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روش تحلیلی؛ و از نظر هدف، کاربردی است.  -ور است. تحقیق ازنظر روش، توصیفیهدف از این پژوهش مطالعة مدل ساختار ورزش کش

 طریق ضریب پرسشنامه از پایاییساخته است.  ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامة محقق ها شامل مطالعات کتابخانه آوری داده جمع

ت ورزش و جوانان، مدیران و کارشناسان کمیتة ملی المپیك، جامعة آماری این پژوهش را مدیران وزار دست آمد. به 91/0کرونباخ  آلفای

 نمونةدادند. در این پژوهش،  های ورزشی فدراسیون ورزش مدارس و اعضای هیأت علمی تشکیل می ها، مدیران انجمن رؤسای فدراسیون

 پرسشنامه 238 تحقیق، جامعة یاعضا برای ارسالی پرسشنامة 302 از .شد تعیین شمار تمام صورت به و تحقیق جامعة برابر تحقیق

ترتیب  نتایج نشان داد بهاستفاده شد.  Hفریدمن و آزمون و آزمون  ها از آمار توصیفی وتحلیل داده برای تجزیه شد. دریافتدرصد(  79)

نتایج ن ای در اولویت ساختار ورزش کشور قرار دارند. همچنی اهمیت: ورزش همگانی، ورزش آموزشی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه

 سالة پنجم توسعة کشور به چهار بخش ورزش کشور توجه زیادی نشده است.  نشان داد در تدوین قانون پنج
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 . عضو هیأت علمي گروه تربیت بدني دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن 1
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 مقدمه

امروزه تشکیالت ورزشي هر کشور باید منسجم و 

هداف در حال اجرا و ها و ا مشخص باشد و فعالیت

پیگیري، باید از استحکام و دلیل منطقي برخوردار باشند. 

هاي ورزش یک کشور، اهمیت  در ساختار و سازمان برنامه

ها و تشکیالت باید واضح  ریزي ها، برنامه ها، هدف فعالیت

ریزي منظم و  شده براي برنامه باشد. با توجه به موارد ذکر

ید به تمامي ابعاد ورزش اصولي، در ورزش هر کشور با

هایي  توجه و بر آنها تمرکز شود. مدل و الگو سلسله یافته

هاي  تبع ادراك از موضوع و پدیده است که محقق به

رو ساخت  پذیرد. ازاین عنوان حقیقت مي مربوط به آن به

یک مدل مستلزم درك صحیح محقق از موضوع از طریق 

آن، بتواند  مطالعه و پژوهش است تا با شناسایي کامل

روابط عوامل تأثیرگذار و مهم را براي تحقق هدف در آن 

عنوان  (. مدیران از مدل به4موضوع خاص شناسایي کند )

هاي مدیریت  افزاري و داراي ظرفیت وسیله و ابزاري نرم

فرایندي و هماهنگ براي قابل تحلیل و ساده کردن روابط 

بخشیدن به  منظور بهبود پیچیدة میان عوامل گوناگون، به

 کنند. داشتن ها استفاده مي ریزي ها و برنامه گیري تصمیم

 اهمیتها  حوزه از بسیاري در فعالیت و کار براي مدل یک

 یيها مدل داشتن درسي ریزي برنامه در مثال براي دارد.

 در دهند، نشان را یادداري و یادگیري آموزش، فرایند که

تر  اثربخش ار آن و است کننده کمک بسیار آموزش امر

 است عمقي ساختار و زیربنایي اصول مثابة به مدل. کند مي

 از. کنند مي پشتیباني را سطحي يها پدیده فرایندهاي که

 مدل ضرورت بررسي براي توان  مي عامیانه مفهوم یک

 به بسازیم، اي خانه بخواهیم اگر مثال براي. کرد استفاده

 کلي طور به. نیاز داریم کلي طرح یا مدل یا نقشه یک

 نیازمند فعالیتي، و کار دادن هرگونه  انجام براي انسان

 وتر  ملموس هرچه مدل این است؛ کلي طرح و مدل

 (.7است )تر  راحت آن کارگیري به باشد، مشهودتر

هاي  به عقیدة مول و همکاران، هدف از ترسیم مدل

ریزي ورزش و اوقات فراغت  بیني و برنامه ورزشي، پیش

هاي  شناخت سیاست جامعه در آینده است. سطوح مختلف

 رادرست و تعیین راهبردهاي منطقي سرنوشت هر جامعه 

هاي  به عوامل مؤثر بر پدیده يتوجه بيشک  يزند. ب رقم مي

. آسیب دیدن جامعه خواهد شد سببمختلف اجتماعي، 

 تقاضايبراي تعیین  یافته در بعضي از کشورهاي توسعه

و  ریزي براي آن، از مردم اجتماعي و البته برنامه

در منابع مختلف  .(13) شود نظرسنجي مي متخصصان امر

براي توسعة ورزش هرمي در نظر گرفته شده است که در 

آن ورزش همگاني در پایه و ورزش قهرماني در رأس آن 

در هرم ورزش، هدف افزایش تعداد  (.16قرار دارد )

 کنندگان در هر سطح است تا پتانسیل ورزش شرکت

. توسعة ورزش همگاني زمینه را (17)قهرماني افزایش یابد 

کند و الزم است  براي رشد ورزش قهرماني فراهم مي

ورزش همگاني پیش از ورزش قهرماني توسعه یابد. ورزش 

(. در مدل دیگر 6اند ) همگاني و قهرماني با هم درآمیخته

دادند، در قاعدة هرم و در  ارایهکه شیبوري و همکاران 

گسترده، ورزش آموزشي و مقدماتي؛ و در سطح  سطح

بعدي، ورزش همگاني و قهرماني قرار دارند؛ در سطح باال 

در مدل (. 16اي وجود دارد ) و رأس هرم نیز ورزش حرفه

مشارکت ورزش گرین و همکاران، در قاعدة هرم 

ترتیب ورزش با  هاي همگاني و در سطوح باالتر به ورزش

ني( و در نهایت در رأس هرم سطح عملکرد باال )قهرما

 (. 11اي قرار دارد ) ورزش حرفه

هاي  ( یکي از مدل2005مدل مول و همکاران )

مراتبي به ورزش است. این  شده در رویکرد سلسله شناخته

مدلي را براي  مدیریت اوقات فراغت،پژوهشگران در کتاب 

چهار بخش )ورزش آموزشي، تفریحي، قهرماني و 

اند. در مدل یادشده، میزان  ده( متصور ش اي حرفه

ها تعیین شده است. در قاعدة  گستردگي هر کدام از ورزش
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هرم، ورزش تعلیم و تربیتي )آموزشي( و در رأس آن 

قرار دارد. بیشترین سطح شرکت مربوط به   اي ورزش حرفه

قاعدة هرم است و با نزدیک شدن به سمت رأس هرم، از 

عبارت  شود. به ه ميکنندگان در ورزش کاست تعداد شرکت

دیگر، در بخش ورزش آموزشي، تعداد تماشاچیان، 

، بیشترین است. این مدل  اي کمترین و در ورزش حرفه

کند که گسترش ورزش آموزشي و پس از آن  ادعا مي

همگاني، سبب افزایش مشارکت عموم خواهد شد. در 

توانند  ، تعداد کمتري مي اي صورت گسترش ورزش حرفه

کنند و اغلب باید به تماشاي آن بپردازند  در آن شرکت

(13). 

( در پژوهشي عنوان داشته است میزان 1386غفوري )

هاي ورزش از دیدگاه مردم عامل  توجه و اولویت بخش

هاي پژوهش حاضر، مردم  بسیار مهمي است. براساس یافته

اولویت بیشتري براي ورزش همگاني و تفریحي و ورزش 

ه با یکدیگر قرابت دارند( قائل ها )ک مدارس و دانشگاه

شدند و اولویت کمتري براي ورزش قهرماني و ورزش 

رو باید به این نیاز اساسي  اي درنظر گرفتند. ازاین حرفه

هاي کالني  مردم توجه شود. اگرچه در حال حاضر بودجه

اي در کشور سرازیر  به سمت ورزش قهرماني و حرفه

دند و ترجیح پسن شود، مردم این وضعیت را نمي مي

هاي ورزشي بیشتر به مصارف عمومي  دهند بودجه مي

 1ون(. 7برسند. در این زمینه شواهد زیادي وجود دارد )

هاي تفریحي و  ( در پژوهش خود در مورد فعالیت2008)

ورزشي کشورهاي اتحادیة اروپا با ترسیم الگوهاي حرکتي 

ها و  هاي ورزشي عنوان داشت با وجود برنامه و مدل

نفر،  10ها هنوز از هر  ساله در این کشور هاي سي استسی

هاي ورزشي  نفر در اوقات فراغت خود به فعالیت 4

هاي  دهد فعالیت پردازند. همچنین این مدل نشان مي نمي

جسماني در قارة اروپا از شمال به جنوب و از غرب به 

                                                           

1 . Van 

( در پژوهشي 2010) 2وسلینا (.18یابد ) شرق، کاهش مي

ر بلغارستان را بررسي کرد. در بررسي این مدل ورزش کشو

کنندة  مدل ورزشي مشخص شد قوانین دولتي تعیین

هاي  هاي ورزشي این کشور، سالمت عمومي، جنبه فعالیت

حقوقي ورزش، حقوق و روابط بین ورزشکاران، 

 (.19هاي ورزشکاران و منابع مالي است ) مسئولیت

 از بسیاري در فعالیت و کار براي مدل یک داشتن

 درسي ریزي برنامه در مثال براي. دارد اهمیتها  حوزه

 را یادداري و یادگیري آموزش، فرایند که یيها مدل داشتن

 را آن و است کننده کمک بسیار آموزش امر در دهند نشان

 ساختار و زیربنایي اصول مثابة به مدل. کند مي تر اثربخش

 بانيپشتی را سطحي يها پدیده فرایندهاي که است عمقي

 بررسي براي توان مي عامیانه مفهوم یک از. کنند مي

  خانه بخواهیم اگر مثال براي. کرد استفاده مدل ضرورت

. نیازمندیم کلي طرح یا مدل یا نقشه یک به بسازیم اي

 فعالیتي و کار دادن هر گونه انجام براي انسان کلي طور به

 هرچه مدل این. است کلي طرح و مدل داشتن نیازمند

است  تر راحت آن کارگیري به باشد، مشهودتر و تر لموسم

شده در مورد هریک از  هاي یاد با توجه به اهمیت(. 7)

چهار ابعاد مذکور در ورزش و میزان و جایگاه هریک از 

مراتبي ورزش، ضرورت پژوهشي در  آنها در ساختار سلسله

شود، که با بررسي دقیق آنها  این زمینه احساس مي

ها را  ها و تهدید اط ضعف و قوت، فرصتتوان نق مي

کار بست. این  شناسایي کرد و در راستاي توسعة ورزش به

پژوهش در راستاي شناسایي و ترسیم مدل و ساختار 

دست آوردن  مراتبي ورزش کشور است تا با به سلسله

هاي  جایگاه واقعي هریک از ورزش (swotتحلیل سوات )

چنین با مشخص چهارگانه در کشور مشخص شود و هم

کردن حد تأثیرگذاري آنها بر یکدیگر بتوان دورنماي 

 هاي راهبردي ورزش را تعیین کرد. ها و سیاستگذاري برنامه

                                                           

2 . Veselina 
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 روش تحقیق

تحلیلي و از نظر  -روش تحقیق این پژوهش توصیفي

ها شامل  آوري داده جمعروش  هدف کاربردي است.

شنامة اي، روش دلفي و در نهایت پرس مطالعات کتابخانه

اي  ابتدا به روش کتابخانه ساخته است. بدین ترتیب محقق

سپس از روش ها گردآوري شد  اطالعات در این حوزه

آوري گروهي  وجود آوردن اجماع و جمع منظور به دلفي به

اطالعات به این دلیل که قطعیت کامل بر روي اطالعات 

وجود نداشت، استفاده شد. بدین منظور براي شروع فرایند 

ز ده تن از استادان مدیریت ورزش  نظرخواهي شد )از ا

طریق پست الکترونیک(. متخصصان تعداد اظهار 

نفر   20تا  5نظرکنندة خبره در روش دلفي را بین 

(. در این روش ابتدا با نظرسنجي از 1اند ) گزارش کرده

هاي  تک متخصصان نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید تک

ه از طریق مطالعات هاي چهارگانة کشور ک ورزش

اي تدوین شده بودند مشخص شد. در دور بعدي  کتابخانه

)دوم( موارد انتخابي توسط این متخصصان به بحث 

گذاشته شد و مواردي از آن توسط دیگر متخصصان 

تثبیت و تعدیل شد. در دور آخر بحث )سوم(، مواردي که 

متخصصان روي آنها اتفاق نظر داشتند، مبناي کار قرار 

فت و پرسشنامة نهایي تدوین شد ]نکته: خزاعي گر

ها، روش دلفي  ( عنوان کرده از نظر تعداد راند1384)

کالسیک دربرگیرندة چهار راند بود که محققان معموالً 

براي دستیابي به اهداف تحقیق خود، آن را به دو تا سه 

سبب جلوگیري از اشتباهات ناشي از خستگي  راند به

 روایي نهایت براي تعیین درو  ([3دهند ) تقلیل مي

 از بعد و مشورت شد متخصصان و استادان با پرسشنامه

 ضروري تغییرات و اصالحي کلیة پیشنهادهاي اعمال

 مورد آماري جامعة ویژگي و شرایط با مطابقت منظور به

پرسشنامه از  پایایيمنظور تعیین  به .استفاده شد تحقیق،

 طریق از ه شد وبخش کوچکي از جامعة آماري استفاد

 پایایي دهندة دست آمد که نشان به 91/0کرونباخ  آلفاي

جامعة آماري این  .است ي ابزار پژوهش )پرسشنامه(باال

پژوهش شامل مدیران ستادي و عملیاتي وزارت ورزش و 

جوانان، مدیران و اعضاي هیأت اجرایي کمیتة ملي 

المپیک و مدیران آکادمي ملي المپیک و پارالمپیک، 

ها، کارشناسان کمیتة ملي المپیک،  ؤساي فدراسیونر

هاي ورزشي فدراسیون ورزش  کارشناسان و مدیران انجمن

مدارس و اعضاي هیأت علمي متخصص تربیت بدني و 

علت اینکه  مطلع از موضوع تحقیق بود. در این پژوهش به

تعداد افراد جامعه با توجه به توصیفي بودن پژوهش 

 صورت به و تحقیق جامعة برابر تحقیق نمونةمحدودند، 

صورت  شد و تنها اعضاي هیأت علمي به تعیین شمار تمام

عنوان  نفر به 302که در مجموع  نمونة در دسترس بودند

 ارسالي پرسشنامة 302 از که نمونة تحقیق بررسي شدند

درصد(  79) پرسشنامه 238 تحقیق جامعة اعضاي براي

 ا شامل آمار توصیفيه وتحلیل داده روش تجزیه. شد واصل

آزمون فریدمن و آزمون  هاي استنباطي مانند و آزمون

 کروسکال والیس است.

 

 های تحقیق نتایج و یافته

در مورد ساختار ورزش کشور  swotنتایج تحلیل 

نشان داد ورزش آموزشي و قهرماني در موقعیت راهبردي 

کارانه  اي در موقعیت محافظه (، ورزش حرفهWTتدافعي )

(WO)  و ورزش همگاني در موقعیت راهبردي رقابتي

(ST 1( قرار داشتند )شکل.) 
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 موقعیت راهبردی )ماتریس عوامل داخلی و خارجی( ساختار ورزش کشور .1شکل 

 وسیلة آزمون فریدمن بندی ساختار ورزش کشور به رتبه .1جدول 

 238 تعداد نمونه

 155/118 دو توزیع خي

 3 درجة آزادي

 001/0 سطح معناداري

 

شود، با توجه به  مشاهده مي 1جدول  طورکه در همان

معناداري آزمون، اولویت ساختار ورزش کشور )ورزش 

هاي  اي( از دید نمونه آموزشي، همگاني، قهرماني، حرفه

پژوهش از یکدیگر متفاوت است که با توجه به اولویت در 

 شود. مشاهده مي 2جدول 

هاي پژوهش  دهد از دید نمونه نشان مي 2جدول 

ترین بخش ورزش کشور ورزش  ین و با اولویتتر بااهمیت

ترتیب ورزش آموزشي، قهرماني و  همگاني و بعد از آن به

باالترین  1بندي به عدد  اي است )در تعیین رتبه حرفه

ترین اولویت اختصاص  پایین 4اولویت و رتبه و به عدد 

 یافته بود(.

 بندی ساختار ورزش کشور اولویت .2جدول 

 ترتیب اهمیت و اولویت( رتبه )به انحراف استاندارد میانگین ورزشساختار چهارگانة 

 73/1 921/0 73/1 ورزش همگاني

 98/1 985/0 98/1 ورزش آموزشي

 87/2 781/0 87/2 ورزش قهرماني

 42/3 861/0 42/3 اي ورزش حرفه

 

 ضعف
 

 قوت
 

                                                     

                                                          wo 

کارانه راهبرد محافظه    

 ورزش حرفه ای

  

                                                    

                                                   SO 

 راهبرد تهاجمی

 

 

 

 فرصت

 

                                               WT      

 راهبرد تدافعی

ورزش 

 قهرمانی

ورزش  

 آموزشی
 

 

                                        ST   

د رقابتیراهبر  

ورزش 

 همگانی
 

 

 

 تهدید
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 (Hل والیس )آزمون وسیلة آزمون کروسکا های شغلی در ساختار ورزش کشور به مقایسة نظر گروه .3جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی دو توزیع خی ساختار چهارگانة ورزش

  457/0 ورزش آموزشي

2 

79/0 

 48/0 468/1 ورزش همگاني

 61/0 974/0 ورزش قهرماني

 20/0 178/3 اي ورزش حرفه

 

دهد تفاوت معنادار آماري بین  نشان مي 3جدول 

مدیران و  نظرهاي سه گروه اعضاي هیأت علمي،

مراتب  کارشناسان ارشد و کارشناسان خبره در سلسله

اهمیت ساختار ورزش کشور )ورزش آموزشي، همگاني، 

دست نیامده است، اما تفاوت اندك و  اي( به قهرماني، حرفه

غیرمعناداري در دیدگاه آنها در مورد اولویت دادن به 

 (.4هاي مختلف ورزش وجود دارد )جدول  بخش

 وسیلة آزمون فریدمن های مختلف به بندی ساختار ورزش کشور از دیدگاه گروه بهرت .4جدول 

 ها                 گروه                  

 

 بندی متغیرها  رتبه

 ترتیب اولویت و اهمیت به

 اعضای هیأت علمی

 با مدرك دکتری مدیریت ورزش؛ 

 

کارشناسان ارشد و مدیران 

 ورزشی خبره

 کارشناسان خبره

 (90/1ورزش آموزشي ) (78/1ورزش همگاني ) (48/1ورزش همگاني ) رتبة اول

 (94/1ورزش همگاني ) (00/2ورزش آموزشي ) (00/2ورزش آموزشي ) رتبة دوم

 (94/2ورزش قهرماني ) (78/2ورزش قهرماني ) (90/2ورزش قهرماني ) رتبة سوم

 (23/3اي ) رزش حرفهو (44/3اي ) ورزش حرفه (61/3اي ) ورزش حرفه رتبة چهارم

 

دهد اعضاي هیأت علمي و  نشان مي 4جدول 

کارشناسان ارشد و مدیران نظرهاي کامالً یکساني بر 

هاي مختلف ورزش دارند، اما با  بندي بخش اولویت

هاي  هاي اول و دوم اولویت کارشناسان خبره در مورد رتبه

ساختار ورزش تفاوت و اختالف نظر داشتند )در تعیین 

 4باالترین اولویت و رتبه و به عدد  1بندي به عدد  هرتب

 ترین اولویت اختصاص یافته بود(. پایین

 کشور ةتوسع پنجمسالة  پنج ةبرنام قانونمیزان توجه دولت به هریك از چهار بخش اصلی ورزش کشور در  .5جدول 
 کامالً کافی کافی  تا حدودی ناکافی کامالً ناکافی های اصلی ورزش  بخش

 درصد 2 درصد 2 درصد 19 درصد 55 درصد 22 ورزش آموزشي

 درصد 2 درصد 2 درصد 9 درصد 51 درصد 36 ورزش همگاني

 درصد 1 درصد 2 درصد 21 درصد 46 درصد 30 ورزش قهرماني

 درصد 2 درصد 2 درصد 9 درصد 55 درصد 32 اي ورزش حرفه

 

هاي پژوهش در  دهد از دید نمونه نشان مي 5جدول 

)آموزشي، از چهار بخش ساختار ورزش کشور هریک 

درصد معتقد  80نزدیک به  اي( همگاني، قهرماني، حرفه

سالة  بودند دولت و مسئوالن مربوطه در تدوین قانون پنج

هاي چهار بخش اصلي ساختار  پنجم کشور همة نیاز

ورزش کشور را پوشش نداده و میزان توجه به آنها ناکافي 

درصد آن را کافي دانستند )در  4، و تنها در حدود است

پرسشنامة مربوطه تمامي قوانین مرتبط با تدوین و اجرا 

 ورزش در قانون مذکور توضیح داده شده بود(.
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 وسیلة آزمون فریدمن به کشور ةتوسع پنجمسالة  پنج ةبرنام قانونبندی جایگاه چهار بخش اصلی ورزش کشور در  . رتبه6جدول 

 سطح معناداری دو توزیع خی بندی)آزمون فریدمن( رتبه میانگین های اصلی ورزش  بخش

  73/2 05/2 ورزش آموزشي

592/7 

 

 58/2 00/2 ورزش قهرماني 055/0

 36/2 87/1 اي ورزش حرفه

 83/1 83/1 ورزش همگاني

 

هاي پژوهش به  دهد از دید نمونه نشان مي 6جدول 

اي و  بیشتر از ورزش حرفهورزش آموزشي و قهرماني 

سالة پنجم توسعة کشور توجه  همگاني در قانون پنج

 Pصورت گرفته است، هرچند با توجه به اینکه مقدار 

ها  معنادار نشده تفاوت زیادي با یکدیگر ندارند و میانگین

سالة پنجم  طور کلي در تدوین قانون پنج دهد به نشان مي

توجه زیادي  توسعة کشور به چهار بخش ورزش کشور

)حداقل توجه( تا  1نشده است. میزان امتیاز سؤاالت بین 

 )حداکثر توجه( بوده است. 5

 

 گیری بحث و نتیجه

 87هاي توصیفي این پژوهش نشان داد که  یافته

هاي پژوهش، اهمیت و اولویت ورزش همگاني  درصد نمونه

را در ساختار ورزش کشور بسیار زیاد و زیاد توصیف 

درصد اهمیت آن را کم و بسیار کم  13تنها  اند و کرده

درصد عنوان  76اند. در ورزش آموزشي کشور  برشمرده

اند این بخش ورزش از اهمیت زیاد و بسیار زیاد  کرده

درصد نیز ورزش آموزشي را  24برخوردار است و 

هاي  اند. همچنین نتایج نشان داد نمونه اهمیت برشمرده کم

اي را  ورزش قهرماني و حرفه این پژوهش اولویت و اهمیت

اند،  هاي ورزش کمتر برشمرده در مقایسه با سایر بخش

درصد اهمیت و اولویت بسیار زیاد و زیاد  25که  طوري به

درصد اولویت کم  75را در ورزش قهرماني عنوان کرده و 

درصد  14اند. همچنین تنها  و بسیار کم را برشمرده

هاي چهارگانة ورزش به  اولویت زیاد را در مقایسه با بخش

درصد  86اند و مابقي یعني  اي داده بخش ورزش حرفه

اند این بخش از ورزش اولویت و اهمیت  عنوان داشته

 هاي ورزش دارد.  کمتري نسبت به سایر بخش

نتایج نشان داد در بخش ورزش آموزشي و قهرماني 

( 1385کشور موقعیت راهبرد تدافعي حاکم است. اعرابي )

باید  ها راهبردو  کند این وضعیت نامناسب است بیان مي

 هايداخلي و پرهیز از تهدید هاي ضعف در راستاي کاهش

اي که  باشد. در بخش ورزش حرفهناشي از محیط خارجي 

از  تواند کارانه قرار دارد مي در موقعیت راهبردي محافظه

ها نهفته است در جهت جبران  هایي که در فرصت مزیت

ند و در آخر ورزش همگاني که در کاستفاده   ضعف

( عنوان 1385. اعرابي )موقعیت راهبرد رقابتي قرار دارد

هاي تنوع در  تواند به کمک راهبرد سازمان مي کند مي

استفاده از نقاط قوت داخلي براي جلوگیري از  راستاي

 (.2استفاده کند ) تأثیر منفي تهدیدات خارجي،

زش همگاني، ترتیب اهمیت؛ ور نتایج نشان داد به

اي در  ورزش آموزشي، ورزش قهرماني و ورزش حرفه

نتایج از اهمیت  اولویت ساختار ورزش کشور قرار دارند.

فراوان و در رأس توجه بودن ورزش همگاني در کشور 

اي این  علت نقش پایه کند و این اهمیت به حکایت مي

عنوان  (1382طورکه غفوري ) بخش از ورزش است. همان

 مرتبط همگاني ورزش به جامعه سالمت سطح کرده است

 آن در توانند مي سني و اجتماعي هاي گروهو  است 

 وسایل انواع با کوشند مي نیز ها دولت و کنند شرکت

(. 5) بردارند گام زمینه این در جمعي ارتباط و تبلیغي

 دلیل، همین به ورزش همگاني را بااهمیت دانسته و رایسد

 ولي، بود معروف المپیک هاي ورزش قرن به بیستم قرن
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 است شده معروف همگاني هاي ورزش به ویکم بیست قرن

بودجة ورزش همگاني دولت  (2002هانسن )  (.15)

برابر اعالم و  انگلیس را نسبت به ورزش قهرماني دو تا سه

 در شرکت یارانة درصد 70 نیز روسیه دولتعنوان کرد 

مول و  (.12)پردازد  مي را همگاني و تفریحي هاي ورزش

در تحقیقي به اثر ورزش همگاني بر ( 2005)همکاران 

ورزش قهرماني پرداختند. آنها در مدل معروف اوقات 

ورزش همگاني را پایة توسعة ورزش قهرماني ، فراغت خود

. همچنین گرین و همکاران (13دانستند )  اي و حرفه

در پژوهشي بر نقش ورزش همگاني و توسعة آن  (2007)

رفت ورزش قهرماني تأکید کردند و آن را پشتوانة در پیش

در تحقیق  .(10و قهرماني عنوان کردند )  اي ورزش حرفه

، میزان توجه و اولویت (1386غفوري و همکاران )

هاي ورزش از دیدگاه مردم بررسي شد. براساس  بخش

هاي آنها مردم اولویت بیشتري براي ورزش همگاني و  یافته

اولویت کمتري را به ورزش قهرماني  تفریحي قائل شدند و

این تحقیقات  .(7)اي اختصاص دادند  و ورزش حرفه

هاي ورزش  تأییدي بر اولویت ورزش همگاني از سایر بخش

دست آمده است، هرچند در  است که در این تحقیق نیز به

( و مول 2008شیبوري و همکاران )تحقیقاتي مانند 

کرده بودند  ارایههاي ساختار ورزش که  در مدل (1997)

اند و  شي را مقدم بر ورزش همگاني دانستهورزش آموز

اي عنوان  تر از ورزش قهرماني و حرفه این دو را بااهمیت

هاي تحقیق بعد از  (. در این پژوهش نمونه14،16اند ) کرده

ورزش همگاني اولویت دوم را به ورزش آموزشي اختصاص 

ي عنوان کرده دادند. این بخش بااهمیت ورزش که گودرز

 و ویژه توجه پرورش و شزآمو انداز چشم سند دراست 

 مهم ابزاري عنوان به آن از و شده بدني تربیت به خاصي

 درستي به اگر شک بي .است یاد شده تربیت و یمتعل براي

 ورزش آموزشي کنیم، استفاده جذاب و مهم ابزار این از

مول و  (. همچنین8خواهد داشت ) مطلوبي ثمرات

( عنوان کردند ورزش آموزشي موجب 2005کاران )هم

جانبه در ابعاد جسماني، رواني، فکري، اجتماعي،  رشد همه

شود و از اهداف عمدة تربیت  عاطفي و اخالقي افراد مي

( در 2008(. در مدل شیبوري و همکاران )13بدني است )

قاعدة هرم و در سطح گسترده ورزش آموزشي و مقدماتي 

سطح بعدي آن ورزش همگاني و قهرماني  وجود دارد و در

در یک سطح قرار دارند و در سطح بعدي هرم ورزش 

وجود دارد که بیانگر بااهمیت بودن ورزش   اي حرفه

(. مول و 16مراتب ورزش است ) آموزشي در سلسله

خود ورزش  ( در مدل ساختار ورزش1997همکاران )

رکت ترین بخش براي مشا عنوان بااهمیت آموزشي را به

کند  این مدل ادعا مي گستردة افراد بیان کرده است و در

که گسترش ورزش آموزشي و پس از آن همگاني موجب 

هاي  یافته (.14افزایش مشارکت عموم خواهد شد )

هاي این تحقیق در اهمیت ورزش  شده با یافته ارایهمختلف 

همگاني و ورزش آموزشي همخواني دارد و تأییدي بر 

هاي ورزش است. در این پژوهش  این بخشاولویت داشتن 

اي  مشخص شد ورزش قهرماني و بعد از آن ورزش حرفه

ها هرچند در  در اولویت آخر اهمیت قرار دارد، این بخش

هاي بعد از ورزش همگاني و آموزشي قرار داشتند،  اولویت

که  طوري آنها نیز جایگاه مهمي در ساختار ورزش دارند، به

وجب برانگیخته شدن افراد به هاي ورزش م این بخش

از شواهد موجود چنین  شود، هاي بدني مي اجراي فعالیت

ها خواسته یا ناخواسته  طور کلي دولت آید که به بر مي

دنبال گسترش ورزش قهرماني هستند. یکي از دالیل  به

. ها به ورزش قهرماني درآمد مالي آن است توجه دولت

ن داشته است ( در پژوهش خود عنوا2001گیرگینو )

، صرف نظر از محیط دروني یک کشور و نظام آن

بازاریابي و جذب تماشاچیان ، هاي ورزش قهرماني جاذبه

ها و  شود که این ورزش مورد توجه بیشتر سازمان سبب مي

(. مطالعات گرین 9هاي مختلف دولتي قرار گیرد ) ارگان
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ها  دهد که ملت هاي گذشته نشان مي ( در دهه2007)

المللي بزرگ بسیار  هاي بین سب مدال در رقابتبراي ک

هاي ورزشي در سرتاسر  ها و سازمان دولت. کنند تالش مي

جهان براي کسب موفقیت در باالترین سطح 

بر این براي  عالوه .(10کنند ) هاي زیادي مي گذاري سرمایه

ها دسترسي به رویکرد منظم و راهبردي براي توسعة  ملت

اسي است تا در مقابل دیگر ورزش قهرماني امري اس

دست آورند. از طرفي  کشورهاي رقیب امتیازهایي به

هاي مثبت براي ورزش قهرماني و  برخالف این نظریه

در صورت  ( عقیده دارند2005مول و همکاران ) اي حرفه

توانند در آن  ، تعداد کمتري مي اي گسترش ورزش حرفه

و  زندشرکت جویند و اغلب باید به تماشاي آن بپردا

مشارکت در ورزش جاي خود را به تماشاگري در ورزش 

شدن ورزش، رابطه و   اي روند حرفهدهد. از سوي دیگر  مي

کند و بیم آن  پیوستگي آن را با ورزش همگاني مختل مي

ها و  رود که توجه بیش از حد به تعدادي از ورزش مي

ورزشکاران سبب شود تا ورزشکاران به بازیگران صنعت 

ها و روح  ورزش بدل شوند و این روند به آرماننمایش 

 (. 13ورزش لطمه زند )

هاي ساختار ورزش کشور  در این پژوهش اولویت بخش

هاي مختلف )اعضاي هیأت علمي، مدیران  از دیدگاه گروه

مقایسه شد که  Hوسیلة آزمون  و کارشناسان خبره( به

تفاوت معناداري بین نظرهاي آنان در اهمیت و جایگاه 

چهار بخش ورزش کشور مشاهده نشد، اما اعضاي هیأت 

علمي بیشترین اولویت خود را به ورزش همگاني، مدیران 

به ورزش قهرماني و کارشناسان خبره به ورزش آموزشي و 

 اي اختصاص دادند. ورزش حرفه

ها نشان داد در بحث جایگاه ساختار ورزش کشور  یافته

، به ورزش آموزشي و سالة پنجم کشور در قانون برنامة پنج

اي و همگاني در قانون  قهرماني بیشتر از ورزش حرفه

( توجه شده 1390-1394سالة پنجم توسعة کشور ) پنج

معنادار نشده  Pاست، هرچند با توجه به اینکه مقدار 

ها نشان  تفاوت زیادي با یکدیگر ندارند و نتایج میانگین

پنجم توسعة  سالة طور کلي در تدوین قانون پنج دهد به مي

کشور به چهار بخش ورزش کشور توجه زیادي نشده 

توجهي  هاي اخیر موارد مشابه زیادي از بي . در سالاست

دولت و قانونگذار در زمینة ورزش مانند عدم اجراي طرح 

، ضعف قوانین در حق 1381جامع ورزش کشور در سال 

ها، ضعف در  ها و فدراسیون پخش تلویزیوني براي باشگاه

رایت و تبلیغات در ورزش و عدم  نین حق کپيقوا

سازي در ورزش مشاهده  بسترسازي در راستاي خصوصي

 شده است.

در بخش ورزش آموزشي و قهرماني کشور که نتایج 

تحقیق آن را در موقعیت راهبرد تدافعي نشان داده است، 

 باید در راستاي ها راهبردو  در وضعیت نامناسب بوده

ناشي از  هايو پرهیز از تهدیدداخلي  هاي ضعف کاهش

اي که در  باشد. در بخش ورزش حرفهمحیط خارجي 

از  تواند کارانه قرار دارد، مي موقعیت راهبردي محافظه

جبران  راستايدر  ،ها نهفته است هایي که در فرصت مزیت

کند. در آخر ورزش همگاني که در استفاده  ها ضعف

هاي  تفاده از راهبردموقعیت راهبرد رقابتي قرار دارد، با اس

داخلي براي جلوگیري  هاي استفاده از قوت تنوع در جهت

استفاده کند. در این  خارجي، هاياز تأثیر منفي تهدید

هاي هریک از چهار بخش ورزش کشور  پژوهش راهبرد

دست  به اي( )ورزش آموزشي، همگاني، قهرماني و حرفه

هاي  انرود با شناسایي آنها سازم آمده است که امید مي

ریزي و  هاي ورزش کشور با برنامه مرتبط با این بخش

هاي مناسب در راستاي توسعه و پیشرفت همة  راهبرد

در نهایت براساس هاي ورزش کشور گام بردارند.  بخش

هاي ترسیمي  نتایج پژوهش حاضر و اهمیت و نقش مدل

شود ارتباط چهار بخش اصلي  در ورزش پیشنهاد مي

وزشي، همگاني، قهرماني و ورزش کشور )ورزش آم
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اي( به کمک مسئوالن مربوطه فراهم شود، چراکه  حرفه

ها با یکدیگر مکمل و  رابطه و پیوستگي این بخش

هاي  دهندة یکدیگرند و توسعة هریک از بخش توسعه

هاي دیگر و در نهایت  ورزشي به توسعة بخش

یافتگي کل ورزش کشور از جهت کمیت و کیفیت  توسعه

 د.شو منجر مي
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