی را در ورزش قهرمانی و کسب موفقیت
در میادین ورزشی بین المللی مؤثر می دانند.
همچنین ،ناداوری و بی عدالتی در ورزش نیز مورد تأکید افراد مصاحبه شونده بوده است که شامل ناداوری در
برخ��ی مسابق��ات در سطح شهرستان ،استان و ملی ،وجود تبعیض و اعمال نفوذ در حمایت از برخی رشته های
ورزشی و ورزشکاران و اطالع رسانی دیرهنگام به منظور آماده سازی و اعزام تیم ها می گردد .هر گونه بی عدالتی
در ورزش قهرمان��ی ن��ه تنها فرصتی را از کسب افتخار برای استان و کش��ور سلب می کند ،بلکه باعث ناکامی و
1. Brouwers, Sotiriadou & De Bosscher
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دلس��ردی استعداده��ا می گ��ردد .این در حالی است ک��ه از اثرات توسعه ورزش بر بع��د اجتماعی جهانی شدن
کشور می تواند گسترش تحقق عدالت و امنیت اجتماعی باشد (حمزه لو ،معین فرد و شوشی نسب.)1394 ،
ب �رای انجام هر اقدامی نی��از به برنامه می باشد .به تعبیر دیگر ،در سای��ه برنامه ریزی دقیق و صحیح است که
سازمان ه��ا می توانن��د هدف را تعیین و راه های رسیدن به آن را ترسیم نمایند .با توجه به دیدگاه افراد نمونه تحقیق
حاضر در این زمینه در استان چالش هایی درباره برنامه ها و برنامه ریزی ها وجود دارد که با نتایج مطالعات شعبانی و
همکاران ( )1390همخوانی دارد .فیروزی و همکاران ( )1391نیز عدم وجود برنامه ریزی بلندمدت را از مشکالت
رشته های مدال آور دوومیدانی ،قایقرانی و شنای ایران بر می شمرند .همچنین ،عدم وجود برنامه راهبردی به منظور
توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان گزارش شده است (نوفرستی و همکاران.)1396 ،
اگ��ر چه در م��ورد ورزش تربیتی مطالعات محدودت��ری انجام پذیرفته است ،اما نتای��ج تحقیق حاضر نیز در
راستای پژوهش های انجام شده می باشد .به عنوان مثال ،رحیمی و همکاران ( )1396در پژوهشی نتیجه گرفتند
ک��ه عوام��ل مؤثر بر توسعه ورزش همگان��ی در خوابگاه های دانشجویی پسران شام��ل عوامل ساختاری ،زمان،
مدیریت��ی ،ف��ردی و فرهنگ��ی و در خوابگاه های دانشجویی دخت �ران شامل عوامل ساخت��اری ،مدیریتی ،زمان،
فرهنگ��ی و ف��ردی می گردد .همچنین ،گ �زارش شده است که موان��ع توسعه ورزش همگان��ی دانشگاه به ترتیب
اولوی��ت عبارت اند از :موانع سیاست گ��ذاری و برنامه ریزی ،موانع شناختی ،موانع مالی ،موانع آموزشی ،موانع
قانونی ،موانع اطالعاتی ،موانع انسانی ،موانع فردی و موانع زیرساختی (آصفی و اسدی دستجردی.)1395 ،
ورزش بانوان نیز از موضوعات مهم در توسعه ورزش کشور است .بر اساس این پژوهش ،چالش هایی نظیر
چالش های منابع مالی ،منابع انسانی و فرهنگی -اجتماعی چالش هایی هستند که دامن گیر ورزش بانوان استان
یزد می باشند .این یافته با تحقیق منظمی ،علم و شتاب بوشهری ( )1390همخوانی دارد که در آن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻟﻲ-
اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ،اﻧﺴﺎﻧﻲ -ﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری -ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ توسعه تربیت بدنی و ورزش ﺑﺎﻧﻮان
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان شناخته شده اند .همچنین ،شعبانی و همکاران ( )1390بی توجهی به ورزش همگانی
زنان را به عنوان چالش ورزش همگانی بیان می کنند .به عالوه ،بررسی ها بیانگر این است که مربیان هیئت های
ورزش��ی شه��ر اراک نیز با مشکالت مشابهی نظیر مسائ��ل سازمانی ،اماکن و تجهی �زات ورزشی ،ورزشکاران،
شخصی ،رسانه ها و دیگر مربیان مواجه هستند (خسروی زاده و همکاران.)1396 ،
در پای��ان ،ب��ا در نظر گرفتن یافته ه��ای تحقیق حاضر ،پیشنهادهایی برای بهب��ود وضعیت ورزش استان یزد و
همچنین پیشنهادهایی برای پژوهشگران عالقه مند به تحقیق در این زمینه ارائه می گردند .گفتنی است که از نظر
نمونه های تحقیق ،مهم ترین و عمومی ترین چالش موجود در حیطه های چهارگانه ورزشی استان یزد مشکالت
مال��ی و متعاقب آن مسائل مربوط به زیرساخت ه��ا و امکانات می باشد .برخی پیشنهادهای ارائه شده می توانند
در کم رنگ کردن این چالش بزرگ مؤثر باشند:
•یک��ی از چالش های مهم ،عدم تمایل به حمایت مالی و سرمایه گذاری در ورزش است .به تعبیر دیگر ،عدم
تمای��ل حض��ور بخش خصوصی ،حامیان مالی و خی �ران برای سرمایه گ��ذاری در ورزش مسئله قابل توجهی در
اغل��ب شهرستان ه��ا بوده است .در واقع ،اگر بتوان این حمایت ه��ا را دریافت کرد ،چالش مالی تا حدود زیادی
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تقلیل می یابد و در نتیجه تعاملی برد -برد روی می دهد.
•چال��ش دیگر ضعف تعام��ل و همکاری بین ادارات و سازمان های خدمت رسان به مردم نظیر ادارات ورزش
و جوان��ان ،آموزش وپ��رورش و شهرداری ه��ا در زمینه امور ورزش��ی است .بدون شک هر ی��ک از سازمان های
مذک��ور و حت��ی دیگ��ر نهادهای دولت��ی امکان��ات و تسهیالت مختل��ف ورزشی مرتب��ط با سازمان خ��ود را در
اختی��ار دارن��د که در زمان های��ی از روز ،هفته ی��ا حتی سال نیاز کمتری ب��ه استفاده از آن ه��ا احساس می شود.
فراه��م نم��ودن تفاهم نامه ه��ای همکاری در این زمینه می توان��د فرصتی باشد تا هر ی��ک از سازمان ها امکانات
و تسهی�لات ورزش��ی خ��ود را در اختی��ار دیگ��ر بخش ها ق �رار دهند و خ��ود نی��ز از امکانات دیگ��ر سازمان ها
استف��اده نماین��د .این شرایط تا ح��دودی کمبوده��ای موجود در امکان��ات و زیرساخت ه��ا را پوشش می دهد.
•ع��دم ارتباط مناسب بین دانشگاه ه��ا و اداره ورزش و جوانان چالشی است که توسط افراد بیان گردیده است.
ً
اص��وال ،در مباح��ث مدیریتی همواره بر ای��ن نکته اشاره می شود ک��ه اتخاذ تصمیمات علم��ی باعث جلوگیری
از ه��در رفت��ن مناب��ع به خصوص مناب��ع مالی می گ��ردد .استف��اده از نظرات فرهیختگ��ان دانشگاه��ی -به ویژه
متخصص��ان مدیری��ت ورزش��ی -در تصمیم گیری ها می توان��د به استفاده بهین��ه از منابع موج��ود کمک نماید.
•فق��دان برنامه ری��زی بلندمدت و جام��ع در ورزش استان ،کم توجهی به ورزش مدارس ب��ه عنوان پایه ورزش
قهرمان��ی و نداشت��ن برنام��ه به منظ��ور استفاده از پژوهش ه��ای علم��ی و ظرفیت های دانشگاه��ی چالش های
دیگ��ر ورزش هستن��د .ب��ی تردی��د ،داشتن ی��ک برنامه م��دون علمی و قاب��ل اج �رای ورزشی نی��ز می تواند در
استف��اده بهین��ه و کارآمد از مناب��ع مالی موجود مؤثر باش��د .بنابراین ،داشتن برنامه ه��ای کوتاه مدت ،میان مدت
و بلندم��دت ب �رای ورزش است��ان ب��ه منظ��ور اثربخش��ی و کارای��ی بیشت��ر مناب��ع موج��ود قابل توصی��ه است.
•یک��ی از چالش های اشاره ش��ده در ورزش همگانی ،کم توجهی شهرداری ها به ایج��اد فضاهای ورزشی در
هنگام توسعه شهرها به ویژه توسعه فضاهای سبز می باشد .توصیه می شود که توسعه شهرها تحت نظر یک کمیته
هماهنگی متشکل از مسئوالن شهرداری و ادارات ورزش و جوانان انجام پذیرد.
•درحالی ک��ه استعدادیاب��ی یک��ی از مهم تری��ن بخش ه��ای ورزش قهرمان��ی اس��ت ،ب��ه نظ��ر می رس��د ک��ه
نقطه ضعف های��ی در ای��ن زمین��ه در ورزش استان یزد وج��ود دارد .داشتن کمیته های تخصص��ی استعدادیابی،
برگ �زاری دوره های آموزشی استعدادیابی و انتشار جزوات و بروشورهای علمی -آموزشی در زمینه استعدادیابی
قابل توصیه است.
•درحالی ک��ه ساالن��ه دانشجوی��ان زی��ادی از دانشگاه ه��ای مختل��ف است��ان یزد و دیگ��ر استان ه��ا در رشته
تربیت بدن��ی و عل��وم ورزش��ی فارغ التحصی��ل می شون��د ،کمبود نی��روی متخص��ص و کارآم��د تربیت بدنی از
دیگ��ر چالش ه��ای اشاره ش��ده در این تحقیق اس��ت .نکته قابل تأمل ای��ن است که به اعتق��اد مصاحبه شوندگان
در ای��ن پژوه��ش ،بخ��ش قابل توجه��ی از این اف �راد دارای تخص��ص و کارآمدی کاف��ی به منظ��ور همکاری با
ادارات ورزش و جوان��ان و ی��ا حتی با آموزش وپرورش نیستن��د .چنین شرایطی می تواند ناش��ی از کیفیت پایین
آموزش��ی در دانشگاه ه��ا باشد یا این ک��ه افرادی در این رشته تحصی��ل کرده اند که انگیزه ی��ا استعداد مطلوب را
ب �رای ادام��ه تحصیل در این رشت��ه نداشته اند .درهرصورت ،ای��ن نتایج می تواند بازخوردی ب��ه سیستم آموزشی
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کش��ور باش��د ت��ا با دق��ت بیشتری ب��ه توسعه ای��ن رشته مه��م دانشگاه��ی و پذیرش اف �راد در آن هم��ت گمارد.
•چال��ش سیاسی شدن ورزش و سیاسی بودن انتخاب مدیران نیز مورد اشاره قرار گرفته اند .با توجه به اهمیت
جایگ��اه مدیری��ت در هر سازمان��ی و تبعاتی که تصمیمات اتخاذ ش��ده در سازمان ها دارن��د ،پیشنهاد می گردد
مدیران��ی انتخ��اب شوند که نه تنها از تجربیات خوبی در این زمینه برخوردارند ،بلکه نگاه خاص به خرد جمعی
و دید علمی به مسائل اجرایی داشته باشند.
•ب��ه وجود چالش ضع��ف فرهنگی -اجتماعی در زمین��ه ورزش در میان آحاد جامعه پی��ش از این اشاره شد.
ساخت��ن وی��ژه برنامه هایی که اهمیت زندگی پرتحرک را تبلیغ نمایند و همچنین نحوه صحیح انجام فعالیت ها را
آموزش دهد می تواند در توسعه ورزش استان راهگشا باشد.
•دبیرخان��ه ش��ورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان ( )1394توسع��ه ورزش کشور را به هفت حوزه مختلف
تقسی��م می کند .چهار ح��وزه از این هفت مورد یعنی ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی و حرفه ای ،ورزش بانوان
و ورزش تربیت��ی در این تحقیق م��ورد بررسی قرار گرفته است .پیشنهاد می شود سه حوزه باقی مانده شامل حوزه
توسع��ه و نگه��داری اماک��ن ورزشی استان ،ح��وزه ورزش جانب��ازان و معلوالن و حوزه فرهنگ��ی ،آموزش و
پژوه��ش در ورزش در است��ان یزد نیز به صورت وی��ژه مطالعه گردند -هر چند تا ح��دودی این سه حوزه در این
پژوهش به طریقی مدنظر قرار گرفته اند.
•در ای��ن پژوه��ش چالش های توسعه ورزش و دالیل عدم نپرداختن اف �راد جامعه به ورزش از دیدگاه مسئوالن
امور ورزش بررسی شده است .پیشنهاد می شود که تحقیقاتی در مورد دالیل عدم استقبال و کم انگیزگی شرکت
گروه ه��ای مختل��ف جامعه در فعالیت های بدنی و ورزش از دیدگاه خود آن ها انجام پذیرد ،چرا که بخشی از آن
می تواند به عوامل فردی مربوط باشد.
•یک��ی از ابعاد ورزش تربیتی می توان��د ورزش دانشگاهی در نظر گرفته شود .لذا پیشنهاد می شود که در مورد
چالش های موجود در این حیطه ورزشی نیز مطالعاتی صورت پذیرد.
•دالیل عدم تمایل برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ،حامیان مالی و خیران در ورزش از طریق پژوهش های
علمی بررسی گردد و در برطرف کردن موانع شناخته شده اهتمام الزم صورت پذیرد.
•مطالعه علمی دالیل و انگیزه های حمایت برخی بخش ها و افراد در حمایت مالی و سرمایه گذاری در ورزش
و تمرکز بر این عوامل جهت ایجاد انگیزه در دیگر گروه ها می تواند راهگشا باشد.
•کمب��ود نیروی متخصص و کارآم��د تربیت بدنی یکی از چالش های حوزه ه��ای مختلف بوده است .بررسی
کمبود یا ناکارآمد بودن نیروی انسانی در این زمینه نیز می تواند راهگشا باشد.
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