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  با رویکرد تحقیق آمیخته ایران در همهبرايورزشختاري عوامل سا

  1مرجان صفاري

  

٢/٧/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  

١٤/٧/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ  

  

هاي تفریحی همگانی شدن ورزشبر  ترین عوامل ساختاري موثربندي مهمشناسایی و رتبه ،هدف این مطالعه   

 ؛به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی در پی انجام شد حاضر مطالعه .در ایران بود

هاي تفریحی در متخصص حوزه ورزش 28 ري هدفمند و تکنیک گلوله برفی بهگیروش نمونه بادر مرحله اول 

حاصل از هاي سپس داده .آوري اطالعات از آنها پرداخته شدایران مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع 

 نتیجه. بنیاد در سه مرحله کدگذاري و تجزیه و تحلیل گردیدسازي دادهبیست و هشت مصاحبه به روش تئوري

هاي اي براساس یافتهپرسشنامه ،در مرحله دوم. نشان دادرا ل ساختاري اثر گذار هفت عام ،هادادهبندي گروه

نفر از   301هاي روانسنجی آن بین بررسی و تایید ویژگی از  و ادبیات موضوع طراحی و پس مرحله اول

اي تعیین شده گیري تصادفی طبقهنمونه  روشکه به  ایران همهبراياسان، مدیران و دانش پژوهان ورزشکارشن

تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظرگرفتن ضرایب مسیر سپس از طریق . توزیع و جمع آوري گردید ،بودند

هاي سازمانی، رسانه :ند ازا که عبارت همیت مشخص شدندابه ترتیب  ساختاريبراي پیش بینی عوامل تاثیرگذار 

نتایج مطالعه . هاي همکاریزات و زیرساخت، فناوري و سازمانمنابع مالی، قوانین و مقررات، منابع انسانی، تجه

هاي سازمانی، منابع مالی و قوانین و مقررات به منظور فراهم آوردن ساختاري مناسب اهمیت رسانهحاضر بیانگر 

از  ها و نهادهاي مرتبطسازمانکه شاهد هستیم بیشترین توجه  درحالی اي همگانی شدن ورزش در ایران است؛بر

  .است ورزش حرفه اي و قهرمانی حتی تدوین قوانین و مقررات بهاي، تزریق منابع مالی و نظر رسانه

  

  هاي تفریحیورزش ورزش براي همه، عوامل ساختاري و :واژگان کلیدي 
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  مقدمه

در بسیاري از  1969سال  است که از 2هاي تفریحیجنبش جهانی ورزش ،یا ورزش همگانی 1همهبرايورزش

ورزش به هرفردي بدون توجه به جنسیت، نژاد، مذهب،  .قاره با نیتی یکسان رسمیت یافته است کشورهاي پنج

حق دلبستگی به ورزش، یک حق عمومی براي همه کسانی است که . توانایی جسمانی و اقتصادي تعلق دارد

سازمان (اور دارندهاي آزاد را به عنوان یک لذت و سرگرمی ببازي کردن، تمرین کردن و مسابقه دادن در زمان

 تر نییپا را ورزشی مشارکت  آستانه تا گردیده است اتخاذ همهبرايورزش سیاستو ) 2010ورزش براي همه،

 تفریحات و تفریحیورزش رقابتی، ورزش نخبگان، ورزش از که سازد فراهم متکثري ورزشی دورنماي و آورد

تغییر تدریجی از تفکر شامل هاي جنبش مدرن ورزش براي همه ویژگی .)1983 ،3رنسن(باشد متشکل ورزشی

جزء  لی راو جسمی، لذت و خوشحا اف فردي مانند سالمت و تناسب روانیکه اهداست ابزاري به تفکري 

خودي خود ارزش سالمتی، تناسب، ظاهر ورزشکاري، خودباوري و خودبیانگري به  .واضحی از ورزش می داند

اي یک ویژگی دیگر تفکر مدرن و ایده هسته. هستندهاي اصلی فردي ساختن اهداف ورزش از جنبه اند ویافته

همه امکان اجتماعی ، طبقهیتجنس ،آوردن دمکراسی در ورزش است تا فارغ از سن به وجود همهبرايورزش

 به دنبال ،اخیرهاي  ها در سال دولت ).4،1999هارتمن(باشند داشته یکسان از امکانات ورزشی رابرخورداري 

، کاهش چاقی در و تخلف یک مقیاس در مهندسی اجتماعی جهت کاهش جرائم استفاده از ورزش به عنوان

 ریزي،برنامه روند درو ) 5،2005لیهاناه(اند هاي فرعی بوده تر در گروهجوانان و دستیابی به ظرفیت اجتماعی باال

 امراض و بیماري هايبازدارنده عنوان به فعال هايبازي و تفریحبر  فراغت، اوقات تجارب پیشرفت و نظارت

اي استاندارد به منظور  تفریحی به شیوههاي ورزشکه  طوريبه  ؛)6،2012رس و گري(کنند گذاري سرمایه مرتبط

 منظور به هاییورزش شامل تفریحی ورزش .)7،2011چن( اند شده سالمت فردي و کیفیت زندگی تبدیل يارتقا

-ورزش عنوان به را تفریحی هايورزش )2008( 9تساي). 8،2005مول(است مفرح  و جسمانی آمادگی ارتقاي

 هاورزش این .کندمی تعریف نیست، نظر مد آنها در فعالیت شدت و شوند می انجام تفریح هدف با که هایی

 از و شوندمی سازماندهی و ریزيبرنامه انتخاب، آزادانه طور به که هستند جسمانی هايفعالیت از دسته آن شامل

 کند و تفریح دهد، ارتقا را خود روانی و جسمانی هايشاخص تواند می فرد ،ورزشی هايفعالیت این طریق

  ).2008تساي،(نماید تجربه اجتماعی تعلق حس قالب در را ماجراجویانه و چالشی هايفعالیت

                                                           
1Sport for All 
2 Recreational Sports 
3  Renson 
4 Hartmann 
5Houlihan 
6  Ross & Gray 
7Chen 
8  Mull 
9 Tsai 
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، همهبرايورزش  سیاستیا همان اجرایی شدن  هاي تفریحیهاي پیش روي توسعه حوزه ورزشیکی از چالش

ات زیادي قتحقی .لوب ورزشی دردسترس، متنوع، ارزان و ایمن براي تمام آحاد جامعه استهاي مطایجاد فرصت

 بررسی با) 2009(1و همکاران لیو .عه این حوزه از ورزش پرداخته اندبه  شناسایی عوامل و راهکارهاي توس

 همه شرکت ترویج در مهمی نقش ،عمومی بخشکه  ددنکر بیان انگلستان در عمومی ورزش تسهیالت وضعیت

 اجتماعی، بنديطبقه در که دارند وجود هایینابرابري اما نماید؛می ایفا یورزش هايفعالیت در جامعه هايگروه

 فاکتورهاي میان ايپیچیده کنش اثر در ورزشی هاينابرابري. کنندمی پیدا نمود جسمی ناتوانی و قومیت سن،

شامل  دسترسی شاخص در آمیزموفقیت فاکتورهاي و آیندمی وجوده ب اقتصادي و جغرافیایی اجتماعی، فرهنگی،

 هايگروه براي ویژه هايمناسب و برنامه هايقیمت مرتبط، هدف هايگروه زندگی در مناسب مکان

 مدیرت که دنددا نشان نیز) 2009( 2و همکاران ویکر. است ...) و معلولین ها،سال 60 باالي جوانان،(هدف

  این نتایج. باشد داشته مشارکت سنی هايگروه تمام براي ورزشی امکانات ساختن دسترس در براي باید ورزش

 فعالیت  الگوي بر اقتصادي، -اجتماعی شرایط به توجه بدون ورزشی اماکن به دسترسی که داد نشان پژوهش

بارسلونا  .است متفاوت سنی گروهاي بین ورزشی اماکن از خاصی انواع اثر و گذاردمی زیادي تاثیر افراد ورزشی

-مولفه تکنیک 4هاي تفریحی پرداختند و هاي مدیران ورزشاي به بررسی ویژگینیز در مطالعه) 2004( 3و رس

هاي ارتباطی ه و مهارتی، بودجه بندي، حل مسالاي مدیریت، مدیریت منابع انساننقش هاي پایه(هاي مدیریتی

د اشراف به مسائل قانونی و مهارت هاي مدیریتی رده باالتر مانن(ریزي ورزشی، مدیریت بازرگانیبرنامه، )موثر

 جنبه و) طالعاتریزي استراتژیک و فناوري ااصول مالی و اقتصادي، برنامه هاي بازاریابی،قانونگذاري، تکنیک

در  )2005(هالیهان. هاي تفریحی ذکر کردندگذار مدیران حوزه ورزش هاي اثرتئوریکی را به عنوان شاخص

. پردازد می انگلستان ورزش عمومی بخش سیاستگذاري تدوین تحلیل براي چهارچوبی توسعه به ايمطالعه

 سپس و کندمی ارائه پشتیبان را ترکیبی ساختار و جریان ايمرحله چند الگوي سازمانی، تحلیل مراحل، الگوي

   ارائه ،دارد تاکید موجود ساختارهاي قوت نقاط بر که ورزش عمومی بخش سیاستگذاري براي مناسب ساختاري

) 2009( 4هاروي و اپرنت. متقابل همکاري همه نهادها در این حوزه دارد ياي بر ساختارهاو تاکید ویژهنماید می

 بیشتري تعداد یا دو بین مشارکت .ارائه کردندبازخوردي  حلقه سه توسعه ورزش داراي براي مشارکتی مدل یک

. دهدمی بازخورد مدیریتی و پیشرو هايبخش به که مشارکت ارزیابی و مشارکتی مدیریت پیشرو، سازمان

    . باشدمی مشارکت ریزي برنامه و کنندگان مشارکت طبیعت محیط، پروژه، هدف شامل پیشروها مشارکت

 ارزیابی هايمولفه و است گیري تصمیم و ارتباطات مشارکت، هايویژگی شامل مشارکتی مدیریت هايجنبه

  . است اثربخشی و موفقیت تعیین و ارزیابی نوع شامل مشارکت
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براي دسته بندي عوامل موثر بر  .ستردگی مطالعات در این حوزه داردنتایج مطالعات حاضر نشان از تنوع و گ

هر تئوري  هاي مدیریت استفاده شد کهاز سطوح تجزیه و تحلیل تئوري همهبراياجرایی شدن سیاست ورزش

ها به طور تئوري. اي که در قلمرو یا سطوح خاصی مطرح می شودگونهه ب ؛داراي سطوح تجزیه و تحلیل است

قابل  ،پدیده مدیریتی هر ،به عبارت دیگر .کلی شامل سه قلمرو یا سطح رفتاري، ساختاري و محیطی هستند

در رابطه با  - 2. شمار می آیده در رابطه با رفتار انسان در سازمان که سطح خرد ب -1 :مطالعه در سه سطح است

در رابطه با محیطی که سازمان را احاطه کرده و با  -3. ساختار سازمان که سطح میانی این علم به شمار می آید

طالعه حاضر به سطح  میانی یا همان عوامل ساختاري در م). 1381میرزایی اهرنجانی؛امیري،(آن تعامل دارد

 تفریحی بیشترین تاثیر را داردهايورزش شدناین سطح در همگانی .شودپرداخته می همهبرايورزش

هاي ورزش  ها و ظروفی هستند که فرایندها و عملیات منظور از سطح ساختاري مسیرها، کانال). 1391صفاري،(

همه برايسیاست ورزشتفریحی ایران در آن جاري است و شامل عوامل نرم و سخت جهت تحقق بخشیدن به 

  .استدر جامعه ایرانی 

هاي دردسترس، متنوع، ارزان و ایمن در همگانی کردن ورزش در ایران و فراهم آوردن فرصت ،بدون شک

در ایران مطابق اعالم  ،متاسفانه. ساده نخواهد بودایی ایران امري یتنوع جغراف کشوري با وسعت، جمعیت و

 15چاق و  نفرمیلیون  9تحرك، کم  نفرمیلیون  18در حال حاضر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

به عنوان سومین عامل تهدید  در دو دهه گذشته میزان مبتالیان به دیابتو  میلیون نفر داراي کلسترول باال هستند

 ،چاقی است و کم تحرکی از عوامل اصلی چاقی و اضافه وزن. درصد رشد کرده است 150امعه کننده سالمت ج

وزارت بهداشت درمان و آموزش (سالمت جسمی و روانی ایرانیان استزمینه ساز مخاطرات بعدي براي 

ن آمار میزان مشارکت در ورزش نیز وضعیت مطلوبی ندارد و آخری ،مطابق آمار موجود ،همچنین). 1393پزشکی،

 ر  به دنبالضمطالعه حا ،از این رو .)1386غفوري، (است مردم درصد 20قابل استناد حاکی از مشارکت کمتر از 

 - هاي تفریحیهاي هریک در ورزشترین عوامل ساختاري و زیربخشبندي مهمشناسایی و سپس اولویت

تا  است -ایرانعی، فرهنگی و اقتصادي با توجه به شرایط اجتمابراساس ادبیات پیشینه و نظر خبرگان داخلی 

بستر توسعه  ،دانش پژوهان این حوزه هاي مرتبط و بتوان با معرفی آنها به مدیران وتصمیم سازان سازمان

  .همه در ایران را فراهم ساختبرايسیاست ورزشهاي تفریحی و اجرایی شدن ورزش

  پژوهششناسی  روش

  روش تحقیق .1

هاي تحقیق آمیخته در طرح .انجام شدی پ در یپ صورته ب و مرحله دو دراکتشافی  1این مطالعه به روش آمیخته

هاي ابتدا به گردآوري داده ،براي این منظور. نامعین است ییابی درباره موقعیتاکتشافی، پژوهشگر درصدد زمینه

                                                           
1  Mixed Methodology 
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با استفاده از این . کندمی شماري از پدیده هدایت هاي بیاو را به توصیف جنبه ،انجام این مرحله .پردازد کیفی می

شود و در مرحله بعد، پژوهشگر از طریق بندي درباره پدیده مورد مطالعه فراهم می شناسایی اولیه، امکان صورت

در مطالعه حاضر،  ،بنابراین). 1387بازرگان،(دهدهاي کیفی را مورد آزمون قرار میهاي کمی، یافتهگردآوري داده

مزیت این طرح پژوهشی آن . هاي کمی جمع آوري شدبراساس آنها دادهکیفی جمع آوري، سپس هاي ابتدا داده

دهنده پدیده را به  هاي تشکیل ابعاد و مؤلفه ،کنداست که ابتدا پدیده مورد بررسی را به نحوي کامل موشکافی می

ابعاد را مشخص  -شده تعیین نه از طریق ابزار از قبل - هاآورد و پژوهشگر با گوش دادن به آزمودنیدست می

مسایل و  هايتوانند پیچیدگیتحقیق کمی و کیفی به تنهایی نمی هاياز آنجا که روش ).1386فرد،دانایی(کند می

ها ترکیب این روش ،مطالعه قرار دهندهاي تولید کاال و خدمات را بدون اریب مورد عناصر تشکیل دهنده نظام

  ).1387بازرگان،(گیردمیمورد استفاده قرار 

    نمونه حجم و آماري جامعه .2

استفاده  1با توجه به کیفی بودن مطالعه از نمونه گیري هدفمند و تکنینک گلوله برفی ،مرحله اول در :بخش کیفی

هاي تفریحی در دو بخشی علمی و هاي مدیریت ورزشمتخصصان حوزه ،کنندگان در این مرحلهمشارکت .شد

هاي هاي مرتبط با ورزشبودند که در سازمان يافراد ،متخصص در پژوهش حاضراز منظور . اجرایی بودند

یا  هیئت علمی که داراي پژوهش ياعضایریت داشتند و در بخش دانشگاهی از سال مد 7سابقه حداقل تفریحی 

  . انجام گردیدنفر مصاحبه  28در مجموع با  کمک گرفته شد و ،زه یاده شده بودندکتاب در حو

هاي هاي ورزشی مرتبط با ورزشجامعه آماري شامل مدیران و کارشناسان سازمان ،در مرحله دوم :کمیبخش 

اساس  حجم نمونه بر .علمی و دانشجویان دکتري مدیریت ورزشی ایران بودند هیئت يتفریحی ایران و اعضا

  .اي بود هگیري به صورت تصادفی طبق نفر تعیین شد و روش نمونه 301جدول مورگان برابر با 

  گیري اندازه ابزار .3

که ابتدا عوامل ساختاري  به طوري ؛بودمصاحبه عمیق  ،آوري اطالعات در این پژوهش در مرحله کیفی ابزار جمع

همه  در ادبیات داخلی و بین الملل مورد بررسی قرار گرفت و براین اساس راهنماي برايمرتبط با ورزش

همه درخصوص عوامل برايسپس با متخصصان ورزش .ادبیات تدوین شدهاي برآمده از مصاحبه شامل مولفه

پژوهشگر به  ،مصاحبه بیست و پنجم در. گردیدساختاري موثر در همگانی شدن ورزش هاي تفریح مصاحبه 

 ،نظري اشباعمنظور از  .ها تا مصاحبه با متخصص بیست و هشتم ادامه یافتولی مصاحبه ،رسید 2نقطه اشباع

 و ندارد وجود بیشتر عاتالاط آوري جمع به نیاز که گیرد می تصمیم آن اساس بر پژوهشگر که است قضاوتی

  .شودنمی وارد پژوهش به ،کند کمک طبقات خصوصیات تعریف به که جدیدي عاتاطال

                                                           
1  Snowball 
2 Point of Saturation 
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 تبدیل به ،ها و ادبیات موضوعهاي کیفی برآمده از مصاحبهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده در مرحله دوم،

 نفر 12 از پرسشنامه، محتواي روایی بررسی براي. شد 1اي به شرح جدول گویه 28اي محقق ساخته و پرسشنامه

 نظر به توجه با. دهند قرار بررسی را مورد هاي پرسشنامهگویه  تا شد خواسته ورزش مدیریت رشته متخصص

اساتید  از نفر 50 بین پرسشنامهسپس . نیز اضافه یا اصالح گردید يها حذف و تعدادبعضی گویه متخصصان،

 0,80 1باخ ضریب آلفاي کرون توزیع و هاي تفریحیهاي مرتبط با ورزشدانشگاه، مدیران و کارشناسان سازمان

سنجی پرسشنامه از جمله ضریب توافق کندال و ضریب  هاي روانویژگیسایر پیش از توزیع،  .تعیین شد

  .قرار گرفتبررسی و مورد تأیید نیز تشخیص آن 

  هاي پرسشنامهمولفه و گویه :1جدول 

  تعدادگویه  مولفه  ردیف

  4  منابع انسانی  1

  5  منابع مالی  2

  5  تجهزات و زیرساخت  3

  4  فناوري  4

  3  قوانین و مقررات  5

  2  هاي همکارسازمان  6

  5  هاي سازمانیرسانه  7

  28  پرسشنامه

  ي پژوهشهایافته

  :کمی به شرح زیر بود خش کیفی و ب وهش حاضر در دوهاي پژیافته

  بخش کیفییافته هاي 

مالی، ن شامل منابع امتخصص با مصاحبههاي حاصل از دادهنیاد براساس تجزیه و تحلیل داده ب ساختاري عوامل

نی هاي سازماقررات، سازمان هاي همکار و رسانهها، فناوري، قوانین و مو زیرساختتجهزات منابع انسانی، 

  .)2جدول (ارائه می شودبودند که در ادامه 

  منابع انسانی .1

ترین منابع به مهماز  بخشند وپویایی می آنبه دارند و می به سازمان ارزانی یکسانی که کار، استعداد و خالقیت

  اوطلب منابع انسانی شامل کارکنان ستادي، صف و نیروهاي د ،مطالعه حاضردر . )1382استونر،(آیندشمار می

  .دنطور بهینه استفاده نمایه د از سایر منابع بنتوانمیزیرا  ،سطح سازمانی دارنداي درد که نقش تعیین کنندهنمی شو

  منابع مالی .2

                                                           
1  Cronbach's Alpha 
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منابع  ،هاي تفریحیدر حوزه ورزش .یان مردم نیازمند منابع مالی استهمگانی شدن ورزش درم ،بدون شک 

حمایت مالی در نهایت، مردمی و مالی شامل بودجه دولتی، بودجه نهادهاي عمومی، حامیان مالی، کمک هاي 

  .شودویکرد افزایش سطح سالمت عمومی میبا ر اي هاي بیمهشرکت

  هاي ورزشیتجهیزات و زیرساخت .3

توسعه ورزش (هاي ورزشی مختلفها و تسهیالت ورزشی مورد نیاز رشتهمولفه شامل کلیه ابزارها، دستگاهاین 

رفاهی و بهداشتی ورزش  - فضاها و کلیه عوامل تاسیساتی، خدماتی ،و همچنین) 1382همگانی و تفریحی،

به طور  و هاي ورزشی را در سطح آموزش، تمرین و رقابت تسهیل می کنندکه اجراي فعالیت می شودهمگانی 

هاي ورزشی خود به دو بخش فضا .شوندن تقسیم میرزشی و تاسیسات پشتیباکلی به دو دسته فضاهاي و

 - سرپوشیده و روباز تقسیم شده و فضاها و تاسیسات پشتیبانی نیز به سه بخش تاسیساتی، بهداشتی و رفاهی

مطالعه و نیاز سنجی، دسترسی،   ،در این مولفه). 1383توسعه امکانات و زیرساخت،(خدماتی تقسیم می گردند

ند بر تواهاي ورزشی مورد نظر است که میتجهیزات و زیرساخت يو طراحی زیبا کیفیت، توزیع عادالنه، ایمنی

  .هاي تفرحی اثرگذار باشدر ورزشمیزان مشارکت مردم ب

  فناوري  .4

که براي جمع آوري، پردازش، هاي اطالعاتی و دانش فنی الزم ها و شبکهاي از سخت افزارها، نرم افزارمجموعه

در این مولفه مد نظر  ،شودکشور استفاده  هاي تفریحیحوزه ورزشها که می تواند در سازي و توزیع دادهذخیره

هاي سایر مولفه ارتقايفناوري می تواند موجب بهبود و  .)1382توسعه ورزش همگانی و تفریحی،(می باشد

  .است ها در سطح ساختاريپیشتیبان سایر مولفهشود و  يساختار

  قوانین و مقررات .5

کند و داراي جامعه را تنظیم می) یقی یا حقوقیحق(قانون به معنی قواعد و مقرراتی است که روابط افراد  

حوزه در  ).1383توسعه محیط حقوقی،(ها و اسناد قانونی می شودباشد و شامل آیین نامهرا نیز میضمانت اج

این قوانین و . باشنداستانی، شهر و سازمانی مد نظر میاي ورزش همگانی، اسناد توسعه هاي تفریحیورزش

  .هاي تفرحی ایران باشندضمانت اجرایی در ورزشداراي  ،در عین حالپشتیبان و تسهیل کننده و  بایدمقررات 

  سازمان هاي همکار .6

هاي تفریحی در سطح ملی، استانی، شهري، هستند که در حوزه ورزشهایی سازمان ،هاي همکارمنظور از سازمان

وزارت ورزش و جوانان، هاي دولتی مانند می کنند و می توانند شامل سازمانروستایی و سازمانی فعالیت 

هاي همگانی فدراسیون ورزش غیر دولتی مانند سازمان هايو  ... آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري و

کشور  هاي تفریحیباشند که در حوزه ورزش هاهاي ورزشی و نهادهاي عمومی مانند شهردارير فدراسیونو سای
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ح وظایف روشن و تقسیم کار ، تدوین شروحدت سیاستگذاري و ایجاد هماهنگی ،حاضر در مطالعه. فعال هستند

  . مدنظر است هاي تفریحیها و نهادهاي حوزه ورزشجاد تعامالت مستمر در بین سازمانای و

  رسانه هاي سازمانی .7

به شرط آنکه پیام منتشره  ،اطالق می شود باشد، رسانه به هر ابزار، سازمان یا نهاد مادي و غیر مادي که حامل پیام

براي  در این مطالعه ).1386صادق فرید،(آن از مقبولیت اجتماعی برخوردار باشد و مورد پذیرش جامعه قرار گیرد

 که کارکرد آموزش همگانی -1:  نظر گرفته شده است پنج کارکرد در هاي تفریحیدر ورزش هاي سازمانیرسانه

با عقل و منطق مخاطبان درگیر و از  ها که رسانه طوريه ب ؛ها بیشتر از شیوه هاي اقناعی استفاده می نمایندرسانه

تمام اقشار جامعه، ایجاد  امکان آموزش اثربخش براي طریق افزایش غناي محتواي آموزشی، تنوع و جذابیت،

     در کارکرد  - 2. هاي ورزشی اقدام می کنندسازي به منظور مشارکت در فعالیت انگیزه، ترغیب و متقاعد

دقیق و بهنگام دست به اطالع رسانی در ، به صورت برنامه ریزي شده توانند ها می رسانه ،اطالع رسانی

ناسبی براي ریزي ساختاري و محتوایی ممنظور باید برنامه ند و براي اینخصوص رویدادهاي ورزشی بپرداز

هاي تبلیغی به منظور شرکت در فعالیت آگاه سازي و اقدامات ترویجی و ،همچنین. اطالع رسانی تهیه شود

ریق زمینه سازي امکان از ط ،در کارکرد بازاریابی اجتماعی  - 3. ها امکان پذیر استورزشی نیز از طریق رسانه

پیشرفت روز افزون فناوري هاي ذینفع، شبکه سازي در اقشار مختلف جامعه و همچنین با توجه به گروهتشکیل 

ش هاي مجازي می تواند منجر به افزایشبکه هاي ارتباط مجازي ایجادقشر جوان به شیوهو عالقه  اطالعات

هاي جدید، ایجاد ی ورزشنوگرایی نیز از طریق معرف کارکرد -4. شود هاي تفریحیمشارکت مردم در ورزش

  د به افزایش مشارکت مردم در ورزشمی توان ر خلق فعالیت هاي جسمانی مفرح تفکر خالقانه، نو و مثبت د

از طریق پایش و رصد تیزبینانه و هوشمندانه محیط و بررسی  ، رسانه هاکارکرد نظارتیدر  - 5. منجر گردد

از طریق برقراري ارتباط مستقیم با  ،همچنین .می کننداقدام به شناسایی مشکالت و تهدیدات  ،تحوالت محیطی

  .متن جامعه می توانند به رصد مستمر افکار و عالیق عمومی، خواسته و نیازهاي ورزشی مردم بپردازند

  ها فرعی و کدهاي محوري مستخرج از مصاحبه گروه هاي کلی، :2جدول 

هاي فرعی گروه گروه هاي کلی  کدهاي محوري 

ی
مان

از
س
ح 

ــ
سط

)
ي

ار
خت

سا
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ي 
ها

ش 
رز

و
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ی ا
ح
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 منابع انسانی

 نیروهاي ستادي

 نیروهاي صف

 نیروهاي داوطلب

 منابع مالی

 بودجه دولتی

 نهادهاي عمومی

 حامیان مالی

 بیمه ها

 کمک هاي مردمی
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 تجهیزات و زیرساخت

 مطالعه و نیازسنجی

هادسترسی به تجهیزات و زیرساخت  

هاکیفیت تجهیزات و زیرساخت  

هاتوزیع عادالنه تجهیزات و زیرساخت  

هاایمنی تجهیزات و زیرساخت  

هاطراحی زیبا تجهیزات و زیرساخت  

 فناوري

 استفاده از سخت افزارها

 استفاده از نرم افزارها

 شبکه هاي اجتماعی

دانش فنی ارتقاي  

 قوانین و مقررات

 اسناد توسعه اي ورزش همگانی استانی

 اسناد توسعه اي ورزش همگانی شهري

هاناسناد توسعه اي ورزش همگانی سازما  

 سازمان هاي همکار

 وحدت سیاستگذاري

 شرح وظایف روشن

 تعامالت مستمر

 رسانه هاي سازمانی

 آموزش همگانی

 اطالع رسانی

 بازاریابی اجتماعی

 پایش و رصد تغییرات محیطی

 رصد افکار و عالیق عمومی

  

  یافته هاي بخش کمی

هاي در بخش دوم به این سوال پاسخ داده شد که عوامل تاثیر گذار ساختاري به ترتیب اهمیت در ورزش

  تفریحی ایران کدام اند ؟

، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظر گرفتن 3ضرایب مسیر پیش بینی عوامل  تاثیرگذار و جدول  1شکل 

که ضریب  حاکی از آن استنتایج  .دندهضرایب مسیر براي بررسی عوامل تاثیر گذار ساختاري را نشان می

، معنادار می باشد )≥01/0P(در سطح هاي سازمانی بیشترین تاثیر بر را عوامل ساختاري دارد و رگرسیون رسانه

 21منابع مالی تاثیر می گذارد و  ،در مرتبه دوم. کنندبینی میدرصد از واریانس عوامل ساختاري را پیش 63که 

   .معنادار می باشد) ≥01/0P(که این افزایش از نظر آماري  افزایدبینی عوامل ساختاري میدرصد بر پیش



 

  
  

. افزایددرصد بر پیش بینی کنندگی می

درصد  2با  و در مرتبه پنجم، تجهیزات و زیرساخت

هاي همکار با سازمان ،در مرتبه هفتم

  به ترتیب اهمیتي پیش بینی عوامل تاثیرگذار ساختار

R2  F  Sig  

63./  46/427  0001./  

84./  

  

32/683  

  
0001./  

92./  61/950  0001./  

95./  008/1217  0001./  

97./  98/1791  0001./  

10 

  ضرایب مسیر پیش بینی عوامل تاثیر گذار  :1شکل 

درصد بر پیش بینی کنندگی می 8که گذارد ساختاري تاثیر می عواملقوانین و مقررات بر 

و در مرتبه پنجم، تجهیزات و زیرساخت. R2درصد افزایش مقدار  3منابع انسانی با 

در مرتبه هفتمو .   R2درصد افزایش  2عامل فناوري نیز با  ،در مرتبه ششم

  .هستند ساختاري عواملبینی کنندگان پیش

پیش بینی عوامل تاثیرگذار ساختار تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظرگرفتن ضرایب مسیر براي

  β  t  P  R  )پیش بین

  /.79  /.0001  67/20  /.79  هاي سازمانی

63./  18/24  0001./  92./  

/.0001  73/18  /.49 منابع مالی    

60./  35/31  0001./  

/.0001  73/19  /.39 عوامل مالی  /.96  

/.0001  26/15  /.30  و مقررات  

57./  77/37  0001./  

97./  
/.0001  21/20  /.33 منابع مالی  

  23./  15/14  0001./  

/.0001  83/12  /.22  منابع انسانی  

51./  34/43  0001./  98./  

قوانین و مقررات بر  ،در مرتبه سوم

منابع انسانی با  ،در مرتبه چهارم

در مرتبه ششم.   R2افزایش 

پیش.   R2درصد افزایش  1تنها 

تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظرگرفتن ضرایب مسیر براي: 3جدول 

پیش بین(متغیرهاي مستقل   مدل

هاي سازمانی رسانه 1

2 
  رسانه

منابع مالی

3  

  رسانه

عوامل مالی

و مقررات قوانین

4  

  رسانه

منابع مالی

  قوانین

منابع انسانی

  رسانه  5
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/.0001  62/24  /.30 منابع مالی  

/.0001  20/16  /.20  قوانین  

/.0001  14/15  /.19  منابع انسانی  

/.0001  20/14  /.17  و زیرساخت تجهیزات  

6  

/.0001  06/40  /.35  رسانه  

99./  99./  25/5967  0001./  
/.0001  02/48  /.30 منابع مالی  

/.0001  60/29  /.18  قوانین  

/.0001  75/20  /.14  منابع انسانی  

/.0001  53/32  /.21  تجهیزات  
      0001./  

/.0001  02/27  /.23  فناوري  

7  

/.0001  -  /.30  رسانه  

100%  100%  -  0001./  

/.0001  -  /.29 منابع مالی  

/.0001  -  /.15  قوانین  

/.0001  -  /.14  منابع انسانی  

/.0001  -  /.18  تجهیزات  

/.0001  -  /.29  فناوري  

/.0001  -  /.11  سازمان هاي همکار  

  

  بحث و نتیجه گیري

ها و لی رغم وجود سازمانع ،در ایران. افزایش مشارکت مردم در ورزش همیشه مد نظر سیاستگذاران بوده است

هدف این . در ورزش نسبت به سایر کشورها وضعیت چندان مطلوبی ندارد کنندگانمشارکت ،نهادهاي متعدد

نتایج براساس . آنها در همگانی شدن ورزش در ایران بود یی عوامل ساختاري و تعیین اهمیتشناساسا ،مطاله

عامل ساختاري تاثیرپذیر از هفت ایران سطح  هاي تفریحیدر ورزش در دو بخش کیفی و کمی ،پژوهش حاضر

  .بود

هاي سازمانی در مطالعه رسانه ؛هاي سازمانی استرسانه ،هاي تفریحی ایرانساختاري در ورزش عاملمهمترین 

بازاریابی اجتماعی،  آگاه سازي، حاضر داراي کارکردهاي متنوعی از جمله آموزش همگانی، اطالع رسانی،

) 2009( 1رو .اي برخوردارنداز جایگاه ویژه عامل ساختاريترین گذار وان اثرنوگرایی و نظارتی هستند و به عن

مشی موثر در ازاریابی اجتماعی را به عنوان خطهاي ارتباطی و بهاي ملی به منظور ایجاد  کاناليتدوین استراتژ

                                                           
1 Rowe 
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نیز با ارائه مدلی به کارکردهاي ) 1386(روشندل اربطانی .داندرکت مردم در ورزش اوقات فراغت میافزایش مشا

دومین مولفه  ،منابع مالی .باشندایید کننده نتایج مطالعه حاضر میکند که تنه به منظور توسعه ورزش تاکید میرسا

 به نقش منابع مالی دولتی) 2006(2و گرین) 2005(1بنسون و هندرسون .هستند در عوامل ساختارياز نظر اهمیت 

نیز به لزوم ورود سرمایه بخش ) 2001(لیهانو ها)  1384(اند و آفرینش خاکیتهدر توسعه ورزش تاکید داش

 هاي تفریحیتوجه به گستردگی صحنه ورزشرسد با به نظر می. اشاره کرده اندخصوصی به ورزش همگانی 

هاي ها و کمکعموي، حامیان مالی، بیمهنهادهاي بودجه دولتی، بودجه  انندمتعدد م هاياز بخش بایدمنابع مالی 

در  مطالعه حاضر   .قوانین و مقررات است عوامل ساختارياز نظر اهمیت در  عاملسومین  .مردمی تامین گردد

ن تدوین قوانی .همگانی استانی، شهري و سازمانی مد نظر استاي ورزشدوین، تصویب و اجراي اسناد توسعهت

 مورد توجهنیز هاي سیاستگذاري به منظور ایجاد تغییرات در ورزش انگلستان حوزهو مقررات به عنوان یکی از 

ن مولفه از نظر چهارمی. و بیانگر اهمیت این موضوع می باشد) 2004چارچوب ورزش انگلستان،(استبوده 

اره هاي تفریحی اشمدیران ورزش آموزشه مزیت رقابتی ب) 2004(بارسلونا و رس .منابع انسانی است ،اهمیت

ش آموزش منابع هاي داوطلب و نقبه نیرو) 2009(زش همگانی هنگ کنگمدل توسعه ور ،همچنین .می کند

هاي ورزشی با تامین تجهیزات و زیرساخت. ی باشدتجهیزات وزیرساخت م ،بعدي عامل. انسانی تاکید دارد

مین ایمنی و طراحی کیفیت، توزیع عادالنه و تا ارتقايتوجه به امور مطالعاتی و نیازسنجی، دسترسی همگانی، 

اها و اماکن ورزشی بر فض که )1386(، اتقیاء )1386(هاي این مطالعه است که با مطالعات ممتازبخشزیبا از یافته

توسعه فضاهاي ورزشی در اماکن مسکونی و تخصصی  بر )2007(زیانگ ،همچنین. تطبیق دارد تاکید می کنند،

ل ونقل عمومی دسترسی آسان به سیستم حم کانبا ام ها زشی، افزایش تعداد میادین و پاركسازي مکان هاي ور

 هاي هدف اشاره دارد ومناسب در نزدیکی محل زندگی گروه به مکان و تجهیزات) 2009(لیو .تاکید می کند

فناوري  ،از نظر اهمیت ششم عامل .به در دسترس بودن اماکن و فضاهاي ورزشی تاکید می کندنیز ) 2009(ویکر

 ارتقايهاي نوین از طریق سخت افزارها، نرم افزارها و دهد ورود فناوريهاي مطالعه حاضر نشان مییافته .است

 .مشارکت مردم را در ورزش اوقات فراغت افزایش دهد  عوامل ساختاريتواند به عنوان یکی از می  دانش فنی 

هاي سازمان ،ساختاري آخرین عامل. ر مولفه هاي این سطح هم باشدسای این مولفه می تواند پشتیبان ،همچنین

  سازمان مرتبط و مدیریت مشارکتی را یکی از  ایجاد مشارکت بین هم )2009(و هاري اتپرن که همکار است

  .می دانند همهبرايورزشحلقه هاي مهم در توسعه 

                                                           
1  Benson & Henderson 
2 Green 
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هاي پشتیبانی نرم و سخت و بکارگیري سیستم ساختار مدیریتی عوامل ساختاري، گفتتوان می ،طورکلیه ب

ها و ظروفی این سطح شامل مسیرها، کانال .استدرمیان مردم  براي همهسیاست ورزشجهت تحقق بخشیدن به 

منابع  در آنها جاري می شوند و در برگیرنده همه عناصر، عوامل و همهبرايهستند که فرآیندها و عملیات ورزش

است که بانظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب  همهبرايورزشفیزیکی و غیر فیزیکی 

 ؛تاس همهبرايورزشهاي عوامل ساختاري به مثابه ظرف فعالیت ،به عبارت دیگر. می سازند همه رايبراورزش

ایران در آن جریان دارد و بر رفتار مشارکت ورزشی مردم در  هاي تفریحیورزشظرفی که تمام فرایندهاي 

مدل  :ی چونان در مدل هایمی تو ورزش براي همهاین چارچوب و قالب را در . اوقات فراغت اثر می گذارد

و ) 2004چارچوب ورزش انگلستان،(، چارچوب ملی ورزش انگلستان )2005مول،(هاي تفریحیمدیریتی ورزش

  .مشاهده کردهم  )2009انجمن ورزش همگانی هنگ کنگ،(همگانی هنگ کنگمدل توسعه ورزش 

نشان دهنده نقش  ،عوامل ساختاريترین مهمقوانین و مقررات به عنوان  هاي سازمانی، منابع مالی واهمیت رسانه

که  به منظور فراهم آوردن ساختاري مناسب براي همگانی شدن ورزش در ایران است؛ درحالی عواملویژه این 

اي، تزریق منابع مالی سایر نهادهاي ورزشی از نظر رسانهشاهد هستیم بیشترین توجه وزارت ورزش و جوانان و 

همه برايپرداختن به ورزش معموالاي و قهرمانی است و وانین و مقررات به سمت ورزش حرفهو حتی تدوین ق

با توجه به شرایط فعلی نمی توان انتظار داشت در میزان مشارکت  ،بنابراین .هاي آخر اهمیت قرار دارددر رده

میزان مشارکت جامعه در ورزش به عوامل متعددي  .ر ورزش هاي تفریحی تغییر ملموسی رخ دهدمردم د

پیچیده و چند همه به عنوان یک پدیده اجتماعی برايپیاده سازي سیاست ورزش ،دیگر بستگی دارد؛ به عبارت

ن نهادها و عمل کرداي نگاه تک بعدي به این حوزه و جزیره  ،بدون شک .از عوامل متعددي استبعدي متاثر 

 درباید  ،از این رو .استنیاز قوي مستمر و شبکه ارتباطی  یتعاملبه  و هاي مرتبط راهگشا نخواهد بودسازمان

نیازهاي  با توجه به ایمن ولوب ورزشی دردسترس، متنوع، ارزان هاي مطفرصتایجاد  ،هاي جامعبرنامه ریزي

  . قرار گیردریزان تصمیم سازان و برنامهمد نظر  ،اي و ملیمحلی، منطقه
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The objective of this study was to identify and rate the most important structural 

factors influencing popularity of recreational sports in Iran. This study was 

performed consecutively using the exploratory mixed method in a quantitative and a 

qualitative phase. In the first stage, the targeted sampling method and the snowball 

sampling method were used to select 28 experts at recreation sports in Iran. 

Information on these experts was gathered through depth interviews. Next, data 

from twenty eight interviews was encoded and analyzed in three steps based on the 

Grounded Theory. As a result of grouping the data, seven effective structural factors 

were identified. In the second stage, a questionnaire was designed on the basis of 

previous findings and the research literature. After examining and confirming the 

psychometric features of the questionnaire, it was distributed among 301 experts, 

managers and researchers active in the field of public sports in Iran. The 

respondents were selected using the stratified sampling method and questionnaires 

were collected following completion. Afterwards, a hierarchical regression analysis 

was performed considering the predictor path coefficients so as to determine 

structural effective factors in the order of significance. These factors included the 

following: organizational media, financial resources, rules and regulations, human 

resources, equipment and infrastructure, technology and partner organizations. 

Research results reflected the importance of organizational media, financial 

resources, and rules and regulations in providing a structure suitable enough for 

popularity of sports in Iran. 
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