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 چكيده

 حوزة متخصصان و مديران آماري پژوهش شاملجامعة  .در ورزش همگاني ايران بود حاضر شناسايي عوامل بحران پژوهش از هدف

 جدول نفر بود، كه با استفاده از 1300كشور به تعداد تقريبي  هايدانشگاه بدنيتربيت  هايرشته هيأت علمي  اعضاي و همگاني ورزش

سؤالي  60ساختة  پرسشنامة محققبراي دستيابي به اهداف پژوهش از . شدند برگزيده تحقيق نمونة براي تصادفي طور  به نفر 300 مورگان

پايايي پرسشنامه نيز در يك . ورزشي رسيدتن از متخصصان مديريت  15روايي صوري و محتوايي پرسشنامه به تأييد . استفاده شد

 از باطياستن و توصيفي هاي آماريروش ها ازبراي تحليل داده. محاسبه شد 81/0كرونباخ آزمودني و با آلفاي 30مطالعة مقدماتي با 

زا در حيطة ورزش همگاني ايران وجود عامل بحران 9نتايج نشان داد . شد استفادهSPSS افزار نرم كمك عاملي اكتشافي با تحليل جمله

ريزي، نگرش نامناسب جامعه، ضعف نيروي انساني، ضعف هماهنگي، مشكالت زيرساختي، مسائل دارد كه براساس اولويت ضعف برنامه

  .ها هستنداختاري و قانوني، ضعف نظام ارتباطي و عملكرد ضعيف رسانهمالي، مشكالت س

 

  هاي كليدي واژه

  .ايران، بحران، مديريت، ورزشكار، ورزش همگاني
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  مقدمه
هاي روزافزون جهان امروز امكان  اگرچه پيشرفت

دسترسي به امكانات و تجهيزات را بيشتر كرده، به همان 

ها و تغييرات شديد و گسترده  بروز ناپايدارينسبت موجب 

اسي، اقتصادي، اجتماعي و اداري شده هاي سي در نظام

در عصر انفجار اطالعات، با افزايش روزافزون نيازها، . است

محيطي و  ت، اطالعات و تحوالت مختلف زيستانتظارا

تكنولوژيكي، به يكباره جوامع بشري دچار نوعي تزلزل، 

سردرگمي، التهاب و پيچيدگي خاصي شدند كه پيامد آن 

انگيز در اين جوامع  هاي مخاطره بروز رويدادها و بحران

است، كه جز با مديريتي مدبرانه و مبتني بر دانش و 

ها  هاي حاصل از اين بحران بست بنحكمت امكان خروج از 

صنعتي شدن جوامع و گسترش ). 16(وجود ندارد 

طور  ت اطالعات بهالاي و نقل و انتقا ارتباطات ماهواره

هاي اجتماعي كه  شدن سازمان تر وسيع و همچنين بزرگ

 ،هاي فراوان تكنولوژيكي و اجتماعي همراه بوده با موفقيت

 ،منتظره را كاهش ندادهغير هايتنها ميزان بروز خطر نه

 ها را زمينة بروز خطرها و بحران بلكه در بسياري موارد

ها در  به بيان ديگر امروزه بحران. افزايش نيز داده است

و واقعيتي جداناپذير از ماهيت   شدهنهادينه  ها سازمان

نگرش سنتي به مديريت . )14( اند ها شده دروني سازمان

د كه مديريت بحران، يعني بحران، بر اين باور مبتني بو

براساس اين نگرش، مديران بحران در . فرونشاندن آتش

نشينند و پس از بروز ويراني،  انتظار خراب شدن امور مي

. ها را محدود سازند خرابياز  اشينكنند تا ضرر  سعي مي

امروزه مديريت بحران  .امروزه اين نگرش تغيير يافته است

ردهاي اقتضايي، ابتكاري و ها و رويك اغلب بر پاية شيوه

اي استوار است كه نيازمند اطالعات مطلوب و  هوشمندانه

هاي  حل صورت تحليلي و راه فردي است كه به منحصربه

). 9(سرعت استفاده شوند  عملي در شرايط پيچيده، به

بيني و پيشگيري از وقوع  عبارت ديگر، فرايند پيش به

سازي بعد از  المبحران، برخورد و مداخله در بحران و س

ها  رو سازمان ازاين). 7(گويند  بحران را مديريت بحران مي

مجبورند همراه با افزايش پيچيدگي و توان توليدي خود، 

هاي مختلف را در خود  توان رويارويي و مواجهه با بحران

مدت و  هاي ميان ريزي امري كه تنها با برنامه. دافزايش دهن

از سوي ديگر، با ). 21،19،11( دشو يبلندمدت ممكن م

شدة فعاليت  وجود شواهد گسترده دربارة منافع شناخته

دهندة  هايي از سراسر دنيا نشان بدني، هنوز هم گزارش

تواند خود  درصد باالي افراد غيرفعال است، كه اين مي

ساز بروز بحران شود و نياز به مداخالتي براي تغيير  زمينه

بنابراين در ). 15(شود  س ميشدت احسا اين رفتارها به

هاي  بسياري از كشورها حق مشاركت در ورزش و فعاليت

تفريحي و فراغتي به سياستي مهم تبديل شده است و 

سازي  پياده. شود عنوان ورزش همگاني شناخته مي به

هاي اخير بسيار اهميت يافته  چنين سياستي در سال

عامل  عنوان يك هاي فيزيكي به است، زيرا به فعاليت

هاي حفظ سالمت و مبارزه  دهنده در كاهش هزينه كمك

بنابراين نقش ورزش و فعاليت . شود با چاقي نگريسته مي

اي در ياري  عنوان راهبردي كه توانايي بالقوه بدني به

رساندن به اهداف سالمتي، اجتماعي و اقتصادي دارد، 

در ايران براساس ). 2(بسيار حائز اهميت است 

نظام جامع توسعة ورزش كشور، ورزش به بندي  تقسيم

اي  چهار مؤلفة اصلي تربيتي، همگاني، قهرماني و حرفه

هاي  ناگفته پيداست نقش ورزش). 6(شود  تقسيم مي

همگاني در ارتقاي سالمت و شادابي جامعه مؤثرتر است، 

زيرا ورزش همگاني به توسعة يك جامعة متحد با سياست 

كت بيشتر در ورزش ورزش براي همه، از طريق مشار

  ). 10(هدفمند اشاره دارد 

 نشان) 1392(تحقيق شعباني و همكاران  يها يافته

 و اهميت پژوهش ايشان، يها نمونه درصد 87 كه  داد

 بسيار كشور ورزش ساختار در همگاني را ورزش اولويت
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 را آن اهميت درصد 13 تنها و اند توصيف كرده زياد و زياد

  .)3( اند برشمردهكم  بسيار و كم

اي اجتماعي از مسائل مختلفي  عنوان پديده ورزش به

عنوان ورزشكار و  هاي مختلفي را به پذيرد و گروه تأثير مي

در كشور ما با ). 18(دهد  تماشاچي زير پوشش قرار مي

خصوص ورزش همگاني  اينكه همگان به اهميت ورزش به

هاي  حوزهاي اجتماعي كه نسبت به ساير  عنوان پديده به

بيشترين ) اي، پرورشي قهرماني، حرفه(ورزش كشور 

دانند كه هر پديدة اجتماعي  مخاطب را دارد، آگاهند و مي

تواند به داليل گوناگون تحت تأثير عوامل خطرزا قرار  مي

گيرد و مشكالتي را براي جامعه و كشور فراهم كند، اما 

تحقيقات محدودي در زمينة شناسايي و پيشگيري از 

زا در زمينة ورزش همگاني كشور صورت  عوامل بحران

تواند جامعة ورزش همگاني و در  گرفته است و اين امر مي

ها و  رأس آن وزارت ورزش و جوانان را با دشواري

رو كند و زمينة بحران را براي اين جامعة  خطرهايي روبه

داده در  هاي رخ بررسي بحران. فعال و پويا ايجاد كند

اكي از آن است كه متأسفانه در بسياري از ورزش كشور ح

ها و رويكردهاي مبارزه با بحران بيشتر اتفاقي،  موارد شيوه

گرفته براي  هاي صورت اند و تالش گرا و ناپايدار بوده واكنش

موقع  العمل سريع و هماهنگي به مقابله با بحران با عكس

يد كه قاعدتاً اين نوع مديريت با همراه نبوده است، درحالي

منظور اجتناب از  نحوي اجرا شود كه كلية تدابير الزم به به

  . بحران و رويارويي با آن را از قبل اتخاذ كرده باشد

طوركه اشاره شد، اهميت حوزة ورزش همگاني  همان

. هاي ديگر بيشتر است در ايجاد سالمتي جامعه از حوزه

 داد نشان) 1392(تحقيق شعباني و همكاران  يها يافته

 اولويت و اهميت پژوهش ايشان، يها نمونه درصد 87كه 

 و زياد بسيار كشور ورزش ساختار در همگاني را ورزش

 و كم را آن اهميت درصد 13  تنها و اند توصيف كرده زياد

) 2015(و همكاران  1توماستيكا .)3( اند كم برشمرده بسيار

هاي واحدهاي سازماني براي رفع بحران  دربارة استراتژي

تحقيقاتي انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه عواملي 

بندي نادرست و  ريزي صحيح، بودجه همچون عدم برنامه

مسائل مالي، ناهماهنگي، ضعف نيروي انساني و ضعف 

ز بروز بحران در سا تواند زمينه اطالعاتي مي -نظام ارتباطي

به نقش عوامل محيطي ) 2017( 2كليز). 20(سازمان شود 

هاي اجتماعي، اقتصادي و مالي،  رقابتي، سياسي، نگرش(

در ايجاد زمينة آشفته و شرايط بحراني تأكيد ) ها رسانه

هاي  دارد در صورت عدم سياستگذاري كرده و بيان مي

سازمان  توانند به بروز بحران در صحيح، اين عوامل مي

به اهميت فرهنگ و ) 2012( 3جكيوز). 12(منجر شوند 

كند  هاي بحراني اشاره مي نگرش جامعه در ايجاد موقعيت

تواند عامل بروز  دارد فرهنگ جامعه هم مي و بيان مي

عنوان عامل كليدي روي توانايي  بحران شود و هم به

هاي سازمان  جامعه يا سازمان براي مديريت مؤثر بحران

) 2005( 4در مطالعة ميتراف و انگناس). 13(ر بگذارد تأثي

ها سازوكارهاي دفاعي  كه سازمان نشان داده شد، زماني

گيرند،  كار مي را به) گرايي و بلندپروازي انكار، حاشا، آرمان(

گيرند و احتمال  ترديد مديريت بحران را جدي نمي بي

 اينكه سازمان دچار بحران بزرگ شود، به طرز وحشتناكي

) 2017(و همكاران  5همچنين ميير). 8(يابد  افزايش مي

ها و  در مطالعة خود بيان كردند كه بين يادگيري از نقص

در واقع  .ها و آمادگي بحران ارتباط وجود دارد ضعف

ها آمادگي مهمي براي  ها و ضعف يادگيري از نقص

هاي حال و آينده است و توجه به نقايص و  بحران

تواند آمادگي مديران  اي مي هر زمينههاي موجود در  ضعف

بنابراين ). 17(ها افزايش دهد  را براي رويارويي با بحران

                                                           
1. Tomastika  
2. Claeys 
3. Jaques 
4. Mitroff & Engenase 
5. Meer 
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ها  ها و ضعف توجه به نتايج تحقيقاتي كه به بررسي چالش

اند، بسيار  و تهديدهاي پيش روي ورزش همگاني پرداخته

عنوان عوامل  توان به مهم است و بسياري از آنها را مي

. هاي بحراني در نظر گرفت جاد موقعيتهشداردهندة اي

گرفته در زمينة  بنابراين توجه به نتايج تحقيقات انجام

ها و تهديدهاي ورزش همگاني،  ها يا ضعف شناسايي چالش

با اينكه در داخل كشور . تواند مفيد و حائز اهميت باشد مي

تحقيقات زيادي با رويكرد شناسايي و پيشگيري از 

ني صورت نگرفته، اما تحقيقات هاي ورزش همگا بحران

هاي  اي در زمينة چالش بسيار درخور اهميت و شايسته

موجود در ورزش همگاني كشور يا بررسي نقاط ضعف و 

  .هاي آن انجام گرفته است قوت و تهديد و فرصت

ضعف نظام ارتباطي و ) 1392(نيا و همكاران  سميع

و اطالعاتي، حاكميت تفكر مديريت سنتي، مسائل مالي 

گذاري بخش خصوصي، نبود سامانة ارتباطي  عدم سرمايه

سراسري، ضعف نيروي انساني، تعريف نامشخص از ورزش 

هاي  همگاني، رسوخ ناهنجارهاي اجتماعي به محيط

المللي حوزة  هاي بين ورزشي، شناخت ناكافي از ظرفيت

هاي موازي و غيراصولي، عدم  ريزي ورزش همگاني، برنامه

هاي فعال در ورزش  رك بين سازمانتشكيل جلسات مشت

ها و تهديدهاي حوزة ورزش همگاني  همگاني را ضعف

موانع ) 1392(شهبازي و همكاران ). 1(ايران برشمردند 

ترتيب اولويت نبود  ارتقاي ورزش همگاني در ايران را به

نيروي انساني كافي، بودجه و مسائل مالي، كيفيت و 

ود حمايت توسط كميت اماكن و تجهيزات ورزشي، كمب

دربارة  اندركاران، كمبود آگاهي عمومي  مسئوالن و دست

ها و اماكن موجود ورزش همگاني، ضعف دانش  برنامه

نيروي انساني موجود در حوزة ورزش همگاني، درآمد 

پايين افراد جامعه، ناآگاهي افراد از فوايد فعاليت بدني، 

). 5( كمبود ايمني و امنيت در برخي مناطق بيان كردند

 براي مدون هاي برنامه فقدان) 1393(شعباني و همكاران 

 مديريت همگاني، فقدان ورزش به مردم ترغيب و تشويق

 عدم همگاني، ورزش زمينة در يكسان سياست و واحد

 زمينة در كارشناس و متخصص نيروهاي از گيري بهره

 در بدني هاي فعاليت و ورزش به توجهي بي همگاني، ورزش

 و ضعف عوامل ترين مهم عنوان به ها، دانشگاه و مدارس

 پايينمشكالت اقتصادي جامعه، روش زندگي غيرفعال، 

 و بدني هاي فعاليت فوايد به نسبت جامعه آگاهي بودن

 پايين سهم اعتياد، نرخ افزايش تحركي، كم هاي زيان

 عوامل ترين مهم ترتيب به همگاني را ورزش در ها رسانه

 تجهيزات و امكانات نبودن كافيآنها . معرفي كردند تهديد

 ورزش تعاريف مورد در نظر اتفاق همگاني و نبود ورزش در

 ترين عوامل اهميت را كم كشور ريزان برنامه بين در همگاني

 طور به ).4(ضعف و تهديد در ورزش همگاني برشمردند 

 دهد كه ورزش كشور فاقد كلي ادبيات پيشينة نشان مي

 ها در حوزة ورزش همگاني است بحرانهاي شناسايي  روش

 ها يا و محققان به اين نكتة مهم كه هر يك از چالش

 ساز بروز بحران تواند زمينه ها و تهديدهاي موجود مي ضعف

 اند و در ادبيات پيشينه اين خأل باشند، توجه نكرده

 پژوهشگران هر يك با. تحقيقاتي كامالً مشهود است

 امل و موانع پيش رويرويكردي متفاوت به بررسي عو

 اند و خأل تحقيقاتي توسعة ورزش همگاني كشور پرداخته

 زا و ارائة راهكارهايي براي در زمينة شناسايي عوامل بحران

 پژوهش. شناسايي و پيشگيري از آنها كامالً مشهود است

 حاضر درصدد است به اين پرسش پاسخ دهد كه عوامل

  بحران در ورزش همگاني كشور چيستند؟
  

  روش تحقيق
تحليلي است كه  -روش تحقيق حاضر توصيفي 

ميداني انجام گرفته و از نظر هدف كاربردي  صورت به

مديران، معاونان و  جامعة آماري پژوهش شامل. است

كارشناسان حوزة ورزش همگاني وزارت ورزش و جوانان، 
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هاي همگاني،  مديران و اعضاي اجرايي فدراسيون ورزش

ها و  دارات كل ورزش و جوانان استانرؤسا و كارشناسان ا

هاي كشور  رشتة تربيت بدني دانشگاه اعضاي هيأت علمي 

هاي ورزش شهرداري به تعداد  و مديران و معاونان سازمان

 مورگان جدول نفر بود كه با استفاده از 1300تقريبي 

. شدند برگزيده تحقيق نمونة تصادفي براي طور به نفر 300

در . استفاده شد روش كيفي و كمي  در اين پژوهش از دو

بخش كيفي براي دستيابي به اهداف پژوهش با مطالعة 

هاي موجود در  ادبيات پيشينة موجود فهرستي از بحران

ورزش همگاني ايران تهيه و با استفاده از روش دلفي و 

نفر از متخصصان ورزش همگاني طي چهار  10مشورت با 

ؤالي براساس س 60ساخته  مرحله، پرسشنامة محقق

روايي صوري و . ارزشي ليكرت، تهيه شد مقياس پنج

محتوايي پرسشنامه به تأييد پانزده تن از متخصصان 

پايايي پرسشنامه نيز در يك . مديريت ورزشي رسيد

 81/0آزمودني و با آلفاي كرونباخ  30مطالعة مقدماتي با 

وتحليل اطالعات  در ادامه براي تجزيه. محاسبه شد

هاي آماري توصيفي  از روش  شده در بخش كمي آوري جمع

هاي آماري استنباطي از  ميانگين، جدول فراواني و روش

 عاملي اكتشافي با اسميرنوف و تحليل جمله كولموگروف

با توجه به اينكه نتايج . شد استفاده SPSS افزار نرم كمك

و سطح  z=72/1اسميرنوف بيانگر  –آزمون كولموگروف 

. است، بيانگر توزيع طبيعي داده است 291/0معناداري 

هاي پارامتريك استفاده ها از آزمونرو در تحليل داده ازاين

  .شد

  
  ي تحقيقها يافتهنتايج و 

ها را  شناختي نمونه ، اطالعات جمعيت1نتايج جدول 

در متغيرهاي سن، جنسيت، رشتة تحصيلي و وضعيت 

  .دهد شغلي نشان مي
  

  ها شناختي نمونه وضعيت جمعيت .1جدول 

  سن
  و بيشتر 51  46-50  41- 45  36- 40  31-35  30و كمتر از  30  )سال(ردة سني 

  48  52  65  56  50  29  تعداد

  جنسيت
          آقايان  بانوان  جنسيت
          213  87  تعداد

ميزان 
  تحصيالت

      دكتري  كارشناسي ارشد  كارشناسي  تحصيالت

      155  151  94  تعداد

رشتة 
  تحصيلي

        غيرتربيت بدني  تربيت بدني  رشته

        40  260  تعداد

  سابقة خدمت
  و بيشتر 31  21-30  11- 20  10و كمتر از  10  سال

  25  54  136  85  تعداد

وضعيت 
  شغلي

  عضو هيأت علمي  مسئول در فدراسيون  مدير  معاون  كارشناس  مسئوليت

  15  20  29  14  222  تعداد
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  پرسشنامه KMOآزمون تحليل عاملي تست بارتلت و  .2جدول 
 
 
 
 
 
 

 
به اينكه دهد با توجه نشان مي 2نتايج جدول 

ها براي اندازه نمونه است،  7/0بيشتر از   KMOضريب

همچنين با توجه به اينكه . تحليل عاملي مناسب است

تر كوچك 05/0آزمون بارتلت از  سطح معناداري ميزان

داري براي فراهم كردن ناها ارتباط معاست، بنابراين گويه

در زا عوامل بحرانوتحليل  يك مبناي معقول براي تجزيه

 .را دارندورزش همگاني 

ميزان  ةبرآورد اولي" ستون 3 با توجه به جدول

در . مقادير تمامي آنها برابر با يك است "اشتراك هر متغير

شده  ، اعداد درج"واريانس عامل مشترك" ستون

در منابع مختلف  .همبستگي با عامل است ةدهند نشان

و  3/0االت برابر با ؤمالك پذيرش همبستگي مشترك س

در تحقيق حاضر مالك پذيرش بر . گزارش شده است 5/0

واريانس عامل با توجه به اينكه . دشتعيين  3/0مبناي 

رو همة آنها  است، ازاين 3/0ها بيشتر از همة گويه مشترك

 .براي تحليل عاملي استفاده شده است

 

  اشتراكات .3جدول 
ميزان اشتراك هر متغير ةبرآورد اولي شمارة گويه  واريانس عامل مشترك 

1 1 649/0  
2 1 748/0  
3 1 747/0  
4 1 683/0  
5 1 826/0  
... ... ... 
... ... ... 
... ... ... 
56 1 885/0  
57 1 844/0  
58 1 892/0  
59 1 912/0  
60 1 897/0  

 

-نشان ميها را واريانس عامل ة، مقادير ويژ4 جدول

درصد براساس مجموع  عواملي اين يتوان پيشگو. دهد

 .درصد است 12/54ها برابر با عامل تجمعي واريانس

ريزي، ضعف هماهنگي،  بنابراين عوامل ضعف برنامه

مشكالت ساختاري و قانوني، مسائل مالي، ضعف نيروي 

انساني، ضعف نظام ارتباطي، مشكالت زيرساختاري، 

عنوان  ها بهو عملكرد ضعيف رسانه نگرش نامناسب جامعه

 .زا در ورزش همگاني شناسايي شدندعامل بحران 9

   

  آزمون كروييت بارتلت KMOشاخص 

X2 Df P 

731/0  122/4821  432  001/0  
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  زا در ورزش همگاني ايرانبحران عواملنتايج بررسي سهم واريانس هر يك از  .4جدول 

  عامل
درصد 

واريانس هر 
  عامل

بار   گويه
  عاملي

آلفاي 
  كرونباخ

ف 
ضع

مه
رنا
ب

 
زي

ري
  

3/9  

اساسي  قانون سوم اصل بر تأكيد با اصلي وظيفة و مأموريت از انحراف
 در) سطوح تمام در همه براي رايگان بدني تربيت و پرورش و آموزش(

  همگاني ورزش حوزة در ريزي برنامه
791/0 

79/0  

 ورزش توسعة براي اجرا قابل و مشخص راهبردهاي و اهداف ارائة عدم

 همگاني
762/0 

 نهادهاي و ها دستگاه كردن عمل اي جزيره و محوري برنامه فرايند فقدان

 ) ... ها و استان ورزش كل ادارات ،ها شهرداري(همگاني  ورزش مجري
752/0 

 بين در در همگاني ورزش از جامعه نياز با همسو و واحد تعريف فقدان

  متولي ورزش همگاني يها نهاد و ها مديران سازمان و كارشناسان
751/0 

 هاي متولي ورزش سازمان در غيرعلمي  و موازي يها عملكرد و ريزي برنامه

 همگاني
672/0 

همگاني  ورزش به مردم تشويق براي سيستمي هاي ريزي برنامه عدم
  تحركي كم از ناشي يها بحران و مشكالت بروز و )خصوص بانوان به(

643/0 

 و مدارس در همگاني ورزش توسعة براي مدون هاي ريزي برنامه فقدان

خصوص  به(دانشجويان  و آموزان دانش در تحركي بي بحران بروز و ها دانشگاه
 )دختران

628/0 

 و درآمد  كم طبقات همگاني ورزش توسعة براي مدون هاي ريزي برنامه فقدان
  آنها براي بيشتر هاي بحران بروز و پذير آسيب اقشار

621/0 

 و دولت كاركنان همگاني ورزش توسعة براي مدون هاي ريزي برنامه فقدان
 آنان در تحركي بي بحران بروز

579/0 

 بروز و معلوالن همگاني ورزش توسعة براي مدون هاي ريزي برنامه فقدان

 آنها براي بيشتر مشكالت
542/0 

 و روستايي مناطق همگاني ورزش توسعة براي مدون هاي ريزي برنامه فقدان
  عشايري

540/0 

گي
اهن

هم
ف 

ضع
  

1/4  

 ورزش حوزة در فعال ورزشي يها رشته بين در فرماندهي وحدت عدم

  همگاني
813/0 

74/0  

 ورزش حوزة بودجة تصويب جهت مجلس و دولت بين هماهنگي عدم

 همگاني
786/0 

 742/0 همگاني ورزش هاي متولي نهادها و ارگان بين مشترك جلسات برگزاري عدم

 و همگاني ورزش ركاراند دست يها سازمان بين يكپارچگي و هماهنگي عدم
 خصوصي ورزش

729/0 

 طور به كه نهادهايي و ها سازمان براي روشن وظايف شرح تدوين عدم

  ندا همگاني ورزش توسعة ركاراند دست مستقيم غي يا مستقيم
639/0 

 داوري، آموزشي، يها دوره برگزاري در ها فدراسيون ساير دخالت و فعاليت

  همگاني هاي ورزش فدراسيون نظر زير يها رشته در توجيهي و مربيگري
572/0 
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  زا در ورزش همگاني ايرانبحران عواملنتايج بررسي سهم واريانس هر يك از  .4جدول ادامة 

  عامل
درصد 

واريانس هر 
  عامل

آلفاي   بار عاملي  گويه
  كرونباخ

ري 
ختا

 سا
الت

شك
م

– 
ني
انو
ق

  

7/3  

 621/0  همگاني ورزشزمينةدري يكسانها سياستومديريتنبود

77/0  
و قهرماني ورزش توسعةبهمسئوالنومديرانبيشترتمركزوتوجه
 578/0  همگاني ورزش به نسبت آوري مدال

ساير نسبت به همگانييها ورزشفدراسيونپاييناعتباريجايگاه
 ها فدراسيون

491/0 

لي
 ما
ئل
سا

م
  

21/8  

و ورزش وزارت سوىازواگذارشدهدولتىاعتباراتكافي نبودن
 المپيك براي ورزش همگاني ملى كميتة و جوانان

749/0 

82/0  

ورزش و همگاني ورزشدردولتماليمنابعتوزيعدرتوازنعدم
 قهرماني

722/0 

و اعتبارات مالي كمبودنتيجةدرهمگانيورزشنبودندرآمدزا
 652/0  ورزش وزارت و دولت  عمومي بودجة به فدراسيون شديد وابستگي

درآمدزا كردن ورزش همگاني تالش برايعدمواقتصاديتفكرنبود
 601/0  ها برنامه بازرگاني و بازاريابي با فدراسيون يها فعاليت وسيلة به

اقتصادى و مالى منابعجذببراىمنسجمهاي ريزي برنامهنبود
 )خصوصي بخش(غيردولتى 

571/0 

در گذاري سرمايه خصوصي جهت انجامبخشبرايالزمانگيزةنبود
  ورزش همگاني ترويج و اماكن توسعة

549/0 

گذاري سرمايه جهتخصوصيبخشتشويقبرايمقرراتيوضععدم
اعطاي  مالياتي، يها تخفيف ارائة( كشور همگاني ورزش توسعة در

 با اراضي كاربري تغيير مقررات تسهيل تر،   ارزان قيمت با ييها زمين
 )ورزشي استفادة هدف

478/0 

ني
سا

ي ان
رو
ف ني

ضع
  

49/7  

مدير،( كافي تجربةباو علميصالحيتباانسانينيرويكمبود
اختصاص  و همگاني ورزش در )داوطلب نيروهاي مربي، كارشناس،
  همگاني ورزش حوزة به ضعيف نيروهاي

739/0 

79/0  

كارشناسان و مديراننگهداريوتربيتوجذببهناكافيتوجه
 712/0  همگاني ورزش در اي حرفه

ورزش در توانمند ومتخصصمربيانسازي آمادهوتربيتعدم
 جهت همگاني ورزش يها ايستگاه در منظم حضور جهت همگاني

 اثر در كنندگان استفاده براي آسيب بروز از پيشگيري و ايجاد انگيزه
  وسايل از نادرست استفادة

703/0 

استفاده جهت ماهرداوطلبنيروهايسازي آمادهوتربيتعدم
 692/0  همگاني ورزش حوزة در .... و مربي عنوان به

دربارة همگاني ورزشدرحاضرانسانينيرويدانشنبودنكافي
 653/0  آمادگي و سالمت جسماني  ارتقاي روز بهو   هاي علمي شيوه

ورزش حوزة در ها آگاهيبردنباالبرايآموزشييها دورهكمبود
به  آموزش هم و عموم، به آموزش زمينة در هم(آن  فوايد و همگاني
 )مربيان و كارشناسان و مديران

586/0 

رؤساي عنوان به كافيتجربهباو علمي صالحيتباافرادانتصابعدم
 527/0  همگاني ورزش يها هيأت

ورزش حوزة در فعالهاي NOGياها تشكلگري تصديعدم
 518/0  آنها از ناكافي حمايت و همگاني
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زا در ورزش همگاني ايرانبحران عواملنتايج بررسي سهم واريانس هر يك از  .4جدول ادامة   

  عامل
درصد 

واريانس 
  هر عامل

آلفاي   عامليبار   گويه
  كرونباخ

ام 
 نظ
ف
ضع

طي
تبا
ار

  

8/2  

استفادة و همگاني ورزشفدراسيونضعيف دراطالعاتىوارتباطىنظام
 سازمانى و فردى ارتباطات و اطالعات از نامناسب

746/0 

و ها سازمان ميان يافته گسترده و سازمانارتباطيشبكةنبود يك  78/0
 همگاني متولي ورزش نهادهاي

691/0 

 579/0 سراسري با مراكز ورزش همگاني دنياارتباطيشبكةنبود 

ت
اخ
رس

 زي
الت

شك
م

  

34/8  

همگاني  يها ورزش ويژةتجهيزاتوامكاناتواماكننبودنكافي
 692/0  )خصوص براي بانوان به(

81/0  

وسواري دوچرخه مانندييها ورزشجهتمناسبشهريفضايكمبود
 628/0  )خصوص براي بانوان به(بدني  يها فعاليت ساير و روي پياده

 612/0 ورزشي اماكنبهجامعهافرادعمومارزانوآساندسترسيعدم
احتمال و موجود ورزشيتجهيزاتوورزشيفضاهايپايينكيفيت
 601/0  كنندگان استفاده براي آسيب ايجاد

در مستقر همگاني ورزشتجهيزاتازصحيحاستفادهنحوةآموزشعدم
 549/0  كنندگان استفاده براي آسيب ايجاد احتمال و ها پارك

وها پارك در مستقرورزشيتجهيزاتازمرتببازديدهايانجامعدم
 بروز آسيب امكان و ديده آسيب و خراب وسايل تعويض و تعمير عدم
  كنندگان استفاده براي

532/0 

در مستقر همگاني ورزشتجهيزاتووسايل ارگونومي بهتوجهي بي
  482/0  كنندگان استفاده براي آسيب ايجاد و ها پارك
موانع، شناسايي زمينةدرتحقيقبرايتوسعهوتحقيقواحدنبود

 هاي گروه شناخت همگاني، ورزش در مشاركت روندهاي نيازسنجي،
  هدف

427/0  

عه
جام

ب 
اس
امن

ش ن
گر

ن
  

82/6  

تفريح غيرفعال، زندگي(تحركي بيوسكونباتوامزندگيشيوة
  872/0  حركتي فقر از ناشي يها بيماري گسترش و) غيرفعال

75/0  

روزمره  زندگي در ورزشمفيدنقشدر موردمردمعامةتوجيه ناكافي
 836/0  ورزش به نپرداختن نتيجة در و )خصوص براي بانوان به(

بانوان در اماكن عمومي نگرش نادرست جامعه در مورد ورزش همگاني 
 743/0  ....)ها و فضاي سبز و  پارك( 

مردم(ورزش  مورد درمردميها خواستهومردمسليقةنامناسبپرورش
 )ندارند اي مطالبه همگاني ورزش مورد در

728/0 

در و ... و بيكاري وتورمازناشيماليتنگناهايواقتصاديمشكالت
 712/0  ورزش به پرداختن در ناتواني و توجهي بي نتيجه

به خصوص براي بانوان جهت پرداختن بهامنيتوايمنيكمبود
 696/0  همگاني ورزشي يها فعاليت

از شدن دور نتيجه درونوجوانانوكودكانبيندراعتيادنرخافزايش
 671/0  ورزشي يها فعاليت

مشكالت دليل وجود بهكم شدن ساعات اوقات فراغت افراد جامعه 
 652/0  ورزش به نپرداختن نتيجه و در معيشتي

 632/0  خانوارهزينةسبددرورزشهزينةسهمبودنناچيز
يها محيط رفتاري نامناسب بهواجتماعيهنجارهاينفوذ و رواج

 578/0  ورزشي يها محيط به ها خانواده اعتمادي بي بروز و ورزشي

 541/0  پيشگيريبردرمانبودنمقدم

ف 
ضعي

رد 
لك
عم

انه
رس

  ها 

36/3  

ورزش به نسبت قهرمانيورزشبهجمعييها رسانهبيشترگرايش
 692/0  اقتصادي صرفة دليل به همگاني

ورزش، فرهنگ ترويجخصوصدرناكافيآموزشيواي رسانهتبليغات  79/0
 587/0  جامعه در ها بيماري از پيشگيري جهت سالمتي و تحرك

موجود همگاني ورزشيها برنامهورويدادهامورددرناكافيرساني اطالع
 513/0  موجود يها برنامه از مردم نشدن مطلع نتيجه در و
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  زا در ورزش همگانينتايج آزمون فريدمن در خصوص عوامل بحران. 5جدول 
2 –مقدار خي  يدار معناسطح  درجات آزادي   

72/39  8 001/0  

  
دو   ، با توجه به مقدار خي5براساس اطالعات جدول 

 توان يمدرصد اطمينان  95با  يدار معناو سطح  72/39

. وجود دارد دار معنابيان كرد بين اولويت اين عوامل تفاوت 

رو اولويت عوامل مؤثر در ايجاد بحران در ورزش  ازاين

ند از ا است، عبارتآمده  6كه در جدول  گونه همگاني همان

ريزي، نگرش نامناسب جامعه، ضعف نيروي  ضعف برنامه

انساني، ضعف هماهنگي، مشكالت زيرساختي، مسائل 

مالي، مشكالت ساختاري و قانوني، ضعف نظام ارتباطي و 

  .ها عملكرد ضعيف رسانه

  

  زا در ورزش همگانيي عوامل بحرانبند تياولو. 6جدول 
 ميانگين رتبه عامل
ريزي  ضعف برنامه  93/3  

74/3 نگرش نامناسب جامعه  
61/3 ضعف نيروي انساني  
55/3 ضعف هماهنگي  

42/3 مشكالت زيرساختي  
19/3 مسائل مالي  

11/3 مشكالت ساختاري و قانوني  
08/3 ضعف نظام ارتباطي  
ها عملكرد ضعيف رسانه  02/3  

 
  گيري نتيجهبحث و 

زا در  هدف از پژوهش حاضر شناسايي عوامل بحران

كه در قسمت  گونه همان. ورزش همگاني كشور بود

ترتيب اولويت  عامل به 9هاي پژوهش نشان داده شد،  يافته

ريزي صحيح، نگرش نامناسب جامعه، ضعف  ضعف برنامه

نيروي انساني، ضعف هماهنگي، مشكالت زيرساختي، 

الت ساختاري و قانوني، ضعف نظام مسائل مالي، مشك

ها در ايجاد بحران در ارتباطي، و عملكرد ضعيف رسانه

  . ورزش همگاني نقش دارند

هاي پژوهش نشان داد كه عامل  در اين زمينه يافته

زا در حيطة  عنوان اولين عامل بحران ريزي به ضعف برنامه

ورزش همگاني وجود دارد كه اين يافته با نتايج تحقيقات 

و ) 1392(نيا  ، سميع)2015(توماستيكا و همكاران 

نوعي در تحقيقات خود به اين  كه به) 1393(شعباني 

اند،  عنوان چالشي در ورزش همگاني اشاره كرده عامل به

هاي  ها و كوشش با وجود تالش). 20،1،4(همخواني دارد 

اندركاران ورزش همگاني هنوز شاهد  متوليان و دست

بنابراين . اقشار مختلف جامعه هستيم تحركي در شيوع بي

هاي خود در  اندركاران ورزش همگاني بايد به تالش دست

هاي دقيق و ارائة اهداف و راهبردهاي  ريزي زمينة برنامه

مشخص و قابل اجرا براي توسعة ورزش همگاني ادامه 

ربط  هاي ذي دهند و اين اهداف و راهبردها به سازمان

عمل آيد،  ي آنها نظارت بهارسال شود و بر حسن اجرا

ريزي وضعف در فرايند  چراكه ضعف در برنامه
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اي عمل كردن نهادهاي  محوري، موجب جزيره برنامه

 همچنين ضعف در ارائة. شود متولي ورزش همگاني مي

 در همگاني ورزش از جامعه نياز با همسو و واحد تعريف

تواند به  مسئوالن ورزش همگاني كشور مي بين

هاي غيراصولي و موازي در اين حوزه منجر  زيري برنامه

شود كه براي توسعة ورزش  اين امر سبب مي. شود

آموزان،  همگاني در اقشار مختلف جامعه مانند دانش

درآمد، معلوالن و  دانشجويان، كارمندان، اقشار كم

هاي مدون صورت نگيرد و در نتيجه  ريزي روستاييان برنامه

ناپذير خواهد  ن اقشار اجتنابتحركي در اي بروز بحران كم

نظر در مورد  نبود اتفاق) 1393(با اين حال شعباني . بود

ريزان كشور را  تعاريف ورزش همگاني در بين برنامه

كه با نتايج اين ) 4(اهميت بيان كرده  عنوان تهديدي كم به

در بروز  عنوان عامل مهمي  تحقيق كه اين عامل را به

  . همخواني نداردبحران شناسايي كرده است، 

منظور توسعة  ريزي دقيق به توجه ناكافي به برنامه

هاي هنگفتي را بر  تحركي هزينه ورزش همگاني و بروز كم

هاي  ها تحميل خواهد كرد، چراكه هزينه جامعه و خانواده

. هاي پيشگيري است تر از هزينه درمان بسيار سنگين

الزم است  بنابراين در اولين گام براي پيشگيري از بحران

مسئوالن و متوليان ورزش همگاني كشور اهداف مشخص 

و راهبردهايي قابل اجرا براي توسعة ورزش همگاني ارائه 

اندركار  هاي دست كنند و با ارسال آن به همة سازمان

هاي اصولي  ريزي توسعة ورزش همگاني زمينة انجام برنامه

ريزي  نامهبا اين اقدام زمينة بر. و يكپارچه را فراهم سازند

منظور توسعة ورزش همگاني در اقشار  صحيح و مدون به

  .مختلف جامعه نيز فراهم خواهد شد

هاي پژوهش عامل نگرش نامناسب جامعه را  يافته

زا در ورزش همگاني كشور معرفي  دومين عامل بحران

دارد  بيان مي) 2012(كه جكيوز  گونه در واقع همان. كرد

تواند عامل بروز بحران  نگرش و فرهنگ جامعه، هم مي

عنوان عامل كليدي روي توانايي جامعه يا  شود و هم  به

هاي سازمان تأثير گذارد  سازمان براي مديريت مؤثر بحران

، )2017(هاي تحقيقات كليز  ها با يافته اين يافته). 13(

كه در تحقيقات خود ) 1393(و شعباني ) 1392(شهبازي 

نادرست در ايجاد هاي اجتماعي  به نقش مهم نگرش

اند، همراستاست  هاي بحراني اشاره كرده موقعيت

كه جامعه نگرش درستي در زمينة  تا زماني). 4،5،12(

فوايد فعاليت بدني و ورزش نداشته باشد و شيوة زندگي 

توان اميد  تحركي را انتخاب كند، نمي توأم با سكون و بي

. به پيشرفت و توسعة ورزش همگاني در كشور داشت

تأسفانه مردم از مسئوالن در زمينة توسعة ورزش م

اي ندارند، و مشكالت اقتصادي و درآمد  همگاني مطالبه

پايين افراد جامعه مزيد بر علت شده تا زمينة نپرداختن 

دنبال آن روي  به ورزش و فعاليت بدني فراهم شود و به

. آوردن به تفريحات ناسالم و نرخ اعتياد رو به افزايش است

رفتاري  و اجتماعي يها هنجار ن نفوذ و رواجهمچني

ورزشي موجود به بروز نوعي  يها محيط نامناسب به

نيا  ها منجر شده است، سميع اعتمادي در خانواده بي

نيز در تحقيقات خود به اين نتايج دست يافته ) 1392(

اعتمادي موجب شده كه  بنابراين بروز اين بي). 1(است 

غيرورزشي را به   برنامة هاي فوق ها كالس خانواده

برنامة ورزشي ترجيح دهند تا فرزندان  هاي فوق فعاليت

هاي اجتماعي موجود در برخي  خود را از گزند آسيب

اين مسئله موجب . محفوظ بدارند  اماكن ورزشي عمومي

شده كه سهم هزينة ورزش در سبد هزينة خانوار بسيار 

درمان بر ناچيز باشد و متأسفانه در جامعة ما فرهنگ 

نگرش جامعه در مورد . فرهنگ پيشگيري مقدم شده است

كند، مگر  اهميت پرداختن به ورزش همگاني تغيير نمي

هاي متولي ورزش همگاني در اولين  آنكه نهادها و سازمان

هاي خود در زمينة توسعة  ريزي اقدام به اصالح برنامه

ورزش همگاني كنند و با تدوين اهداف مشخص و 
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كاربردي به توسعة ورزش همگاني بپردازند،  راهبردهاي

ريزي  كه نهادهاي متولي ورزش همگاني برنامه زيرا تا زماني

درست و هماهنگي الزم را در زمينة توسعة ورزش همگاني 

توان به تغيير نگرش جامعه در زمينة  نداشته باشند، نمي

  .هاي همگاني اميدوار بود  پرداختن به ورزش

زا  ژوهش سومين عامل بحرانهاي پ براساس يافته

ضعف نيروي انساني در حوزة ورزش همگاني كشور است، 

، )2015(كه با نتايج تحقيقات توماستيكا و همكاران 

كه )1393(و شعباني ) 1392(، شهبازي )1392(نيا  سميع

زا  ترين عوامل بحران عدم كفايت نيروي انساني را از مهم

) 20،5،4،1(دارد ها برشمرده است، همخواني  در سازمان

و با تجربة كافي   كمبود نيروي انساني با صالحيت علمي

هاي مهم  در بدنة ورزش كشور همواره از محدوديت

آيد و حوزة ورزش همگاني كشور نيز از اين امر  شمار مي به

مستثنا نيست و حتي اختصاص نيروهاي ضعيف به اين 

 حوزه از ورزش كشور به ايجاد مشكالت بيشتر و بروز

متأسفانه سيستم . بحران در اين حوزه دامن زده است

ورزش كشور نيز تالش چنداني در جهت تربيت و 

سازي نيروهاي متخصص و توانمند براي اين حوزه از  آماده

مندي و  كند و حتي تالشي براي بهره ورزش كشور نمي

مند به كار در اين  سازماندهي نيروهاي داوطلب عالقه

د و توجه كافي در جهت نگهداري پذير زمينه صورت نمي

اي و متخصص موجود در  همان تعداد كم نيروهاي حرفه

توان با  اين در حالي است كه مي. شود اين حوزه نمي

هاي آموزشي متنوع و باكيفيت و مبتني بر  برگزاري دوره

علوم ورزشي روز دنيا، نيروهايي متخصص و توانمندي را 

و عملي در   صالحيت علميپرورش داد و با انتصاب افراد با 

هاي مختلف ورزش همگاني وضعيت اين حوزه از  پست

توان با  همچنين مي. ورزش كشور را بهبود بخشيد

مند در اين  هاي صحيح نيروهاي داوطلب عالقه ريزي برنامه

زمينه را آموزش داد و با سازماندهي صحيح در جهت 

مؤثر  بهبود و رفع ضعف نيروي انساني موجود گامي 

  . برداشت

هاي پژوهش نشان داد عامل ضعف هماهنگي  يافته

زا در حيطة ورزش همگاني است كه  چهارمين عامل بحران

، )2015(نوعي با نتايج تحقيقات توماستيكا و همكاران  به

منظور يكپارچه  به). 20،1(همسوست ) 1392(نيا  سميع

عمل كردن در حوزة ورزش همگاني، نياز به هماهنگي 

ين نهادهاي متولي اين حوزة مهم ورزش كشور كامل در ب

هاي ورزشي  است كه ضعف در وحدت فرماندهي بين رشته

ها  فعال در اين حوزه، به فعاليت و دخالت ساير فدراسيون

هاي آموزشي در  هاي ورزشي در برگزاري دوره و ارگان

هاي زير نظر فدراسيون ورزش همگاني منجر شده  رشته

مجلس و دولت جهت تصويب  هماهنگي ضعيف بين. است

هاي مالي فراواني را  بودجة ورزش همگاني، مسائل و بحران

ضعف در تشكيل جلسات . براي اين حوزه ايجاد كرده است

مشترك بين نهادهاي متولي ورزش همگاني كشور و 

ها و  ضعف در تدوين شرح وظايف روشن براي سازمان

امل تر شدن ع نهادهاي متولي ورزش همگاني به پررنگ

اين پژوهش نيز بر اين . عدم هماهنگي دامن زده است

منظور ايجاد هماهنگي و  عقيده استوار است كه به

هاي ناشي از نبود هماهنگي بايد  پيشگيري از بروز بحران

اندركار حوزة  بين نهادهاي دست  جلسات مشترك و رسمي

ورزش همگاني كشور برگزار شود و در آن به تشريح و 

هاي هر يك از نهادهاي  ظايف و مسئوليتتدوين دقيق و

حتي از بخش . اندركار ورزش همگاني پرداخته شود دست

عمل آيد و  خصوصي نيز به حضور در اين جلسات دعوت به

وظايف و نقش بخش خصوصي نيز در توسعة ورزش 

تواند وحدت  اين اقدامات مي. همگاني كشور مشخص شود

وزه و هماهنگي هاي فعال در اين ح فرماندهي بين رشته

بين دولت و مجلس را جهت تصويب بودجه حوزة ورزش 

يكپارچه و هماهنگ ساختن عملكرد . همگاني بهبود بخشد
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كند  اين حوزه در احقاق حق و حقوق آن كمك شاياني مي

  .و از بروز بحران پيشگيري خواهد كرد

عنوان  هاي تحقيق مشكالت زيرساختي را به يافته

در حوزة ورزش همگاني كشور  زا پنجمين عامل بحران

كه ) 1392(شناسايي كرد كه با نتايج تحقيق شهبازي 

كميت و كيفيت ضعيف اماكن و تجهيزات ورزشي را 

عنوان مانعي پيش روي ورزش همگاني كشور بيان  به

نتايج نشان داد كه اماكن و ). 5(كرده، همراستاست 

ي ها امكانات كافي براي پرداختن عموم مردم به فعاليت

همچنين دسترسي ارزان و آسان به . ورزشي وجود ندارد

همچنين . همان اماكن ورزشي موجود نيز، وجود ندارد

كيفيت پايين بسياري از فضاها و تجهيزات ورزشي موجود 

و عدم انجام بازديدهاي مرتب و منظم از تجهيزات و 

تواند زمينة بروز  توجهي به نگهداري و تعميرات مي بي

كنندگان فراهم آورد، كه اين امر  استفاده آسيب را براي

. ها و مشكالت حقوقي نيز شود ساز بحران تواند زمينه مي

البته كمبود اماكن و تجهيزات ورزشي با نتيجة تحقيق 

، چراكه )4(همراستا نيست ) 1393(شعباني و همكاران 

ماهيت ورزش همگاني با  سبب اند كه به آنان بيان كرده

توان به فعاليت ورزشي  جهيزات نيز ميحداقل امكانات و ت

بنابراين از نظر آنها اين عامل يكي از . پرداخت

. ترين عوامل ضعف ورزش همگاني كشور است اهميت كم

اما در اين پژوهش اعتقاد بر آن است كه وجود 

تواند  هاي ورزشي با كيفيت و كميت باال مي زيرساخت

هاي  ورزشساز تشويق و ترغيب مردم به انجام  زمينه

هاي متولي ورزش همگاني  كه سازمان زماني. همگاني شود

با  سازي اماكن و تجهيزات ورزشي عمومي  سعي بر فراهم

هاي ورزشي  كيفيت كنند، در واقع بر اهميت انجام فعاليت

شود مسئوالن  اند و اين امر منجر مي همگاني تأكيد كرده

توجه  ورزش كشور و جامعه نيز بيش از پيش به اين مهم

كنند، كه خود موجب افزايش جايگاه اعتباري فدراسيون 

  .شود هاي همگاني مي ورزش

زا  هاي پژوهش، ششمين عامل بحران براساس يافته

مسائل مالي حوزة ورزش همگاني كشور است كه با نتايج 

) 2017(و كليز ) 2015(تحقيقات توماستيكا و همكاران 

مهم بروز بحران  كه مسائل مالي و اقتصادي را از عوامل

). 20،12(اند، همخواني دارد  سازماني معرفي كرده

ناهماهنگي بين مجلس و دولت در تصويب بودجة اين 

حوزه از ورزش كشور كه پيشتر به آن اشاره شد، موجب 

شده تا سهم كمتري از اعتبارات دولتي از سوي وزارت 

عدم تالش در . ورزش و جوانان به اين حوزه تعلق گيرد

درآمدزا كردن اين حوزه و نبود تفكر اقتصادي و جهت 

هاي مالي در اين حوزه دامن زده  بازاريابي به ايجاد بحران

اي براي  همچنين بخش خصوصي هيچ انگيزه. است

طوركه ذكر  گذاري در اين حوزه ندارد، چراكه همان سرمايه

ها بيشتر به  شد، تمركز و توجه مسئوالن و مردم و رسانه

و ) 1392(نيا  سميع. ي معطوف استورزش قهرمان

در تحقيقات خود به اهميت اعتبارات و ) 1392(شهبازي 

اند،  بودجه در اين حوزه از ورزش كشور اشاره كرده

دنبال آن بروز مسائل و  كه كمبود بودجه و به طوري به

ها و موانع ارتقاي  ترين ضعف مشكالت مالي را يكي از مهم

  ).1،5(ند ا ورزش همگاني كشور برشمرده

در صورت تقويت تفكر اقتصادي در بين مسئوالن و 

اندركاران اين حوزه از ورزش كشور و انجام  دست

هاي بازاريابي و بازرگاني در زمينة ورزش همگاني  فعاليت

تواند زمينة درآمدزا كردن اين حوزه از ورزش كشور را  مي

 همچنين وضع مقرراتي مانند ارائة. فراهم سازد

گذاران اين حوزه از ورزش  مالياتي به سرمايه يها تخفيف

 مقررات تسهيل تر، ارزان قيمت با ييها اعطاي زمين كشور،

و ايجاد .... ورزشي و  استفادة هدف با اراضي كاربري تغيير

گذاري بخش خصوصي در حوزة ورزش  زمينة سرمايه
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همگاني كشور، جهت كمرنگ كردن مشكالت و مسائل 

  . شنهاد اين پژوهش استمالي در اين حوزه، پي

نتايج تحقيق عامل مشكالت ساختاري و قانوني را 

زا در حيطة ورزش همگاني  عنوان هفتمين عامل بحران به

) 1393(نوعي با نتيجة تحقيق شعباني  عنوان كرد كه به

يكي از مشكالت اساسي در اين حوزه ). 4(همخواني دارد 

ت كه اين از ورزش كشور نبود مديريت و سياست واحد اس

ريزي نيز دامن بزند و  تواند به بروز بحران برنامه امر مي

همچنين منجر شده است كه توجه و تمركز مسئوالن 

ها به توسعة ورزش  ورزش كشور و حتي مردم و رسانه

همچنين به جايگاه . آوري معطوف شود قهرماني و مدال

هاي همگاني به نسبت  اعتباري پايين فدراسيون ورزش

بنابراين اين پژوهش . ها انجاميده است راسيونساير فد

كند كه ايجاد يك مديريت واحد و انجام  پيشنهاد مي

هاي يكسان در حوزة ورزش همگاني كشور،  سياستگذاري

تواند توجه و  آن هم به دست نيروهاي توانمند و آگاه مي

تمركز مديران و مسئوالن ورزش كشور را به اين حوزه از 

دهد و جايگاه اعتباري آن را بهبود  ورزش كشور افزايش

تواند از بروز بحران در زمينة  بخشد و اين اقدامات مي

  . مسائل ساختاري و قانوني پيشگيري كند

عنوان  نتايج تحقيق عامل ضعف نظام ارتباطي را به

زا در حيطة ورزش همگاني كشور  هشتمين عامل بحران

همكاران گروه تحقيقي توماستيكا و . شناسايي كرد

عنوان عاملي  در تحقيقي، اين عامل را به) 2015(

). 20(ساز جهت بروز بحران معرفي كرده است  زمينه

نيز در تحقيق خود، به ضعف موجود در ) 1392(نيا  سميع

نظام ارتباطي و اطالعاتي ورزش همگاني كشور اشاره كرده 

يكي از داليل وجود عدم هماهنگي و نبود ). 1(است 

اي عمل كردن  محوري و مستقل و جزيره نامهفرايند بر

اندركار ورزش همگاني كه پيشتر به آن  نهادهاي دست

اشاره شد، نبود يك شبكة ارتباطي و اطالعاتي سراسري 

. هاي متولي ورزش همگاني كشور است بين سازمان

همچنين فقدان شبكة ارتباطي سراسري با مراكز ورزش 

علوم ورزشي روز دنيا در همگاني دنيا، به عدم دستيابي به 

  .زمينة ورزش همگاني منجر شده است

تواند هماهنگي  مند سراسري مي ايجاد يك شبكة نظام

و يكپارچگي الزم را در بين نهادهاي متولي ورزش 

همچنين برقراري ارتباط با مراكز . همگاني ايجاد كند

برداري از علوم  ورزش همگاني دنيا زمينة استفاده و بهره

ريزي و تدوين  هاي برنامه وز دنيا را در زمينهورزشي ر

اهداف و راهبردهاي مشخص و قابل اجرا جهت توسعة 

  . ورزش همگاني فراهم خواهد ساخت

زاي  ها نهمين عامل بحران عامل عملكرد ضعيف رسانه

شده توسط اين پژوهش در ورزش همگاني كشور  شناسايي

 راديو و ون،تلويزي(ورزشي  هاي رسانه تأثير وجود با. است

 توجه ها رسانه متأسفانه همگاني، ورزش توسعة بر )نشريات

 هاي در برنامه و اند نداشته مسئله اين به مطلوبي و كافي

 و دهند نمي اختصاص همگاني ورزش به را الزم زمان خود

 هاي ورزش مختص ورزشي هاي در رسانه ها برنامه بيشتر

آن كه پيشتر است كه يكي از داليل  اي حرفه و قهرماني

هم به آن اشاره شد، توجه و تمركز مسئوالن ورزش كشور 

. آوري است و جامعه معطوف به ورزش قهرماني و مدال

ها  نيز سهم پايين رسانه) 1393(و شعباني ) 2017(كليز 

ترين  عنوان يكي از مهم در توسعة ورزش همگاني را به

زش عوامل تهديد و يكي از موانع توسعة اين حوزه از ور

مسئوالن ورزش كشور و ). 4،12(اند  كشور برشمرده

ها بايد نسبت به اهميت ورزش  همچنين مسئوالن رسانه

آگاه   همگاني در ايجاد فضايي سالم و بانشاط عمومي

باشند و ارتباط نزديك و تنگاتنگي با مسئوالن و 

اندركاران ورزش همگاني كشور وجود داشته باشد،  دست

ورزش همگاني كشور در وزارت كه مسئوالن  طوري به

هاي همگاني زمان و  ورزش و جوانان و فدراسيون ورزش
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 هاي ورزش همگاني در مكان مورد نياز جهت انجام فعاليت

 فراهم آورند و مسئوالن ورزش جامعه مختلف نزد آحاد

 هاي كافي را از اين مسئله داشته باشند كشور نيز حمايت

 هاي كافي را در اين يرسان ها تبليغات و اطالع و رسانه

 در اي رسانه كارشناسان اگر شك بي. زمينه انجام دهند

 و دانش همگاني ورزش روز مسائل و موضوعات زمينة

 مثبتي در نقش توانند مي باشند، داشته كافي شناخت

  .باشند داشته بر عهده همگاني ورزش فرهنگ اشاعة

 گيري عنوان يك نتيجه با توجه به مباحث مذكور، به

 ترين توان گفت، از آنجا كه نيروي انساني مهم كلي مي

 سرماية هر سازماني است، اولين گام براي پيشگيري از

 هاي حوزة ورزش همگاني كشور، برگزاري بروز بحران

 هاي آموزشي با كيفيت باال و همگام با علوم ورزشي دوره

 سازي نيروي انساني روز دنيا جهت تربيت و آماده

 حيت براي اين حوزة مهم از ورزشمتخصص و با صال

 در گام بعدي وظيفة مهم نيروي انساني. كشور است

 شده، تدوين تعريفي واحد براي ورزش متخصص تربيت

 همگاني كشور است، كه همة نيازهاي اقشار مختلف

 درستي صورت پذيرد، اگر اين امر به. جامعه را در برگيرد

 ش همگانياندركار ورز هاي دست همة نهادها و دستگاه

 و اصولي را براساس  هاي علمي ريزي توانند برنامه مي

 شده به انجام رسانند و اين امر از تعريف واحد تدوين

 ها و عملكردهاي موازي و غيراصولي و ريزي برنامه

 هاي متولي ورزش اي عمل كردن نهادها و دستگاه جزيره

 هاي ريزي كند و براساس برنامه همگاني پيشگيري مي

 ها و نهادهاي توان شرح وظايف سازمان ميصحيح 

 روشني تدوين كرد و اندركار ورزش همگاني را به دست

 همچنين زمينة ايجاد وحدت فرماندهي در بين نهادها و

 هاي ورزشي فعال در زمينة ورزش همگاني فراهم رشته

 همچنين برگزاري جلسات مشترك. شود مي

 مچنينهاي الزم را بين دولت و مجلس و ه هماهنگي

 پيشبرد نهادهاي مجري ورزش همگاني كشور در جهت

 ايجادشده هاي  هماهنگي. سازد اهداف آن را فراهم مي

 همراه ايجاد يك نظام ارتباطي و اطالعاتي گسترده و به

 يافته در بين همة نهادهاي متولي ورزش همگاني سازمان

 تواند كه در ارتباط با مراكز ورزش همگاني دنيا باشد، مي

 هاي يكسان در ساز ايجاد مديريتي واحد و سياست نهزمي

 هاي متولي در اين حوزه از ورزش كشور شود همة سازمان

 و قدرت و اعتبار و جايگاه بااليي براي ورزش همگاني در

 كشور فراهم سازد و اين امر ديدگاه مديران و مسئوالن

 ورزش كشور را كه اكثريت، توجه صرف به ورزش قهرماني

 توان وري دارند، تغيير خواهد داد و در پي آن ميآ و مدال

 انتظار داشت كه بودجه و اعتبارات مالي بيشتري به اين

 حوزه از ورزش كشور از سوي دولت و وزارت ورزش و

 همچنين تمايل بخش. جوانان تعلق خواهد گرفت

 گذاري در اين حوزه از ورزش كشور خصوصي به سرمايه

 هاي ح و بهبود زيرساختيابد و امكان اصال افزايش مي

 شود و امكانات و تجهيزات ورزش همگاني كشور فراهم مي

 با كيفيت باال به اين حوزه از ورزش كشور اختصاص

 خواهد يافت و اين امر به ايجاد عالقه و تمايل اقشار

 هاي ورزش همگاني مختلف جامعه براي شركت در فعاليت

 كشور و با تغيير نگرش مسئوالن ورزش. شود مي منجر

 مردم جامعه به ورزش همگاني، زمينة حضور و توجه

 هاي رسانه ديگر و صداوسيما ويژه به ورزشي هاي رسانه

 و زمان راستاي تخصيص در دولتي اعتبارات از برخوردار

 همگاني فراهم شده و ورزش موضوع به بيشتر فضاي

 فرهنگ ورزش توسعة زمينة در ورزشي هاي برنامه ساخت

 انجام به مردم تشويق و ترغيب و آموزشهمگاني به 

 ترين هدف اين حوزه از روزانه كه مهم ورزشي هاي فعاليت

 .شود ورزش كشور است، منجر مي
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