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اصول نگارش و ارسال مقاله برای نشریه علمي
پژوهش در ورزش تربیتي
مجله علمی پژوهش در ورزش تربیتی اولویت ارزیابی ،داوری و انتشار را به مقاالتی اختصاص خواهد
داد که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزۀ تخصصی مزبور برخوردار باشند.
حیطه های پذیرش مقاله:
 نظام های تعلیم و تربیت در ورزش آموزش و یادگیری تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،تکنولوژی و کیفیت خدمات آموزشی در تربیتبدنی و علوم ورزشی
 آینده پژوهی و مطالعات راهبردی در ورزش تربیتی مطالعات مبانی اسالمی در ورزش تربیتی فلسفه و تاریخ تربیت بدنی و علوم ورزشی جامعه شناسی و روانشناسی تعلیم و تربیت در حوزه ورزش مدیریت دانش و سرمایه های اجتماعی در ورزش مطالعات فرهنگی در محیطهای ورزشی سواد حرکتی و ورزشی مطالعات حقوق و اخالق در ورزش سبک زندگی و غنی سازی اوقات فراغت جامعه از طریق ورزش ورزش همگانی و ترویج آن در جامعهاصول کلي
 مقالۀ ارسالی باید اصیل باشد. مقالههای ترجمه شده ،تحلیلی ،موردی و تک بررسی ،برای چاپ در این مجله اولویت ندارند.مقالۀ مروری از اشخاص مجرب ،که حداقل  20مقاله در موضوعات مرتبط در نشریات داخلی یا خارجی
چاپ کرده باشند ،پذیرفته می شود و باید شامل عنوان ،چکیدۀ فارسی و انگلیسی ،کلیات و تاریخچهای
در مورد موضوع ،هدف از انجام پژوهش ،مطالب علمی و مطالعات انجام شده دربارۀ موضوع ،تجزیه و
تحلیل و بحث در رابطه با پژوهشهای ارائه شده و نتیجهگیری باشد .نتیجه گیری باید شامل جمع بندی
و نتیجۀ کلی باشد .همچنین پیشنهادهای سازنده برای آینده بیان شود .عالوه بر آن ،پژوهش باید
دربردارندۀ گزارش موارد نادر و جالب ،شرح حال مربوط به مراجع ،بحث دربارۀ گزارش تهیه شده ،بدون
نیاز به مروری بر مقاالت و کارهای انجام شدۀ قبلی ،نکات مهم و مورد توجه و بیان آموختههای قبلی
پژوهشگر به تناسب موضوع باشد.
 -نویسندگان مقاالت موظف به رعایت استانداردهای علمی و اخالقی در نگارش مقاالت خود میباشند.

شیوه نامۀ ارسال مقاالت
مقاالت باید از طریق سامانه نشریه پژوهش در ورزش تربیتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 www.journals.ssrc.ac.irبه صورتی که شرح داده شده است ،ارسال شود.
تمامی مقاالتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی ثبت گردند در
ابتدا توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن مالک های الزم برای انجام بررسی های
تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند .این مقاالت ،بدون نام نویسندگان توسط حداقل  2داور
که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخاب میشوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از
پذیرش ،رد یا نیاز به اعمال اصالحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد.
چنانچه مقاله کامالً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید،
در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت .استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است.
نحوه تنظیم مقاالت
 مطالب مقاله به صورت یک ستونی با رعایت حاشیه الزم (حداقل  2سانتیمتر از هر طرف) با قلم B-Nazanin12برای متون فارسی و قلم  Times New Roman 13برای متون انگلیسی تایپ
شوند.
 تعداد صفحات مقاله نباید از  15صفحه (تمامی بخش ها شامل صفحه اول ،چکیده ،متن اصلی،فهرست منابع و جداول) تجاوز کند.
 مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری ،به فارسی سلیس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکاناز کاربرد اصطالحات بیگانه که معادل مناسب فارسی دارند ،پرهیز گردد .در صورتی که واژه جایگزین
فارسی مصطلح یا مناسب نباشد ،میتوان با حروف فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه انگلیسی
در زیرنویس نگاشته شود .همچنین مولف باید معادل انگلیسی نام های خارجی و اصطالحات مورد
استفاده را در پایین صفحه زیر نویس نماید .شماره زیرنویس ها در هر صفحه از شماره یک شروع
شود.
واژه ها و یا عباراتی که بصورت عالئم اختصاری بکار برده می شوند نیز در اولین استفاده ،نام کامل
آنها ذکر گردد .البته در خصوص واژه های اختصاری و مخفف و نمادها الزم به ذکر است که فقط
موارد استاندارد آنها قابل استفاده میباشد و به هیچ وجه در عنوان و چکیدهها نباید مورد استفاده
قرار گیرند .تمامی متن اصلی مقاله میبایست دارای شماره صفحه (در پایین و مرکز صفحه) باشد.
 فایل مشخصات نویسندگان :شامل عنوان مقاله (عنوان مقاله ،با در نظر گرفتن فواصل بینکلمات ،نباید از  60حرف تجاوز کند) ،نام و نامخانوادگی نویسندگان همراه با درجه علمی و محل
اشتغال آنها به دو زبان فارسی و انگلیسی ،و در صورت وجود مؤسسه ناظر ،حامیان مالی و محل انجام
پژوهش باشد .هنگامی که مولف محل کار یا وابستگی ندارد ،باید رتبه تحصیلی و دانشگاه محل
تحصیل خود را در زیر نام و نام خانوادگی خود بنویسد .نشانی ،تلفن و پست الکترونیک نویسنده
مسئول (همراه با ذکر نام نویسنده مسئول) به صورت مشخص باید ذکر گردد .تمامی مکاتبات نشریه
تنها با نویسنده مسئول انجام خواهد شد.

 صفحه اول فایل اصلي :عنوان فارسی مقاله ،چکیده فارسی و کلید واژگان به ترتیب ذکر میگردند.چکیده مقاله در یک پاراگراف ،حداکثر  250کلمه و در متن آن هدف ،روشها ،یافتهها و نتیجهگیری
ذکر شده باشد (نیازی نیست تا در متن چکیده این چهار بخش تفکیک شده و عنوان هر بخش ذکر
گردد) .در متن چکیده از فعل های معلوم استفاده شود .برای توصیف آنچه انجام شده از فعل گذشته
و برای نتیجه گیری از فعل زمان حال استفاده گردد .از ذکر مقدار سطح معنیداری ،آر و منابع
استفادهشده برای آزمون یا پرسشنامه و استفاده از کلمات ،حروف و عالئم اختصاری انگلیسی در
چکیده کوتاه اجتناب شود .کلید واژگان نیز بین  5-3کلمه بوده و با کاما از یکدیگر جدا شوند.
 صفحه دوم :شامل عنوان انگلیسی مقاله ،چکیده انگلیسی و کلید واژگان مرتبط میباشد .شایستهاست چکیده انگلیسی و کلید واژگان دقیقا با چکیده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید.
اصل مقاله باید شامل موارد زیر باشد:
 متن اصلی مقاله به ترتیب شامل  6بخش مقدمه ،روش شناسی ،نتایج ،بحث و نتیجه گیری ،تشکرو قدردانی و منابع می باشد .کلیه بخش های فوق به صورت مجزا و با همین عناوین باید بیان شوند.
در مقابل این عناوین از قرار دادن عالمت "  " :پرهیز گردد.
 مقدمه :مقدمه باید توضیح دهد که مساله چیست؟ چگونه با کارهای قبلی مرتبط است و چهتفاوتی با آنها دارد؟ این بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بیان مسئله با مروری بر مطالعات
گذشته ،چالشهای موجود در این مسئله ،ضرورت ،کاربرد نتایج و اهداف تحقیق می پردازد.
در نوشتن مقدمه از نوشتن مطالب عمومی ،غیر ضروری و غیر مفید خودداری کنید .همچنین مقدمه
نباید به گونه ای نوشته شود که فقط برای افراد حرفهای قابل استفاده باشد.
 روششناسي :روششناسی به نحوی باید نوشته شود که هر خوانندهای بتواند با آن ،تجربه نویسندهمقاله را تکرار کند .در این بخش جزییات روش تحقیق و علت انتخاب آن ،مدت زمان اجرای طرح و
پیگیری ،زمان و مکان اجرای تحقیق ،نمونههای مورد آزمون و مالک انتخاب آنها ،روش نمونهگیری
و منطق تعداد نمونه ،نحوه جمعآوری اطالعات ،رعایت موازین اخالق در پژوهش ،ابزارهای اندازهگیری
(روایی و پایایی وسایل و ابزارها در خارج و داخل کشور) آزمونهای آماری مورد استفاده میبایست
گزارش شود.
 نتایج :نتایج شامل شرح کامل یافتههای پژوهش میباشد .نتایج تحقیق با توجه به اصول علمی بهصورت کامال شفاف و روشن میبایست ارائه گردند .ارائه نتایج دقیق شامل گزارش عدد با درصد،
گزارش میانگین با حدود اطمینان ،ذکر دقیق مقادیر آماره آزمونها باالخص مقدار دقیق سطح
معناداری به عنوان مثال ( )P=12/0در آزمونهای آمار استنباطی ضروری میباشد .مولفین الزم است،
تنها به گزارش مهمترین یـافتههای به دست آمده اکتفا کنند .همچنین استـفاده منـاسب از جدول و
نمودارهای فارسی با حداقل تعداد ممکن به صورت سیاه و سفید و دو بعدی موجب سهولت مطالعه
مقاله خواهد شد .کلیه شکلها ،نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نام گذاری شده و عنوان شکل در
زیر آن درج شود .عناوین جداول نیز در باالی آنها قرار داده می شود .برای درج عنوان هر شکل یا
جدول پس از کلمه شکل یا جدول و شماره آن ،خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد .عکسها باید به
وضوح و کیفیت باال تهیه شوند و نویسندگان محترم میبایست از قرار دادن تصویر شکلها

خودداری نموده و تنها از فایل های اصلی برگرفته از نرم افزارهای مربوطه استفاده کنند .بهتر است برای
متمایز کردن ستون نمودارها به جای استفاده از رنگ های مختلف از هاشور به شیوه های مختلف استفاده
کرد .با توجه به محدودیت صفحات مجله ،بدیهی است از تکرار مطالبی که در متن آورده شدهاند در جداول
و بالعکس اجتناب نمود .نکته مهم دیگر این که جداول و نمودارهای مورد نیاز می بایست مطابق ضوابط و
الگوهای ای .پی .ای ارائه گردند .استفاده از جدول وقتی مجاز است که نتوان اطالعات به دست آمده
(نتیجه) را به راحتی در متن آورد .عنوان جدول باید گویا باشد به نحوی که نیاز نباشد به متن مراجعه
شود .اعداد جدول حتی االمکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد .اختصارات و
عالئم متن جدول را می توان با زیر نویس روشن کرد .در جدول فقط از خطوط افقی (ترجیحا" سه خط)
آن هم برای مشخص کردن تیتر و انتهای جدول استفاده شود .اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن
مقاله تکرار شده باشد .ابعاد جداول باید طوری تنظیم شوند که در یک صفحه مجله (طولی یا عرضی) جا
بگیرد.
بحث و نتیجه گیری :شرح نکات مهم یافته ها ،آثار و اهمیت و محدودیت آنها ،مقایسۀ نتایج تحقیقبا یافته های حاصل از مطالعات دیگر ،توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختالف ،بیان کاربرد احتمالی
یافته ها ،و در نهایت نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات حاصل از یافته های پژوهش از موارد مورد بحث در
این بخش مقاله است .در این بخش از تکرار بخش یافته ها خودداری گردد و نباید نتایج جدید که در
قسمت یافته ها به آن اشاره نشده است ،عرضه شود .از اظهار نظر درمواردی که یافته های مطالعه آن را
مطرح نمی کنند نیز باید خودداری شود.
نكته :در انتهای مقاله دو پاراگراف کوچک ارائه داده شود؛ یکی درباره آنچه تاکنون در مورد موضوع
پژوهش می دانستیم و دیگری درباره اینکه مقاله حاضر چه اطالعات جدیدی به حیطه و موضوع مورد
مطالعه اضافه کرده است.
نحوۀنگارش منابع مورد استفاده:
منابعی که در متن استفاده میشوند باید مطابق با دستورالعمل«ای.پی.ای» به صورت زیر معرفی شوند:
 تعداد منابع بیش از  40شماره نباشد. در انتهای مقاله ،منابع به ترتیب حروف الفبا ،آورده شوند.به منظور نگارش منابع فایل موجود در راهنمای نویسندگان روی صفحه اصلی سامانه را مطالعه کنید و
برمبنای چارچوب ذکر شده اقدام گردد.
شیوه نگارش منابع بر اساس فرمت APA
منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی نوشته و در داخل پرانتز واژه ( )Persianآورده شود.
مثال:
Koozechian, H., Khatibzadeh, M., & Honarvar, A. (1390).The role of sport tourism
service quality dimensions in sport tourists’ satisfaction. Sport management studies and
Movement Science, 2, 19-32. (Persian).

شیوه نامه نوشتن متن مقاله و ارجاع منابع داخل متن
مقاله نباید اشکاالت نگارشی و ادبی داشته باشد .نکات زیر برخی از مهم ترین موارد نگارشی است که باید
رعایت شود:

 پس از نقطه یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید. داخل متن فارسی نباید کلمههای انگلیسی بیایند .بهجای آنها ،معادل فارسی آنها را در متن بنویسید،حتی عالئم اختصاریای مانند «اس.پی.اس.اس» ،و سپس در اولین ارجاع زیرنویس کنید.
 فونت زیرنویس ها باید  Times New Roman 8باشد و پس از شماره ،نقطه و یک فاصله گذاشته شود وسپس نام خاص انگلیسی یا توضیحات مربوط نوشته شود .نوشته ها و اعداد باید در یک امتداد باشند .برای
این کار ،اگر دو بار ساب اسکریپت را کلیک کنید ،هر دو در یک امتداد قرار خواهند گرفت.
 نباید نام کوچک نویسنده در داخل متن یا زیر نویس نوشته شود و تنها نام خانوادگی باید ذکر شود. در داخل متن ،هر جا که نیاز به استفاده از کمانک (پرانتز) باشد ،باید بین حرف آخر کلمه قبل از کمانکو کمانک اول و پس از کمانک دوم و کلمه بعد یک فاصله باشد .مثالً :بررسی اشمیت ( )2004نشان داد...
 در منبع نویسی داخل متن نیازی نیست به ازای نام هر نویسنده شماره پانویس بدهید .تمام آنها را پشتسر هم بنویسید و بین آنها عالمت " "،بیاورید و پیش از کلمه آخر «و» بگذارید .پس از آخرین نام ،شماره
پانویس بگذارید .در پانویس نیز تمام اسامی را پشت سر هم بنویسید .مانند :وینبرگ و گولد
نكات اداری و تعهدی
 هیئت تحریریه نشریه در پذیرش ،رد یا ویرایش مقاله آزاد است. مقاالت منتشر شده نباید پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجیای چاپ شده باشند .در صورتمشاهده این موضوع ،مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده
به سایر نشریات علمی کشور ،مدیریت نشریه مقاالت دیگر آن نویسنده را بررسی نخواهد کرد.
 ارائه دهندۀ مقاله متعهد است تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد،مقاله خود را به نشریه های داخلی و خارجی دیگری ارسال نکند.
 در صورتی که نویسنده مسئول ،تغییرات درخواست شده از سوی داوران و کارشناسان مجله را ظرف مدت 30روز انجام و از طریق سامانه ارسال نکند ،مقاله از فرآیند بررسی و داوری حذف میشود.
 الزم به ذکر است در صورت پذیرش مقاله به شرط انجام اصالحات محقق می بایست توضیحات الزم درخصوص کلیه سواالت را در قالب یک نامه در ابتدای مقاله ارائه نموده و اصالحات انجام گرفته را نیز با رنگی
متمایز ( برای هر داور با یک رنگ مشخص) مشخص نماید .بهتر است این اعمال در نسخه ای از مقاله انجام
شود که داور توضیحات را در آن ارائه نموده و این توضیحات حذف نشوند تا داور با یک نظر بتواند تغییرات
الزم را بررسی نماید.
 مسوولیت محتوای علمی مقاله ،با نویسنده یا نویسندگان آن است. استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است. از به کار بردن نام و نام خانوا دگی کامل یا مخفف در فایل های ارسالی خودداری شود .ذکر کلمه با نام وبی نام برای عنوان فایل مقاله کافی خواهد بود.
 پس از صدور نامه پذیرش ،امکان هیچگونه تغییری در نام و ترتیب نویسندگان مقاالت وجود ندارد.در پایان ،از نویسندۀ محترم درخواست میشود که ضمن مطالعۀ مندرجات این راهنما و مشاهدۀ نمونه
مقاالت چاپ شده در جدیدترین شمارۀ نشریه ،مقالۀ خود را تنظیم و از طریق سامانه به نشریه ارسال کند.
نشاني سامانۀ نشریه/http://journals.ssrc.ac.ir :
پست الكترونیك نشریهres@ ssrc.ac.ir :
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Abstract
One of the ways to succeed in implementing knowledge management is to have the right,
clear and planned strategy; But, to choose the right strategy, many organizational factors
must be considered, and the status of knowledge creation and dissemination processes has
a direct impact on the selected strategy. Therefore, the aim of this applied descriptive study
was to identify the knowledge management strategy using the dynamic approach in the
Ministry of Sport and Youth. The statistical population was at the first part: managers and
expert advisers of the organization that are aware of the field and the second part: the
deputy general managers, group leaders and department heads. The statistical sample was
selected in the first and second parts through purposive sampling and all-counting,
respectively. The macro range of knowledge management strategy was determined in a
range from system-oriented to human-oriented. The status of knowledge management
processes was evaluated based on Nonaka and Takeuchi model and the final strategy with
the aim of creating a balance between implicit and explicit knowledge was selected.
Descriptive and inferential statistics including the Kolmogorov Smirnov test and one
sample T-test were used. Based on the results, the system-oriented strategy was identified
as the main strategy and the internalization and externalization processes were identified
as the priority processes; As a result, it is necessary to focus on information-based
strategies in order to strengthen the transformation of explicit knowledge into tacit and
conversely.

Keywords: System-Oriented, Human-Oriented, Nonaka and Takeuchi's Model, Sports
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Extended Abstract
Background and Purpose
Nowadays knowledge is considered as one of the most crucial corporate resources
whose proper management can provide sustainable competitive advantage (1).
Knowledge management is considered as an important factor for predicting
organizational performance in sport organizations (2). The Ministry of Sport and
Youth of the Islamic Republic of Iran, as the main custodian of sports in the
country, must use individual and organizational knowledge investments to
achieve organizational goals (3). In this regard, knowledge management strategy
is a critical factor for the success of knowledge management in organizations. This
strategy can organize the resources and capabilities of the organization to achieve
the goals of knowledge management (4); therefore, the present study was
conducted with the aim of identifying the knowledge management strategy using
the dynamic approach in the Ministry of Sport and Youth.

Methodology
In this applied descriptive study, the statistical population was selected in two
parts; the first part: managers and expert advisers of the organization that was
aware of the field and the second part: the deputy general managers, group leaders
and department heads. Statistical sample in the first part, 12 people were
purposefully selected and in the second part, 48 people of the entire available
statistical population were selected. The data collection tool was a standard and
researcher-made questionnaire. Elahi et al.'s (2010) method (5) was used to select
a knowledge management strategy in the Ministry of Sport and Youth. Hence, in
the first step in order to determine the effect of three factors of general strategies,
organizational structure and cultural factors in choosing the type of knowledge
management strategy, the weights (between 1-5) were assigned by the first part of
the statistical sample. Then, research questionnaires were developed or selected.
In order to delineate the face and content validity of the questionnaires, the views
of the research experts were used and to determine the reliability, Cronbach's
alpha coefficient was used. The one-sample T-test was applied to identify the
components affecting the knowledge management strategy. The KolmogorovSmirnov test was utilized to ensure the normality of the data. The macro
knowledge management strategy was determined based on three variables of
organizational strategy, structure and culture, and the prioritization of processes
was delineated based on the degree of governance as well as the coefficient of
alignment with the knowledge management strategy in the Ministry. Finally, the
status of the organization was evaluated from the perspective of human resource
management strategy and information technology as tools for implementing the
knowledge management strategy.
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Results
The mean coefficients of influence of organizational factors including overall
organizational strategy, organizational structure and organizational culture on
knowledge management strategy in the Ministry of Sports and Youth were
estimated to be 3.22, 4.21 and 3.16, respectively. The degree of the organization's
general strategy based on Porter's model and organizational culture based on
Quinn's and Cameron's model was identified, also the organizational structure
based on organic and mechanical conditions was determined. The average
assessment of the company's overall strategy was 3.62 for cost leadership strategy
and 3.31 for differentiation strategy. Organizational culture in the Ministry of
Sports and Youth was 2.36 in group culture, 3.26 in market culture, 3.31 in
hierarchical culture and 2.11 in entrepreneurial culture. Based on the average
opinion of the respondents, the organizational structure was 3.93 in the area of
mechanical structure and 2.07 in the area of organic structure.
The results showed that the coefficient of alignment of the general strategy with
the organization for the human-oriented strategy was 2.12 and with the systemoriented strategy was equal to 2.32. Moreover, the coefficient of alignment of
organizational structure with human-oriented strategy was 1.30 and with systemoriented strategy was equal to 2.48. The results in the organizational culture
section indicated that the coefficient of alignment of organizational culture was
1.98 and 2.74 with human-oriented strategy and system-oriented strategy,
respectively.
The range of appropriate knowledge management strategy for the system-oriented
strategy using the average alignment coefficients of relevant organizational
factors (general strategy of cost leadership, market culture and mechanical
structure) was 2.51 and was 1.8 for the human-oriented strategy using the average
alignment coefficients of relevant organizational factors (general strategy of
differentiation, group culture and organic structure) (Figure 1).

Figure 1- Macroscope of knowledge management
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Next, the level of governance of knowledge creation and dissemination processes
was evaluated, and then, the processes in need of improvement were identified
and prioritized, and the results represented that the internalization process is the
priority for improvement.
The average opinion of the respondents regarding the tendency of the human
resource management strategy in the Ministry of Sport and Youth was 2.64 and
2.85 for the commitment strategy and control strategy, respectively. The maturity
level of the organization in terms of information technology was measured in six
dimensions and was in the range of data management status with a score of 4.23.

Discussion
Based on the findings of the current study, the knowledge management strategy
in the Ministry of Sport and Youth was identified as a balanced strategy with a
tendency towards the system-oriented strategy. Therefore, the system-oriented
strategy is considered as the main knowledge management strategy and the
human-oriented strategy is considered as a complementary strategy. The results
of Razmi (2014) in Khorasan Regional Electricity Company and Elahi et al.
(2010) in Darugar Company are in line with the results of the present study. In
implementing the system-oriented strategy, documenting knowledge and applied
information on a large scale in databases and information systems should be
important operational activities. The results indicated that in the implementation
of knowledge management processes, the process of internalization and
externalization is the first two priorities in need of improvement, representing the
importance of transformation of explicit knowledge into tacit and conversely
through the use of operational measures.

Keywords: System-Oriented, Human-Oriented, Nonaka and Takeuchi's Model,
Sports Organization, Government Organization
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پژوهش در ورزش تربیتی
مقالة پژوهشی

شناسایی راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از رویکرد
1

پویا

لیال مصلحی ،1محمود گودرزی ،2ابراهیم علیدوست قهفرخی ،3آمنه خدیور
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تاریخ دریافت1399/02/01 :

تاریخ پذیرش1399/06/02 :

چکیده
یکی از راههای رسیدن به موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش ،داشتن یک راهبرد مناسب ،روشن و برنامه-
ریزی شده است؛ اما برای انتخاب راهبرد مناسب ،عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار بگیرد و از طرفی
وضعیت فرآیندهای خلق و انتشار دانش ،تأثیر مستقیمی بر راهبرد انتخابی دارد .لذا پژوهش حاضر با هدف
شناسایی راهبرد مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد پویا در وزارت ورزش و جوانان انجام گردید .پژوهش
از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی-پیمایشی است .جامعة آماری شامل دو بخش بود.
بخش اول شامل مدیران و مشاوران خبرۀ وزارت ورزش و جوانان آگاه به حوزه مدیریت دانش و بخش دوم
شامل معاونین مدیرکل ،رؤسای گروه و رؤسای ادارات در این وزارتخانه بود .نمونة آماری در بخش اول به شیوۀ
هدفمند و در بخش دوم به شیوۀ کلشمار گزینش شد .در اولین گام ،محدودۀ کالن راهبرد مدیریت دانش در
طیفی از سیستممحور تا انسانمحور مشخص شد .در گام بعدی وضعیت فرآیندهای مدیریت دانش بر اساس
مدل نوناکا و تاکوچی ارزیابی گردید و در نهایت راهبرد نهایی ،با هدف ایجاد تعادل بین دانش پنهان و آشکار
انتخاب شد .از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کالموگروف اسمیرنف و تیتکنمونهای جهت تجزیه و
تحلیل دادهها استفاده شد .بر اساس نتایج به دست آمده ،راهبرد سیستممحور به عنوان راهبرد اصلی و
فرآیندهای درونیسازی و برونی سازی به عنوان فرآیندهای دارای اولویت شناسایی گردید .در نتیجه تمرکز
بر راهبردهای مبتنی بر سیستمهای اطالعاتی با هدف تقویت تبدیل دانش آشکار به پنهان و بالعکس در
وزارت ورزش و جوانان ،امری ضروری است.
واژگانکلیدی :سیستممحور ،انسانمحور ،مدل نوناکا و تاکوچی ،سازمان ورزشی ،سازمان دولتی
1. Email: leilamoslehi93@gmail.com
2. Email: mgoodarz@ut.ac.ir
3. Email: e.alidoust@ut.ac.ir
4. Email: a.khadivar@alzahra.ac.ir
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مقدمه
بر اساس دیدگاه منبعمحور  ،سازمانها با مدیریت و کنترل منابع ملموس و ناملموس میتوانند به
مزیت رقابتی پایدار دست یابند (سندهو و همکاران )207 ،2011 ،2و در عصر رقابتی و پویای امروزی،
دانش به عنوان یک منبع راهبردی ارزشمند مطرح است ،که اگر به درستی مدیریت شود میتواند
منبع مزیت رقابتی سازمان در نظر گرفته شود .در حقیقت ،دانش تنها منبع سازمانی است که اگر
مورد استفاده قرار گیرد ،نه تنها کاهش پیدا نمیکند ،بلکه ارزشمندتر خواهد شد (هاشمی،2019 ،3
 .)293جریان دانش سازمانی میتواند اهمیت سرنوشتسازی در راستای برآورده ساختن انتظارات
راهبردی سازمان داشته باشد و منبعی قابل اطمینان برای برنامهریزی بلندمدت در سازمان است و
بسته به ماهیت یک سازمان میزان دانش در سرنوشت و بقایش تأثیرگذار است (مجلسیاردهجانی و
همکاران .)76 ،2019 ،سازمانهای ورزشی ،نقش مهمی در توسعه ،ترویج و رشد ورزش در هر دو بعد
ورزش همگانی و قهرمانی بر عهده دارند .الزمه رسیدن به این اهداف آن است که این نوع سازمانها
به طور مؤثر عمل نمایند که در این صورت ،خواهند توانست سیستم ورزشی کشور را بهطور موفقیت-
آمیزی مدیریت نمایند و به اثربخشی مطلوب نزدیک شوند و مدیریت دانش سازمانی از عوامل اصلی
و کلیدی تأثیرگذار در این زمینه است (منصوریبروجنی و همکاران .)42 ،2016 ،استفاده خالقانه از
دانش و توجه بیشتر به حوزههای مختلف مدیریت دانش ،میتواند فراهم کنندۀ حضور و عملکرد پویای
سازمانهای ورزشی در عرصههای مختلف ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی باشد (مجلسیاردهجانی و
همکاران )76 ،2019 ،و این امر در مورد سازمانهای بزرگ ورزشی همچون وزارت ورزش و جوانان،
به عنوان متولی اصلی ورزش کشور ،اهمیتی دو چندان دارد.
دانش مخلوط سیالی از تجربهها ،ارزشها و اطالعات جدید است و در سازمانها نه تنها در مدارك و
ذخایر دانش ،بلکه در رویههای کاری ،فرآیندهای سازمانی ،اعمال و هنجارها مجسم میشود (ظهیری
و همکاران .)165 ،2015 ،در بیشتر تحقیقات انجام شده ،دانش در دو بعد پنهان و آشکار مورد توجه
قرار گرفته است .دانش آشکار ،دانشی است که به روشنی در کلمات ،اعداد و ارقام ،مدون و کدگذاری
شده و در کتابها ،اسناد ،طرحها ،گزارشها و مستندات قابل دستیابی و ذخیره است (ماراویلهاس و
مارتینز ،)355 ،2019 ،4و دانش پنهان ،دانش مبتنی بر تجربه افراد است و به شکل نگرشها ،دیدگاه-
ها ،ارزشیابیها ،تعهدات ،انگیزهها ابراز میشود .نوناکا و تاکوچی )1995( 5چهار نوع راهبرد خلق و
1
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تبدیل دانش آشکار و پنهان در سازمان را ارائه نمودند که عبارتند از اجتماعیسازی ،برونیسازی،
ترکیب و درونیسازی .اجتماعیسازی (پنهان به پنهان) شامل دستیابی افراد به درك متقابل از طریق
تعامالت اجتماعی چهره به چهره ،تسهیم دیدگاهها ،هماندیشی ،تعامالت حمایتگری و غیره است؛
در حالیکه برونیسازی (پنهان به آشکار) به افراد اجازه میدهد که بهصورت انفرادی مفاهیم دانش
پنهان را تدوین نمایند و با دیگران به اشتراك بگذارند .در فرآیند ترکیب (آشکار به آشکار) تبادل
اطالعات از طریق فناوریها و ابزارهایی مانند شبکههای کامپیوتری صورت میپذیرد و فرآیند درونی-
سازی (آشکار به پنهان) میتواند از طریق یادگیری حین عمل صورت پذیرد (محمدیمقدم و همکاران،
 .)30 ،2016اگر چه تعاریف متعددی از دانش و مفاهیم مربوط به آن صورت گرفته است ،اما همگان
معتقدند دانش در هر سازمانی باید مدیریت و سازماندهی شود تا دسترسی و بازیابی آن با سهولت
صورت گیرد (اولوگبو و نور .)120 ،2015 ،1بر اساس تعریف داونپورت )1994( 2مدیریت دانش عبارت
است از کسب ،توسعه ،اشتراك و استفادۀ مؤثر از دانش سازمانی (مسینرنی و کنیگ.)1 ،2011 ،3
مدیریت دانش به عنوان عنصری حیاتی برای بهبود کلی سازمان از طریق بهبود بهرهوری و اثربخشی
در سازمانهای خصوصی و دولتی مطرح است .اما بر خالف بخش خصوصی که در آن بهرهوری و
اثربخشی با سودآوری مترادف است ،بخش دولتی که اساساً غیرانتفاعی است ،به اندازۀ بخش خصوصی
بر ابتکارات در زمینه مدیریت دانش سرمایهگذاری نکرده است (امبر و همکاران .)2 ،2019 ،4ایوی و
همکاران 5در بررسی اثربخشی مدیریت دانش در بخش دولتی نشان دادند ،استفاده از دانش سازمانی
و اجرای پروژههای مدیریت دانش میتواند موجب ارتقا بهرهوری و بهبود خدمات گردد (ایوی و
همکاران .)39 ، ،همچنین نتایج پژوهش نظریان مادوانی و مختاری دینانی نشان داد مدیریت دانش
به عنوان عامل پیشبین مهمی برای عملکرد سازمانی در سازمانهای ورزشی از جمله وزارت ورزش
و جوانان مطرح است (نظریان مادوانی و مختاری دینانی .)73 ،2016 ،وزارت ورزش و جوانان جمهوری
اسالمی ایران همانند دیگر سازمانهای دولتی ،برای دستیابی به اهداف سازمانی در جهت بهبود ارائۀ
خدمات ،اجرای سیاستها و خطمشیهای دولتی و در نهایت اعتالی ورزش کشور نیازمند استفاده
هرچه بهتر از از سرمایههای دانشی فردی و سازمانی است که داشتن برنامه و راهبرد در این حوزه
اقدامات را با اثربخشی مضاعفی همراه خواهد ساخت .در این راستا ا نتایج پژوهش پژوهش قلیپور و
همکاران نشان داد یکی از ابزارهای اصلی که میتواند به صورت مستقیم بر توسعه مدیریت دانش در
1. Ologbo & Nor
2. Davenport
3. Mcinerney & Koenig
4. Amber et al
5. Evoy et al
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وزارت ورزش و جوانان تأثیرگذار باشد" ،تدوین برنامۀ راهبردی مدیریت دانش" در این وزارتخانه است
(قلیپور و همکاران )204 ،2017 ،همچنین نتایج پژوهش حاتمی و همکاران نشان داد راهبردها و
سیاستهای دانشمحور در وزارت ورزش و جوانان سبب افزایش توأم خالقیت و یادگیری سازمانی
میشود (حاتمی و همکاران.)263 ،2015 ،
به طور کلی راهبرد مدیریت دانش عاملی حیاتی برای موفقیت مدیریت دانش در سازمانها است .این
راهبرد میتواند منابع و تواناییهای سازمان را برای دستیابی به اهداف مدیریت دانش سازماندهی کند
(رزمی .)3 ،2014 ،راهبردهای عمده مدیریت دانش به دو دسته راهبردهای سیستممحور و انسانمحور
که در ادبیات موضوع به نامهای کدگذاری و شخصیسازی نیز مطرح است ،تقسیم میشود .زمانی کـه
دانش پنهان از طریق تعامالت فرد به فرد قابل دستیابی است ،راهبرد انسانمحور بهکار میرود و
راهبرد سیسـتممحور تالشـی آشـکار بـرای افـزایش کـارایی سازمانی بهوسـیله کدگـذاری و اسـتفاده
مجـدد از دانـش از طریـق ایجاد سیستمهای فناوری اطالعاتی پیشـرفته اسـت؛ ایـن راهبرد تهدید
ترك سرمایههای دانش سازمان را کاهش میدهد (خدیور و همکاران .)96 ،2014 ،در راهبرد شخصی-
سازی ،تعامل ،ارتباط و مذاکره مستقیم و شخصی ضروری است و افراد مبنای تسهیم و انتقال دانش
هستند ،در حالی که راهبرد کدگذاری ،مبتنی بر رمزگذاری و ذخیره دانش در پایگاه دادههاست و
فرصتی فراهم میکند که افراد زیادی دانش را جستجو و بازیابی نمایند ،بدون اینکه با افراد تولید
کننده آن ارتباط یا تماسی برقرار کنند (ظهیری و همکاران .)167 ،2015 ،چوی و لی 1رویکردهای
مدیریت دانش را در سه دسته متمرکز ،متعادل و پویا در کاربرد راهبردهای سیستم محور و انسان
محور مدیریت دانش تقسیم کردند .رویکرد متمرکز پیشنهاد میکند که شرکت باید روی یکی از
راهبردهای سیستممحور و انسانمحور تمرکز کند ،در حالیکه رویکرد متعادل و رویکرد پویا معتقدند
که سازمان باید از هر دوی راهبردها استفاده کند (چوی و لی .)175 ،2002 ،چوی و لی معتقدند
شرکتهایی که تنها از یک نوع راهبرد استفاده میکنند با مشکالت عدیدهای مواجه میشوند .به
عنوان مثال شرکتهایی که تنها به راهبرد سیستممحور تکیه میکنند ،نمیتوانند دانش ضمنی را
منتقل کنند .اما از طرفی رویکرد متعادل نیز از توجه به پویایی دانش سازمان و تأثیر آن بر تغییر
راهبرد مدیریت دانش غفلت کرده است که این موضوع باعث شده تا در تدوین راهبرد مدیریت دانش،
رویکرد پویا مورد توجه قرار گیرد که هدف آن ایجاد تعادل میان دانش ضمنی و صریح سازمان است.
در رویکرد پویا ،راهبرد مدیریت دانش با توجه به دانش سازمانی ممکن است به راهبردهای سیستم-
محور ،انسانمحور یا متعادل نزدیک شود (مولوی و همکاران.)127 ،2014 ،

1. Choi & Lee
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شکل  -1سه رویکرد راهبردهای مدیریت دانش (چوی و لی2002 ،؛ )175

برای انتخاب راهبرد مناسب ،عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار بگیرد که این عوامل سازمانی
به نوعی با فرآیندهای دانشی در سازمان در ارتباط هستند .تدوین برنامۀ جامع و راهبردی مدیریت
دانش و پیوند آن با برنامۀ راهبردی در وزارت ورزش و جوانان یکی از علل اصلی توسعۀ مدیریت دانش
در این وزارتخانه است (قلیپور و همکاران .)206 ،2017 ،از طرفی موفقیت سازمان در اجرای هر
راهبرد از جمله مدیریت دانش تا حدود زیادی به حمایت و پشتیبانی فرهنگ سازمانی بستگی دارد؛
بنابراین سازمانها قبل از اقدامات دانشی ،بایستی نگاهی دقیق به فرهنگ سازمانی خود داشته باشند
(رضایی و کاراوند .)5 ،2017 ،بر اساس نتایج پژوهش عبدالملکی و همکاران در بررسی و اولویتبندی
عوامل مؤ ثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان ،فرهنگ سازمانی مهمترین
عامل شناسایی شد (عبدالملکی و همکاران .)97 ،2015 ،از طرفی در سازمانی که ساختار سازمانی
بتواند از جریان سریع و با سهولت دانش و اطالعات مناسب به افراد مناسب پشتیبانی کند ،فرآیندهای
مدیریت دانش با بازدهی باالیی قابل اجرا خواهد بود (لیچاتارسکی .)6 ،2009 ،1الهی و همکاران
روشی جهت انتخاب راهبرد مدیریت دانش ارائه دادند که در همه مراحل آن توجه به استراتژی پویای
مدیریت دانش وجود داشته و استراتژی نهایی برای سازمان به صورتی طیفی از انسانگرایی تا سیستم-
گرایی و با هدف توازن سطح دانش آشکار و ضمنی سازمان در نظر گرفته میشود .در این روش عواملی
که بر راهبرد انتخاب شده نهایی اثرگذارند عبارتند از راهبرد عمومی سازمان ،ساختار سازمانی ،فرهنگ
سازمانی و فرآیندهای خلق و انتشار دانش؛ و در نهایت راهبردهای مدیریت دانش بر اساس راهبرد
کالن مدیریت دانش و فرآیندهای دانشی دارای اولویت ،با استفاده از راهبردهای مدیریت منابع انسانی
و راهبردهای فناوری اطالعات در سازمان تدوین خواهند شد (الهی و همکاران.)24 ،2010 ،
1. Lichtarski
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سازمانها و نهادهای ورزشی عصر حاضر در معرض تغییرات مداوم قرار دارند .ارتباط و تعامل این
سازمانها با عوامل مختلفی چون دولت ،بخش خصوصی ،حامیان مالی و دیگر سازمانهای ورزشی
ملی و بینالمللی و مهمتر از همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی موجب میشود که
این سازمانها در معرض خواستههای متفاوت و گوناگونی قرار گیرند .ازاینرو ضروری است تا این
سازمانها برای حفظ جایگاه و موفق بودن در رسالت سازمانی خود از طریق بکارگیری مدیریت
دانشبنیان و دیگر روشهای علمی ،عملکرد خود را بهبود بخشند (موسیوند و همکاران.)88 ،2015 ،
عامل کلیدی در مدیریت دانش بنیان ،نیاز سازمانها به مدیریت کردن دانش سازمانی است ،که مرور
مطالعات حاکی از توجه کم به این موضوع در سازمانهای ورزشی است و این درحالی است که نتایج
پژوهش رئیسی و همکاران نشان داد که  0/756درصد از واریانس اثربخشی سازمانی در سازمانهای
ورزشی مربوط به فرآیندهای مدیریت دانش است (رئیسی و همکاران .)47 ،2014 ،وزارت ورزش و
جوانان ،با توجه به ارتباطات وسیعی که با سازمانهای مختلف داخل و خارج دارد و نقش چشمگیر
آن در ارتقاء سطح ورزش و سالمت افراد جامعه ،همانند دیگر سازمانها ،در راستای دستیابی به
اهداف ،نیازمند مدیریت دانش سازمانی است .در سالهای اخیر پژوهشهای متعددی در زمینۀ ارتباط
مدیریت دانش با متغیرهای سازمانی متعددی از جمله ارتباط مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
(صابری و گودرزی ،)2019 ،کارآفرینی سازمانی (محمدی و همکاران ،)2017 ،هوش سازمانی
(شوهانی و همکاران )2017 ،و فرهنگ سازمانی (شوهانی و همکاران )2015 ،در این وزارتخانه صورت
پذیرفته است .همچنین قلیپورسوته و همکاران در پژوهشی به تدوین الگوی توسعۀ مدیریت دانش
در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریۀ داده بنیاد پرداختند و نتایج نشان داد توسعۀ مدیریت
دانش تحت تأثیر شرایط گوناگونی از جمله تدوین برنامۀ راهبردی مدیریت دانش در این وزارتخانه
قرار دارد (قلیپورسوته و همکاران .)193 ،2017 ،اگر چه دارا بودن یک راهبرد روشن و به خوبی
برنامهریزی شده یکی از گامهای مهم و اساسی در رسیدن به موفقیت در اجرای پروژههای مدیریت
دانش در سازمانها است ،اما همانطور که پیشینۀ تحقیق نشان میدهد ،انتخاب نوع راهبرد مؤثر
مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان و مباحث مربوط به آن در هیچ پژوهشی مورد توجه قرار
نگرفته است .به این ترتیب با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان و
لزوم استفاده از راهبرد مدیریت دانش به عنوان نقشه راه و ابزاری جهت بهرهبرداری بهینه و صحیح از
منابع سازمانی ،شناسایی راهبرد مدیریت دانش در این وزارتخانه در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفت.با
توجه به مزایای استفاده از رویکرد پویا ،تعیین راهبرد مدیریت دانش در این وزارتخانه با استفاده از
این رویکرد و بر مبنای روش الهی و همکاران (( )2010با در نظر گرفتن تغییراتی بر اساس سازمان
مورد مطالعه) ،مورد توجه قرار گرفت.
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روش پژوهش
پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی-پیمایشی است ،زیرا از دادهها برای توصیف و
تصمیمگیری درباره شرایط موجود استفاده شده است .جامعۀ آماری در دو بخش انتخاب گردید .بخش
اول شامل مدیران و مشاوران خبره وزارت ورزش و جوانان آگاه به حوزه مدیریت دانش و بخش دوم
شامل معاونین مدیر کل ،رؤسای گروه و رؤسای ادارات در این وزارتخانه بود .نمونۀ آماری در بخش
اول  12نفر و به شیوۀ هدفمند و در بخش دوم  48نفر ،موارد در دسترس گزینش گردیدند .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامۀ استاندارد و محقق ساخته بود .به منظور اجرای فرآیند پژوهش ابتدا
مطالعات کتابخانهای و بررسی پیشینه تحقیق صورت پذیرفت و با توجه به مزایای استفاده از رویکرد
پویا در انتخاب راهبرد مدیریت دانش ،روش الهی و همکاران ( ،)1388برای انتخاب راهبرد مدیریت
دانش در وزارت ورزش و جوانان انتخاب شد .بر این اساس ،سه متغیر استراتژی ،فرهنگ و ساختار
سازمانی به عنوان سه متغیر اصلی مؤثر بر نوع راهبرد مدیریت دانش مطرح است .بنابراین ،در این
مرحله از سوی بخش اول نمونه آماری پژوهش ،به منظور تعیین میزان تأثیر سه عامل راهبردهای
عمومی سازمان ،ساختار سازمانی و عوامل فرهنگی در انتخاب نوع راهبرد مدیریت دانش ،وزنهایی
(بین  )5-1نسبت داده شد و میانگین نظرات مورد استفاده قرار گرفت.
در ادامه پرسشنامههای پژوهش تدوین و یا انتخاب شد .به منظور تعیین روایی صوری و محتوایی
پرسشنامهها از نظر اساتید خبرۀ آگاه به حیطه پژوهش و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد .به منظور شناسایی مؤلفههای (سئواالت پرسشنامه) مؤثر بر راهبرد مدیریت دانش در
وزارت ورزش و جوانان در مورد سه عامل سازمانی راهبرد ،ساختار و فرهنگ سازمانی ،از آزمون
تیتکنمونهای با مقدار متوسط برابر  3استفاده شد .برای اطمینان از نرمال بودن دادهها ،آزمون
کولموگروف اسمیرنف مورد استفاده قرار گرفت .به منظور ارزیابی وضعیت عوامل سازمانی در وزارت
ورزش و جوانان سئواالت پرسشنامهها بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت مورد نظرسنجی قرار
گرفت .به اینصورت که گزینههای هر سئوال برای متغیر فرهنگ سازمانی از کامالً موافقم تا کامالً
مخالفم و برای بقیه متغیرها از خیلی کم تا خیلی زیاد مدنظر قرار گرفت .از  48پرسشنامۀ توزیع
شده 45 ،پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شد و مورد ارزیابی قرار گرفت جزئیات مربوط به هر یک
از پرسشنامهها در جدول یک بیان شده است.
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جدول  -1جزئیات پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش
ردیف

نوع پرسشنامه

کاربرد

1

محقق ساخته (مدل پورتر)1

2

استاندارد (مدل کویین و کامرون)2

3

استاندارد (مدل رابینز)3

4

محقق ساخته (مدل نوناکا و تاکوچی)

ارزیابی راهبرد سازمانی
ارزیابی میزان حاکمیت ابعاد فرهنگ
سازمانی
ارزیابی ساختار سازمانی
ارزیابی میزان حاکمیت فرآیندهای
مدیریت دانش

5
6

محقق ساخته (مدل کنترل محور و
تعهد محور)4
محقق ساخته (مدل نوالن)5

تعداد
سئواالت

پایایی

7

0/78

24

0/83

6

0/81

30

0/83

ارزیابی نوع راهبرد منابع انسانی

10

./79

ارزیابی میزان بلوغ فناوری اطالعات

11

0/81

از پرسشنامههای یک تا سه ،برای ارزیابی سه متغیر سازمانی راهبرد ،فرهنگ و ساختار سازمانی در
وزارت ورزش و جوانان استفاده شد .مبانی نظری نشان دهندۀ ارتباط راهبردهای عمومی پورتر شامل
راهبرد رهبری هزینه با راهبرد کدگذاری و راهبرد تمایز با راهبرد شخصیسازی بود (سوکولو و زاویالوا،6
2019؛ بهبودی و سهرابی2019 ،؛ مردانی و لگزیان2016 ،؛ شیح و چیانگ .)2005 ،7سئواالت
پرسشنامه شمارۀ یک با توجه به دولتی بودن و اهداف سازمان مورد مطالعه (ارائۀ خدمات و نه
سودآوری) تنظیم شد .از رابطه یک برای تعیین میزان همسویی راهبردهای عمومی سازمان با
راهبردهای مدیریت دانش استفاده شد :(Xgss) .میانگین امتیاز راهبرد رهبری هزینه؛ ):(Xgsh
میانگین امتیاز راهبرد تمایز؛ ) :(SYSgsضریب همسویی راهبرد رهبری هزینه با راهبرد سیستممحور؛
) :(HUMgsضریب همسویی راهبرد تمایز با راهبرد انسانمحور؛ ) :(Wgsوزن راهبرد عمومی.
()1

SYSgs= Xgss* Wgs, HUMgs= Xgsh* Wgs

1. Porter
2. Cameron & Quinn
3. Robbins
4. control-oriented & commitment-oriented
5. Nolan
6. Sokolov & Zavyalova
7. Shih & Chiang
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به منظور ارزیابی فرهنگ سازمانی ،ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس تقسیمبندی کامرون و کویین
( )1999با استفاده از پرسشنامۀ شماره دو مورد ارزیابی قرار گرفت .هر یک از چهار بعد فرهنگ
سازمانی با یکی از فرآیندهای خلق دانش ارتباط مستقیمی دارد.

شکل  -2رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی با فرآیندهای خلق دانش (گری و دنستن)596 ،2005 ، ،1

با توجه به حمایت مستقیم راهبرد انسانمحور از فرآیند اجتماعیسازی و حمایت راهبرد سیستممحور
از فرآیند ترکیب ،رابطه دو برای تعیین ضریب همسویی فرهنگ با راهبردهای مدیریت دانش به دست
آمد :Xcuh) .میانگین امتیاز فرهنگ حامی اجتماعی سازی (فرهنگ گروهی) ؛ ) :(Xcusمیانگین
امتیاز فرهنگ حامی ترکیب (فرهنگ بازار)؛ ) :(Wcuوزن فرهنگ سازمانی :(SYScu) .ضریب
همسویی فرهنگ سازمانی با راهبرد سیستممحور؛ ) :(HUMcuضریب همسویی فرهنگ سازمانی با
راهبرد انسانمحور.
()2

HUMcu= Xcuh*Wcu SYScu= Xcus*Wcu

با استفاده از پرسشنامۀ شماره سه ،به ارزیابی ساختار سازمانی بر اساس میزان تمرکز ،رسمیت و
پیچیدگی (تئوری رابینز) در سازمان ،در طیفی از ارگانیک تا مکانیک پرداخته شد .ساختارهای
مکانیکی از راهبردهای کدگذاری و ساختارهای ارگانیک از راهبرد شخصی سازی مدیریت دانش
پشتیبانی میکنند (سیدنقوی و فیاضی آزاد2009 ،؛ الهی و همکاران .)2010 ،از رابطه سه به منظور
تعیین میزان ضریب همسویی ساختار سازمانی با راهبردهای مدیریت دانش استفاده شد:(SYSst) .
ضریب همسویی ساختار سازمانی با راهبرد سیستممحور؛ ) :(HUMstضریب همسویی ساختار سازمانی

1. Gray & Densten
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با راهبرد انسانمحور؛ ) :(Xstsمیانگین امتیاز ساختار مکانیک؛ ) :(Xsthمیانگین امتیاز ساختار
ارگانیک؛ ) :(Wstوزن ساختار سازمانی.
()3

SYSst= Xsts* Wst, Xsth=5 – Xsts, HUMst= Xsth*Wst

با گرفتن میانگین از ضرایب همسویی به دست آمده در مراحل قبلی ،محدوده راهبرد کالن مدیریت
دانش در سازمان به دست میآید.
در گام بعدی ،ابتدا میزان سطح حاکمیت فرآیندها بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی ( )1995و با استفاده
از پرسشنامۀ شمارۀ چهار ،به عنوان وضع موجود فرآیندهای چهارگانه پذیرفته شد .به دلیل حمایت
مستقیم راهبرد انسانمحور از فرآیند اجتماعیسازی و حمایت راهبرد سیستممحور از فرآیند ترکیب،
از اعداد به دست آمده در مرحلۀ سوم برای راهبرد انسانمحور و سیستممحور به ترتیب برای ضریب
همسویی فرآیند اجتماعیسازی و ترکیب استفاده میشود .برای فرآیندهای درونیسازی و بیرونی-
سازی که به وسیله عوامل فرهنگی حمایت میشوند ،از میانگینهای به دست آمده در پرسشنامۀ
آنالیز عوامل فرهنگی استفاده شد .به اینصورت که از اعداد به دست آمده برای فرهنگ سلسلهمراتبی
و کارآفرین به ترتیب به عنوان ضرایب همسویی فرآیندهای درونیسازی و برونیسازی استفاده می-
شود.
جهت دستیابی به شاخصی برای اولویتبندی فرآیندها ،نیاز است ضریب همسویی و سطح فرآیندها
یکسو شوند؛ زیرا یک عامل به صورت صعودی و دیگری به صورت نزولی مورد توجه است .با توجه به
این موضوع ،ابتدا سطح (میزان حاکمیت) فرآیندها ،معکوس شد و سپس شاخص رتبهبندی فرآیندها
بهصورت حاصل ضرب معکوس سطح فرآیند در ضریب همسویی فرآیند ،محاسبه گردید .این شاخص
به صورت صعودی نشاندهندۀ ،بحرانی بودن (نامطلوبی) وضعیت فرآیندها است .فرآیندی که در
وضعیت بحرانیتری قرار دارد ،از اولویت باالتری برای انجام اقدامات در جهت ارتقا و بهبود برخوردار
است (مولوی)136 ،2014 ،
در گام نهایی پس از ارزیابی منابع انسانی و فناوری اطالعات ،راهبرد نهایی مدیریت دانش بر اساس
محدودۀ راهبرد کالن مدیریت دانش و فرآیندهای نیازمند بهبود بر اساس وضعیت سازمان در حیطۀ
مدیریت منابع انسانی و میزان بلوغ فناوری اطالعات انتخاب میگردد.
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نتایج
نرمال بودن توزیع نظرات پاسخگویان در مورد سئواالت مربوط به سه عامل سازمانی راهبرد ،ساختار
و فرهنگ سازمانی ،بر اساس نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف ،مورد تأیید قرار گرفت .بر اساس نتایج
آزمون تیتکنمونهای ،میانگین نظرات پاسخگویان در مورد کلیه سئواالت به طور معناداری باالتر از
حد متوسط بود .بنابراین کلیۀ سئواالت مربوط به هر سه عامل سازمانی در مراحل تعیین راهبرد
مدیریت دانش مورد استفاده قرار گرفت .نتایج مراحل تعیین راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش
و جوانان به شرح زیر است.
مرحلة اول :تعیین ضریب تأثیر (وزن) عاملهای مؤثر در فرآیند تدوین راهبرد مدیریت
دانش:
جدول  -2میانگین ضرایب تأثیر عوامل سازمانی بر راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان
عوامل سازمانی

ضریب تأثیر

ضریب تأثیر بی مقیاس (نسبت به عدد )5

راهبرد عمومی سازمان ()Wgs
فرهنگ سازمانی ()Wcu
ساختار سازمانی ()Wst

3/22
4/21
3/16

0/64
0/84
0/63

مرحلة دوم :ارزیابی راهبرد ،فرهنگ و ساختار سازمانی
در این مرحله میزان گرایش راهبرد عمومی سازمان بر مبنای مدل راهبردهای عمومی پورتر ،فرهنگ
سازمانی بر مبنای مدل کویین و کامرون و همچنین میزان مکانیکی بودن و ارگانیکی بودن ساختار
سازمانی شناسایی گردید که نتایج آن در جدول سه قابل مشاهده است.
جدول  -3نتایج ارزیابی راهبرد ،فرهنگ و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان
عامل سازمانی

راهبرد سازمان

میانگین نظرات

راهبرد عمومی
سازمان

راهبرد رهبری هزینه
راهبرد تمایز
فرهنگ گروهی
فرهنگ بازار
فرهنگ سلسله مراتبی
فرهنگ کارآفرین
ساختار مکانیک
ساختار ارگانیک

3/62
3/31
2/36
3/26
3/31
2/11
3/93
2/07

فرهنگ سازمانی

ساختار سازمانی
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ضرایب همسویی راهبردهای عمومی ،فرهنگ و ساختار سازمانی با هر یک از راهبردهای مدیریت
دانش طبق جدول چهار ارائه گردید.
جدول  -4ضرایب همسویی متغیرهای سازمانی با راهبردهای مدیریت دانش
عامل سازمانی
راهبرد عمومی سازمان
فرهنگ سازمانی
ساختار سازمانی

ضریب همسویی با راهبرد

ضریب همسویی با راهبرد سیستم-

انسانمحور

محور

3/31*0/64= 2/12
2/36*0/84=1/98
2/07*0/63=1/30

3/62*0/64=2/32
3/26*0/84=2/74
3/93*0/63=2/48

مرحلة سوم :تعیین محدودۀ راهبرد مناسب مدیریت دانش:
در این مرحله برای تعیین محدودۀ راهبرد مناسب مدیریت دانش ،برای راهبرد سیستممحور از میانگین
ضرایب ه مسویی عوامل سازمانی مربوطه (راهبرد عمومی رهبری هزینه ،فرهنگ بازار و ساختار
مکانیک) و برای راهبرد انسانمحور نیز از میانگین ضرایب همسویی عوامل سازمانی مربوطه (راهبرد
عمومی تمایز ،فرهنگ گروهی و ساختار ارگانیک) استفاده شد :SYS( .محدودۀ راهبرد مناسب مدیریت
دانش برای راهبرد سیستممحور :HUM ،محدودۀ راهبرد مناسب مدیریت دانش برای راهبرد انسان-
محور)
SYS= )2/2+32/2+74/48(/3= 2/51
HUM= )2/1+12/1+98/30(/3= 1/8

نتایج حاصل شده ،محدوده کالن مدیریت دانش در سازمان را مشخص میکند که در شکل سه قابل
مشاهده است.

شکل  -3محدوده کالن مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان
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با توجه به نتایج به دست آمده ،راهبرد کالن مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان ترکیبی از
راهبردهای سیستممحور و انسانمحور ،و با تمرکز بیشتر به راهبرد سیستممحور در نظر گرفته شود.
مرحلة چهارم :ارزیابی وضعیت فرآیندهای خلق دانش
در این مرحله سطح حاکمیت فرآیندهای خلق و انتشار دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از
پرسشنامه شماره چهار مورد ارزیابی قرار گرفت و در ادامه فرآیندهای نیازمند به بهبود مورد شناسایی
و اولویتبندی شد که نتایج در جدول پنج ارائه شده است.
جدول  -5اولویتبندی فرآیندهای خلق دانش در وزارت ورزش و جوانان
فرآیند
اجتماعی
سازی
ترکیب
درونیسازی
برونیسازی

سطح حاکمیت

معکوس سطح

ضریب همسویی

میزان بحرانی

فرآیند

هر فرآیند

فرآیند

بودن

2/91

0/34

1/8

0/61

4

2/66
2/13
2/16

0/37
0/47
0/46

2/51
3/31
2/11

0/93
1/55
0/97

3
1
2

اولویت

میزان بحرانی بودن فرآیندها در جدول پنج نشان میدهد ،فرآیند درونیسازی در اولویت اول برای
بهبود قرار دارد .مقدار باالی میزان بحرانی بودن فرآیند درونیسازی نشان میدهد .در حالی که این
فرآیند از ضریب همسویی باالیی با راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان برخوردار است،
اما سطح حاکمیت آن در سازمان به آن نسبت مطلوب نیست .با توجه به اینکه دو اولویت اول شامل
دو فرآیند درونیسازی و بیرونیسازی شناسایی گردید ،این امر نشان دهنده ضعف در تبدیل دانش
آشکار به پنهان و بالعکس در این سازمان است.
مرحلة پنجم :ارزیابی راهبرد مدیریت منابع انسانی و سطح بلوغ فناوری اطالعات در
وزراتخانه:
در این مرحله در ابتدا وضعیت راهبرد مدیریت منابع انسانی از لحاظ میزان گرایش به راهبرد تعهدگرا
و کنترلگرا (سوکولو و زاویالوا )2019 ،در سازمان با استفاده از پرسشنامه شماره پنج شناسایی گردید.
نتایج نشان داد میانگین نظر پاسخگویان در رابطه با میزان گرایش راهبرد مدیریت منابع انسانی در
وزارت ورزش و جوانان برای راهبرد تعهدگرا برابر  2/64و برای راهبرد کنترلگرا برابر  2/85است.
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سطح بلوغ فناوری اطالعات در وزارتخانه بر اساس الگوی رشد نوالن و با استفاده از پرسشنامه شماره
شش استفاده گردید .در این پرسشنامه وضعیت بلوغ سازمان از جهت فناوری اطالعات در شش بعد
مورد سنجش قرار گرفت که نتیجه به شرح شکل چهار به دست آمد.

شکل  -4سطح بلوغ فناوری اطالعات در وزارت ورزش و جوانان

مرحلة ششم :تعیین راهبرد نهایی مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان
بر اساس نتایج مرحلۀ سوم ،محدودۀ ر اهبرد کالن مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان ،راهبرد
متعادل با گرایش به سمت راهبرد سیستممحور تعیین گردید .اولویتهای فرآیندها نشان داد
فرآیندهای درونیسازی و بیرونیسازی باالترین اولویت و پس از آنها به ترتیب فرآیندهای ترکیب و
اجتماعیسازی اولویتهای بعدی برای بهبود در سازمان هستند.
بحث و نتیجه گیری
بررسیها حاکی از آن است که مدیریت دانش ،موضوعی است که در بخش خصوصی متولد شده ،رشد
یافته و در مورد پیشینۀ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی کمتر صحبت شده است .این موضوع
در مورد سازمانهای دولتی ،نوپا و در مراحل ابتدایی است و باید توجه ویژهای به آن شود .مدیریت
دانش اقدامی پرهزینه برای سازمان است؛ بنابراین ،نباید به وجود بیاید ،مگر اینکه دستیابی به اهداف
و مأموریت سازمانی از طریق آن قطعی باشد .تحقق این امر مستلزم انجام یک برنامهریزی راهبردی
دقیق برای مدیریت دانش در سازمان است .بنابراین در پژوهش حاضر با توجه به نقش اساسی وزارت
ورزش و جوانان در اعتالی ورزش کشور در سطح داخلی و بینالمللی و اهمیت دانش سازمانی به
عنوان یک منبع راهبردی و ارزشمند در عصر حاضر ،شناسایی راهبرد مدیریت دانش در این وزارتخانه
با استفاده از رویکرد پویا مدنظر قرار گرفت .از نظر هانسن و همکاران ،1سازمانهایی که از دانش به
طور کارآمد استفاده میکنند ،یک راهبرد را به طور عمده مورد استفاده قرار میدهند و از راهبرد دیگر
جهت پشتیبانی از راهبرد اصلی استفاده میکنند (هانسن و همکاران .)112 ،1999 ،بر اساس یافته-
1. Hansen et al
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های پژوهش ،راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان ،راهبرد متعادل با گرایش به سمت
راهبرد سیستممحور شناسایی شد .بنابراین ،راهبرد سیستممحور به عنوان راهبرد اصلی مدیریت دانش
در وزارت ورزش و جوانان و راهبرد انسانمحور به عنوان راهبرد مکمل در نظر گرفته میشود .در
اجرای راهبرد سیستممحور ،مستند کردن دانش و اطالعات کاربردی در مقیاس وسیع در پایگاههای
داده و سیستمهای اطالعاتی باید از اهم فعالیتهای عملیاتی اجرای راهبرد مدیریت دانش در این
وزارتخانه قرار گیرد .در اینصورت دانش ذخیره شده و استاندارد شده ،برای کارکنانی که به این منبع
راهبردی در سازمان نیاز دارند ،به راحتی قابل دسترسی و استفاده خواهد بود .راهبرد سیستممحور
به دنبال مستند کردن دانش تجربی است؛ بنابراین ،باید دانش در پایگاههای تخصصی کدگذاری و
ذخیره شود ،بهگونه ای که جستجو و بازیابی دانش ،تسهیل و تسریع گردد .این کار میتواند با بهره-
گیری مناسب و با برنامه از فناوری اطالعات و ارتباطات انجام شود.
تحلیل وضعیت فناوری اطالعات نشان داد ،وزارتخانه از حیث امکانات سختافزاری و نرمافزاری
سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی در وضعیت مطلوبی به سر میبرد .سیستمهای گزارشدهی سیستمی
و غیرسیستمی ،سیستمهای آموزش آنالین ،اتوماسیون قوی سازمانی ،سیستمهای داخلی اشتراك
دانش در هر بخش سازمانی و سایت سازمان از جمله این امکانات است؛ اما آنچه که باید مدنظر قرار
گیرد ،استفاده بهینه از این ابزار است ،که این امر با کمک راهبردهای مدیریت منابع انسانی همچون
سیستمهای پاداش و کنترل ،نظارت و ارزیابی عملکرد قابل اجرا خواهد بود.
همانطور که نتایج پژوهش نشان داد ،راهبرد انسانمحور به عنوان راهبرد مکمل در وزارت ورزش و
جوانان شناسایی شد .بنابراین الزم است در کنار جاری سازی راهبرد سیستممحور به عنوان راهبرد
اصلی ،اجرای راهبرد انسانمحور از طریق تشکیل گروها و تیمهای کاری و جلسات گروهی و استفاده
از مکانیزم های یادگیری سازمانی صورت پذیرد .از جمله این اقدامات می توان به تشکیل جلسات
هدفمند و سازمان یافته با حضور مدیران و کارکنان دانشی در راستای اشتراك دانش اشاره کرد.
آموزشهای ضمن خدمت از طریق آموزش استاد-شاگردی توسط کارکنان باتجربه و با دانش کاربردی
برای انتقال تجربه و دانش سازمانی به کارکنان جدید از دیگر اقدامات در این زمینه است .در اقدامات
مذکور دانش پنهانی که در ذهن افراد مستتر است با استفاده از روشهای گوناگون آشکارسازی ،ثبت
و ذخیره میگردد.
نتایج پژوهش ظهیری و همکاران ( ،)2015در تعیین راهبرد مدیریت دانش در سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران و پژوهش رزمی ( )2014در استفاده از رویکرد پویا بر اساس مدل نوناکا و
تاکوچی در انتخاب راهبرد مناسب مدیریت دانش در شرکت برق منطقهای خراسان ،همراستا با با
نتایج پژوهش حاضر است .رزمی نشان داد اگر چه نیاز به بهبود هر دو راهبرد سیستممحور و انسان-
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محور وجود دارد ،اما راهبرد سیستم محور اولویت بیشتری برای بهبود دارد .رویکرد پویا توسط الهی
و همکاران ( ) 2010در شرکت داروگر مورد استفاده قرار گرفت که نتایج نشان داد راهبرد مدیریت
دانش مطلوب در این شرکت نیز ،متعادل و متمایل به راهبرد سیستممحور است .این در حالی است
که نتایج پژوهشهای مولوی و همکاران ( )2014در یک واحد تحقیقاتی و پژوهش الهی و همکاران
( )2010در مورد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیم تمایل بیشتر راهبرد انتخابی به سمت راهبرد
انسانمحور را نشان میدهد .این تفاوت در راهبردهای شناسایی شده میتواند ناشی از تفاوت در نوع
ماموریت ،اهداف ،ساختار و فرهنگ سازمانی باشد.
مول 1به این نتیجه رسید که در سازمان ناسا راهبرد ترکیبی سیستممحور و انسانمحور بیش از
استفاده مجزا از این راهبردها ،موجب بهبود عملکرد میشود (مول .)114 ،2019 ،نتایج پژوهش دیواه
و موتوال ) 2014( 2نشان داد امکانات در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات همچون پایگاههای داده
داخلی و خارجی ،ایمیل ،پورتالها ،سیستمهای حسابداری و مالی مهمترین ابزار برای کسب و بازیابی
دانش در بخش سازمانهای دولتی آفریقا است .نتایج پژوهش اولوکپه )2012( 3در تدوین راهبرد
مدیریت دانش در یک سازمان دولتی (بانک مرکزی نیجریه) نشان داد ،راهبرد ترکیبی سیستممحور
و انسان محور و استفاده از مزایای هر دو راهبرد ،این سازمان را به اهداف دانشی خود که متأثر از
اهداف و مأموریتهای کلی سازمان می باشد ،میرساند.
در روش الهی و همکاران ( )1388وضعیت فرآیندهای خلق دانش بر اساس الگوی نوناکا و تاکوچی
نیز بر انتخاب راهبرد نهایی اثرگذار بود که این موضوع باعث میگردد راهبرد انتخابی ،در رده
راهبردهای پویا قرار گیرد .در اولویتبندی فرآیندهای مدیریت دانش در وزارتخانه ،با اولویتترین
فرآیند برای بهبود وضعیت در سازمان ،فرآیندی است که دارای ضریب همسویی باالتر و امتیاز پایینتر
است .چرا که امتیاز پایینتر نشان میدهد که این فرآیند دارای ضعف است و از طرفی بیشترین
همسویی را با عوامل تأثیرگذار سازمانی دارد .نتایج نشان داد در اجرای فرآیندهای مدیریت دانش،
فرآیند درونیسازی و بیرونیسازی (آشکارسازی) به عنوان دو اولویت اول نیازمند بهبود ،مطرح هستند
که این امر نشان دهندۀ اهمیت تبدیل دانش آشکار به پنهان (درونیسازی) و پنهان به آشکار (بیرونی-
سازی) در اجرای فرآیندهای دانشی ،با استفاده از اقدامات عملیاتی است .بنابراین ،فراهمسازی دانش
کاربردی و مؤثر در سیستمهای اطالعاتی برای کارکنانی که به این دانش نیازمندند (درونیسازی) و
انتقال دانش موجود در اذهان کارکنان با دانش و تجربه  ،به سیستمهای اطالعاتی (بیرونیسازی) باید
در اولویت اجرای فرآیندهای دانشی در سازمان قرار گیرد.
1. Moll
2. Dewah & Mutula
3. Oluikpe
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در محیط پویا و پیچیده امروزی ،برای سازمانها ضروری است که به طور مداوم ،دانش جدید را برای
اعتبار بخشی و کاربرد در خدمات و وظایف خود به کار گیرند .توجه به این امر در سازمانهای ورزشی
با توجه به نقش غیرقابل انکار آنها در ارتقای جایگاه ورزش کشور در ابعاد مختلف همگانی و قهرمانی
و سالمت افراد جامعه ،اجتنابناپذیر است .با مدیریت صحیح دانش در سازمانها ،دانش مورد نیاز در
هر زمان که الزم باشد می تواند بازیابی شود و مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین شناسایی راهبرد مؤثر
مدیریت دانش ،به عنوان یکی از مهمترین گامهای اولیه مدیریت دانش در سازمانهای ورزشی و
جاری سازی آن ،دانش ارزشمند را نه تنها برای مصارف داخلی سازمان ،بلکه برای اشتراك آن بین
دیگر سازمانهای ورزشی داخلی و خارجی فراهم میسازد و این تالش میتواند گامی بلند در جهت
مدیریت اثربخش این سرمایۀ ارزشمند در سازمانهای ورزشی و در نتیجه اعتالی ورزش کشور باشد.
در این راستا ،در پژوهش حاضر انتخاب راهبرد مناسب مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان مورد
توجه قرار گرفت و راهبرد سیستممحور به عنوان راهبرد اصلی در این سازمان شناسایی گردید.
جاریسازی راهبرد سیستممحور ،باعث میگردد موانعی همچون عدم ثبات مدیریت در بخش دولتی
و خارج شدن افراد باتجربه در اثر بازنشستگی باعث خروج دانش از سازمان نشود و دانش مطلوب در
سازمان تولید ،کسب ،ذخیره و در زمان مورد نیاز مورد بازیابی قرار گیرد .همانطور که نتایج پژوهش
تئوچاریس و سیرینتزیس )2016( 1نیز نشان داد ،این امری واضح است ،زمانی که کارمندان سازمان-
های دولتی توسط سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر ذخیره دانش پنهان پشتیبانی شوند ،خدمات بهتری
ارائه میدهند .بنابراین الزم است مدیران سازمان ،با فراهم آوردن فناوری و سیستمهای اطالعاتی روز
دنیا ،که ثبت و ذخیرهسازی و اشتراك دانش در سازمانها را هر روز با اثربخشی و سهولت بیشتری
همراه میکند ،دستیابی به اهداف راهبرد سیستممحور را تسهیل کنند .بهکارگیری کارگروه مدیریت
دانش در سازمانهای بزرگی همچون وزارت ورزش و جوانان متشکل از مدیران با دانش و تجربه (منابع
انسانی درونسازمانی) و همچنین افراد متخصص در حوزه مدیریت دانش (منابع انسانی برونسازمانی)،
میتواند جاری سازی راهبردهای مدیریت دانش و اقدامات عملیاتی در این زمینه را با تلفیق دانش
مدیران ورزشی و افراد خبره در حوزه مدیریت دانش با اثربخشی بیشتری همراه سازد.
تقدیر و تشکر
در نهایت ،از تمامی مشاوران و مدیران سطوح مختلف سازمانی در وزارت ورزش و جوانان که ما را در
انجام این تحقیق یاری رساندند کمال تشکر و قدرانی را داریم.
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Abstract
Increasing opportunities for physical activity in schools is recognized as a global priority
among school-age children and adolescents. Since the state of physical activity in some
countries has not yet reached the recommended level of the World Health Organization
(WHO), the aim of this study was to pay attention to the role of school in creating
opportunities for physical activity and drawing a comparative framework of issues related
to school sports including assessing the quality of physical education (time, content and
expertise of teacher), national strategies and extracurricular programs according to the
Comprehensive School Physical Activity Program (CSPAP). This comparative study was
conducted using the Bereday method. Exploring the methods of execution in the best
educational systems of the world (Finland, Denmark, Germany, the United Kingdom, and
the United States) that have a CSPAP indicated that many countries designed and
implemented physical activity initiatives, increasing the physical activity opportunities
available to children before, during and after school. It can also compensate for the lack
of physical activity hours in the school's physical education lesson.

Keywords: School Sports, Comprehensive School Physical Activity Program,
Physical Activity Opportunity
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Extended Abstract
Background and Purpose
The new global action plan on Physical Activity (PA) of the World Health
Organization (WHO), introduces sports, and PA as the main factors in the quality
of life, physical and mental health of people (1). Therefore, creating and
promoting PA opportunities in schools has become a global priority among
school-aged children and adolescents (2). Since the situation of PA in some
countries has not reached the level of the recommendations of the WHO yet, the
aim of this study was to concentrate on the role of school in creating opportunities
for PA and promoting interest and active lifestyle among children and adolescents.
Hence, in the first step, the quality of this course should be controlled as part of
quality management for schools and in the next step, should be regarded to
incentive plans and opportunities beyond the training program.

Materials and Methods
This applied descriptive and comparative study was conducted based on the
Bereday method (3). The population of the current study was the sports program
of schools in all countries, and the sample was selected using purposive methods
of Finland, Denmark, Germany, the United Kingdom (UK) and the United States
of America (USA). The countries selected in the present study, in addition to
having the best and most well-known educational systems in the world are also
pioneers in providing Comprehensive School Physical Activity Program
(CSPAP).
Research materials in systematic library study were performed using the method
of taking notes in national documents of different countries, international reports,
articles and some international studies. The search was conducted using multiple
search engines and databases such as Science Direct, Google Scholar and
Research Gate, as well as through the websites of EU member states and related
ministries of education. Over 100 selected European and American articles and
documents during 2008-2020 were reviewed. Accurate national information on
the situation of school sports and comprehensive PA program for schools and
initiatives of countries to increase the level of PA of children and adolescents were
downloaded from the information pages of countries by the Regional Office of
the WHO, European Commission, European Physical Education Association
Seminar (2018) and the website of the Ministry of Education. Of course, two
resources for collecting information about the curriculum of PE and PA existed in
this research depending on the concentration or non-concentration of course
planning in schools. In countries that have a centralized education system to
collect information, refer to the documents of the ministry or organization that
runs the central education system. But, in countries where there is a decentralized
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curriculum, national recommendations for physical education programs were
mentioned.

Results
Research results showed that in the USA, school sports activities were organized
in the direction of the national standard arranged by the National Association of
Sports and Physical Education. In Germany, though each state has retained
jurisdiction for planning, there are General and common policies by the federal
for all states, that are necessary to implement for them. Decentralization in
Denmark is the basis for allocating time for teachers and resources for school
budget activities. Some areas such as human resource management and operations
have been decentralized from the state level to the local level such as
municipalities. Other areas like curriculum, goals, and responsibility are statelevel. In Finland and the UK, central authorities determine the top management
levels, framework and content characteristics of the obligatory curriculum and
minimum content to be taught. Local education authorities and teachers arrange
detailed curriculum. In addition, schools can make a decision about teaching time
and how to divide the curriculum. According to the centralized education system
in Iran, all measures, including general and partial, are prepared at the national
level, and the teacher is merely the administrator and facilitator of the prepared
programs.
Examining the characteristics related to the quality of Physical Education (PE)
lessons demonstrated that the general purpose of PE in most countries was to
promote the physical, psychological, social and moral development of students
and guide them into lifelong PA. In terms of teaching content, there are some
independent schools in some countries such as Denmark, Germany and the USA,
while in the UK, Wales, Northern Ireland, and Iran, schools have common
contents and are dependent. When comparing the taught time earmarked for PE
by primary and general secondary levels, the differences between countries were
substantial. In elementary education, the average weekly teaching time varied
between 90 (in Finland and Iran) to 180 minutes (in Germany). At the secondary
level, these figures ranged from 90 (in Denmark and Iran) to 225 minutes (in the
USA). A comparative study of selected documents suggested that PE in
elementary schools was taught by general or specialized teachers, depending on
the availability, independence, and resources of the school. In high schools, the
picture of countries was more uniform, and the PE teachers run classrooms.
Moreover, the findings represented that unfortunately in most countries, the time
allocated to PE was not enough to cover the recommendations of the WHO. For
this reason, the countries surveyed have developed strategies to encourage young
people to engage in PA, most of which have been based on a CSPAP (see table1).
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Table1- School and extracurricular proposals implemented for the promotion and
implementation of sports practice and PA.
Country
School strategies
Extracurricular strategies
Let’s Move Active Schools (LMAS)
The goal of LMAS is to strategically
assist in the accumulation of the
USA
recommended 60 minutes of moderateto-vigorous physical activity (MVPA)
by making PE and PA a priority in
schools.
National recommendations
for P.A. and the promotion
of P.A. were designed in the
context of the national
Germany
action plan "in the form",
the national initiative to
promote healthy diets and
P.A.
"On the move" is a government action
program launched in 2010 to establish a
Finland
culture of P.A. in Finnish schools.
Active breaks and before and after
school activities are key elements.
45 minutes of daily P.A. in schools.
In addition to P.E. classes, they are
required 45 minutes of daily P.A. (about
Denmark
150 hours/year) in primary and
secondary public high schools to
improve students' learning, health and
well-being.
In Scotland, the "Active School"
program offers more opportunities for
higher quality participation in sport and
P.A. before school, during the lunch
hour and after school, and also develops
UK
effective pathways between schools and
local sports clubs. Sport Scotland works
in partnership with all 32 local
authorities to invest and support the
Active Schools Network.
Generalize extracurricular
activities Including inIran
school sports olympiads,
Dynamic yard and Morning
exercise.
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Conclusion
Comprehensive and multi-component approaches that help improve PA in
children and adolescents are of international importance. The PA initiatives
examined in this study, which are designed and implemented to stimulate students'
interest and PA, seek to increase the opportunities for PA available to children
before, during and after school, and may also compensate for the lack of PA hours
in school PE. In these countries, the school program PE is central to the framework
and includes other components such as staff involvement, and family and
community involvement. The reason for this is that implementing initiatives
requires strong support from school leadership and staff involvement. In
particular, a PE teacher who knows the school environment, parents, and
community is in an ideal position to lead, develop and implement programs.
Besides these approaches, coordinated and multilevel actions should be taken to
improve participation in PA. Since increasing PA can almost be considered an
ideal public health measure, it is suggested that the environment be changed to
support active lifestyles by informing health and educational sports organizations.

Keywords
School Sports, Comprehensive School Physical Activity Program, Physical
Activity Opportunity.
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مقالة پژوهشی

مطالعه تطبیقی ورزش مدارس کشورهای فنالند ،دانمارک ،آلمان ،بریتانیا،
ایاالت متحده آمریکا و ایران

1

صدیقه جمشیدی عینی ،1سید محمد حسین رضوی ،2مرتضی دوستی

3

 .1دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی ،پردیس دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 .2استاد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران (نویسندۀ
مسئول)
 .3دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
تاریخ دریافت1399/04/15 :
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چکیده
افزایش فرصتهای فعالیت بدنی در مدارس به عنوان یک اولویت جهانی در بین کودکان و نوجوانان در سنین
مدرسه شناخته شده است .از آنجا که وضعیت فعالیت بدنی در برخی از کشورها هنوز به میزان توصیههای
سازمان بهداشت جهانی نرسیده است ،هدف این پژوهش توجه به نقش مدرسه در ایجاد فرصتهای فعالیت
بدنی و ترسیم چارچوبی تطبیقی از موضوعات مرتبط با ورزش مدارس از جمله بررسی کیفیت درس تربیت
بدنی (زمان ،محتوی و تخصص معلمان) ،استراتژیهای ملی کشورها و فوق برنامهها با توجه به چارچوب برنامه
جامع فعالیت بدنی مدرسه است .این پژوهش از نوع مطالعات تطبیقی است و با استفاده از روش بردی انجام
شده است .کاوش در شیوههای اجرایی بهترین سیستمهای آموزشی دنیا (فنالند ،دانمارک ،آلمان ،بریتانیا،
ایاالت متحده) که دارای برنامه جامع در زمینة فعالیت بدنی در مدرسه بودهاند ،نشان میدهد که بسیاری از
کشورها ابتکار فعالیتهای بدنی را طراحی و اجرا نمودهاند که درصدد افزایش فرصتهای فعالیت بدنی در
دسترس کودکان قبل ،حین و بعد از مدرسه است و میتواند کمبود ساعات فعالیت بدنی در درس تربیت بدنی
مدارس را نیز جبران نماید.
واژگانکلیدی :ورزش مدارس ،برنامه جامع فعالیت بدنی مدرسه ،فرصت فعالیت بدنی.
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مقدمه
پایههای رفتار فعال بدنی ،در اوایل زندگی شکل میگیرد و آموزش و پرورش به عنوان مهمتـرین و
گستردهترین نهاد فرهنگی و اجتماعی کشور بیشترین تأثیر را بر کودکان و نوجوانان دارد (هیلز،1
 .)2015چرا که فعالیت بدنی در مدرسه و در دوران کودکی و نوجوانی ،فرصتی عالی برای یادگیری و
تمرین مهارتهایی است که باعث تقویت آمادگی جسمانی و سالمتی مادام العمر (جانسن)2010 ،2
و افزایش ضریب هوشی در جهت یادگیری مطالب علمی و به دنبال آن توسعه علمی در کشور میشود
(میناسیان .)2016 ،اگر چه نشستن بخشی ذاتی از طبیعت انسان است اما عدم تحرک بدنی ،یک
سبک زندگی غیر فعال و چاقی احتمالی و همبسته یک پدیده گسترده در سراسر جهان است (گالوتا،3
 )2016که به عنوان یکی از جدیترین چالشهای جهانی بهداشت عمومی در قرن بیست و یکم
شناخته میشود (بلر .)2009 ،4سازمان بهداشت جهانی 5نیز عدم تحرک بدنی را چهارمین عامل خطر
مرگ و میر در جهان معرفی نموده است (کاتسارُوا .)2016 ،6در دهههای اخیر ،اطالعات مربوط به
افزایش میزان عدم تحرک جسمی در بین افراد در سنین رشد ،افزایش چشم گیری داشته (نینگ
ژائو ) 2019 ،7و سبب باال رفتن چاقی و اضافه وزن در بین کودکان و نوجوانان شده است .طی
برآوردهای انجام شده در سال  ،2016تعداد کودکان چاق در سنین دبستان و نوجوانی نسبت به چهار
دهه گذشته با افزایش ده برابری ،از  11میلیون به  124میلیون نفر رسیده است؛ این در حالی است
که در این آمار 216 ،میلیون کودک دارای اضافه وزن بودهاند و در طبقه چاقی قرار نگرفتهاند (سازمان
بهداشت جهانی  .)2018 ،dاهمیت توجه به چاقی در دوران کودکی و نوجوانانی به چندین دلیل است:
 )1با خطر بیشتر و بروز زودرس اختالالت مزمن مانند بیماری های قلبی و دیابت نوع  2همراه است؛
 )2دارای عواقب روانشناختی نامطلوب بوده و پیشرفت تحصیلی را پایین میآورد؛  )3احتماالً منجر به
اضافه وزن و چاقی مادام العمر خواهد شد .حتی اگر چاقی و اضافه وزن در دوران کودکی و نوجوانی
عوارض طبی قابل مشاهدهای نداشته باشد ولی در دهههای بعد ،میتواند سبب کاهش کارایی اجتماعی
فرد و تحمیل هزینههای گزاف به خانواده و نظام بهداشتی شود (حبیبی.)2015 ،

1. Hills, Dengel & Lubans
2. Janssen & Leblanc
3. Gallotta & etal
4. Blair
)5. World Health Organization )WHO
6. Katsarova
7. Ning Zhao, Ping Dong, Wu, Ling Wang, Ullah & Fen Fu
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ورزش و فعالیت بدنی یک عنصر کلیدی در مبارزه با چاقی کودکان است (میسینگ )2019 ،1که
سبب بهبود ترکیب بدن ،تنفس ،سالمت قلبی و عروقی و استخوانها و نشانگرهای بیولوژیکی متابولیک
میشود .عالوه بر این ،فعالیت بدنی جوانان میتواند اثرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم بر سالمتی
بزرگسالی داشته باشد که نشان از اهمیت شروع فعالیت بدنی در اوایل زندگی است (وزارت بهداشت
و خدمات انسانی ایاالت متحده .)2008 ،2سازمان بهداشت جهانی نیز به اهمیت فعالیت بدنی به عنوان
عامل اصلی کیفیت زندگی ،سالمت جسم و روان افراد تأکید نموده است و برای پیشگیری از روند
چاقی 150 ،دقیقه در هفته فعالیت هوازی برای بزرگساالن و حداقل  60دقیقه در روز فعالیت بدنی
متوسط تا شدید برای جوانان و کودکان توصیه مینماید (سازمان بهداشت جهانی .)2016 ،در حال
حاضر تناقضی که در این رابطه وجود دارد این است که علی رغم افزایش نگرانیها در مورد تندرستی
و افزایش توصیه به انجام فعالیت جسمانی ،اکثریت افراد جامعه از جنبه جسمانی کم تحرک میباشند
(میناسیان .)2016 ،تقریبا  81درصد از نوجوانان در جهان ( %78پسران %84 ،دختران) پایینتر از
حداقل حدود توصیه شده ،فعالیت دارند (سازمان بهداشت جهانی .)2018 ،d
سازمان بهداشت جهانی با برنامه جدید -افراد فعالتر برای دنیای سالمتر -3تأکید مینماید که با تغییر
در الگوی سبک زندگی ،میتوان فعالیت بدنی منظم را با توجه به توانایی افراد در طول زندگی ایجاد
کرد .این برنامه به درخواست دولتها برای داشتن دستورالعملهای بهروز در مورد سیاستهای مؤثر
برای افزایش فعالیت بدنی افراد جامعه پاسخ میدهد .این برنامه از چهار هدف استراتژیک تشکیل شده
که عبارتند از  .1ایجاد جوامع فعال (هنجارها و رفتارهای اجتماعی)؛  .2ایجاد محیطهای زندگی فعال
(فضاها و مکانها)؛  .3ترویج شیوههای زندگی فعال (برنامهها و فرصتها) و  .4تمرکز سیستمهای
دولتی به سمت ارتقای فعالیتهای بدنی و سالمت (اهرمهای سیاسی و دولتی) (سازمان بهداشت
جهانی .)2018 ،c
با توجه به تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف که مدارس را به عنوان مراکز اصلی و کانون
مداخالت پیشگیری از چاقی معرفی نمودهاند و البته سازمان بهداشت جهانی که آموزش با کیفیت
برای همه دختران و پسران را به منظور کاهش رفتارهای بیتحرک و ارتقای فعالیتهای بدنی و ایجاد
محیطهای یادگیری بهتر ،دارای اهمیت میداند (د.آنا)2019 ،4؛ نقش اساسی فضای آموزشی بیش از
پیش مشخص میشود .مهمترین دالیلی که مدارس را محیط مناسبی برای توسعه فعالیت بدنی
میداند عبارتند از
1. Messing & et al
)2. USDHHS (United States Department of Health and Human Services
3. More active people for a healthier world
4. D'Anna, Forte & Gomez
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• میزان دسترسی :مدارس در تمام مناطق وجود دارند و کودکان و نوجوانان میتوانند به آسانی به
آن دسترسی پیدا کنند.
• زمان و دامنه فعالیت :مدارس ساالنه حدوداً  180روز در سال را با دانش آموزان در ارتباط هستند.
(کاتسارُوا.)2016 ،

• وجود پرسنل کافی و تجهیزات :مدارس تا حدودی زمینه الزم را در اختیار دارند .با توجه به
محدودیت منابع ،افزایش جمعیت و رشد نیازها در عصر حاضر ،این امر بیش از هر زمان دیگری
اهمیت دارد (میناسیان.)2016 ،

• کاهش رفتارهای بیتحرک :دانش آموزان حدودا  7-8ساعت از زمان بیداری خود را به صورت غیر
فعال صرف مدرسه و مطالعه می نمایند .بنابراین مدارس ،فرصت مناسبی برای کاهش رفتارهای
بیتحرک و افزایش آگاهی آنان است.

• پیوند با اجتماع :پتانسیل گسترش ورزش در مدارس تأثیر بیشتری بر جوانان و خانوادههای آنها در
گسترش فرهنگ فعالیت بدنی در جامعه دارد (بهداشت عمومی انگلستان.)2019 ،1
کمیسیون اروپا 2در مقالۀ خود در مورد ورزش اظهار داشت که ورزش در مدارس شامل دروس اجباری
تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه است که میتواند سبب آموزش مهارتها و مزایای سالمتی شود.
تربیت بدنی که در برنامهدرسی ملی اکثر کشورها الزامی است ،فرصت منحصر بهفردی برای رشد سواد
بدنی 3است .یک فرد با سواد به لحاظ بدنی فردی است که دانش ،مهارتها و اعتماد به نفس برای
کسب لذت مادام العمر از فعالیت بدنی را دارد (انجمن مربیان تربیت بدنی و سالمت آمریکا.)2015 ،4
عالوه بر این در برخی از کشورها ،بر اهمیت فعالیت بدنی و ورزش به عنوان یک روش مفید برای
استفاده از وقت آزاد نیز تأکید نمودهاند (کمیسیون اروپا .)2013 ،بدین منظور محیط مدارس باید
فرصت و فضاهای مناسبی برای فعالیت بدنی تعداد زیادی از کودکان برای مدت طوالنی را فراهم سازد
(مانتجز.)2012 ،5
در یک رویکرد جامع برای ارتقای فعالیت بدنی در مدارس میبایست چند مؤلفه را در نظر گرفت.
برنامه جامع فعالیت بدنی مدرسه 6یک رویکرد چند وجهی است و مدارس با کمک آن میتوانند از
همه فرصت ها برای افزایش فعالیت بدنی دانش آموزان استفاده کنند تا دانش ،مهارت و اعتماد به نفس
فعال بودن در طول زندگی را در کودکان و نوجوانان توسعه دهند .مؤلفههای موجود در این برنامه

1. Public Health England
2. European Commission
3. physical literacy
)4. Society of Health and Physical Educators (SHAPE America
5. Mantjes, Jones, Corder & et al
)6. Comprehensive School Physical Activity Program (CSPAP
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عبارتند از  -1تربیت بدنی با کیفیت (به عنوان پایه و اساس)؛  -2فعالیت بدنی قبل و بعد از مدرسه؛
 -3فعالیت بدنی در کالس درس؛  -4مشارکت کارکنان؛  -5تعامل خانواده و اجتماع.
بنابراین به جز کالس درس تربیت بدنی ،ورزش در مدارس را میتوان به چهار نوع تقسیم نمود:
 .1استراحت فعال در زنگهای تفریح :استراحت فعال شامل فرصتهایی برای فعالیت بدنی و
زیرساختهای مناسب ،مانند مسیرهای پیاده روی در حیاط مدرسه ،امکانات کافی برای زمین بازی و
دسترسی به تجهیزات است (سازمان بهداشت جهانی .)2018 ،a
 .2ایجاد استراحت فعال در ساعات دروس :استراحت فعال درون کالس درس شامل فعالیت بدنی
مختصر و ساختار یافته در طول درس است تا دورههای طوالنی نشستن را از بین ببرد .به عنوان مثال
در اسلوونی ،معلمان دروس غیر تربیت بدنی ،تشویق میشوند گاهی اوقات درسهای کالس خود را
برای زمان سالمتی 1قطع نمایند و در این وقفه مختصر ،دانش آموزان فعالیتهای حرکتی و آرامشی
انجام میدهند (مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها .)2018 ،ارزیابی این ابتکار نشان داد که
گنجاندن فعالیت بدنی در سایر دروس مانند زبان (دانمارکی) و ریاضیات ،باعث بهبود رفاه و یادگیری
دانش آموزان میشود .عالوه بر این دانش آموزان در کالسها ساکتتر هستند و تمرکز و توانایی بهتری
برای یادگیری دارند (سازمان بهداشت جهانی.)2018 ،
 .3ایجاد فرهنگ سفر فعال به مدرسه :ارتقای حمل و نقل فعال به مدرسه یکی دیگر از راهکارهای
مؤثر برای ارتقای فعالیت بدنی در بین کودکان و نوجوانان است .سفر فعال به هر نوع سفر غیر موتوری
از جمله پیاده روی ،دوچرخه سواری ،اسکیت بورد و غیره که برای افزایش فعالیتهای بدنی شناخته
میشود ،اشاره دارد.
 .4ایجاد فعالیتهای فوق برنامه در ساعات بیرون از مدرسه :در قالب کانونهای ورزشی و اردوها .همۀ
این مؤلفهها این پتانسیلها را دارند که بتوانند در دستیابی به سطح فعالیتهای بدنی توصیه شده
روزانه نقش داشته باشند .اهداف این برنامه نیز عبارتند از  )1ارائه انواع فعالیتهای بدنی مبتنی بر
مدرسه (بهمنظور دستیابی کلیه دانش آموزان به  60دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید روزانه)؛
 )2ایجاد هماهنگی بین مؤلفهها برای به حداکثر رساندن درک ،کاربرد و تمرین دانش و مهارتهای
آموخته شده در تربیت بدنی ،به گونهای که کلیه دانش آموزان برای یک عمر فعالیت بدنی کامالً از
نظر جسمی آموخته و مجهز باشند (مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها .)2013 ،2از نظر انجمن مربیان
تربیت بدنی و بهداشت آمریکا ،برای اجرای برنامه تربیت بدنی با کیفیت باید مؤلفههای فرصت
یادگیری ،محتوای معنادار ،دستوالعمل مناسب و ارزیابی دانش آموز و برنامه را در نظر گرفت.
1. The Health Minute
2. Centers for Disease Control and Prevention
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بررسی طیف وسیعی از تحقیقات ،نشان میدهد که برنامههای ساختارمند در برنامه درسی رسمی
مدارس ،از جمله مداخالت مربوط به درس تربیت بدنی ،تأثیر مثبتی بر رفتار فعالیت بدنی در کودکان
دارد (بهداشت عمومی انگلستان و میسینگ .)2019 ،گروفیک )2020( 1نیز در پژوهشی به مقایسه
دو سیستم مختلف آموزشی لهستان و جمهوری چک که به ترتیب چهار و دو درس تربیت بدنی در
هفته داشت ،پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که دروس تربیت بدنی بیشتر با افزایش فعالیت بدنی
شدید روزانه در نوجوانان همراه است .بنابراین افزایش تعداد ساعت درس تربیت بدنی ،یک استراتژی
کلیدی برای ارتقای فعالیت بدنی در سطح مدارس است که عالوه بر افزایش ضریب هوشی ،باعث
بهبود کیفیت درس تربیت بدنی و باال رفتن زمان صرف شده در فعالیت بدنی با شدت متوسط میشود.
بنابراین تأثیر زیادی بر کل فعالیت بدنی روزانه در دانش آموزان میگذارد .کودالک )2020( 2نیز
اظهار داشت هنگام ایجاد شرایط برای ارتقای سطح فعالیت بدنی نوجوانان ،الزم است انواع دلخواه
فعالیت بدنی آنان را در نظر گرفت .میسینگ ( )2019در مطالعه خود نشان داد که چون استفاده از
مداخالت چند جزی موفقتر از مداخالت تک جزئی است بنابراین میبایست فعالیتهای قبل و بعد از
مدرسه را جدی گرفت .به خصوص بخشهایی مانند درس تربیت بدنی و صبحگاه ،که منابع مهمی
برای درگیری پسران و دختران در فعالیت بدنی متوسط تا شدید هستند .در این زمینه ،باال بودن
میزان حضور دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اثربخشی برنامه را ارتقا میدهد
(میسینگ2019 ،؛ کوبل .)2017 ،3ضمناً برای اجرای موضوعهای مربوط به محتوای درس تربیت
بدنی ،بحث فضا و تجهیزات بسیار اهمیت دارد .تغییر محیط مدرسه به ویژه تهیه تجهیزات و زمینهای
بازی در فعالیت بدنی کودکان در مدرسه تأثیر دارد و استفاده از عالئم زمین بازی میتواند باعث
افزایش فعالیت بدنی در کودکان در هنگام زنگهای تفریح و یا استراحتهای بین دروس شود
(اسکاالنته2014 ،4؛ ملیجی .)2018 ،بنابراین ،ورزش در مدارس فقط به آموزش مهارتهای بدنی
محدود نمیشود و صرفاً از بعد تفریحی برخوردار نیست .اهدافی که فراتر از تربیت بدنی و ورزش است
(از جمله سالمتی ،پیشرفت شخصی و مشارکت اجتماعی) سبب شده که تربیت بدنی مفهوم بازی به
شکل آزاد یا حکم ساعت تنفس میان دو کالس را نداشته باشد .بنابراین معلم تربیت بدنی نقش بسیار
مهمی در پرورش دانش آموزان به معنی رشد آنها در ابعاد مختلف دارد (کمیسیون اروپا .)2013 ،در
نتیجه میبایست خطمشیها ،جدول زمانی و برنامههای درسی به گونهای در نظر گرفته شود که
فرصت کافی برای فعالیت جسمانی کودکان در طول روز فراهم نماید (کوبل)2017 ،
1. Groffik
2. Kudlacek
3. Kobel, Kettner, Lämmle & Steinacker
4. Escalante
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با توجه به اینکه انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید ،کارا و اثربخش از تواناییها ،امکانات و منابع
در دسترس خود بوده است و اینکه در اکثر کشورها ،دولت کنترل بخش آموزش را به عهده دارد و
همکاری مؤثر بین نظام آموزش و سالمت میتواند به ایجاد محیطهای سالم در مدارس و ترویج
آموزش تغذیه و فعالیت بدنی در آنان کمک نماید (سازمان بهداشت جهانی ،)2017 ،مسئله اصلی
تحقیق این بود که در سطح اروپا و در کشورهای توسعه یافته به منظور ارتقای ورزش مدارس همچنین
دستیابی به میزان توصیه شده فعالیت بدنی روزانه در کودکان و نوجوانان از چه راهبردهایی استفاده
کرده و چه تغییراتی در برنامۀ ورزش مدارس لحاظ نمودهاند .بنابراین ،اهداف جزئی عبارتند از )1
بررسی کیفیت درس تربیت بدنی در کشورهای مورد مطالعه به منظور پاسخگوی به سطح فعالیت
بدنی مطلوب ؛  )2بررسی استراتژی مدارس و فوق برنامهها در کشورهای مورد مطالعه و  )3بررسی
راهکارهای کشورهای مورد مطالعه برای کمبود ساعت فعالیت بدنی در مدارس .در نهایت ،با مقایسه
یافتههای تحقیق با وضعیت ایران راهکارهای مفیدی برای بهبود ورزش مدارس در کشور ارائه نمایند.
روش پژوهش
بردی1

این تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع پژوهشهای تطبیقی است .از روش چهار مرحلهای
(توصیف ،تفسیر ،هم جواری و مقایسه) که معموالً در مطالعات تطبیقی به کار برده میشود ،استفاده
شده و بر همین اساس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (بردی 1964 ،به نقل از بنی عامریان،
 .)2015جامعه آماری پژوهش ،برنامۀ ورزش مدارس کلیه کشورها بود و نمونه آماری به روش هدفمند
کشورهای فنالند ،دانمارک ،آلمان ،بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا انتخاب شدند که در تدوین برنامه
جامع فعالیت بدنی در مدارس پیشگام بودهاند .ابزار پژوهش مطالعه کتابخانهای نظاممند با استفاده از
روش فیشبرداری از بین اسناد ملی کشورهای مختلف ،گزارشهای بین المللی ،مقاالت و برخی
بررسیهای بین المللی انجام شد .جستجو از طریق موتورهای جستجو مختلف و از پایگاههای داده
مانند ساینس دایرکت ،2گوگل اسکوالر 3و ریسرچ گیت 4و همچنین از طریق وب سایتهای کشورهای
مختلف عضو اتحادیه اروپا و وزارتخانههای آموزشی مرتبط انجام گرفت .نزدیک به  100مقاله و اسناد
منتخب اروپایی و آمریکایی از سال  2008تا  2020مورد بررسی قرار گرفت .اطالعات دقیق ملی از
وضعیت ورزش مدارس و برنامه جامع فعالیت ب دنی در مدارس و ابتکارات کشورها به منظور افزایش
سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان ،از صفحههای اطالعاتی کشورها توسط دفتر منطقهای سازمان
1. Bereday
2. Science Direct
3. Google Scholar
4. Research Gate
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بهداشت جهانی ،کمیسیون اروپا ،سمینار انجمن تربیت بدنی اروپا )2018( 1و وب سایت وزارت آموزش
دریافت گردید.
نتایج
جدول  -1مقایسه ویژگیهای کشورهای مورد بررسی
جمعیت به

تقسیمات

مساحت
Km2
8/900/000

330/000/000

آلمان

357/386

82/521/653

فنالند
دانمارک

338/145
43/094

5/503/297
5/748/769

جمهوری فدرال
جمهوری فدرال دموکراتیک
پارلمانی
جمهوری
پادشاهی مشروطه

 19منطقه
پنج استان

بریتانیا کبیر

242/495

67/842/000

سلطنت مشروطه و نظام پارلمانی

چهار کشور

1/648/195

82/000/000

جمهوری اسالمی

 31استان

نام کشور
ایاالت متحده آمریکا

ایران

نوع حکومت

نفر

کشوری
 50ایالت
 16ایالت

سئوال اول :در کشورهای مورد مطالعه ،کیفیت درس تربیت بدنی به منظور پاسخگوی به سطح فعالیت
بدنی مطلوب در کودکان و نوجوانان چگونه است ؟
جدول  -2مقایسه تمرکز ساختار سازمانی در تدوین برنامه درسی در کشورهای مورد مطالعه

نام کشور

نوع برنامه ریزی درسی

الگوی برنامه
ریزی درسی

برنامه درسی

استاندارد استانی/

ملی

ایالتی

اختیار تعدیل و
تغییر توسط
مدارس

ایاالت متحده آمریکا

غیر متمرکز

*

*

آلمان

غیر متمرکز

*

*

فنالند
دانمارک

غیر متمرکز
غیر متمرکز

*

*
*

بریتانیا کبیر

غیر متمرکز

*

*

-

-

ایران

متمرکز

*

*

1. European Physical Education Association EUPEA
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از لحاظ نوع برنامه ریزی درسی و میزان انعطاف برنامه ،کشورهای ایاالت متحده آمریکا ،آلمان ،فنالند،
دانمارک و بریتانیا ،چون به صورت غیر متمرکز اداره میشوند ،نظام آموزش ملی وجود ندارد .در ایاالت
متحده آمریکا فعالیتهای ورزشی در راستای استاندارد ملی که توسط انجمن ملی ورزش و تربیت
بدنی طراحی شده ،برنامه ریزی میشوند .در آلمان نیز با وجود اینکه هر ایالت تا حدودی اختیار
برنامه ریزی را برای خود محفوظ داشته است ،اما سیاستهای کلی مشترکی توسط دولت فدرال
برای تمام ایالتها وجود دارد که اجرای آن برای همگی ضروری است .حتی در سطح هر یک از
ایالتها نیز با وجود اختیارات وسیعی که معلمان دارا هستند ،کتاب درسی مورد نظر آنها باید به
تأیید وزارتخانه مسئول در آن ایالت برسد .عدم تمرکز در دانمارک مبنای تخصیص وقت برای معلمان
و منابع برای فعالیتهای بودجه مدرسه است .برخی از حوزهها ،مانند مدیریت منابع انسانی و عملیات،
از سطح ایالتی به سطح محلی مانند شهرداریها غیرمتمرکز شدهاند .در حالی که حوزه های دیگر
مانند برنامه درسی ،اهداف و پاسخگویی ،در سطح ایالت قرار دارند.
در بریتانیا ،مقامات مرکزی سطوح باالی مدیریت ،چهارچوب و ویژگیهای محتوای برنامۀ درسی
اجباری و حداقل محتوایی که باید تدریس شود ،تعیین مـیکنند .مقامات محلی آموزشی و معلمان،
برنامههای درسی تفصیلی را تنظیم مینمایند .در ضمن ،مدارس میتوانند درباره زمان آموزش و
تقسیم بندی برنامه درسی تصمیمگیری کنند .در انگلستان و ولز وزارت آموزش و پرورش ،مسئول
نظارت و بازنگری برنامههای درسی است .افزون بر آن ،مقامات محلی آموزش و پـرورش ،هیـأت
مـدیره و مدیر مدرسه ،مسئول اجرا و ارزشیابی و بازنگری برنامههای درسی هستند .وزارت آموزش و
هیأت ملی آموزش فنالند ،اندکی با سایر کشورهایی که نظام غیر متمرکز دارند متفاوت است؛ چرا که
برنامههای گسترده آموزش ملی ،محتوای برنامههای آموزشی را تعیین مینماید و در اختیار معلمان و
مدارس قرار میدهد و معلمان مدارس از پاسخگویی انعطاف پذیر که تأثیر مثبت عمدهای در آموزش
و در یادگیری دانش آموزان دارد ،بهره میگیرند .به عبارت دیگر در این سیستم ،ارزیابی یادگیری
دانش آموزان بیشتر بر اساس آزمونهای ساخته شده توسط معلم است.
بر اساس سیستم آموزسی متمرکز در ایران ،برنامههای درسی ،اهداف ،تخصیص زمان آموزش و نحوه
ارزیابی دانش آموزان و سیاستهای مربوط به تحصیص اعتبار و تأمین نیرو در سطح ملی تدوین
میگردد و معلم مجری و تسهیلگر برنامههای تدوین شده است.
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جدول  -3مقایسه اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در کشورهای مورد مطالعه
حیطهها

حیطه
شناختی

حیطه
عاطفی

اهداف
افزایش دانش و اطالعات مربوط به
تناسب اندام و تمرین بدنی و استفاده از
این دانش
افزایش دانش و اطالعات در مورد
بهداشت ،ایمنی فعالیت بدنی ،تغذیه و
استفاده از این دانش
افزایش دانش و اطالعات در مورد
ورزش و مهارتهای حرکتی ،توانایی
تجزیه و تحلیل حرکات و اجزای
تکنیکها و
کسب
حرکت،
استراتژیهای بازی و استفاده از این
دانش
ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به
فعالیتهای بدنی و تمایل به شرکت در
بازیهای جسمی و انواع ورزشها و
فعالیتهای بدنی منظم و عادات
سالمتی
توسعه مثبت نسبت به قوانین بازی و
احترام به آنها و انجام آنها و نشان دادن
رفتار مسئوالنه در شرایط بازی و
ورزش.
ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به ارزشهای
اجتماعی از جمله فرهنگ جامعه،
احساس همکاری گروهی ،مسئولیت
پذیری ،نظم و انضباط اجتماعی ،احترام
به تفاوتهای شخصی و توانایی برقراری
روابط مثبت با دیگران (رشد اجتماعی).
ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به بهداشت
و عادات بهداشتی شخصی و رعایت آنها
و ایجاد ارزشهای شخصی از جمله
عزت نفس و اعتماد به نفس در ورزش
و موقعیتهای زندگی (رشد فردی و
شخصیتی).

ایاالت
متحده

آلمان

فنالند

دانمارک

بریتانیا

ایران

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

*

*

*

-

-

-

*

*

*

-

*

*

-

*

*

-

-

-

-

*

*

*

*

*

-

*

*

*

*

*

-

*
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ادامة جدول  -3مقایسه اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در کشورهای مورد مطالعه
حیطهها

اهداف

حیطه
مهارتی

یادگیری مهارتهای اساسی حرکتی و
جسمی و بکارگیری آنها در شرایط
زندگی و ورزشی و انجام فعالیتهای
بدنی (کمک به رشد حرکتی و
جسمی).
کسب تناسب اندام (افزایش و حفظ آن
از طریق تمرینات بدنی).
شرکت در بازیهای بدنی و ورزشی و
فعالیتهای بدنی منظم.
ورزشی
مهارتهای
یادگیری
(مهارتهای اساسی در ورزش).
انجام الگوهای حرکتی با بهبود
هماهنگی و کنترل عملکرد.

ایاالت
متحده

آلمان

فنالند

دانمارک

بریتانیا

ایران

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

*

-

-

*

-

-

*

-

-

-

-

*

*

هدف کلی تربیت بدنی در اکثر کشورها ،ارتقای رشد جسمانی ،روانی ،اجتماعی و اخالقی دانش آموزان
و هدایت آنها به سمت فعالیت بدنی مادام العمر است .به طور ویژه ،تربیت بدنی مدرسه با هدف ارتقای
توانایی دانش آموزان در مهارتهای حرکتی و الگوهای حرکتی ،ارتقای یک سبک زندگی فعال و
آمادگی جسمانی ،ارتقای رفتار شخصی و اجتماعی مسئوالنه ،ترویج ارزشهای مناسب و لذت بردن
از فعالیت بدنی است .همانطور که در جدول شماره  3نشان داده شده است ،باالترین تکرار مربوط به
اهداف به ترتیب مربوط به رشد حرکتی و جسمی ،رشد شخصی و اجتماعی ،شرکت در بازیهای بدنی
و ورزشی و فعالیتهای بدنی منظم ،افزایش دانش و اطالعات در مورد بهداشت ،ایمنی فعالیت بدنی،
تغذیه و استفاده از این دانش ،ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به فعالیت بدنی و تمایل به شرکت در
بازیهای بدنی و انواع ورزشها و تقویت فعالیتهای بدنی منظم و عادات سالمتی است .در سطح
آموزش مقدماتی ،تأکید اصلی بر یادگیری طیف گستردهای از مهارتهای حرکتی است .در سطح
دبیرستان ،برنامه درسی بر آموزش مهارتهای ورزشی و اتخاذ یک سبک زندگی سالم و از نظر جسمی
فعال و کسب درک از چگونگی تأثیر مثبت فعالیت بدنی بر سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی تأکید
دارد.
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جدول  -4محتوای درس تربیت بدنی در کشورهای مورد مطالعه
کشورها
ایاالت متحده
آمریکا
آلمان
فنالند
دانمارک
بریتانیا کبیر
ایران



بازیها

ژیمناستیک

دو و
میدانی

رقص






















-



-





-

مقطع ابتدایی

شنا





-

سالمت و

ماجراجویی

آمادگی

در فضای

جسمانی

باز









-

دیگر





 مقطع متوسطه

از نظر محتوای تدریسی ،مدارس برخی از کشورها همچون دانمارک ،آلمان و ایاالت متحده از استقالل
عمل برخورداند .در انگلستان ،ولز و ایرلند شمالی محتوای مشترک بود و مدارس استقالل ندارند اما
در اسکاتلند محتوای معرفی نشده و در عوض مدارس دارای استقالل هستند .اما به طور کلی بررسی
اسناد مختلف نشان میدهد که بازیهای توپی ،دو و میدانی ،ژیمناستیک و رقص فعالیتهایی هستند
که معموالً بیشترین زمان درس تربیت بدنی مدارس در مقاطع ابتدایی و متوسطه را به خود اختصاص
دادهاند .بازیهای توپی ،دو و میدانی و ژیمناستیک ،بیش از  70درصد محتوای برنامهدرسی تربیت
بدنی در سطح ابتدایی است .در مدارس متوسطه نیز وضعیت یکسان است ،تنها تفاوت این است که
دو و میدانی با  17درصد در رتبه دوم قرار دارند و پس از آن ژیمناستیک با  13درصد قرار گرفته
است .در ایران نیز محتوای آموزشی تا حدودی یکسان است؛ اگر چه به علت عدم وجود امکانات کافی
هنوز هم ژیمناستیک و شنا ،در مدارس به شکل رسمی و جدی پیگیری نمیشود.
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جدول  -5ساعتهای هفتگی برای تدریس اجباری درس تربیت بدنی در برنامههای درسی مدارس
کشورها
ایاالت متحده آمریکا
آلمان

1

پایههای اول تا پنجم 150 ،دقیقه در هر هفته
پایههای ششم تا دوازدهم  225دقیقه در هر هفته

2

پایههای اول تا نهم  3ساعت در هفته

3

پایههای اول تا نهم دو یا سه جلسه  45دقیقهای در هر هفته
پایههای اول تا سوم 90 :دقیقه در هر هفته؛ پایههای چهارم تا ششم 135 :دقیقه
در هر هفته؛ پایههای هفتم تا نهم 90 :دقیقه در هر هفته
پایههای اول تا نهم حداقل  2ساعت در هفته
پایههای اول تا ششم 2 ،ساعت در هر هفته
پایههای هفتم تا دوازدهم ،یک کالس  90دقیقهای در هر هفته

فنالند

دانمارک

4

بریتانیای کبیر
ایران

توضیحات مربوط به هر کشور

همانطور که در جدول شماره  5نشان داده شده است ،بیشترین ساعت اختصاص داده شده به درس
تربیت بدنی در مقطع ابتدایی مربوط به کشورهای آلمان و ایاالت متحده آمریکا با  180و  150دقیقه
فعالیت در هفته است .در مقطع متوسطه نیز ایاالت متحده آمریکا با  225دقیقه فعالیت در هفته در
رأس قرار گرفته و بعد از آن آلمان با  180دقیقه ورزش هفتگی دارای بیشترین زمان تدریس درس
تربیت بدنی است .کشورهای فنالند ،دانمارک با زمان بین  90تا 135دقیقه ورزش هفتگی در رتبههای
بعدی هستند .در انگلستان نیز 2 ،ساعت در هفته توصیۀ وزارت آموزش و پرورش است و میتواند این
مقدار بیشتر هم باشد (چون قانوناً قرار دادن مدت زمان معین ،برای دروس ممنوع است) .کشور ایران
در هر دو مقطع 2 ،ساعت درس تربیت بدنی در هفته می باشد که در مقطع ابتدایی در قالب دو جلسه
تمرینی  45دقیقهای و در مقطع متوسطه در یک جلسه  90دقیقهای ارائه میشود.

1. References of SHAPE America
2. References of WHO (b), 2018
3. References of WHO (b), 2018
4. References of D'Anna & et al, 2019
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جدول  -6تخصص الزم برای آموزش درس تربیت بدنی
ابتدایی
کشورها
ایاالت متحده آمریکا
آلمان

متوسطه

معلمان

معلمان

در اختیار

معلمان

معلمان

در اختیار

عمومی

متخصص

مدرسه

عمومی

متخصص

مدرسه

*

*
*

فنالند

*

*

دانمارک
بریتانیا
ایران

*
*

*

*

*

*
*
*

مطالعه تطبیقی اسناد منتخب نشان میدهد که تدریس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی توسط معلمان
عمومی و یا معلمان تخصصی ،بسته به در دسترس بودن ،استقالل و منابع مدرسه انجام میشود .به
طور کلی در سطح ابتدایی ،حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز یک مدرک دانشگاهی است .در بعضی
از کشورها مانند آلمان این امر را میتوان توسط معلمان عمومی که موظف به آموزش همه چیز
هستند ،آموزش داد .در دبیرستانها ،تصویر کشورها یکدستتر است؛ چرا که معلمان تربیت بدنی
متخصص و دارای مدرک میبایست کالسها را اداره نمایند .وضعیت ایران نیز با کشورهای مورد
مطالعه برابر است.
از نظر سرانه فضاهای ورزشی نیز مدارس ایران با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند .سرانه فضای
ورزشی کشور ایران یک سوم استاندارد جهانی است .بررسی فضاهای ورزشی کشورهای پیشرو در این
زمینه نشان می دهد که تایوان و ژاپن از بیشترین سرانه فضاهای ورزشی به ازای هر یک میلیون نفر
دانش آموز برخوردارند .پس از آنها دانمارک ،استرالیا ،لهستان و آلمان قرار گرفتهاند .در بیشتر
کشورهای مورد مطالعه از جمله آمریکا و آلمان از سالنهای ورزشی ،استخر ،سالنهای بدنسازی
(رقص) و یا زمینهای ورزشی روباز و در انتها حیاط مدرسه به عنوان مکان تشکیل کالس درس تربیت
بدنی در مدارس نام برده شده است .اما بر اساس اطالعات موجود حدود  11درصد از مدارس ایران از
سالنهای ورزشی استفاده مینمایند 26 ،درصد مدارس دو یا بیشتر از دو زمین ورزشی (روباز) دارند،
 36درصد مدارس تنها یک زمین دارند و  25درصد مدارس زمین ایمنی برای اجرای فعالیتهای
حرکتی دانش آموزان ندارند .ضمن اینکه بررسیها نشان میدهد در کشورهای اروپای شمالی و غربی
با رونق اقتصادی ،کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات مدارس حداقل کافی و در بعضی موارد عالی
ارزیابی شده است.

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،9شماره  ،24پاییز 1400

62

سئوال دوم :استراتژی مدارس و فوق برنامهها در کشورهای مورد مطالعه چگونه است؟
جدول شماره  7شامل رویکردهای ملی موفقی است که هدف آن افزایش تعداد دانش آموزان فعال (از
نظر جسمی) و همچنین باال بردن آگاهی آنان از مزایای فعالیتهای بدنی است.
جدول  -7پیشنهادات مدرسه و فوق برنامه که توسط کشورها برای ارتقای فعالیتهای بدنی اجرا شده است.
کشورها

استراتژیهای فوق برنامه

استراتژی مدارس
1

«بیایید در مدارس فعال حرکت کنیم » :در این
برنامه اولویت مدارس این است که به کودکان
کمک کنند تا به توصیههای مربوط به فعالیت
بدنی دست یابند.

ایاالت
متحده
آمریکا

«روی فرم :»2ابتکاری ملی برای ترویج رژیمهای
غذایی سالم و فعالیت بدنی است.

آلمان
فنالند

دانمارک

«در حال حرکت: »3استراحت فعال قبل و بعد از
فعالیتهای مدرسه را عناصر اصلی قرار داده است.
 45دقیقه تربیت بدنی روزانه (حدود  150ساعت
در سال) در مدارس (ابتدایی و دبیرستانهای
عمومی دولتی) عالوه بر کالس درس تربیت بدنی

بریتانیا

انگلستان ،ایرلند شمالی و ولز :سفر فعال
اسکاتلند :برنامه «مدرسه فعال».

ایران

.

سیاست ورزش دانمارک ( )2016به همه گروههای
جامعه امکان تضمین شرکت در ورزش یا فعالیت
بدنی را میدهد.
4
کمپین «این دختر میتواند » :در سال  2015این
کمپین برای تغییر رفتار زنان  14تا  40سال راه
اندازی شد تا آنان را تشویق نماید که فارغ از شکل،
اندازه و مهارت خود ،فعال باشند.
مدرسه-محور کردن و عمومیت بخشیدن به
فعالیتهای فوق برنامه از جمله المپیادهای ورزشی
درون مدرسهای ،حیاط پویا ،کانونهای ورزشی درون
و برون مدرسهای و نرمش صبحگاهی (وحدانی،
)2016

 -1ایاالت متحده آمریکا :برنامه «بیایید در مدارس فعال حرکت کنیم» بر اساس مدل برنامه جامع
فعالیت بدنی مدرسه است که توسط دولت فدرال آمریکا تأیید شده است و توسط چندین سازمان و

)1. Let’s Move Active Schools (LMAS
2. in the form
3. On the move
)4. This girl can (TGC
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شرکتهای خصوصی (از جمله انجمن مربیان تربیت بدنی و سالمت ،اتحاد برای یک نسل سالمتر،1
نایک ،شورای رئیس جمهور در زمینه تناسب اندام ،ورزش و تغذیه) پشتیبانی میشود .شعار این
جنبش «بچههای فعال بهتر انجام میدهند »2بود (مک مولِن )2015 ،3و هدف آن ،کمک استراتژیک
به انجام  60دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید توصیه شده در اولویت کار مدارس است .مطابق با
برنامه جامع فعالیت بدنی مدرسه ،برنامۀ تربیت بدنی مدارس در کانون و مرکز چاچوب جدید عمل
کرده و سایر مؤلفهها همچون کارکنان مدرسه و خانوادهها نیز بهره میگیرد .همچنین این برنامه،
فعالیت بدنی دانش آموزان در زنگهای تفریح ،فعالیت بدنی تلفیق شده با سایر دروس و فعالیتهای
قبل از مدرسه و بعد از مدرسه را نیز هدف قرار داده است (آزمون .)2017 ،ویژگی منحصر به فرد
دیگر این برنامه در ایاالت متحده آمریکا ،داوطلبانه بودن و قابلیت دسترسی آن برای کلیه مدارس
است .به طوری که مدارس با مراجعه به وب سایت موجود 4و ثبت نام در آن ،خود فرایندی را با هدف
ایجاد تیمی از افراد برای کمک به اجرا و تهیه برنامههای عملیاتی انجام میدهند (مرکز پیشگیری و
کنترل بیماریها .)2013 ،این مدارس به منابع و ابزارهای رایگان مانند کارگاههای آموزشی حضوری،
مطالب برنامه و کمکهای مالی که میتوانند از تالشهای اجرای برنامه پشتیبانی کنند ،دسترسی
پیدا میکنند .عالوه بر این ،از کمکهای متخصصان دارای مجوز نیز استفاده میکنند .هنگامی که
یک برنامه نشان داد که اهداف مورد نظر خود را برآورده کرده است ،به طور رسمی به عنوان برنامه
«بیایید در مدارس فعال حرکت کنیم» شناخته میشود .نکته مهم در اجرای این ابتکار عمل ،نقش
معلمان تربیت بدنی است که به عنوان یک رهبر فعالیت بدنی 5مجدداً نقش گذاری شدهاند و نظارت
بر برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی اجزای مختلف برنامه جامع فعالیت بدنی مدرسه را هماهنگ میکند .در
حال حاضر ،انجمن مربیان تربیت بدنی و سالمت آژانسی است که کارگاههایی را برای رهبرهای فعالیت
بدنی مستقر در مدرسه برای ایفای نقش خود آموزش میدهد (مک مولِن.)2015 ،
 -2آلمان :در سال  ،2016توصیههای ملی کشور آلمان برای ارتقاء فعالیت بدنی در چارچوب برنامه
اقدام ملی «روی فرم» معرفی شده است .این توصیهها یک نوآوری را در دو سطح تشکیل میدهد)1 :
در سطح ملی ،با ارائه اولین توصیههای مبتنی بر شواهد برای آلمان ،با استفاده از روش علمی دقیق
و  )2در سطح بین المللی ،با پیوند سیستماتیک توصیههای مربوط به فعالیتهای بدنی با ارتقای
فعالیتهای بدنی.
1. Alliance for a Healthier Generation
2. Active Kids Do Better
3. McMullen & et al
4. http://www.letsmoveschools.org
)5. physical activity leader(PAL

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،9شماره  ،24پاییز 1400

64

توصیههای ملی برای فعالیتهای بدنی در سال  2014در وزارت بهداشت فدرال برای ارتقای
فعالیت های بدنی در زندگی روزمره ارائه شد و با اختصاص بودجه از وزارت غذا ،کشاورزی و حمایت
از مصرف کننده و وزارت بهداشت فدرال ،امکان پذیر گردید (سازمان بهداشت جهانی  .)2018 ،aدر
این برنامه ملی ،دولت فدرال آلمان میخواهد اطمینان حاصل کند که کودکان و بزرگساالن ،سالم تر
زندگی میکنند و همه از کیفیت زندگی باالتر و افزایش کارایی بهره مند میشوند .در واقع هدف این
است که آلمان نه تنها شرایط خوبی برای یک زندگی سالم داشته باشد ،بلکه همه از آن سود ببرند.
برای این منظور:
•

رویکردهای مثبت برای تغذیه سالم و ورزش کافی همراه با اهداف مشترکی بسته بندی و تراز
شدهاند که اجرای آن ،به طور منظم بررسی میشود؛

•

استراتژیها و تدابیری تدوین شده است که شامل رفتار فردی میشود و سطح منطقهای و
ملی را نیز در نظر میگیرد؛

• ساختارهایی ایجاد شده که افراد را قادر میسازد تا یک شیوه ارتقای سالمت را پیش ببرند
(وزارت فدرال کشاورزی و حمایت از مصرف کننده.)2013 ،1
اگر چه برنامه اقدام ملی نتیجه همکاری نزدیک بین دو وزارت بهداشت فدرال و غذا و کشاورزی است
و یک دفتر مشترک برای هماهنگی بهتر بین آنها وجود دارد ولی ترویج سبک زندگی سالم از طریق
فعالیت بدنی و رژیم غذایی یک وظیفه در بسیاری از حوزههای سیاست است .تصمیمات عمده برای
آینده نه تنها توسط سیاستهای بهداشتی و غذایی ،بلکه در زمینههای برنامه ریزی شهری ،برنامه
ریزی حمل و نقل ،تحقیق ،توسعه تجارت ،خانواده ،محیط زیست ،کشاورزی ،ورزش و سیاستهای
اجتماعی اتخاذ میشود .تنها با تثبیت این موضوع فراگیر در حوزههای مختلف سیاستی است که
میتوان به پیشرفتهای عمده در وضعیت فعالیت بدنی و رژیم غذایی در آلمان دست یافت( .وزارت
فدرال کشاورزی و حمایت از مصرف کننده)2013 ،
یک کارگروه ویژه نیز بر طراحی توصیههایی برای فعالیت بدنی روزانه که منعکس کننده نیازهای
خاص گروههای هدف باشد ،تمرکز نموده و پیشنهادات زیر را برای گروههای مختلف ارائه داده است:
•

در گروه کودکان پیش دبستانی ( 4تا  6سال) باید در روز  180دقیقه و یا بیشتر فعالیت
بدنی داشته باشند؛

•

دو گروه سنی کودکان ( 6تا  11سال) و نوجوانان ( 12تا  18سال) باید هر روز  90دقیقه
یا بیشتر از نظر جسمی فعال باشند 60 .دقیقه از این زمان را میتوانند صرف فعالیتهای
روزمره مثالً حداقل  12000قدم در روز نمایند؛
1. Federal Ministry of Food Agriculture and Consumer Protection

جمشیدی عینی :مطالعه تطبیقی ورزش مدارس کشورهای فنالند... ،

•

65

به حداقل رساندن زمان نشستن و استفاده از وسایل حمل و نقل موتوری؛

• کاهش مصرف رسانههای دارای صفحه نمایش (تلویزیون ،رایانه ،تلفن هوشمند و ( )...پفیفر،1
.)2016
 -3فنالند« :در حال حرکت» ،اقدام دولت فنالند برای ایجاد فرهنگ فعالیت بدنی در مدارس جامع
است که استراحت فعال قبل و بعد از فعالیتهای مدرسه را عناصر اصلی قرار داده است .مدارس و
شهرداریهایی که در این برنامه شرکت میکنند ،برنامههای مختص خود را برای افزایش فعالیت بدنی
در طول یک روز از مدرسه به اجرا درمیآورند .بودجه این برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تأمین
شده و توسط هیات آموزش و پرورش ،سازمانهای اداری منطقهای دولتی و سازمانهای مختلف دیگر
اجرا میشود( 2مک مولِن .)2015 ،در مرحله آزمایشی این برنامه ( 21 )2010-2012پروژه منطقهای-
محلی با  45مدرسه و  10000دانش آموز پایههای اول تا نهم در سراسر فنالند آغاز شد .هدف آن در
ابتدا ترغیب کودکان به فعالیت بدنی مطابق با توصیههای مربوط به فعالیت بدنی (روزانه حداقل 60
دقیقه) به منظور بهبود بهزیستی ،کاهش رفتارهای غیرفعال و تقویت یادگیری ،مشارکت دانش آموزان
و سفر فعال به مدرسه است .در سالهای بعد هدف این بوده است که از طریق فعالیت بدنی ،یک روز
مدرسه فعالتر و دلپذیر ایجاد شود .در ماه مه  ،2017بیش از  ٪90شهرداریها و  ٪80مدارس جامع
( 2000مدرسه) در این برنامه شرکت داشتند .این یکی از اصلیترین پروژههای دانش و آموزش در
برنامه دولت است که در سراسر کشور گسترش یافت (سازمان بهداشت جهانی  .)2018 ،aچندین
عنصر از این برنامه در فنالند ،به عنوان یک ابتکار عمل در موفقیت آن نقش دارد .این برنامه داوطلبانه
بوده و در حالی که چارچوبی برای راهنمایی وجود دارد ،هر مدرسه میتواند فعالیتهای مناسبی را
برای اجرای خود انتخاب کند تا بتواند به هدف اصلی مدرسه دست یابد .از مهمترین نقاط قوت این
ابتکار عمل میتوان به دسترسی به آموزشهای ملی (مدارس با شرکت در سمینارهای ملی به ایدههایی
در مورد فعالتر شدن دانش آموزان در طول مدرسه دست یابند) ،وجود مربی آموزش دیده و
فرصتهای بودجه برای پیگیری اجرای فعالیتها اشاره نمود (مک مولِن)2015 ،
 -4دانمارک :ورزش روزانه به عنوان بخشی از اصالحات مدرسه در سال  2013معرفی شد .دانش
آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی دانمارک برای اطمینان از بهبود یادگیری ،سالمتی و
بهزیستی ،موظفند روزانه  45دقیقه فعالیت بدنی انجام دهند .مدارس مسئولیت دارد تا روشی را برای
قرار دادن این زمان در مدرسه ایجاد نمایند و این آزادی را دارد که فعالیتها را با ساختارهای یادگیری
ادغام نماید و یا در طی زمان اختصاص داده شده به ورزش انجام دهند .این وزارتخانه مطالب الهام
1. Pfeifer, Banzer & et al
2. www.liikkuvakoulu.fi/in-english.
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بخش را به صورت آنالین ارائه میدهد و از متخصصان دعوت میکند تا یاد بگیرند که چگونه فعالیت
بدنی را در کالس انجام دهند .مدارس و شهرداریها در طراحی برنامههای منظم و ساختاری یاری
میشوند .این فعالیتها میتواند سرمایه گذاری مشترک با باشگاهها یا شرکتهای ورزشی محلی نیز
صورت گیرد .در این برنامه بر انگیزه ،تنوع و درگیری دانش آموزان تأکید میشود (سازمان بهداشت
جهانی .)2018 ،a
 -5بریتانیا
1
 5-1اسکاتلند :برنامه «مدرسه فعال » در اسکاتلند فرصتهای بیشتری را برای مشارکت با کیفیت
باالتر در ورزش و فعالیت بدنی قبل از مد رسه ،در طول ناهار و بعد از مدرسه و همچنین مسیرهای
مؤثر بین مدارس و باشگاههای ورزشی محلی ایجاد مینماید .ورزش اسکاتلند با همکاری هر  32مقام
مسئول محلی برای سرمایه گذاری و پشتیبانی از شبکه مدارس فعال همکاری میکند (سازمان
بهداشت جهانی .)2018 ،b
3
2
 5-2انگلستان :برنامه «پیاده روی به مدرسه » در سال  1997توسط یک خیریه تأسیس شد و سفر
فعال به مدرسه را در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه سراسر انگلیس به منظور افزایش
فعالیت بدنی کودکان ترویج نمود و در عین حال سبب کاهش آلودگی هوا ،انتشار گازهای کربن و
ترافیک به دلیل کاهش تعداد والدینی که با خودرو فرزندان خود را به مدرسه میرسانند ،شد .همچنین
در این برنامه از اثرات مفید فعالیت بدنی برای افزایش توانایی یادگیری و تمرکز کودکان در طول
درس نیز بهرهمند میشوند .این برنامه توسط وزارت حمل و نقل تأمین میشود .در سال  ،2017یک
میلیون کودک در یک چالش یکساله در  4000مدرسه در برنامۀ پیاده روی به مدرسه شرکت کردند.
«پاهای خود را آزاد کنید »4نیز یک چالش مشابه برای دانش آموزان در مدارس متوسطه است که
باعث می شود دانش آموزان به مدت یک هفته ،تمام یا حداقل بخشی از راه را پیاده به مدرسه بروند.
طبق نظارت داخلی صورت گرفته توسط صندوق حمل و نقل پایدار محلی ٪23 ،کودکان پس از
شرکت در این برنامه به مدت یکسال پیاده به مدرسه رفتند و تعداد اتومبیلهای موجود در دروازه
های مدرسه  ٪30کاهش یافت (سازمان بهداشت جهانی .)2018 ،a
 5-3ایرلند شمالی :برنامه «سفر فعال مدرسه »5که هدف از آن ،افزایش تعداد دانش آموزانی است که
به طور فعال به مدرسه سفر میکنند .از سال  1995تعداد کودکانی که در ایرلند شمالی به صورت
1. Active school
2. Walk to school
3. charity Living Streets
4. Free your feet
5. Active School Travel
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پیاده یا با دوچرخه به مدرسه میرفتند در حال کاهش و تعداد اتومبیلهای سواری که به مدرسه رفت
و آمد مینمودند ،در حال افزایش بود .تا اینکه در سال تحصیلی  ،2017-2016این برنامه با 229
مدرسه که نماینده  ٪22از مدارس کشور است آغاز به کار نمود .در پایان سال تحصیلی ،تعداد کودکانی
که پیاده روی میکردند و یا از دوچرخه و اسکوتر استفاده مینمودند ،از  ٪36به  ٪46افزایش یافت و
تعداد دانش آموزانی که به وسیله خودرو به مدرسه رفت و آمد میکردند ،از  ٪56به  ٪47کاهش
یافت .قرار است این برنامه تا سال  2021با بودجه آژانس بهداشت عمومی و وزارت زیرساختها اجرا
شود (سازمان بهداشت جهانی .)2018 ،a
 5-4ولز :برنامه «مایل روزانه »1یک انگیزه سالمتی برای ارتقای فعالیت بدنی در بین دانش آموزان
مدرسه است .اصل برنامه ایجاد انگیزه برای کودکان است که هر روز  15دقیقه ،با راه رفتن یا دویدن
به مدرسه بروند .این یک فرصت ساده و رایگان است که هدف آن افزایش توانایی یادگیری کودکان و
آگاهی از سالمت خود و همچنین ترغیب مهارتهای اجتماعی آنان انجام شد .این برنامه توسط دولت
ولز  ،وزارت بهداشت و چندین مؤسسه خصوصی و دولتی پشتیبانی میشود .مایل روزانه در مارس
 2017راه اندازی شد و تا به امروز بیش از  280مدرسه در این برنامه شرکت میکنند (سازمان
بهداشت جهانی .)2018 ،a
سئوال سوم :در کشورهای مورد مطالعه برای جبران کمبود ساعت فعالیت بدنی چه راهکارهایی ارائه
شده است؟
جدول  -8راهکارهای کشورهای مورد مطالعه برای رسیدن به فعالیت مطلوب کودکان و نوجوانان
کشورهای مورد
مطالعه
ایاالت متحده آمریکا
آلمان
فنالند
دانمارک
انگلستان
ایران

فعالیت بدنی در هنگام

فعالیت بدنی

برنامههای

سفر فعال به

استراحت (زنگهای

تلفیق شده با

فعالیت بدنی

مدرسه و از

تفریح و زمان نهار)

سایر دروس

بعد از مدرسه

مدرسه

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
-

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
-

1. Daily mile
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در سرتاسر اتحادیه اروپا ،تعداد کل کشورهایی که دارای سیاستها و استراتژیهایی هستند و در
ارتقای فعالیتهای بدنی در جمعیت مؤثر هستند ،افزایش یافته است .طبق تحقیق انجام شده توسط
سازمان بهداشت جهانی در بین  28کشور اتحادیه اروپا 15 ،کشور (یعنی  %53.6از کشورها) استراحت
فعال در زنگهای تفریح 14 ،کشور (یعنی  )%50استراحت فعال در ساعت درسی 21 ،کشور (یعنی
 )75%برنامههای بعد از مدرسه و  15کشور (یعنی  )%53.6سفر فعال به مدرسه را جز طرحهای
تشویقی برای ارتقای فعالیت بدنی در مدارس خود قرار دادهاند.

شکل  -1تعداد کشورهایی که حداقل یک طرح برای ارتقای فعالیت بدنی در مدارس یا سفرهای فعال به
مدرسه را دارند (منبع :سازمان بهداشت جهانی )2018 ،b

بحث و نتیجه گیری
آموزش حرکت و ارتقای فعالیت بدنی یک کار سازنده در مدرسه است .با این فرض ،تربیت بدنی باید
یکی از ارکان اصلی مسیر آموزشی در سن مدرسه باشد .اهمیت تربیت بدنی و فعالیت ورزشی به
تدریج طی سالها در همه کشورها تقویت شده است تا جوانان بتوانند در طول روز و بعد از مدرسه از
نظر جسمی فعال باشند .برای این منظور ،درس تربیت بدنی و ورزش تقریباً در برنامههای درسی
ابتدایی و متوسطه اول کلیه کشورها اجباری شد و هدف اصلی آن در همه کشورها ،پرورش جسمی،
شخصی و پیشرفت اجتماعی کودکان است و اغلب بر ارتقای یک سبک زندگی سالم تأکید میشود.
کیفیت این درس میبایست ب ه عنوان بخشی از مدیریت کیفیت در مدارس کنترل شود .بدین منظور
از بین مؤلفههای بیان شده توسط انجمن مربیان تربیت بدنی و بهداشت آمریکا ،مواردی که به طور
مستقیم جهت دستیابی به سطح فعالیت بدنی مطلوب در کودکان و نوجوانان نقش داشت مورد بررسی
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قرار گرفت که عبارتند از برنامه درسی و محتوای آموزشی ،مقدار ساعت اختصاص یافته به آموزش
درس تربیت بدنی ،تخصص نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات مناسب بوده است.
از آنجا که ،مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها ،یک برنامه تربیت بدنی خوب طراحی شده را شامل
ویژگیهای از جمله برآورده سازی نیازهای همه دانش آموزان ،فعال نگه داشتن آنان در اغلب ساعات
کالس درس تربیت بدنی ،آموزش خود مدیریتی ،تأکید بر دانش و مهارتهای فعالیت مادام العمر،
تجربهای لذت بخش برای همه دانش آموزان ،میداند ،اگر برنامهای بتواند به گونهای طراحی شود که
ریشه در نیازها ،عالیق و سطح رشد کودکان داشته باشد و به شکل صحیح در زمان کافی تدریس
گردد ،مسلماً سهم مهمی را در رشد همه جانبۀ دانش آموزان خواهد داشت .بدین منظور باید در درس
تربیت بدنی مدارس ،چهار رکن اصلی یعنی برنامه ،دانش آموز ،معلم و امکانات و تجهیزات را مد نظر
قرار داد.
در تمامی مدارس دنیا ،برنامه مبتنی بر نیازهای جامعه طراحی میشود .با تغییر سبک زندگی انسانها
و صنعتی شدن آنها ،نیاز جامعه به تربیت بدنی و نیاز مخاطبان یعنی دانش آموزان دچار تحول شده
است .بنابراین برنامههای مدارس باید متناسب با نیاز جامعه تغییر نماید .چرا که امروزه نیاز به تربیت
شهروندانی سالم وجود دارد .معلمان نیز باید با تغییر و تحوالت صورت گرفته هماهنگ شوند .در
تجهیزات هم تغییرات زیادی رخ داده است؛ به طوری که اگر معلمان آموزش نبینند ،نمیتوانند از آنها
استفاده کنند .در جمع بندی این چهار رکن باید گفت که نقش محور معلم خیلی برجسته است ،چون
اگر برنامه ،دانش آموز و تجهیزات مناسب را در اختیار داشته باشیم ولی معلمی نتواند مسائل را باب
روز منتقل نماید ،تغییری در تربیت بدنی مدارس صورت نخواهد گرفت .بنابراین برای ارتقای کیفیت
درس تربیت بدنی در مدارس ،روند فعلی باید تقویت مهارتهای حرفهای معلمان در مدارس باشد.
این امر در مقطع ابتدایی از اهمیت ویژهای برخوردار است .چرا که در بیشتر کشورها از معلمان عمومی
برای تدریس این درس استفاده میشود.
بهعالوه یکی از ویژگیهای تربیت بدنی کیفی این است که فرصتهای بیشتری برای دانش آموزان
فراهم سازد ،برای این منظور باید در اولین قدم ،مدارس (از مهدهای کودک گرفته تا دبیرستانها) از
تعداد کافی درس اجباری تربیت بدنی و بهبود کیفیت این درس برخوردار شود .چرا که تحقیقات
زیادی نشان داده است که مداخالت مربوط به درس تربیت بدنی در فعالیت بدنی کودکان بسیار مؤثر
است از جمله پژوهش بهداشت عمومی انگلیس ( )2019که افزایش تعداد ساعت درس تربیت بدنی
را یک استراتژی کلیدی برای ارتقای فعالیت بدنی در سطح مدارس معرفی نمود و بیان میدارد که
این استراتژی سبب بهبود کیفیت درس تربیت بدنی و باال رفتن  24درصدی زمان صرف شده در
فعالیت بدنی با شدت متوسط میشود .بنابراین تأثیر زیادی بر کل فعالیت بدنی روزانه در دانش آموزان
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میگذارد .اما از آن جایی که سیستم آموزش و پرورش در ایران به صورت متمرکز اداره میشود و
افزایش ساعت کالس درس تربیت بدنی عالوه بر مشکالت برنامه ریزی درسی ،بار مالی سنگینی نیز
برای دولت خواهد داشت ،به همین دلیل برای دستیابی به حد مطلوب فعالیت بدنی ،باید استراتژیهای
ضد انفعالی تدوین نمود و از اقدامات پیشگیرانه استفاده کرد .به عنوان مثال طرح مدرسه پویا که این
فرصت را در مدارس ایران فراهم نموده است .اگر در اجرای این طرح اطالعات و دانشی در اختیار
معلمان و مدیران قرار گیرد ،میتواند بهره وری بیشتری نیز داشته باشد.
ضمن اینکه ،نقش تجهیزات و امکانات نیز در این امر غیر قابل انکار است .در ایران نیز اقدامات خوبی
در بخش فضاهای ورزشی انجام شده است ،از جمله اینکه در زیر نظام تأمین فضاهای تجهیزات و
فناوری سند تحول بنیادی ،توجه ویژهای به فضاهای ورزشی شده است و هم اکنون نیز استانداردهای
تجهیزات ورزشی در مرحله نهایی سازی است و معاونت تربیت بدنی و سالمت نیز هر ساله در ابتدای
سال تحصیلی بخش عمدهای از اعتبارات خود را در قالب کاروانهای ورزشی اختصاص به خرید
تجهیزات ورزشی برای مدارس مینماید .اما همچنان مشکل سرانه فضاهای ورزشی در ایران وجود
دارد که نیاز به سیاستها و برنامههای بین بخشی دارد تا بتواند مشکل کمبود فضا در مدارس را بهبود
داده و به استانداردهای جهانی نزدیک نماید.
اگر چه ماهیت تربیت بدنی به گونهای است که معموالً اولویت اصلی آن ،توسعه مهارتهای بدنی و
حرکتی است اما یک چالش مضاعف برای این درس ،جبران ساعات نشسته سپری شده در سایر دروس
است .با توجه به تعداد ساعاتی که کودکان در مدرسه میگذرانند و این واقعیت که تا  %80از آنها فقط
در مدرسه ورزش میکنند ،متأسفانه تنها توجه به ساعت درس تربیت بدنی نمیتواند پاسخگوی
نیازهای حرکتی کودکان و نوجوانان باشد (کاتسارُوا .)2016 ،به همین دلیل برای دستیابی به حد
مطلوب فعالیت بدنی ،باید از فعالیتهای فوق برنامه یا جبرانی مانند استراحت فعال در زنگهای تفریح
و استراحت فعال در کالس درس ،که یک نوع یادگیری جایگزین است و فرصتهای بیرون از مدرسه
در قالب طرحهای مختلف از جمله ایجاد و ارتقای فرهنگ سفر فعال به مدرسه و کانونهای ورزشی
استفاده نمود؛ تا همانطور که سازمان بهداشت جهانی بیان داشته است فعالیتهای متنوع ورزشی در
مدارس سبب شود تا همه کودکان و نوجوانان بدون توجه به ترجیحهایشان از فعالیت بدنی لذت ببرند
و با اتخاذ شیوه زندگی فعال بدنی ،از مزایای سالمتی بهره مند شوند.
ابتکار فعالیت های بدنی ،یک استراتژی شناخته شده بین المللی برای کمک به افزایش سطح فعالیت
بدنی در کودکان و نوجوانان بهویژه در مدارس است که در اکثر کشورهای مورد بررسی از جمله ایاالت
متحده آمریکا ،فنالند ،بریتانیا ،دانمارک به اجرا در آمده است .در این کشورها با یک رویکرد جامع
برای ارتقای فعالیت بدنی در مدارس ،از چند مؤلفه به جای تأکید روی یک مؤلفه استفاده شده است
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که با پژوهشهای کوبل ( ،)2017مک مولِن ( ،)2015میسینگ و بهداشت عمومی انگلستان ()2019
همخوانی دارد .مدل برنامه جامع فعالیت بدنی مدرسه ،چارچوبی را برای ابتکارات ملی از جمله ابتکار
ایاالت متحده ارائه میدهد و شامل بسیاری از مؤلفههای موجود در سایر طرحهای ملی است که از
مفهوم کل حمایت میکند و سبب ارتقای فعالیت بدنی در مدرسه میشود.
در کشورهایی که کودکان فقط نیمی از روز را در مدرسه میگذرانند مانند آلمان و ایران ،مداخالت
مبتنی بر مدرسه ممکن است اهمیت کمتری برای پیشرفت فعالیت بدنی داشته باشند .دلیل این امر
این است که مدارس نه ظرفیت و نه امکان مداخالت اضافی برای پیشرفت فعالیت بدنی را دارند .برای
چنین کشورهایی ،دانش بیشتری در مورد پیشرفت فعالیت بدنی در خارج از مدرسه -یعنی فعالیتهای
قبل و بعد از مدرسه -الزم است .در آلمان معموالً دروس مدرسه ،ساعت  1تا  2بعد از ظهر به پایان
می رسد .با این حال ،درصد دانش آموزان که تمام روز به مدارس مراجعه میکنند ،در طول سالها
افزایش یافته است (از  %9.8در سال  2002تا  %39.3در سال  .)2015با افزایش تعداد دانش آموزانی
که همه روزه از مدارس بازدید میکنند ،نیاز به امکانات ورزشی اضافی و تغییر در محیط مدرسه،
مهمترین عامل است.
الزم به ذکر است که با تمام تالشهای صورت گرفته برای ارتقای سطح ورزش مدارس ،هنوز فرهنگ
سفر فعال و هماهنگیهای ملی ،استانی و منطقهای آن صورت نگرفته است و جای خالی آن ،به وضوح
در بین طرحهای اجرایی مدارس ایران دیده میشود .بنابراین پیشنهاد میشود این موضوع در
پروژه های آتی معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد .برای این منظور
میتوان از برنامههای ساختاری مانند پروژههای «مسیرهای ایمن به مدرسه» و «اتوبوسهای پیاده
روی» برای ترویج سفر فعال به مدرسه استفاده نمود .البته این استراتژی وابسته به سیاستهایی دارد
که اطمینان از مسیرهای ایمن به مدرسه و بهبود طراحی شهری در آن مورد توجه قرار گرفته باشد.
طرحهای جامع و چند مؤلفهای که از افزایش فعالیتهای بدنی در بین کودکان و نوجوانان حمایت
میکنند ،دارای اهمیت بین المللی هستند .در این پژوهش تالش چند کشور برای اجرای فعالیتهای
ارتقای فعالیت بدنی در سطح مدرسه نشان داده شد .هر یک از آنها اهمیت قابل توجهی در کیفیت
درس تربیت بدنی و سایر فرصتهای مشارکت فعالیت بدنی در مدرسه قائل بودند .در این کشورها،
برنامۀ تربیت بدنی مدارس در مرکز چارچوب فعالیت بدنی در مدارس عمل کرده و از سایر مؤلفهها
همچون کارکنان مدرسه و خانوادهها نیز بهره گرفته شده است .چرا که حمایت قوی از طرف مدیریت
مدرسه و مشارکت کارکنان در این برنامهها بسیار مهم و ضروری است .مربی ورزش با درکی که از
محیط مدرسه ،والدین ،جامعه ،ارتباط فعالیتهای بدنی و ویژگیهای منحصر به فرد دارد ،میتواند به
راحتی مسائل بیتحرکی بدنی را در طول مدرسه برطرف کند .از این منظر ،معلم تربیت بدنی با
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پشتیبانی کارکنان ،والدین ،داوطلبان و سایر معلمان ،در موقعیتی ایدهآل برای هدایت ،توسعه و اجرای
برنامهها قرار دارد .به عالوه ،معلمان کالس و کارکنان مدرسه با تلفیق فرصتهای فعالیت بدنی در
طول روز مدرسه (بهویژه در زمینه ایجاد استراحت فعال درون کالس درس) و خدمت به عنوان
الگوهای مثبت ،ضمن حمایت از مشارکت دانش آموزان در فعالیت های بدنی ،نقشی اساسی در ارتقای
سالمت دانش آموزان خود دارند.
عالوه بر این مشارکت جامعه در برنامههای فعالیت بدنی مدرسه محور ،مزایای بیشماری را به همراه
دارد از جمله اینکه مشارکت خانواده و جامعه ،امکان استفاده حداکثری از منابع مدرسه و جامعه را
فراهم میکند و ارتباطی بین مدرسه و فرصتهای فعالیت بدنی مبتنی بر جامعه را ایجاد میکند.
سازمانهای درگیر در جامعه نیز ممکن است برنامههایی را قبل یا بعد از مدرسه ارائه دهند یا توافق-
نامههای استفاده مشترک از مدارس را تنظیم نمایند .اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود
که بعد مالی اجرای طرحها مطرح میشود .چرا که ورزش مدارس جهت دستیابی به اهداف سالمتی
دانش آموز و در نتیجه جامعه سالم ،با کمترین امکانات روبه رو است .بنابراین نیاز است تا با بازنگری
در قوانین دولتی ،سازمانهای درگیر در ورزش تربیتی را درگیر فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش
مدارس نمود .بنابراین تالشها برای به حداکثر رساندن فرصتهای فعالیت بدنی در مدارس باید
هماهنگ ،برنامه ریزی شده و متفکرانه ،اجرا و ارزیابی شود و به یاد داشت که زمانی فرهنگ فعالیت
بدنی ایجاد میشود که در کل فضای مدرسه ادغام شده و فراتر از محیط مدرسه و بتن جامعه باشد.
در کشورهای مورد بررسی نیز ،به منظور اجرای بهتر استراتژیها ،بهجز آموزش و پرورش از سایر
سازمانهای دولتی و خصوصی بهویژه شهرداریها بهره گرفتهاند و تأمین مالی ،دسترسی به منابع
آموزشی و قابلیت ارزیابی از جمله موارد مهم در موفقیت برنامههای آنان محسوب میشود.
به طور کلی از تجزیه و تحلیل مقایسهای کشورهای مورد بررسی در پژوهش ،داده های جالبی حاصل
میشود که جای تأمل دارد .اول اینکه ،اگر چه تنها افزایش واقعی تعداد ساعات درس تربیت بدنی و
تعریف مشترک از استانداردهای کیفیت میتواند باعث بهبود وضعیت تربیت بدنی ،تحقق و نهایی
کردن اقدام آموزشی شود اما وجود ابتکارات و اقداماتی برای افزایش ورزش و فعالیت بدنی در بین
جوانان ،سبب ارتقای سبک زندگی سالم و باال رفتن کیفیت زندگی آنان در بزرگسالی میشود .دوم
اینکه پاسخهای سیاسی نوآورانه که برای کمبود فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان استفاده میشود،
برای کشورهایی که در حال حاضر کمتر قادر به سرمایه گذاری در کیفیت و کمیت درس تربیت بدنی
در سطح مدارس هستند ،بسیار کاربردی است .نکته آخر اینکه اگرچه در طول سالها کارهای زیادی
انجام شده است اما به منظور بهبود هر چه بیشتر باید مکانیزمهای هماهنگی بین بخشهایی از جمله
بهداشت ،ورزش ،آموزش ،حمل و نقل ،برنامهریزی شهری در سطح ملی ،منطقهای و محلی ،به منظور
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Abstract
The aim of this study was to design a framework for physical literacy competencies
required by students. This qualitative study was conducted using the six-step method of
Sandlowski and Barroso (2007). The Meta-synthesis team consisted of three curriculum
planning specialists, one physical education specialist and one meta-research expert.
Moreover, 27 related research sources were used as the basis for the analysis, which
resulted in extracting 11 students 'physical literacy competencies and classifying them into
three main themes: individual competencies (cognitive ability, practical ability, emotional
ability and participation in physical activities), academic competencies (Educational
facilities, characteristics of faculties, educational environment, family and peer group) and
social competencies (cultural context of society, policies and mass media). Data validation
was confirmed using data validation, transferability and data alignment and data reliability
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techniques with precise guidance of researchers' data collection and alignment. The
present study, by providing a framework of physical literacy competencies required by
students, has shown the importance and necessity of physical literacy education in the
higher education system and has introduced it as an important and necessary factor for
active participation in communities, development and health protection.

Keywords: Health, Physical Activities, Motor Skills, Athletic Development

Extended Abstract
Background and Purpose
Physical activity plays an essential role in the health and well-being of teenagers
and youth. This contributes to their short-term and long-term physical, social,
emotional and psychological development. This promotes independence and
healthy growth and helps develop basic motor skills (1). Young people need daily
physical activity for healthy growth and development. In addition, worldwide
researches show that teenagers and young people who engage in regular physical
activities have more improvement in their academic performance (2).
Physical literacy is different from exercise. Exercise and physical literacy are both
subsets of physical education activities. Exercise should be done to improve or
maintain a level of fitness and should be structured, planned, repetitive and
purposeful (3). Everyone should be able to be physically literate, regardless of
age, ability or gender (4). Physical literacy is necessary not only for professional
athletes and for adults, but also for people who participate in sports activities
throughout their lives and also children. Everyone should engage in physical
activity with confidence and competence to be active throughout their lives and
increase their health at any age (5, 6).
Most research done so far has focused on the conceptualization of physical
literacy and its components; As a result, researches have been conducted focusing
on the role of theoretical knowledge, the effect of motor competence, the
importance of motivation, the role of educators, family and peers in the
development of physical literacy. Due to the lack of a comprehensive model that
includes the features of a favorable curriculum for physical education, the present
study aims to design the framework of physical literacy competencies required by
students and designed the physical literacy competencies required by students to
be a desirable basis for providing physical literacy training in higher education
curricula.
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Methods
This qualitative study was conducted using the six-step method of Sandelowski
and Barroso (7). The meta-synthesis team consisted of three curriculum planning
specialists, one physical education specialist and one meta-synthesis expert. 27
related research sources were used as the basis for the analysis. Data validation
was verified using data validation, transferability, and data alignment and data
reliability techniques by precisely guiding the data collection and alignment
process of the researchers.

Results
Findings included extracting 11 students' physical literacy competencies and
classifying them into three main themes of individual competencies (cognitive
ability, practical ability, emotional ability and participation in physical activities),
academic competencies (educational facilities, characteristics of teachers,
educational environment, family and peer group) and social competencies
(cultural context of society, policies and mass media).

Discussion
Examination of students' physical literacy characteristics showed that some of
these characteristics play a prerequisite role. Students' competencies play a key
role in achieving physical literacy. In other words, students experience different
levels of physical literacy based on cognitive ability, practical ability, emotional
ability and participation in physical activities. The present study has shown the
importance and necessity of physical literacy education in the higher education
system and has introduced it as an important and necessary factor for active
participation in communities, development and maintenance of health.
Keywords: Health, Physical activities, Motor skills, Athletic development
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انتقالپذیری و همسوسازی دادهها و اعتمادپذیری به دادهها نیز با هدایت دقیق جریان جمعآوری اطالعات و
همسوسازی پژوهشگران تأیید شد .پژوهش حاضر با ارائه چارچوب شایستگیهای سواد بدنی مورد نیاز
دانشجویان ،اهمیت و ضرورت آموزش سواد بدنی را در نظام آموزش عالی نشان داده و آن را به عنوان عاملی
مهم و ضروری برای مشارکت فعال در جوامع ،توسعه و حفظ سالمت معرفی نموده است.
واژگان کلیدی :سالمت ،فعالیتهای بدنی ،مهارتهای حرکتی ،پیشرفت ورزشی

مقدمه
فعالیت بدنی نقش اساسی در سالمت و رفاه نوجوانان و جوانان دارد .این امر به رشد کوتاه مدت و بلند
مدت جسمی ،اجتماعی ،عاطفی و روانی آنها کمک میکند؛ استقالل و رشد سالم را ارتقاء میبخشد
و به پیشرفت مهارتهای اساسی حرکت کمک میکند (سازمان بهداشت جهانی .)2010 ،1جوانان
برای رشد و پیشرفت سالم به فعالیت بدنی روزانه نیاز دارند .عالوه بر این ،تحقیقات در سراسر جهان
نشان میدهد که نوجوانان و جوانانی که به طور منظم فعالیت بدنی انجام میدهند ،عملکرد تحصیلی
و دانشگاهی خود را بهبود بخشیدهاند (بالی ،وای و هیگز.)2020 ،2
در این راستا ،دانشگاه ها در موقعیت منحصر به فردی قرار دارند که میتوانند بر سالمت جوانان و
خانواده های آنان تأثیر مثبتی گذارند .به طور ویژه برنامههای ورزشی میتواند جوانان را برای فعالیت
بدنی فراهم کند ،که به نوبه خود میتواند منجر به بهبود سالمت جسمی شود (باسوگال.)2018 ،3
برنامههای ورزشی جوانان مدتهاست که برای رشد روانی اجتماعی جوانان مهم بوده و فرصتی برای
یادگیری مهارتهای مهم زندگی مانند همکاری ،نظم و انضباط ،رهبری و خودکنترلی فراهم میکند
ضمن اینکه برای یادگیری مهارتهای حرکتی بسیار مهم است .مهارت های حرکتی به عنوان پایهای
برای ستارههای آینده ورزشی ملی و شرکتکنندگان در ورزش تفریحی بزرگساالن نقش اساسی ایفا
میکند (فراسر.)2006 ،4
در واقع ،از نظر سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ،5این نکته حائز اهمیت است
که آموزش بدنی با کیفیت یک بخش اساسی از برنامه درسی دانشگاه است و برای دانشجویان و
تصمیمگیرندگان مسئول آموزش بسیار حیاتی است .به طور خاص ،برنامههای تربیت بدنی بر توسعه
مهارتهای خاص توسط دانشآموزان ،درک راهبردهای عملی مبتنی بر محیط و ارزیابی اثرات تربیت
1. World Health Organization
2. Balyi, Way & Higgs
3. Basoglu
4. Fraser
)5. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO
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بدنی بر سالمتی متمرکز است .همانطور که از این گفته مشخص است ،هدف اصلی برنامههای تربیت
بدنی بهبود سواد دانشجویان است (سام ،والهد ،ها و سیت.)2016 ،1
از طرفی سوادآموزی برای کسب مهارتهای اساسی در زندگی برای کودکان و نوجوانان و بزرگساالن
بسیار مهم است که به آنها امکان میدهد چالشهایی را که در زندگی با آنها روبرو هستند ،برطرف
سازد و نشان دهنده یک گام اساسی در آموزش پایه است که وسیلهای ضروری برای مشارکت مؤثر
در جوامع و اقتصادهای قرن بیست و یکم است .بر اساس این تعریف ،سواد محدود به خواندن و نوشتن
نیست .بر اساس اعالم سازمان آموزش ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو )2003 ،سواد
مربوط به چگونگی ارتباط افراد در جامعه و شیوهها و روابط اجتماعی ،درباره دانش ،زبان و فرهنگ
است (باسوگال .)2018 ،سواد به طور کلی در چهار مؤلفه اصلی دانش و درک کردن و فهم محتوا و
درک مطالب ،تفکر و استفاده از مهارتهای تفکر انتقادی و خالق در کارها و فرآیندها ،ارتباطات و
انتقال اطالعات از طریق راهها و اشکال مختلف و کاربرد مهارتها و استفاده از دانش و مهارتها برای
برقراری ارتباط درون و بین فردی در زمینههای مختلف معنا پیدا میکند (مندیگو ،فرانسیس و
لودیوک2007 ،2؛ مندیگو ،فرانسیس ،لودویک و لوپز.)2009 ،3
سواد در حوزه فعالیتهای بدنی ،ورزشی و تربیت بدنی نیز معنای خاص خود را دارد .در تربیت بدنی
کلمه سواد بدنی 4بخشی از گفتمان در بین مربیان و تا حدی نیز در بین کسانی است که با پیشرفت
ورزشی همکاری میکنند .ورزش بخشی از زندگی کودکان و نوجوانان است .سواد بدنی رویکردی
عملی برای مشارکت و توسعه ورزش در طول زندگی جوانان دارد (لوندوال .)2015 ،5سواد بدنی
اصطالحی نسبتاً جدید است که در سالهای اخیر محبوبیت زیادی در سراسر دنیا پیدا کرده و توجه
تحقیقاتی زیادی را به خود جلب کرده است .از نیمههای قرن  20میالدی بحثهای زیادی در مورد
تعاریف و اهداف سواد بدنی صورت گرفته است (دادلی2015 ،6؛ النگ مویر و ترمبلی2016 ،7؛
کوربین2016 ،8؛ ادوارد ،بریانت ،کیگان ،مورگان و جونز .)2017 ،9مرکز ورزش کانادا در سال ،2006
در برنامه توسعه بلند مدت ورزشکاران ،سواد بدنی را پایه و اساس رشد مهارتها ،دانش و نگرشهای
موردنیاز برای زندگی سالم و فعال دانشجویان دانسته است (مندیگو و همکاران.)2009 ،
1. Sum, Wallhead, Ha & Sit
2. Mandigo, Francis & Lodewyk
3. Mandigo, Francis, Lodewyk & Lopez
4.Physical Litracy
5. Lundvall
6. Dudley
7. Longmuir& Tremblay
8. Corbin
9. Edwards, Bryant, Keegan, Morgan & Jones
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سواد بدنی بر اساس نظر وایتهد )2007( 1مربوط به هدف نهایی یک برنامه تربیت بدنی با کیفیت،
اساس و معنای انگیزه ،اعتماد به نفس ،صالحیت بدنی ،دانش و درک برای ارزشگذاری و مسئولیت
حفظ فعالیت بدنی هدفمند در طول دوران زندگی است .به طور کلی سواد بدنی راهبردی نوظهور
برای بازگوکردن چگونگی افزایش مشارکت در فعالیتهای بدنی در طول عمر است (وایتهد2013 ،؛
ترمبالی و لیاد2010 ،2؛ شریر 3و همکاران2018 ،؛ جونز 4و همکاران .)2018 ،سواد بدنی باید همانند
مفهومی چتر مانند در نظر گرفته شود که دانش ،مهارتها ،درک و ارزشهای مربوط به مسئولیت
انجام فعالیتهای بدنی هدفمند و حرکت انسان در طول زندگی را بدون درنظرگرفتن محدودیتهای
جسمی یا روانی به خود جذب میکند .به همین سبب دادلی ( )2015مدلی را ارائه میدهد که چهار
عنصر مذکور را برای سواد بدنی در نظر گرفته است .این عناصر اصلی شامل صالحیتهای حرکتی،
قواعد ،تاکتیکها و راهبردهای حرکتی ،مهارتهای انگیزشی و رفتاری حرکت و ویژگی شخصی و
اجتماعی حرکت هستند .جونز و همکاران ( )2018مدلی از سواد بدنی مشتمل بر پنج بعد درون
فردی ،برون فردی ،سازمانی ،اجتماعی و سیاسی را ارائه نمودهاند .این مدل نشان میدهد که عناصر
ذکر شده در ارتقاء و اتخاذ سواد بدنی تأثیرگذار هستند.
سواد بدنی با ورزش تفاوت دارد .ورزش و سواد بدنی هر دو زیرمجموعه فعالیتهای تربیت بدنی
هستند .ورزش به منظور بهبود یا حفظ سطح تناسب اندام انجام میشود و بایستی ساختاریافته،
برنامهریزی شده ،تکراری و هدفمند باشد (کاسپرسن ،پوول و کریستنسون1985 ،5؛ وایت هد.)2001 ،
سواد بدنی بسیار گستردهتر از تربیت بدنی است ،در واقع سواد بدنی یکی از اهداف اساسی و تمرکز
اصلی تربیت بدنی و آموزش بدنی است و ارتباط تنگاتنگی بین فعالیت بدنی ،تربیت بدنی و سواد بدنی
وجود دارد (وایت هد2010 ،؛ وایت هد2013 ،؛ گیبلین ،کولینز و باتن .)2014 ،6لوندال)2015( 7
سواد بدنی را به عنوان اولویتی توصیف میکند که هم آموزش و هم ورزش میتواند در آن سهیم باشد
و به عنوان پلی است که فاصله بین آموزش و ورزش را از بین میبرد .به زعم استودارت)2018( 8
آموزش بدنی با کیفیت می تواند به افراد کمک کند تا در مسیر سواد بدنی خود به جلو حرکت کرده
و پیشرفت کنند .همه افراد بدون توجه به سن ،توانایی و جنسیت از این توانایی برخوردار هستند که
دارای سواد بدنی باشند (وایت هد .)2010 ،سواد بدنی نه تنها برای ورزشکاران حرفهای و بزرگساالن،
1. Whitehead
2. Tremblay & Llyod
3. Shearer
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بلکه برای افرادی که در طول زندگی خود در فعالیتهای ورزشی شرکت میکنند و کودکان نیز الزم
است .همه این افراد بایستی با اعتماد به نفس و با شایستگی درگیر فعالیتهای جسمانی شوند تا در
طول زندگی خود فعال باشند و سالمتی آنها در هر سنی افزایش یابد (ادوارد و همکاران2017 ،؛
استودارت.)2018 ،
افرادی که سواد بدنی دارند با مهارت و اطمینان در طیف گستردهای از فعالیتهای بدنی در محیطهای
مختلف حرکت میکنند که از رشد و پیشرفت سالم کل افراد سود میبرند .بدون پیشرفت سواد بدنی،
بسیاری از کودکان و نوجوانان از فعالیت بدنی و ورزش کنارهگیری میکنند و در اوقات فراغت خود
به انتخابهای غیرفعال و ناسالم روی میآورند؛ لذا سواد بدنی عاملی مهم و ضروری برای مشارکت
فعال در جوامع ،توسعه و حفظ سالمت است (فراسر .)2006 ،بالی و همکاران ( )2010ویژگیهای
افرادی که از لحاظ سواد بدنی رشد یافتهاند را به شرح زیر ذکر نمودهاند:
 )1برخوردار از انگیزه و اعتماد به نفس برای سرمایهگذاری در پتانسیلهای جسمی
 )2انجام طیف گستردهای از فعالیتهای بدنی چالش برانگیز
 )3توانایی شناخت تمام جوانب محیط فیزیکی ،پیشبینی نیازها یا امکانات حرکتی و پاسخگویی
مناسب به آنها
 )4تعامل مناسب با محیط و ایجاد حس عزّت نفس و اعتماد به نفس در افراد
 )5توانایی شناسایی و بیان ویژگیهای اساسی تأثیرگذار بر اثربخشی حرکات
 )6درک جنبههای اساسی اصول سالمت مانند ورزش ،خواب و تغذیه
سواد بدنی دارای فواید پیشبینی شده زیادی از جمله افزایش میزان مراقبتهای بهداشتی افراد ،بهبود
جسمی و روانی ،افزایش بهرهوری در فعالیتها ،رشد سطح مهارت و مشارکت بیشتر در فعالیتهای
ورزشی است (گیبلین و همکاران .)2014 ،پرورش این جنبه موجب غنیسازی تجربه و کمک به
تحقق کل پتانسیلهای انسان میشود (وایت هد .)2007 ،همچنین فرد در درک جوانب محیط
فیزیکی ،پیشبینی نیازهای حرکتی و پاسخگویی مناسب به آنها با هوش و تمرکز باال فعالیت میکند.
بنابراین فرد به سمت سالمتی حرکت مینماید که موجب ارتقاء و بهبود سبک زندگی فرد در طول
زندگی خواهد شد (وایت هد2001 ،؛ وایت هد2007 ،؛ وایت هد2010 ،؛ روارت و جفریز2014 ،1؛
استودارت2018 ،؛ تاش .)2019 ،2عالوه بر این فرد قادر به شناسایی و بیان ویژگیهای تأثیرگذار بر
عملکرد حرکتی خود و همچنین درک اصول سالمت خود خواهد بود .در سطح حرفهای نیز سواد
بدنی به معلم و مربیان این قابلیت را میدهد که دید آگاهانهتر و بهتری نسبت به نتیجه تربیت بدنی
1. Roetert & Jefferies
2. Tas
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به دست آورند و نسبت به آنچه که باید در ارتقاء اهداف فیزیکی هدفمند و چگونگی تعامل با کودکان
و بزرگساالن مورد توجه قرار دهند  ،درک بهتری داشته باشند .معلمان آگاه به سواد بدنی و ماهر
میتوانند به ترویج و پرورش سرزندگی ،پویایی ،توانایی ،تندرستی کمک کنند و دانشآموزان را به
حرکت در این زمینه دعوت نمایند (آلموند.)2013 ،1
پژوهشهای زیادی در زمینه سواد بدنی صورت نگرفته است ،مخصوصاً این کمبود در زمینه
پژوهشهای فارسی بیشتر به چشم میخورد .تاش ( )2019در پژوهشی با نام «ارزیابی سواد بدنی
کودکان مدارس متوسطه» به نقش معلمان و والدین اشاره کرده و والدین دانشآموزان و معلمان را به
حضور در انواع فعالیتهای بدنی در محیطهای مختلف تشویق نموده است .تلفورد 2و همکاران ()2019
در پژوهش خود با عنوان «رویکرد تربیت بدنی و سواد بدنی» با تأکید بر نقش آموزش حرفهای معلمان
نشان دادند که آموزش حرفهای معلمان موجب تغییر در رویکرد تربیت بدنی و سواد بدنی آنها و
همچنین منجر به توسعه سواد بدنی دانشآموزان و افزایش انگیزه آنان برای فعالیتهای بدنی شده
است .سام 3و همکاران ( )2018در پژوهشی با عنوان«تأثیر توسعه حرفهای آموزش تربیت بدنی بر
سواد بدنی معلمان و خودکارآمدی آنان و نتایج یادگیری دانشآموزان» بر نقش آموزشهای مداوم
حرفهای معلمان توجه کرده و بیان نمودهاند که این آموزشها نه تنها میتوانند موجب بهبود
شایستگیهای حرفهای آنان گردند ،بلکه به نفع دانشآموزان نیز خواهد بود ،چرا که سواد بدنی معلمان
به عنوان مهمترین عامل تعلیم و تربیت بدنی بر انگیزه و سواد بدنی دانشآموزان و مشارکت آنها در
فعالیتهای بدنی تأثیرگذار است.
هالتین 4و همکاران ( )2017در پژوهش خود با نام «نقش صالحیت در مهارتهای حرکتی در دستیابی
به سواد بدنی» بر نقش کسب مهارتهای اساسی اشاره کرده و با ارائه مدلی مفهومی ،نشان دادهاند
که برخورداری از مهارتهای اساسی فعالیتهای بدنی ،از یکسو به فرد اجازه فعال بودن میدهد و از
سوی دیگر زمینهساز سواد بدنی است .چن )2015( 5در پژوهش خود با عنوان «عملی کردن سواد
بدنی برای یادگیرندگان :ایجاد انگیزه برای حرکت» بر اهمیت انگیزه تأکید و بیان داشته است که از
مشخصههای شخصیتی افراد دارای سواد بدنی ،انگیزه قوی برای فعالیت بدنی است .از نظر وی ،این
انگیزه باید همراه با دانش ،مهارت ،عالقه ،محیط و هدف عمل باشد .الندوال )2015( 6نیز در پژوهشی

1. Almond
2. Telfor
3. Sum
4. Hulteen
5. Chen
6. Lundvall
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با عنوان «سواد بدنی در زمینه تربیت بدنی» بر نقش مربیان تأکید و عنوان نموده است که حرفهای
شدن فرد در یادگیری حرکتی مادامالعمر به برنامهریزی دقیق معلمان تربیت بدنی بستگی دارد.
سیلورمن و مرسیر )2015(1بر اهمیت نقش تصمیمات معلمان در توسعه مهارتهای حرکتی ،یادگیری
دانشآموزان و برآورده شدن اهداف سواد بدنی اشاره و بیان داشتهاند که تحقق اهداف سواد بدنی در
یک جامعه به طراحی آموزشی خوب و مناسب بستگی دارد .هاستی و والهد )2015( 2نیز در پژوهشی
با عنوان «عملی کردن سواد بدنی از طریق آموزش ورزش» بر نقش مثبت آموزش ورزش در بسیاری
از ابعاد سواد بدنی تأکید نمودهاند .مکدانالد و انرایت )2013( 3بر ارتباط و هماهنگی بین سواد بدنی
و برنامه درسی تربیت بدنی تأکید میکند و سواد بدنی را توانایی عمومی برای انسان قرن بیست و
یکم میداند .وایت هد ( )2013با تأکید بر نقش معلمان معتقد است که معلمان ،همساالن و خانوادهها
بازیگران اصلی پشتیبانی از رشد سواد بدنی فرد هستند .در پژوهشی دیگر مندیگو و همکاران ()2009
تعریفی عملی از سواد بدنی را ارائه دادهاند که به معلمان برای اجرای برنامههای با کیفیت تربیت بدنی
و رشد دانشآموزان دارای سواد بدنی کمک نموده است .از نظر آنان ،سواد بدنی نه تنها موجب پیشرفت
دانشآموزان با سواد بدنی در برنامههای ورزشی میگردد ،بلکه موجب توسعه افراد با سواد بدنی در
زندگی نیز خواهد شد .پژوهش میرعالی ،بهرام و قدیری ( )2019بر نقش دانش نظری و مهارت حرکتی
اشاره کرده و نتیجه گرفته است که برای افزایش میزان فعالیت بدنی و رشد سواد بدنی دانشآموزان
بایستی به همان اندازه که بر فعالیت عملی تأکید میشود ،به دانش نظری آنان نیز توجه شود.
دنیا با گسترش فنآوریهای نوین ،پیشرفت سواد رسانهای و عدم تحرک کافی افراد ،به سمت کم
سوادی حرکتی پیش میرود و این موضوع زنگ خطری است که اندیشمندان جهان و سازمانهای
بینالمللی را نسبت به این موضوع حساس نموده است .از سوی دیگر ،اگر سواد بدنی به سطح مطلوبی
ارتقاء یابد ،میتواند تضمینکننده مشارکت مطلوب در ورزش و فعالیت بدنی در طول عمر افراد شود،
پس ضرورت دارد تربیت بدنی ،هویت و جایگاه خود را در نظام تعلیم و تربیت و متعاقباً آموزش عالی
به دست آورد .لذا برنامههای درسی تربیت بدنی باید مبتنی بر چشماندازی باشند تا دانش ،مهارت و
نگرش فارغالتحصیالن دانشگاهی به ارتقاء سالمتی و یادگیری سواد بدنی را ارتقاء بخشند و آنان را
قادر سازد تا با انگیزه ،اعتماد به نفس و کنترل ،در طیف وسیعی از فعالیتهای بدنی و موزون و شرایط
ورزشی حرکت کنند .بیشتر پژوهشهای انجام شده تاکنون بر مفهومپردازی سواد بدنی و مؤلفههای
آن توجه نمودهاند ،در نتیجه پژوهشهایی با محوریت نقش دانش نظری ،تأثیر صالحیت حرکتی،
اهمیت انگیزه ،نقش مربیان ،خانواده و همساالن در رشد سواد بدنی انجام شده است .با توجه به فقدان
1. Silverman & Mercier
2. Hastie & Wallhead
3. Macdonald & Enright
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الگویی جامع و دربرگیرنده ویژگیهای برنامه درسی مطلوب آموزش سواد بدنی ،پژوهش حاضر به
طراحی شایستگی سواد بدنی مورد نیاز دانشجویان پرداخته است تا به عنوان مبنایی مطلوب برای
ارائه آموزشهای سواد بدنی در برنامههای درسی آموزش عالی قرار گیرد.
روشپژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی ،در زمره پژوهشهای کیفی و از نوع فراترکیب 1بوده که با استفاده از
روش شش مرحلهای ساندلوسکی و باروسو )2007( 2انجام شده است .تیم فراترکیب از سه نفر
متخصص برنامهریزی درسی ،یک نفر متخصص در حوزه تربیت بدنی و یک نفر متخصص در روش
پژوهش فراترکیب با همراهی کارشناس ارشد پایگاههای اطالعاتی و رشته علوم دانششناسی و
اطالعرسانی تشکیل شده است .حضور کارشناس پایگاههای اطالعاتی به منظور اطمینان و اعتباربخشی
به جستجوی جامع و نظاممند پیشینه مرتبط با موضوع و یافتن منابع مورد نیاز بوده است .گامهای
فراترکیب عبارتند از:
مرحله اول) تنظیم سئوال پژوهش
سئوال اصلی پژوهش این بود که چارچوب سواد بدنی مورد نیاز دانشجویان شامل چه مؤلفههایی
است؟
مرحله دوم) جستجوی نظاممند ادبیات
در این پژوهش پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی شامل «اسکوپوس« ،»3امرالد« ،»4ساینس دایرکت،»5
«اشپرینگر »6و «پروکوئست »7برای مطالعات خارجی و دو پایگاه داده به زبان فارسی شامل «پایگاه
نشریات کشور »8و «پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی »9انتخاب شدند .برای جستوجوی مقاالت
در این پایگاهها از واژههای کلیدی «سواد« ،»10سواد بدنی« ،»11چارچوب سواد بدنی« ،»12شایستگی

1. Meta-Synthesis
2. Sandelowski & Barroso
3. Scopus
4. Emerald
5. Science Direct
6. Springer
7. ProQuest
8. http://www.magiran.com/
9. https://www.sid.ir/fa/journal/
10. Literacy
11. Physical Literacy
12. Physical Literacy Framework
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سواد بدنی  »1و «مؤلفههای سواد بدنی »2استفاده و مقاالت مرتبط در بازه زمانی سالهای  2010تا
 2019جمعآوری گردید.
مرحله سوم :ارزیابی کیفیت
پس از جستجو اولیه پایگاه دادههای مذکور ،در مجموع تعداد  60منبع با کلید واژههای اشاره شده به
دست آمد .فرآیند بازبینی شامل بررسی عنوان منابع ،چکیده و محتوای آنها بود و در هر مرحله
متناسب با معیارهای پذیرش (زبان پژوهشها فارسی و انگلیسی ،زمان انجام پژوهشها از سال 2010
تا سال  ،2019پژوهشهای ترکیبی یا کیفی) مورد بررسی قرار گرفت .پژوهشهای زیر از فرآیند
تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند:
•

موضوع یا محتوای آنها متناسب با موضوع پژوهش حاضر (سواد بدنی) نبودند.

• با روش تحقیق کمّی انجام شده بودند .از آنجا که پژوهشهای کیفی (از جمله فراترکیب)
با هدف کشف 3و پژوهشهای کمّی با هدف توضیح 4یا تبیین انجام میشوند ،مطابق نظر ساندلوسکی
و باروسو ( )2007پژوهشهای استفاده شده در فراترکیب باید با روش تحقیق کیفی (یا ترکیبی) انجام
شده باشد.
• مقالههایی که در یافتهها یا بحث و نتیجهگیری آنها ،به سودمندی هیچ یک از مؤلفههای
سواد بدنی نپرداخته باشند.
در این مرحله  7منبع به دلیل عدم ارتباط با سئوال پژوهش 9 ،پژوهش کمّی و  3مقاله که دارای
بحث و نتیجهگیری نامرتبط بودند کنار گذاشته شدند و  41منبع برای بررسی بیشتر وارد مرحله بعد
شدند.
در این مرحله ،از منابعی که مربوط به نویسندگان مشترک یا دارای یافتههای تکراری بودند یکی از
آنها حذف و پژوهش کاملتر باقی ماند .به این ترتیب  5منبع دیگر نیز حذف و در نهایت تعداد 36
منبع برای ورود به مرحله بعدی باقی ماند.
در قدم بعدی ،باید کیفیت روش شناختی مطالعات ،مورد ارزیابی قرار گیرد .هدف از این گام ،حذف
منابعی است که پژوهشگر به یافتههای آنها اعتمادی نداشته باشد .بنابراین ممکن است مطالعهای که
باید در تلفیق وجود داشته باشد رد شود .به همین دلیل ابزار ارزیابی حیاتی 5مورد استفاده قرار گرفت
که لیست کامل و جامعی از سئواالت را ارائه میدهد و برای تعیین اعتبار ،کاربردی بودن و تناسب
1. Physical Literacy Competence
2. Physical Literacy Components
3. Explore
4. Explain
)5. CASP (Critical Appraisal Skills Program
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پژوهش به کار برده میشود (چنایل .)2011 ،1به این منظور ،چک لیستی  10سئوالی جهت بررسی
دقت ،اعتبار و اهمیت مطالعات کیفی تهیه شد .سئواالت شامل بررسی اهداف پژوهش ،منطق روش،
طرح پژوهش ،روش نمونهگیری ،روش جمعآوری دادهها ،رابطه پژوهشگر و مشارکتکنندگان،
مالحظات اخالقی ،اعتبار تجزیه و تحلیل دادهها ،بیان واضح یافتهها و ارزش پژوهش بود .هنگام
استفاده از این ابزار ،منابع مطالعه شد و برای هر منبع به لحاظ دارا بودن ویژگیهای باال امتیازی بین
 1تا  5درنظر گرفته شد .بر اساس مقیاس  50امتیازی این روش ،هر منبع بر اساس درجه کیفی و
مطابق طیف :خیلی خوب « ،»41-50خوب « ،»31-40متوسط « ،»21-30ضعیف « »11-20و خیلی
ضعیف « »0-10دستهبندی شدند.
بر این اساس 9 ،منبع به دلیل کسب امتیاز ضعیف و خیلی ضعیف حذف شدند و  27منبع در فرآیند
ارزیابی پذیرفته شدند که از این تعداد  14منبع امتیاز متوسط 7 ،مقاله امتیاز خیلی خوب و  6مقاله
امتیاز خوب را کسب کردند.
جدول -1مقاالت انتخاب شده نهایی برای جمع آوری اطالعات
ردیف

نویسنده

عنوان پژوهش

1

میرعالی و همکاران ()1398

2

تلفورد ،الیو ،کیگان و بارنت ()2019

ساختاریابی مدل سواد بدنی در دختران ده ساله ناحیه یک
شهرستان اهواز
رویکرد تربیت بدنی و سواد بدنی

3

انجمن ورزش استرالیا)2019( 2

چارچوب سواد بدنی استرالیا

4

تاش ()2019

ارزیابی سواد بدنی کودکان مدارس متوسطه

5

پیالر ،رافائل ،فلیکس و گابریل)2019( 3

تأثیر رسانههای جمعی ورزشی بر رفتار و سالمت جامعه

6
7

کومار و پریتی)2018( 4
جونز و همکاران ()2018

8

سام و همکاران ()2018

9

دادلی ،کیرنی ،وین رایت ،کریالرس و
میچل)2017( 5

تأثیرات رسانه بر ورزش
تدوین الگوی سواد بدنی برای بزرگساالن مسن
تأثیر توسعه حرفهای آموزش تربیت بدنی بر سواد بدنی
معلمان و خود کارآمدی آنان و نتایج یادگیری دانشآموزان
مالحظات انتقادی برای سیاست سواد بدنی در بهداشت
عمومی ،تفریح ،ورزش و آموزش

1. Chenail
2. Sport Australia23
3. Pilar, Rafael, Feli24x & Gabriel
4. Kumar & Priti25
5. Dudley, Cairney,26 Wainwright, Kriellaars & Mitchell
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ردیف

نویسنده

عنوان پژوهش

10

ادوارد و همکاران ()2017

تعاریف ،مبانی و مشارکت در سواد بدنی

11

هالتین و همکاران ()2017

12

چن ()2015

نقش صالحیت در مهارتهای حرکتی در دستیابی به سواد
بدنی
عملی کردن سواد بدنی برای یادگیرندگان :ایجاد انگیزه برای
حرکت

13
14

هاستی و وال هد ()2015
الندوال ()2015

عملی کردن سواد بدنی از طریق آموزش ورزش
سواد بدنی در زمینه تربیت بدنی

15

سیلورمن و مرسیر ()2015

آموزش سواد بدنی

16

دادلی ()2015

مدل مفهومی سواد بدنی

17

انجمن بین المللی سواد بدنی)2014( 1

بیانیه اجماع سواد بدنی کانادا

18

کاستلی ،سنتیو ،بیل ،کارسون و
نیکسیک)2014( 2

برنامههای جامع سواد بدنی مدرسه

19

تامپست ،بورکت و مک کین)2014( 3

مرور پیشنههای توسعه سواد بدنی و صالحیتهای حرکتی

20

صادقیان ،حسینی و فرزان ()1393

21

یزدانی ()1392

22

توکلی ،نجفی و نوبخت رمضانی)2013( 4

بررسی نقش رسانههای جمعی در توسعه ورزش

23

مکدانالد و انرایت ()2013

سواد بدنی و سالمت و برنامه درسی تربیت بدنی استرالیا

24

وایت هد ()2013

25

الشاملی ،االنازی و احمد شوقی)2012( 5

تعریف سواد بدنی و شفافسازی موضوعات مرتبط
تأثیر رسانههای جمعی ورزشی بر ارتقای ورزش به منظور
بهبود سالمت عمومی

26

نظری و قاسمی)2011( 6

نقش رسانههای جمعی بر توسعه پایدار ورزش

27

مندیگو و همکاران ()2009

سواد بدنی برای مربیان

بررسی نقش رسانههای جمعی در گرایش مردم شهر
همدان به ورزش همگانی
تأثیر رسانه بر همگانی شدن ورزش

1. International Phsyic27al Literacy Association
2. Castelli, Centeio, Beighle, Carson & Nicksic
3. Tompsett, Burkett & McKean
4. Tavakolli, Najafi & Nobakht Ramezani
5. Alshamli, Al Anazi & Ahmed Shawqi
6. Nazari & Ghasemi
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مرحله چهارم :تجزیه و تحلیل دادههای کیفی
در این مرحله ،پژوهشگران به طور پیوسته 27 ،مقاله منتخب و نهایی شده را به منظور دستیابی به
یافتهها درون محتوایی مجزایی که در آنها مطالعات اصلی انجام شدهاند ،چندبار مرور کردند و به
استخراج کدها از متون انتخابی اقدام شد .برای استخراج کدها سئوال اصلی پژوهش مالک عمل قرار
گرفت .مراحل پنجم (ترکیب یافتههای کیفی) و ششم (اعتباریابی یافتههای کیفی) در بخش یافتهها
ارائه شده است.
یافتهها
مرحله پنجم :ترکیب یافتههای کیفی
ابتدا تمام عوامل استخراج شده از پژوهشها به عنوان کد درنظر گرفته شد و سپس طبق قاعدههای
تقلیل با درنظرگرفتن مفهوم هر یک از کدها ،کدها خالصه شد .سپس این کدها بر اساس مفاهیم
مرتبط با مفهوم سواد بدنی ،در سه مضمون اصلی  )1شایستگیهای فردی مشتمل بر چهار مضمون
فرعی توانایی شناختی ،توانایی عملی ،توانایی عاطفی و مشارکت در فعالیتهای بدنی؛ )2
شایستگیهای دانشگاهی مشتمل بر چهار مضمون فرعی امکانات آموزشی ،ویژگیهای اساتید ،محیط
آموزشی ،خانواده و گروه همساالن و  )3شایستگیهای اجتماعی مشتمل بر سه مضمون فرعی بافت
فرهنگی جامعه ،سیاستها و رسانههای جمعی طبقهبندی شدند .نتایج در جدول  2ارائه شده است:
جدول -2مضامین اصلی و فرعی مستخرج از پژوهش
مضمون اصلی

مضامین فرعی
توانایی شناختی

شایستگیهای
فردی

توانایی عملی

توانایی عاطفی
مشارکت در فعالیتهای
بدنی

منبع
مکدانالد و انرایت ( ،)2013انجمن بین المللی سواد بدنی
( ،)2014هاستی و وال هد ( ،)2015جونز و همکاران (،)2018
میرعالی و همکاران ()1398
تامپست و همکاران ( ،)2014انجمن بین المللی سواد بدنی
( ،)2014سیلورمن و مرسیر ( ،)2015هالتین و همکاران (،)2017
جونز و همکاران ( ،)2018انجمن ورزش استرالیا ( ،)2019میرعالی
و همکاران ()1398
انجمن بین المللی سواد بدنی ( ،)2014چن ( ،)2015دادلی
( ،)2015ادوارد و همکاران ()2017
مکدانالد و انرایت ( ،)2013انجمن بین المللی سواد بدنی (،)2014
ادوارد و همکاران ()2017
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ادامة جدول -2مضامین اصلی و فرعی مستخرج از پژوهش
مضمون اصلی

شایستگیهای
دانشگاهی

مضامین فرعی

منبع

امکانات آموزشی

کاستلی و همکاران ()2014
مندیگو و همکاران ( ،)2009الندوال ( ،)2015سیلورمن و مرسیر
( ،)2015سام و همکاران ( ،)2018جونز و همکاران (،)2018
تلفورد و همکاران ()2019
جونز و همکاران ()2018
وایت هد ( ،)2013ادوارد و همکاران ( ،)2017جونز و همکاران
( ،)2018تاش ()2019
دادلی و همکاران ( ،)2017جونز و همکاران ()2018
جونز و همکاران ()2018
پیالر و همکاران ( ،)2019کومار و پریتی ( ،)2018صادقیان و
همکاران ( ،)1393یزدانی ( ،)1392توکلی و همکاران (،)2013
الشاملی و همکاران ( ،)2012نظری و قاسمی ()2011

ویژگیهای اساتید
محیط آموزشی
خانواده و همساالن

شایستگیهای
اجتماعی

بافت فرهنگی جامعه
سیاستها
رسانههای جمعی

مرحله ششم :اعتباریابی یافتههای کیفی
در سراسر فرآیند این پژوهش تالش گردید تا با فراهم کردن توضیحات و توصیف واضح و روشن برای
گزینههای موجود ،مراحل پژوهش به دقت طی شود و در زمان الزم از ابزارهای مناسب جهت ارزیابی
پژوهشها استفاده شود .اعتبار دادهها با استفاده از تکنیکهای اعتبارپذیری 1و انتقالپذیری 2از طریق
خودبازبینی پژوهشگران 3و همسوسازی دادهها 4و اعتمادپذیری 5با هدایت دقیق جریان جمعآوری
اطالعات و همسوسازی پژوهشگران( 6لینکلن و گوبا )1985 ،7تعیین شد .همچنین برای اطمینان
بیشتر از روش توافق بین دو کدگذار 8و ضریب کاپا استفاده شده است .بدین صورت که پژوهشگر
دیگری در حوزه تعلیم و تربیت -بدون اطالع از نحوه ادغام کدها و مفاهیم ایجاد شده توسط
پژوهشگران حاضر -اقدام به دستهبندی کدها و مفاهیم نموده سپس با مفاهیم ارائه شده توسط
پژوهشگران مقایسه شده است .در نهایت با توجه به تعداد مفاهیم ایجاد شده مشابه و متفاوت ،ضریب
کاپا برابر با  0/88محاسبه شده است که نشان میدهد نتایج پژوهش ،از قابلیت اطمینان زیادی
1. Credibility
2. Transferability
3. Nvestigator self-monitoring
4. Data Triangulation
5. Dependability
6. Investigator Triangulation
7. Lincoln & Guba
)8. Interceder Reliability (ICR
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برخوردارند .همچنین ،در طول فرآیند پژوهش ،منابع استفاده شده توسط دو نفر از پژوهشگران به
صو رت مستقل جستجو شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است .جلسههای هفتگی تیم پژوهشی به
منظور بحث درباره نتایج جستجوها ،شکلدهی و اصالح راهبردهای جستجوی منابع ،بحث درباره
نتایج ارزیابیها و تصمیمگیری درباره راهبردهای ارزیابی مطالعات ،تثبیت حوزههای مورد توافق و
مذاکره درباره حوزهها و موارد شامل اختالف نظر تا رسیدن به اجماع برگزار گردید .همچنین
مستندسازی از تمام فرایندها ،رویه ها و تغییرات در روند کار و نتایج صورت پذیرفت لذا از اعتبار
توصیفی ،1تفسیری ،2نظری 3و پراگماتیک( 4ساندلوسکی و باروسو )2007 ،برخوردار است.
همچنین از نظریات خبرگان موضوعی در خصوص کدگذاریهای انجام شده بهره گرفته شد .در
این راستا گروه کانونی 5با شرکت  8نفر از اعضای هیئت علمی و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت
برگزار شد .مشخصات اعضای گروه کانونی در جدول  3ارائه شده است:
جدول -3مشخصات اعضای گروه کانونی
کمتر از  10سال سابقه
بین  10تا  20سال سابقه
بیش از  20سال سابقه

استادیار

دانشیار

استاد

2
1
---

--2
2

----1

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،طراحی چارچوب شایستگیهای سواد بدنی مورد نیاز دانشجویان بود .همه
دانشجویان بدون توجه به سن ،توانایی و جنسیت از این توانایی برخوردارند که دارای سواد بدنی باشند
(وایت هد .)2010 ،سواد بدنی نه تنها برای ورزشکاران حرفهای و بزرگساالن بلکه برای دانشجویانی
که در طول زندگی خود در فعالیتهای ورزشی شرکت میکنند و کودکان نیز ،الزم است.
همه این دانشجویان بایستی با اعتماد به نفس و شایستگی درگیر فعالیتهای جسمانی شوند تا در
طول زندگی خود فعال باشند و سالمتی آنها در هر سنی افزایش یابد (ادوارد و همکاران2017 ،؛
استودارت .)2018 ،آموزش سواد بدنی با کیفیت میتواند به دانشجویان کمک کند تا در مسیر سواد
بدنی خود به جلو حرکت کرده و پیشرفت کنند (استودارت .)2018 ،دانشجویانی که سواد بدنی دارند
1. Descriptive
2. Interpretive
3. Theoreticall
4. Pragmatic
5. Focus Group
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با مهارت و اطمینان در طیف گستردهای از فعالیتهای بدنی و در محیطهای مختلف حرکت میکنند
که از رشد و پیشرفت سالم کل دانشجویان سود میبرند .بدون پیشرفت سواد بدنی ،بسیاری از کودکان
و نوجوانان از فعالیت بدنی و ورزش کنار می روند و در اوقات فراغت خود به انتخاب های غیرفعال و
ناسالم تر می روند .سواد جسمی وسیله ای ضروری برای مشارکت فعال در جوامع و توسعه و حفظ
سالمت است (فراسر .) 2006 ،سواد بدنی دارای فواید پیش بینی شده زیادی از جمله افزایش میزان
مراقبت های بهداشتی دانشجویان ،بهبود جسمی و روانی ،افزایش بهره وری در فعالیت ها ،رشد سطح
مهارت و مشارکت بیشتر در فعالیت های ورزشی است (گیبلین و همکاران .)2014 ،پرورش این جنبه
موجب غنی سازی تجربه و کمک به تحقق کل پتانسیل های انسان می شود (وایت هد.)2007 ،
بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر ،طراحی چارچوب سواد بدنی دانشجویان تربیت بدنی بود که با
توجه به یافته های پژوهش سه شایستگی سواد بدنی شامل شایستگی های فردی دانشجویان،
شایستگی محیطی دانشگاه و شایستگی اجتماعی بود.
شایستگی های فردی دانشجویان شامل چهار حوزه استعدادی است :توانایی شناختی ،توانایی عملی،
توانایی عاطفی و مشارکت در فعالیت های بدنی .استعداد و تسلط برتر بر توانایی ها (یا مهارت ها) و
فردی که حداقل در یک زمینه از فعالیت های انسانی بهطور منظم توسعه یافته اند اشاره دارد به
حدی که فرد را حداقل در  ٪10باالی همساالن خود قرار دهد .اگر توسعه ورزش یا ورزشکار مورد
توجه باشد ،نتیجه می گیریم که ممکن است دانشجویی در حوزه حرکتی استعداد و هوش داشته
باشد که در هر فرد متفاوت و بالقوه است .باید توانایی هر دانشجو را در برنامه ها در نظر گرفت (کیگن
و همکاران .)2017 ،یکی از مؤلفه های شایستگی های فردی ،داشتن توانایی شناختی برای دانشجو
است .وقتی در مورد بعد شناختی دانشجویان بحث می شود ،دامنه دانش و مهارت وسیع است و شامل
چندین زمینه فراتر از حیطه جسمی است .برای حضور فعال در محیط های طبیعی ،دانشجویان باید،
درباره آنها آگاهی داشته باشند و انتخاب های بی خطری انجام دهند .چشم انداز و توانایی ها را درک
کرده و بدانند که چگونه بر جسم خود غالب شوند .همچنین باید قادر به تعبیر این مسئله باشند که
مهارت هایشان متناسب با موقعیت پیش روست یا خیر و از خود آگاهی داشته باشند (توسعه سواد
بدنی .)2019 ،میرعالی و همکاران ( )1398نیز در پژوهش خود بر نقش دانش نظری و مهارت حرکتی
توجه داشتند و بیان می دارند که میان شایستگی های مهارت حرکتی و میزان فعالیت بدنی ارتباط
معناداری وجود دارد و همچنین میان دانش تربیت بدنی با فعالیت بدنی نیز رابطه معناداری یافت
شده است .به همین سبب برای افزایش میزان فعالیت بدنی و رشد سواد بدنی دانشجویان بایستی به
همان اندازه که بر فعالیت عملی تأکید می شود ،به دانش نظری و شناختی آنان نیز توجه شود .از
دیگر مؤلفه های شایستگی های فردی ،توانایی عملی دانشجویان است که در این مؤلفه به نقش
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صالحیت بدنی دانشجویان دارای سواد بدنی در شرکت در فعالیت های بدنی تأکید شده است .هالتین
و همکاران ( )2017در پژوهش خود بر نقش کسب مهارت های اساسی اشاره کردند و نشان دادند که
داشتن مهارت های اساسی در فعالیت های بدنی به دانشجو اجازه فعال بودن میدهد و زمینه ساز
سواد بدنی است .مؤلفۀ بعدی شایستگی های فردی دانشجویان ،توانایی عاطفی است .فعالیتهای
طبیعی به کودکان و بزرگساالن اجازه میدهد تا خود را به چالش بکشند .غلبه بر این چالش ها اعتماد
به نفس یک دانشجو را افزایش می دهد .آشنایی با یک کار و تداوم آن باعث افزایش اعتماد به نفس
میشود و بیشتر منجر به این خواهد شد که دانشجویان خود را به سمت جهشهای پیشرفتهتر ،تعادل
و صعود به چالش بکشند .فرصتی برای تنها بودن و یا وابستگی به مهارت های شخصی خود ،مانند
یافتن مسیر ،اعتماد به نفس را نیز افزایش و سواد بدنی را توسعه می دهد (توسعه سواد بدنی.)2019 ،
در این مؤلفه بر تأثیر انگیزه در سواد بدنی و انجام فعالیت های بدنی تأکید شده است .چن ()2015
در پژوهش خود ،بر اهمیت انگیزه تأکید داشته و بیان می دارد که یکی از مشخصه های شخصیتی
دانشجویان دارای سواد بدنی ،انگیزه ای قوی برای فعالیت بدنی است و همچنین اذعان داشته است
که این انگیزه باید همراه با دانش ،مهارت ،عالقه ،محیط و هدف عمل باشد .فعالیت های عملی آنان
نقش اساسی دارد .آخرین مؤلفۀ شایستگی های فردی می توان به مشارکت در فعالیت های بدنی
دانشجویان اشاره کنیم .فعالیت بدنی همواره جزء مکملی از زندگی افراد است و موقعیتی را به وجود
می آورد که در آن شرایط افراد ،از مشکالت زندگی دور شده و در فاصله های متناوب فرصتی پیدا
می کنند تا تجارب شاد و خوشایندی را بهدست آورند (پارسامهر و همکاران .)1396 ،طبق نتایج
پژوهش قره و همکاران ( )1388تداوم مشارکت ورزشی دانشجویان به یک سری عوامل مرتبط است.
برخی از عوامل انگیزّۀ مشارکت ورزشی دانشجویان دارای فعالیت بدنی منظم ،مانند همراهی با گروه،
آمادگی ،رهایی انرژی ،عوامل موقعیتی ،توسعهی مهارت و تفریح است.
دومین شایستگی کشف شده در این پژوهش شایستگی دانشگاهی است .دسترسی به طیف وسیعی از
امکانات و تجهیزات فراهم کننده فعالیت های بدنی قبل ،حین و بعد از محیط های ورزشی باید فراهم
شود .همچنین کالس هایی طراحی شود که حرکت و فعالیت بدنی را تشویق می کنند .امکانات کافی
برای کارکنان و دانشجویان فراهم شود تا از فعالیت های متنوع و فعاالنه استفاده کنند .دسترسی به
کلیه فضاهای باز ،از جمله فضای ورزشی داخلی .اطمینان حاصل شود که محیط ورزشی از نظر
بهداشتی ،ایمنی کنترل شده است .مربیان نیز تشویق شوند تا از فعالیت های فعال و بدنی در حین
انجام وظیفه در محیط حمایت کنند (توسعه سواد بدنی .)2019 ،یکی از مؤلفه های شایستگی محیطی
دانشگاه ،ویژگی های اساتید است .اساتید باید اطمینان حاصل کنند که تربیت بدنی به عنوان یکی از
مؤلفه های اصلی برنامه درسی ارزش دارد و باید از منابع برای حمایت از پیشرفت سواد بدنی در کالس
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تربیت بدنی خود برای طیف وسیعی از ابزارهای عالی بیشتر استفاده نمایند .همچنین برنامه های
تربیت بدنی را سرگرم کننده ،برنامه ریزی کنند تا دانش و مهارت های متناسب ،ایجاد و فعالیت های
متنوعی ارائه داده شود .همچنین به مربیان چند ورزشی آموزش داده شود تا قبل از حرکت به مرحله
بعدی ،کنترل ،قوام و اطمینان را در اولویت قرار دهند .پیشرفت تدریجی مبتنی بر پایه محکم مهارت
های حرکتی بهترین راه برای پیشرفت است .این کار از قبل با پیشرفت تعادل ،چابکی ،انعطاف پذیری
و هماهنگی شروع می شود ،در نهایت با اضافه کردن پیچیدگی یا حرکت به ارتفاعات بیشتر همانطور
که صالحیت دانشجو اجازه می دهد ادامه پیدا می کند (مراکز ورزشی کانادا .)2008 ،1در این مؤلفه
بر نقش معلمان و برنامه های با کیفیت تربیت بدنی در رشد دانشجویان با سواد بدنی تأکید شده است.
الندوال ( )2015نیز در پژوهش خود بر نقش مربیان تأکید کرده و بیان می دارد که حرفه ای شدن
دانشجو در یادگیری حرکتی مادام العمر به برنامه ریزی دقیق معلمان تربیت بدنی توجه به سواد بدنی
و نتایج یادگیری وابسته است .همچنین سیلورمن و مرسیر ( )2015در پژوهش خود بر نقش مهم
تصمیمات معلمان اشاره کرده اند و با نام "آموزش سواد بدنی" بر اهمیت نقش تصمیمات معلمان در
توسعه مهارت های حرکتی ،یادگیری دانشجویان و برآورده شدن اهداف سواد بدنی تأکید می کنند و
بیان می دارند که هدف سواد بدنی در یک جامعه با یک طراحی آموزشی خوب توسط معلمان آغاز
می گردد .مؤلفه محیط آموزشی و امکانات آن از دیگر مؤلفه های شایستگی محیطی دانشگاه است .با
توجه به این مؤلفه باید انواع فعالیتهای ورزشی و بدنی فراگیر ،رقابتی ،غیر رقابتی ،تیمی و دانشجویی
برای دانشجویان فراهم شوند .از دانشجویان برای هدایت ابتکارات ورزشی و فعالیتهای بدنی در
دانشگاه حمایت شود .دانشجویان برای مشارکت و موفقیت به رسمیت شناخته شوند و پاداش داده
شوند .ارتقاء نگرش مثبت به توسعه سواد جسمی در نظر گرفته شود و از دانشجویان برای شناسایی
فرصت های حرکتی در محیط آموزشی و در جامعه محلی خود پشتیبانی شود (توسعه سواد بدنی،
 .)2019هاستی و وال هد ( )2015نیز در پژوهش خود بر نقش مثبت آموزش ورزش در بسیاری از
ابعاد سواد بدنی تأکید کرده اند .در نهایت خانواده و گروه همساالن سومین مؤلفۀ شایستگی محیطی
دانشگاه است .مربیان ،والدین و همساالن بر انگیزه و رویکردهای تالش و ریسک تأثیر می گذارند.
یادگیری مشاهده ای ،تقلید و تجربه در بهبود خودکارآمدی نقش دارند .تعامل و مشاهده همساالن و
همچنین تشویق کالمی و اجتماعی ،رشد سواد بدنی را در محیط های متنوع تقویت می کند .مشارکت
در تجربیات سواد جسمی با کیفیت ،نتایج مثبتی را در تجربه ،درک و کاربرد هر یک از شرکت
کنندگان در تنظیمات مختلف ایجاد می کند .این مشارکت منجر به پیشرفت در سالمت جسمی و
روحی ،افزایش تناسب اندام و افزایش عملکرد از طریق مؤلفه های مبتنی بر اتصال و شایستگی طراحی
1. Canadian Sport Centres
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برنامه می شود که موجب تقویت بیشتر اعتماد به نفس ،انگیزه لذت ،درک اجتماعی ،جنبشی و آگاهی
مکانی از اصطالحات حرکتی تقویت شده می گردد .از دیگر مزایا می توان به ارتقاء اهمیت تربیت
بدنی ،ورزش و فعالیت بدنی بر مزایای تحصیلی ،بهداشتی و درمانی ،ارائه اطالعات منظم و راهکارهای
عملی برای ارتقاء سواد بدنی و کاهش رفتارهای کم تحرک در خانه اشاره کرد .با توجه به این مطالب
نقش والدین به عنوان الگو در فعالیت بدنی باید ارتقاء داده شود و والدین ترغیب شوند که در ورزش
و فعالیت بدنی فرزندشان شرکت کنند .همچنین بر مزایای شرکت در انواع فعالیتهای فراگیر ،رقابتی،
غیر رقابتی ،تیمی ،دانشجوی و تفریحی توصیه می شود .مشارکت دانشجویان با سوابق فرهنگی متنوع
برای مشارکت در ورزش و فعالیت های بدنی تشویق شود و والدین ترغیب شوند تا فرهنگ و تجربیات
خود را در صورت لزوم به اشتراک بگذارند .خانواده ها ترغیب شوند تا با مربیان در مورد رشد سواد
جسمی فرزندشان ارتباط برقرار کنند (توسعه سواد بدنی .)2019 ،تاش ( )2019نیز در پژوهش خود
به نقش معلمان و والدین اشاره کرده و اعالم می کند که به منظور رشد سواد بدنی ،والدین و معلمان
دانشجویان را به حضور در فعالیت های بدنی مختلف در محیط های مختلف تشویق می کنند و دانش
کافی را در رابطه با سواد بدنی به دانشجویان ارائه می دهند .همچنین وایت هد ( )2013در پژوهش
خود با تأکید بر نقش معلمان اعالم داشت که معلمان ،همساالن و خانواده ها بازیگران اصلی پشتیبانی
از رشد سواد بدنی دانشجو هستند.
و سومین مورد ،شایستگی اجتماعی است .در حالی که کاوش در محیط طبیعی می تواند یک فعالیت
انفرادی باشد ،غالباً یک مؤلفه اجتماعی برای فعالیت های مبتنی بر طبیعت وجود دارد .در هنگام
پیاده روی ،کمپینگ یا کوهنوردی ،دانشجویان فرصتی برای تصمیم گیری با هم خواهند داشت و
اغلب اوقات برای موفقیت در وظیفه خود به حمایت دیگری نیاز دارند .کنار هم بودن (شبکه) به مردم
این امکان را می دهد تا با یکدیگر معاشرت کنند ،پیوند برقرار کنند و یکدیگر را به روش های مختلف
درک کنند و سواد بدنی در گرده همایی های باهم بودن شکل گرفته و توسعه می یابد .با توجه به
اهمیت این مؤلفه مشارکت در فعالیت های بدنی جامعه باید ارتقا یابد .برای تقویت فرصت های فعالیت
بدنی با مراکز تفریحی ،باید ورزش در جامعه برقرار شود .همچنین ارتباطات با آژانس های بهداشتی
محلی ،سازمان ها و مشاغل محلی برای حمایت از ابتکارات سواد بدنی ،مشارکت در زمینه مناطق امن
و زیرساخت های فعالیت ها و دسترسی به امکانات ورزشی محیط آموزشی باید تشویق و فعال شود.
و ابتکارات و پیام های سالمتی و رفاه جامعه محلی نیز ترویج داده شوند (توسعه سواد بدنی.)2019 ،
از جمله مؤلفه های شایستگی اجتماعی ،بافت جامعه است .جوامع با سواد بدنی محیطی از فعالیت
های بدنی متنوع ،غنی و عاری از تعصبات و متناسب را در طول زندگی برای دانشجویان فراهم می
کنند که در آنها سواد بدنی مورد تشویق ،دستیابی ،توسعه و پایداری است .آمادگی فرهنگی و ویژگی
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های آن شامل ارتباطات اجتماعی ،هنجارها و انتظارات اجتماعی فرهنگی ،می توانند مشارکت در
فعالیت های بدنی و سواد بدنی دانشجو را به طور مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار دهند (جونز و
همکاران 2018 ،؛ دادلی و همکاران  .)2017،دومین مؤلفۀ شایستگی اجتماعی ،سیاست است.
پشتیبانی از تمام جنبه های سواد جسمی از جمله رشد جسمی ،روانی ،اجتماعی و شناختی ،جامعه
گسترده مدرسه و دانشگاه را در ایجاد ،بررسی و به اشتراک گذاری این سیاست باید درگیر نمود .توجه
به نیازهای فردی دانشجویان با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر قدرت و دانش محور را بایستی در
اولویت قرار داد .بایستی هشت مؤلفه اصلی سواد جسمی در نظر گرفته شود و راهنمای مدارس ،اصول
ایمنی و فراگیر و بهترین اقدامات ادغام شوند .همچنین فرصت هایی را برای دانشجویان برای بهبود
سواد بدنی خود به عنوان بخشی از یک برنامه بهزیستی در نظر گرفته شود .اطمینان حاصل شود که
دانشجویان هر روز از لحاظ جسمی فعال هستند و از سالمت ،ورزش ،شکاف و هرگونه فعالیت بدنی
مستثنا نیستند .سواد بدنی در سایر سیاست های مربوطه باید گنجانده شوند (اندرسون .)1986 ،1در
این راستا جونز و همکاران ( )2018در پژوهش خود نشان دادند که سیاست از دیگر مؤلفه های سواد
بدنی پشتیبانی میکند و قبول فعالیتهای ورزشی مادامالعمر را تسهیل میکند و میتواند با اینکار
در بهبود کیفیت زندگی و بهبود وضعیت سالمتی جامعه هم در سطح خرد و هم در سطح کالن موثر
باشد.
مؤلفه نهایی شایستگی اجتماعی ،رسانه های جمعی هستند .رسانه های ورزشی با ارتقا عادات سالم
تأثیرات مثبتی بر انگیزه دانشجویان برای ایجاد تغییر در سبک زنذگی را برجسته می کنند و ظرفیت
قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر سرشت و پیشرفت ورزش دارند .همچنین رسانه ها با نقش مشارکت
اجتماعی خود بر گرایش مردم به ورزش و تربیت نیروی انسانی سالم تأثیر میگذارند .و با مهمترین
نقش خود یعنی آگاه سازی مردم از فواید ورزش همگانی و تبلیغ و اطالع رسانی در مورد آن بر گرایش
مردم به ورزش همگانی و توسعه ورزش تأثیر می گذارند .رسانه های جمعی وسیله مهمی برای توسعه
ورزش هستند که بر تحقق بیشتر اهداف توسعه ورزش تأثیر میگذارند .و در ارتقای یک سبک زندگی
فعال بدنی مؤثر هستند (پیالر و همکاران2019 ،؛ کومار و پریتی ،) 2018،
بنابراین ،سواد بدنی نقش اصلی در توسعه آمادگی جسمانی دانشجویان دارد که می تواند با داشتن
یک تمرین بدنی خوب ،منظم ،برنامه ریزی شده و از نظر فنی با تحمل تمرینات به حداکثر حجم
اکسیژن ،استفاده از کالری برای تناسب اندام منجر گردد .آمادگی بدنی و سالمتی مادام العمر می
تواند با فعالیت بدنی منظم دانشجو و تمرین خودتنظیمی و تحت انگیزه فعالیت بدنی برای تناسب
اندام و شیوه زندگی سالم موفق باشد .در گسترش سالمت تحت آموزش بهداشت عمومی ،فعالیت
1. Aronson
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بدنی عامل اصلی است .فعالیت بدنی میتواند به عنوان حرکت انسانی تعریف شود که توسط سیستم
های اسکلتی عضالنی انجام شود و می تواند سالمت فیزیولوژیکی و روانی را که از اهمیت باالیی برای
سالمتی کامل دانشجویان برخوردار است ،بهبود بخشد .با توجه به اهمیت و کارآیی داشتن و کاربردی
بودن فعالیت های فیزیکی ،توجه و تشخیص الزم برای آموزش و یادگیری در دانشکده ها برای ارتقاء
سطح سواد فعالیت بدنی دانشجویان مورد تأکید قرار می گیرد (توکر 1و همکاران2018 ،؛ الگو 2و
همکاران2017 ،؛ ببلی.)2016 ،3
همچنین ،انگیزه فعالیت بدنی و خودتنظیمی دانشجویان (لذت ،شایستگی ،ظاهر ،تناسب اندام) زیر
مجموعه آموزش سالمت جسمی آنان در مورد آمادگی جسمی و سالمتی آنان در طول زندگی است.
مطالعه فعالیت های بدنی دانشجویان نشان داد که اکثر آنان تحت انگیزه حفظ ظاهر خود ،فعالیت
بدنی انجام می دهند ،که این مورد مربوط به حفظ مهارت های جسمی (انگیزه ظاهری) به عنوان یک
عامل انگیزشی برای فعالیت بدنی و تمرکز بر حفظ تناسب اندام بدن در طول زندگی (انگیزه تناسب
اندام) است .برخی از دانشجویان نیز به طور حرفه ای فعالیت های بدنی انجام می دهند .این مقوله
شامل حفظ مهارت های حرفه ای (انگیزه شایستگی) است که عامل انگیزشی برای فعالیت بدنی
محسوب می گردد .همچنین ،عالقه نیز یک عامل اصلی در حفظ و تحریک مشارکت (انگیزه لذت) و
بنابراین محرکی برای فعالیت بدنی است (ببلی.)2017 ،
انگیزه دانشجویان به عنوان یک عامل اصلی در سواد فعالیت بدنی ،می تواند با فرآیند درونی (انگیزه
ذاتی) و فرآیند بیرونی (انگیزش بیرونی) ،با فاکتورهای طبیعت یعنی گرایش های ذاتی به دست آمده
توسط دانشجویان قبل از تولد ،مرتبط باشد .توانایی ها و تغذیه یعنی گرایش های محیطی به دست
آمده توسط دانشجویان پس از تولد که می توانند توانایی ،قدرت ،تمرکز ،تعقل و پتانسیل برای شروع،
ادامه و حفظ فعالیت بدنی هدفمند را توضیح داده و توجیه کننده رفتارهایی عاطفی ،اجتماعی و
شناختی دانشجویان باشد که جهت گیری رفتاری ،خواسته ها ،نیازها و اقدامات دانشجو از جمله
یادگیری روانشناختی (بدنی یعنی فعالیت بدنی) ،یادگیری عاطفی (اخالقی یعنی خودداری) و
یادگیری شناختی (ذهنی هوش یعنی کسب دانش) را فعال می کند (ببلی و همکاران2017 ،؛ توکر
و همکارن .)2017 ،درک دانشجویان از عالئم حیاتی (ضربان قلب ،فشار خون و شاخص توده بدنی)،
جلوگیری از صدمات ورزشی (تاندونیت آشیل ،سندرم درد زانو) ،سطح سواد سالمتی آسم (به دلیل
شرایط محیطی ،جسمی و پزشکی) ،سواد سالمتی سطح آتروفی ماهیچه ها (به دلیل عوامل جسمی،
پزشکی و ورزش) ،موارد منع مصرف ضعف عضالنی (ناشی از خستگی مرکزی ،خستگی محیطی و
1. Tucker
2. Laggao
3. Bebeley
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اسید الکتیک) ،سطح سواد آموزش بهداشتی استرس (به دلیل عوامل شناختی ،عاطفی و جسمی)،
سطح سواد آمادگی بدنی (به دلیل فاکتورهای رشدی ،انسانی و تناسب اندام) ،سطح اندازه گیری
(حداکثر حجم مصرف اکسیژن) ،تأثیرات آموزش ها (برنامه تربیت بدنی بر آمادگی حرکتی) ،سطح
سواد جسمی (حرکتی بدنی ،مهارت های ارسال و دریافت) و میزان آگاهی در مورد منع مصرف بیماری
های قلبی عروقی قلب (ضربان قلب ،فشار خون باال و بیماری قلبی ریوی) ،نه تنها باعث افزایش جوانب
مثبت ،انگیزه ،تنظیم رفتار ،خودکارآمدی و اوقات فراغت هفتگی در فعالیت های بدنی می شود ،بلکه
به دانشجویان ،جوامع ،محیط زیست و عموم مردم کمک می کند تا با کنترل و چاقی ،بیماری های
مرتبط با سبک زندگی و مرگ و میر را کاهش دهد (توکر و همکارن2017 ،؛ ببلی و همکاران.)2016 ،
سواد بدنی آرمان و وسیلهای برای تربیتبدنی محسوب میشود که میتواند تربیتبدنی را از نقش
مرسوم و نسبتاً محدود در جهت توسعه ورزش رها کند و همزمان اثربخشی آن را بهعنوان یکی از
عوامل مشارکت دائمی در فعالیتهای بدنی سالم ،لذتبخش و هدفمند ،تجربه جسمانی و یادگیری،
بهبود بخشد .از این رو ،توجه همه جانبه سیاستگذاران و برنامهریزان نظام آموزشی در تهیه این مهم
را بیشازبیش طلب مینماید.
بررسی ویژگی های مربوط به سواد بدنی دانشجویان نشان داد که برخی از این ویژگی های نقش
پیش نیاز را ایفا می کنند .یعنی شایستگی های فردی دانشجویان در میزان کسب سواد بدنی نقش
اساسی را ایفا می کنند .به عبارتی دانشجویان بر اساس توانایی شناختی ،توانایی عملی ،توانایی عاطفی
و مشارکت در فعالیتهای بدنی ،میزان متفاوتی از سواد بدنی را تجربه می کنند .دانشجویانی که
شناخت کاملتری از ویژگی های فیزیولوژیکی بدن خود داشته باشند ،با بهترین فعالیت های عملی
قادر هستند بهترین شرایط سالمت بدنی را در خود ایجاد نمایند و نهایتاً با مشارکت در فعالیت های
بدنی که با انگیزش و احساس مثبت و عالقه باالست می تواند سواد بدنی خود را به طور قابل مالحظه
ای باال ببرد.
اما در کنار ویژگی های فردی حضور در محیط دانشگاهی می تواند شرایط تسهیل کننده ای برای
توسعه سواد بدنی دانشجویان ایجاد نماید .وجود محیط آموزشی مساعد و غنی از نظر انجام فعالیت
های ورزشی ،اساتید عالقه مند به ورزش و همراه و همگام و مشوق دانشجویان ،امکانات ورزشی به
روز و مجهز به آخرین فناوری های دنیا و خانواده و همکالسی های مشوق و حمایت کننده می تواند
به توسعه سواد بدنی ،عمق و کیفیت آن کمک قابل توجهی نماید و در نهایت دانشجویانی که دارای
این سواد بدنی توسعه یافته باشند می توانند شایستگی های خود را درسطح جامعه نشان دهند .این
چنین دانشجویانی می توانند به عنوان مدیران آشنا به تربیت بدنی ،نقش اساسی در تدوین سیاست
های تربیت بدنی در سطح جامعه د اشته باشند .ضمن آن که با توجه به این که این دانشجویان از
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بافت فرهنگی خود جامعه برخاسته اند می توانند به آسانی تأثیرگذاری خود را در توسعه این سواد
بدنی در اجتماع محلی و نهایتاً جامعه بزرگتر نشان دهند و در نهایت به دلیل آگاهی و دانش و مهارت
و نگرش اندیشمندانه به سواد بدنی می توانند از طریق رسانه های جمعی این سواد بدنی را در سطح
اجتماعی گسترده تر نموده و رشد و توسعه دهند.
شایستگیهای دانشگاهی
محیط آموزشی
ویژگیهای اساتید
شایستگیهای فردی
توانایی شناختی

امکانات آموزشی
خانواده و همکالسیها

توانایی عملی

سیاستها
بافت فرهنگی جامعه

توانایی عاطفی
مشارکت در فعالیتهای

شایستگیهای اجتماعی

سواد بدنی

رسانههای جمعی

بدنی
شکل  -1مدل سواد بدنی دانشجویان

در نهایت با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات زیر مطرح میشود:

•

طراحی کالس هایی که حرکت و فعالیت بدنی را تشویق می کنند

• فراهم سازی دسترسی دانشجویان به طیف وسیعی از امکانات و تجهیزات فراهم کننده
فعالیت های بدنی
• تهیه برنامه های تربیت بدنی دقیق و جامع توسط اساتید ،جهت ارائه دانش ،مهارت های
متناسب و ایجاد فعالیت های متنوع
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Abstract
The aim of this study was to develop the driving, accelerating, and inhibiting factors of
student participation in school's physical education extracurricular activities. To do so, the
researchers referred to experts in the field of student sport and extracurricular programs.
Data were collected through a deep interview using purposive snowball sampling
methods. Then, the data which were obtained from interviews, articles, educational
materials, guidelines, related books and clips through triangulation techniques were coded
and analyzed using the content analysis method. The results of the code grouping
suggested two main components and eight sub-components at the entrance level of the
students into the extracurricular programs. Accordingly, it can be stated that the driving
and inhibiting factors of student participation in school's physical education
extracurricular activities are students and educators along with stimuli and inhibitors that
play a central role and require special attention. Accelerators such as stakeholder
cooperation, political context, sponsorship and incentive sources and financial resources
are involved in accelerating the sport participation of students. This research can be used
as an analytical tool for sports participation of students in school’s extracurricular
activities in Iran to provide a logical and principal solution to the problems of this field of
student sport.
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Extended Abstract
Background and Purpose
The aim of this study was to develop the driving, accelerating, and inhibiting
factors of student participation in school's physical education extracurricular
activities. The current study addressed the positive impact of sport on people
including students, the role of extracurricular activities on students' mental and
physical health, and the need to improve students' attraction to need to address the
attraction and participation in extracurricular physical education (sports) in
schools. In addition, foreign studies have to a large extent provided good sources
on the theoretical basis of the above-mentioned sports programs, but few research
studies have been conducted domestically despite the growing number of
students. Therefore, there is a need for more scientific and applied studies to better
consider and utilize students' participation in developing their talents as well as
their own and the community's health.

Methodology
In this qualitative research (studying and discovering the aspects that were not
considered before the research (Bayabangard, 2013, 289)), the data were through
a deep interview using purposive snowball sampling methods in Iran during 20182019. Then, the data which were obtained from interviews, articles, educational
materials, guidelines, related books and clips through triangulation techniques
were coded and analyzed using the content analysis method.
In selecting the sample for the in-depth interviews, an effort was made to include
academic educators or faculty members who have some connection with students,
individuals with management experience in the extracurricular areas, and those
involved in extracurricular activities. Purposive and snowball sampling methods
were used for the in-depth interviews.
In data collection, the interview was continued until theoretical saturation. Data
analysis in the content analysis method was based on the coding process,
representing an important data element in relation to the research questions and
partly reflecting the meaning and concept of the pattern in the data set (Brown,
2006, 88). In this research, the driving, accelerating, and inhibiting factors of
students' participation in school physical education programs were identified after
reaching theoretical saturation through analyzing data obtained from various
sources using content analysis.
In the current study, the “member survey” (interviewees) method was used to
confirm validity and test-retest reliability to calculate reliability (Khasttar, 2009)
which was calculated as 83%.
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Results
In this study, the data were analyzed using the method of thematic analysis which
included: basic themes, organizing themes and enclosing themes. At this stage of
the study, 155 codes were extracted from the data from the approximately 600
transcribed sentences after duplicates and unrelated codes were removed. From
the data-driven codes, 23 underlying themes and 8 organizer themes emerged
(barriers, incentives, students, educators, stakeholder engagement, funding,
support and incentives, policy context), as well as 2 integrative themes. (Driving
factors - barriers to student participation and accelerators) were defined. Finally,
the driving, inhibiting, and accelerating factors for student participation in sport
were selected as the major overarching themes. the driving, accelerating, and
inhibiting factors of students' participation in school physical education programs
were identified after reaching theoretical saturation through analyzing data
obtained from various sources using content analysis. While such an approach
identifies the key components and elements required to achieve the objective, it
also clarifies how these elements interact with each other as a whole and gives the
relevant authorities more guidance on the path to follow. Only by focusing on the
elements under consideration and taking into account the accelerating components
to achieve the goal can student sport participation be increased.

Discussion
Furthermore, conducting this research while raising awareness of the current
situation can be beneficial for optimal planning and identifying and studying the
driving, accelerating and inhibiting factors for students' participation in
extracurricular physical education (sports) in schools, such as greater participation
in extracurricular sports activities, diversification of school sports activities,
attending to students 'needs and interests, creating an informal and intimate
atmosphere, revitalizing students' vitality and better identifying sports talents.
Accordingly, it can be stated that the driving and inhibiting factors of student
participation in school's physical education extracurricular activities are students
and educators along with stimuli and inhibitors that play a central role and require
special attention. Accelerators such as stakeholder cooperation, political context,
sponsorship and incentive sources and financial resources are involved in
accelerating the sport participation of students. This research can be used as an
analytical tool for sports participation of students in school’s extracurricular
activities in Iran to provide a logical and principal solution to the problems of this
field of student sport.

Keywords: Sport Participation, Extracurricular, Schools, Students
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تاریخ دریافت1398/04/29 :

تاریخ پذیرش1398/08/25 :

چکیده
هدف این مقاله تدوین عوامل سوق دهنده ،تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه های
تربیت بدنی مدارس بود .پژوهشگر برای این منظور به خبرگان و متخصصان حوزه فوق برنامه و ورزش دانش آموزی
مراجعه نمود و از طریق مصاحبه عمیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تكنیك نمونه گیری گلوله برفی،
به جمع آوری اطالعات از آنها پرداخت .سپس داده های حاصل از مصاحبه ها ،مقاالت ،مدارک و دستورالعمل های
تربیت بدنی آموزش و پرورش ،کتب و کلیپ های مرتبط را از طریق تكنیك مثلث سازی ،جمع آوری کردند و سپس
آنها را به روش تحلیل مضمون ،کدگذاری و تجزیه و تحلیل کرد .نتیجه گروه بندی کدها ،دو مؤلفه اصلی و هشت
زیر مؤلفه بود که دانش آموزان جهت شرکت در فوق برنامه های تربیت بدنی در سطح ورودی با آن مواجه هستند.
بر این اساس می توان عنوان کرد که عوامل سوق دهنده و بازدارنده که یكی از مؤلفه های اصلی است شامل؛ دانش
آموزان و آموزش دهندگان به همراه محرک ها و بازدارنده ها است که نقش اصلی ایفا می کنند و نیاز به توجه ویژه
ای دارند .همچنین تسریع کننده ها که مؤلفه اصلی دیگر است شامل منابع حمایتی و تشویقی ،همكاری با ذینفعان،
منابع مالی و بستر سیاسی هست که در سرعت بخشیدن به مشارکت ورزشی دانش آموزان جهت ورود به فوق
برنامه های مدارس دخیل هستند .این پژوهش میتواند به عنوان ابزار تحلیلی مشارکت ورزشی دانش آموزان در
فوق برنامه های مدارس ایران مبنای عمل قرار گیرد تا بهگونه ای منطقی و اصولی به حل مشكالت این حوزه از
ورزش دانش آموزی پرداخته شود.

واژگان کلیدی :مشارکت ورزشی ،فوق برنامه ،مدارس ،دانش آموزان

1. Email: Shamsfarahnaz@yahoo.com
2. Email: Ehsani@modares.ac.ir
3. Email: Saffari.marjan@modares.ac.ir
4. Email: Aroufzad@gmail.com
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مقدمه
در نظام های آموزشی عوامل متعدد درونی و بیرونی در حال تضعیف شادی دانش آموزان در مدارس
هستند که نه تنها کیفیت آموزش و یادگیری را تحت الشعاع خود قرار میدهند ،بلکه به کیفیت
زندگی افراد چه در حال و چه در آینده لطمه می زند (یونسکو .)2016 ،1امروزه دانش آموزان ما
بیش از هر چیز نیاز به محیطی سرشار از انعطاف پذیری و آزادی عمل دارند؛ یکی از برنامه هایی که
برای ایجاد چنین محیطی الزم است ،برنامه های فوق برنامه 2است (هندریکسون )13 ،2018 ،3که
می تواند هم جهت با برنامه های درسی باشد .احمدی ( )2005در تعریف خود بیان نمود فعالیت
هایی که بر اساس نوآوری و ابتکار معلمین در کنار تدریس و بر اساس آموزش مفاهیم و اهداف درس
به کار گرفته شوند و در داخل یا خارج کالس انجام شود ،فعالیت مکمل گفته می شود .چنانچه این
فعالیت ها با توجه به شرایط خاص منطقه ای یا اقلیمی باشد و یا در راستای آموزش استعدادهای
خاص فراگیران باشد ،فعالیت فوق برنامه گفته می شود .این فعالیت های تقریباً غیررسمی ،به کالس
و حتی گاهی به مدرسه محدود نیستند و بیش از هر عامل دیگر از میزان عالقه ،تجربه و قدرت ابتکار
معلم و دانش آموزان و مدرسه متأثر می شوند (کلی .)2004 ،4در واقع هدف از این فعالیت ها کمک
به کودک و نوجوان است که بتواند رغبت های اصیل خویش را تشخیص دهد ،استعداد های ذاتی
خویش را کشف نماید و در تربیت و توسعه آنها به منظور تأمین سعادت شخصی و افزودن امکان
شرکت در فعالیت های اجتماعی بکوشد (ملکی .)10 ،2017 ،هم اکنون ،فعالیت های فوق برنامه در
حوزه تربیت بدنی ،زیر نظر معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش ایران عمل می
کند.
یکی از مهمترین ویژگی دانش آموزان ،سن آنهاست که در مطالعات انجام شده ،چگونگی مشارکت
دانش آموزان در فوق برنامه های مدارس به ویژه فوق برنامه های ورزشی مورد بی توجهی قرار گرفته
است؛ حتی اورتگا و همکاران ) 3 ،2008( 5در تحقیق خود به تمرکز بیشتر مطالعات بر جمعیت بالغ
در حوزه مشارکت اجتماعی و مشارکت ورزشی توجه کرده اند .حال با توجه به سن دانش آموزان و
اینکه زمان قابل توجهی در اختیار مدرسه هستند ،مشارکت آنها در فوق برنامه های ورزشی نیاز به
پژوهش دارد .از یک طرف جمعیت دانش آموزان در سال تحصیلی 1397-98با توجه به گزارش پایگاه
اطالع رسانی شبکه خبر 14 ،میلیون و  7هزار و  736دانشآموز در مقاطع مختلف است که این آمار
1. UNESCO
2. Extracurricular
3. Hendrickson
4. Kelly
5. Ortega et al

شمس :عوامل سوق دهنده ،تسریع کننده و بازدارنده ...

113

در مقایسه با سال قبل رشد حدود  6درصدی را نشان میدهد و از طرف دیگر ،چالش بزرگ کشورهای
در حال توسعه که عدم فعالیت بدنی در سنین دانش آموزی است (بائمن و همکاران ،)2017 ،1لزوم
توجه به پژوهش در این حوزه را برای محقق دو چندان نمود به گونهای که عوامل سوق دهنده ،تسریع
کننده و بازدارنده که بر تصمیم گیری دانش آموزان به مشارکت ورزشی تأثیرگذار است ،در این
پژوهش مدنظر قرار گرفته است.
مشارکت در فوق برنامه های مدارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عوامل متأثر بر آن جهت
تسریع و استمرار می بایست مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد .ان و وسترن )192 ،2019( 2در
مطالعه خود بر روی دانش آموزان به این نتیجه دست یافتند که برای تساوی مشارکت کودکان در
فعالیت های فوق برنامه ،سیاست های اجتماعی آینده باید مداخله هایی را برای خانواده های کم
درآمد یا دانش آموزان یتیم و یا بدون سرپرست را مدنظر خود قرار دهد ،همچنین نوع فعالیت های
فوق برنامه در نظر گرفته شوند .پژوهش ها نشان داده است که با مشارکت در انجام فعالیت های فوق
برنامه ،فوائد بسیاری حاصل می گردد .وودز )2007( 3معتقد است اگر مسئوالن می خواهند فعالیت-
های تحصیلی دانش آموزان نتیجه ای داشته باشد ،باید از فعالیت های فوق برنامه نیز استفاده کنند.
دنالت 4و همکاران ( )43 ،2019اظهار داشتند که فعالیت های فوق برنامه ،افزایش جستجوی شغلی
و کاهش عدم رضایت شغلی را پیش بینی خواهد نمود .گیلمت 5و همکاران ( )8 ،2019به ارتباط
خودتنظیمی با اهداف ،موفقیت تحصیلی و رضایت عاطفی با مشارکت در فوق برنامه ها ،در پژوهش
خود دست یافتند .تومن و همکاران  )2008( 6بر تأثیر مثبت فوق برنامه بر عملکرد دانش آموزان،
بلوم فیلد و باربر )733 ،2009( 7بر اصالح خودباوری تأکید داشته اند.
مشارکت یک مفهوم بسیار گسترده است (لن .)1995 ،8بخش عمده و اصلی از فعالیت را مفهوم
مشارکت تشکیل میدهد .تعریف مشارکت بسیار پیچیده و دشوار است چرا که عالیق ،ارزشها،
استانداردها ،و تواناییهای افراد با هم بسیار متفاوت است .قصد مشارکت یک فرد متأثر از عوامل و
انگیزههای درونی و بیرونی است که میتواند از فردی به فردی دیگر مختلف و متفاوت باشند .قابل
ذکر است که مشارکت را میتوان به صورت فعال و غیر فعال تقسیمبندی نمود .مشارکت غیر فعال

1. Bauman et al
2. Ana & Western
3. Woods
4. Denault
5. Guilmette
6. Tumen et al
7. Barber & Blomfield
8. Lane
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میتواند با حضور تماشاگران فعالیتها و رویدادهای ورزشی تفسیر شود ،در حالیکه مشارکت فعال
نیازمند درگیری و ایفای نقش در خود فعالیت و تمرین است .مشارکت ورزشی 1مربوط به دارا بودن
نقش فعال در فعالیت ورزشی می شود .عوامل مختلفی در مشارکت ورزشی می تواند تأثیر داشته
باشد .ییلدیزر و بیلگین )27 ،2018( 2عنوان نمودند نقش محیط اجتماعی و عوامل اجتماعی در
مشارکت ورزشی به طور فزاینده ای شناخته شده است همچنین اظهار داشتند که سیاست های ارتقا
سالمت باید جنسیت و عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی را برای بهبود مشارکت فعالیت بدنی در
میان نوجوانان در نظر بگیرد .همچنین بیان نمودند که مدارس با امتیاز باال در شاخص های اجتماعی،
نسبت به مدارس با امتیاز پایین ،فعالیت بدنی بیشتری دارند .مورال 3و همکاران ( )24 ،2019در
پژوهش خود به سطوح پایینتر تنش و تبعیض مرتبط با مدرسه را در افرادی که مشارکت ورزشی
داشتند نسبت به کسانی که در ورزش شرکت نمی کردند ،نشان دادند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که
ورزش می تواند به عنوان یک میانجی در برابر استرس آموزشی استفاده شود .لی یو 4و همکاران
( )69 ،2011انگیزه های درونی و بیرونی مثل لذت بردن از ورزش و جلب توجه کردن را از عوامل
مهم پرداختن به ورزش عنوان کرد .کاندریک 5و همکاران ( )10 ،2013شش عامل دوست یابی،
محبوبیت ،آمادگی جسمانی ،موقعیت اجتماعی ،گذران اوقات فراغت و آسودگی را از مهمترین عوامل
در انگیزش ورزش در میان افراد سه کشور عنوان کردند .همچنین ایشان تفاوت جنسیتی را از مهمترین
علل تفاوت در انگیزه ها عنوان نمودند .یائو و رودز )2 ،2015( 6اشاره می کنند در دوره پیش از
نوجوانی ،نقش الگویی والدین در فعالیت های بدنی ،نقش مهمی در تثبیت اجتماعی پذیری فعالیت
های بدنی بازی می کند ،اما به مرور در دوره نوجوانی و پس از آن نقش همساالن پررنگ تر می شود.
نتایج پژوهشی فتحی و الماسی ( )2017نشان داد که موانع شخصی از مهمترین موانع هستند .به-
طوری که می توان با دادن انگیزه های الزم و افزایش خود اعتمادی و خود باوری در زنان و برنامه
ریزی های اصولی جهت رفع موانع شخصی ،شاهد حضور پررنگ تر دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
در عرصۀ فعالیت های فوق برنامه بود از طرفی دیگر نقش معلمان و مربیان در تربیت اجتماعی و
ورزشی افراد بر کسی پوشیده نیست .نتایج پژوهش جنکینسون و بنسون )8 ،2010( 7در مدارس
دولتی ویکتوریا در استرالیا نشان داده است که مهمترین عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیت های
1. Sports Participation
2. Yıldızer & Bilgin
3. Morelaa
4. Lui
5. Kondric
6. Yao & Rhodes
7. Jenkinson & Benson
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ورزشی اوقات فراغت دانش آموزان ،کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی ،کمبود وقت ،عدم فضای کافی
مدرسه برای فعالیت های ورزشی ،نبود عالقه ،شلوغی برنامه های درسی ،مشکل داشتن تعامل با سایر
دانش آموزان و گذشته منفی نسبت به ورزش بوده است .نیکالس )490 ،2011( 1در تحقیق خود
مهمترین دلیل عدم مشارکت فرزندان در فعالیت های ورزشی را درآمد کم خانواده یا به عبارتی عوامل
اقتصادی دانسته است .جیمز )126 ،2009( 2در تحقیق دیگری نشان داده شده است موانع اصلی
برای شرکت نکردن زنان در فعالیت های ورزشی ،عدم حمایت آنها برای شرکت در فعالیت های
ورزشی ،فقدان اراده و کمبود وقت است .بولیوار و همکاران )60 ،2010( 3در تحقیقی نشان دادند که
عدم وجود فضای سبز در اطراف منزل ،بر احتمال مشارکت مردان و زنان در فعالیت های ورزشی اثر
منفی دارد .صادق زاده و مقامی ( )1062 ،2012بیان نمودند که عوامل بازدارنده فردی ،بین فردی و
ساختاری به ترتیب عوامل اصلی در عدم مشارکت دختران دانشجو در فعالیت های ورزشی هستند.
نتایج تحقیق تیمپریو و همکاران )2013( 4نشان داد که در دسترس بودن امکانات ،شرایط مادی،
پشتیبانی و حمایت عاطفی و الگوی فرزندپروری به طور مثبتی با مشارکت در فعالیت های ورزشی
همبستگی دارد .بختیاری اقدم و همکاران ( )189 ،2013نشان دادند که عوامل روانی ،جسمانی و
اجتماعی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر انجام فعالیت بدنی دارند.
در سال های اخیر در زمینه فوق برنامه ورزشی مدارس تالش های بسیاری شده است و هر سال
دستورالعمل فوق برنامه کانون های تابستان ارائه می شود و نشان می دهد که تنها به یک بعد فوق
برنامه ورزشی توجه شده است .در صورتی که فوق برنامه ی ورزشی در مدارس شامل فعالیت های
تفریحی ،بازی و ورزش است که در مدارس ایران تنها به بعد ورزش توجه می شود .از طرفی در همین
بعد ،در طول سال نیز برنامه های المپیاد درون مدرسه ای و کانون های درون مدرسه ای فعال گردیده
است ولی همچنان مشکل مشارکت دانش آموزان در اینگونه برنامه ها وجود دارد .دوستی (،2016
 )49سه مورد از مشکالت در برگزاری المپیاد درون مدرسه ای را به ترتیب عدم اطالع رسانی و برنامه
ریزی صحیح از سطح وزارتخانه تا ادارات ،رعایت نشدن نکات ایمنی و فضای مناسب برای برگزاری
المپیاد ،ناآگاهی از اهداف و همکاری نکردن عوامل برگزارکننده ذکر نمود .باقر زاده ( )23 ،2002اهم
محدودیت ها و موانع شرکت آزمودنی ها در فعالیت های ورزشی فوق برنامه را به ترتیب کمبود فضا
و امکانات الزم ( ،)%87.69عدم توجه مسئوالن ( ،)%84.15نامناسب بودن وقت فعالیت اماکن ورزشی
( ،)81.58نداشتن وقت آزاد ( ،)%69.06زیاد بودن هزینه شرکت در فعالیتهای ورزشی فوق برنامه
1. Nicholas
2. James
3. Bolivar
4. Timperio
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( ،)67.3%ترس از افت تحصیلی ( ،)%64.04عدم تخصص مربیان اماکن ورزشی ( ،)%64.02مزاحمت
از جانب دیگران در مسیر رفت و برگشت ( ،)%59.92نداشتن اطالعات کافی در مورد ورزش (،)%55.51
عدم عالقه به ورزش ( )%53.01و مخالفت والدین ( )%43.82بیان نمود و با مقایسه نتایج این دو
پژوهش که 14سال فاصله زمانی دارند هنوز محدودیت ها و مشکالت مشابه وجود دارد که می بایست
برای جذب دانش آموزان به فوق برنامه های ورزشی این موارد را مد نظر قرار داد .همچنین کیوانفر
( )2010معتقدند فعالیت های فوق برنامه در ایران ،بیشتر رنگ و بوی مذهبی دارد .این در حالی است
که در کشورهای پیشرفته از طریق فعالیت های ورزشی فوق برنامه ها حتی به عوامل اجتماعی در
دانش آموزان همچون اضطراب های اجتماعی و سازگاری های اجتماعی نیز می پردازند .از طرفی
بررسی دستورالعمل های ارسالی از سوی تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش خود نیاز به تعمق
بیشتر دارد ولی در این پژوهش تمرکز بر عوامل سوق دهنده ،تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش
آموزان در فوق برنامه های تربیت بدنی مدارس است.
با توجه به مرور مطالعات و پژوهشهای داخلی و خارجی میتوان بر تأثیر مثبت ورزش بر آحاد مردم
از جمله دانش آموزان ،نقش فعالیت های فوق برنامه ورزشی در سالمت روانی و جسمانی دانش آموزان
و لزوم پرداختن به جذب و مشارکت ورزشی دانش آموزان در فوق برنامه های مدارس دست یافت.
عالوه بر این ،مطالعات خارجی تا حدود زیادی در خصوص مبانی نظری حوزه فوق برنامه های ورزشی
منابع مناسبی را فراهم آورده اند که میتوان در جهت انجام پژوهش و فعالیتهای عملیاتی در این
حوزه آنها را مورد استفاده قرار داد .اما به نظر میرسد در داخل کشور با وجود افزایش جمعیت دانش
آموزی ،مطالعات پژوهشی بسیار اندک است و نیاز است برای برخورد مناسبتر و استفاده بیشتر از
مشارکت دانش آموزان در جهت رشد و پرورش استعدادهایشان و همچنین سالمت خودشان و جامعه،
مطالعات علمی و کاربردی بیشتری صورت پذیرد .ضمن اینکه تجربیات پژوهشگر به عنوان معلم
تربیت بدنی ،حاکی از وجود مشکالتی در سیستم آموزش و پرورش همچون توجه بیش از حد به
تدریس کتب درسی ،برگزاری امتحانات متنوع ،استرس فراوان دانش آموزان ،عدم توجه به نشاط و
شادابی دانش آموزان ،کم تحرکی ،عدم اثربخشی یک جلسه کالس درس تربیت بدنی در هفته ،محدود
بودن فعالیت های ورزشی و عدم توجه به عالقه های دانش آموزان است که می بایست برای ارتقای
سواد حرکتی بیشتر تالش بیشتری شود .این مشکالت و ناهماهنگی ها باعث شد این مسئله در ذهن
پژوهشگر شکل بگیرد که چه عواملی می تواند بر روی مشارکت ورزشی دانش آموزان جهت ورود به
فوق برنامه های مدارس تأثیرگذار باشد ؛ از این رو این پژوهش تالش نمود تا با توجه به نبود پژوهشی
برگرفته از ادبیات روز دنیا در حوزه فوقبرنامههای دانش آموزی و بومی متناسب با کشور ،با پاسخ به
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این سئوال ،موجب ایجاد بستری مناسب در این حوزه برای مسئولین ،فعالین و پژوهشگران در شناخت
و تصمیمگیری بهتر گردد.
روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است .استفاده از روش کیفی در این پژوهش به این دلیل بود
که علیرغم جستجوی فراوان محقق در پیشینه پژوهش ،فرضیه و یا مدل مشخصی برای شناسایی
عوامل سوق دهنده ،تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه های تربیت بدنی
مدارس یافت نشد و از طرفی پژوهش کیفی قابلیت مطالعه و کشف جنبههایی از موضوعات را دارد
که تا قبل از پژوهش مورد توجه نبوده است (بیابانگرد ،)289 ،2013 ،از این رو در این پژوهش از
روش کیفی استفاده گردید تا عواملی شناسایی گردد که دانش آموز ،اولیا ،آموزش دهندگان ،معلمان،
مسئولین مدارس کامل آن را لمس کرده باشند و بستری جهت ایجاد ابزاری برای تحلیل و بررسی
مشارکت ورزشی دانش آموزان و راه های ارتقا و توسعه آن فراهم گردد و بهتر می توانند در شناسایی
این عوامل یاری رسانند .در این صورت می توان به جامع بودن عوامل اثرگذار بر مشارکت دانش آموزان
در فوق برنامه های مدارس دست یافت .برای استخراج داده ها از منابع مختلف با تکنیک مثلث سازی
استفاده گردید .مثلث سازی به استفاده از منابع متعدد داده ها برای ترسیم نتایج ،در مورد آن چه
حقیقت را تشکیل می دهد ،اشاره دارد .هدف مثلث سازی ،غلبه به سوگیریهای اصلی (ذاتی) است
که ناشی از بهکار گرفتن یک روش ،یک مشاهدهگر و یا یک تئوری در مطالعات است .بهکار بردن
رویکردهای متعدد در یک مطالعه می تواند منجر به افزایش اعتماد و اعتبار اطالعات گردد زیرا قدرت
یک روش ،ضعف روش دیگر را پوشش می دهد .همچنین محققین از انواع روش های مثلث سازی به
منظور تأیید یافته ها و یا اطمینان از کامل بودن آنها استفاده می نمایند .در این پژوهش از روش
مثلث سازی منابع و روش ،از جمله مصاحبه های عمیق ،مشاهده کلیپ های مرتبط با فوق برنامه
دانش آموزان و مشارکت ورزشی (جدول ،)1مقاالت مرتبط با مشارکت ورزشی ،فوق برنامه های ورزشی
و فعالیت بدنی در مدارس ،اسناد و مدارک از جمله کتب التین به صورت پی دی اف ،بخشنامه ها و
دستورالعمل های ارسالی دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش (جدول )2بهره گرفته شد و با
استفاده از روش تحلیل مضمون که می توان آن را یکی از روش های تحلیل محتوای کیفی نامید،
مورد تحلیل قرار گرفت .تحلیل مضمون ،فرایندی برای تحلیل اطالعات کیفی به شمار می رود؛ لذا
تحلیل مضمون فقط یک روش کیفی نیست بلکه فرایندی است که می تواند در اکثر روش های کیفی
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به کار رود .همچنین این روش ،امکان تبدیل اطالعات کیفی به کمی را فراهم می کند (بویاتزیس،1
.)1998
جدول  -1راهنمای کدگذاری
منبع

کد
IN-M
IN-E
IN-T

مصاحبه با مدیران ارشد تربیت بدنی آموزش
و پرورش
مصاحبه با معاونین و کارشناسان تربیت
بدنی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها
مصاحبه با معلمان فعال تربیت بدنی

IN-P

گروه کانونی با اولیا دانشآموزان

IN-S

گروه کانونی با دانشآموزان

DO

ادبیات و مبانی نظری ،اسناد و مدارک
کلیپ ها و ویدیوها

C

تعداد

وسایل و ادوات مورد نیاز

4

وسایل ضبط و ثبت

16

وسایل ضبط و ثبت

9
(6
گروه)
(8
گروه)

وسایل ضبط و ثبت

49
12

یاد داشت برداری
یاد داشت برداری
کامپیوتر و اینترنت ،کاربرگها،
فهرستبرداری و چک لیستها
اینترنت

جدول  -2مهمترین اسناد ،کتب ،مقاالت و دستورالعمل ها
عنوان
دستورالعمل برگزاری
اوقات فراغت ورزشی
ارتباط شاخص های
سرمایه
مختلف
اجتماعی و مشارکت
در فعالیت بدنی در
نوجوانان ترکیه

منبع

نوع منبع

وزارت آموزش و پرورش ،معاونت تربیت بدنی و سالمت ،دفتر تربیت بدنی و
فعالیت های ورزشی

دستورالعمل

Günay Yıldızer, Emre Bilgin , Ezel Nur Korur , Dario
Novak, Gıyasettin Demirhan. The association of various
social capital indicators and physical activity
participation among Turkish adolescents .Journal of
Sport and Health Science 7 (2018) 27–33
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ادامة جدول  -2مهمترین اسناد ،کتب ،مقاالت و دستورالعمل ها
عنوان

منبع

نوع منبع

Background
Document
prepared
for
the
WHO
Workshop on
Physical
Activity
and
Public Health
آشنایی با فعالیت
تربیتی،
های
اجتماعی (فعالیت
های فوق برنامه)

Bauman, A. Schoeppe, S. Lewicka, M. Armstrong, T.
Candeias, V. Richards, J. (2017). Review of best
practice in interventions to promote physical activity in
developing countries. Geneva: WHO Press. Available
at:
http://www.
;who.int/dietphysicalactivity/bestpracticePA2008.pdf
]2005 [accessed 22.04.2017.

سند

نشر آییژ

کتاب

در انتخاب نمونه آماری جهت مصاحبه های عمیق سعی گردید تا از معلمان تربیت بدنی دارای
تحصیالت آکادمیک و یا اعضای هیئت علمی که به گونه ای با دانش آموزان ارتباط دارند ،افراد دارای
تجربیات مدیریتی در بخش های فوق برنامه مدارس و همچنین افرادی که درگیر با فوق برنامه ها
هستند نیز استفاده شود که شامل مدیران ارشد تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش،
معاونین و کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ،معلمان تربیت بدنی فعال
در فوق برنامه ها ،اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان است که سعی شد موازین اخالقی در
خصوص محرمانه نگه داشتن مصاحبه ها نزد محقق رعایت گردد .جهت نمونه گیری برای انجام
مصاحبه های عمیق از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد .بازده
زمانی انجام این پژوهش در طول سال تحصیلی  1397-98و قلمرو مکانی کل کشور بود.
در گردآوری اطالعات متون ،از آنجا که روش تحلیل مضمون به بررسی و تحلیل متن می پردازد،
نحوه جمع آوری اطالعات ،در قالب چرخه های برداشت از متن انجام می شود .در هر رفت و برگشت،
یافته های جزئی که ناسازگار و متناقض با سایر یافته های محکمتر قبلی هستند ،کنار گذاشته می
شوند .این مسیر تا جایی ادامه می یابد که درک قابل قبولی از متن ایجاد شود که کمترین تناقض
درونی را دارد (پاتن  .)141 ،2002 ،در این پژوهش نیز سعی گردید که متون به صورت دقیق بررسی
و تحلیل شود .همچنین در گردآوری اطالعات مصاحبه ها ،مصاحبهها تا زمان اشباع نظری ،به گونهای
که در مصاحبه  11با گروه های کانونی (دانش آموزان و اولیا) و مصاحبه  21با مدیران ارشد ،معاونین،
کارشناسان و معلمان تربیت بدنی ادامه یافت .تجزیه و تحلیل اطالعات در روش تحلیل مضمون مبتنی
بر فرآیند کدگذاری است .مضمون یا تم ،بیانگر چیز مهمی در داده ها در رابطه با سئواالت تحقیق
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است و تا حدی معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعه ای از داده ها را نشان میدهد (براون،1
 .)88 ،2006مضمون ،الگویی است که در داده ها یافت می شود و حداقل به توصیف و سازمان دهی
مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه هایی از پدیده مورد بررسی می پردازد (بویاتزیس.)4 ،1998 ،
شبکه مضامین بر اساس یک رویه مشخص ،مضامینی چون مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی موجود
در متن) مضامین سازمان دهنده (مقوالت به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) مضامین
فراگیر (مضامین عالی در برگیرنده اصول حاکم بر متن به عنوان یک کل) را نظام مند می کند .سپس
این مضامین به صورت نقشه های شبکه وب رسم می شوند که در آن مضامین برجسته هر یک از این
سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده می شود .شبکه مضامین به عنوان رویه ای برای تهیه
مقدمات تحلیل یا ارائه نتایج پایانی تحلیل نیست ،بلکه تکنیکی برای شکستن متن و یافتن نکات
معقول و برجسته روشنی در درون متن است (عابدی جعفری و همکاران .)170 ،2011 ,در این
پژوهش بعد از رسیدن به اشباع نظری ،از طریق تجزیه و تحلیل دادههای برآمده از منابع مختلف
(جدول 1و )2با استفاده از تحلیل مضمون ،عوامل سوق دهنده ،تسریع کننده و بازدارنده مشارکت
دانش آموزان در فوق برنامه های تربیت بدنی مدارس شناسایی گردید.
در این پژوهش ،از روش ”بررسی توسط اعضا“ (مصاحبه شوندگان) برای تأیید روایی پژوهش استفاده
شد .برای این منظور پژوهشگر ،بخشی از یافته ها را در اختیار گروه مورد مطالعه قرار داد تا تحلیل او
را بررسی کنند و به این سئواالت پاسخ دهند :آیا محقق ،برداشت درستی از گفتههایشان داشته است؟
آیا این تحلیل برای آنان نیز منطقی به نظر می رسد ،یا او در فهم معنی داده ها دچار خطا شده است؟
در این پژوهش نیز محقق از برخی از مصاحبه شوندگان خواست تا گزارش نهایی مرحله نخست،
فرایند تحلیل یا مقوله های به دست آمده را بازبینی و نظر خود را در ارتباط با آنها ابراز کنند .به زعم
این افراد ،یافته های پژوهش تا حد بسیار زیادی ،بازتاب عوامل عوامل سوق دهنده ،تسریع کننده و
بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه های تربیت بدنی مدارس است .برای محاسبه پایایی
کدگذاری های انجام شده ،از روش پایایی بازآزمون استفاده شد (خواستار .)1388 ،برای این منظور،
از میان مصاحبه های انجام گرفته ،سه مصاحبه (م  ،3م  ،6م  )9به عنوان نمونه انتخاب شد و هر
کدام از آنها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص توسط محقق ،دو بار کُدگذاری شدند .سپس کُدهای
مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هرکدام از مصاحبه ها با هم مقایسه شدند .روش بازآزمون،
برای ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگر به کار می رود .در هر کدام از مصاحبه ها ،کدهایی که در دو
فاصله زمانی ،با هم مشابه هستند ،با عنوان کدهای «توافق» و کدهای غیر مشابه با عنوان «عدم
توافق» مشخص شدند و در فرمول زیر قرار گرفتند:
1. Braun
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(تعداد توافقات) 2
= درصد پایایی بازآزمون

* % 100
تعداد کل کُدها

در این راستا تعداد کل کدها در دو فاصله زمانی  20روزه برابر  ،137تعداد کل توافقات بین کُدها در
این دو زمان برابر  57و تعداد کل عدم توافقات در این دو زمان برابر  23بود و پایایی بازآزمون
مصاحبههای انجام گرفته در این تحقیق با استفاده از فرمول ذکرشده ،برابر  83درصد محاسبه گردید.
نتایج
در این پژوهش دادههای بهدست آمده ،به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
که شامل مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی موجود در متن) مضامین سازمان دهنده (مقوالت به
دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) مضامین فراگیر (مضامین عالی در برگیرنده اصول حاکم
بر متن به عنوان یک کل) است.
در این مرحله از تحقیق ،از حدود  600جمله پیادهسازی شده ،بعد از حذف موارد تکراری و غیر مرتبط
 155کد از این دادهها به دست آمد (جدول.)3
جدول  -3نمونه استخراج کدها از منابع
منبع

متن

کد

IN-Mمصاحبه

"در بحت مشارکت دانش آموزان نکته ای که نقطه قوت است،
دسترسی آسان به مدرسه و تجهیزات و امکانات ورزشی در آن
است .خوشبختانه با اجرای رویکرد نوین درس تربیت بدنی
نگاه ویژه ای به امر فوق برنامه شده است و باید معلمان با
توجه به پتانسیل های موجود ،زمینه را برای حضور حداکثری
دانش آموزان در فوق برنامه ها فراهم نمایند و نهایتاً هدف
اصلی توسعه ورزش که همانا ایجاد جامعه ای سالم می باشد
را پیاده".

دسترسی آسان به اماکن و
تجهیزات
حمایت مدیریت ارشد
استفاده پتانسیل های موجود
حضور حداکثری دانش آموزان
جامعه سالم ،هدف اصلی توسعه
ورزش
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ادامة جدول  -3نمونه استخراج کدها از منابع
منبع

متن

کد

 IN-Eمصاحبه

معلمان باید فعالیت هایی را طراحی کنند که دانش آموزان با
ترشح هورمون اندورفین ،احساس شادی و لذت از فعالیت
داشته باشند و در این هنگام هست که او آماده پذیرش هر
خواسته ای از معلم می باشد و اینگونه می توان در دانش
آموز نسبت به ورزش عالقه ایجاد کنیم.

فعالیت جهت شادابی دانش آموزان
احساس شادی و لذت
برنامه ریزی جهت ایجاد عالقه

 IN-Tمصاحبه

بهتر هست که برنامه های فوق برنامه هم جهت با برنامه های
کالس درس تربیت بدنی باشد و به شکلی دیگر می توان گفت
مکمل درس تربیت بدنی باشد.

برنامه های فوق برنامه هم جهت با
کالس درس
برنامه های مکمل درس تربیت
بدنی

 IN-Pمصاحبه

 IN-Sمصاحبه

DOادبیات

Cکلیپ و ویدیو

خانواده هایی که ورزشی هستند مسلماً فرزندانشان در کالس
های ورزشی خارج از مدرسه مشغول هستند و می باید شرایط
فوق برنامه های ورزشی از هر لحاظی همچون ایمنی ،امنیت و
امکانات مطلوب باشد که فرزندم را در این گونه کالس ها
بگذارم شرکت کند.
بهنظرم فوق برنامه ها باید خیلی شاد باشند و همان شکلی
باشد که ما دانش آموزان دوست داریم .باید معلم ورزشمان به
خواسته های ما در فوق برنامه ها توجه کنند.
مدیران فوق برنامه ورزشی باید در تدوین برنامه به حیطههای
سه گانه تعلیم و تربیت (حیطه شناختی ،مهارتی و نگرشی)
توجه ویژه داشته باشند.
همراهی اولیا در فعالیت های ورزشی و فراهم نمودن حس
لذت بخش و شادی برای دانش آموزان

حمایت خانواده از فرزندانشان
مطلوبیت شرایط فوق برنامه

ایجاد برنامه های شاد
توجه به خواسته های دانش آموزان
توجه مدیران فوق برنامه به
حیطههای سه گانه تعلیم و تربیت
مشارکت اولیا در فعالیت های فوق
برنامه

سپس از کدهای برآمده از داده ها 23 ،مضمون پایه و  8مضمون سازمان دهنده با عناوین (بازدارنده
ها ،محرک ها ،دانش آموزان ،آموزش دهندگان ،همکاری با ذینفعان ،منابع مالی ،منابع حمایتی و
تشویقی ،بستر سیاسی) و  2مضمون فراگیر (عوامل سوق دهنده و بازدارنده مشارکت ورزشی دانش
آموزان و تسریع کننده ها) تعریف شد که در (جدول  )4مضمون عوامل سوق دهنده و بازدارنده
مشارکت ورزشی دانش آموزان نشان داده شده است.
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جدول -4استخراج مضمون های پایه ،سازمان دهنده و فراگیر عوامل سوق دهنده و بازدارنده مشارکت
ورزشی
کد

مضمون پایه

تراز فعالیت بدنی مدارس ،اعتماد بین فردی،
روابط معلم و دانش آموز

شاخص های اجتماعی
مدارس

محدودیت های زندگی ،تحصیالت کم خانواده،
عوامل رفتاری مخرب ،عدم نهادینگی ورزش در
فرهنگ و ساختار فکر افراد ،باورهای غلط ،فقر
حرکتی
وضعیت اقتصادی نامناسب دولت و جامعه،
کمبود وقت ،درآمد پایین خانواده ،شرایط آب و
هوایی خیلی گرم و خیلی سرد ،مناطق کمتر
برخوردار
محیط نامناسب اجتماعی ،دوستان نامناسب،
جنسیت

دهنده

فراگیر

تقلید و الگوبرداری
فاکتورهای زیرساخت
مناسب

محرک های مشارکت
ورزشی

امنیت

کیفیت خدمات

بازدارنده درون فردی

بازدارنده های ساختاری

بازدارنده های بین
فردی

بازدارنده های
مشارکت ورزشی

عوامل سوق دهنده و بازدارنده مشارکت ورزشی دانش آموزان

معلمان ورزش دوست و ورزشکار ،ظاهر معلم و
مربی ،الگو و مدل بودن معلمان در مدرسه،
رعایت شاخص های سالمتی
فضا و مکان ،موقعیت ،دسترسی ،قیمت ،جنبه
های زیبایی شناسی ،تنوع و تعداد ورزش ها
امنیت مکانی ،امنیت روانی ،امنیت اخالقی و
پرورشی
بهره وری ،توانمندی نیروی انسانی ،تخصص
مدیران کارآمد ،امکانات مناسب ،بازدهی
مطلوب ،ارزیابی ،آموزش نوین

مضمون سازمان

مضمون
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ادامة جدول -4استخراج مضمون های پایه ،سازمان دهنده و فراگیر عوامل سوق دهنده و بازدارنده
مشارکت ورزشی

دانش آموزان تمام پایه های تحصیلی شاغل در
مدرسه ،دانش آموزان مشغول به تحصیل
مدارس دیگر

آموزش دهندگان

آموزش دهندگان خارج
مدرسه
دانش آموزان داخل
مدرسه
دانش آموزان خارج از
مدرسه

دانش آموزان

ورزشی دانش آموزان

داوطلبان اموزش دهنده ،دبیران سایر دروس
متخصص در یک رشته ورزشی ،اولیا متخصص
در رشته های ورزشی ،دبیر تربیت بدنی،
مربیان متخصص ورزشی

آموزش دهندگان داخل
مدرسه

دهنده

فراگیر

عوامل سوق دهنده و بازدارنده مشارکت

کد

مضمون پایه

مضمون سازمان

مضمون

در (جدول  )5مضمون تسریع کننده های مشارکت ورزشی دانش آموزان نشان داده شده است که در
نهایت ،عوامل سوق دهنده ،بازدارنده و تسریع کننده مشارکت ورزشی دانش اموزان به عنوان مضمون
فراگیر اصلی انتخاب گردید.
جدول -5استخراج مضمون های پایه ،سازمان دهنده و فراگیر تسریع کننده های مشارکت ورزشی
مضمون
کد

مضمون پایه

سازمان
دهنده

فراگیر

ارزش مداری
سیاست ارتقا سالمت
سیاست توجه به سن دانش آموزان
نگاه استراتژیک به مشارکت

بستر سیاسی

تسریع کننده ها

نگاه برابر دولت به تمام کارکنان ،ارتقا
جایگاه معلمان تربیت بدنی
سیاست های ارتقا سالمت ،از بین بردن
عدم فعالیت
ضرورت توجه به دانش آموزان
استراتژی ترویج مشارکت ورزشی ،نگاه
استراتژیک ،حیطه های سه گانه تعلیم و
تربیت

مضمون
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ادامة جدول -5استخراج مضمون های پایه ،سازمان دهنده و فراگیر تسریع کننده های مشارکت ورزشی
مضمون
کد

مضمون پایه

تشویق و حمایت گام به گام ،تخفیف
اختصاص اعتبارات
حمایت خانواده ،جایگاه ورزش در سبد
اجتماعی خانوار
حمایت جامعه ،جایگاه ورزش در جامعه،
حمایت مدرسه ،حمایت رسانه
حمایت مدیران ارشد
لزوم همکاری با ذینفعان ،همکاری با سایر
مدارس ،همکاری با شهرداری ،همکاری با
هیات ها ،همکاری با فدراسیون ،همکاری
با رسانه ها
اختصاص منابع مالی دولت ،اعتبارات
دولتی

تشویق گام به گام
حمایت مالی

سازمان
دهنده

حمایت خانوادگی

مضمون
فراگیر

منابع حمایتی
و تشویقی

تسریع کننده ها

حمایت اجتماعی
حمایت دولتی

همکاری با ذینفعان

همکاری با
ذینفعان

منابع مالی و اعتبارات

منابع مالی

طبق جدول  4و  ،5عوامل سوق دهنده ،تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه
های تربیت بدنی مدارس به صورت شبکه ای از مضامین ارائه شده است (شکل  .)1در این پژوهش
سعی گردید که مؤلفه های اساسی مؤثر در مشارکت ورزشی دانش آموزان در مرحله ورود به سیستم
فوق برنامه های مدارس مشخص گردد .اتخاذ چنین رویکردی ،ضمن مشخص کردن اجزا و عناصر
کلیدی مورد نیاز برای تحقق هدف ،نحوه پیوند و تعامالت این عناصر با یکدیگر را به عنوان یک کل،
روشنتر کرد و زوایای بیشتری را از مسیری که باید طی شود ،در اختیار متولیان مربوطه قرار میدهد.
تنها با توجه و تمرکز بر عناصر مدنظر و در نظر گرفتن مؤلفههای تسریع کننده جهت اجرای هدف،
میتوان بر میزان مشارکت ورزشی دانش آموزان افزود.
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شكل  -1مضمون نهایی عوامل سوق دهنده ،تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق
برنامههای تربیت بدنی مدارس

در زیر اجزا و مؤلفه های عوامل سوق دهنده ،تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق
برنامه های تربیت بدنی مدارس شرح داده شده است.
الف) عوامل سوق دهنده و بازدارنده مشارکت ورزشی :شامل افرادی که می توانند در فوق برنامه
های مدارس حضور داشته باشند و عوامل اثرگذار بر این افراد .در این پژوهش عناصر مشارکت ورزشی
کلیه دانش آموزان ،آموزش دهندگان و عوامل تأثیر گذار بر آنها از جمله محرک ها و بازدارنده ها است
که شامل  )1دانش آموزان :کلیه دانش آموزانی که در مدارس اشتغال به تحصیل دارند اعم از دانش
آموزان دختر و پسر در سه مقطع ابتدایی ،متوسطه اول و دوم؛  )2آموزش دهندگان :کلیه افرادی
که در فوق برنامه های ورزشی به تعلیم دانش آموزان می پردازند برای این کار می توان از دبیر تربیت
بدنی برای کالس های فوق برنامه استفاده نمود حتی می توان از دبیران سایر مدارس یا از دبیران
سایر دروس که در سطح حرفه ای ورزش می کنند و همینطور اولیایی که سابقه قهرمانی در رشتهای
را دارند جهت آموزش استفاده کرد .دانش اموزان قهرمان و حرفه ای در یک رشته می توانند بسیار
در این کالس ها موفق باشند که در این صورت دبیران تربیت بدنی از آنها به عنوان همیار می توانند
بهره ببرند؛  )3محرک ها :محرک های مشا رکت شامل عواملی می شود که بر روی دانش آموز و
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آموزش دهنده جهت حضور در فوق برنامه ورزشی تأثیرگذار است .تقلید و الگوبرداری ،شاخص های
اجتماعی مدارس ،فاکتورهای زیرساخت ،کیفیت ،امنیت از جمله مؤلفه هایی هستند که باید قبل از
اینکه کالس های فوق برنامه تشکیل گردد مورد بررسی قرار گیرند؛  )4بازدارنده ها :بازدارنده های
مشارکت با توجه به نظریه بازدارنده های مشارکت جکسون و کرافورد ،در این پژوهش به سه دسته
درون فردی ( عوامل فرهنگی ،تحصیالت پایین خانواده ،وجود فقر حرکتی ،وجود عوامل رفتاری
مخرب) ،بین فردی (عوامل اجتماعی ،جنسیت) و ساختاری (عوامل اقتصادی خانواده ،کمبود وقت،
شرایط آب و هوایی ،موقعیت منطقه) تقسیم شده اند که هر کدام می توانند بر روی دانش آموز و
آموزش دهنده تأثیرگذار باشد و در صورتی که از توجه به این مؤلفه های بازدارنده غفلت شود می
توان گفت که با عدم مو فقیت فوق برنامه های ورزشی مواجه خواهیم بود و مشارکت ورزشی دانش
آموزان در این کالس ها بسیار ضعیف می گردد.
ب) تسریع کننده های مشارکت ورزشی :تسریع کننده ها یا کاتالیزورها بهدلیل نقش سرعت
بخشیدن می توانند در ورودی ،فرآیند و خروجی اعمال شود و مشارکت ورزشی دانش آموزان با روند
بهتری انجام گردد که در این پژوهش شامل  )1همكاری با ذینفعان :در این پژوهش هر گونه همکاری
و مشارکت و ارتباط با مراکز ،ارگان های دولتی و خصوصی که دانش آموزان منبع اصلی سرمایه های
آنها محسوب می شوند و همچنین بهره مندی از خدمات آنها ،گفته می شود؛  )2منابع حمایتی و
تشویقی :منابع حمایتی از جمله خانواده ،دوستان ،مدرسه و دولت می تواند در هر مرحله مشارکت
ورزشی دانش آموزان در فوق برنامه به عنوان انگیزاننده به مشارکت بیشتر دانش آموزان سرعت بخشد؛
 )3بستر سیاسی :بستری که به ارزش مداری ،سیاست ارتقا سالمت ،سیاست توجه به سن دانش
آموزان ،نگاه استراتژیک به مشارکت توجه نماید و با تمرکز بر این ها به افزایش مشارکت ورزشی دانش
اموزان کمک کند؛  )4منابع مالی :فراهم نمودن بستر مناسب جهت فعالیت ورزشی فوق برنامه و
اختصاص اعتبارات می تواند به سرعت مشارکت ورزشی دانش آموزان بیفزاید.
بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش تدوین عوامل سوق دهنده ،تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق
برنامه های تربیت بدنی مدارس است .منظور از عوامل سوق دهنده و بازدارنده مشارکت ورزشی در
این تحقیق ،به کلیه دانش آموزان ،آموزش دهندگان حوزه ورزشی ،محرک ها و بازدارنده ها گفته می
شود .دانش آموزان در مشارکت ورزشی مدارس ایران از جایگاه خاصی برخوردار هستند .مهمترین
ویژگی دانش آموزان ،سن آنهاست که مطالعات انجام شده در حوزه مشارکت بسیار اندک بوده و در
حوزه مشارکت ورزشی مورد بی توجهی قرار گرفته است حتی اورتگا و همکاران ( )2008در تحقیق
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خود ،تمرکز بیشتر مطالعات در جمعیت بالغ در حوزه مشارکت اجتماعی و مشارکت ورزشی داشته
است که نشان از کم توجهی به پژوهش در زمینه دانش آموزان است.
آموزش دهندگان یکی دیگر از عوامل سوق دهنده مشارکت ورزشی است که اغلب معلمان تربیت
بدنی را شامل می شوند ولی می تواند شامل هر آموزش دهنده ورزشی که توان مدیریت کالس ورزشی
را داشته باشد و مورد تأیید معلم و مدیر مدرسه باشد نیز بشود و از لحاظ شخصیتی ،اخالقی ،رفتاری،
علم و دانش و ظاهر آراسته می تواند تأثیرات زیادی بر دانش آموزان بگذارد .از جمله دانش آموزان
قهرمان در رشته های مختلف ورزشی ،اولیای با سابقه قهرمانی و ورزش حرفه ای ،معلمان سایر دروس
دارای سابقه قهرمانی ،دبیر تربیت بدنی ،دانش آموزان ورزشکار سایر مدارس ،معلمان متخصص سایر
مدارس ،مربیان داوطلب هیات های ورزشی و نیروهای کارورز که همگی می توانند به عنوان آموزش
دهنده در فوق برنامه ها شرکت نمایند.
محرک ها ،سوق دهنده دیگری است که هم بر دانش آموزان و هم بر آموزش دهندگان جهت ایجاد
رغبت و تمایل برای شرکت در فوق برنامه تأثیرگذار است و می بایست بر روی محرک هایی چون
شاخص های اجتماعی مدارس (ییلدیزر و بیلگین ،)2018 ،تقلید و الگوبرداری (یائو رودز،)2015 ،
فاکتورهای زیرساخت مناسب (بولیوار2010،؛ جنکینسون و بنسون ،)2010 ،امنیت؛ کیفیت خدمات
(تیمپریو )2013 ،تمرکز ویژه ای نمود زیرا توجه به هر کدام قبل از اینکه کالس های فوق برنامه
تشکیل شود می تواند بر میزان مشارکت دانش اموزان جهت حضور در فوق برنامه های ورزشی بیفزاید.
از جمله مواردی که در درون محرک های بهدست آمده بر اساس یافته ها می توان عنوان نمود امنیت
مکانی (فعالیت در فضای بدون آزار و اذیت های همسایگان و رهگذران) ،روانی (فعالیت در فضایی
بدون ترس از رفتارهای مدیران ،معاونین و معلمان) ،اخالقی ( فعالیت در محیطی که چهارچوب های
اخالقی از جمله احترام و رعایت حقوق یکدیگر رعایت شود) ،بهره وری (رسیدن به هدف در کوتاهترین
زمان و باکمترین هزینه) ،توانمندی نیروی انسانی (اموزش دهندگان توانا و متخصص در امر فوق
برنامه های تربیت بدنی) ،تخصص مدیران کارآمد (مدیران آگاه و حامی به امر فوق برنامه ها) ،امکانات
مناسب (فراهم نمودن شرایط مناسب برای فعالیت های فوق برنامه) ،بازدهی مطلوب (استفاده از
شرکت کنندگان در فوق برنامه ها در مسابقات ،جشنواره ها و برنامه های تفریحی) ،روش آموزش
نوین (بکارگیری آموزش دهندگان با شیوه های بروز و متنوع) ،فضا و مکان (زیبایی و مناسب بودن
محیط فعالیت های فوق برنامه) ،موقعیت (قرارگیری مدرسه در محیط محلی مناسب مدرسه و دوری
از فضاهای شلوغ) ،دسترسی (دسترسی آسان به مدرسه) ،قیمت (شهریه های حداقل برای کالس های
فوق برنامه) ،جنبه های زیباشناسی (رنگ آمیزی و سبز بودن فضای بازی و فعالیت) ،تعداد و تنوع
ورزش ها (برگزاری فعالیت های مختلف در فوق برنامه ها) ،اعتماد بین فردی (سالمت روانی) ،روابط

شمس :عوامل سوق دهنده ،تسریع کننده و بازدارنده ...

129

معلم و دانش آموز (احساس دوستی و اعتماد) ،تراز فعالیت بدنی مدارس (باال بودن میزان فعالیت های
ورزشی و تفریحی مدرسه نسبت به مدارس دیگر) است که بر مشارکت دانش اموزان در فوق برنامههای
ورزشی تأثیرگذار است.
بازدارنده ،یکی دیگر از عوامل است که بدلیل گستردگی در سه سطح درون فردی ،بین فردی و
ساختاری تقسیم شده است (صادق زاده و مقامی .)2012،عوامل بازدارنده درون فردی شامل
محدودیت های زندگی ،تحصیالت کم خانواده ،عوامل رفتاری مخرب ،عدم نهادینگی ورزش در فرهنگ
و ساختار فکر افراد (فتحی و الماسی ،)2017 ،باورهای غلط ،فقر حرکتی است که همگی می تواند بر
روحیه و شخصیت دانش آموزان تأثیرگذار باشد و نهایتاًً دانش آموز در درون خود احساس نماید که
نمی تواند و نباید در فوق برنامه شرکت کند؛ عوامل بازدارنده بین فردی شامل محیط نامناسب
اجتماعی (بختیاری اقدم ،)2013 ،دوستان نامناسب ،جنسیت (ییلدیزر و بیلگین )2018 ،است که
بهدلیل ارتباط نامناسب با دیگران یا شخص دیگر می تواند مانع مشارکت دانش آموز در فوق برنامه های ورزشی
گردد؛ و عوامل بازدارنده ساختاری شامل وضعیت اقتصادی نامناسب دولت و جامعه (ان و وسترن،
 ،)2019کمبود وقت (جیمز ،)2009 ،درآمد پایین خانواده (ان و وسترن2019،؛ نیکالس2011 ،؛
جنکینسون و بنسون ،)2010 ،شرایط آب و هوایی خیلی گرم و خیلی سرد ،مناطق کمتر برخوردار
است که این دسته عوامل بهدلیل محدودیت ها و مشکالتی که محیط و اجتماع بر دانش آموز و
خانواده دانش آموز می گذارد ،می تواند باعث عدم مشارکت ورزشی یا کاهش میزان مشارکت ورزشی
دانش آموزان در فوق برنامه های مدارس گردد .بنابراین در این پژوهش بر اساس یافته ها این نتیجه
حاصل می شود که بر کاهش سه دسته بازدارنده های ساختاری ،درون فردی و بین فردی مشارکت
ورزشی دانش آموزان قبل از تشکیل کالس های فوق برنامه باید به طور جدی برنامه ریزی نمود و یا
حتی به شرایط معمول و عادی رسانید.
در کنار عوامل سوق دهنده و بازدارنده که بر اساس یافته ها بهدست آمد ،تسریع کننده های مختلفی
نیز وجود دارد که می تواند بر دانش آموز و آموزش دهنده اثر بگذارد و بر میزان مشارکت بیفزایند و
حتی به دلیل ارتباط دو سویه ای که بین معلم و دانش آموز وجود دارد می تواند با وارد شدن بر یکی
از این طرفین بر دیگری نیز تأثیر گذارد .منابع مالی ،منابع حمایتی و تشویقی (تیمپریو ،)2013 ،بستر
سیاسی (ان و وسترن2019 ،؛ ییلدیزر و بیلگین ،)2018 ،و همکاری با ذینفعان از جمله تسریع کننده
هایی هستند که هر کدام به طور جداگانه با تأثیر بر دانش آموز یا آموزش دهنده به تنهایی می تواند
بر مشارکت ورزشی دانش آموزان جهت ورود به فوق برنامه مدارس ایران بیفزاید .در منابع مالی می
توان به جذب حامیان مالی جهت برگزاری مسابقات در درون مدرسه یا اردوهای ورزشی خارج مدرسه
مبادرت ورزید .همچنین تخصیص اعتبارات دولتی برای برپایی و ارتقا کالس های فوق برنامه ورزشی
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نیز می تواند در مشارکت ورزشی دانش آموزان تأثیر مثبتی بگذارد .حمایت ارگان ها ،سازمان های
دولتی و بخش خصوصی ،رسانه ها ،مدیران ارشد و میانی ،خانواده ها ،مدرسه و دوستان از جمله منابع
حمایتی هستند که دانش آموز را از مرحله تصمیم گیری جهت حضور در فوق برنامه ها تا نهادینه
شدن ورزش در فکر و جان دانش آموز می توانند حمایت نمایند .همچنین منابع تشویقی را خانواده
ها و دوستان ،معلمان و مدرسه می توانند پر نمایند و باعث ایجاد انگیزه و رغبت به ورزش در دانش
آموز با حضور و شرکت در فوق برنامه های ورزشی شوند .از جمله سیاست های بلند مدت برای توسعه
ورزش در جامعه را می تواند از دل مدارس و رشد ورزش در مدارس پایه ریزی نمود بنابراین اگر
سیاستمداران تمرکز بیشتری بر ورزش مدارس داشته باشند خودبهخود جامعه ای سالم تر ایجاد می
گردد؛ همچنین ارزش گماردن به کار معلمان تربیت بدنی و ورزش در مدارس می تواند روحیه عامالن
برپایی کالس ها فوق برنامه که همانا معلمان تربیت بدنی و مدیران مدارس هستند را دو چندان نماید
و از سوی دیگر با باال رفتن روحیه معلمان ،دانش آموزان نیز دارای روحیه بهتری خواهند بود .همکاری
مدرسه با نهادهای بیرونی ،استفاده از قدرت مقام و ارتباطات به جهت ارتقا رشد ورزشی درون مدرسه
و آماده سازی شرایط مناسب برای مشارکت ورزشی دانش آموزان در فوق برنامه ها و بازدهی مناسب
از این فوق برنامه ها نه تنها باعث توسعه ورزش در مدرسه می شود بلکه باعث ایجاد بازده مطلوب
برای ذینفعان می گردد .بنابراین مؤلفه های تسریع کننده هم باعث سرعت بخشیدن به مشارکت
ورزشی بیشتر دانش آموزان می شود هم باعث توسعه ورزش و نهادینگی ورزش در فکر افراد و نهایتاً
در سبد خانوار و جامعه می گردد.
مدرسه جایگاه و سیستم اصلی برای فوق برنامه هاست و فوق برنامه های ورزشی به عنوان سیستم
های زیرین قرار دارد که درکنش و واکنش دائمی هستند و نسبت به سیستم های باالتر سیستم فرعی
محسوب می شود .بنابراین ،با توجه به سیستم بودن کالس فوق برنامه ،همه علل و عواملی که موجبات
برقراری و ورود دانش آموزان به فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدارس است ،در این پژوهش به
عنوان ورودی های سیستم مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان به تدوین عوامل سوق دهنده ،تسریع
کننده و بازدارنده کامل و جامع و با پشتوانه نظری پرداخت .نقطه قوت این پژوهش ،قابلیت اجرایی
نمودن آن است ،زیرا که به تمام جنبه های تأثیر گذار برای مشارکت ورزشی دانش آموز توجه گردیده
است.
همچنین انجام این پژوهش ضمن ایجاد آگاهی از وضعیت موجود جهت برنامه ریزی مطلوب و شناخت
و موشکافی عوامل سوق دهنده ،تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه های
تربیت بدنی مدارس می تواند فوایدی همچون امکان مشارکت بیشتر در فعالیت های ورزشی فوق
برنامه های مدارس ،تنوع در فعالیت های ورزشی مدارس ،توجه به عالقه و نیازهای دانش آموزان،
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ایجاد جو غیررسمی و صمیمی ،احیاء نشاط و شادابی در دانش آموزان و شناسایی بهتر استعدادهای
ورزشی به همراه داشته باشد .در این مطالعه به روش کیفی تنها به شناخت عوامل سوق دهنده ،تسریع
کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه های تربیت بدنی مدارس پرداخته شد .مطالعات
بعدی می توانند با رویکرد توسعه ابزار بر اساس شناخت عوامل حاضر بپردازند .از جمله پیشنهادات
این پژوهش می توان بیان نمود که متولیان فوق برنامه در زمینه ورزش بهتر است زمینه انگیزش
معلمان تربیت بدنی و مدیران مدارس را با ارزش گذاری بر فعالیت های این عزیزان در سطح مدرسه
فراهم نماین د .همچنین به کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل استان ها پیشنهاد می شود با اجرای
برنامه هایی از جمله انتخاب بهترین مدرسۀ دارای فوق برنامه در زمینه ورزش ،به تشویق معلمان
تربیت بدنی برای رشد فوق برنامه در مدارس بپردازند .برای برقراری امنیت روانی ،مکانی و اخالقی
پیشنهاد می شود دوره های ضمن خدمت برای مدیران مدارس جهت ارتباط با دانش آموزان و شیوه
های مدیریت مشارکتی ارائه گردد و فضای دوستی بین مدیران و معلمان با دانش آموزان فراهم گردد.
جهت افزایش شاخص های اجتماعی مدارس پیشنهاد می شود فعالیت های تفریحی و ورزشی بیشتری
در مدارس اجرا گردد و حتی جشنواره هایی در این زمینه بین مدارس برگزار شود و میزبان این
جشنواره ها خود مدارس باشند .همچنین در این جشنواره ها معلمان تربیت بدنی هر مدرسه با دانش
آموزان آن مدرسه در رقابت های تفریحی شرکت نمایند .برای توسعه زیرساخت ها می توان طی
اردوها و جشنواره هایی از دانش آموزان برای این منظور استفاده نمود بهطور مثال جشنواره رنگ
آمیزی دیوارهای مدرسه ،جشنواره گل کاری ...همچنین می توان برای ایمن سازی مدارس برنامه ای
تفریحی به همراه فنس کشی مدرسه توسط پدران دانش آموزان برپا نمود .همکاری و برقراری ارتباط
با اولیا در کنار برنامه های شاد در سطح استان و ناحیه می تواند انگیزه و رغبت برای توسعه ورزش
در مدارس را فراهم نماید.
تشکر و قدردانی
ضمن سپاس از اساتید محترم جهت همراهی بنده در فرآیند انجام پژوهش ،از کلیه مسئوالن تربیت
بدنی آموزش و پرورش در سطح کشوری و استانی و معلمان تربیت بدنی و همچنین دانش آموزان و
خانواده های آنان ،صمیمانه قدردانی می نمایم.
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Abstract
According to the review of the proposed models and research background, so far a
comprehensive model in the field of factors affecting the development of human capital
in academic sports has not been presented and this trend needs to grow. Therefore, the aim
of this study was to design a model for the development of human capital in university
sports. This qualitative study was conducted using the content analysis method. Research
experts were 19 professors and directors of physical education who were champions and
coaches of national teams in various fields and executives of university sports in the
country, who were selected through non-random sampling in a purposeful way to achieve
theoretical saturation. Data were collected using in-depth and semi-organized interviews.
Data were analyzed after coding, and MaxQda software was used to analyze the research
data. The results showed that the factors of the human capital development model of
university sports could be classified into 8 main categories and 134 sub-categories.
Training and learning, performance management, maintenance management, recruitment,
service compensation, succession, competency factors as well as belief and moral context
were the main identified themes of human capital development of university sports.
Therefore, to implement the development of human capital of university sports, a desirable
investment should be made based on scientific-sports talents in the country's universities,
and the use of sports heroes should be among the strategies for the development of human
capital of universities.
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Extended Abstract
Background and Purpose
One of the issues that all organizations pay attention to is the concept of human
capital, which is the most important factor in the development of any organization
(1). Human capital development is a process related to the development activities
of an organization to equip and improve creative skills, talents, competencies,
knowledge, and abilities (2). The development of human capital is very necessary,
to the extent that the development of such capacities through education has
become a top priority in designing the strategic plan of organizations (3).
According to the review of the proposed models and research background, so far
a comprehensive model in the field of factors affecting the development of human
capital in academic sports has not been presented and this trend needs to grow in
a more scientific future. Therefore, the aim of the present study was to design a
model for the development of human capital in university sports in the country.

Methodology
This qualitative study was conducted using the content analysis method. Research
experts were 19 professors and directors of physical education who were
champions and coaches of national teams in various fields and executives of
university sports in the country who were selected through non-random sampling
in a purposeful way to achieve theoretical saturation. Data were collected using
in-depth and semi-organized interviews. Data were analyzed after coding, and
MaxQda software was used to analyze the research data. According to the criteria
provided by Creswell and Miller (4) to ensure the validity of qualitative research
and to ensure the accuracy of the findings from the researcher's point of view,
three Delphi Committee interviewees submit the final report of the first stage of
the analysis process or categories obtained that their comments and suggestions
were implemented at a qualitative stage. To evaluate the reliability of the research,
the Holsti method (5) was used, according to which the reliability coefficient value
of 0.96 was obtained, indicating that the results of the qualitative part had high
reliability.

Results
The results indicated that the factors of the human capital development model of
university sports could be classified into 8 main categories and 134 subcategories. Training and learning, performance management, maintenance
management, recruitment, service compensation, succession, competency factors
as well as belief and moral context were the main identified themes of human
capital development of university sports. In the causal factors section, items were
obtained from data affecting the central phenomenon of research, one of these
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factors was teaching and learning, the next factor was performance management
and the third factor was management, preservation and maintenance that support
the results of the authors (6-7). In the contextual factors section, items were
extracted from the data affecting the central phenomenon of the research, these
included factors such as competency and belief and moral context. In the section
on interfering factors in the development of human capital of university sports in
the country, items were extracted from the data influencing the central
phenomenon of research; Items such as recruitment (recruitment and selection
system), service compensation and succession breeding were among the factors
affecting the central phenomenon that supports the result of Papaioannou et al.(8).
Strategies obtained for the development of human capital of university sports in
the country included recruitment based on needs assessment and competence,
investment based on scientific-sports talents, commitment to university sports, use
of modern technologies for evaluation and education, encouraging innovation and
creativity, use of scientific and practical human force (sports heroes) and the
development of technical, perceptual and human skills according to the missions
and macro policies of student sports. The consequences of the implementation of
the model included the development and improvement of health, exhilaration and
vitality of academics and society, organizational excellence, improving the
effectiveness and efficiency of university sports, meritocracy management in
university sports and strategic agility.

Discussion
Since the proposed research model has been extracted from the text of relevant
sources, organizations, universities and higher education centers can easily apply
this model to their work, taking into account only the views of stakeholders and
organizational requirements to achieve their own pattern. In order to implement
the development of human capital of university sports, a desirable investment
should be made based on scientific and sports talents in the country's universities,
and the use of sports heroes should be one of the strategies for the development
of human capital of universities.

Keywords: Content analysis, Human force, Modeling, Sports development
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مقالة پژوهشی

طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور

1
4

فاطمه آزرم ،1پریوش نوربخش ،2مهوش نوربخش ،3حسین سپاسی
 .1دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
 .2استاد گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران (نویسندۀ مسئول)
 .3استاد گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
 .4استاد گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت1399/07/09 :

تاریخ پذیرش1399/10/22 :

چکیده
با توجه به مروری بر مدلهای ارائه شده و پیشینه تحقیق تا کنون مدلی جامع در زمینه عوامل مؤثر در توسعه
سرمایه انسانی در ورزش دانشگاهی ارائه نشده است و نیاز است که این روند در آینده علمیتر رشد کند .لذا تحقیق
حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور انجام پذیرفت .تحقیق مورد مطالعه به
لحاظ هدف و ماهیت از نوع روش تحلیل محتوا است که نوع دادههای آن کیفی است .خبرگان تحقیق  19نفر از
اساتید و مدیران تربیت بدنی که از قهرمانان و مربیان تیمهای ملی و مدیران اجرایی ورزش دانشگاهی کشور بودند.
این افراد از طریق نمونهگیری غیرتصادفی به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند .دادهها با
استفاده از مصاحبههای عمیق و نیمه سازمانیافته گردآوری شد .دادهها پس از کدگذاری ،تحلیل شدند و برای
تحلیل دادههای پژوهش از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد .نتایج نشان میدهد عوامل مدل توسعه سرمایه
انسانی ورزش دانشگاهی کشور را میتوان در  8مقوله اصلی و  134مقوله فرعی طبقه بندی نمود .آموزش و یادگیری،
مدیریت عملکرد ،مدیریت حفظ و نگهداری ،کارمندیابی ،جبران خدمات ،جانشین پروری ،عوامل شایستگی و بستر
اعتقادی و اخالقی به عنوان مضامین اصلی شناساییشده توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور هستند.
لذا برای عملیاتی کردن توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی ،باید سرمایه گذاری مطلوبی بر اساس استعدادهای
علمی-ورزشی در دانشگاههای کشور انجام پذیرد و بهکارگیری قهرمانان ورزشی ،میبایست در زمره راهبردهای
توسعه سرمایه انسانی دانشگاهها قرار گیرد.
واژگانکلیدی :تحلیل محتوا ،توسعه ورزش ،مدل سازی ،نیروی انسانی
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مقدمه
توسعه دانش و پیشرفت روزافزون فناوری باعث ایجاد تحول عظیمی در همه ابعاد سازمانها شده
است .در نتیجه ،سازمان ها ،از جمله نهادهای ورزشی ،حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان را آغاز
کرده اند ،به گونهای که امروز میتوان اقتصادی مبتنی بر دانش ،اندیشه و اطالعات را مشاهده نمود
که مبتنی بر داراییهای نامشهود و سرمایه انسانی است (قربانی ،اسدی ،گودرزی و حمیدی،2016 ،
 .)10یکی از مواردی که همه سازمانها به آن توجه میکنند ،مسئله سرمایه انسانی است که مهمترین
عامل توسعه هر سازمان است (مهرانپور ،صیادی ،ورکیانی و سالجقه.)135 ،2019 ،
توسعه سرمایه انسانی 1فرآیندی مربوط به فعالیتهای توسعهای است که یک سازمان برای تجهیز و
بهبود مهارتها ،استعدادها ،شایستگیها ،دانش و تواناییهای خالقانه آن کار میکند .همچنین شامل
کلیه فعالیتهایی است که فرد برای توسعه مهارتها ،شایستگیها ،تواناییها ،دانش و تخصص خود
برای انجام کارها به صورت مؤثر انجام میدهد (لیندا و همکاران .)262 ،2020 ،2بنابراین توسعه
سرمایه انسانی بسیار ضروری است ،به حدی که توسعه چنین ظرفیتهایی از طریق آموزش به اولویت
اصلی در طراحی برنامه راهبردی سازمانها تبدیل شده است .بدون شک ،سازمانها اکنون بیش از
گذشته اهمیت سرمایه گذاری در کارمندان خود را میشناسند (ابیکوی .)195 ،2018 ،3منابع انسانی
در سازمانها از جمله منابعی است که کمیاب بوده و به آسانی توسط سازمانهای دیگر قابل تکثیر
نیست .عملکرد و بازدهی سازمانها بستگی به داراییهای مشهود و نامشهود آنها دارد و این داراییها
معیار مناسبی برای ارزش گذاری آنها محسوب میشوند .منابع انسانی از جمله داراییهای نامشهود
است و بدون شک بهره وری منابع انسانی در ایجاد ارزش سازمانی نقش بسزایی دارد .به همین دلیل،
نیروی انسانی دارای خالقیت و پویایی است و از این رو ،منابع انسانی بنای اصلی فرآیند افزایش
کارایی و اثربخشی و با ارزشترین سرمایه و کلید اصلی رقابت قلمداد میشود (طالب پور ،میرزازاده،
شجیع و علیزایی یوسف آبادی .)160 ،2019 ،لذا تمام سازمانها به دنبال جذب و از آن مهمتر حفظ
و توسعه بهترین افراد برای انجام فرآیندهای جاری و فعالیتهای آتی خود هستند ،تا از این طریق
بتوانند اهداف و استراتژیهای از پیش تعیین شده را محقق سازند.
با توجه به اینکه دانشگاهها وظیفۀ تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص ،ماهر و سالم را دارند،
ورزش دانشگاهی میتواند نقش بسزایی در برنامههای مدیریت منابع انسانی کشور ایفا نماید ،همچنین
توسعۀ ورزش دانشگاهی میتواند تضمینی در راستای توسعۀ ورزش کشور باشد (منافی ،رمضانینژاد،
1. Human Capital Development
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3. Obiekwe
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گوهر رستمی و پورکیانی .)66 ،2015 ،ورزش دانشگاهی بهعنوان بخشی از روند آموزش و پرورش
میکوشد تا با فراهم آوردن شرایط الزم و ایجاد یک محیط و فرصت مناسب ،کلیه دانشجویان را در
شرایط تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد (حسینی ،حمیدی و تجاری .)16 ،2013 ،روند توسعه ورزش
دانشگاهی در دوران قبل از انقالب ،بهدلیل نداشتن تشکیالت ساختاری رسمی و مسئول اجرایی،
دارای فعالیت های پراکندهای بود و در بعد از انقالب ،خصوصاً از جنگ تحمیلی تا سال  1370فعالیت
چشمگیری نداشت و مهمترین رویداد این دوره برگزاری اولین مسابقات دوومیدانی دانشگاهها در
دانشگاه شهید چمران اهواز بود .برپایی جشنوارۀ ورزشی دختران در دانشگاه شهید باهنر کرمان در
سال  ،1370اعزام تیم ورزشی دانشجویی در رشتۀ بسکتبال به مسابقات خارج از کشور در سال  71و
میزبانی اولین المپیاد ورزشی دانشجویی در سال  1372در دانشگاه تهران ،از مهمترین رویدادهای این
سالها بود .در سال  1384با تأسیس فدراسیون ورزش دانشجویی ،ورزش دانشگاهی کشور در اعزام
به مسابقات برونمرزی فعالیت چشمگیرتری نسبت به گذشته پیدا کرد .در توسعۀ ورزش دانشگاهی
تا سال ،1390تقریباً روند یکنواختی ،وجود داشته است ،در بخش توسعۀ منابع انسانی و امکانات ،از
نظر مؤلفههای وضعیت توسعۀ انجمنهای ورزشی و فضای ورزشی و در سالهای  1383تا  1390روند
صعودی تقریباً یکنواخت بود و پیشرفت قابل مالحظهای وجود ندارد .روند شرکت دانشجویان در
مسابقات ورزشی قهرمانی سراسری دانشگاهها از سال  1384تا  1387ساالنه حدود  3درصد برای
سالهای زوج و حدود  6درصد برای سالهای فرد گزارش شده است و میزان رشد ساالنه مشارکت
دانشجویان تحت پوشش ورزش همگانی طی سالهای  1384تا  1388تنها  6درصد بوده است.
بهصورت کلی گزارشهای توسعۀ ورزش در دانشگاهها حاکی از پایین بودن شاخصهای توسعهیافتگی
در ورزش دانشگاهی و بهخصوص در بخش سرمایه انسانی است (منافی ،رمضانینژاد ،گوهر رستمی،
پورکیانی و دستوم.)198 ،2019 ،
محیطهای ورزشی ،محیطهایی پویا هستند که در آنها انسان نقش بسیار مهمی دارد ،توسعۀ قابلیتها
و به تبع آن سرمایههای انسانی میتواند به بهبود شاخصهای عملکردی در سطوح ملی و بین المللی
منجر شود .تحقیقات در زمینۀ قابلیتهای انسانی بسیار محدود است .عالوه بر این ،بر اساس
جستجوهای محقق مبحث سرمایه انسانی و توسعۀ آن در زمینۀ ورزش دانشگاهی کشور تاکنون
بهصورت منسجم مطالعه نشده است .بیتوجهی به مبحث سرمایه انسانی در حوزه ورزش دانشگاهی،
باعث میشود که سالمت ،نشاط و سرزندگی دانشگاهیان رشد و پیشرفت چشمگیری نداشته باشد و
اثربخشی و کارآیی ورزش دانشگاهی کشور کاهش یابد.
مطالعات مختلف به عوامل مختلفی در توسعه سرمایه انسانی اشاره کرده اند که از مهمترین این عوامل
و مؤلفه ها میتوان به قابلیتها ،ظرفیتها و شایستگیهای سرمایه انسانی (منافی و همکاران2019 ،؛
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مهرانپور و همکاران2019 ،؛ سپهوند ،شریعت نژاد و ساعدی2017 ،؛ و قربانی و همکاران)2016،؛
مدیریت عملکرد (مهرانپور و همکاران2019 ،؛ نوروزی سیدحسینی ،احسانی ،کوزه چیان و امیری،
2015؛ و دیویا و ناراشیمن)2018 1،؛ آموزش ،یادگیری و توانمندسازی نیروی انسانی (سپهوند و
همکاران2017 ،؛ نودهی ،دوستی ،رضوی و کالته سیفری 2017،؛ خیر اندیش ،دولتی و قمی2016 ،؛
محمدی ،فرهی ،سلطانی و تاروردی پور2015 ،؛ بدری آذرین ،طالبیان نیا و سلمانی2013 ،؛ دیویا و
ناراشیمن2018 ،؛ کیسمانوویچ ،برانکویچ و رادسویچ2014 ، 2؛ مینگ کای 3و همکاران2011 ،؛ و
باسی و مک مورر)2007 ،4؛ جانشین پروری و مدیریت استعداد (سپهوند و همکاران2017 ،؛ نودهی
و همکاران 2017 ،و ربانی و همکاران)2016 ،؛ کارمندیابی (سپهوند و همکاران2017 ،؛ نودهی و
همکاران2017 ،؛ محمدی و همکاران 2015 ،و بدری آذرین و همکاران)2013 ،؛ جبران خدمات
(اسین ،اوچندو و برایت2014 ،5؛ پاپائیانو ،کریمادیس ،الکسوپولوس وروندو 2012،6و مینگ کای 7و
همکاران)2011 ،؛ حفظ و نگهداری توسعه سرمایه انسانی (بدری آذرین و همکاران 2013 ،و بغدادچی،
)2019؛ و بستر اعتقادی و اخالقی (مهرانپور و همکاران2019 ،؛ نوروزی سیدحسینی و همکاران،
 2015و دیویا و ناراشیمن )2018 ،اشاره نمود.
بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق نشان میدهد که در حیطه ورزش دانشگاهی کمتر به سرمایه انسانی
توجه شده است و این مفهوم غالباً در قالب سرمایه فکری یا در بررسی اثرات و روابط سرمایه فکری با
سایر متغیرهای سازمانی (به عنوان مثال ،عملکرد ،فرهنگ و  )...مورد مطالعه قرار گرفته است که
باعث شده است تا تالش نظاممند و منسجمی برای تعیین شاخصها و متغیرهای سرمایه انسانی و
مدلسازی آن در ورزش دانشگاهی کشور انجام نگیرد .از طرف دیگر ،ابعاد و شاخصهای سرمایه
انسانی در کشورها و صنایع مختلف میتواند متفاوت باشد ،در نتیجه به نظر میرسد خالء تحقیقاتی
در این زمینه وجوددارد پژوهش در راستای طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی در ورزش دانشگاهی
کشور است.

1. Divya and Narashiman
2. Krsmanović, Branković & Radšoević
3. Ming-Kai
4. Bassi & Mc Murrer
5. Eseyin, Uchendu & Bright
6. Papaioannou, Kriemadis, Alexopoulos & Vrondou
7. Ming-Kai
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روشپژوهش
تحقیق مورد مطالعه به لحاظ هدف و ماهیت از نوع روش تحلیل محتواست و نوع دادههای آن کیفی
است .شکل جمع آوری دادهها نظری است و بر اساس طول مدت اجرا مقطعی و به صورت میدانی
است .به لحاظ زمان مورد بررسی حال نگر و از نقطه نظر استراتژی از نوع اکتشافی است .با توجه به
طراحی مدل در این تحقیق طرح تحقیق حاضر مدل سازی است.
جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و صاحبنظران حیطه توسعه منابع انسانی در ورزش دانشگاهی
بودند .این صاحبنظران از اساتید و مدیران تربیت بدنی که از قهرمانان و مربیان تیمهای ملی در
رشتههای مختلف و از مدیران اجرایی ورزش دانشگاهی که در انتهای سال  1398اشتغال داشتند،
تشکیل شدهاست .به دلیل محدودیت در شناسایی نمونه آماری خبرگان روش نمونه گیری هدفمند
(قضاوتی) بر اساس روش گلوله برفی تعریف میشود و از هر خبره به خبره معرفی شده بعدی رجوع،
تا به نقطه اشباع برسد.
در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات ،از روش ،مصاحبه نیمه ساختار یافته 1استفاده شد .مصاحبۀ
نیمه ساختار یافته یکی از معمولترین انواع مصاحبه است که در تحقیقات کیفی اجتماعی مورد
استفاده واقع میشود .در پایان هر مصاحبه از فرد مصاحبه شونده درخواست میشود که پیشنهادات
خود را در زمینه موضوع مورد پژوهش و انجام بهتر مصاحبهها مطرح نمایند .فرآیند مصاحبه ادامه
پیدا کرد به گونهای که دیگر به یافتههای مصاحبه چیزی اضافه نمیشد .به عبارتی پاسخهای مطرح
شده تکرار میشدند .در اصطالح نمونه گیری نظری مقولهها به اشباع نظری رسیده بودند .اشباع نظری
مرحلهای است که در آن دادههای جدیدی در ارتباط با مقوله پدید نمیآید ،مقولهها گستره مناسبی
مییابند و روابط بین مقولهها برقرار و تأیید میشود .کفایت نظری مقولهها یا نظریه است و به عبارتی
در این وضعیت"  ....هیچ داده تازهای یافت نمیشود که پژوهشگر توسط آن بتواند ویژگیهای مقوله
را توسعه دهد .به گونهای که پژوهشگر دادههای مشابه را چندین بار مشاهده میکند ،از لحاظ تجربی
اطمینان حاصل میکند که یک مقوله به کفایت رسیده است"(دانایی فرد و امامی .)78 ،2008 ،در
این بخش از پژوهش بعد از اجرای  19مصاحبه اشباع نظری مقولهها بدست آمد.
روش تحلیل از نوع تحلیل محتوا است ،روشهایی هستند که اساساً مستقل از موقعیت خاص نظری
یا معرفت شناختی هستند و میتواند در طیف گستردهای از روشهای نظری و معرفت شناختی مورد
استفاده قرار گیرد .تجزیه و تحلیل محتوا در این طبقه قرار میگیرد .بنابراین ،این یک ابزار تحقیقاتی
انعطاف پذیر و مفید است که میتواند برای تجزیه و تحلیل حجم زیادی از دادههای پیچیده و مفصل

1. Semi - Structured
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مورد استفاده قرار گیرد .برای تحلیل دادهها از نرم افزار مکس کیودا 1استفاده گردید .به صورت کلی
مراحلی که در تحلیل محتوای کیفی برای دستیابی به پاسخ سئواالت پژوهش باید طی کرد ،سه
مرحله اصلی در فرآیند انجام تحلیل محتوا باید طی شود :آماده شدن برای تحلیل ،سازماندهی و در
نهایت گزارش نتایج به دست آمده است.
2
با توجه به معیارهای ارائه شده توسط کرسول و میلر برای حصول از روایی پژوهشهای آمیخته و به
منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهها از دیدگاه پژوهشگر ،مشارکتکنندگان یا خوانندگان
گزارش پژوهش ،اقدامات زیر انجام شد .سه نفر از مصاحبه شوندگان کمیته دلفی گزارش نهایی مرحله
نخست فرآیند تحلیل یا مقولههای به دست آمده را بازبینی نمودند که نظرات و پیشنهادات آنها در
مرحله کیفی محوری اعمال شد.
برای بررسی پایایی تحقیق از روش هولستی 3استفاده گردید .در این روش ،کدگذاری باید دو مرتبه
انجام شود (نئوندورف .)45 ،2017 ،4فرمول آن عبارت است از:
𝑀2

= PAO

)(𝑛1+𝑛2

 ،PAOبه معنی درصد توافق مشاهده شده یا همان ضریب پایایی M ،تعداد توافق در دو مرحله
کدگذاری ،و  n1تعداد کدهای استخراج شده در مرحله اول و  n2تعداد کدهای استخراج شده در مرحله
دوم است .مقدار درصد توافق مشاهده شده بین صفر تا یک متغیر است .در این تحقیق ابتدا کدگذاری
با استفاده از نرم افزار مکس کیودا و در مرتبه دوم به صورت دستی انجام شد .تعداد کدهای استخراج
شده در مرتبه اول  1321واحد و تعداد کدهای استخراج شده در مرتبه دوم  1273واحد بود .همچنین
مجموع کدهای موافق در دو مرحله کدگذاری  1252است که با قرار دادن این مقادیر در فرمول
فوق ،مقدار ضریب پایایی  0/96بهدست میآید که نشان میدهد نتایج بخش کیفی از پایایی زیادی
برخوردار است.

1. Maxqda
2. Carswell & Miller
3. Holsti
4. Neuendorf



آزرم :طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور...

نتایج
به منظور نیل به هدف اصلی تحقیق و بر اساس دادههای کیفی جمع آوری شده از طریق مصاحبه بر
اساس روند تحلیل محتوا ،این دادهها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا تحلیل شدند.
گام اول (کدگذاری باز) :بر اسااس تجزیه و تحلیل دادههای کیفی حاصال از مصااحبههای نیمه
سااختاریافته با مشاارکت کنندگان در پژوهش ،و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصااحبهها و در
عین حال مطابقت آنها با مبانی نظری ،مقوله ها ،عوامل اصالی و فرعی مدل توساعه سارمایه انساانی
ورزش دانشاگاهی کشاور را میتوان در  8مقوله اصالی و  134گویه فرعی طبقه بندی نمود .جدول ،1
نتایج کدگذاری باز را نشان میدهد.

ردیف

جدول  -1کدگذاری باز

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

متن مصاحبه (نکات کلیدی)

مفهوم (مقوله)

دانش و مهارت تخصصی و ویژگیهای فردی و شخصیتی همراه با تجربه
بسیار اهمیت دارد.
انگیزه یادگیری در افراد بسیار اهمیت دارد.
دیدگاه مدیران قبلی ،داشتن دید باز و عدم حسادت مدیران و شایسته
پروری بسیار مهم است.
داشتن ارتباطات قوی و بدون پارتی بازی و حزب و سیاسی بودن هم
مداخلهگر هستند.

دانش ،مهارت تخصصی،
ویژگیهای فردی ،تجربه
انگیزه یادگیری

تعهد ،مثبت اندیشی ،خالقیت ،وظیفه شناسی و مدیریت زمان از عوامل مهم
توسعه سرمایه انسانی در محیط دانشگاهی است.
تبادل نظر و مشاوره با افراد موفق و با تجربه از طریق سمینار ،استفاده از
سیستم الکترونیک و جلوگیری از اتالف وقت و کاغذبازیهای بی مورد.
اجتناب از پارتی بازی و قوم گرایی.
انگیزه نگرش افراد و عالقه مندی به ورزش بسیار مؤثر است.
سیستمی کارآمد برای شناسایی ،گزینش ،ارتقاء و پرورش سرمایه انسانی
فعال شود.
توسعه سرمایه انسانی در هر سطحی نیازمند طی کردن آموزش است.
نقش مهم توسعه مهارتهای کارکنان در توسعه ارزشهای منابع انسانی
آشکار میشود.
نیروهای متخصص و متعهد ،سرمایههای فکری و نرم افزاری هستند که الزم
است مستمر مهارتهای آنها بروز شود.

شایسته پروری
ارتباطات قوی
تعهد ،مثبت اندیشی،
خالقیت ،وظیفه شناسی،
مدیریت زمان
تبادل نظر و ایده
شایستگی
انگیزش ،نگرش مثبت
سیستمی کارآمد
آموزش
توسعه مهارتها
تخصص
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ردیف

ادامة جدول  -1کدگذاری باز

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

متن مصاحبه (نکات کلیدی)
بهسازی سرمایه انسانی و نظام ارزشیابی عملکرد، ،نظامهایی است که باید
مورد توجه قرار گیرد.
شاخصهای مهم چون دانش ،مهارت و نگرش مثبت ،مؤلفههای توسعه منابع
انسانی هستند.
فعالیت کلیدی توسعه منابع انسانی آموزش ،پرورش و توسعه میباشند.
برگزاری کارگاههای آموزشی توسط افراد متخصص با تجربه و اساتید برتر و
درخصوص موضوع خاصی نه در حاشیه بحث و صرفاً وقت گذرانی و وقت
تلف کردن.
با حسادت و تخریب افراد توانمند را از میدان به در میبرند و این امر
میتواند ریشه فرهنگی و سیاسی هم داشته باشد.
هوش هیجانی از عوامل بسیار مهم توسعه سرمایه انسانی در محیط
دانشگاهی است.
باز خورد و ارزیابی میتواند کمک کننده باشد.
معموالً برای گزینش افراد آزمونهای اعتقادی انجام میشود ،با توجه ،به
فرهنگ جامعه کلیه کارکنان از اعتقادات ملی مذهبی بر خوردار هستند.
برنامهریزی توسعه دانش کارکنان در ارتباط با شغل و فعالیتهای مرتبط
کاری حائز اهمیت فراوانی است.
باید برای افزایش تجربه کارکنان و توسعه تجارب اقدامات اساسی انجام شود.
کارکنان سازمان باید به این برسند که توانایی الزم برای انجام مطلوب و
مناسب کار را دارند.
حمایت از ایدههای جدید و تشویق افراد
برنامههای آموزشی و کالسهای ضمن خدمت برای افراد باید در نظر گرفته
شود.
کارگاههای تیم سازی و کار گروهی در دانشگاهها طراحی و اجرا گردد.
برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی به صورت مستمر و پیوسته انجام شود.

28

شرایط جذب و نگهداری نخبگان مانند ورزشکاران و مربیان بزرگ و نامی
کشور در دانشگاه فراهم گردد.

29

تفویض اختیار و آزادی عمل با مسئولیت بیشتر برای افزایش تعهد و
پاسخگویی در بین افراد باید در نظر گرفته شود.

مفهوم (مقوله)
ارزشیابی عملکرد
دانش ،مهارت ،نگرش
مثبت
آموزش ،پرورش و توسعه
برگزاری کارگاههای
آموزشی
فرهنگ سازمانی ،جو
اخالقی
هوش هیجانی
بازخورد و ارزیابی
اعتقادات ملی  -مذهبی
کسب دانش
تجربه
خودکارآمدی
ایدههای جدید
آموزش ضمن خدمت
آموزش گروهی
مسیر شغلی
جذب نخبگان ،جذب
ورزشکاران بزرگ ،جذب
مریبان بزرگ
اختیارات ،مسئولیت،
استقالل
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ردیف

ادامة جدول  -1کدگذاری باز

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41

42

43

44

متن مصاحبه (نکات کلیدی)
از ظرفیتهای ذهنی و تواناییهای هوشی کارکنان به صورت اثربخش
استفاده شود.
شرایط و محیط کاری مطلوب در دانشگاه فراهم گردد.
افراد مستعد شناسایی شوند و در پستهای راهبردی در ورزش دانشگاهی
استفاده گردند.
از ایدههای جدید استقبال شود ،کارکنان تشویق شوند تا شیوهها و راههای
نوین برای انجام کار پیدا کنند.
رفاه و امنیت اقتصادی منابع انسانی خود را درنظر بگیرند.
پایبندی به اصول اخالقی و دینی در سازمان از اصول مهم تلقی میشود.
کارکنان به عنوان یک منبع و مزیت رقابتی در نظر گرفته شوند.
برنامههای مختلفی برای ارتقاء سالمت روانی و جسمی افراد طرح ریزی
شود.
افراد به خالقیت و تولید دانش در زمیته ورزش دانشگاهی تشویق شوند.
دانشگاه کلیه تسهیالت بیمههای تأمین اجتماعی و خدمات درمانی اعم از
تکمیلی درمان ،عمر و سرمایه گذاری ،عمر ،حوادث ،از کارافتادگی،
بازنشستگی را ارائه نماید.
با توجه به اینکه جامعه ایرانی ،جامعه مبتنی بر روابط انسانی است برای
توسعه منابع انسانی مدیر با نیروهای خود رابطه عاطفی نرمال باید برقرار
کند .ایجاد انگیزههای درونی به مراتب کار گشاتر است.
باالترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن است ،به خصوص که خدمات
بیشتر در قالب خدمات انسانی است .قطعاً میتواند نقش اساسی در توسعه
ورزش داشته باشد.
برای پیشرفت ورزش باید از افراد متخصص و با تجربه و دلسوز ورزشی
استفاده شود.
بیانیه مأموریت مشخص سازمانی ،اهداف سازمانی مشخص برای توسعه
نیرویانسانی ،ارزیابی مداوم بر مبنای اهداف سازمانی ،تشکیل جلسات
بازخورد بر عملکرد به شکل گروهی و فردی ،برنامه ریزی برای افزایش
رضایت کارمندان و مدیران ،استفاده از فناوری های روز جهت ارزیابی و
آموزش ،تشویق به نوآوری و خالقیت و فراهم آوردن استقالل کاری بیشتر.
توسعه مهارتهای فنی ،ادراکی و انسانی با توجه به مأموریتها و
سیاستهای کالن ورزش دانشگاهی.

مفهوم (مقوله)
هوشمندی
شرایط کار مناسب
شناسایی استعدادها
نوآوری
امنیت مالی
الزامات دینی
احترام
سالمت روانی و جسمی
داشتن خالقیت
هزینههای غرامت ،بیمه
درمانی ،بیمه عمر،
بازنشتگی
ارتباط با همکاران ،ارتباط
با مدیریت

احترام

تخصص ،تجربه
آشنایی با فناوریهای روز،
آگاهی از بیانیه و اهداف
استراتژیک ،ارزشیابی
عملکرد ،بازخورد از
کارکنان
مهارتهای فنی ،ادراکی و
انسانی
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ردیف

ادامة جدول  -1کدگذاری باز

45
46
47
48

49

متن مصاحبه (نکات کلیدی)
استفاده از نیروهایی که هم تخصص علمی و هم عملی دارند در اولویت قرار
بگیرد خصوصاً قهرمانان ورزشی.
دانشگاه باید متعهد به آموزش و توسعه کارکنان خود و دانشجویان در حوزه
ورزش باشد.
تمام انتصاب ها در سازمان باید برپایه شایستگی باشد.
جو و فضای شغلی عالقه کارکنان به توسعه خود از طریق فراگیری مهارتها
و دانش جدید را بر انگیزد.
ارزیابی مستمر از عملکرد ،آموزش مستمر به منظور ارتقاء دانش و تجربه،
تشکیل اتاق فکر با حضور نیروهای خالق در سازمان ،پیش بینی امکانات
مادی ،مالی و معنوی برای نیروها ،تالش در جهت کم کردن روابط غیر
اصولی و جایگزینی ضوابط به جای آن ،توجه به شایستگیهای افراد به جای
توصیهها

مفهوم (مقوله)
جذب قهرمانان ورزشی
تعهد به آموزش و توسعه
شایسته ساالری
جو شغلی

ارزیابی مستمر عملکرد،
خالقیت ،شایسته ساالری

گام دوم (کدگذاری محوری) :با مقایسه مفاهیم (کدها) مختلف میتوان زمینههای اشتراک
بیشتری را میان آنها کشف کرد که امکان طبقه بندی مفاهیم مشابه در قالب طبقه بندیهای یکسان
را فراهم خواهد ساخت .حاصل این مرحله از فرآیند شکل گیری مؤلفهها است .جدول  ،2نتایج
کدگذاری محوری را نشان میدهد .همچنین میزان تکرار مقولهها در مصاحبه با خبرگان پژوهش،
مشخص شدهاست.

2

آموزش و

1

یادگیری

ردیف

مقوله اصلی
عوامل شایستگی

جدول  -2کدگذاری محوری
مقوله فرعی
کسب دانش؛ تجربه؛ تخصص؛ مهارت؛ توانایی ارتباطات؛ خود
رهبری؛ دید رقابتی؛ آشنایی با فناوری های روز؛ الگو بودن؛
خودکارآمدی؛ قدرت تصمیم گیری؛ آینده نگری؛ ایده های
جدید؛ تیپ شخصیتی؛ قدرت پاسخگویی؛ هوش هیجانی؛
داشتن انگیزه.
آموزش ضمن خدمت؛ کارگاه آموزشی؛ سخنرانی؛ کارآموزی؛
آموزش از طریق اینترنت؛ آموزش گروهی؛ بازی های مدیریتی
و شبیه سازی( در نقش مدیر تصمیم گیرنده؛ رویکردهای
جدید؛ آگاهی از بیانیه و اهداف استراتژیک.

فراونی مقوله های
فرعی
13؛ 14؛ 15؛ 9؛
16؛ 7؛ 6؛ 18؛ 4؛
7؛ 11؛ 11؛ 15؛ 6؛
11؛ 1؛ .16

14؛ 11؛ 10؛ 15؛
5؛ 8؛ 7؛ 10؛ .15
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ادامة جدول  -2کدگذاری محوری

جانشین
کارمندیابی (سیستم جذب
مدیریت حفظ و

6

نگهداری

5

جبران خدمات

4

و انتخاب)

3

اصلی
پروری

ردیف

مقوله

مقوله فرعی
عملکرد باال؛ مسیر شغلی؛ انوع؛ توانایی مواجهه با تغییرات؛
تطابق با کاهش اندازه.
دانشگاهها و مراکز آموزش؛ مراکز کاریابی؛ مراجعه مستقیم؛
آزمون سالمت اخالقی؛ آزمون سالمت شخصیت؛ آزمون
توانایی جسمانی و ذهنی؛ مصاحبه فردی؛ مصاجبه گروهی؛
مصاحبه ساختار یافته؛ مصاحبه نیمه ساختاریافته؛ معرفی و
توصیه؛ جذب نخبگان؛ جذب ورزشکاران بزرگ؛ تنوع انتخاب
بر اساس جنسیت؛ تنوع انتخاب بر اساس مذهب؛ تنوع انتخاب
بر اساس سن؛ تنوع انتخاب بر اساس نژاد و قومیت؛ تنوع
انتخاب بر اساس وضعیت تاهل؛ جذب مربیان بزرگ؛ نماینده
در سطوح بین المللی؛ نداشتن سابقه کیفری؛ سوابق ورزشی؛
ارایه نمونه کار؛ پایه های دانشی.
حق اوالد؛ کمک هزینه ها؛ پاداش؛ کارانه؛ حقوق؛ دستمزد؛
حق لباس؛ هدایا به مناسبت اعیاد؛ حق مسکن؛ مرخصی؛
بورس تحصیلی؛ بازنشستگی؛ هزینه های غرامت؛ بیمه درمانی؛
بیمه عمر؛ چالشی بودن؛ مسئولیت؛ رشد و یادگیری؛
اختیارات؛ فرصت های پیشرفت؛ شناخته شدن؛ هوشمندی؛
مافوق مناسب؛ همکاران مطلوب؛ شرایط کار مناسب؛ ساعات
کار شناور؛ تعطیالت آخر هفته؛ تسهیم شغل؛ مزایای انتخابی؛
امکان کار از راه دور؛ وجود منابع مالی کافی.
نگهداری استعدادهای درخشان؛ شناسایی و پرورش
استعدادها؛ فرصتهای توسعه افراد؛ پیشینه ورزشی؛ استخدام
دائمی؛ استخدام موقت؛ جلوگیری از بازنشستگی زود هنگام؛
جلوگیری از جابجایی؛ توجه به تفکر نقادانه؛ داشتن خالقیت؛
نوآوری؛ توانایی تجزیه و تحلیل؛ ارتقاء شغلی؛ امنیت مالی؛
استقالل؛ دانش محور؛ ارتباط با مدیریت؛ ارتباط با همکاران؛
افزایش روحیه مشارکت فردی؛ مشارکت گروهی؛ ارزشیابی
عملکرد آینده؛ معیارهای عملکرد بلندمدت؛ معیارهای عملکرد
کوتاه مدت؛ نظارت بر انجام کار؛ کنترل.

فراونی مقوله های
فرعی
16؛ 8؛ 5؛ 18؛ .6

12؛ 5؛ 8؛ 10؛ 9؛
11؛ 12؛ 7؛ ،1 ،1
8؛ 6؛ 3؛ 13؛ 8؛ 6؛
3؛ 6؛ 4؛ 2؛ 8؛  7؛
4؛ .10

10؛ 10؛ 9؛ 9؛ 16؛
9؛ 16؛ 10؛ 8؛ 13؛
17؛ 8؛ 7؛ 15؛ 10؛
4؛ 11؛ 11؛ 6؛ 12؛
5؛ 10؛ ،9 ،12 ،12
7 ،5 ،10؛ 3؛ 7؛ 3؛
7؛ .13

14؛ 16؛ 13؛ 11؛
6؛ 4؛ 4؛ 5؛ 11؛
17؛ 10؛ 11؛ 10؛
11؛ 4؛ 7؛ 13؛ 11؛
11؛ 12؛ 5؛ 7؛ .8
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ادامة جدول  -2کدگذاری محوری

مدیریت
بستر اعتقادی

8

و اخالقی

7

اصلی
عملکرد

ردیف

مقوله

مقوله فرعی
بازخورد از مدیران؛ بازخورد از همکاران؛ بازخورد از ارباب
رجوع؛ بازخورد از خود؛ ارزشیابی عملکرد فعلی؛ ارزشیابی
عملکرد گذشته.
الزامات دینی؛ جو اخالقی؛ روحیه جوانمردی؛ تأثیر محیط
تحصیلی؛ رعایت هنجارها؛ رعایت نظام ارزشی؛ حمایت
خانوادگی؛ نگرش مثبت؛ سالمت روانی؛ احترام ؛ هویت ملی؛
اوقات فراغت و تفریح سالم؛ کنترل احساسات؛ وفاداری.
مجموع فراوانی کدها

فراونی مقوله های
فرعی
14؛ 12؛ 15؛ 12؛
13؛ 8؛ 8؛ 7؛ 3؛
14؛ 12؛ .7
7؛ 14؛ 3؛ 12؛ 11؛
7؛ 13؛ 15؛ 12؛ 7؛
5؛ 11؛ .15
1273

گام سوم (مرحله نظریپردازی یا کدگذاری انتخابی) :در کدگذاری انتخابی ،به پاالیش یافتههای
قبلی پرداخته شده و با طی این فرآیند ،در نهایت ،الگوی مفهومی بر اساس شکل  ،1حاصل شده
است:
بر اساس رویّه های کدگذاری ،مدل نهایی پژوهش در شش طبقه تعیین شد که هر یک از این شش
طبقه با یکدیگر ارتباط دارند .در طبقۀ محوری توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور قرار
گرفت .طبقات دیگر عبارتند از:
▪ طبقه علی که باعث ایجاد و توسعه یک پدیده محوری می شود که شامل چندین عامل است؛ از
جمله آموزش و یادگیری ،مدیریت عملکرد و مدیریت حفظ و نگهداری.
▪ طبقۀ شرایط بستر یا زمینه ای که مقوله های آن عبارتند از عوامل شایستگی و بستر اعتقادی و
اخالقی عواملی هستند که بستر را برای توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور مهیا می کند.
▪ طبقۀ شرایط مداخله گر که برخی عوامل آن عبارتند از کارمندیابی (سیستم جذب و انتخاب)،
جبران خدمات و جانشین پروری که مجموعه ای از متغیرهای میانجی و واسطه را تشکیل می دهند.
▪ طبقۀ کنش ها و تعامالت که بیانگر رفتارها ،فعالیت ها و تعامالت هدفداری است که در طبقۀ
محوری و تحت تأثیر شرایط مداخله گر و بستر حاکم قرار می گیرند .این طبقه در مدل توسعه سرمایه
انسانی ورزش دانشگاهی کشور ،در قالب برخی راهبردها تجلی می یابد که عبارتند از جذب بر اساس
نیازسنجی و شایستگی ،سرمایه گذاری بر اساس استعدادهای علمی-ورزشی ،تعهد به ورزش دانشگاهی،
استفاده از فناوریهای روز جهت ارزیابی و آموزش ،تشویق به نوآوری و خالقیت ،استفاده از نیروی
انسانی علمی و عملی (قهرمانان ورزشی) و توسعه مهارتهای فنی ،ادراکی و انسانی با توجه به
مأموریتها و سیاستهای کالن ورزش دانشجویی.
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▪ طبقۀ پیامدها که آخرین طبقه ای است که در مدل قرار دارد و زیرمجموعه های آن عبارتند از
توسعه و بهبود سالمت ،نشاط و سرزندگی دانشگاهیان و جامعه ،تعالی سازمان ،ارتقاء اثربخشی و
کارآیی ورزش دانشگاهی کشور ،مدیریت شایسته ساالری در ورزش دانشگاهی کشور و چابکی
استراتژیک .این پیامدها در اثر اتخاذ راهبردها به وجود می آیند.
شرایط زمینهای
▪ عوامل شایستگی
▪ بستر اعتقادی و اخالقی

راهبردها

شرایط علی
▪ آموزش و
یادگیری
▪ مدیریت عملکرد
▪ مدیریتحفظ و
نگهداری

مقوله و پدیده
محوری
توسعه سرمایه
انسانی ورزش
دانشگاهی کشور

شرایط مداخله گر
▪ کارمندیابی
(سیستم جذب و
انتخاب)
▪ جبران خدمات
▪ جانشین پروری

▪ جذب بر اساس
نیازسنجی و شایستگی
▪ سرمایه گذاری بر
اساس استعدادهای علمی
 ورزشی▪ تعهد به ورزش
دانشگاهی
▪ استفاده از فناوریهای
روز جهت ارزیابی و
آموزش
▪ تشویق به نوآوری و
خالقیت
▪ استفاده از نیروی
انسانی علمی و عملی
(قهرمانان ورزشی)
▪ توسعه مهارتهای فنی،
ادراکی و انسانی با توجه به
مأموریتها و سیاستهای
کالن ورزش دانشجویی

پیامدها
▪ توسعه و بهبود
سالمت ،نشاط و
سرزندگی دانشگاهیان
و جامعه
▪ تعالی سازمان
▪ ارتقاء اثربخشی و
کارآیی
▪ مدیریت شایسته
ساالری
▪ چابکی استراتژیک

شکل  -1الگوی تجربی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی ایران
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بحث و نتیجه گیری
تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور ،انجام پذیرفت.
مطالعات قبلی این حوزه و حتی اسناد توسعۀ ورزش دانشگاهی اغلب بر اساس شاخصهای عمومی
و کالن توسعۀ ورزش گزارش شده بودند و کمتر شاخص سرمایه انسانی در ورزش دانشگاهی را بررسی
کردهاند .نتایج تحقیق بر اساس تحلیل دادههای کیفی نشان میدهد که عوامل اصلی و فرعی مدل
توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور را میتوان در  8مقوله اصلی و  134مقوله فرعی طبقه
بندی نمود.
در بخش عوامل علّی ،مواردی از داده ها استخراج شدند که بر پدیدۀ محوری پژوهش تأثیرگذارند.
یکی از این عوامل ،آموزش و یادگیری است .عامل بعدی مدیریت عملکرد است و عامل سوم ،مدیریت
حفظ و نگهداری است .در خصوص وجه اشتراک پژوهش حاضر با سایر پژوهشها باید عنوان نمود که
منافی و همکاران ( )2019مهمترین عوامل توسعه ورزش دانشگاهی را مدیریت و منابع توسعۀ عوامل
فردی گزارش کردند .دیویا و ناراشیمن )2018( 1برای شناسایی عوامل توسعه سرمایه انسانی در
مؤسسات آموزش از راه دور در هند نشان میدهند که مهارتهای رهبری ،فرهنگ سازمانی و آموزش
و شیوه های آموزشی و توسعه توسط سازمان به عنوان عوامل اصلی در ایجاد توسعه سرمایه انسانی
نقش دارند .در مطالعه دیگری کیسمانوویچ 2و همکاران ( )2014عوامل اجتماع پذیری ،خالقیت و
آموزش را در سازمانهای ورزشی یکی از مهمترین عوامل فرآیندهای اصلی سرمایه انسانی در ورزش
برشمردند .در مطالعه دیگری نودهی 3و همکاران ( )2017در تحقیقی تحت عنوان شاخصهای توسعه
منابع انسانی فدراسیون جودو ایران ،بیان میکنند که چهار عامل (به ترتیب اولویت) برای توسعه منابع
انسانی شامل انگیزه ،آموزش و ارتقاء ،ارزیابی عملکرد و جذب منابع انسانی است؛ و در نهایت در
مطالعه دیگری ،بدری آذرین و همکاران ( )2013با هدف ارائۀ راهکارهای مناسب برای توسعۀ منابع
انسانی ورزش ژیمناستیک نشان دادند که عوامل جذب ،آموزش ،ارتقاء و پرورش ،حفظ و نگهداری
نیروی انسانی در توسعۀ منابع انسانی ژیمناستیک تأثیرگذار است.
در بخش عوامل زمینه ای ،مواردی از داده ها استخراج شدند که بر پدیدۀ محوری پژوهش تأثیرگذارند؛
مواردی مانند عوامل شایستگی و بستر اعتقادی و اخالقی ،از آن جمله هستند .اهمیت این عوامل
زمینه ای در مقایسه با پژوهش های مشابه تأیید شده اند .نگویان 4و همکاران ( )2019تحقیقی تحت
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عنوان تأثیر عوامل بر کیفیت سرمایه انسانی در آموزش عالی ویتنام انجام دادند .نتایج پژوهش حاکی
از آن است که عوامل شایستگی (دستیابی به توانایی دانش ،روش یادگیری ،سخت کوشی ،خودآگاهی
و توسعه روابط) مهمترین عامل ارتقاء کیفیت سرمایه انسانی است .همچنین هسو 1و همکاران در سال
 2007بیان میکنند که سیستمهای کار با عملکرد باال ،سرمایه انسانی سازمانی را توسعه میدهند که
به نوبه خود ،بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت میگذارد .این فرضیه توسط  62نفر از مدیران منابع انسانی
و  206مهندس در  77شرکت فنآوری اطالعات توسط تحلیلگرها آزمایش شدند .یافتههای تحقیق
نشان میدهد که سرمایه انسانی سازمانی (شایستگیهای کارمندان و تعهد) واسطه ارتباط بین
سیستمهای کاری با کارایی باال و استحکام است.
در بخش عوامل مداخلهگر در توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور مواردی از داده ها
استخراج شدند که بر پدیدۀ محوری پژوهش تأثیرگذارند؛ مواردی از قبیل کارمندیابی (سیستم جذب
و انتخاب) ،جبران خدمات و جانشین پروری از جمله عواملی هستند که بر پدیدۀ محوری تأثیرگذار
هستند .پاپائیانو 2و همکاران ( )2012توانمندسازی سرمایههای انسانی فدراسیونهای ورزشی کشور
یونان را دستمایه تحقیق خود قرار دادند .نمونه ای از  61مدیر فنی و مدیریتی از  20فدراسیون
ورزشی یونان مورد بررسی قرار گرفت .ارتقای مهارتهای نظام اطالعات و ارتباطات ،افزایش
مهارتهای تصمیم گیری در کارکنان ،ارتقای نظام ارزیابی کارکنان و در نهایت اولویت نظام انگیزشی
و پاداش از عوامل اصلی در توانمندسازی در فدراسیونهای ورزشی بود .در مطالعه دیگری ،بدری
آذرین و همکاران ( )2013پژوهشی با هدف ارائۀ راهکارهای مناسب برای توسعۀ منابع انسانی ورزش
ژیمناستیک انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد کارمندیابی (سیستم جذب و انتخاب) در توسعۀ منابع
انسانی ژیمناستیک تأثیرگذار است .این نتایج با یافته های پژوهش حاضر در بخش عوامل مداخله گر
همخوانی دارد.
راهبردهای به دست آمده برای توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور عبارت از جذب بر اساس
نیازسنجی و شایستگی ،سرمایه گذاری بر اساس استعدادهای علمی-ورزشی ،تعهد به ورزش
دانشگاهی ،استفاده از فناوریهای روز جهت ارزیابی و آموزش ،تشویق به نوآوری و خالقیت ،استفاده
از نیروی انسانی علمی و عملی (قهرمانان ورزشی) و توسعه مهارتهای فنی ،ادراکی و انسانی با توجه
به مأموریتها و سیاستهای کالن ورزش دانشجویی بودند .منافی و همکاران ( )2019در زمینه توسعه
منابع انسانی ورزش دانشگاهی ،راهبرد استفاده از متخصصان و مربیان سایر بخشهای ورزش کشور و
به کار گماردن استادان علوم ورزشی در بدنۀ اجرایی ورزش دانشگاهی را موثر میدانند .محمدی و
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کالته سیفری ،فرزان و رضوی ( )2018در تحقیقی طراحی الگوی پارادایمی ورزش دانشگاه فنی و
حرفه ای بر اساس نظریۀ داده بنیاد ،راهبردهای ورزش دانشجویی را نشان دادند که شامل استقرار
نظام مدیریت و برنامهریزی ،اولویت بخشیدن به ورزش همگانی ،ایجاد حساسیت در مسئولین،
تخصیص و افزایش اعتبارات جاری و عمرانی و افزایش مدیریت مشارکتی است .سپهوند و همکاران
( )2017در تحقیقی با عنوان طراحی مدل معماری سرمایه های انسانی ،به راهبردهایی مانند
کارمندیابی بر اساس نیازسنجی و مبتنی بر شایستگی و قابلیت منابع انسانی ،برنامه ریزی در جهت
سرمایه گذاری منابع انسانی دانش محور و متخصص ،اشاره کردند .مقایسۀ نتایج پژوهشهای مذکور
با راهبردهایی که این پژوهش به دست آورده است ،نشان می دهد که اشتراکاتی در موضوع جذب بر
اساس نیازسنجی و شایستگی ،سرمایه گذاری بر اساس استعدادهای علمی-ورزشی در هر دو پژوهش
در بعد راهبردها کامالً مشهود است و از این نظر با یافته های پژوهش حاضر همخوانی دارد.
پیامدهایی که از اجرای مدل مورد نظر احصاء میشوند عبارتند از توسعه و بهبود سالمت ،نشاط و
سرزندگی دانشگاهیان و جامعه ،تعالی سازمان ،ارتقاء اثربخشی و کارآیی ورزش دانشگاهی کشور،
مدیریت شایسته ساالری در ورزش دانشگاهی کشور و چابکی استراتژیک که این موارد در نتایج
پژوهشهای مشابه نیز به دست آمده است .نوروزی سیدحسینی و همکاران ( )2015پیامدهای توسعه
قابلیتهای انسانی در ورزش را شامل شکوفایی استعدادهای ورزشی ،بهبود سطح عملکرد و درآمد،
افزایش دانش و مهارت ،ظرفیتهای عملکردی در ورزش ،رشد اقتصادی و کاهش محرومیت های
اجتماعی-فرهنگی می دانند و از این نظر با یافته های پژوهش حاضر همخوانی دارد.
در نهایت ،در ارتباط با محدودیت های این تحقیق ،با توجه به هدف پژوهش ،باید از نظرات خبرگان
استفاده می شد که این امر محدودیت در تعداد نمونه را به وجود آورد .لذا محدودیت در نمونه گیری
به عنوان مهمترین محدودیت پژوهش ذکر می شود .با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاد میشود که
الگوی حاصل از این پژوهش در توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور ،مورد استفاده قرار
گیرد .از آنجا که الگوی پیشنهادی این تحقیق از متن منابع به روز و مطرح استخراج شده است،
سازمانها ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،به راحتی میتوانند این الگو را اساس کار خود قرار دهند
و تنها با در نظر گرفتن نظرات ذینفعان و دستاندرکاران و اقتضائات سازمانی ،به الگوی بومی خود
دست یابند .ازآنجاکه در هر دیدگاه و پژوهش نظریه ای ممکن است اشکالها و کاستیهایی داشته
باشد ،توصیه میشود محققان آتی جنبههای مختلف این مدل را بر اساس رویکردهای کیفی و کمی
بررسی نمایند و آن را از زوایای مختلف مورد نقد و پاالیش قرار دهند.
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Abstract
The aim of this descriptive correlational study was to investigate the effect of workplace
ostracism on workplace incivility through the mediating role of turnover intention. The
statistical population of the study was all (256) physical education teachers in the Sistan
region (Sistan and Baluchestan Province) in the academic year of 2020-2021. Totally, 154
teachers were selected using stratified random sampling based on Cochran's sampling
formula. Data collection instruments were questionnaires of workplace ostracism,
workplace incivility and turnover intention. The data were analyzed through Pearson
correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS21 and Lisrel
software. Based on the results, there was a positive and significant relationship between
workplace ostracism, workplace incivility and turnover intention. Workplace ostracism
had a direct effect on workplace incivility and turnover intention, and also the mediating
effect of turnover intention in the relationship between workplace ostracism and
workplace incivility was positive and significant. According to these results, school
principals by creating an intimate and empathetic climate can provide the necessary
grounds for accepting teachers and, consequently, reduce their turnover intention and
workplace incivility.

Keywords: Workplace Ostracism, Deviant Behaviors, Workplace Incivility, Turnover
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Extended Abstract
Background and purpose
Organizational deviant behaviors range from mild behaviors such as ignoring the
person to severe behaviors such as violence. Workplace incivility is a type of mild
deviant behavior that has received less attention from researchers (1). Given the
prevalence of these behaviors, it is estimated that 96% of employees experience
incivility (2). Due to the negative consequences of workplace incivility such as
negative emotions, difficulty in regulating emotion, emotional burnout, job
dissatisfaction, hostile thinking and withdrawal from work (3), identifying the
causes of such behaviors is very important. However, some studies have examined
the causes of workplace incivility including organizational injustice, positive and
negative emotions, personality traits (4), job stress, organizational failure and lack
of control over the workplace (5); therefore, the aim of this study was to
investigate the relationship between workplace ostracism and intention to leave a
job with workplace incivility of physical education teachers.

Methodology
This experimental and correlational was conducted using a structural equation
model. The statistical population of the study was all (n=256) physical education
teachers in the Sistan region (Sistan and Baluchestan Province) in the academic
year 2020-2021. Totally, 154 physical education teachers were selected using
stratified random sampling based on Cochran's sampling formula. Three
questionnaires were employed for collecting data:
A) Workplace Ostracism: The questionnaire was designed by Hitlan and Noel in
2009 The questionnaire has 17 items and three dimensions of ostracism by the
supervisor (5 items), ostracism by colleagues (7 items) and ostracism by
colloquial language (5 items). It was organized on the 5-point Likert scale from
“quite disagree” to “quite agree”, being represented by mean 1 and 5, respectively.
B) Workplace Incivility: The questionnaire was designed by Handoyo, Samian,
Syarifah and Suhariadi in 2018 The questionnaire has 27 items and five
dimensions of personal affairs, intervention (6 items), abandonment (7 items),
unfriendly communication (5 items), inconsiderate behavior (4 items) and privacy
invasion (5 items). It was organized on the 5-point Likert scale from “too little”
to “too much”, being represented by mean 1 and 5, respectively.
C) Turnover Intention: The questionnaire was designed by Kim and Leung in
2007 The questionnaire has 3 items. It was organized on the 5-point Likert scale
from “too little” to “too much”, being represented by scores 1 and 5, respectively.
Using the Cronbach’s alpha test, the reliability was 0.91, 0.97, and 0.92 for
workplace ostracism, workplace incivility and turnover intention, respectively.
Descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation,
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and inferential statistics, involving Pearson correlation coefficient and structural
equation model were applied to analyze the data in SPSS21 and Lisrel software.

Results
The mean and standard deviation of the research variables were as follows:
workplace ostracism 2.21 ± 0.73, workplace incivility 1.73 ± 0.89 and turnover
intention 1.61 ± 1.06. The amount of correlation coefficient workplace ostracism
with workplace incivility (r=0.602), workplace ostracism with turnover intention
(r=0.385), turnover intention with workplace incivility (r=0.369) was positive and
significant (p<0.001). Figure 1 shows all the relationships between the latent
variables and factor loads of each item.

Figure 1- Fitted research model

Sheykhi: The Effect of Workplace Ostracism on….
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Table 1 illustrates the direct, indirect and total effects of the variables to test the
research hypotheses.
Table 1- Direct, indirect and total effects of the variables
Direct Indirect Total
Path
T
effect
effect
effect
workplace ostracism
0.52
0.125
0.645 5.62
workplace incivility
workplace ostracism
0.57
0.57
6.78
turnover intention
turnover intention
0.22
0.22
2.58
workplace incivility

Conclusion
Accept
Accept
Accept

According to the obtained model (Figure 1) and Table 1, the direct effect of
workplace ostracism on workplace incivility (β =0.52, t=5.62), direct effect of
workplace ostracism on the turnover intention (β =0.57, t=6.78) and direct effect
the turnover intention on workplace incivility (β=0.22, t=2.58) was positive and
significant. Moreover, the indirect effect of workplace ostracism on workplace
incivility mediated by the turnover intention (β=0.125, t=4.44) was positive and
significant.
Discussion
The aim of this study was to investigate the effect of workplace ostracism on
workplace incivility with the mediating role of turnover intention. Overall the
findings showed workplace ostracism, both directly and indirectly through the
mediation of turnover intention has a positive and significant effect on workplace
incivility. This finding is consistent with those of previous studies (6-8). To
explain this statement, it can be said that the ostracism of the teacher in the school
environment makes him/her feel disadvantaged and ignored, that s/he is denied
participation in the actions in which other school colleagues are involved, that the
principal or other teachers withhold important and necessary information from
him/her. This perception of ostracism reduces the teacher's ability to establish and
maintain positive relationships, and as a result, his or her willingness to leave that
negative climate and the demand for transfer to other schools increases. Because
s/he feels that the principal and other teachers have not treated him/her properly
when s/he intends to leave the job, s/he seeks revenge and leads to deviant
behaviors such as organizational incivility on his part.

Keywords: Workplace Ostracism, Deviant Behaviors, Workplace Incivility,
Turnover Intention, Physical Education Teachers
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تأثیر طردشدگی در محیط کار بر بینزاکتی سازمانی با نقش میانجی قصد ترک
شغل معلمان تربیت بدنی منطقه سیستان
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چکیده
پژوهش با هدف بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر بینزاکتی سازمانی با نقش میانجی قصد ترک شغل
انجام گرفت .روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی منطقه
سیستان (استان سیستان و بلوچستان) به حجم  256نفر بود .به شیوه نمونهگیری تصادفی-طبقهای تعداد
 154معلم از طریق سه پرسشنامة طردشدگی در محیط کار ،قصد ترک شغل و بی نزاکتی در محل کار مورد
مطالعه قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت
ساختاری با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس (نسخه  )21و لیزرل استفاده شد .بر اساس یافتهها رابطة مثبت
و معناداری بین طردشدگی در محیط کار ،بینزاکتی سازمانی و قصد ترک شغل وجود داشت .طردشدگی در
محیط کار بر بینزاکتی سازمانی و قصد ترک شغل اثر مستقیم دارد .همچنین اثر میانجیگری قصد ترک شغل
در رابطة بین طردشدگی در محیط کار و بینزاکتی سازمانی مثبت و معنادار بود .بنابراین نتایج ،مدیران مدارس
میتوانند با ایجاد جوّی صمیمی و همدالنه زمینة الزم برای پذیرش معلمان و به تبع آن کاهش قصد ترک شغل
و بی نزاکتی آنان را فراهم کنند.
واژگانکلیدی :طردشدگی در محیط کار ،رفتارهای انحرافی ،بینزاکتی سازمانی ،قصد ترک شغل ،معلمان
تربیت بدنی.

1. Email: raziyehsheykhi99@gmail.com
2. Email: n_nastie1354@ped.usb.ac.ir
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مقدمه
طی سالهای اخیر ،عالقهمندی به پژوهش در حوزۀ سوء رفتار در محیط کار افزایش یافته است .سوء
رفتار در محیط کار دامنهای از رفتارهای مالیم مانند بیمحلی کردن به فرد و نادیده گرفتن وی تا
رفتارهای شدید مثل خشونت و پرخاشگری را شامل میشود .اکثر سازمانها از تأثیرات منفی سوء
رفتارهای شدید مانند پرخاشگری و قلدری در محیط کار آگاه هستند؛ اما تاکنون توجه اندکی به
شكلهای خفیفتر سوء رفتارهای سازمانی و بین فردی نشان داده شده است (پیرسون ،آندرسون و
وگنر .)2001 ،1برخی پژوهشگران به اشكال ظریفتر و نامحسوستر رفتارهای انحرافی مانند رفتار
بیادبانه و بینزاکتی در محیط کار عالقهمند شدهاند و با دقت بیشتری آن را بررسی کردهاند.
بینزاکتی در محیط کار ،به رفتار کار مغایر با ضوابط و هنجارهای احترام متقابل در محیط کار اشاره
دارد که مشخصاً غیرمؤدبانه و گستاخانه است .رفتارهای بینزاکتی در محیط کار با شدت کم و با
قصدی مبهم برای آسیب رساندن به دیگری در همه جا وجود دارند و نتایج جدی و برجسته نظری و
تجربی دارند و اغلب در حضور دیگران رخ میدهند (لیم ،کورتینا و مگلی .)2008 ،2به علت پیامدهای
منفی بینزاکتی در محیط کار برای سازمان ،شناسایی پیشایندهای این گونه رفتارها بسیار حائز اهمیت است.
هر چند که در برخی مطالعات به بررسی پیشایندهای بینزاکتی در محیط کار از جمله بیعدالتی سازمانی،
عواطف مثبت و منفی ،ویژگیهای شخصیتی (عرب ،هاشمی شیخ شبانی و بشلیده ،)2013 ،فشارزاهای شغلی،
ناکامی سازمانی ،فقدان کنترل بر محیط کار (گلپرور ،جوادیان ،واثقی ،مصاحبی و اسماعیلیان اردستانی،
 )2014پرداخته شده است؛ این پژوهش قصد دارد تا به بررسی رابطۀ طردشدگی در محیط کار و قصد ترک
شغل با بینزاکتی سازمانی ،که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است ،بپردازد.
بینزاکتی ،رفتارهای انحرافی با شدت کم و نیت مبهم به منظور آسیب به شخص مورد هدف است.
این گونه رفتارها هنجارهای مورد نیاز برای احترام دو طرفه در محیط کار را نقض میکنند و مشخصاً
با نادیده گرفتن دیگران آشكار میشوند .این رفتارها مشخصاً رفتارهای بیادبانه و گستاخانهای
هستند که با نادیده گرفتن دیگران آشكار میشود (آندرسون و پیرسون .)1999 ،3بینزاکتی محل کار
شامل مواردی از قبیل رفتارهای نامحترمانه ،خشن و بی ادبانه ،رفتارهای مخل با هدف پریشانی روانی
و جسمانی دیگران ،و رفتارهای بیادبانه شامل قطع کردن صحبت دیگران ،پخش شایعه ،ریشخند یا
حرفهای طعنه آمیز ،اظهار نظر و تن صدای تحقیرآمیز ،نادیده گرفتن قدرت و هویت فرد در جلوی
1. Pearson, Andersson & Wegner
2. Lim, Cortina & Magley
3. Andersson & Pearson
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همكاران و خیره و خصمانه نگاه کردن است (شیری ،یاسینی و ساعتی )2019 ،و پیامدهایی همچون
عاطفه منفی ،دشواری در تنظیم هیجان ،فرسودگی عاطفی ،عدم رضایت از شغل ،تفكر خصمانه و
کنارهگیری از کار شغل دارد (درخور ،ارشدی و هاشمی .)2018 ،بینزاکتی سازمانی در یک محیط
اجتماعی صورت میگیرد و در نتیجه بسیار محتمل است که دیگران رویدادهای بینزاکتی را مشاهده
کنند .در واقع ،هر چند که معموالً بینزاکتی ،یک فرد خاص را هدف قرار میدهد اما تعداد کارکنانی
که شاهد رویدادهای بی ادبانه هستند ،معموالً بیشتر از تعداد کارکنانی است که این رویدادها را
تجربه میکنند (آندرسون و پیرسون .)1999 ،با توجه به شیوع این رفتارها ،تخمین زده شده است
که  96درصد از کارکنان ،بینزاکتی را تجربه میکنند (پوراس و پیرسون .)2010،1مطالعات نشان
میدهد که بینزاکتی در محیط کار با بیعدالتی و پرخاشگری (مهداد و نجفیان ،)2017 ،استرس
شغلی و سرمایه روانشناختی (هاشمی ،سوادکوهی ،نعامی و بشلیده ،)2018 ،احساس شرمندگی یا
حقارت قربانیان (لیم و همكاران ،)2008 ،طردشدگی در محیط کار و قصد ترک شغل (رضایی
بادافشانی ،نوری و عریضی2012 ،؛ گریفین2010 ،2؛ السچینگر ،لیتر و گیلین )2009 ،3رابطه دارد.
از عوامل تأثیرگذار بر بی نزاکتی سازمانی میتواند طردشدگی در محل کار باشد .وقتی فرد احساس
کند که مورد طردشدگی قرار گرفته است به تدریج همكاری خود را با سازمان کم میکند ،خود را
شایسته هرگونه سوء استفاده از منابع سازمانی میداند و به رفتارهای انحرافی سازمانی 4رو میآورد
(کرمی و همكاران .)2016 ،در عصر حاضر ماهیت کار به گونهای است که کارکنان ناچارند زمان
زیادی را با دیگر اعضای سازمان صرف کنند .اگر چه کار تیمی و همكاری با دیگر اعضای سازمان
مزایای متعددی دارد ،روابط بین فردی همیشه نتایج مثبت ندارد (چانگ و یانگ )2017 ،5و میتواند
عدم ارتباط و طردشدگی در محیط کار 6را به دنبال داشته باشد .عدم ارتباط و طردشدگی در محیط
کار به دلیل آثار منفی که هم بر سازمان و هم بر افراد تحمیل میکند به یک نگرانی عمومی در جهان
تبدیل شده است (رابینسون ،اوریلی و وانگ .)2013 ،7ادراک طردشدگی حالتی است که شخص
احساس میکند توسط مدیر یا همكاران در محیط کار نادیده گرفته شده است و میتواند شامل
رفتارهای اجتناب از تعامل چشمی ،بیاعتنایی کردن ،بیمحلی کردن ،و سرد برخورد کردن باشد
(ارشدی ،پیریایی و زارع .)2012 ،نوع دیگر طردشدگی استفاده از زبان ،اصطالحات خاص و رمزگونه
1. Porath & Pearson
2. Griffin
3. Laschinger, Leiter & Gilin
4. Workplace Deviant Behaviors
5. Chung & Yang
6. Workplace Ostracism
7. Robinson, O’Reilly & Wang
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در محیط کاری است به طوری که فرد قادر به درک آنان نباشد (هیتالن و نوئل .)2009 ،1طردشدگی
سازمانی به دو صورت هدفمند و بدون هدف رخ میدهد .در طردشدگی هدفمند فرد آگاهانه و با میل
خود از مشارکت با دیگران اجتناب میکند زیرا ارتباط با آنها را برای خودش مضر میداند .عالوه بر
این گروهی برای داشتن عملكرد بهتر ،ممكن است افراد خاصی را طرد کند .طردشدگی بدون هدف
زمانی اتفاق میافتد که افراد نسبت به طرد کردن دیگران از توجه و تعامل اجتماعی ،آگاه نباشند و
افراد سهواً اقدام به طرد دیگران کنند .در واقع در طردشدگی بدون هدف ،افراد بر اساس هنجارهای
نانوشته و ناگفتهای رفتار میکنند که تعیین میکند در محیطهای مختلف به چه افرادی باید توجه
نمود و از چه افرادی باید چشمپوشی کرد (سامر ،ویلیامز ،سیاروکو و بامیستر .)2001 ،2از پیامدهای
طردشدگی در محیط کار میتوان به احساسات منفی ناراحتی و خشم ،احساس تنهایی ،عدم مشارکت
در انجام وظایف گروهی ،اضطراب اجتماعی ،افسردگی ،عزت نفس پایین ،کاهش تمایل به ارتباطات
آتی با گروه یا سازمان ،بیماریهای جسمانی مانند مشكالت گوارشی و سردرد ،استنباط منفی نسبت
به خود ،دور و جدا افتادن از ارتباط با دیگران ،عزت نفس پایین ،احساس عدم شایستگی و الیق
توجه نبودن ،عدم کنترل ،بی معنا شدن زندگی ،خطرات احساسی ،شناختی و انگیزشی برای فرد
طرد شده ،بروز عكسالعملهای رفتاری مخرب مانند خشونت برای جلب توجه و کسب کنترل،
کاهش تعهد سازمانی و رفتار شهروندی و عدم کارآیی عملكرد فرد اشاره کرد (توکلی ،جمالی کاپک
و خراسانی .)2015 ،مطالعات نشان میدهد که طردشدگی در محل کار با رفتارهای انحرافی ،روان
رنجوری و بدبینی سازمانی (صالحی صدقیانی ،کرمی ،قربانی پاجی ،)2019 ،خشنودی شغلی ،عملكرد
شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل (فریس ،براون ،برری و لیان ،2008 ،3خواجه پور،
بشلیده و بهارلو2018 ،؛ بشلیده ،موسوی ،خواجهپور و بهارلو ،)2016 ،بینزاکتی سازمانی (کرمی،
ضیاءالدینی ،ناظر و کرمی ،)2016 ،رفتارهای انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرافی بین فردی (ارشدی
و همكاران2012 ،؛ اسكات ،تامز ،شپرز و لی )2015 ،4و کاهش تعلق سازمانی (هیتالن ،کالفتون و
دیسوتو )2006 ،5رابطه دارد.
طردشدگی در محل کار سبب انزوای فرد شده و تمایل فرد را به ترک شغل افزایش میدهد .در صورتی
که فرد نتواند شغلش را ترک کند احتمال بروز رفتارهای انحرافی سازمانی افزایش مییابد (رضایی
1. Hitlan & Noel
2. Sommer, Williams, Ciarocco & Baumeister
3. Ferris, Brown, Berry & Lian
4. Scott, Tams, Schippers & Lee
5. Hitlan
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بادافشانی و همكاران .)2012 ،قصد ترک شغل 1به عنوان میل و اشتیاق آگاهانه برای ترک سازمان و
استعفاء تعریف میشود که الزاماً به استعفا و ترک واقعی منجر نمیشود ،بلكه به احتمال ترک رابطه
با سازمان در آیندهای نزدیک اشاره دارد (طاهرلو ،فضلزاده ،صنوبر و فاریابی .)2017 ،البته کارکنان
یکباره سازمان را ترک نمیکنند ،بلكه تمایل به ترک شغل را به طور تدریجی در خود پرورش
میدهند و پس از در نظر گرفتن همة شرایط اقدام به ترک شغل میکنند .دو نوع ترک خدمت اجباری
و اختیاری وجود دارد .ترک اجباری به مواردی اطالق میشود که کنترل آن در اختیار سازمان
نیست .مثل بازنشستگی و از کار افتادگی ،مرگ و میر ،انتقالی به دلیل شرایط خاص زندگی کارکنان.
ترک اختیاری به مواردی اطالق میشود که علت آن عموماً به مسائل و موارد خود سازمان معطوف
بوده و ناشی از شرایط موجود در سازمان است (تقیزاده مسن ،پهلوانی فراهانی و هجر.)2017 ،
همچنین باید بین ترک خدمت مطلوب و نامطلوب تمایز قائل شد ،زیرا ترک خدمت کارکنانی که
عملكرد مناسبی دارند برای سازمان یک ضایعه است در حالی که ترک خدمت کارکنانی که
نمیتوانند خود را با اهداف و سیاستهای راهبردی سازمان تطبیق دهند در راستای منافع سازمان
است (احمدی و قدرتیان .)2012 ،با افزایش رقابت و گسترش روشهای توسعة منابع انسانی،
سازمانها همواره از این مسئله بیم دارند که سرمایههای انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند،
زیرا هر سازمان برای آموزش ،تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحلة بهرهوری و کارایی مطلوب،
هزینههای بسیاری را صرف میکند (کالته سیفری ،کوزهچیان ،احسانی و حسینی .)2014 ،از دست
دادن نیروهای متخصص و ارزشمند هزینههای مربوط به پست بالتصدی ،هزینههای استخدام و
آموزش کارکنان جدید ،هزینههای بهرهوری پایین کارکنان تازه استخدام و هزینه اشتباهات احتمالی
کارکنان تازه وارد را بر سازمان تحمیل میکند (بامری و ناستیزایی .)2016 ،کرمپور ،احمدی ،صفری
کهره و اسداللهی دهكردی ( )2013با بررسی پیشینه علل تمایل به ترک شغل دریافتند که عوامل
عدم ارتقای شغلی ،عدم توجه کافی به کارهای کارشناسی افراد ،پایین بودن میزان حقوق و مزایا ،عدم
شایسته ساالری و ارجحیت رابطه بر ضابطه ،تغییرات مداوم مدیریتی ،نبود سیستم مناسب پاداش،
توزیع غیرهمگن امكانات ،عدم توجه به سوابق کاری افراد ،فقدان استراتژی مناسب در حفظ و نگهداری
کارکنان سازمان ،عدم اطمینان از وضعیتهای استخدامی ،افزایش فشارهای روحی و توقعات بیجا،
عدم رضایت شغلی ،کنترل و نظارت بیش از حد ،ناعادالنه و نامتوازن بودن واگذاری کار ،نبود وضعیت
کاری سالم و ایمن ،ناهمگونی رشتة تحصیلی و شغل ،فقدان آموزشهای الزم یا آموزشهای
غیرکاربردی ،بی کفایتی مدیران ،نبود انسجام اجتماعی در سازمان ،رقابت منفی و ناسالم ،ناتوانی در
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ابراز وجود ،مشكالت شخصی و فردی و مقررات دست و پاگیر میتوانند در قصد ترک شغل نقش
داشته باشند.
پرداختن به موضوع طردشدگی در محیط کار به این دالیل اهمیت دارد که طرد شدن از سوی دیگران
واقعهای دردناک و منفی است .کارکنان طردشده به احتمال زیاد دچار افسردگی و اضطراب و
آزردگی روانی خواهند شد (فریس و همكاران .)2008 ،افرادی که طرد میشوند در مقایسه با
دیگران حمایت اجتماعی کمتری را تجربه میکنند و با توجه به این که حمایت اجتماعی منبع
مهمی برای مبارزه با شرایط فشارزاست ،چنین شرایطی میتواند سالمت آنان را تهدید نماید .عالوه
بر این طرد شدن نه تنها حمایت اجتماعی بلكه اشكال محسوستر حمایت را نیز از بین میبرد،
مانند شرایط فشارزایی که میتواند با بیاعتنایی از سوی همكاران تشدید شود که پیامد طردشدگی
در محیط کار میتواند بروز رفتارهای بینزاکتی و قصد ترک شغل باشد .بر خالف دیگر رفتارهای
انحرافی در محیط کار ،مثل پرخاشگری ،اغلب سازمانها به بینزاکتی توجه نمیکنند و این گونه ر
فتارها را رفتارهای گذرا و کوچكی میدانند که نیازی به مداخله ندارد در حالی که بینزاکتی در
محیط کار تأثیرات منفی زیادی بر سالمت کارکنان ،رفتارهای کاری و نگرشهای شغلی دارد .یكی
دیگر از دالیل اهمیت توجه به بینزاکتی در محیط کار ،شدیدتر شدن چنین رفتارهایی است.
بینزاکتی ممكن است به خشونت بیشتر منجر شود و به یكی از ویژگیهای جوّ سازمانی تبدیل
گردد .تعامالت بیادبانه ،ناهماهنگی را افزایش میدهد و هزینههای فردی ،گروهی و سازمانی زیادی
را تحمیل میکند (رضایی بادافشانی و همكاران .)2012 ،انحرافات کاری معلمان پدیدهای قابل تأمل
در مدارس است به طوری که مدارس شاهد انواع انحرافات کاری معلمان از جمله انحرافات فرایندی
(هدر دادن وقت کالس ،تأخیر در ورود به کالس ،اتمام زود هنگام کالس ،غیبت بیش از حد ،سرپیچی
از قوانین ،برخورد سلیقه ای با دانش اموزان ،ارزیابی سوگیرانه دانش آموزان ،بی توجهی به دانش
آموزان ضعیف ،عدم همكاری و هماهنگی با همكاران و عوامل مدرسه ،ارتباط با اولیا بدون اطالع
مدرسه ،عدم جدیت و بی دقتی در انجام وظایف ،حضور فیزیكی در سر کار ولی درگیری های ذهنی
غیر کاری ،پرخاشگری و تنبیه بدنی) ،انحرافات سیاسی (دادن اطالعات نامناسب ،زیر آب زنی و افشای
اطالعات محرمانه) ،انحرافات مالی (رشوه گرفتن از دانش آموزان یا اولیا ،سو استفاده از مقام و موقعیت
خود ،تساهل در نگهداری اموال مدرسه) و انحرافات میان فردی (غیبت کردن پشت سر همكاران،
درگیری لفظی با همكاران ،برچسب زدن به همكارن ،با طعنه و کنایه حرف زدن و تیكه انداختن)
هستند (رفیعی و برقی .)2018 ،گذشته از این موارد ،معلمان به عنوان الگوی دانشآموزان مطرح
هستند و بروز رفتارهای بینزاکتی از جانب معلمان پدیدهای بسیار ناخوشایند خواهد بود .از این رو
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بررسی موضوع رفتارهای بینزاکتی و علل بروز آن در مدارس میتواند حائز اهمیت باشد .با افزایش
رقابت و گسترش روشهای توسعة منابع انسانی ،سازمانها تالش میکنند کارکنان مستعد خود را
حفظ کرده و آنان را برای بهبود کیفیت کاری که انجام میدهند ،توانمند کنند ،اما سازمانها همواره
از این مسئله بیم دارند که سرمایههای انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند .زیرا هر سازمانی
برای آموزش ،تربیت و آمادهسازی کارکنان خود تا مرحلة بهرهدهی و کارآیی مطلوب ،هزینههای
بسیاری را صرف میکند و با از دست دادن نیروهای ارزشمند ،متحمل از دست دادن مهارتها و
تجربههایی میشوند که طی سالها تالش به دست آمده است .به همین دلیل تمایل کارکنان به ترک
خدمت یكی از مهمترین نگرانیهای مدیریت منابع انسانی شده است .از این رو سازمانهایی که
بتوانند دالیل و عوامل مؤثر در تمایل به ترک شغل کارکنان را درک کنند ،خواهند توانست پیش از
ترک سازمان توسط کارکنان سیاستها و روشهای مؤثری را برای حفظ و نگهداری منابع انسانی
کارآمد به کار گیرند (فرهادی ،موحدی ،نعلچی ،دارایی و محمدزادگان .)2013 ،تمایل به ترک
خدمت در معلمان ایرانی در سطح باالیی قرار دارد .بر اساس یافتههای احمدی ،رضازاده شیرزاد و
صادقی ( 96 )2014درصد معلمان تمایل به ترک خدمت از سازمان آموزش و پرورش داشتهاند.
همچنین 80درصد تمایل به انتقال به سایر سازمانها را داشتهاند 40/1 .درصد معلمان فقدان
رضایت از حقوق و مزایا 30/9 ،درصد فقدان رضایت از ارتقاء و پیشرفت 24/7 ،درصد فقدان رضایت
از شایسته ساالری و  53/7درصد عدم رضایت شغلی را علل تمایل به ترک خدمت معرفی کرده
بودند .سازمان آموزش و پرورش نیز با از دست دادن معلمان با انگیزه و خبره خویش متحمل هزینههای
جبران ناپذیر شده که این موضوع اثربخشی سازمان آموزش و پرورش به طور عام و مدارس به طور
خاص را تحت الشعاع خود قرار میدهد .معلمان که به عنوان اصلیترین عنصر فرآیند یاددهی و
یادگیری مطرح هستند میتوانند با داشتن سطح باالیی از انگیزه ،روحیّه و اشتیاق ،اثربخشی نظام
آموزشی را تضمین کنند اما معلمانی که تمایل بیشتری به قصد ترک شغل خود را دارند از اشتیاق
شغلی کمتری برخوردار بوده ،ارتباطاتی سرد با دانشآموزان ،همكاران و اولیای دانشآموزان برقرار
میکنند ،از بهداشت روانی پایینتری برخوردارند ،استرس هیجانی و فرسودگی بیشتری را تجربه
میکنند که تمام این موارد میتواند اثربخشی مدرسه را کاهش دهد (دباشی ،نوری ،عریضی و دیباجی،
 .)2016از این رو پرداختن به علل قصد ترک شغل معلمان حایز اهمیت خواهد بود .همچنین باید
یادآور شد که پژوهشهای اندکی در رابطه با طردشدگی و پیامدهای آن در سازمانهای ایرانی و به
ویژه سازمان آموزش و پرورش و معلمان تربیت بدنی انجام شده است .پدیده طرد شدن از سوی
دیگران ،کارکنان یا گروههای منسجم ،به خصوص در میان افراد تازه وارد ،منجر به ایجاد احساسات
ناخوشایند و سوء رفتارهای کاری در کارکنان سازمان میشود که معلمان نیز از این قاعده مستثنی
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نیستند .این احساس طردشدگی میتواند ذهن معلم را مدتی به خود مشغول کند و چنانچه این
رفتار و در نتیجه چنین احساسی تداوم داشته باشد سالمت روانی وی را تحت تأثیر خود قرار دهد و
در نهایت ممكن است به رفتارهای ناهنجاری از سوی معلم ختم گردد که برای مدرسه قابل قبول
نباشد .از این رو مطالعه طردشدگی معلم در محل کار و پیامدهای آن از جمله بی نزاکتی سازمانی و
قصد ترک شغل بسیار حائز اهمیت خواهد بود .با توجه به مطالب فوق سئوال اصلی پژوهش این است
که آیا طردشدگی در محیط کاری بر بینزاکتی سازمانی با نقش میانجی قصد ترک شغل معلمان
تربیت بدنی تأثیر مثبت و معناداری دارد؟
روش پژوهش
مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهشی توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری
پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی منطقه سیستان از توابع استان سیستان و بلوچستان در سال
تحصیلی  1399-1400به حجم  256نفر ( 130مرد و  126زن) بود .از آنجا که حجم جامعه آماری
بر حسب جنسیت و شهرهای منطقه سیستان یكسان نبود به شیوه نمونهگیری تصادفی-طبقهای (بر
حسب جنسیت و شهر) و بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  154معلم ( 78مرد و  76زن)
به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت (جدول .)1
جدول  -1اطالعات جامعه و نمونه آماری معلمان تربیت بدنی
نمونه آماری

جامعه آماری
مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

زابل
زهک
نیمروز
هیرمند
هامون

50
20
26
16
18

62
18
17
18
11

112
38
43
34
29

30
12
16
9
11

37
11
10
11
7

67
23
26
20
18

کل

130

126

256

78

76

154

برای جمع آوری اطالعات از سه پرسشنامه استفاده شد :الف)پرسشنامه طردشدگی در محیط
کار (هیتالن و نوئل :)2009 ،پرسشنامه دارای  17گویه و سه بعد طرد از سوی سرپرست ( 5گویه)،
طرد از سوی همكاران ( 7گویه) و طرد توسط زبان محاورهای ( 5گویه) است .پرسشنامه بر اساس

174

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،9شماره  ،24پاییز 1400

مقیاس پنج درجهای لیكرت از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم شده است .نمرهگذاری پرسشنامه
از  =1کامالً مخالفم تا  =5کامالً موافقم است .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در مطالعه
هیتالن و نوئل ( )2009برای طرد توسط سرپرست  ،0/75طرد توسط همكاران  ،0/76طرد توسط
زبان محاوره  ،0/75در مطالعه ارشدی و همكاران ( )2011برای طرد توسط سرپرست  ،0/82طرد
توسط همكاران  ،0/76طرد توسط زبان محاوره  ،0/78و در این مطالعه برای مقیاس کل طردشدگی
در محل کار  ،0/91طرد از سوی سرپرست  ،0/70طرد از سوی همكاران  0/81و طرد توسط زبان
محاورهای 0/85به دست آمد.
ب)پرسشنامه بینزاکتی در محل کار (هاندوو ،سامیان ،سیاریفاه و سوهاریادی:)2018 ،1
پرسشنامه دارای  27گویه و  5بعد دخالت در امور شخص ( 6گویه) ،رها کردن ( 7گویه) ،روابط
غیردوستانه ( 5گویه) ،بی مالحظگی ( 4گویه) و دخالت در حریم خصوصی ( 5گویه) است .پرسشنامه
بر اساس مقیاس پنج درجهای لیكرت از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است .نمرهگذاری پرسش-
نامه از  =1خیلی کم تا  =5خیلی زیاد است.پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در مطالعه
طراحان پرسشنامه (هاندوو و همكاران )2018 ،برای مقیاس کل بینزاکتی سازمانی  ،0/94دخالت
در امور شخص  ،0/86رها کردن  ،0/85روابط غیردوستانه  ،0/80بی مالحظگی  0/80و دخالت در
حریم خصوصی  0/72و در این مطالعه برای مقیاس کل بینزاکتی سازمانی  ،0/97دخالت در امور
شخص  ،0/85رها کردن  ،0/89روابط غیردوستانه  ،0/92بی مالحظگی 0/82و دخالت در حریم
خصوصی  0/95به دست آمد.
ج) پرسشنامه قصد ترک شغل (کیم و لیونگ :)2007 ،2پرسشنامه تک مؤلفهای با سه گویه
است .پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجهای لیكرت از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است.
نمرهگذاری پرسشنامه از  =1خیلی کم تا  =5خیلی زیاد است .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای
کرونباخ در مطالعه بامری و ناستیزایی ( 0/86 )2017و در این مطالعه  0/92به دست آمد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،کشیدگی و
چولگی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری) با کمک نرمافزارهای
لیزرل و  SPSS21استفاده شد.

1. Handoyo, Samian, Syarifah & Suhariadi
2. Kim & Leung
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نتایج
وضعیت دموگرافیكی آزمودنیها در جدول  2آمده است.
جدول  -2اطالعات جمعیت شناسی معلمان تربیت بدنی مورد مطالعه
فراوانی

متغیر
جنسیت
تأهل

سنوات خدمت

متغیر

(درصد)

مرد
زن
مجرد
متأهل
 1تا 10سال
 11تا  20سال

)50/6( 78
)49/4( 76
)33/8( 52
)66/2( 102
)49/4( 76
)35/7( 55

باالی  20سال

)14/9( 23

فراوانی

تحصیالت

مقطع آموزشی
وضعیت
استخدامی

(درصد)

دیپلم و فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
رسمی
پیمانی/قراردادی

)7/2( 11
)68/8( 106
)24( 37
)44/2( 68
)42/8( 66
)13( 20
)70/8( 109
)29/2( 45

در بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش از میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی استفاده شد که
یافتههای آن در جدول  3گزارش شده است:
جدول  -3میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

طردشدگی در محیط کار (کل)
طرد از سوی سرپرست
طرد از سوی همكاران
طرد توسط زبان محاورهای
بینزاکتی سازمانی (کل)
دخالت در امور شخص
رها کردن شخص
روابط غیردوستانه
بی مالحظگی
دخالت در حریم خصوصی
قصد ترک شغل (کل)

2/21
2/19
2/39
2/05
1/73
1/77
1/74
1/73
1/78
1/65
1/61

0/73
0/81
0/72
0/95
0/89
0/95
0/89
1/01
0/96
0/95
1/06

0/61
0/59
0/17
0/91
1/36
1/23
1/24
1/45
1/10
1/47
1/78

-0/25
-0/01
-0/07
0/01
1/03
0/73
0/84
1/29
0/16
1/22
1/99
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در مدلیابی علّی ،توزیع متغیرها باید نرمال باشد .در این حالت مقدار چولگی و کشیدگی متغیرها
باید بین  +2و  -2باشد .با توجه به یافتههای جدول  3قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمام متغیرها
متناسب با استاندارد مورد نظر است .بنابراین پیشفرض مدلیابی علّی یعنی نرمال بودن تک متغیری
برقرار است .همچنین قبل از طراحی مدل معادالت ساختاری فرض ارتباط بین متغیرهای پژوهش از
طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد (جدول .)4
جدول  -4ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر
بینزاکتی سازمانی (کل)
دخالت در امور شخص
رها کردن شخص
روابط غیردوستانه
بیمالحظگی
دخالت در حریم خصوصی
قصد ترک شغل (کل)

طرد از سوی

طرد از سوی

سرپرست

همکاران

0/45
0/36
0/41
0/43
0/47
0/48
0/26

0/51
0/47
0/49
0/48
0/52
0/45
0/32

طرد توسط

طردشدگی

زبان

در محیط

محاورهای

کار (کل)

0/59
0/49
0/53
0/61
0/56
0/59
0/41

0/60
0/51
0/55
0/58
0/59
0/58
0/38

قصد ترک
شغل(کل)
0/36
0/33
0/31
0/34
0/35
0/38
1

*تمام ضرایب در سطح کمتر از  0/01معنادار هستند

بر اساس یافتههای جدول  4مقدار ضریب همبستگی طردشدگی در محل کار با بی نزاکتی سازمانی
و قصد ترک شغل به ترتیب 0/60و  0/38و مقدار ضریب همبستگی بین قصد ترک شغل و بینزاکتی
سازمانی  0/36به دست آمد که مثبت و معنادار بودند ( .)P<0/01همچنین قبل از بررسی فرضیات
پژوهش به برازش مدل پرداخته شد .اندازه برازش مدل در تعیین ارتباط متغیرهای آشكار و متغیرهای
پنهان استفاده میشود (جدول .)5
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جدول  -5شاخصهای برازش مدل نظری پژوهش
نیکوئی
برازش
()GFI
مقدار مطلوب
مقدار به دست
آمده

ریشة میانگین

ریشه میانگین
مربعات

شاخص برازش

مربعات خطای

باقیمانده

تطبیقی ()CFI

برآورد
()RMSEA

))RMR

<0/9

>0/05

<0/9

>0/08

0/91

0/03

0.97

0/07

نسبت
خیدو به
درجه
آزدای
()χ2/df
>3
2/83

نتایج برازش مطابق با استانداردهای تعیین شده جدول  5مناسب بوده است .لذا به طراحی مدل
معادالت ساختاری پرداخته شد .در شكل  1کلیه روابط متغیرهای پنهان و بارهای عاملی هر یک از
گویهها نشان داده شده است.

χ2 = 116.05; df = 41; χ2/df = 2.83; CFI= 0.97; IFI= 0.97; RMR=0.037; GFI=0.91,
RMSEA= .078
شکل  -1مدل برازش شده تحقیق (ضرایب استاندارد)

در جدول  6اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرها برای بررسی فرضیات پژوهش آورده شده است.
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جدول  -6اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرها
path
طردشدگی

بینزاکتی سازمانی

طردشدگی

قصد ترک شغل

قصد ترک شغل

بینزاکتی سازمانی

total
effect
0/645

t

result

direct
effect
0/52

indirect
effect
0/125

5/62

تأیید

0/57

0/57

6/78

تأیید

0/22

0/22

2/58

تأیید

با توجه به مدل به دست آمده (شكل )1و جدول  6میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که طردشدگی
در محیط کار هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم از طریق میانجیگری قصد ترک شغل بر
بینزاکتی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد.
بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر بینزاکتی سازمانی با نقش میانجی قصد
ترک شغل انجام گرفت .یافتهها نشان داد که طردشدگی در محل کار بر بینزاکتی سازمانی تأثیر
مثبت و معنادار دارد .این یافته با نتایج ارشدی و همكاران ( ،)2012اسكات ،تامس ،شیپرز و لی 1
( ،)2015رابینسون و همكاران ( ،)2013ارشدی و همكاران ( )2011همسو است .در تبیین این یافته
میتوان گفت که هنگامی که معلم تربیت بدنی احساس میکند که در محیط مدرسه توسط مدیر و
یا همكاران نادیده گرفته میشود ،مورد بیاعتنایی ،بیمهری و بیمحلی قرار میگیرد ،در تعامالت با
وی سرد برخورد میشود و در واقع به وی احساس طردشدگی در محیط کار دست میدهد ،در چنین
حالتی وی خود را شایسته هرگونه رفتار تالفیجویانه میداند و در نتیجه تمایل وی به سمت رفتارهای
انحرافی سازمانی و از جمله بینزاکتی سازمانی افزایش پیدا میکند .بینزاکتی سازمانی بخشی از
رفتارهای انحرافی کارکنان است که به گونهای عمدی و با قصد تالفی ناشی دراک طردشدگی در
محل کار توسط اعضای سازمان انجام میشود .در واقع هنگامی که یكی از اعضای سازمان خود را
عضو گروه بیگانه تلقی کند و احساس کند از سوی سرپرست یا همكارانش طرد شده است نیاز به
تعلق و دوست داشته شدن در وی برآورده نمیشود و این وضعیت به وقوع پیامدهای منفی،
همچون افزایش سطح رفتارهای انحرافی از جمله بینزاکتی سازمانی میانجامد (هیتالن و همكاران،
.)2006

1. Scott, Tams, Schippers & Lee
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همچنین نتایج نشان داد که طردشدگی در محیط کار بر قصد ترک شغل تأثیر مثبت و معنادار دارد.
این یافته با نتایج اسكات ( ،)2007فریس و همكاران ( ،)2008خواجه پور و همكاران ( ،)2018بشلیده
و همكاران ( )2016همسو است .در تبین این یافته باید گفت در حالت طردشدگی ،معلم تربیت بدنی
احساس میکند که توسط مدیر یا همكاران در محیط کار نادیده گرفته میشود و این نادیده گرفتن
شدن شامل تجربههایی از قبیل اجتناب از تعامل چشمی ،دوری از فرد ،بی اعتنایی کردن ،بی محلی
کردن و سرد برخورد کردن ،است .در نتیجه معلم احساس بیگانه بودن در آن گروه کاری را میکند و
جوّی غیردوستانه را تجربه میکند .در چنین حالتی قصد و تمایل معلم تربیت بدنی برای ترک شغل
یا جابهجایی محل کار افزایش مییابد .همچنین شیوه تعامل مدیر مدرسه با معلمانش هنگامی که
آنان را به عنوان اعضای گروه خودی در نظر میگیرد ،نسبت به زمانی که به آنان به عنوان اعضای
گروه بیگانه مینگرد ،متفاوت است .تعامل با کیفیت پایین و فقدان اعتماد و حمایت زمانی روی
میدهد که مدیر مدرسه ،معلم را به عنوان عضو گروه بیگانه در نظر بگیرد .چنین برخوردی سبب
میشود تا معلم احساس طردشدگی را تجربه کنند و در نتیجه تمایل بیشتری برای ترک شغل و
یافتن شغل جدید خواهد داشت.
نتایج همچنین نشان داد که قصد ترک شغل بر بینزاکتی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد .این
یافته با نتایج گل میمی ،فیاض و نصری ( ،)2019گریفین ( )2010و السچینگر و همكاران ()2009
همسو است .در تبین این یافته میتوان گفت که در قصد ترک شغل این احتمال وجود دارد که معلم
احساس کند که در محیط مدرسه با وی به طور شایسته و عادالنهای برخورد نشده است و مورد
بیمحلی و بیمهری قرار گرفته است .این احساس بیعدالتی آغازگر بسیاری از عواطف منفی چون
نگرانی ،ترس ،تنفر و عصبانیت در محیط مدرسه میشود و سبب میشود که معلم با قصد و غرض و
عامدانه دست به رفتارهای انحرافی و تالفیجویانه از قبیل اتالف مواد و منابع مدرسه ،بدگویی از
مدرسه ،عدم متابعت ،برهم ریختن نظم و فضای محیط کار ،عدم مشارکت در توزیع اطالعات الزم با
مدیر و معلمان ،کم کاری و انجام کارهای شخصی در زمان حضور بر سرکار بزند .همچنین رابطة قصد
ترک شغل با رفتارهای انحرافی سازمانی از جمله بینزاکتی را میتوان طبق نظریه قرارداد روانشناختی
توضیح داد .قرارداد روانشناختی یک قرارداد غیررسمی و مبتنی بر اعتقادات و باورهای افراد در
مورد تعهدات متقابل میان آنها و سازمان است .ویژگی عمده قرارداد روانشناختی این باور فرد است
که توافق وقتی وجود دارد که متقابل باشد .از آن جا که افراد در انتخابها و تالشهای بعدی بر
درک خویش از این توافق تكیه میکنند ،از پایبندی به تعهدات متقابل منابعی را کسب میکنند و
انتظار دارند اگر طرف دیگر نتواند مطابق با تعهداتش عمل کند ،متحمل خساراتی شود .در حالت
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قصد ترک شغل ،معلم احساس میکند که مدرسه و همكاران با عمل نكردن به وعدههای خود در
قبال وی ،مرتكب نقض قرارداهای روانشناختی شده است و در نتیجه به خودش اجازه میدهد که
مرتكب رفتارهای انحرافی سازمانی شود.
در نهایت یافتههای تحقیق نشان داد که طردشدگی در محیط کار بر بینزاکتی سازمانی با میانجیگری
قصد ترک شغل تأثیر مثبت و معنادار دارد .این یافته با نتایج ارشدی و همكاران ( ،)2012اسكات و
همكاران ( ،)2015رابینسون و همكاران ( ،)2013فریس و همكاران ( ،)2008خواجه پور و همكاران
( ،)2018بشلیده و همكاران ( )2016گل میمی ،فیاض و نصری ( ،)2019ارکتلو و چفرا ( )2013و
السچینگر و همكاران ( )2009همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت که طردشدگی معلم در
محیط مدرسه موجب میشود که وی احساس چشمپوشی ،محرومیت و نادیده گرفتن را داشته باشد،
از مشارکت در انجام اقداماتی که سایر همكاران مدرسه در آن درگیر هستند محروم شود ،مدیر و یا
سایر معلمان اطالعات مهم و ضروری را از وی پنهان کنند و حتی در گفتگوهای روزمره خویش با
یكدیگر به گونهای یا به زبانی صحبت کنند و یا از اصطالحات خاص و رمزگونهای استفاده نمایند
که وی قادر به درک آنان نباشد .این ادراک طردشدگی ،توانایی معلم را در برقراری و نگهداشت
روابط مثبت کاهش میدهد و فرد خود را در محیط مدرسه اضافی احساس میکند و در نتیجه تمایل
وی به ترک آن جوّ منفی و تقاضای انتقال به مدرسهای دیگر افزایش پیدا میکند .از آن جا که در
حالت قصد ترک شغل معلم احساس میکند که مدیر و سایر معلمان با وی رفتاری شایسته نداشتهاند
درصدد انتقامجویی و تالفی برآید .در واقع این ادراک طردشدگی و قصد ترک شغل میتواند ذهن
معلم را مدتی به خود مشغول داشته و منجر به بروز رفتارهای انحرافی از جمله بینزاکتی سازمانی از
سوی وی شود .طردشدگی در محیط کار موجب جدا افتادن از ارتباط با دیگران و احساسات منفی
به خود ،دیگران و سازمان ،کاهش تعامالت اجتماعی میگردد .کارکنان طردشده اغلب دچار عدم
ثبات احساسی و کاهش روحیه مثبت میشوند که این عامل موجب احساس ناراحتی ،استرس،
خشم ،خجالت و بیحسی عاطفی گردد (رستگار ،باقری قره بالغ و جباری .)2019 ،این احساسات
منفی نسبت به سازمان میتواند قصد و تمایل فرد برای ترک شغل را افزایش دهد .در حالت قصد
ترک شغل ،کارکنان احساس میکنند که سازمان نظریه مبادله اجتماعی را زیر پا گذاشته است و در
نتیجه درصدد تالفی خواهند بود .طبق نظریة مبادلة اجتماعی ارتباط مبادلهای بین دو طرف معموالً
فراتر از مبادلة اقتصادی است و شامل تعامالت اجتماعی نیز میشود .از دیدگاه پژوهشگران
سازمانی ،ارتباط بین کارکنان و مدیران فقط از منابعی مانند پول ،خدمات و اطالعات نشأت
نمیگیرد ،بلكه شامل منابع شخصی و احساسی مانند تأیید ،احترام و حمایت میشود .در طول
زمان میزان ادراک کارکنان از حمایت و عدالت سازمانی ،در آنها احساس الزام جبران این حمایت و
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عدالت را ایجاد میکند (سلطانی ،نجات ،خمویی و پسندیده .)2018 ،اما از آن جا که در قصد ترک
شغل فرد احساس بیعدالتی و عدم حمایت سازمانی میکند این احتمال وجود دارد که به قصد تالفی
و عامدانه دست به رفتارهای انحرافی میزند.
در مجموع یافته های این مطالعه نشان داد که طردشدگی در محل کار هم به طور مستقیم و هم به
طور غیر مستقیم و از طریق میانجیگری قصد ترک شغل بر بی نزاکتی سازمانی اثر مثبت و معنادار
دارد .بنابراین پیشنهاد میشود که مدیریت مدرسه با ایجاد یک جوّ صمیمانه و همدالنه موجبات
کاهش احساس طردشدگی و به تبع آن کاهش تمایل به ترک شغل و بروز بی نزاکتی سازمانی را برای
معلمان فراهم کنند .در این راستا مدیریت مدرسه میتواند با احترام گذاشتن به معلمان ،گوش دادن
به حرفهای آنها ،برقراری و توسعه روابط مطلوب بین فردی ،توسعه اعتماد بین فردی ،درک متقابل،
درک مشكالت محیط کار ،همسو بودن ،همدلی و همدردی مشترک یک جوّ صمیمانه را در محیط
کار ایجاد کنند تا به فرد حس طردشدگی دست ندهد .همچنین مدیریت مدرسه در کیفیت تعامالت
خود با کارکنان تجدید نظر کنند و از توجه بیش از حد به روابط تعاملی با کیفیت پایین و مبتنی بر
منافع اقتصادی ،سلسله مراتب اداری و روابط قراردادی پرهیز کند و با تأکید بر ارتباطات درون
شبكهای و شبكه سازی غیررسمی باعث افزایش همدلی در بین معلمان شود .همچنین مدیریت مدرسه
میتواند با تأکید بر فعالیتهای گروهی موجبات مشارکت تمام معلمان را فراهم آورد و از طرد شدن
معلمان جلوگیری کند .عالوه بر این ،از آنجا که یكی از ابعاد طردشدگی در محل کار ،طردشدگی
ناشی از زبان محاورهای بود و با توجه به این که اهالی منطقه سیستان به زبان محلی تكلم میکنند،
به مدیر مدرسه و معلمان پیشنهاد می شود در مواردی که معلمی در مدرسه مشغول به کار است که
با زبان محلی مدیر و سایر معلمان آشنایی و تسلط ندارد ،در مواقع حضور این معلم در جمع همكاران،
به زبان رسمی صحبت کنند تا به معلم حس بیگانه بودن و نامحرم بودن دست ندهد و به سمت انزوای
اجتماعی کشیده نشود .به سایر پژوهشگران انجام چنین مطالعهای به صورت آمیخته (کمّی و کیفی)
پیشنهاد میشود.
تقدیر و تشکر
این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
است .نویسندگان بر خود الزم میبینند از همه کسانی که در انجام هر چه بهتر این مطالعه همكاری
داشتند و به ویژه معلمان تربیت بدنی مورد مطالعه تشكر نمایند.
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Abstract
Taking appropriate measures to attract students to participate actively in recreational sports
and to ensure their health requires a good knowledge of the effective factors in this regard.
The aim of this study was to investigate the organizational factors affecting student
participation in recreational sports activities of the university. This applied and qualitative
study was conducted using the exploratory mixed and library methods. Semi-structured
interviews were then conducted with 22 experts selected through purposive non-random
sampling, aiming at saturation in data collection. In the second phase, the questionnaire
was developed with 5 components and 24 items. Face validity was performed to confirm
the questionnaire by the experts. The statistical population of the quantitative phase
consisted of 381 educational managers of Islamic Azad University in different branches
and was confirmed based on Morgan table and required sample size for factor analysis.
Totally, 201 stratified random samples were selected. Delphi method was used for
qualitative analysis of research variables. The data were analyzed using exploratory factor
analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), goodness-of-fit (GOF) (Friedman)
and Cronbach’s Alpha. The results indicated that organizational factors influencing
student participation in leisure activities of the university could be classified into five
components: organization, facilities and infrastructures, financial resources, technology
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and media and planning, respectively. These results can help the authorities in formulating
strategies and policies for recreational sports at the university.

Keywords: Islamic Azad University, Organizational Factors, Recreational Sports
Activities, Sport Participation

Extended Abstract
Background and Purpose
Taking appropriate measures to attract students to participate actively in
recreational sports and to ensure their health requires a good knowledge of the
effective factors in this regard. The aim of this study was to investigate the
organizational factors affecting student participation in recreational sports
activities of Islamic Azad University and provide an appropriate model to increase
student participation in these activities.

Materials and Methodology
The applied study was an exploratory one. Qualitatively, the participants included
22 staff managers in the field of sports, the officials of physical education in
Islamic Azad university branches, expert faculty members in the research topic,
who were selected through judgmental non-probability sampling method and
semi-structured interview to reach theoretical saturation. In quantitative terms, the
statistical population included 381 physical education officials from
comprehensive, very large and large branches of Iranian Islamic Azad
Universities selected based on appropriate sample size for factor analysis (Hoe,
2008) and 201 individuals selected through stratified random sampling. To collect
data, first, a library study and then a semi-structured and in-depth interview with
experts were conducted, and a preliminary questionnaire was formulated. In order
to qualitatively analyze the experts' opinions, check the research variables, and
evaluate the validity of the questionnaire, the three-step Delphi method was used.
Finally, a 24-item questionnaire was formulated with five components: planning
and supervision, organization, financing, sports facilities and infrastructure, and
technology and media. Moreover, the validity of the structure was confirmed by
confirmatory factor analysis (CFA). Cronbach's alpha was used to evaluate the
reliability of the questionnaire. Exploratory factor analysis (EFA), CFA and
goodness-of-fit (GOF) test were used for quantitative analysis of the data in SPSS
and LISREL statistical programs.

189

Research on Educational Sport, Volume 9, No 24, 2021

Results
The most important effective organizational factors and variables on the
recreational-sport activities of Islamic Azad University students were identified
after a qualitative study in five components of planning and supervision (6
questions), organization (6 questions), financial resources (3 questions), sports
facilities and infrastructure (5 questions) and technology and media (4 questions).
In order to analyze the data, first, the EFA was used; however, before EFA, the
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy and Bartlett's tests
were used.
The results of the KMO test with a value of 0.864 showed that the sample size
was suitable for factor analysis. Moreover, the Chi-squared value and the
significance level of Bartlett's Test of Sphericity (P <0.01 and 𝑋 2 =1988 /355)
showed that all the required assumptions related to the use of factor analysis were
met.
The results of analyzing the main component along with varimax rotation on the
factor load of questions (factor load above 0.50) revealed that the factor load of
all questions was acceptable.
The results of the CFA suggested that the relationship between indices and
components (relationship rate > 0.4 and t -value > 6) and the relationship between
components and organizational dimension (relationship rate > 0.4 and t -value >
5) were significant.
Cronbach's alpha coefficient test was used to evaluate the reliability of the
questionnaire, in which the total alpha coefficient of the questionnaire was 0.89,
and the reliability of the instrument was confirmed.
The GOF indices demonstrated that all indices except PNFI, GFI, and AGFI (<
0.90) were appropriate and confirmed, and in general, the mentioned indices
confirmed the fit of the model. Therefore, the model of organizational factors was
appropriate in terms of fit indices.
The results of the Friedman test regarding the prioritization of components
represented that there was a significant difference between the mean ranks of the
components of the questionnaire organizational dimension (P <0.01, 𝑋 2 = 21.47).
The highest mean rank was related to the organizational component (3.39) and the
lowest one was for the planning component (2.75).
Discussion
Organizational factors increased student participation in recreational sports
activities at Islamic Azad University. Therefore, the following measures should
be on the agenda of those responsible for recreational sports in the university:
Prominent consideration of organizational factors in formulating strategies and
policies for the development of university recreational sports,
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Reviewing and reforming the organization, goals, strategies and operational plans
of university recreational sports,
Providing the necessary arrangements to recruit expert coaches and consultants,
setting up sports organizations and associations, and using volunteer forces,
Providing investment conditions for the private sector in this area, and allocating
more funds to the university's recreational sports, and
Inclusion of recreational sports notices and promotions like championship sports
on the agenda.
Islamic Azad University, by having numerous sports facilities and equipping them
(especially for women), can provide the necessary arrangements for more
participation of students in recreational sports.

Keywords
Islamic Azad University, Organizational Factors, Recreational Sports Activities,
Sport Participation
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چکیده
اتخاذ تدابیر مناسب برای جذب و مشارکت فعال دانشجویان در ورزشهای تفریحی دانشگاه و تأمین سالمتی و
نشاط آنان ،مستلزم شناخت عوامل مؤثر در این زمینه است .هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل سازمانﻰ مؤثر
بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزشهای تفریحی دانشگاه بود .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر
ماهیت دادهها ،تحقیق آمیخته ازنوع آمیخته اکتشافی است .در مرحلة کیفﻰ ،ابتدا با روش کتابخانهای اﻃالعات
الزم جمﻊآوری شد .سپس با  22نفر از خبرﮔان ذیربط ،که به روش نمونهﮔیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند،
مصاحبة نیمهساختاریافته تا حد رسیدن به اشباع نظری انجام ﮔرفت .در نهایت پرسشنامهای با  5مؤلفه و  24ﮔویه
تهیه شد .روایی صوری آن توسط خبرﮔان تأیید ﮔردید .جامعه آماری بخش کمی ،مسئوالن تربیتبدنی واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی به تعداد  381نفر بودند .با توجه به شرط حجم نمونه قابل کفایت جهت تحلیل عاملی ،تعداد
 201نفر از روش نمونهﮔیری تصادفی ﻃبقهای انتخاب شدند .جهت تحلیل کیفی متغیرهای پژوهش از روش دلفی و
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،نیكویی برازش ،فریدمن و آلفای
کرونباخ استفاده شد .نتایج نشان داد عوامل سازمانﻰ مؤثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزشهای تفریحی
دانشگاه به ترتیب اولویت شامل پنج مؤلفة سازماندهی ،امكانات و زیرساخت ،منابﻊ مالی ،فناوری و رسانه و برنامه-

1. Email: hadiabdollahifar@gmail.com
2. Email: a.m.safania@gmail.com
3. Email: drmnamazi@yahoo.com
4. Email: azadfada@yahoo.com

192

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،9شماره  ،24پاییز 1400

ریزی هستند .این نتایج میتواند به مسئوالن در تدوین راهبردها و سیاستهای ورزش تفریحی دانشگاه کمک
نماید.

واژگانکلیدی :دانشگاه آزاد اسالمی ،عوامل سازمانی ،فعالیتهای ورزشی تفریحی ،مشارکت ورزشی

ﻣقدﻣه
پیشرفت تکنولوژی و کاربرد روزافزون آن ،گسترش تسهیالت و امکانات رفاهی و ماشینی شدن بسیاری
از کارها در عصر حاضر ،شیوه و سبك زندگی انسانها را تغییر داده و کاهش چشمگیر فعالیتهای
جسمانی را به دنبال داشته است .این روند زندگی ماشینی و کمتحرکی موجب بروز بسیاری از
بیماریهای جسمانی و روانی و مشکالت عدیده اجتماعی شدهاست (فریدا 1و همکاران32 ،2019 ،؛
کاترینا 2و همکاران .)2018 ،بیماریهای قلبی ـ عروقی ،دیابت ،پوکی استخوان ،چاقی ،همچنین
بیماریهای مرتبط با سالمت روان مانند افسردگی و استرس و اختالل در ارتباطات اجتماعی از جمله
پیامدهای منفی این کمتحرکی است .برون رفت از وضع موجود ،نیازمند ابزارهای مناسب و کارآمد از
جمله فعالیتهای ورزشی است (بنار و همکاران218 ،2018 ،؛ رحیمی و همکاران176 ،2017 ،؛
طالبپور و همکاران.)56 ،2016 ،
مطالعات نشان دادهاست فعالیتهای ورزشی اثرات مثبت و معناداری بر سالمت جسمانی ،روانی و
اجتماعی ،پیشگیری از ابتال به بیماریها ،پیشگیری از بسیاری از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی،
گذراندن اوقات فراغت سالم ،بانشاط و لذتبخش ،ایجاد روابط اجتماعی سالم ،ایجاد زمینه برای
استقالل شخصیت ،دستیابی به شادابی ،نشاط و توسعه مهارتهای اجتماعی ،افزایش امید به زندگی
و ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه دارد و یکی از زیرشاخصهای توسعة انسانی در جوامع قلمداد
میشود (جوادیپور و همکاران21 ،2018 ،؛ آصفی248 ،2017 ،؛ حسینی و همکاران.)98 ،2017 ،
به همین دلیل کشورهای پیشرفته و صنعتی توجه خاصی به گسترش فعالیتهای ورزشی در جامعه
دارند تا با استفاده از دستاوردهای بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی آن ،هم خود را به شاخصهای توسعه
نزدیك کنند و هم با استفاده از نیروی انسانی سالم و کارآمد برای تحقق اهداف دیگر توسعه ،برنامه-
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ریزی کنند (سابین 1و مارسل2014 ،2؛ پرونا 3و همکاران .)44 ،2018 ،از جمله فعالیت های ورزشی
که میتواند در کاهش و رفع این مشکالت مؤثر باشد ورزشهای همگانی و تفریحی است.
ورزشهای همگانی و تفریحی مجموعهای از فعالیتهای ورزشی ساده ،کم هزینه ،غیررسمی ،فرحبخش
و بانشاط هستند که با هدف تفریح ،نشاط و شادابی ،تقویت قوای جسمانی و روانی ،داشتن زندگی
سالم در ابعاد فردی و اجتماعی ،رفع ناهنجاریهای خانوادگی و اجتماعی و از بین بردن مشکالت
روحی و روانی در اقشار مختلف جامعه انجام میشوند و شدت فعالیت در آنها مورد نظر نیست و امکان
شرکت در آنها برای همة افراد وجود دارد (پارساجو و همکاران .)14 ،2018 ،با این تعریف ،انواع
مختلف بازیهای غیرمنظم و خودجوش بومی تا تمرینهای بدنی منظم ،ورزش صبحگاهی ،فعالیت
در پاركها و فضای باز ،کوهپیمای ،کالسهای آمادگی جسمانی و ورزشهای غیررقابتی ،جزو ورزش-
های همگانی و تفریحی محسوب میشوند (آصفی و اسدی دستجردی.)825 ،2017 ،
با توجه به اهمیت و فواید ورزش همگانی و تفریحی ،کشورهای مختلف ترویج و گسترش آن را در
دستور کار خود قرار دادهاند .در ایران علیرغم افزایش آگاهی عمومی مردم درباره اهمیت و فواید
ورزش و عوارض و پیامدهای ناشی از بیتحرکی و وجود سازمانها و بخشهای متعددی که هر کدام
خود را به نوعی در قبال همگانی شدن ورزش مسئول میدانند؛ مثل فدراسیون ورزشهای همگانی،
وزارت ورزش و جوانان ،شهرداریها ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ،دانشگاه
آزاد اسالمی و ،....اما شاهد آن هستیم که تعداد مشارکتکنندگان در ورزشهای تفریحی و همگانی
وضعیت چندان مطلوبی ندارد (رحیمی و همکاران .)178 ،2018 ،دانشگاهها نیز از این امر مستثنی
نیستند .نتایج پژوهشهای انجامشده حاکی از آن است که تمایل و گرایش نداشتن به ورزش در میان
دانشجویان به مسئلهای فراگیر تبدیل شده است و درصد کمی از دانشجویان از برنامههای ورزشی
دانشگاهها استقبال میکنند (مهدیزاده و اندام16 ،2015 ،؛ گارن 4و همکاران .)94 ،2017 ،دانشگاه
و دانشجویان از ارکان اساسی جوامع محسوب میشوند و نقش بسیار تأثیرگذاری در ساختار اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی جامعه و توسعه آن به عهده دارند .ساعات زیادی از اوقات دانشجویان در زمان
حضور در دانشگاه ،بدون برنامهریزی و با اتالف وقت صرف میشـود .بنابراین برنامهریزی و مدیریت
مناسب میتواند مشارکت فعال دانشجویان در برنامههای ورزش تفریحی و همگانی دانشگاه را جلب
نماید و از این طریق عالوه بر تأمین و ارتقاء سطح سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی ،ایجاد سبك
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زندگی فعال و افزایش بهرهوری آنها ،اشاعه و ترویج ورزش تفریحی و همگانی در اجتماع را به دنبال
داشته باشد.
برنامهریزی و سیاستگذاری جهت توسعة فعالیتهای ورزشی تفریحی در دانشگاهها و جلب مشارکت
فعال دانشجویان در فعالیتهای مذکور مستلزم داشتن اطالعات کافی و شناسایی عوامل و متغیرهای
ذیربط است  .در همین راستا تحقیقات متعددی انجام شده است که به چند نمونه اشاره میشود.
طاهرزاده و همکاران ( )2020در پژوهشی تحت عنوان ارائه مدل پارادایمی توسعه ورزش همگانی
دانشگاه ازاد اسالمی نشان دادند که منابع انسانی ،مادی و مالی ،تبیینکننده منابع سازمانی دانشگاه
آزاد اسالمی برای توسعه ورزش همگانی و در نتیجه افزایش مشارکت قشر دانشگاهی در این دانشگاه
هستند .ابوالماجد 1و همکاران ( )2018در بررسی عوامل مشارکت ورزشی دانشجویان در دانشگاههای
امارات متحده عربی نشان داد که وجود مربیان واجد شرایط و میزان دسترسی به امکانات از عوامل
سازمانی مهم مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی است .یافتههای حسینی و همکاران
( )2017نشان داد که پنج عامل مدیریتی ،انگیزشی ،اقتصادی ،زیرساخت و اماکن ورزشی ،اجتماعی و
فرهنگی بر افزایش مشارکت ورزشی دانشجویان مؤثر هستند .مهمترین عامل اثرگذار ،عامل مدیریتی
و پس از آن به ترتیب عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،تجهیزاتی و انگیزشی قرار گرفتند .آصفی
و اسدی دستجردی ( )2017در بررسی موانع توسعة ورزش همگانی در دانشگاه های دولتی شهر
تهران نتیجه گرفتند که عوامل سازمانی مؤثر در توسعه ورزش همگانی دانشگاهها به ترتیب اولویت
عبارتند از سیاستگذاری و برنامهریزی ،مالی ،آموزشی ،قانونی ،اطالعاتی ،انسانی ،فردی و زیرساختی.
حفظاللسان ( )2017در پژوهش خود نشان داد که عوامل سازمانی بر توسعه ورزش همگانی
دانشگاههای دولتی ایران تأثیر مثبت معناداری دارد .مؤلفههای سازمانی به ترتیب اهمیت شامل
تجهیزات ورزشی ،استاندارد و ارزیابی ،ورزش آموزشی و پرورشی ،فناوری و اطالعات ،ورزش همگانی
و تفریحی ،مدیریت و برنامهریزی ،منابع مالی ،منابع انسانی ،امکانات و زیرساخت و نهادها و تشکیالت
بودند .نتایج پژوهش اوالنپکون 2و ایساك )2017( 3تحت عنوان مزایای مشارکت جوانان (دانشجویان)
در ورزش نشان داد که به ترتیب اولویت ،تخصص و تجربه کارکنان و مربیان ،منابع مالی ،جذب
اسپانسر ،تجهیزات ورزشی با کیفیت و با دوام موجب افزایش مشارکت جوانان به ویژه دانشجویان در
برنامههای ورزشی میشود .تیباوت 4و همکاران ( )2017منابع مالی و زیر ساخت امکانات و تجهیزات
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را مهمترین مؤلفه در زمینه توسعه ورزش همگانی و تفریحی گزارش کردند و تام 1و همکاران ()2015
امکانات و تجهیزات شامل دسترسی به امکانات ،زمان و مسافت تا سالن ورزشی و هزینه استفاده از
امکانات ورزشی و رسانه و تبلیغات را مهمترین عوامل مؤثر بر فعالیت بدنی دانشجویان در دانشگاه
بلژیك گزارش کرد .همانطور که مطالعات نشان میدهد عوامل سازمانی از جمله عوامل مهم و مؤثر
بر افزایش مشارکت در فعالیتهای ورزشی تفریحی است .عوامل سازمانی ،همه عناصر ،عوامل و شرایط
فیزیکی و غیرانسانی سازمان هستند که با نظم ،قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب ،قالب،
پوسته ،بدنه و یا هیکل فیزیکی و مادی سازمان را میسازند .بنابراین تمام منابع مادی ،مالی و اطالعاتی
جزو عوامل سازمانی محسوب میشوند و در واقع عوامل غیرزنده سازمان هستند (میرزایی اهرنجانی و
امیری.)316 ،2003 ،
در ایران مطالعات متعددی در زمینه ورزشهای همگانی و تفریحی به ویژه در حوزه ورزش دانشگاهی
انجام شده است که جوامع آماری اکثر این پژوهشها ،دانشگاههای دولتی است و از آنجاییکه
دانشگاههای دولتی با دانشگاه آزاد که به صورت خصوصی اداره میشود تفاوتهای عمدهای به ویژه
در بخش عوامل سازمانی (مدیریت ،منابع و  )...دارند ،بنابراین تعمیم یافتههای آنها به یکدیگر با اشکال
مواجه است .از سوی دیگر ،اغلب مطالعاتی که در حوزه ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی انجام
شده است ،عوامل بازدارنده و موانع مشارکت در ورزش همگانی ،میزان رضایتمندی دانشجویان از
مشارکت در فعالیتهای ورزشی دانشگاه و نقش ورزش در پرکردن اوقات فراغت دانشجویان را مورد
بررسی قرار دادهاند و تعداد بسیار محدودی نیز به تدوین برنامه استراتژیك و برنامه کالن ورزش
دانشجویی در بخش قهرمانی و همگانی پرداختهاند و مطالعات مربوط به شناسایی عوامل مؤثر بر
مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه به ویژه عوامل سازمانی بسیار اندك است.
بنابراین با عنایت به اینکه دانشگاه آزاد اسالمی ،به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان اسالم و
یکی از دانشگاههای معتبر کشور و با داشتن تعداد دانشجویان چشمگیر ،فضا ،امکانات و منابع انسانی
و مالی متعدد و مناسب (طاهرزاده و همکاران )89 ،2020 ،میتواند نقش بسیار مؤثری را در توسعه
ورزشهای همگانی و تفریحی در جامعه ایفا نماید ،ضرورت دارد که در این زمینه تحقیق جامعی انجام
شود تا برنامهریزان و مسئولین ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بتوانند در تدوین راهبردها و سیاستهای
ورزشهای تفریحی دانشگاه از نتایج آن استفاده نمایند .لذا تحقیق حاضر در تالش است با انجام
مطالعات گسترده ،مصاحبه با اساتید و مدیران اجرایی واحدهای دانشگاهی و بهرهگیری از شیوههای
علمی ،عوامل مهم و مؤ ثر در این زمینه را شناسایی و به مسئولین ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در
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بخش ورزش تفریحی ارائه نماید تا در تدوین سیاستها و برنامهها از آن استفاده کنند و اقدامات خود
را مبتنی بر اصول علمی طراحی نمایند.
روشپژوهش
آمیخته1

از نوع آمیخته اکتشافی
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت دادهها ،تحقیق
است که در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است .در بخش کیفی ،این پژوهش جزو پژوهشهای
اکتشافی و در بخش کمی ،پیمایشی است .در طرح پژوهش آمیخته اکتشافی ،پژوهشگر درصدد
زمینهیابی درباره موقعیت نامعین است .بر این اساس ،ابتدا به گردآوری دادههای کیفی میپردازد.
انجام این مرحله او را به توصیف جنبههای بیشماری از پدیده هدایت میکند .با استفاده از این
شناسایی اولیه ،امکان صورتبندی فرضیه(هایی) دربارۀ بروز پدیده مورد مطالعه فراهم میشود .عالوه
برآن ،در توالی گردآوری دادهها ،ابتدا دادههای کیفی و سپس دادههای کمی گردآوری میشوند .در
نهایت ،پژوهشگر برمبنای یافتههای حاصل از دادههای کیفی سعی میکند دادههای کمی را گردآوری
کند تا تعمیمپذیری یافته را میسر کند (آصفی.)251 ،2017 ،
مشارکت کنندگان در بخش کیفی ،شامل مدیران ستادی حوزه معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی،
مدیران و مسئوالن تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی ،اعضای هیئتعلمی متخصص تربیت-
بدنی و رشتههای مرتبط با موضوع تحقیق نظیر علوم اجتماعی ،علوم تربیتی و مهندسی ورزش بودند
و نمونه گیری به روش غیرتصادفی هدفمند انجام شد .لذا ابتدا لیستی از خبرگان در زمینه فعالیتهای
ورزشی تفریحی دانشگاه شامل اساتید و مدیران اجرایی مرتبط با موضوع تحقیق تهیه و سپس به
صورت متوالی و به ترتیب لیست با آنها مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد .با توجه
به اینکه بعد از انجام  17مصاحبه ،اطالعات دریافتی در مصاحبهها تکراری بودند و داده های جدید
با دادههایی که قبالً جمع آوری شده ،تفاوتی نداشت اشباع حاصل شد .اما برای اطمینان تا مصاحبه
بیستم و دوم ادامه یافت و در نهایت با  22نفر از خبرگان ذیربط به شرح جدول  ،1مصاحبة نیمهساختار
یافته تا حد رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت.

1. Mixed Method
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جدول -1توصیف مصاحبه شوندﮔان در بخش کیفی پژوهش
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری-مدیریت ورزشی
دکتری-فیزیولوژی ورزشی
دکتری-رفتار حرکتی
دکتری-مدیریت رسانه و ارتباطات
دکتری-علوم اجتماعی
دکتری-علوم تربیتی
دکتری-مدیریت ورزشی
کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی
کارشناسی ارشد-تربیت بدنی و علوم
مدیریت ورزشی
دکتری -ورزشی
کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی
کارشناسی ارشد-مهندسی ورزشی

سمت

عضو هیئت علمی دانشگاه

مدیر ستادی حوزه معاونت ورزش
دانشگاه
مدیر یا مسئول تربیت بدنی دانشگاه
مجموع

فراوانی
8
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
22

درصد
36/3
9/1
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
9/1
4/5
9/1
4/5
4/5
100

جامعه آماری در بخش کمی ،شامل مدیران و مسئوالن تربیتبدنی واحدهای جامع ،بسیار بزرگ و
بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور به تعداد  381نفر بودند .بر اساس شرط حجم نمونه قابل-
کفایت جهت تحلیل عاملی ،حجم نمونه  200نفر تعیین شد .با وجود آنکه در مورد حجم نمونه الزم
برای تحلیل عاملی و مدل سازی ساختاری ،توافق کلی وجود ندارد اما به زعم بسیاری از پژوهشگران،
حداقل حجم نمونه الزم  200است (هو .)2008 ،1کالین )2010( 2نیز معتقد است در تحلیل عاملی
اکتشافی برای هر متغیر  10یا  20نمونه الزم است ،اما حداقل حجم نمونه  200قابل دفاع است .جهت
جلوگیری از ریزش آزمودنیها  230پرسشنامه توزیع و در نهایت 201 ،پرسشنامه برگشت داده شد.
نمونهگیری به صورت طبقهای تصادفی متناسب با حجم جامعه انجام گرفت .توصیف نمونههای مورد
مطالعه در بخش کمی پژوهش ،در جدول 2آمده است:

1. Hoe
2. Kline
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جدول -2توصیف نمونههای مورد مطالعه در بخش کمی پژوهش
شاخص
مرد
زن
دکتری
فوق لیسانس
لیسانس
تربیت بدنی
غیر تربیت بدنی
هیئت علمی و مسئول
مدیر یا مسئول
کارشناس
 16سال و بیشتر
 11تا  15سال
 6تا  10سال
کمتراز  5سال
جامع
بسیار بزرگ
بزرگ

متغیر
جنسیت
مدرك تحصیلی
رشته تحصیلی
سمت

سابقه اجرایی

درجه واحد دانشگاهی
مجموع

فراوانی
165
36
92
84
25
173
28
95
63
43
90
27
57
27
43
101
57
201

درصد
82/1
17/9
45/8
41/8
12/4
86/1
13/9
47/3
31/4
21/4
44/8
13/4
28/4
13/4
21/4
50/2
28/4

در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات ابتدا از روش مطالعات کتابخانهای استفاده شد .در این مرحله
محقق جهت شناسایی شاخصها و عوامل تأثیرگذار در فعالیتهای ورزشی تفریحی به بررسی اطالعات
موجود در اسناد ،کتب ،مقاالت ،مجالت ،پایگاههای اینترنتی و نشریات مختلف مرتبط با فعالیتهای
ورزشی تفریحی دانشجویان پرداخت .در مرحله بعد برای تکمیل اطالعات و شناسایی متغیرها ،مصاحبه
نیمه ساختاریافته و عمیق با خبرگان انجام شد و سپس پرسشنامه ابتدایی تدوین گردید .جهت
تحلیل نظرات کارشناسان ،غربالگری متغیرهای پژوهش و بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه
در بخش کیفی ،از تکنیك دلفی سه مرحلهای استفاده شد .بدین ترتیب که ابتدا تیمی متشکل از
اساتید راهنما ،مشاور و پژوهشگر تشکیل و این تیم پرسشنامه اول را بر اساس اطالعات حاصل از
مراحل قبل ،برای نظرخواهی از گروه دلفی تنظیم نمود .همچنین تیم مذکور ،اعضای گروه دلفی
(شامل  16نفر از متخصصان رشته مدیریت ورزش) را تعیین نمود .سپس طی سه مرحله از گروه دلفی
نظرخواهی و در نهایت پرسشنامهای با تعداد  24سئوال در پنج مؤلفة برنامهریزی و نظارت ( 6سئوال)،
سازماندهی ( 6سئوال) ،منابع مالی ( 3سئوال) ،امکانات و زیرساخت ورزشی ( 5سئوال) و فناوری و
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رسانه ( 4سئوال) ،با امتیازبندی بر اساس طیف لیکرت و با ارزش عددی  1تا  5برای پاسخ هر سئوال،
تهیه شد .همچنین روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت .به منظور بررسی
قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه ،از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب آلفای
کل پرسشنامه  0/89به دست آمد و پایایی ابزار تأیید شد .این پرسشنامه به عنوان ابزار جمعآوری
دادهها در بخش کمی مطالعه ،مورد استفاده قرار گرفت .جهت تجزیه و تحلیل کمی دادهها از روشهای
آماری تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی و آزمون نیکویی برازش ،در نرم افزارهای آماری
«اس.پی.اس.اس »1و «لیزرل »2استفاده شد.
ﻧتایج
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .پیش از انجام
آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،آزمون شاخص کفایت نمونهگیری کایزر ،مایر و اولکین )KMO( 3و
آزمون بارتلت 4انجام شد .با توجه به اینکه مقدار آزمون کایزر ،مایر و اولکین 0/84 ،بهدست آمد لذا
قضاوت در مورد آن در حد خوب گزارش شد و نشان داد که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی
مناسب است .همچنین با توجه به مقدار مجذور کای و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت (P<0/01
و ،)X2=1988/355میتوان نتیجه گرفت که بین سئوالها همبستگی وجود دارد .از این رو ادامه و
استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است.
جدول "برآورد اولیه میزان اشتراك" هر متغیر نشانگر آن بود که مقادیر تمامی آنها برابر با یك است.
"واریانس عامل مشترك" ،نشاندهنده همبستگی با عامل است .در منابع مختلف مالك پذیرش
همبستگی مشترك سئواالت برابر با  0/3و  0/5گزارش شده است .در تحقیق حاضر مالك پذیرش بر
مبنای  0/50تعیین گردید .بنابراین چهار سئوال ( 8و  17و  19و  )22به علت پایین بودن واریانس
عامل مشترك از  ،0/50از تحلیل کنار گذاشته شدند.
نتایج تحلیل عاملی ارایه شده در جدول ،3نشان مـیدهـد که بـارعاملی تمامی سئوالها (گویهها) در
حد قابل قبول است.

1. SPSS
2. LISREL
3. Kaiser-Meyer-Oklin Measure of Sampling Adequacy
4. Bartlett’s Test of Sphericity
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جدول -3نتایج تحلیل مؤلفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس در مورد بار عاملی سئوالها
(ﮔویهها)
شماره
سئوال
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
23
24

سئوالها (ﮔویهها)
وجود آییننامه و
نظرسنجی
نیازسنجی و
دستورالعملهای مدون
رویدادهای
برنامهها
کیفیت
دانشجویان)
(مشارکت
ساختاری وو )...
(مالی،
مسابقه ،جشنواره،
برگزاریتفریحی
ورزشی
آموزشی
کالسهای
دانشگاهی و
برگزاریدرون
المپیاد
مناسب
تفریحی
ساعاتهای
اختصاص ورزش
اردوزمینه
در
مناسبیورزش
وجود
ساختارورزشها
جهت انجام
تفریحیمربیان متخصص و
وجود
دانشگاه
باتجربهمشاوران مرتبط؛ مانند:
وجود
انجمن
تشکل و
وجود
روانشناسی
ورزشی،
پزشکی-
داوطلب در
نیروهای
وجود
ورزشهای تفریحی
مناسب به
بودجه
اختصاص
تفریحی
ورزش
بخش
سرمایه
بخشتفریحی
گذاریورزشی
دانشگاه های
فعالیت
هایبرای
درآمدزایی
بازاریابی
خصوصیودر ورزش
اماکن ورزشی
تفریحیفضاها
وجود
تفریحی
های وورزشی
فعالیت
مناسب،محیط
امنیت
ورزشیایمن
استاندارد و
بودن فضاها و اماکن
بیمه
دانشگاه
ورزشیرسانی و تبلیغات
اطالع
شبکه
استفاده از
هایمشارکت
جلب
جهت
مناسب
افزارهای
نرم
از
استفاده
دانشجویانجهت ترویج
اجتماعی
کل
واریانس
جلب مشارکت
جهت
ورزشی
تفریحی
های
ورزش
واریانس
درصد
دانشجویان
درصد واریانس تجمعی

برنامه
ریزی0
/626
0/508
0/501
0/717
0/714
0/643

سازماندهی

عامل ها
منابﻊ

امكانات و

فناوری و

مالی

زیرساخت

رسانه

0/817
0/801
0/826
0/552
0/552
0/686
0/773
0/659
0/530
0/826
0/834

4/253
17/125

3/018
15/090

2/756
13/781
66/328

2/219
11/95

0/560
0/590
0/732
1/874
9/237

با توجه به دادههای جدول ،4تمامی رابطههای شاخصها با عاملهای مؤثر بر افزایش مشارکت
دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسالمی معنادار اسـت.
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جدول -4روابط بین شاخصها و عاملهای مؤثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی
تفریحی دانشگاه
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

شاخصها
سئوال1
سئوال 2
سئوال 3
سئوال 4
سئوال 5
سئوال 6
سئوال 7
سئوال 9
سئوال 10
سئوال 11
سئوال 12
سئوال 13
سئوال 14
سئوال 15
سئوال 16
سئوال 18
سئوال 20
سئوال 21
سئوال 23
سئوال 24

عاملها

برنامه ریزی

سازماندهی

منابع مالی

امکانات و زیر ساخت

فناوری و رسانه

ضریب
0/37
تعیین
0/46
0/40
0/41
0/59
0/45
0/48
0/53
0/83
0/48
0/41
0/59
0/51
0/52
0/42
0/76
0/60
0/49
0/46
0/40

میزان
0/52
رابطه
0/49
0/41
0/46
0/57
0/47
0/41
/45
0/57
0/45
0/51
0/69
0/53
0/59
0/43
0/95
0/83
0/46
0/49
0/50

مقدار تی
9/04
6/86
7/21
6/67
8/24
0/52
8/74
9/39
10/97
8/06
7/31
6/71
9/06
9/15
7/54
6/47
6/45
7/52
5/34
6/17

نتیجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

بر اساس داده های جدول ،5رابطه تمامی مؤلفه ها با بعد سازمانی معنادار است.
جدول -5روابط مؤلفه ها با بعد سازمانی
مؤلفه ها با بعد سازمانی
ردیف
برنامه ریزی) (F1با بعد سازمانی
1
سازماندهی) (F2با بعد سازمانی
2
منابع مالی) (F3با بعد سازمانی
3
امکانات و زیر ساخت) (F4با بعد سازمانی
4
فناوری و رسانه) (F5با بعد سازمانی
5
مالك معناداری  ±1/96می باشد.

میزان
0/89
رابطه
0/61
0/81
0/65
0/80

ضریب
0/79
تعیین
0/37
0/65
0/42
0/64

مقدار
تی8
/01
6/88
9/11
5/49
6/99

نتیجه
تأیید
تأیید
رابطه
تأیید
رابطه
تأیید
رابطه
تأیید
رابطه
رابطه
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شكل -1تحلیل عاملی تأییدی؛ مدل اندازه ﮔیری عوامل سازمانی در حالت استاندارد

آزمون نیكویی برازش
در آزمون نیکویی برازش ،تناسب مجموعه دادهها بررسی میشود که با توجه به نتایج جدول ،6در
مجموع شاخص های آزمون خوبی برازش ،تناسب مدل را تأیید کردند .بنابراین مدل عوامل سازمانی
از لحاظ شاخصهای برازش ،مناسب است.
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جدول -6نتایج آزمون خوبی برازش"تناسب مجموعه دادههای مدل "
شاخص های
برازش
مقتصد

تطبیقی (نسبی)

مطلق

اختصار شاخص
X/df
RMSEA
PNFI
PGFI
NFI
NNFI
CFI
IFI
RFI
GFI
AGFI

مالک
زیر3
زیر 0/08
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90

نتیجه
تأیید
تأیید
عدم تأیید
عدم تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
عدم تأیید
عدم تأیید

مقدار بدست
آمده2
/07
0/73
0/73
0/60
0/94
0/96
0/98
0/98
0/92
0/76
0/70

با مالحظه جدول 7مشخص می شود که پایایی پرسشنامه نیز در حد قابل قبول است.
جدول -7پایایی پرسشنامه

مؤلفه ها

ردیف
1
2
3
4
5
6

متغیرها
برنامه ریزی
سازماندهی
منابع مالی
امکانات و زیر ساخت
فناوری و رسانه
کل پرسشنامه

وضعیت پایایی
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

آلفای کرونباخ
0/81
0/80
0/78
0/74
0/70
0/89

نتایج جدول 8نشان دهنده آن است که اختالف معناداری بین میانگین رتبه های عوامل سازمانی
( )x2=21/47, P<0/01وجود دارد .باالترین میانگین رتبه مربوط به مؤلفه سازماندهی ( )3/39و
پایین ترین رتبه مربوط به مؤلفه برنامه ریزی ( )2/75است.
جدول -8نتایج آزمون فریدمن در خصوص الویت بندی مؤلفهها
ردیف
1
2
3
4
5

مؤلفه های سازمانی
سازماندهی
امکانات و زیر ساخت
منابع مالی
فناوری و رسانه
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بحﺚ و ﻧتیجهگیری
عوامل سازمانی همه عناصر ،عوامل و شرایط فیزیکی سازمان هستند که با نظم ،قاعده و ترتیب خاصی
بهم پیوسته و چارچوب ،قالب ،پوسته ،بدنه و یا هیکل فیزیکی و مادی سازمان را میسازند (میرزایی
اهرنجانی و امیری.)315 ،2003 ،
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد ،عوامل سازمانی بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای
ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسالمی اثرگذار است .این یافته با نتایج اکثر پژوهشگران از جمله
ابوالماجد و همکاران ( ،)2018حسینی و همکاران ( ،)2017تام و همکاران ( ،)2015جوشوا 1و
همکاران ( ،)2015منافی و همکاران ( )2016و مهدی زاده و اندام ( )2015همخوانی دارد .زیرا در
تمامی این تحقیقات ،عوامل سازمانی از جمله عوامل تأثیرگذار بر افزایش مشارکت دانشجویان در
فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاهها بوده است .برخی از تحقیقات نیز مانند حفظاللسان ( )2017و
آصفی ( )2017عوامل سازمانی را مهمترین عامل در این زمینه گزارش نمودند .بنابراین میتوان اظهار
داشت که مدیران ستادی و برنامهریزان ورزش دانشگاه به ویژه در بخش همگانی و تفریحی میبایست
در تدوین راهبردها و سیاستهای توسعه فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسالمی عالوه بر
عوامل رفتاری ،محیطی و  ،...عوامل سازمانی را نیز مدنظر قرار دهند.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل سازمانﻰ مؤثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در
ورزشهای تفریحی دانشگاه به ترتیب اولویت شامل پنج مؤلفه سازماندهی ،امکانات و زیرساخت ،منابع
مالی ،فناوری و رسانه و برنامهریزی هستند .در این راستا مطالعه ابوالماجد و همکاران ( )2018نشان
داد که وجود امکانات و تجهیزات ورزشی ،مربیان واجد شرایط و دسترسی به امکانات ورزشی ،به طور
قابل مالحظهای بر مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه مؤثر است .همچنین
یافتههای تحقیقات حسینی و همکاران ( )2017و عزیزی و همکاران ( ،)2015عوامل مدیریتی ،منابع
مالی و زیرساخت و اماکن ورزشی ،آصفی ( ،)2017مؤلفههای سیاستگذاری و برنامهریزی ،مالی،
قانونی ،اطالعاتی ،انسانی و زیرساختی و حفظ اللسان ( )2017مؤلفههای تجهیزات ورزشی ،مدیریت
و برنامهریزی ،منابع مالی ،امکانات و زیرساخت ،منابع انسانی ،نهادها و تشکیالت و فناوری و اطالعات
را در توسعه ورزش همگانی و تفریحی دانشگاهها و جلب مشارکت دانشجویان اثرگذار گزارش کردند
که با برخی از عوامل شناسایی شده در پژوهش حاضر همخوانی دارد .همانطور که مالحظه میشود
تفاوتها در شناسایی عوامل و تا حدودی اولویتبندی آنها است که از دالیل آن میتوان به جامعه
آماری متفاوت (در بخش کیفی و کمی) و همچنین تمرکز محققان مذکور بر جنبههای خاصی از
عوامل سازمانی با توجه به اهداف پژوهش آنها اشاره کرد .در پژوهش حاضر ،تالش بر آن بود که همه
1. Joshua
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مؤلفههای تأثیرگذار در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین توصیه میشود که در سیاستگذاری
ورزشهای تفریحی دانشگاه ،به همه مؤلفههای آن توجه شود تا از این طریق ،زمینههای مشارکت هر
چه بیشتر دانشجویان در آنها فراهم گردد.
نتایج نشان داد که مهمترین مؤلفه عوامل سازمانی ،سازماندهی است .وجود ساختار مناسب ورزش
دانشگاه ،وجود مربیان متخصص و باتجربه ،وجود مشاوران مرتبط مانند پزشکی -ورزشی ،روانشناسی،
علم تمرین ،وجود تشکل و انجمن فعالیتهای ورزشی تفریحی و وجود نیروهای داوطلب در فعالیت-
های ورزشی تفریحی از عوامل این مؤلفه در تحقیق حاضر بودند .نتایج یافتههای مطالعه ابوالماجد و
همکاران ( ،)2018اوالنپکون و ایساك ( ،)2017منافی و همکاران ( )2016و سوادی ( )2015نیز
تشکیالت و منابع انسانی نظیر صالحیت مدیریت و پرسنل ورزش ،مربیان واجد شرایط ،تشکلهای
ورزش دانشجویی و نیروی انسانی متخصص را مهمترین عامل در مشارکت دانشجویان در فعالیتهای
ورزشی تفریحی دانشگاه گزارش کردند که با یافتههای تحقیق حاضر همراستا است .اما از نظر اولویت-
بندی ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای برخی از مطالعات مانند آصفی ( ،)2017حفظاللسان (،)2017
تام و همکاران ( )2015و االنصاری 1و همکاران ( )2015همسو نیست .هر چند در پژوهشهای ذکر
شده مؤلفه سازماندهی جزو عوامل سازمانی مهم و مؤثر بر مشارکت در ورزشهای تفریحی بوده است
اما اولویت اول آنها نیست .شاید دلیل مغایرت این باشد که تحقیقات مذکور در دانشگاههای دولتی یا
کشورهای دیگر انجام شده است و ساختار و تشکیالت بخش ورزش تفریحی این دانشگاهها با دانشگاه
آزاد متفاوت است .ساختار ورزش دانشگاه آزاد ،در سالهای اخیر به طور مداوم در بخش ستاد و
واحدهای دانشگاهی دچار تغییر شدهاست .بهطوریکه در ستاد از معاونت به ادارهکل و در واحدهای
دانشگاهی از اداره به کارشناسی تنزل یافته است و به تبع آن تعداد پستهای سازمانی ذیربط نیز کاهش
داشته است .بدیهی است این تغییرات ،میتواند بر کمیت و کیفیت برنامهها به ویژه در بخش ورزش
همگانی و تفریحی تأثیر منفی داشته باشد .همچنین در زمینه استفاده از پتانسیل خوب تشکلها و
انجمنهای ورزشی دانشجویی دستورالعمل مناسب و شفافی وجود ندارد ،ضمن آنکه جذب و به-
کارگیری نیروی انسانی متخصص و باتجربه به دلیل پایین بودن میزان حقالزحمه و روند طوالنی
مدت انعقاد قرارداد ،با مشکل مواجه است که در دانشگاههای دولتی عالوه بر ثبات تشکیالت و ساختار،
موانع و مشکالت مذکور به مراتب کمتر است .لذا به نظر میرسد باید مجدداً تشکیالت و ساختار
ورزش دانشگاه آزاد مورد بازنگری و اصالح قرارگیرد .همچنین از آنجاییکه منابع انسانی متخصص و
کارآمد مهمترین سرمایه هر سازمان محسوب میشود میبایست زمینه جذب و استفاده از مربیان

1. Al-Ansari
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متخصص و باتجربه و مشاوران ورزشی تسهیل شود و با ایجاد تمهیدات مناسب ،شرایط راهاندازی
تشکلها و انجمنهای ورزشی دانشجویی و استفاده از نیروهای داوطلب فراهم گردد.
اولویت بعدی ،امکانات و زیرساخت بود .وجود فضاها و اماکن ورزشی مناسب ،استاندارد و ایمن ،امنیت
محیط ورزشی دانشگاه و بیمه بودن فضاها و اماکن ورزشی از یافتههای این مطالعه هستند .ابوالماجد
و همکاران ( )2018در تحقیق خود نشان داد که وجود امکانات و تجهیزات و دسترسی به این امکانات
به طور قابل مالحظهای بر مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه مؤثر است.
اوالنپکون و ایساك ( )2017نشان داد که دانشگاهها باید برای ایجاد انگیزه در ورزشکاران جهت
مشارکت در ورزش های تفریحی دانشگاه از تجهیزات ورزشی با کیفیت و با دوام استفاده نمایند.
حسینی و همکاران ( )2017و منافی ( )2016در مطالعة خود گزارش کردند که پس از عامل مدیریتی،
مهمترین عامل اثرگذار بر مشارکت دانشجویان در فعالیت بدنی ،امکانات و تجهیزات است .ویسیا 1و
همکاران ( )2015دسترسی به فضاها و اماکن ورزشی را جزو مهمترین انگیزه های شرکت جوانان به
ویژه دانشجویان در ورزش همگانی و تفریحی گزارش نمودند .عزیزی و همکاران ( )2015در تحقیق
خود به این نتیجه رسید که در دانشگاههای منتخب جهان ،اختصاص فضا و امکانات ورزشی به
دانشجویان از اولویتهای برنامههای ورزش دانشگاه است که با یافتههای این تحقیق همراستا است.
اما نتایج اولویت بندی این مؤلفه در پژوهش حاضر با نتایج تحقیق آصفی ( )2017همسو نیست .از
دالیل اختالف میتوان به تفاوت در جامعه آماری آنها اشاره کرد .تحقیق مذکور در دانشگاه دولتی
انجام شده است و در دانشگاه های دولتی از بودجه دولتی جهت ساخت و خرید وسایل و امکانات
ورزشی استفاده میشود و ردیف بودجهای خاصی برای این منظور پیشبینی شده است اما در دانشگاه
آزاد ،امور عمرانی از طریق درآمدهای اختصاصی که عمدتاً شهریه دانشجویان است تأمین میگردد .با
توجه به اولویت ساخت کالسهای آموزشی ،بیشتر منابع مالی صرف ساخت ساختمانهای آموزشی
میشود .بنابراین با توجه به نتایج میتوان اظهار داشت که دانشگاه آزاد اسالمی با داشتن فضاهای
بسیار مناسب به ویژه در شهرستانها ،میتواند در ایجاد و تمهید امکانات و زیرساختهای ورزشی،
مانند ساخت فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده ،پیست دوچرخهسواری ،استخر و ایجاد مسیر پیاده-
روی و تجهیز آنها به وسایل و امکانات ورزشی مناسب به ویژه برای بانوان و توجه به در دسترس بودن
این فضاها ،زمینه مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان در ورزش همگانی و تفریحی را فراهم کند.
مؤلفه بعدی ،منابع مالی بود .در این مطالعه اختصاص بودجه مناسب به فعالیتهای ورزشی تفریحی و
تحقق آن ،سرمایهگذاری بخش خصوصی در فعالیتهای ورزشی تفریحی و بازاریابی و درآمدزایی برای
فعالیتهای ورزشی تفریحی از عوامل آن تعیین شدند .نتایج پژوهش اوالنپکون و ایساك ( )2017نشان
1. Wissia
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داد که دانشگاه ها باید بخشی از هزینه های ورزشی دانشجویان را از منابع مالی ورزشی ،نیکوکاران،
آژانس های داوطلبانه و جذب اسپانسر تأمین نمایند .عزیزی و همکاران ( )2015اختصاص دادن بودجه
های کالن را اولویت مهم ورزشهای تفریحی در دانشگاه های منتخب اروپایی گزارش کرد و حفظ-
اللسان ( ،)2017حسینی و همکاران ( ،)2017صفاری ( )2014و تام و همکاران ( )2015نشان دادند
که منابع مالی جزو اولویتهای مهم عوامل سازمانی در مشارکت دانشجویان در ورزش همگانی است
که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد .اما برخی از تحقیقات نظیر تیباوت 1و همکاران ( ،)2017سوادی
( )2015و عزیزی و همکاران ( )2015منابع مالی را مهمترین عامل سازمانی اثرگذار بر توسعه ورزش
های همگانی و تفریحی نشان دادند که با نتایج این پژوهش همسو نیست .شاید علت تفاوتها در
جامعه آماری ،مکان و زمان انجام این مطالعات باشد .در حال حاضر منابع مالی بخش ورزشهای
همگانی و تفریحی دانشگاه آزاد از محل درآمدهای دانشگاه (شهریه دانشجویی) تأمین میشود که
متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل کاهش تعداد دانشجو در واحدهای دانشگاهی به ویژه در شهرستان-
ها ،منابع درآمدی دانشگاه کاهش چشمگیری داشته و به تبع آن بودجه تخصیصی به بخش ورزش
دانشگاه نیز کاهش یافته است .از طرفی بخش خصوصی نیز همانند گذشته تمایل و رغبتی برای
سرمایهگذاری در بخش ورزش همگانی و فعالیتهای ورزشی تفریحی ندارد .هر چند در ورزشهای
همگانی و تفریحی تأکید بر پایین بودن هزینه و استفاده بیشتر از فضاهای طبیعی و تجهیزات ارزان
قیمت است اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود ،اینگونه موارد نیز نیازمند تخصیص بودجه مناسب
است .بنابراین با توجه به گستردگی فعالیتهای ورزش تفریحی و تعداد زیاد مخاطبان آن به نظر
میرسد که مسئوالن تربیت بدنی در سازمان مرکزی دانشگاه میبایست ضمن مذاکره با مسئولین مالی
و تبیین اهمیت موضوع و جلب نظر آنها ،بودجه بیشتری را به این بخش اختصاص دهند .همچنین با
اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب ،شرایط سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش دانشگاه را تسهیل
نمایند.
چهارمین مؤلفه از نظر اولویت در سطح سازمانی ،فناوری و رسانه بود .فناوری و رسانه در این مطالعه
شامل اطالعرسانی و تبلیغات مناسب جهت جلب مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی،
استفاده از شبکههای اجتماعی جهت ترویج فعالیتهای ورزشی تفریحی ،استفاده از نرمافزارهای
ورزشی جهت جلب مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی هستند .کریمی (،)2018
آصفی ( ،)2017منافی و همکاران ( )2016و عراقی و کاشف ( )2015در پژوهش های خود به نقش
مؤلفه فناوری و رسانه در توسعه فعالیتهای ورزش تفریحی و همگانی دست یافتند .سارانی و همکاران
( )2018شیوههای مناسب استفاده از رسانه و تبلیغات را در این زمینه تأثیرگذار میداند .تام و همکاران
1. Thibaut
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( ) 2015نشان دادند که هر دو مورد فعالیت بدنی و بی تحرکی دانشجویان تحت تأثیر عوامل سازمانی
مانند رسانه و تبلیغات است که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد .اما با نتایج پژوهش حفظاللسان
( )2017که نشان داد فناوری در اولویت آخر عوامل سازمانی مؤثر بر مشارکت ورزش همگانی قرار
دارد ،همراستا نیست .از دالیل آن میتوان به تفاوت دیدگاه مسئوالن و سیاستهای دانشگاههای
دولتی با آزاد در این زمینه اشاره کرد .در دانشگاه آزاد اسالمی جهت جذب هر چه بیشتر دانشجو،
عمدتاً تبلیغات ورزشی در واحدهای دانشگاهی و فضای رسانهای خارج از دانشگاه در زمینه ورزش
قهرمانی است .به عنوان نمونه میتوان به جذب و ادامه تحصیل رایگان دانشجویان عضو تیمهای ملی
در دانشگاه آزاد ،عضویت در تیمهای حرفهای دانشگاه با تسهیالت مناسب و تخفیف شهریه به
دانشجویان برتر مسابقات ورزشی دانشجویان در سطح استان و کشور اشاره کرد .ضمن آنکه جاذبههای
ورزش قهرمانی موجب شده است که تبلیغات در زمینه ورزشهای همگانی و تفریحی نسبت به
قهرمانی کمرنگ باشد .بنابراین میبایست اطالع رسانی و تبلیغات ورزش همگانی و تفریحی نیز همانند
ورزش قهرمانی در دستور کار قرار گیرد .تولید برنامه های آموزشی و رسانهای مانند تهیه فیلمهای
آموزشی کوتاه و کلیپهای صوتی و ویدئویی و قرار دادن فایل قابل دانلود در فضای اینترنت ،توزیع
بروشور ،استفاده از پوسترهای ورزش همگانی و تفریحی ،تابلوهای تبلیغاتی الکترونیك ،انجام تبلیغات
مناسب در محافل و معابر ُپر تردد دانشگاه ،از جمله راهکارهای افزایش انگیزه جهت مشارکت
دانشجویان در ورزش همگانی و تفریحی دانشگاه است.
یافتهها نشان داد که آخرین مؤلفه سازمانی ،برنامهریزی است .وجود آییننامه و دستورالعملهای مدون
(مالی ،ساختاری و  )...در زمینه فعالیتهای ورزشی تفریحی ،نیازسنجی و نظرسنجی (مشارکت
دانشجویان) درباره فعالیتهای ورزشی تفریحی ،کیفیت برنامهها و رویدادهای ورزشی تفریحی،
برگزاری مسابقه ،جشنواره ،المپیاد درون دانشگاهی و اردو در زمینه ورزش تفریحی ،برگزاری کالس-
های آموزشی در زمینه فعالیتهای ورزشی تفریحی ،اختصاص ساعات مناسب جهت انجام فعالیتهای
ورزشی تفریحی از یافتههای این مطالعه هستند یافتههای تحقیقات سارانی و همکاران ( )2018و
حسینی و همکاران ( )2017نشان داد که برنامهریزی عامل مهمی در توسعه فعالیتهای ورزش
تفریحی و همگانی است که با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد .اما یافتههای پژوهش آصفی و
اسدی دستجردی ( ،)2017عزیزی و همکاران ( )2015و االنصاری و همکاران ( )2015برنامهریزی را
مهمترین عامل در توسعة ورزش همگانی در دانشگاه ها گزارش کردند که از نظر اولویت بندی مؤلفه-
های عوامل سازمانی ،با نتایج این پژوهش همسو نیست .به نظر میرسد علت تناقض به تفاوت جامعه
آماری و مکان انجام تحقیقات مذکور بازگردد .شاید هم به این دلیل باشد که در زمان وجود معاونت
ورزش در ساختار دانشگاه آزاد اسالمی ،برنامه استراتژیك مناسب و جامعی برای ورزشهای همگانی
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 همچنان برنامه مذکور،و تفریحی و قهرمانی تدوین گردید که با وجود حذف معاونت ورزش از ساختار
 در، لذا با وجود چنین برنامهای.مالك عمل بسیاری از برنامهها و فعالیتهای ورزشی دانشگاه است
حال حاضر این مؤلفه از دید مسئوالن تربیت بدنی واحدها از اولویتهای مهم عوامل سازمانی محسوب
 تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف، از آنجاییکه مهم ترین عامل در کسب هر موفقیتی.نمیشود
، مجدداً اهداف،و برنامهها است لذا ضرورت دارد که با توجه به شرایط و ساختار موجود ورزش دانشگاه
راهبردها و برنامه های عملیاتی فعالیتهای ورزشی تفریحی مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد تا زمینه
.مشارکت دانشجویان در این فعالیتها را بیش از پیش فراهم نماید
تشکر و قدرداﻧی
این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول پژوهش است و از تمامی مشارکت کنندگان در این
.پژوهش تشکر و قدردانی میشود
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Abstract
The aim of this study was to design a model for sustainable development in the
women's sport of Iran. In this qualitative study with a systematic and explicit
approach, the statistical population consisted of two parts of the human community
(directors, professors, educators and so on) and the information society (books,
articles, documents, media and so on). Sampling was collected based on theoretical
saturation, and the judgment was done (24 and 76 versions). The research tool was a
library study and framework exploratory interviews. The validity of the tool was
evaluated and confirmed by the legal and scientific credibility of the statistical sample,
opinion of the experts and coefficient of agreement between the codecs. Multi-stage
coding method was used to analyze the data. The framework of the research identified
in the model consisted of four general and consecutive levels: ecosystem (2
perspectives, 5 dimensions and 20 components), strategy (3 perspectives, 10
dimensions and 29 components), performance (3 perspectives, 11 dimensions and 43
components) and outcome (2 perspectives and 8 components). The nature of the
relationship between variables in the model was determined based on causal
relationships and system analysis. Based on the research findings, it can be said that
the sustainable development of women's sports is formed by the systematic interaction
of three perspectives (ecosystem environment, strategy and performance) and the
ultimate goal is to achieve sustainable development of women's sports.

Keywords: Development Model, Resource Sustainability, Sustainable
Management, Women's Sports
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Extended Abstract
Background and Purpose
Undoubtedly, women are more restricted in dealing with sports than men, so
they should be given more attention in sports development programs (Deaner
et al., 2016). Based on scientific and media evidence, the most important
paradigm of women's sports at the international level is related to the issues
of sustainable development of women's sports and women's empowerment
through sports (Lindsey and Chapman, 2017). In women's sports, sustainable
development needs to be the most important goal of the management and
development process because it is more in line with the inherent
characteristics of women's role and social status. According to the principles
of the Women's Sports Foundation (WSF), there are several reasons for the
sustainable development of women's sports. On the one hand, sport is an
important part of social life that develops leadership skills and opportunities
for creativity and contributes to the friendship and closeness of society, and
on the other hand, participation in sports activities increases the level of public
health and Preventing diseases and engaging more members of society in a
busy life. The foundation sees sports as a means to improve the freedom and
well-being of women and girls. (WSF website). However, sustainable
development in Iranian women's sports is not yet pursued as a formal and
specific program. Scientific research is one of the methods that increase
environmental and institutional attention to the issue of sustainable
development of women's sports and the present study has been defined in this
regard. A review of the research has shown that so far, no specialized research
has been conducted on the issue of sustainable development of women's sports
in the country from a managerial and structural perspective. Moreover,
previous studies in the field of executive, scientific and media have not
provided a model or management model in the field of sustainable
development of women's sports. Therefore, the aim of this research was to
design a model for sustainable development in the women's sport of Iran.

Methodology
The method of the current study was qualitative with a systematic and explicit
approach. The statistical population consisted of two parts of the human
community (directors, professors, educators and so on) and the information
society (books, articles, documents, media and so on). Sampling was collected
based on theoretical saturation, and the judgment was done (24 and 76
versions). The research tool was a library study and framework exploratory
interviews. The validity of the tool was evaluated and confirmed by the legal
and scientific credibility of the statistical sample, opinion of the experts and
coefficient of agreement between the codecs. The multi-stage coding method
was used to analyze the data. In the present study, an attempt was made to
increase internal validity by providing feedback to the respondents and
directing them in the direction of the research in a way that did not influence
the way they answered. In addition, after each interview, the model obtained
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up to that point was presented and discussed if the interviewee had any points
about the model. This was done after the interview so that the interview was
free from assumptions and orientations. Since the reliability component refers
to the extent to which research findings can be replicated and in conducting
qualitative studies, the researcher interprets the subject under study.
Simultaneously with data collection, their analysis work began in three coding
steps. After extracting the codes, they were classified: Continuous
comparisons revealed differences and similarities between these codes,
Classes were separated or merged to form a theory in the process. Existing
sources and texts were also used in the process of completing the theory. Data
collection continued until the researcher was satisfied that continuing the work
added nothing new to his knowledge. After conducting 24 interviews over a
six-month period, data analysis revealed that no new data were added to the
previous data; because a high percentage of the data extracted from the last
interviews were repetitive.

Results
The framework of the research identified in the model consists of four general
and consecutive levels: ecosystem (2 perspectives, 5 dimensions and 20
components), strategy (3 perspectives, 10 dimensions and 29 components),
performance (3 perspectives, 11 dimensions and 43 components) and outcome
(2 perspectives and 8 components). The nature of the relationship between
variables in the model was determined based on causal relationships and
system analysis. Based on the identified framework: the national context
included three approaches to national sport development, national sustainable
development and national approach to women's development. The global
context included two approaches to international sustainable sport
development and international women's sport development. The perspective
of supporting women's sports was composed of two types of institutional
support and map support. The Sustainable Development Survey perspective
includes development needs assessment, documentation of experiences and
development studies. The sustainable development capacity building
perspective contains four approaches: environmental networking,
performance standardization, management efficiency and process integration.
The sustainable development strategy perspective comprises three types of
strategies: reactive, propulsive and situational. Stabilizing women's sports
participation is also included. There are three sections: breeding sports, public
sports and women's competitive sports. Sustainability of women's sports
resources consisted of financial, human, physical and knowledge resources.
Further, sustainable development of women's sports involved social
development, institutional development, green development and economic
development. Finally, the consequences of sustainable development included
two types of external and internal consequences for the women's sports
system. The level of women's sports ecosystem covered three perspectives:
national context, global context and environmental support. The level of the

Mohammadamini: Designing a model for sustainable development ...

216

strategy included three perspectives: sustainable development survey,
sustainable development capacity building and sustainable development
strategy. Besides, the level of performance included three perspectives of
stabilizing women's sports participation, stabilizing sports resources, and
sustainable development of women's sports. In addition, the outcome level
included two perspectives on extra-systemic consequences and intra-systemic
consequences.

Discussion
The nature of the relationships between variables in the model was based on
causal relationships (research background) and system analysis theories in
management and development sciences. These general perspectives are in line
with the perspectives introduced in the previous model of women's sports.
According to the research findings, sustainable development of women's
sports can be formed from systematic interaction and emergence of
components in six perspectives, and the ultimate goal is to achieve sustainable
development of women's sports to enhance its function.

Keywords: Development Model, Resource Sustainability, Sustainable
Management, Women's Sports
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مقالة پژوهشی

طراحی الگوی توسعه پایدار ورزش زنان ایران

1

شیرین محمدامینی ،1سیروس احمدی ،2مجید سلیمانی

3

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
 .2استادیار گروه مدیریت ورزشی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران (نویسندۀ مسئول)
 .3استادیار گروه تربیت بدنی ،واحد مالیر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مالیر ،ایران.
تاریخ دریافت1399/03/08 :
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائه طراحی الگوی توسعه پایدار در ورزش زنان بود .روش تحقیق از نوع تحقیقات
کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک انتخاب شد .جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی
(مدیران ،اساتید ،مربیان ،و  )...و جامعه اطالعاتی (کتابها ،مقاالت ،اسناد ،رسانهها ،و  )...بود .نمونه گیری
به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد ( 24نفر و  76نسخه).
ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانهای و مصاحبههای اکتشافی چارچوبدار بود .روایی ابزار بر اساس
اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری ،نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تأیید
گردید .جهت تحلیل دادهها از روش کدگذاری چندمرحلهای استفاده شد .چارچوب پژوهش شناسایی
شده در مدل شامل چهار سطح کلی؛ اکوسیستم ( 2منظر 5 ،بُعد و  20مؤلفه) ،راهبرد ( 3منظر 10 ،بُعد و
 29مؤلفه) ،عملکرد ( 3منظر 11 ،بُعد و  43مؤلفه) و پیامد ( 2منظر و  8مؤلفه) بود .ماهیت ارتباط بین
متغیرها در مدل بر اساس روابط علی -معلولی و تحلیل سیستمی مشخص شده است .بر اساس یافتههای
پژوهش میتوان گفت که توسعه پایدار ورزش زنان از تعامل نظامند منظرهای چهار گانهی (اکوسسستم،
راهبرد ،عملکرد و پیامد) شکل میگیرد و هدف نهایی دستیابی به توسعه پایدار ورزش زنان است0.
واژگانکلیدی :مدل توسعه ،پایدارسازی منابع ،مدیریت پایدار ،ورزش بانوان.
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مقدمه
بی تردید ،زنان از نظر پرداختن به ورزش ،نسبت به مردان از محدودیت بیشتری برخوردارند از
این رو در برنامههای توسعه ورزش باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند (دینر 1و همکاران.)2016 ،
بر اساس شواهد علمی و رسانهای ،مهمترین پارادایم ورزش زنان در سطح بین الملل مربوط به
مباحث توسعه پایدار ورزش زنان و توانمندسازی زنان از طریق ورزش است (لیندسی و چاپمن،2
 .)2019این رویکرد در کشور ما در چند سال اخیر با همایشهایی مانند سمینار بین المللی زن،
ورزش ،رسانه ،سمپوزیوم بین المللی توانمندسازی زنان و دختران از طریق ورزش ،همایش ملی
علوم ورزشی زنان جدیتر پیگیری شد .با این وجود هنوز توسعه پایدار در ورزش زنان کشور به
صورت یک برنامه رسمی و مشخص دنبال نمیشود .تحقیقات علمی یکی از روشهایی است که
سبب افزایش توجهات محیطی و نهادی به موضوع توسعه پایدار ورزش زنان میشود و پژوهش
حاضر نیز در این راستا تعریف شده است.
توسعه پایدار ،3مفهومی است که توجه روزافزونی را در تحقیقات امروزی به خود معطوف کرده
است .از طرفی مبحث توسعه پایدار با تأکید بر مفهوم پایدارسازی و مبتنی بر نیازهای یکپارچه
جهت بهبود رفاه انسانی با تأکید بر کاهش تخریب محیطی نیز در نظر گرفته شده است (زاهدی،
 .)2014در این رابطه ،کلمۀ پایداری در توسعه به معنی تعادل بین سالمتی اقتصادی ،عدالت
اجتماعی و قابلیت انعطافپذیری 4است که چشماندازی طوالنی مدت را تدوین میکند و فرصت-
هایی را برای راه حلهای برد-برد فراهم میآورد (غفاریرهبر و همکاران .)2015 ،اگر توسعه
ورزش از دید پایداری تعریف شود ،میتوان گفت که توسعه پایدار ورزش به مثابه رشد مستمر و
بلندمدت شاخصهای محوری در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،نهادی و زیست محیطی مانند منابع
پایدار ،داوطلبی ورزشی ،ورزش سبز است (لیندسی و چاپمن .)2019 ،از منظری دیگر ،توسعۀ
پایدار ورزش را میتوان نوعی مداخلۀ اجتماعی دانست که به دنبال ایجاد فرصتهایی برای
مشارکت ورزشی همگانی در تمام طول عمر است .در برخی کشورها از قبیل انگلستان منظور از
برنامههای توسعه ای برای ورزش ،توسعه پایدار ورزش است ،چرا که این برنامهها ،توسعه را در
تمامی ابعاد (اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی) در نظر گرفته است .این برنامهها ،اهدافی مانند عدالت
اجتماعی ،توسعه جامعه ،امنیت اجتماعی ،عملکردِ برابر ،بهبود سالمتی ،انسجام اجتماعی ،کنترل
اجتماعی ،توانمندسازی و موفقیت در ورزش ،توسعه شغلی ،توسعه فردی ،توانبخشی ،تفویض
اختیار ،خود مختاری ،عملکرد اخالقی ،کار گروهی ،یادگیری و اجرای توأمان را برای ورزش
انگلستان هدفگذاری کردهاند .به صورت کلی توسعه پایدار ورزش به قابلیت استمرار و تداوم
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برنامههای توسعه ورزش بر میگردد (شری و همکاران .)2016 ،1در نتیجه تالشهایی برای تأکید
همزمان بر هر دو جنبه صورت گرفته است.
در ورزش زنان ،الزم است که توسعه پایدار مهمترین هدف از فرایند مدیریت و توسعه باشد زیرا
با ویژگیهای ذاتی نقش و وضعیت اجتماعی زنان تناسب بیشتری نیز دارد .بر اساس اصول بنیاد
ورزش زنان )WSF( 2دالیل متعددی جهت توسعه پایدار ورزش زنان وجود دارد .از یک طرف
ورزش بخش مهمی از زندگی اجتماعی است که سبب توسعه مهارتهای رهبری و فرصت بروز
خالقیتها میگردد و به دوستی و نزدیکی جامعه کمک میکند و از طرف دیگر شرکت در
فعالیتهای ورزشی باعث افزایش سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از بروز بیماریها و نیز درگیر
شدن بیشتر آحاد جامعه در یک زندگی پرتحرك میشود .این بنیاد ورزش را یک وسیله برای
بهبود وضعیت آزادی و رفاه زنان و دختران میداند( .وب سایت .)WSF3موارد مذکور جزو
شاخصهای اصلی توسعه پایدار هستند (سند  2030توسعه پایدار یونسکو.)2016 ،
بر اساس شواهد رسانهای و علمی در حال حاضر ورزش زنان در کشور با چالشهای اساسی از
جمله بی جهت بودن روند توسعه و بی ارتباط بودن آن با ویژگیهای ذاتی این قشر مواجه است
(موتمنی و همکاران .)2014 ،از سوی دیگر وابستگی بسیاری از ابعاد ورزش زنان به سایر بخشها
باالدستی و همسطح خود در حوزه مردان ،موجب ضعف پیوندهای پسین این بخش شده است
که کمترین تأثیر آن ضعیف ماندن بخش مشارکت زنان در ورزش و امکانات و خدمات مربوط به
آن است (حکمتی .)2017 ،از این روی ،بخش ورزش زنان به لحاظ تأمین منابع توسعه اولیه،
بیشتر برونگرا و به لحاظ عرضه دستاوردها و رویدادها ،بیشتر درونگرا است .در همین راستا
پارادایم حاکم و روند حرکت جهانی در توسعه ورزش زنان نشان میدهد که در کشورهای پیشرفته
صنعتی تمرکز بر توسعه ورزش زنان به صورت سیستماتیک و مبتنی بر نوآوری در چهارچوب
علمی و آینده نگرانه هستند (سعادتیفرد و همکاران .)2021 ،بنابراین فراهم نمودن محیط
مناسب مشارکت ورزشی در کنار جذب پشتوانه فرهنگی ،حمایت اجتماعی ،سرمایهگذاری
اقتصادی و توجه باید در اولویت اقدامات و مطالبات توسعه ورزش زنان قرار بگیرد .دستیابی به
چنین ساختاری نیازمند داشتن الگوهای مدیریتی و ساختاری نظامند است که این پژوهش بر
آن تمرکز دارد.
ضرورت مدلهای راهبردی برای مدیریت و توسعه را میتوان متأثر از شرایط محیطی متغیر و
پیچیده جهان کنونی دانست .برای هماهنگ شدن با این تحوالت محیطی ،مدلهای مدیریت و
توسعه به مدیران نهادها و سازمانهای کمک میکند تا آن بینش فکری مناسبی از آینده داشته
باشند و روند حرکت ساختارهای تحت امر خود را ترسیم کنند ،سپس با اتخاذ و اجرای فرآیند
1. Sherry et al
2. Women's Sport Foundation
 .3آدرس سایتwww.wsf.org.uk :
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برنامهریزی ،همواره خود را برای متحول شدن به منظور سازگاری با دگرگونیهای محیطی آماده
نگه دارند (قلی پور .)2018 ،بر اساس این دیدگاه و با اتکا به تفکر سیستمی و کلنگر ،چنانچه
ورزش زنان کشور به عنوان یک نظام نهادی و سیستم اجتماعی و در درون سیستمهای بزرگتری
همچون نظام ورزش کشور در نظر گرفته شود ،عملکرد سازمانهای ورزشی حوزه زنان و دستیابی
به اهداف توسعه در این زمینه ،همزمان از عواملی گوناگون در سطوحی مختلف تأثیر میپذیرد.
این عوامل نیازمند شناسایی ،تحلیل ،مدلسازی و تفسیر هستند.
تاکنون تحقیقاتی مرتبط با موضوع توسعه پایدار و ورزش زنان به ارائه دانش پرداختهاند .در
تحقیقات داخلی عبدوی و فخری ( )2010نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش و اوقات فراغت
زنان را در همه ابعاد معنادار گزارش کردند .منظمی و همکاران ( )2011نشان دادند که عوامل
مالی و امکاناتی ،انسانی و تخصصی ،ساختاری و مدیریتی و فرهنگی و اجتماعی به ترتیب اولویت
بر توسعۀ تربیتبدنی و ورزش بانوان کشور مؤثرند .موتمنی و همکاران ( )2014مهمترین موانع
پیش روی بانوان در انجام فعالیتهای ورزشی را شامل عدم توجه مسئوالن به ورزش زنان ،وجود
فرهنگ مرد محوری ،کمبود زمان ،وضعیت اقتصادی و عدم سرمایهگذاری الزم در توسعه اماکن
ورزشی زنان گزارش کردند .راسخ و سجادی ( )2015در تحلیل راهبردی توسعه ورزش قهرمانی
بانوان کشور گزارش کردند ورزش قهرمانی بانوان از نظر موقعیت استراتژیک در موقعیت  WTقرار
دارد و بایستی از راهبردهای تدافعی استفاده کند .هاشمی ( )2016نشان داد که عوامل ساختاری،
فرهنگی-اجتماعی ،سیاسی-حقوقی و مدیریتی در توسعه منابع مالی در ورزش بانوان تعیین
کننده هستند .باقری پالندی و همکاران ( )2017در بررسی فقهی و حقوقی حضور زنان در
فضاهای ورزشی کرده است که عمده چالشها متوجه شرایط محیطی مشارکت و حضور زنان در
فضاهای ورزشی است .حکمتی ( )2017مدل پیشنهادی خود برای توسعه ورزش بانوان در ایران
را منطبق با الگوی عمومی سه شاخگی و مشتمل بر مؤلفههای محیطی ،ساختاری و رفتاری
ترسیم کرده است .رستگاری ( )2017مهمترین چالشهای مدیریت بانوان در ورزش را موانع
فرهنگی ،فردی و شخصیتی ،سازمانی ،محیطی و اجتماعی و موانع شرعی و قانونی گزارش کرده
است .سعادتیفرد و همکاران ( )2021الگوی پیشنهادی خود برای توسعه ورزش تفریحی زنان
ایران را منطبق بر چارچوب مدل پارادایمی شامل منظرهای شرایط علی ،شرایط واسطهای ،شرایط
زمینهای ،راهبردها و پیامدها قرار داد .به طور کلی نتایج و پژوهشهای انجام شده در ورزش زنان
کشور نشان داده است که فقدان سیاستها ،خط مشیهای راهبردی ،عدم هماهنگی بین مجموعه
نهادها ،سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط با ورزش ،ناکافی بودن منابع مادی و انسانی در
حوزههای مختلف ورزشی و بعضاً انجام کارهای موازی و عدم نظارت کافی بر فعالیتهای ورزشی
از جمله مهمترین نارساییهای این بخش محسوب میشوند.
برخی تحقیقات داخلی هم در حوزه ورزش به موضوع ورزش و توسعه پایدار پرداختهاند .نظری و
قاسمی ( )2013تأثیر رسانه در توسعه پایدار ورزش را مربوط به محورهای فرهنگی اجتماعی،
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آموزشی و پژوهشی ،انسانی و مالی میدانند .قربانی ( )2018کارکردهای ورزش در توسعه پایدار
را مربوط به حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی گزارش کرده است .قلی پور ( )2018برای
مشارکت بین سازمانی جهت ارتقای نقش ورزش در توسعه پایدار ،چالشهایی مانند نبودن
ظرفیتها و زیرساختها ،عدم توجه به ماموریت اصلی سازمان و عدم آگاهی الزم مسئولین
سازمانهای ورزشی را شناسایی کرده و برای آنها راهبردهایی مانند استفاده از نخبگان سیاسی،
نظارت بر اجرای برنامهها ،تأمین منابع مالی و انسانی را پیشنهاد کرده است .رمضانی نژاد و
همکاران ( )2019در بررسی ارتباط توسعه پایدار و ورزش مبتنی بر سند  2030گزارش کردند
که بر اساس نظر خبرگان ،از بین  17هدف توسعه پایدار در سند  ،2030ورزش به طور مستقیم
با  6هدف و به طور غیرمستقیم با  7هدف ارتباط دارد .حسینی نسب و همکاران ( )2019نقش
گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهری (مشهد) را در منظرهای اقتصادی ،اجتماعی و
زیرساختی مورد تأیید قرار دادند .نظری و شعبانی مقدم ( )2020در بررسی تأثیر ادراك زیست
محیطی بر توسعه پایدار در ورزش نشان دادند که بین سطح ادراك از تأثیرات زیستمحیطی با
رفتار واقعی مصرفکننده در رویدادهای ورزشی رابطه معناداری وجود دارد.
تحقیقات خارجی ابعاد گسترده تری از توسعه پایدار ورزش زنان را مورد بررسی قرار دادهاند .در
گزارش سازمان ملل تحت عنوان توسعه برای زنان ( )2007تبعیض بین ورزش مردان و زنان به
عنوان مهمترین مانع توسعه پایدار ورزش زنان عنوان شده است .رس )2008( 1شرایط تبعیض-
آمیز در ورزش به نفع مردان را مهمترین مانع توسعه ورزش زنان میداند .اسچولنکورف)2012( 2
در بررسی توسعه پایدار جامعه از طریق ورزش گزارش کرد که رویدادهای ورزشی بسته به حجم
پوشش آنها بر توسعه پایدار محلی نقش دارند .هانکوك 3و همکاران ( )2013در بررسی رویکرد
جهانی توسعه ورزش زنان گزارش کردند که ورزش ظرفیت تعریف به عنوان برنامهای برای توسعه
پایدار زنان را دارد .کوتچوار )2014( 4در ارائه مدلی برای توسعه پایدار ورزش ،برنامه و ساختار
را در محوریت قرار داده است .فینک )2015( 5در پژوهش خود گزارش کرد که نهادینه شدن
ورزش در زندگی زنان ،به آگاهی از نقش و انتظارات مربوط به رفتارهای آنان در جوامع ورزشی
بستگی دارد .دینر 6و همکاران ( )2016در بررسی تفاوتهای جنسیتی در ورزش گزارش کرد که
بین انواع مشارکت در ورزش (فعالیت ورزشی ،هواداری ،رسانهای ،و )...تفاوت قابل توجهی وجود
دارد .ویسیون 7و همکاران ( )2016در پژوهش خود نشان دادند که تناسب جنسیت و نوع ورزشها
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بر میزان توسعه آنها در بخش زنان و مردان تعیین کننده است .هال و اگلسبی )2016( 1در
پژوهش خود کاهش پدیده سقف شیشهای را یکی از روندهای مهم آینده توسعه ورزش زنان
پیشبینی میکند .فاردولی 2و همکاران ( )2017در بررسی نقش رسانه در اوقات فراغت زنان
نشان داد که رسانههای اجتماعی بیشترین اثر مثبت خود بر تندرستی و فعالیت بدنی آنان می-
گذارند .لیندسی و داربی )2019( 3در بررسی همسویی ورزش و اهداف توسعه پایدار گزارش کرد
که اهداف ورزش همسویی باالیی با اهداف توسعه پایدار دارد و با افزایش هماهنگی سیاستهای
دو حوزه ،همسویی بیشتری ایجاد میشود .اسچولنکرف و سیفکن )2019( 4در ارائه مدل ورزش
برای توسعه و زندگی سالم ،به برخی تفاوتهای بین زنان و مردان در تفسیر مدل (برابری ،کارکرد
و )..توجه کرده است .لبل 5و همکاران ( )2019فرهنگ دیجیتال امروز را مهمترین عامل در
پویایی جمعیت ورزشی زنان میداند .اندرسون )2020( 6در تحلیل وضعیت توسعه ورزش زنان
در ایاالت متحده ،نشان داد که در تمامی زمینهها ،ورزش زنان نسبت به مردان شکاف وجود دارد
و عوامل تجاری ،فنی ،رسانهای و رفتاری در کاهش این شکاف اثرگذارند.
عالوه براین بررسی مدلهای ارائه شده در تحقیقات داخلی و خارجی حوزه توسعه ورزش و
دیدگاههای موجود در زمینه توسعه پایدار ورزش زنان میتوان گفت چالش اصلی مربوط به شرایط
خانوادگی و محیطی زنان برای شرکت در ورزش همگانی و ورزشهای رقابتی است .در این زمینه
دو نگاه حداکثری (در اکثر مدلها) و یک نگاه بینابین در یک پیوستار وجود دارد .در یک قطب
از این پیوستار ،ورزشهای رقابتی برای زنان موضوعی نامناسب تلقی شده است که با ویژگیهای
زنانه در تعارض است(7طرفداران رویکردهای تساویگرا و به طور خاص اندیشههای فمنیستی)،
اما در قطب دیگری از این پیوستار خواهان ایجاد فرصتهای برابر در همه عرصهها از جمله
ورزشهای رقابتی در بین زنان و مردان بودهاند .منتقدان فرهنگ مردساالر ،ورزش را همواره
تحت سلطه و هژمونی مردان دانستهاند .دیدگاه سوم ،بینابینی است و معقتد است صرف نظر از
میزان سلطه مردان و آثار کلیشه جنسیتی در ورزش ،تناسب جنسیت و نوع ورزش یکی از
موضوعات غیر قابل انکار در مورد مقبولیت رقابتهای ورزشی برای مردان و زنان است (جمعبندی
نگارندگان) .از منظر رویکردهای توسعه نیز دو رویکردهای غالب در اکثر مدلهای پیشین وجود
دارد :توسعه ورزش و ورزش برای توسعه .رویکرد توسعه ورزش مشتمل بر مواردی مانند توسعه

1. Hall & Oglesby
3. Fardouly et al.
4. Lindsey & Darby
5. Schulenkorf & Siefken
6. Lebel
7. Anderson
 .8شاید تعجب برانگیز باشد که کوبرتن بنیانگذار المپیک نوین خود از طرفداران این دیدگاه بوده است
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منابع ،مشارکت و تشکیالت در ورزش است و رویکرد ورزش برای توسعه بیانگر نقش ورزش در
توسعه فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است (رمضانینژاد و همکاران.)2019 ،
مرور تحقیقات نشان داد که تاکنون تحقیقی تخصصی با موضوع توسعه پایدار ورزش زنان در
کشور از منظر مدیریتی و ساختاری انجام نشده است .همچنین مطالعات قبلی در حوزه اجرایی،
علمی و رسانهای مدل یا الگوی مدیریتی در زمینه توسعه پایدار توسعه ورزش زنان ارائه ندادهاند.
در همین راستا ،بر اساس وضعیت فعلی نامناسب ورزش زنان در کشور (موتمنی و همکاران،
2014؛ راسخ و سجادی2015 ،؛ و )...و تجارب موفق بینالمللی در زمینه بهرهگیری از ورزش
برای توسعه زنان (هانکوك و همکاران2013 ،؛ فینک2015 ،؛ و ،)...میتوان مسئله توسعه پایدار
ورزش زنان در کشور را به صورت این سئوال مطرح کرد که چگونه میتوان تحول مثبتی در
ورزش زنان کشور شکل داد تا در مسیر صحیح توسعه پایدار قرار بگیرد؟ یکی از پاسخها و راهکارها
در این زمینه ،ارائه مدلهای جامعنگر ،فرایندنگر و نظاممند برای توسعه پایدار توسط محققان
است .با توجه محدودیتها و چالشهای فراوان پیش روی ورزش زنان در ایران ،توسعه پایدار
مهمترین مقوله مورد بحث محسوب می شود که تاکنون به صورت تحقیق علمی بررسی نشده
است .بر اساس مطالب بیان شده به صورت کلی مسئله اصلی توسعه ورزش زنان را میتوان در
توجه محدود به رویکرد توسعه پایدار عنوان کرد .از این رو نیاز به ارائه چارچوب علمی در زمینه
تحلیل سیستم توسعه پایدار ورزش زنان در کشور وجود دارد و پژوهش حاضر درصدد پاسخ به
این سئوال است که مدل مفهومی و تحلیلی مناسب برای توسعه ورزش پایدار زنان در کشور
چگونه است؟
روش پژوهش
روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی و چارچوببندی سیستماتیک بود (منطبق بر تئوری
دادهبنیاد) .جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی و منابع اطالعاتی (منابع علمی ،اسنادی و
کتابخانهای) بود .بخش منابع انسانی جامعه آماری پژوهش را تمامی کسانی تشکیل میدادند که
آگاه به موضوع مدیریت و توسعه ورزش زنان هستند و به صورت مشخص مدیران سازمانهای
متولی ورزش زنان ،اساتید مدیریت ورزشی صاحبنظر در زمینه ورزش زنان ،مربیان و معلمان
ورزش زن و  .)...نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری چارچوب
پژوهش انتخاب و به صورت هدفمند و دردسترس نمونهگیری شد ( 24نفر) .اساس انتخاب نمونه
این بود که افراد منتخب بتوانند به شکلگیری نظریه و تکرارپذیری یافتهها کمک کنند .جامعه
اطالعاتی نیز شامل منابع کتابخانهای و علمی ،گزارشها و اسناد اجرایی و حقوقی و منابع و
آرشیوهای رسانهای بود .نمونه آماری این بخش شامل  76نسخه بر اساس رسیدن به اشباع نظری
چارچوب پژوهش انتخاب و و به روش نمونهگیری نظری و از نوع قضاوتی نمونهگیری شد.
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جدول  -1مشخصات نمونه آماری پژوهش
جامعه

گروه
مطالعه

نمونهگیری
نمونه

جامعه انسانی
مدیران و
کارشناسان
سازمانهای
حوزه ورزش
زنان
هدفمند و
دردسترس
 9نفر

اساتید
دانشگاهی
صاحبنظر در
زمینه توسعه
ورزش و ورزش
زنان
هدفمند و
دردسترس
 8نفر

جامعه اطالعاتی

مربیان و
معلمان
ورزش زن

منابع
کتابخانهای
و علمی

گزارشها و
اسناد
اجرایی و
حقوقی

منابع و
آرشیوهای
رسانهای

هدفمند و
دردسترس
 7نفر

نظری
(قضاوتی)
 29نسخه

نظری
(قضاوتی)
 16نسخه

نظری
(قضاوتی)
 31نسخه

 76نسخه

 24نفر

ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانهای نظاممند و مصاحبه اکتشافی بود .سئواالت مصاحبه و
چارچوب رونوشت مطالعه کتابخانهای بر اساس چارچوب نظری توسعه پایدار ورزش زنان طراحی
شده بود .مشخصات ابزارهای پژوهش به صورت زیر است .روایی ابزار با استفاده از روشهای
رواییسنجی ذکر شده در جدول  2کنترل و مطلوب ارزیابی شد.
جدول  -2مشخصات ابزارهای پژوهش
روش

ابزار

زمینه

مطالعه
کتابخانهای

رونوشت (چک لیست
استخراج مفاهیم)

جامعه
اطالعاتی

مصاحبه

چارچوب پرسش (پرسشنامه
بازپاسخ)

جامعه
انسانی

روایی
انتخاب نسخههای معتبر به لحاظ علمی و
حقوقی
روایی محتوایی و صوری رونوشت از دیدگاه
متخصصان
انتخاب افراد بر حسب شایستگی علمی و
فنی
روایی محتوایی و صوری پرسشنامه از
دیدگاه متخصصان
محاسبه ضریب توافق بین اساتید کدگذار و
مصحح

در این پژوهش ،با ارائه بازخورد به مصاحبه شوندگان و قراردادن آنها در مسیر پژوهش به طوری
که بر نحوه پاسخگوئی آنها تأثیر نگذارد ،به منظور افزایش روایی درونی اقدام شد .ضمناً ،پس از
انجام هر مصاحبه ،الگوی بهدست آمده تا آن مرحله ارائه میشد و در صورتی که مصاحبهشونده
نکاتی را نسبت به الگو داشت ،مورد بحث قرار میداد .این کار پس از انجام مصاحبه انجام میشد
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تا مصاحبه خالی از هر گونه پیشفرض و جهتگیری انجام شود .از آنجایی در انجام مطالعات
کیفی پژوهشگر به تفسیر موضوع مورد مطالعه میپردازد .همزمان با گردآوری دادهها ،کار تحلیل
آنها طی سه مرحله کدگذاری نیز شروع شد .پس از استخراج کدها ،آنها طبقهبندی میشوند.
مقایسه مداوم ،تفاوتها و تشابهات بین این کدها را آشکار میکند؛ طبقات جدا و یا ادغام
میگردند تا نظریه در روند این فرآیند شکل گیرد .منابع و متون موجود نیز در روند تکمیل تئوری
مورد استفاده قرار میگیرند .کار گردآوری دادهها تا زمانی ادامه یافت که پژوهشگر اطمینان
حاصل کند که ادامۀ کار چیز تازهای به دانستههای او نمیافزاید .پس از انجام  24مصاحبه در
طی دورۀ شش ماه ،تحلیل دادهها حاکی از اضافه نشدن دادۀ جدید به دادههای قبلی بود؛ چرا
که درصد باالیی از دادههای مستخرج از مصاحبههای آخر تکراری بود .بنابراین ،با رسیدن به حد
اشباع نظری ،به مصاحبهها پایان داده شد .پژوهشگران کیفی به جای واژۀ اعتبار و روایی ،از
واژههای مقبولیّت ،انتقالپذیری و تأییدپذیری استفاده میکنند.
تحلیل یافتهها از طریق روشهای چارچوببندی و کدگذاری مفهومی بر مبنای تحلیل سیستمی
مفهومی صورت گرفت .کدگذاری با استفاده از مطالعات قبلی و نظر متخصصان انجام شد .روش
تحلیل یافتههای کیفی در این پژوهش ترکیبی دو روش تحلیل ساختاری (چارچوببندی
مفهومی) و تحلیل کمی (میزان تکرار در مطالعه) است (شکل  .)1یعنی پس از کدگذاری اول،
مؤلفهها برحسب فراوانی تأکید و تکرار بازنویسی و گزینش شدند و هر مؤلفه انسجام یافته مفاهیم
محوری آن در منابع اطالعاتی و انسانی است.

مقولهها

کدگذاری اول


مؤلفهها


کدگذاری
دوم


ابعاد


کدگذاری سوم


عاملها


مدل پژوهش
شکل  -1فرایند کدگذاری یافتههای پژوهش

در نهایت مدل پژوهش به صورت تخصصی در یک جلسات گروه کانونی با حضور  5نفر که هم
دارای دکتری مدیریت ورزشی و دارای فعالیت مدیریتی در حوزه ورزش زنان بودند و متغیرها و
روابط بین آنها ویرایش و تکمیل گردید.
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نتایج
یافتههای پژوهش که با استفاده از ابزارها از جامعه آماری مستخرج شدند پس از مراحل کدگذاری
در قالب چارچوب و مدل مفهومی تنظیم گردیدند .عوامل شناسایی شده دارای بیشترین تکرار
در منابع و بیشترین میزان ارتباط به ماهیت و ساختار و ورزش زنان و توسعه پایدار آن هستند
(جدول  .)3بر اساس چارچوب شناسایی شده ،منظر بستر ملی شامل سه رویکرد توسعه ملی
ورزش ،توسعه پایدار ملی و رویکرد ملی توسعه زنان است .منظر بستر جهانی شامل دو رویکرد
توسعه پایدار ورزش بین المللی و توسعه بینالمللی ورزش زنان بود .منظر حمایت از ورزش زنان
مشتمل بر دو نوع حمایت نهادها و حمایت نقشها است .منظر پیمایش توسعه پایدار شامل
نیازسنجی توسعه ،مستندسازی تجربیات و مطالعات توسعه است .منظر ظرفیتسازی توسعه
پایدار شامل چهار رویکرد رویکرد شبکهسازی محیطی ،استانداردسازی عملکرد ،کارآمدسازی
مدیریت و یکپارچهسازی فرایندها بود .منظر استراتژی توسعه پایدار شامل سه نوع استراتژیهای
واکنشی ،پیشرانی و وضعیتی است .پایدارسازی مشارکت ورزشی زنان نیز شامل .سه بخش ورزش
پرورشی ،ورزش همگانی و ورزش رقابتی زنان است .پایدارسازی منابع ورزش زنان مشتمل بر
منابع مالی ،انسانی ،فیزیکی و دانشی بود .توسعه پایدار ورزش زنان نیز شامل توسعه اجتماعی،
توسعه نهادی ،توسعه سبز و توسعه اقتصادی است .در نهایت پیامدهای توسعه پایدار شامل دو
نوع پیامدهای بیرونی و درونی برای سیستم ورزش زنان است.
جدول  -3کدگذاری مقولههای استخراج شده از پیمایش کیفی و گزارش فراوانی تکرار آنها (تحلیل
ساختاری و کمی یافتهها)
کد 3
(منظر)

کد ( 2عامل)

رویکرد توسعه
ملی ورزش

بستر ملی

رویکرد توسعه
پایدار ملی

رویکرد ملی
توسعه زنان

کد ( 1مؤلفهها)

میزان تکرار
در مطالعه

برنامه کالن توسعه ورزش کشور

13

مدیریت سبز در ورزش کشور

5

توسعه فرهنگی ورزش کشور
توسعه اقتصادی ورزش و صنعت ورزش در کشور

4
8

سیاستهای توسعه سبز در کشور

12

راهبردهای توسعه اجتماعی پایدار کشور
سیاستهای توسعه اقتصادی پایدار کشور
برنامههای ملی توسعه پایدار
رشد مشارکت اجتماعی زنان در کشور
ارتقای مشارکت اقتصادی زنان در کشور
ارتقای مشارکت سیاسی زنان در کشور
توانمندسازی زنان در کشور

11
3
6
7
5
6
5
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ادامة جدول  -3کدگذاری مقولههای استخراج شده از پیمایش کیفی و گزارش فراوانی تکرار آنها
(تحلیل ساختاری و کمی یافتهها)
کد 3
(منظر)

کد ( 2عامل)

توسعه
بینالمللی
ورزش زنان

بستر جهانی
توسعه پایدار
جهانی ورزش

حمایت محیطی از ورزش زنان

حمایت نهادها

حمایت نقش-
ها

پیمایش توسعه ورزش زنان

مستندسازی
تجربیات

نیازسنجی
توسعه

مطالعات
توسعهنگر

کد ( 1مؤلفهها)

میزان تکرار
در مطالعه
4
4
7

رشد تجاری ورزش زنان در جهان
ارتقای پوشش رسانههای ورزش زنان در جهان
افزایش حمایت و منابع ورزش زنان در جهان
موفقیت ورزش در ارتقای جایگاه اجتماعی زنان در سطح
بین المللی
اقدامات و برنامههای کشورهای مختلف در زمینه توسعه
پایدار ورزش
قوانین و منشورهای جهانی در زمینه توسعه پایدار ورزش
نهادها و مراکز فعال در زمینه توسعه پایدار ورزش در سطح
جهان
مطالعات و تحقیقات جهانی توسعه پایدار ورزش
جلب حمایت نهادهای رسانهای کشور از ورزش زنان
جلب حمایت نهادهای فرهنگی هنری کشور از ورزش زنان
جلب حمایت نهادهای سیاسی کشور از ورزش زنان
جلب حمایت نهادهای ورزشی بین المللی از ورزش زنان
کشور
جلب حمایت شخصیتها و فرهیختگان زن جامعه از ورزش
زنان
جلب حمایت شخصیتهای ورزشی بین المللی از ورزش
زنان کشور
جلب حمایت بیشتر هواداران ورزشی از ورزش زنان
جلب حمایت شخصیتهای ورزشی مرد کشور از ورزش زنان
ایجاد سازوکار ثبت و تفسیر تجربیات مدیریت و توسعه
ورزش زنان
مستندسازی تجربیات مدیران ورزشی زن

7

تحلیل برنامههای پیشین توسعه ورزش زنان

10

نظرخواهی از جامعه ورزش زنان در ارتباط با نیازهای توسعه
پایش و آمایش توسعه ورزش زنان در کشور
ارزیابی و چارچوببندی نیازهای توسعه ورزش زنان
انجام مطالعات تطبیقی در زمینه ورزش زنان با کشورهای
مختلف
انجام مطالعات آیندهپژوهی در زمینه ورزش زنان
انجام مطالعات آسیبشناسی راهبردی در زمینه ورزش زنان

6
9
8

9
3
9
11
3
4
3
6
3
5
7
4
6
5

4
3
3

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،9شماره  ،24پاییز 1400

228

ادامة جدول  -3کدگذاری مقولههای استخراج شده از پیمایش کیفی و گزارش فراوانی تکرار آنها
(تحلیل ساختاری و کمی یافتهها)
کد 3
(منظر)

کد ( 2عامل)

کارآمدسازی
مدیریتی

ظرفیتسازی توسعه پایدار ورزش زنان

استانداردسازی
عملکرد

یکپارچهسازی
فرایندها

شبکهسازی
محیطی

واکنشی

استراتژی توسعه پایدار ورزش

پیشرانی

وضعیتی

کد ( 1مؤلفهها)
تعریف بخش یا واحد تخصصی برای توسعه پایدار ورزش
زنان
برنامهریزی مناسب در زمینه توسعه پایدار ورزش زنان
سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه ورزش زنان توسط
نهادهای متولی
نظام استاندارد و ارزیابی مدیریت ،برنامه و عملکرد

میزان تکرار
در مطالعه
11
9
12
8

به روزآوری و اجرای قوانین و مقررات
نظارت و ارزیابی مستمر بر فعالیتهای توسعه ورزش زنان

8

همسوسازی برنامههای مرتبط به توسعه ورزش زنان

5

تعیین روابط و وابستگی بین فعالیتهای مختلف در توسعه
ورزش زنان
هماهنگسازی کلیه فعالیتها برحسب مؤلفههای ساختاری
و عملکردی
ایجاد سیستم ارتباطی و جریان اطالعاتی بین متولیان و
ذینفعان
تقسیم کار ملی و بین سازمانی به ورزش زنان
تعریف نقش و تفویض اختیارات در تشکیالت مرتبط با
ورزش زنان
تدوین قوانین الزم در زمینه توسعه پایدار ورزش زنان
پیش بینی تغییرات الزم جهت توسعه پایدار ورزش زنان
پایدارسازی فرایندهای ورزش زنان (آموزش ،ارزیابی و )...
هوشمندسازی فضاهای ورزشی تخصصی زنان
پیادهسازی شاخصهای ورزش سبز در فضاهای ورزشی زنان
کارآمدسازی سیستم مدیریت عملکرد حوزه ورزش زنان
مشارکتدهی بخشها و نقشهای الزم جهت توسعه پایدار
ورزش زنان
بهبود امکانات و شرایط مشارکت هواداران ورزشی زنان
مدیریت مهاجرت ورزشی زنان در کشور

7

10
7
6
6
8
4
4
8
3
6
5
5
3
6
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ادامة جدول  -3کدگذاری مقولههای استخراج شده از پیمایش کیفی و گزارش فراوانی تکرار آنها
(تحلیل ساختاری و کمی یافتهها)
کد 3
(منظر)

کد ( 2عامل)

مالی

پایدارسازی منابع ورزش زنان

انسانی

فیزیکی

دانشی

ورزش
پرورشی زنان

پایدارسازی مشارکت ورزشی زنان

ورزش همگانی
زنان

ورزش رقابتی
زنان

کد ( 1مؤلفهها)
افزایش بودجه متخص ورزش زنان در کشور
توسعه جذب منابع مالی از بخش نهادها و افراد
ارتقای و تنوع بخشی روشهای تأمین مالی
تربیت متخصصان زنان برای حوزههای مختلف ورزش کشور
اصالح نظام استخدام و ارتقای شغلی ورزش کشور جهت
عدالت بیشتر نسبت به زنان
بهرهگیری از ظرفیتهای داوطلبی و کارورزی در ورزش زنان
رشد سرانه فضای ورزشی قابل استفاده برای بانوان
کمک از منابع خیریه ،نهادهای عمومی و مردمی جهت
توسعه فضاهای ورزشی برای زنان
استانداردسازی فضاهای ورزش رقابتی و قهرمانی زنان در
کشور
توسعه تولیدات علمی مرتبط با ورزش زنان در دانشگاهها
ارتقای سطح فناوری و نوآوری در مراکز و فضاهای ورزشی
زنان
توسعه دورههای آموزشی حوزه ورزش زنان
ارتقای سطح سواد حرکتی و آموزش ورزشی دانش آموزان
دختر
ترویج مشارکت ورزشی دانشجویان دختر
توسعه سیستم استعدادیابی ورزشی برای دختران
رشد فعالیت بدنی و مشارکت ورزشی زنان
فراهمسازی جو محیطی مناسب جهت حضور بانوان در
ورزش همگانی
توسعه ورزش در اوقات فراغت و تفریحات زنان مانند
گردشگری ورزشی
بهبود مستمر سطح مسابقات ورزشی زنان در کشور
حمایت از تیمداری و باشگاهداری در ورزش زنان
کارآمدسازی سیستم مدیریت مسیر ورزشی استعدادها و
قهرمانان دختر
حمایت از حضور تیمهای بانوان در رویدادهای ورزشی بین
المللی

میزان تکرار
در مطالعه
6
8
3
7
7
8
6
4
5
9
11
5
3
8
2
4
2
7
3
2
6
4
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ادامة جدول  -3کدگذاری مقولههای استخراج شده از پیمایش کیفی و گزارش فراوانی تکرار آنها
(تحلیل ساختاری و کمی یافتهها)
کد 3
(منظر)

کد ( 2عامل)
توسعه
اجتماعی

توسعه پایدار ورزش زنان

توسعه نهادی

توسعه سبز

توسعه
اقتصادی

پیامدهای توسعه پایدار

پیامدهای
درون
سیستمی
پیامدهای
برون
سیستمی

کد ( 1مؤلفهها)
ارتقای عدالت بین وزش زنان و مردان در سطوح مختلف
نهادینهسازی مشارکت ورزشی زنان در جامعه و خانوادهها
ارتقای سرمایه اجتماعی زنان مشارکت کننده در ورزش
ارتقای نقش زنان در مدیریت ورزش کشور و کاهش سقف
شیشهای
ارتقای جایگاه ورزش زنان در برنامههای کالن کشور
توسعه ساختارها و تشکیالت سازمانی ورزش زنان
ارتقای استانداردهای زیست محیطی در ورزش زنان
ارتقای استانداردهای بهداشتی در ورزش زنان
ارتقای استانداردهای اخالقی در ورزش زنان
ارتقای نقش زنان در تجارت و صنعت ورزش با رویکرد
کارآفرینی
توسعه تولیدات و خدمات تخصصی ورزش زنان
پایدارسازی تأمین منابع مالی و فیزیکی ورزش زنان
ارتقای منافع روانی ورزش برای زنان
ارتقای مزایای جسمی ورزش برای زنان
ارتقای مزایای تربیتی ورزش برای زنان
ارتقای مزایای حرفهای ورزش برای زنان
ارتقای کارکردهای سیاسی ورزش زنان در کشور
ارتقای کارکردهای اقتصادی ورزش زنان در کشور
ارتقای کارکردهای فرهنگی ورزش زنان در کشور
ارتقای کارکردهای اجتماعی ورزش زنان در کشور

میزان تکرار
در مطالعه
4
11
9
8
12
4
5
3
3
8
3
3
5
4
3
4
3
7
5
6

ماهیت ارتباط بین متغیرها در مدل بر اساس روابط علی -معلولی و تحلیل سیستمی مشخص
شده است .چارچوب اصلی مدل شامل چهار سطح کلی و متوالی؛ اکوسیستم ،راهبرد ،توسعه و
پیامد بود .سطح اکوسیستم ورزش زنان شامل سه منظر بستر ملی ،بستر جهانی و حمایت محیطی
بود .سطح راهبرد شامل سه منظر پیمایش توسعه پایدار ،ظرفیتسازی توسعه پایدار و استراتژی
توسعه پایدار بود .سطح عملکرد نیز شامل سه منظر پایدارسازی مشارکت ورزشی زنان،
پایدارسازی منابع ورزش و توسعه پایدار ورزش زنان بود .سطح پیامد نیز شامل دو منظر پیامدهای
برون سیستمی و پیامدهای درون سیستمی بود.
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شکل  -2مدل مفهومی اولیه پژوهش (متغیرها و روابط بین آنها)

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به اکتشاف و نظامندسازی مفاهیم کلیدی و محوری در توسعه پایدار ورزش زنان
کشور اقدام شد .ساختار اصلی مدل ارائه شده شامل چهار سطح کلی و متوالی؛ اکوسیستم،
راهبرد ،توسعه و پیامد بود .ماهیت روابط بین متغیرها در مدل بر اساس روابط علی -معلولی
(پیشینه پژوهش) و تئوریهای تحلیل سیستمی در علوم مدیریت و توسعه است .این منظرهای
کلی با منظرهای معرفی شده در مدل پیشین حوزه ورزش زنان دارای انطباق و همسویی است.
به طور مثال مؤلفههای محیطی ،ساختاری و رفتاری توسعه ورزش بانوان در ایران در مدل حکمتی
( )2017و شرایط علی ،شرایط واسطهای ،شرایط زمینهای ،راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش
تفریحی زنان ایران در مدل سعادتیفرد و همکاران ( )2021با سطوح ارائه شده در مدل این
پژوهش همخوانی دارند.
سطح اول مدل مربوط به عوامل اکوسیستمی ورزش زنان شامل سه منظر بستر ملی ،بستر جهانی
و حمایت محیطی بود .اکوسیستم به مثابه ظرفی است که سایر عناصر و سیستمها در آن جریان
دارند .از این رو هر چه عوامل موجود در اکوسیستم ورزش کشور (نهادها ،رویدادها ،و  )...بیشتر
بتوانند به مؤلفههای ورزش زنان پیوند ایجاد کنند بیشتر میتوانند زمینهساز توسعه پایدار آن
شوند .برخی از عوامل اکوسیستمی در این پژوهش در مدلهای پیشین (مانند حکمتی2017 ،؛
سعادتیفرد و همکاران )2021 ،تحت عنوان عوامل محیطی بررسی شدهاند .بنابراین میتوان گفت
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قابلیتهای اکوسیستمی موجب میشوند که شهروند بر اساس ظرفیتهایش از میان امکانات و
رشتههای ورزشی مختلف مواردی خاص را برگزیند و به مشارکت ورزشی بپردازد.
منظر بستر ملی شامل سه رویکرد توسعه ملی ورزش ،توسعه پایدار ملی و رویکرد ملی توسعه
زنان است .در واقع توسعه پایدار ورزش زنان در کشور را میتوان بر سه بستر ملی سیستم ورزش،
مطالبات توسعه پایدار و مسائل زنان توصیف کرد .این زمینههای توسط محققان قبلی به صورت
موردی نیز بررسی و تأیید شدهاند .باقری پالندی ( )2017دیدگاههای مراجع فقهی و حقوقی
برای حضور زنان در اماکن و میادین ورزشی را دارای چالش میداند .راسخ و سجادی ()2016
نقش توسعه ورزش برای ورزش بانوان را مقولهای زمینهای توصیف کردهاند .منظر بستر جهانی
شامل دو رویکرد توسعه پایدار ورزش بین المللی و توسعه بینالمللی ورزش زنان بود .جهتگیری
اصلی در بستر بین المللی توسعه پایدار ورزش زنان بر کاهش شکاف و ناعدالتی بین ورزش زنان
و مردان متمرکز است .در گزارش سازمان ملل بخش توسعه برای زنان ( )2007تبعیض بین
ورزش مردان و زنان به عنوان مهمترین مانع توسعه پایدار ورزش زنان مورد تأکید است .رس1
( )2008نشان داد که شرایط تبعیض آمیز در ورزش به نفع مردان ،مهمترین دلیل شکاف توسعه
بین ورزش زنان و مردان است.
منظر حمایت از ورزش زنان مشتمل بر دو نوع حمایت نهادها و حمایت نقشها است .میتوان
گفت اصلیترین دلیل عدم توسعه ورزش زنان ،نبود حمایت چندجانبه مناسب در حوزههای
سیاسی ،اجتماعی ،مالی و قانونی است .از این رو با توجه به وضعیت فعلی ورزش زنان در کشور
و مسائل مربوط به آن ،میتوان گفت که توسعه ورزش زنان بیش از هر اقدامی به حمایت نهادی
و عمومی نیاز دارد تا بتواند ابتدا جایگاه واقعی خود را تعریف کند و سپس در مسیر توسعه گام
بردارد .در واقع ورزش زنان باید در مسیر توسعه پایدار گام بردارد .در همین راستا ،دستیابی به
سطح مطلوب از توسعه ورزش زنان نیازمند یک رویکرد مدیریت اکوسیستمی است تا بتواند به
طور مناسب همه نهادها و ذینفعان را جهت ایفای نقش فعال و همافزا مشارکت دهد .نتایج
مطالعات پیشین تأیید کننده این عوامل هستند .قلی پور ( )2018مشارکت بین سازمانی و نهادی
جهت ارتقای نقش ورزش در توسعه را عاملی محوری معرفی کرده است .نظری و قاسمی ()2013
نقش افراد و مراکز رسانهای ،هاشمی ( )2016نقش نهادهای اقتصادی و باقری پالندی ()2017
نقشهای مراجع و نهادهای مذهبی فرهنگی را در توسعه ورزش بانوان کشور مهم ارزیابی کردهاند.
سطح راهبرد نیز شامل سه منظر پیمایش توسعه پایدار ،ظرفیتسازی توسعه پایدار و استراتژی
توسعه پایدار بود .در جهان امروز مدیریت مقولهای تخصصیتر و حرفهایتر شده و نیازمند اتخاذ
روشها و فرایندهای نوین است .از این رو پایش محیطی ،ظرفیتسازی سیستمی و تعیین
استراتژی هر کدام یک رویکرد مهم و مجزا از هم در زمینه توسعه توسعه پایدار هستند .برخی
اسناد و قوانین ملی در این زمینه یک جهتگیری کلی را ترسیم کردهاند .به طور مثال ،در مصوبه
1. Ross
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شورای عالی انقالب فرهنگی ،1سیاستهای فرهنگی-اجتماعی ورزش زنان کشور مطرح کرده و
بر فراهم آوردن زمینه مشارکت ورزشی زنان با رعایت موازین اسالمی تأکید شده است .همچنین
سیاست های معاونت توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و معاونت زنان ریاست جمهوری بر توسعه
سرانههای ورزش زنان از جمله تأکید دارند .نتایج برخی تحقیقات داخلی و خارجی پیشین نیز با
این پژوهش همراستا بودهاند .راسخ و سجادی ( )2015راهبردهای مختلف مدیریتی ،اقتصادی،
رسانهای و ..را برای توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور پیشنهاد کردهاند .لیندسی و داربی ()2019
همسوسازی و هماهنگی بین استراتژیها را برای توسعه پایدار ورزش پیشنهاد کرده است.
منظر پیمایش توسعه پایدار شامل نیازسنجی توسعه ،مستندسازی تجربیات و مطالعات توسعه
است .در تبیین اهمیت این عامل میتوان گفت که مقدمه مدیریت و توسعه داشتن اطالعات است
و برخورداری از اطالعات نیازمند بهکارگیری روشهای مناسب استخراج اطالعات است .در نتیجه
نیازسنجی ،مستندسازی و مطالعات سه ابزارهای مهم برای پایش توسعه و اقداماتی مانند آمایش
سرزمین هستند .منظر ظرفیتسازی توسعه پایدار شامل چهار رویکرد شبکهسازی محیطی،
استانداردسازی عملکرد ،کارآمدسازی مدیریت و یکپارچهسازی فرایندها بود .برای هر سیستمی
مانند ورزش ،الزم است تا مداخله مثبت و سازنده صورت بگیرد (بنار و همکاران2018 ،؛  ،)44از
این رو ظرفیتسازها و توانمندسازها به دلیل نقشی که در بهبود فرآیندهای ورزشی میتواند
داشته باشند به عنوان متغیرهای تعیین کننده باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرند .در ارتباط
با رویکرد شبکهسازی محیطی میتوان به عنصر رسانه اشاره کرد .برخی تحقیقات داخلی نقش
رسانه و ارتباطات را در توسعه فرهنگ ورزش و اوقات فراغت زنان قابل توجه گزارش کردند
(عبدوی و فخری .)2010 ،همچنین چارچوبهای ارائه شده در خارج از کشور برای توسعه پایدار
ورزش بیانگر این هستند که برنامههای موجود در این زمینه در محوریت قرار دارند (کوتچوار،
 .)2014از این رو می توان گفت که رابطه گزارش شده از پشتوانه نظری و مصدایق محیطی
برخوردار است.
سومین منظر سطح راهبرد از مدل پژوهش مربوط به استراتژی توسعه پایدار است که شامل سه
نوع استراتژیهای واکنشی ،پیشرانی و وضعیتی است .این سه نوع استراتژی منطبق بر اصول
توسعه پایدار در برنامههای بین المللی هستند (زاهدی .)2014 ،در شواهد علمی مشابه ،لیندسی
و داربی ( )2019هم راستای اهداف و استراتژی توسعه ورزش با توسعه پایدار را پیشنهاده کردهاند
که با منظر پیشرانی در مدل پژوهش انطباق دارد .عمده جهتگیریهای موجود در سند 2030
نیز با توسعه ورزش انطباق و همسویی دارند (رمضانینژاد و همکاران .)2019 ،از این رو مدیریت
توسعه پایدار ورزش زنان باید به تناسب و فراخور شرایط محیطی در هر یک از بخشهای کلی
سیستم ورزش زنان بر یکی از این استراتژیها تأکید داشته باشد .اهداف ورزش همسویی باالیی
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با اهداف توسعه پایدار دارد و به طور ویژه هماهنگی سیاستهای اجرایی آن در تحقق این اهداف
مشترك بیشتر نقش را دارد.
سطح عملکرد نیز شامل سه منظر پایدارسازی مشارکت ورزشی زنان ،پایدارسازی منابع ورزش و
توسعه پایدار ورزش زنان بود .در تبیین این منظرها میتوان گفت از آنجا که ورزش زنان و مردان
در کل دو سیستم متفاوت از هم تلقی میشوند ،بنابراین سرمایه گذاری در ورزش زنان نسبت به
مردان (توسعه یافتهتر است) میتواند به نوعی سرمایه گذاری در یک حوزه بالقوهتر محسوب شود.
البته از نظر تحقق اهداف و موفقیت در عملکرد ،سرمایهگذاری بر ورزش زنان دارای ریسک
باالتری از ورزش مردان است .عدالت در توزیع منابع و فرصت مشارکت برای زنان در ورزش برای
توسعه پایدار ورزش زنان به عنوان اصلی ضروری پیشنهاد شده است (اندرسون.)2020 ،1
منظر پایدارسازی مشارکت ورزشی زنان نیز شامل سه بخش ورزش پرورشی ،ورزش همگانی و
ورزش رقابتی زنان است .این سه بخش در واقع همان سطوح عمومی مشارکت در ورزش هستند
که ارتباط تنگاتنگی نیز با هم دارند .به طور مثال ترویج و توسعه پایدار ورزش زنان در سطح
اجتماعات محلی بر توسعه ورزش زنان در سطوح قهرمانی و حرفهای تأثیر باالیی دارد (لیندسی
و داربی .)2019 ،عمده تحقیقات ،مشارکت در ورزش را وابسته به وضعیت معیشتی ،اجتماعی و
اقتصادی با میانجیهای رفتاری و مدیریتی دیگر دانستهاند (بنار و همکاران .)2018 ،همچنین
ورزش در نزد بسیاری از افراد جامعه فی نفسه فعالیتی ارزشمند ،مثبت و مفید ارزیابی میشود و
هر فردی ممکن است برای مدتی کوتاه (چندبار) به فعالیت ورزشی روی بیاورد اما این هدف
اصلی توسعه مشارکت ورزشی نیست ،بلکه فعالیت ورزشی مستمر همراه با نهادینه شدن اثرات
آن به طور اعم و اخص را شکل میدهد (بشارتی و همکاران .)2019 ،در این میان بررسی تحقیقات
خارجی و دیدگاههای موجود در زمینه توسعه پایدار ورزش زنان میتوان گفت چالش اصلی مربوط
به شرکت زنان در ورزشهای رقابتی است.
منظر پایدارسازی منابع ورزش زنان مشتمل بر منابع مالی ،انسانی ،فیزیکی و دانشی بود .مفهوم
اصلی توسعه پایدار داللت بر حفظ و توسعه منابع برای آینده دارد .منابع مورد استفاده در ورزش
نیز از تنوع باالیی برخوردارند که میتوان آنها در چهار دسته کلی مالی ،انسانی ،فیزیکی و دانشی
قرار داد .به طور مشخص برای توسعه و گسترش ورزش زنان نیاز به تنوع منابع مالی موجود است
(شری و همکاران .)2016 ،از طرفی مشارکت ورزشی زنان بیش از هر چیزی به امکانات و خدمات
محیطی وابسته است (صفاری .)2012 ،همچنین در یک دهه اخیر نیز نقش سرمایه انسانی و
دستیابی به دانش و فناوری نوین نیز تعیین کننده مزیت رقابتی در توسعه محسوب میشود .از
این رو پایدارسازی انواع منابع در ورزش زنان میزان پیشبرد سایر اقدامات در توسعه پایدار این
حوزه را تعیین میکند .شواهد علمی در داخل کشور نیز تأییدکننده اهمیت و نقش این منابع
هستند و توسعۀ ورزش را دارای وابستگی مستقیم به عوامل مالی و امکاناتی ،انسانی و تخصصی
1. Anderson
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گزارش کردهاند (منظمی و همکاران2011 ،؛ هاشمی .)2016 ،از این رو جهت تحقق اهداف
توسعه پایدار در ورزش زنان کشور باید از طریق مشارکت و حمایتهای دولتی و عمومی به توسعه
منابع مالی ،امکانات و فضاها ،سرمایه انسانی ،دانش و فناوری اهتمام ورزیده شود.
منظر توسعه پایدار ورزش زنان نیز شامل توسعه اجتماعی ،توسعه نهادی ،توسعه سبز و توسعه
اقتصادی است .در واقع بر اساس تحقیقات مختلف و اسناد بین المللی توسعه پایدار این چهار
بخش اصلی ت وسعه پایدار هستند که بر کارکردهای حوزه ورزش نیز منطبق هستند .امروزه در
میان صاحبنظران حوزه زنان دیگر بحث اهمیت و ضرورت ورزش و توجیه آن برای مردم مطرح
نیست؛ بلکه برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این امر به منظور توسعه پایدار در محورهای چندگانه
آن مهم است .از طرفی دیگر الزم به ذکر است که توسعه پایدار مبنی بر توسعه انسان است.
توسعه پایدار نیاز به آن دارد که بتوان برای تمامی اعضاء جامعه فرصتهای بیشتر و شرایط الزم
برای زندگی سالم ،طوالنیتر و پر محتواتر را فراهم نمود .در این راستا برنامههای ورزشی در جهت
تأمین اهداف توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و ثبات محیطی کمک میکند (غفاری
رهبر و همکاران .)2015 ،در همین راستا بر اساس مدلهای پیشین توسعه ورزش مانند صفاری
( )2012می توان گفت که مشارکت ورزشی زنان در واقع پیامد واکنش عوامل مبتنی بر زنان به
عوامل ساختاری ،رفتاری و محیطی ورزش است.
در نهایت پیامدهای توسعه پایدار ورزش زنان به عنوان آخرین سطح در مدل مورد بررسی قرار
گرفت .کارکردهای ورزش برای زنان چند بعدی هستند اما عمدتاً فراتر از سطح فردی هستند.
در فرهنگ فراغت ایرانیان به چندبعدی بودن فعالیتهای فراغتی بسیار اهمیت داده میشود ،از
این رو فعالیت ورزشی باید بیش از یک کارکرد ارزشمند و ملموس برای شهروندان فراهم کند تا
در سبد خرید و مصرف تفریحی آنها جزو ترجیحات باشد .از منظر برون سیستمی میتوان گفت
که پیامدهای توسعه پایدار ورزش زنان عالوه بر دستاوردهای آشکار فرهنگی و اجتماعی میتواند
در بسیاری از زوایای پنهان عرصههای ملی و فراملی راهگشا باشد و زمینههای شکوفایی این قشر
را فراهم سازد .برای مثال برنامههای ورزشی میتواند با مقابله با تفکرات غلط درباره شایستگی
زنان به کاهش تبعیض و گسترش نقش زنان کمک کند .مهارتها و ارزشهای آموخته شده از
ورزش به ویژه برای دختران مهم است و به آنان که فرصتهای کمتری نسبت به پسران برای
فعالیتهای اجتماعی خارج از خانه دارند اجازه میدهد که مهارتها و ارزشها را در سطحی فراتر
از خانوادهها فرا بگیرند (حمیدی و همکاران .)2011 ،هانکوك و همکاران ( )2013در بررسی
رویکرد جهانی توسعه ورزش زنان گزارش کردند که ورزش ظرفیت تعریف به عنوان برنامهای
برای توسعه پایدار زنان را دارد .رویدادهای ورزشی بسته به حجم پوشش آنها بر توسعه پایدار
محلی نقش دارند (اسچولنکورف .)2012 ،با توجه به ماهیت فعالیتهای ورزشی در بخش زنان
که مؤثر بر ارتقای سالمت جسمانی و روانی بانوان و زمینهساز اصلی تربیت نیروی انسانی سالم
است (برمن .)2015 ،ورزش همگانی موجب افزایش نشاط و بهره وری و ورزش قهرمانی موجب
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زبانزد شدن نامهای فردی ،سازمانی و ملی زنان پیروز میشود .هدف افراد از مشارکت در هر
فعالیت ی کسب دستاوردها و مزایای مورد انتظار است و میزان دستیابی به آنها میزان تدوام
مشارکت را تعیین میکند.
مدل پژوهش را میتوان با سایر مدلهای مرتبط با توسعه ورزش ،توسعه پایدار و ورزش زنان
تطبیق داد .مدل حاضر نسبت به مدلهای ارائه شده در تحقیقاتی مانند حکمتی ( )2017و
سعادتیفرد و همکاران ( )2021برای توسعه ورزش زنان در کشور از جامعیت بیشتری برخوردار
است .از منظر تحلیل سیستمی نسبت به تحقیق قربانی ( )2018دارای تفاوت است اما در عمده
پیامدها و کارکردهای بررسی شده با آن تطابق دارد .عالوه بر این نسبت به تحقیق اسچولنکرف
و سیفکن ( )2019و اندرسون ( )2020از جنبههای تخصصی بیشتری برای ورزش زنان برخوردار
است.
در نهایت میتوان گفت که بر پایه مدل طراحی شده میتوان ورزش زنان را تجزیه و تحلیل کرد
و به نوعی دسته بندی جدید دست یافت که مبتنی بر مطالعات پیشین ،تجارب مدیران و ادراك
متخصصان است؛ این مدل ،میتوان چارچوبی مناسب و بومی برای مطالعات در این حوزه باشد
و به عنوان مقدمهای به منظور پایدار شدن ورزش زنان میتواند مبنای عمل قرار بگیرد .همچنین
مدل ترسیم شده شناختی جامع از سیستم ورزش زنان بر پایه شناسایی عوامل کلیدی و چگونگی
تعامل آنها با یکدیگر پدید میآورد و میتوانند مبنای عقالنی توسعه پایدار آن نیز قرار بگیرند .با
توجه به اینکه به طور پیش فرض ،ورزش زنان نصف اکوسیستم ورزش است؛ مدل ارائه شده به
خوبی میتواند ظرفیت ابعاد مختلف در جذب زنان به سوی ورزش را نشان دهد ،قابلیت ارزیابی
مستمر را ایجاد کند و روشن سازد که مشارکت زنان در ورزش از چه عواملی و به چه صورتی اثر
میپذیرد .یک نهاد مشخص با امکانات گسترده و توانمندى فراوان به تنهایی نمیتواند موجب
توسعه پایدار ورزش زنان شود ،زیرا ورزش یک محصول رفتاری ،فرآوردهای بین بخشى و خروجى
کل یک نظام اجتماعی است.
از منظر ضرورت روششناختی نیز میتوان گفت از آنجا که مبانی اصلی دانش در هر حوزهای بر
پایه مدلهای شناسایی شده مناسب و نه یافتههای جزئی و پراکنده قرار دارد؛ بنابراین مطالعات
مبتنی بر مدل از اهمیت باالیی برای توسعه و مدیریت برخوردارند .زیرا دادهها در قالب مدل
میتوانند کشف ،تبیین و تفسیر شوند .مدلسازی نمیتواند روابط پدیدههای اجتماعی را بهطور
کامل توضیح دهد ،اما درك مکانیسمهای اساسی آن را آسانتر میکند .فقدان مدلهای قابل اتکا
و دارای مصادق عینی در توسعه ورزش زنان محقق را برآن داشت تا با اتکا بر نظرات کارشناسان
مجرب ورزش زنان ،مدل ساختاری توسعه پایدار ورزش زنان را ارائه بدهد .مدل ارائه شده باید
بتواند به خوبی ظرفیت ابعاد مختلف اثرگذار بر توسعه حمایت ورزش زنان را بیشتر نشان دهد.
این مدل نمایش سادهای از ساختار توسعه پایدار ورزش زنان است و در حد خود قادر به تبیین
کارکرد ساختهای اساسی توسعه ورزش زنان است .در همین راستا هدف از مدلسازیهای
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 اقدام به نوع ویژهای از آیندهپژوهی و آیندهنگری است تا،توسعه و جلب حمایت در ورزش زنان
 مرجح، آیندههای محتمل را به آیندههای ممکن،با اتکا به فنون و صورتبندی مدلهای انسانی
.و مطلوب تبدیل نمود
 جزیرهاى عمل،بر این اساس با توجه به اینکه یکى از دالیل عمده ناکارایی برنامههاى فعلی
 نداشتن یک مدل و نقشه نظاممند کلینگر است پیشنهاد میشود که،کردن در حوزه ورزش زنان
در مطالعات و برنامهریزیهای آتی برای توسعه ورزش زنان در کشور الف) از منظر مفهومشناسی
به مفاهیم نوین و کلیدی که عمده آنها در این پژوهش شناسایی شده است توجه جدی شود؛
ب) از منظر روششناختی نیز از روش تحلیل اکوسیستمی و مبتنی بر مدل بر اساس الگوی ارائه
شده در این پژوهش استفاده شود؛ ج) از منظر کاربست نیز این نتایج به صورت برنامه عملیاتی
. راهکارها و ابتکاراتی مورد استفاده قرار گیرد،میتواند در قالب پروژهها
تقدیر و تشکر
در نهایت از تمامی مدیران و کارشنناسنان سنازمانهای حوزه ورزش زنان و مربیان و معلمان
.  صمیمانه تشکر میکنیم،ورزش زن که ما را در انجام این تحقیق یاری کردند
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the factors influencing
performance management in executive sports organizations. The statistical
population of this applied descriptive correlational study was provinces’ physical
education and physical activity office heads, deputies and members of physical
education and sports activities’ office, presidents of sports associations, boards’
chairmen and student sports federation members. Moreover, the statistical sample
was the same as a statistical population (n=147). The researcher-made
questionnaire based on library studies as well as semi-structured interviews were
used as a research tool for this study (four factors, ten aspects, 50 questions).
Content and face validity (by 10 experts’ opinions), convergent validity via
Average Variance Extracted (larger than 0.5), discriminant validity through
Fornel-Larcker Matrix, internal consistency using factor loadings (larger than 0.4)
and Cronbach`s Alpha (larger than 0.7), and composite reliability (larger than 0.7)
were collectively confirmed. For hypothesis testing, SmartPLS software version
3 was utilized. The results showed presented model had an appropriate fitting. In
the path analysis, relationships of contextual factors, knowledge, and
psychological capital as well as organizational engineering had a direct and
significant influence over organizational performance management and clarified
0.26, 0.26, and 0.28% of changes, respectively. Designing, revising, and
1. Email: saharsoheil3@yahoo.com
2. Email: ma_hemati@yahoo.com
3. Email: gholizadeh@guilan.ac.ir
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empowering the mechanisms of influencing factors on performance management
in a certain framework can provide a guarantee and assurance for organizational
missions and goals achievement.

Keywords: Student Sports, Organizational Performance, Sports Organization
Extended Abstract
Background and Purpose
Organizations are considered as social phenomena in a changing environment that
face various challenges. They are among the most important organizational
structures affected by changes in performance management systems. The more
comprehensive, transparent, and cohesive organizational systems such as the
performance management system are (1) designed and implemented according to
the requirements and prerequisites in the organization, the more successful they
are in identifying and providing some practical solutions to organizational
problems (2). Governmental organizations suffer from severe inefficiency in the
field of performance management (3) which part of this inefficiency is how to the
implement this system and another part of the is theoretical gap in this field, which
indicates that most studies are considered with performance measurement and
evaluation approach and performance management is less life-long (4). The
conceptual ambiguity and turmoil in the literature of organizational performance
in the public sector and the distribution of models and contradictions among them
are so much that Siegel and Summer Metter (2008) after studying and analyzing
studies in this field stated that in general, knowledge in this field lacks clear
opinion about the most important explanatory elements for measuring and
evaluating the performance of governmental organizations (5). Marr (2009) as one
of the experts in strategic performance management also acknowledges the
theoretical gap in the field of performance management in the public sector and
confirms the lack of a comprehensive and practical resource in this field (6).
Another problem for organizations is that strategies are constantly changing, but
performance measurement patterns have not changed in the same proportion (7).
Summarizing the studies, a theoretical gap, ambiguity, and confusion for factors
affecting performance management in sports organizations are observed.
Furthermore, a study examining all factors affecting the implementation of
performance management in sports organizations in a coherent, integrated, and
practical method is less visible, and most studies have been conducted
sporadically as case studies. The aim of the current study was to investigate the
factors influencing performance management in executive sports organizations.
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Materials and Methodology
In this applied descriptive correlational study, the statistical population consisted
of heads of physical education departments and sports activities of the provinces
in education, deputies, and members of the physical education and sports activities
office, heads of boards, president of sports associations, and members of the
student sports federation. The sample was the same as the statistical population,
and 147 questionnaires were collected (the return rate was 90.74%). The research
instrument was a researcher-made questionnaire of factors affecting performance
management in sports organizations developed based on library study and semistructured interviews with 14 scientific experts in the field of performance
management in sports organizations as well as senior managers of Iranian sports
organizations in sports education (4 factors, 10 dimensions, 50 items). The face
and content validity of the questionnaire was confirmed via the opinions of experts
and specialists (10 university professors, experts in performance management and
research methods). The convergent validity was approved using the Average
Variance Extracted (AVE) above 0.5, and interaction of more than a structure in
the model with its indices than other structures (divergent validity) using the
Fornel-Larcker Criterion. The index reliability for measuring internal reliability
was evaluated and confirmed using factor loadings coefficients, Cronbach's alpha,
and composite reliability. The operating loads of the gauges in their respective
structures were higher than 0.4, the Cronbach's alpha values, and the combined
reliability were higher than 0.7. The structural equation model (Smart PLS
software version 3) was employed to test the hypotheses. All hypotheses were
tested at p≥0.05.

Results
The goodness of fit (GOF) of the structural model was evaluated using t-value,
effect size (F2), coefficient of determination (R2), and coefficient of predictive
power (Q2). In Table 1, the t-values of the relationship between the dimensions
are >1.96, which are significant, indicating the correct prediction of the
relationships of the research model and as a result the confirmation of the research
hypotheses at a confidence level of 95%. In addition, to represent the magnitude
of the relationship between structures, F2 was used. The results indicated that in
the relationship between the underlying variable with organizational performance
management and the knowledge and psychological capital variable with
organizational performance management, a medium effect, and in organizational
engineering variable with organizational performance management, a small
effect, and in other relationships, a large effect could be observed. To determine
the effect that an exogenous variable had on an endogenous variable, R2 was
applied. The endogenous variable of organizational performance management had
a medium to large fit, and other endogenous variables had a very large fit. To
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indicate the predictability of indicators related to the endogenous structures of the
model, Q2 was utilized. The endogenous variable of performance management had
medium-large predictive power, and other endogenous variables had strong
predictive power. The overall fit of the model was obtained via the GOF
developed by Tenenhaus et al. (2004) via√̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠 × ̅𝑅̅̅2̅ (3) as 0.556. It
indicated that the overall fit of the model was confirmed at a very strong level. In
factor analysis, the main financial dimensions (0.908), human capital (0.901) and
procurement (0.82) factors had a significant role in explaining the background
factor. Besides, behavioral capital dimension (0.967) and intellectual capital
(0.854) had a significant role in explaining knowledge and psychological capital.
Further, administrative smartization (0.898), management system (0.893) and
ecology (0.841) had a significant role in explaining the organizational engineering
factor. In addition, satisfaction and productivity (0.904) and social adaptation
(0.891) had a significant role in explaining organizational performance
management. Analysis of the relationship between the main factors, background
factors, knowledge, and psychological capital, organizational engineering had a
direct positive and significant effect on organizational performance management,
and each was 0.26, 0.26, and 0.28% of the variations.
Table 2- Path coefficient and t-values and effect size of relationships among factors
and with dimensions
Relationship among factors
Path
Effect
t-value
Sig.
F2**
and with dimensions
coefficient
size
Background >- procurement
0.821
26.653
0.001*
2.062
Large
Background >- human capital
0.901
53.068
0.001*
4.322
Large
Background >- financial
0.908
62.320
0.001*
4.674
Large
Background >- organizational
*
0.269
2.709
0.008
0.266 Medium
performance management
Knowledge and
psychological capital >_
0.967
145.251 0.001* 14.467
Large
behavioral capital
Knowledge and
psychological capital >_
0.854
31.051
0.001*
2.695
Large
intellectual capital
Knowledge and
psychological capital >_
0.269
2.099
0.038*
0.224 Medium
organizational performance
management
Organizational engineering0.893
50.027
0.001*
3.955
Large
>management system
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Table 2- Path coefficient and t-values and effect size of relationships among
factors and with dimensions
Relationship among factors
Path
Effect
** 2
t-value
Sig.
F
and with dimensions
coefficient
size
Organizational engineering0.841
35.919
0.001*
2.418
Large
>ecology
Organizational engineering0.898
46.018
0.001*
4.160
Large
>administrative smartization
Organizational engineering>organizational performance
0.281
2.200
0.029*
0.121
Small
management
organizational performance
management>- social
0.891
43.984
0.001*
3.867
Large
adaptation
organizational performance
management>- satisfaction
0.904
37.949
0.001*
4.465
Large
and productivity
*: At the confidence level of 95%, research hypotheses are confirmed.
**: 0.02 is small effect size, 0.15 medium effect size, and 0.35 large effect size.

Discussion
Designing, modifying, and reinforcing the mechanisms of factors affecting
performance management in a specific framework based on the requirements,
vision, mission, goals, and strategies can guarantee realizing organizational
missions and objectives. The Physical Education and Sports Activities Office of
the Ministry of Education and the Student Sports Federation, based on its goals
codified in the Fundamental Transformation Deed, need to implement the
performance management system to obtain feedback and information on the
performance of their programs. It is suggested that the classification obtained for
the factors, dimensions, and components serves as a criterion for the performance
management of sports organizations. Moreover, according to the causal
relationship between the variables in each factor, special attention should be paid
to the dimensions with greater explanatory effects and in each dimension to the
components with greater explanatory effects. Each factor, dimension and
component should be measured accurately in the organization under study.

Keywords: Student Sports, Organizational Performance, Sports Organization
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تحلیل عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمانهای ورزشی
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تاریخ دریافت1399/02/20 :
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمانهای ورزشی بود .این پژوهش
توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود .جامعه آماری پژوهش را رؤسای ادارات تربیتبدنی و
فعالیتهای ورزشی استانها در حوزه آموزش و پرورش  ،معاونین و اعضای دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای
ورزشی ،رؤسای هیئتها ،رئیس انجمنهای ورزشی و اعضای فدراسیون ورزش دانشآموزی تشکیل میدادند
که نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد ( 147نفر) .ابزار پژوهش پرسشنامه محققساخته بر
اساس مطالعه کتابخانهای و مصاحبههای نیمه هدایتشده بود ( 4عامل 10 ،بعد 50 ،گویه) .روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه به وسیله متخصصان ( 10نفر) ،روایی همگرا با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده
(باالتر از  ،)0/5روایی واگرا با استفاده از ماتریس فورنل-الرکر ،سنجش پایایی درونی با استفاده از ضرایب
بارهای عاملی (باالتر از  ،)0/4آلفای کرونباخ (بیشتر از  )0/7و پایایی ترکیبی (بیشتر از  )0/7تأیید شد .جهت
آزمون فرضیات از نرمافزار اسمارت پی.ال.اس نسخه  3استفاده شد .نتایج نشان داد مدل ارائه شده دارای
برازش مناسبی بود .در تحلیل مسیر روابط ،عوامل زمینهای ،سرمایه دانشی-روانشناختی و مهندسی سازمان
به طور مستقیم اثر مثبت و معنادار ی بر مدیریت عملکرد سازمانی دارند و هر کدام به ترتیب ،0/26 ،0/26
 0/28درصد از تغییرات آن را تبیین میکند .طراحی ،اصالح و تقویت سازوکارهای عوامل اثرگذار بر مدیریت
عملکرد در چارچوب مشخص و معین میتواند تضمینکننده و اطمینان بخش تحقق مأموریتها و اهداف
سازمانی باشد.
واژگان کلیدی :ورزش دانشآموزی ،عملکرد سازمانی ،سازمان ورزشی
1. Email: saharsoheil3@yahoo.com
2. Email: ma_hemati@yahoo.com
3. Email: gholizadeh@guilan.ac.ir
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مقدمه
هر سازمانی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود در محیط پویا ،نیاز مبرم
به نظام سنجش و مدیریت عملکرد دارد ،از سوی دیگر نبود نظام مدیریت و سنجش عملکرد در یک
سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و بیرون سازمان تلقی میگردد که در نتیجه
مرگ سازمان را در پی خواهد داشت (رضائیان و گنجعلی .)323 ،2017 ،مدیریت عملکرد سازمانی را
میتوان فرآیندی استراتژیک و یکپارچه و مستمر تعریف کرد که شامل مجموعهای به هم پیوسته از
سیاستها ،اقدامات و فعالیتها برای مدیریت امور ،مسئولیتهای شغلی و رفتاری (فرآیند نظمدهی
به منابع ،سیستم و کارمندان سازمانها) و شناسایی ،اندازهگیری و توسعه عملکرد افراد و گروهها ،به
منظور پیدایش محیط مطلوبتر کاری ،تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات ،افزایش سطح استفاده
بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوهای اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی
میباشد که موفقیت پایدار سازمانها را فراهم میکند (حمیدی و وحدانی .)24 ،2019 ،رویکردهای
ذینفعان چندبعدی بیان می دارد که وظیفه کلیدی مدیریت این است که میان منافع ذینفعان که
دارای همپوشانی و تضاد با یکدیگر است قضاوت نماید تا بتواند از افزایش بیش از اندازه اطالعات
عملکرد و مشکالت این زیادی اطالعات در موقع تصمیمگیری جلوگیری نماید و همراستا با آن فرضیه
مبنایی و کلیدی کارت امتیازی متوازن این است که سنجش عملکرد باید کامالً متناسب با راهبردها
باشد تا همراستایی اهداف راهبردی با کنشهای سازمانی را تسهیل نماید .عالوه بر این باید اهداف و
شاخصهای عملکرد به گونهای تعیین شوند که پیوندهای علی و معلولی میان جنبههای مالی و
غیرمالی عملکرد که نشاندهنده نیازمندیها و خواستههای ذینفعان چندگانه است قابل رویت و قابل
مدیریت شوند .اما رویکرد نهادی موضوعاتی همچون حجم انبوه اطالعات ،نبود ثبات و تبعیت محدود
از منطق ابزاری را جزء الزم و طبیعی در مدیریت فشارهای متضاد ذینفعان میداند و رویکرد نوین
یادگیری چنین پدیدههایی را از فرآیندهای مهم یادگیری میدانند که در سازمانهایی که مدیریت
عملکرد را تجربه میکنند ،قوت میگیرند .مادل 1معتقد است میتوان از رویکردهای نهادی و ذینفعان
برای تعیین سنجههای مناسب برای پیامد و اثربخشی کمک گرفت و مدیریت عملکرد زمانی معنادارتر
و مناسبتر میگردد که پیشرانهای علی پیامدها که در الیههای زیرین قرار دارند نیز مورد توجه
واقع شوند؛ این در واقع چیزی شبیه به رویکرد متوازن به مدیریت عملکرد است و رویکرد یادگیری
نوین می تواند در بررسی نیروهایی که از تمایل به سمت همسانسازی و تجدید فعالیتهای مدیریت
عملکرد پشتیبانی میکنند و نیز در بررسی تنشهای بالقوه میان چنین نیروهایی ،چارچوب مکمل
مناسبی برای تئوری نهادی باشد (مادل .)46-57 ،2005 ،مدیریت عملکرد با ایجاد محیطی مشارکتی
1. Modell
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و ابالغ اهداف سازمانهای ورزشی به کارکنان و راههای دستیابی به آنها و همچنین برقراری جلسات
ارزیابی و هدایت کارکنان و نیز با بهرهگیری از سیستمهای پرداخت بر مبنای عملکرد ،باعث ایجاد
همسویی اهداف کارکنان و سازمان میشود و بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد .در چنین نظامی
افراد احساس تعلق خاطر بیشتری به سازمان میکنند .انجام رضایتبخش امور محوله توسط کارکنان
باعث بهبود عملکرد سازمان میشود .بنابراین ،تعهد دو سویه بین کارکنان و سازمان ایجاد میشود که
نتیجه آن بهبود عملکرد ،کارایی و بهرهوری سازمان است .یک نوع هماهنگی بین اهداف کارکنان و
اهداف سازمانی ایجاد می شود که هر چه کارکنان برای تحقق اهداف سازمانی بیشتر تالش کنند،
اهداف خودشان نیز که آمیزهای از دریافتهای جبرانی و احترام بیشتر است ،بیشتر محقق میشود و
از سوی دیگر ،سازمان نیز با افزایش بهرهوری که به دست میآورد بهتر میتواند در محیط رقابتی به
کسب درآمد بپردازد و پرداختهای جهانی و تسهیالت بهتری را در اختیار نیروی انسانی خود قرار
دهد (معصومی .)24 ،2017 ،کاساله و همکاران )2018( 1در بررسی مدیریت عملکرد سازمانهای
ملی ورزشی یک مدل جامع از مدیریت عملکرد برای سازمانهای ملی ورزشی با پشتیبانی تئوریهای
سازمانی ذینفعان ،وابستگی به منابع ،نظریههای کاری سازمانی و نهادی ارائه میدهد .این مطالعه از
اولین مطالعاتی است که رویکردی جامع و چندسطحی به مدیریت عملکرد در سازمانهای ملی ورزش
دارد و عناصر خاصی را که نقش مهمیدر مدیریت عملکرد دارد را در چارچوب کالن ،مزو و میکرو
برای توصیف تأثیرات محیطی خارجی و داخلی به تصویر میکشد .نتایج نشان داد توانایی سازمانهای
ملی ورزش برای پاسخگویی به پویاییهای محیط بیرونی خود با اجرای فرآیندهای سازمانی که منابع
موجود را تشکیل میدهند و طرحهای ساختاری آنها بر مدیریت عملکرد آنها تأثیر میگذارد .عالوه بر
این ،توانایی افراد در سازمانهای ملی ورزش برای ایجاد محیطهای فعال برای مدیریت عملکرد ،بر
کارآیی و اثربخشی سازمان تأثیر دارد .برث و همکاران )2018( 2در بررسی رویکردها و روشهای مورد
استفاده برای سنجش عملکرد سازمانی در دستگاههای حاکم بر ورزش ملی از سال  1986تا 2014
بیان داشتند دستگاههای حاکم بر ورزش باید به عنوان سیستمهای طبیعی و باز با سطوح مختلف
مورد توجه قرار گیرند و محدودیتهایی در مدلهای موجود عملکرد سازمانی وجود دارد .برای توسعه
مدلها بایستی به نتایج و تأثیرات و سطوح خرد سازمان نیز توجه بیشتری نمود و تشخیص عوامل
برای عملکرد و مدیریت سازمانی ضروری است .مدلسازی چندسطحی نه تنها در ارائه نتایج قابل
اطمینانتر امیدوارکننده است ،بلکه در تقویت درک ما از عملکرد سازمانی و در نتیجه نحوه مدیریت
آن نیز امیدوارکننده است.
1. Kasale et al
2. Barth et al

250

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،9شماره  ،24پاییز 1400

ویلیام و همکاران )2014( 1اشاره میکند که شناخت جامع از سیستم مستلزم شناسایی همه عوامل
اثرگذار و تشخیص روابط بین آنها است .مدیریت عملکرد ابتدا باید توان و منابع خود را بر اساس
معیارها و استانداردها بشناسند تا بر اساس آن بتواند به فعالیت در بازار رقابتی بپردازند .امروزه
پیاده سازی یک راهبرد در مدیریت عملکرد نیازمند تشخیص میزان آمادگی آن سازمان است .فلچر و
آرنولد )2011( 2در مقالهای درباره مدیریت و رهبری در ورزش قهرمانی ،عملکرد  13سازمان ورزشی
را تجزیه و تحلیل میکنند و  4بعد عملکردی را برای بررسی مدیریت عملکرد در نظر میگیرند که
این ابعاد عبارتند از بُعد اول چشمانداز که مهمترین آن شامل توسعه چشمانداز ،عوامل مؤثر بر
چشمانداز ،چشمانداز مشترک؛ بُعد دوم عملیاتی و اجرایی که شامل عملکرد مالی ،استراتژی رقابتی و
برنامهریزی آموزشی ،انتخاب ورزشکاران ،نتایج و مقررات؛ بُعد سوم جامعه که شامل مدیریت
کارگزینی ،خطوط ارتباطی و مکانیزم بازخورد و بُعد چهارم فرهنگ شامل آگاهیها ،محیط تیمی و
سازمانی .شیبوری و موری )2006( 3در بررسی  10سازمان ورزشی المپیک استرالیا با استفاده از
رویکردهای رقابتی برای سنجش اثربخشی سازمانهای ورزشی ،مدیریت عملکرد را شامل ابعاد
بهرهوری ،انعطافپذیری ،منابع ،برنامهریزی ،اطالعات و ثبات دانستند .بیل و رابینسون )2007( 4در
بررسی مدیریت عملکرد در  11سازمان ورزشی فرانسه چارچوبی برای مدیریت عملکرد سازمانی مبتنی
بر ترکیب عملکرد استراتژیک و ترکیب عملکرد عملیاتی ارائه میدهد .مدیریت عملکرد را شامل 5
بُعد عملکرد ،سیستم دولتی ،موقعیت صنعت ،کیفیت عامل شبکه ،تسهیلکننده ،بازدارنده دانستند.
باباییزکلیکی و همکاران ( )2015در طراحی الگوی پیادهسازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در
سازمان های خدماتی بیان داشتند که عوامل بسترساز درون سازمانی بیشترین نقش را در تعریف و
تبیین پیادهسازی کارآمد نظام مدیریت داشتند .قنبری و همکاران ( )2016در مقالهای تحت مدیریت
عملکرد ،چالش های فراروی و تئوری پیچیدگی بیان داشتند مدیریت عملکرد در بخش دولتی همچنان
با مشکالت بزرگی مواجه هست و تجدیدنظر در شیوههای موجود برای جلوگیری از اثرات منفی به
کارگیری آن ضروری است.
اهمیت انجام تحقیقات پیرامون قابلیتهای عملکردی سیستم یک سازمان از آنجا ناشی میشود که
مراکز در پیاده سازی راهبرد مدیریت عملکرد نیازمند شناخت جامع و چندسطحی هستند .بیشتر
تحقیقات مدیریت عملکرد در سازمان نشان داده است که سازمانها آشنایی کافی با مبانی و اصول
تخصصی مدیریت عملکرد ندارند .به دلیل اینکه عملکرد مناسب در جوامع دارای قدرت و دامنه
1. Williams et al
2. Fletcher & Arnold
3. Shilbury & Moore
4. Bayle & Robinson
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اثرگذاری باال هستند انجام تحقیق در این خصوص بسیار حائز اهمیت است .مدیریت عملکرد به منظور
دستیابی به نتایج و پیامدهای مورد انتظار در سازمان های ورزشی بسیار حائز اهمیت است .توجه به
سیستم مدیریت عملکرد در سازمانهای ورزشی وابسته به آموزش و پرورش کشور به عنوان یکی از
زیربنایی ترین نهادهای ورزشی کشور اهمیت دو چندانی دارد .مرور ادبیات نشان میدهد مباحث
عملکرد به طور کلی در مدیریت و به طور خاص در مدیریت ورزشی بیشتر با رویکرد سنجش و ارزیابی
مطرح شده و رویکرد مدیریت عمر کمتری دارد .اوبویل )2015( 1در مطالعهای مروری در مورد عملکرد
سازمانی در بین سازمانهای ورزشی بیان داشت مطالعات انجام شده بین سالهای  1986و ،2014
بیشتر بر روی سنجش عملکرد تا مدیریت عملکرد متمرکز شدهاند .اوبویل و حسن )2015( 2در
مطالعهای روی سازمانهای ملی ورزش نیوزلند نشان دادند که مدیریت عملکرد در مراحل تحولی بود،
در برخی سازمانها اجرا میشد و در برخی دیگر اصالً مدیریت عملکرد را اجرا نمیکردند .اوبویل و
حسن ( )2014نشان میدهند بیشتر مطالعات با تمرکز بر معیارهای مختلف سنجش عملکرد موجود
است و مطالعات در مورد مدیریت عملکرد از دیدگاه سازمانی نیاز به بررسی جامعتر دارد .روشهای
تکراری در مطالعات موجود همراه با محدودیتها ،شکافهای واضحی را برای تحقیقات آینده برای
کشف و در نتیجه تسهیل توسعه سطح جدیدی از درک و توسعه تئوری در این زمینه نوظهور از
مدیریت ورزشی ایجاد میکند .وحدانی و همکاران ( )2017استقرار و توسعه نظام مدیریت عملکرد را
از استراتژی الزم برای تربیتبدنی و فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش عنوان نمودند .حمیدی و
همکاران ( )2018توسعه نظام مدیریت عملکرد را از اولویتهای راهبردی در فدراسیون ورزش
دانشآموزی بیان کردند .از آنجا که ابعاد عملکرد در سازمانهای مختلف ،متفاوت است ،هر سازمان
باید متناسب با اقتضائات و بر اساس چشمانداز ،مأموریت ،اهداف کالن و راهبردهای خود به سئوال
چیستی عملکرد خویش پاسخ دهد و ابعاد عملکرد خود را تبیین کند و پس از آن به طراحی شاخصها
و سنجههای مناسب همت گمارد .چه بسا عاملی که در سازمانی ،اثری محوری بر عملکرد دارد اما در
سازمان دیگری چندان مهم نیست .با این وصف ،میتوان ادعا کرد که ادبیات مدیریت عملکرد در
سازمان های ورزشی هنوز بلوغ نیافته و مسائل و موضوعات بسیاری برای پژوهش در این عرصه باقی
است .سئوالی که در این پژوهش مطرح است این است که مؤلفههای مؤثر بر مدیریت عملکرد در
سازمانهای چه ساختاری دارند.

1. O'Boyle
2. Hassan
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روشپژوهش
تحقیق حاضر از نظر چگونگی گردآوری دادهها توصیفی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی
است ،زیرا هدف کشف رابطه میان متغیرها است که به صورت پیمایشی انجام شد .به لحاظ هدف
تحقیق کاربردی در محدوده زمانی سال  1397تا  1398انجام شده است.
جامعه آماری  172نفر شامل رئیس و اعضای فدراسیون ورزش دانشآموزی ( 12نفر) ،رؤسای
هیئتهای ورزشی دانشآموزی استانها ( 32نفر) ،رئیس و دبیر انجمنهای ورزشی دانشآموزی کشور
( 41نفر) ،معاون و اعضای دفتر تربیتبدنی و سالمت آموزش و پرورش ( 23نفر) ،معاونین تربیتبدنی
و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استانها ( 32نفر) ،رؤسای ادارات تربیتبدنی و فعالیتهای
ورزشی استانها ( 32نفر) بودند .به علت اینکه  9نفر در سازمان دو مسئولیت داشتند و استان
کهگیلویه و بویراحمد فاقد رئیس اداره بود ،جامعه آماری در نهایت  162نفر شامل رئیس و اعضای
فدراسیون ورزش دانشآموزی ( 12نفر) ،رؤسای هیئتهای ورزشی دانشآموزی استانها ( 28نفر)،
رئیس و دبیر انجمنهای ورزشی دانشآموزی کشور ( 41نفر) ،معاون و اعضای دفتر تربیتبدنی و
سالمت آموزش و پرورش ( 23نفر) ،معاونین تربیتبدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استانها
( 32نفر) ،رؤسای ادارات تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی استانها ( 26نفر) بودند .حجم نمونه آماری
برابر با جامعه آماری ( 162نفر) در نظر گرفته شد .لینک پرسشنامه اینترنتی طراحی شد و با استفاده
از سایت کافه پردازش ،از طریق راههای ارتباطی اینترنتی برای افراد ارسال شد .از این تعداد 147
پرسشنامه پاسخ داده شده جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد (نرخ بازگشتی پرسشنامه90/74 :
درصد) .مطابق قاعده بارکالی و همکاران )1995( 1حداقل حجم نمونه الزم برای استفاده از روش
اسمارت پی .ال .اس 2بر طبق روش اول برابر است با بزرگترین مقدار حاصل از  10ضرب در تعداد
شاخصهای مدل اندازهگیری که دارای بیشترین شاخص در میان مدلهای اندازهگیری مدل اصلی
پژوهش است (در این پژوهش  .)100=10×10بر طبق روش دوم برابر است با  10ضرب در بیشترین
روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط میشوند (در این پژوهش
 .)30=3×10بنابراین تعداد پرسشنامههای جمعآوری شده جهت تجزیه و تحلیل دادهها با تعداد قابل
کفایت جهت مدلسازی معادالت ساختاری برای نرم افزار اسمارت پی .ال .اس در این پژوهش مطابقت
دارد.
پرسشنامه محققساخته عوامل اثرگذار بر سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از مطالعه کتابخانهای
نظامند و مصاحبه اکتشافی نیمه هدایت شده با  14نفر از متخصصان علمی در زمینه مدیریت عملکرد
1. Barclay et al
2. Smart PLS
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در سازمانهای ورزشی و نیز مدیران فوقانی سازمانهای ورزشی در حوزه ورزش آموزش و پرورش
ایران بهدست آمد .پس از جمعبندی و تحلیل نتایج مطالعات کتابخانهای و نشستهای خبرگی
متغیرهای نهایی شناسایی و پرسشنامه در دو بخش شامل اطالعات جامعهشناختی نمونههای پژوهش
و عوامل اثرگذار بر سیستم مدیریت عملکرد در مقیاس لیکرت پنج ارزشی (بسیار کم= 1تا بسیار
زیاد= )5طراحی شد.
1
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان ( 10نفر از اساتید
دانشگاهی متخصص در حوزه مدیریت عملکرد و روش تحقیق) مورد تأیید قرار گرفت .میزان
همبستگی یک سازه با شاخصهای خود (روایی همگرا) با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده2
باالتر از  0/5و تعامل بیشتر یک سازه در مدل با شاخصهایش نسبت به سازههای دیگر (روایی واگرا)
با استفاده ماتریس فورنل -الرکر 3مورد تأیید قرار گرفت .پایایی 4شاخص برای سنجش پایایی درونی
با استفاده از سه معیار ضرایب بارهای عاملی ،5آلفای کرونباخ 6و پایایی ترکیبی 7بررسی و مورد تأیید
قرار گرفت .بارهای عاملی سنجهها در سازه مربوط به خود باالتر از  ،0/4مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی بیشتر از  0/7بود .میتوان اذعان نمود که تمامی شاخصها از پایایی درونی مناسبی برخوردار
بودهاند (جدول  2 ،1و.)3
جدول  -1روایی و پایای ابعاد/عوامل پرسشنامه
ابعاد/عوامل
سرمایه انسانی
مالی
تدارکاتی
هوشمندسازی اداری
سیستم مدیریت
محیط شناسی
سرمایههای فکری
سرمایههای رفتاری

میانگین واریانس استخراج شده*

آلفای کرونباخ**

پایایی ترکیبی**

0/585
0/653
0/687
0/604
0/607
0/702
0/555
0/561

0/809
0/821
0/846
0/867
0/869
0/788
0/799
0/912

0/870
0/882
0/897
0/901
0/902
0/876
0/862
0/927

1. Face & Content Validity
)2. Average Variance Extracted (AVE
3. The Fornel-Larcker Criterion
4. Reliability
5. Loadings
6. Cronbach's Alpha
7. Composite Reliability
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ادامة جدول  -1روایی و پایای ابعاد/عوامل پرسشنامه
ابعاد/عوامل

میانگین واریانس استخراج شده*

آلفای کرونباخ**

پایایی ترکیبی**

انطباق اجتماعی
رضایت-بهرهوری
زمینهای
دانشی و روانشناختی
مهندسی سازمان
مدیریت عملکرد سازمانی

0/663
0/572
0/770
0/832
0/827
0/805

0/745
0/750
0/909
0/923
0/923
0/826

0/855
0/842
0/909
0/908
0/934
0/892

* :حد مطلوب متوسط واریانس استخراج شده بیشتر از 0/5
** :حد مطلوب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از 0/7
جدول  -2روایی واگرا با استفاده ماتریس فورنل -الرکر
انطباق اجتماعی

تدارکاتی

رضایت و بهرهوری

سرمایه انسانی

رفتاری

سرمایههای

سرمایههای فکری

سیستم مدیریت

مالی

محیط شناسی

اداری

هوشمندسازی

انطباق
اجتماعی
تدارکاتی
رضایت و
بهرهوری
سرمایه انسانی
سرمایههای
رفتاری
سرمایههای
فکری
سیستم
مدیریت
مالی
محیطشناسی
هوشمندسازی
اداری

0/814
0/594

0/829

0/612

0/469

0/757

0/573

0/573

0/465

0/765

0/744

0/522

0/419

0/540

0/749

0/590

0/545

0/472

0/605

0/694

0/745

0/682

0/542

0/451

0/585

0/739

0/689

0/779

0/553
0/551

0/617
0/608

0/497
0/348

0/770
0/528

0/494
0/612

0/629
0/597

0/602
0/670

0/808
0/562

0/838

0/675

0/688

0/585

0/672

0/655

0/679

0/649

0/670

0/675

0/777
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جدول  -3پایایی درونی پرسشنامه با استفاده از ضرایب بارهای عاملی
عوامل

مؤلفهها

ابعاد

بار عاملی

سرمایه انسانی
زمینهای

مالی
تدارکاتی

برنامهریزی نیروی انسانی ،کارمندیابی
افزایش تواناییهای بالقوه و تخصصگرایی
جبران خدمات کارکنان
حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در سازمان
فعالیتهایی به منظور ارتقا و بهبود نیروی انسانی در سازمان
تأمین مالی (درآمدزایی)

0/548
0/529
0/856
0/913
0/883
0/795

مدیریت هزینهها

0/810

مدیریت بر بودجه جاری

0/879

مدیریت بر بودجه عمرانی

0/742

تجهیزات و تسهیالت و امکانات ورزشی

0/729

تجهیزات و تسهیالت و امکانات غیرورزشی

0/849

هوشمند سازی اداری
مهندسی سازمان

سیستم مدیریتی
محیط شناسی

زیرساختهای فضاهای ورزشی

0/874

زیرساختهای فضاهای غیرورزشی

0/855

میزان پذیرش سازمان در رابطه با شبکه و ارتباطات داخلی

0/798

میزان پذیرش سازمان در رابطه با شبکه و ارتباطات خارجی

0/743

میزان پذیرش سازمان در دستیابی به بانکهای اطالعاتی

0/862

وجود بانکهای اطالعاتی

0/817

وجود سیستمهای حسابرسی و حسابداری

0/686

وجود سیستمهای اطالعات مدیریت

0/745

مشخص بودن اهداف سازمانی با نمایش چشمانداز از سازمان

0/825

مقصود و منظور منحصر بفرد از ایجاد سازمان

0/781

سازماندهی و ساختار سازمانی مناسب

0/866

مرتبط ساختن اجزا سازمان با یکدیگر برای کسب هدف مشترک

0/708

تطبیق طریق عملیات انجام شده با فعالیتهای برنامهریزی شده

0/783

ارزیابی ،سنجش و مدیریت بهتر و باالتر

0/700

قدرت کنار آمدن با شرایط محیطی سازمان برای رسیدن به اهداف سازمان

0/862

وجود زمینههای ذهنی و عینی برای تطبیق قانون

0/849

کاهش اختالف بین نقشها ،هدفها ،و عالیق یک یا چند نفر و یا چند گروه

0/806
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ادامة جدول  -3پایایی درونی پرسشنامه با استفاده از ضرایب بارهای عاملی
عوامل

مؤلفهها

ابعاد

بار عاملی

سرمایههای فکری
سرمایه دانشی و روانشناختی

سرمایههای رفتاری

مدیریت عملکرد سازمانی

اجتماعی

انطباق

رضایت و بهرهوری

بهرهبرداری و توسعه مزایای دانش یک سازمان با نگاهی به پیشبرد اهداف
سازمان

0/710

توانایی سازمان در کشف خطاها و اصالح آنها و تغییر دانش

0/681

استفاده از دانش فنی و اجرایی جدید

0/789

استعداد به کارگیری مهارتها و تواناییها در محیطهای مختلف

0/787

کنار گذاشتن آگاهانه دانش

0/754

تقویت نگرشهای مثبت شخص نسبت به سازمان

0/629

واکنشهای مثبت شناختی ،عاطفی و سنجشی افراد ،نسبت به شغلشان

0/764

طریقی را که رهبر ،از نفوذش برای کسب اهداف استفاده میکند.

0/766

توانایی پاسخ به تغییرات پیشبینی نشده

0/754

شکل الگوهای رفتاری کارکنان

0/767

احساس تعهد درونی به منظور رعایت الزامات در ارتباط با کار بدون سیستم
نظارتی

0/690

مسئولیت و تعهد افراد در جهت اجرای خطمشیهای سازمان و عملکرد باال

0/815

احساس پایبندی فرد به وظایفی که خود را ملزم به انجام دادن آن میداند.

0/772

حمایت و احساس باورهای تعمیمیافته افراد در سازمان

0/786

بیان ایدهها ،نظرات و اطالعات راجع به مشکالت سازمانی

0/734

توانایی شناخت دقیقی از سیستمهای اجتماعی و بهبود آنها

0/755

مجموعه وظایف و تعهدات یک سازمان در جهت حفظ و مراقبت از آنها

0/838

عدم رفتارهای منفی و یا تحلیل برنده

0/846

کیفیت خدمات

0/748

افزایش احتمال موفقیت در انجام وظیفه در سازمان

0/778

کارایی

0/798

اثربخشی

0/699

در بخش توصیفی از فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد به منظور طبقهبندی و خالصه
نمودن دادههای خام و در بخش استنباطی از آزمون آماری کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی
چگونگی توزیع دادهها و تحلیل عاملی با روش حداقل مربعات جزئی برای بررسی برازش مدل تحقیق
استفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری اس .پی .اس .اس 1نسخه 23
1. SPSS
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و مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی .ال .اس نسخه  3انجام پذیرفت.
کلیه فرضیهها در سطح  p≥ 0/05آزمون شدهاند.
نتایج
در جدول  4فراوانی و درصد فراوانی سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت و سمت افراد نمونه آماری آورده
شده است .از میان  147نفر نمونه آماری مورد مطالعه  117نفر ( )79/6مرد و  30نفر ( )20/4زن
بودند .بیشترین گروه سنی و تحصیالت مربوط به گروه سنی  50-41سال با  77فراوانی ( )52/4و
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد با  99فراوانی ( )67/3بود.
جدول  -4فراوانی و درصد فراوانی ویژگیهای دموگرافیک نمونه آماری پژوهش
کل نمونه آماری
ویژگیهای دموگرافیک

( 147نفر)
(درصد فراوانی)

سن
جنسیت
سطح
تحصیالت

سمت

 40-30سال
 50- 41سال
 51سال به باال
زن
مرد
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
کارشناس
رئیس اداره/هیئت
معاون /رئیس و دبیر
انجمن

معاونت تربیتبدنی

فدارسیون ورزش

و سالمت

دانشآموزی

( 75نفر)

( 72نفر)

(درصد فراوانی)

(درصد فراوانی) فراوانی

فراوانی

فراوانی

(56 )38/1
(77 )52/4
(14 )9/5
(30 )20/4
(117 )79/6
(16 )10/9
(99 )67/3
(32 )21/8
(31 )21/1
(48 )32/7

(26 )34/7
(40 )53/3
(9 )12/0
(12 )16/0
(63 )84/0
(7 )9/3
(49 )65/3
(19 )25/3
(23 )30/7
(21 )28/0

(30 )41/7
(37 )51/4
(5 )6/9
(18 )25/0
(54 )75/0
(9 )12/5
(50 )69/4
(13 )18/1
(8 )11/1
(27 )37/5

(68 )47/2

(31 )41/3

(37 )51/4

نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف با استفاده از نرم افزار اس .پی .اس .اس نشان داد که آماره
کلموگروف-اسمیرنوف در همه ابعاد در شاخصهای اندازهگیری شده معنادار بود .بنابراین فرض نرمال
بودن توزیع جامعه آماری با ضریب  0/95اطمینان پذیرفته نمیشود .لذا توزیع تمام دادهها غیرنرمال
است و برای بررسی ارتباط فرضیههای آماری مربوط از روش مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده
از نرمافزار اسمارت پی .ال .اس استفاده شد.
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برازش مدل ساختاری با استفاده از معیارهای ضرایب معناداری تی ،1اندازه اثر ،2ضریب تعیین 3و
ضریب قدرت پیشبینی 4مورد بررسی قرار گرفت .در جدول  5مقادیر ضرایب معناداری تی روابط بین
ابعاد بزرگتر از  1/96و معنادار است که حاکی از پیشبینی صحیح روابط مدل پژوهشی و در نتیجه
تأیید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  %95است .همچنین برای نشان دادن شدت رابطه میان
سازهها از معیار اندازه اثر استفاده میشود که نتایج نشان میدهد در رابطه متغیر زمینهای با مدیریت
عملکرد سازمانی و متغیر سرمایه دانشی و روانشناختی با مدیریت عملکرد سازمانی اثر متوسط و
متغیر مهندسی سازمان با مدیریت عملکرد سازمانی اثر کوچک و در سایر روابط اثر بزرگ را مشاهده
میکنیم.
جدول  -5ضریب مسیر و ضرایب معناداری تی و اندازه اثر روابط بین عوامل با هم و با ابعاد
رابطه بین عوامل با هم و با ابعاد

ضریب
مسیر

ضریب
معناداری
تی
26/653
53/068
62/320
2/709

زمینهای  >-تدارکاتی
زمینهای  >-سرمایه انسانی
زمینهای  >-مالی
زمینهای  >-مدیریت عملکرد سازمانی
سرمایه دانشی و روانشناختی _> سرمایههای
145/251 0/967
رفتاری
سرمایه دانشی و روانشناختی _> سرمایههای
31/051 0/854
فکری
سرمایه دانشی و روانشناختی _> مدیریت
2/099 0/269
عملکرد سازمانی
50/027 0/893
مهندسی سازمان  >-سیستم مدیریت
35/919 0/841
مهندسی سازمان  >-محیط شناسی
46/018 0/898
مهندسی سازمان  >-هوشمندسازی اداری
2/200 0/281
مهندسی سازمان  >-مدیریت عملکرد سازمانی
43/984 0/891
مدیریت عملکرد سازمانی  >-انطباق اجتماعی
37/949 0/904
مدیریت عملکرد سازمانی>-رضایت و بهره وری
* :در سطح اطمینان  %95فرضیههای پژوهش تأیید میشود.
** 0/02 :اندازه اثر کوچک 0/15 ،اندازه اثر متوسط 0/35 ،اندازه اثر بزرگ
0/821
0/901
0/908
0/269

سطح
معناداری

اندازه
**
اثر

میزان
اندازه اثر

*0/001
*0/001
*0/001
*0/008

2/062
4/322
4/674
0/266

بزرگ
بزرگ
بزرگ
متوسط

*0/001

14/467

بزرگ

*0/001

2/695

بزرگ

*0/038

0/224

متوسط

*0/001
*0/001
*0/001
*0/029
*0/001
*0/001

3/955
2/418
4/160
0/121
3/867
4/465

بزرگ
بزرگ
بزرگ
کوچک
بزرگ
بزرگ

1. T-values
)2. Effect Size (F2
3. R2
4. Q2
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برای نشان دادن تأثیری که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا میگذارد از معیار ضریب تعیین
استفاده میشود که متغیر درونزای مدیریت عملکرد سازمانی از برازش متوسط به باال و سایر
متغیرهای درونزا از برازش قوی برخوردار هستند .برای نشان دادن قابلیت پیشبینی شاخصهای
مربوط به سازههای درونزای مدل از ضریب قدرت پیشبینی استفاده میشود که متغیر درونزای
مدیریت عملکرد از قدرت پیشبینی متوسط به باال و سایر متغیرهای درونزا از قدرت پیشبینی قوی
برخوردار هستند (جدول .)6
جدول  -6معیار ضریب تعیین و ضریب قدرت پیشبینی
ابعاد/عوامل
سرمایه انسانی
مالی
تدارکاتی
هوشمندسازی اداری
سیستم مدیریت
محیط شناسی
سرمایههای فکری
سرمایههای رفتاری
انطباق اجتماعی
رضایت-بهره وری
زمینهای
دانشی و روانشناختی
مهندسی سازمان
مدیریت عملکرد
سازمانی

ضریب تعیین

میزان

ضریب قدرت پیشبینی

قدرت

*

برازش

**

پیشبینی

0/812
0/824
0/673
0/806
0/798
0/707
0/729
0/935
0/795
0/817
برونزا
برونزا
برونزا

قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
-

0/470
0/533
0/449
0/479
0/475
0/492
0/399
0/518
0/519
0/461
برونزا
برونزا
برونزا

قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
-

0/564

متوسط

0/264

متوسط

* 0/19 :برازش ضعیف 0/33 ،برازش متوسط 0/67 ،برازش قوی
** 0/02 :قدرت پیشبینی ضعیف 0/15 ،قدرت پیشبینی متوسط 0/35 ،قدرت پیشبینی قوی

برازش کلی مدل با استفاده از شاخص جی .اُ .اف 1که توسط تننهاوس و همکاران )2004( 2بر اساس
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ ابداع شد ،مقدار  0/556بهدست آمد که نشان میدهد برازش
فرمول ̅𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠 × ̅𝑅̅̅2
کلی مدل در حد بسیار قوی مورد تأیید قرار گرفت.
)1. Goodness of Fit (GOF
2. Tenenhaus et al
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در تحلیل عاملی ابعاد مربوط به عوامل اصلی با توجه به شکل  1مشخص میشود که در عامل زمینهای
به ترتیب ابعاد مالی ( ،)0/908سرمایه انسانی ( )0/901و تدارکاتی ( )0/821دارای نقش معناداری در
تبیین عامل زمینهای هستند .در عامل سرمایه دانشی و روانشناختی به ترتیب بعد سرمایههای رفتاری
( )0/967و سرمایههای فکری ( )0/854دارای نقش معناداری در تبیین عامل سرمایه دانشی و روان-
ش ناختی هستند .در عامل مهندسی سازمان به ترتیب ابعاد هوشمندسازی اداری ( ،)0/898سیستم
مدیریت ( )0/893و محیط شناسی ( )0/841دارای نقش معناداری در تبیین عامل مهندسی سازمان
هستند .در عامل مدیریت عملکرد سازمانی به ترتیب بعد رضایت و بهرهوری ( )0/904و انطباق
اجتماعی ( )0/891دارای نقش معناداری در تبیین مدیریت عملکرد سازمانی هستند .در تحلیل مسیر
روابط بین عوامل اصلی ابعاد عوامل زمینهای ( ،)0/269سرمایه دانشی و روانشناختی (،)0/269
مهندسی سازمان ( )0/281به طور مستقیم دارای اثر مثبت و معناداری بر مدیریت عملکرد سازمانی
دارند و هر کدام به ترتیب  0/28 ،0/26 ،0/26درصد از تغییرات آن را تبیین میکنند.

شکل  -1میزان ضریب مسیر و ضرایب معناداری تی مدل نهایی پژوهش
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش تحلیل مسیر عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمانهای ورزشی بود.
بررسیها نشان میدهد عملکرد مفهوم چندگانهای دارد و این موضوع را در دیدگاه اکثر نظریهپردازن
می توان مشاهده کرد و هر کدام به فراخور قلمرو موضوعی مورد مطالعه خود به جنبههای مختلفی از
عملکرد اشاره کردهاند که در یک جمعبندی میتوان در سه گروه دستهبندی نمود .گروه اول ،عملکرد
را تمام اقدامات و فعالیتهای یک فرد یا یک سازمان یا یک دولت میدانند که در یک دوره زمانی
معین انجام میگیرد .گروه دوم ،عملکرد فرد ،سازمان و دولت را صرفاً نتایج (ستاده ،پیامد و اثر) حاصل
شده میدانند و توجهی به اقدامات صورت گرفته (ورودیها) ندارند .گروه سوم ،توجه به هر دو جنبه
را ضروری میدانند ،از نظر این گروه عملکرد هم به معنی نتایج (ستاده ،پیامد ،اثر) کسب شده و هم
به معنی رفتار (وردودیها و فرآیند) صورت گرفته است (آرمسترانگ .)12 ،2018 ،1با مطالعه ادبیات
موجود در حوزه عملکرد به این نتیجه میرسیم که تحلیل ارائه شده از سوی گروه سوم تحلیل جامع
و درستی است که مطابق با چارچوب تمام مدلهای ارزیابی عملکرد بوده و مبنای کار در استقرار نظام
مدیریت عملکرد قرار میگیرد .با بررسی نسبتاً جامع از همه عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در
سازمانهای ورزشی مؤلفههای حاصل از پیمایش کمی و کیفی در قالب عاملهای مهندسی سازمان،
سرمایه دانشی-روانشناختی و زمینهای به عنوان عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد سازمانی و انطباق
اجتماعی ،رضایت-بهرهوری به عنوان پیامد سیستم مدیریت عملکرد در سازمانهای ورزشی
دستهبندی گردید.
تحلیل مسیر نشان میدهد که عوامل زمینهای ،سرمایه دانشی-روانشناختی و مهندسی سازمان به
طور مستقیم اثر مثبت و معنادار ی بر مدیریت عملکرد سازمانی دارند و هر کدام به ترتیب ،0/26
 0/28 ،0/26درصد از تغییرات آن را تبیین میکنند.
در تحلیل معادالت ساختاری نتایج نشان داد که در عامل زمینهای به ترتیب ابعاد مالی ،سرمایه انسانی
و تدارکاتی دارای نقش معناداری در تبیین عامل زمینهای هستند .اگر سازمان را به مانند یک ماشین
فرض کنیم منابع مالی و تدارکاتی نقش مواد سوختی را ایفا میکند .بنابراین هر سازمان برای به
حرکت در آمدن نیاز به منابع مالی و تدارکاتی دارد و این منابع انرژیدهنده و روشنکننده موتور
سازمان است .بدیهی است سازمان در انجام وظایف برای دسترسی به اهدافش زمانی موفق میشود
که این انرژی با برنامه و بهطور دقیق مصرف گردد .برای اجرای هر گونه برنامه در هر سازمان در
اختیار داشتن وسایل و تجهیزات امر ضروری است بنابرای نیروی انسانی زمانی قادر به انجام وظایف
محوله است که از حداقل امکانات و تجهیزات برخوردار باشد .طبیعی است هر اندازه امکانات و وسایل
1. Armstrong
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با نیاز روز متناسب تر باشد ،نیروی انسانی سازمان از این امکانات بهره بیشتری خوهد بود .در هر
سازمانی اگر از امکانات مالی و تدارکاتی بهطور صحیح و با برنامه تنظیمی استفاده شود ،بهرهوری
1
مطلوب اتفاق میافتد .در بعد مالی و تدارکاتی همسو با نتایج این پژوهش در مطالعات مادال و همکاران
( ،)2005شیبوری و موری ( ،)2006فلچر و آرنولد ( ،)2011توجه به امور پشتیبانی ،توسعه
زیرساختهای ورزش و توسعه منابع مالی و استفاده بهینه از بودجه از ضروریات برای بهبود ظرفیت
عملکردی سازمانها است .بودجه و توسعه زیرساختها از اولویتبندی شاخصهای عملکرد ادارات
ورزش و جوانان استانهای کشور در مطالعه سلیمانیدامنه و همکاران ( )2017است و به مدیران
ادارات توصیه می گردد در راستای بهبود ظرفیت عملکردی سازمان ،استفاده بهینه از بودجه و بویژه
بودجه عمرانی ،با هدف توسعه زیرساختهای ورزش را مورد توجه قرار دهند .رجبی و همکاران
( )2015نشان دادند که مشارکت مدیران در بودجهبندی به طور غیرمستقیم از طریق تأثیرگذاری بر
رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران مؤثر است .مشارکت در بودجهبندی میتواند به
دریافت اطالعات جدید در مدیران منجر شود و بر رضایت شغلی آنان تأثیر مثبتی داشته باشد .پیشنهاد
می شود استفاده از امکانات مالی و تدارکاتی بهطور صحیح و با برنامه تنظیمی استفاده شود تا بهرهوری
مطلوب اتفاق افتد.
مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ورزشی مانند تمام سازمانها از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار
است .هر سازمانی با توجه به ماموریت و وظایفش منابع انسانی ویژهای را به خدمت میگمارد.
سازمانهای ورزشی و مدیرانشان به دلیل تماس نزدیک با مردم ،دائما؛ در دید آنان هستند و از آن
جایی که محیطهای ورزشی آکنده از احساسات و هیجانات اجتماعی است این امر تأثیر مستقیمی در
نحوه مدیریت منا بع انسانی در درون و خارج سازمان خواهد داشت .اگر سازمان در درون خود از
انسجام الزم برخوردار نباشد ،در ارائه خدمات به گروهها و بیرون سازمان چندان موفق نخواهد بود.
بهکارگیری رویه برای جذب ،حفظ و ارتقاء نیروی انسانی توانمند و مستعد برای بهبود عملکرد سازمانی
از دیگر نتایج پژوهش حاضر است .در همین راستا بیگمی و همکاران ( )2018بیان داشتند سازمانها
باید با تأمین نیازهای مؤثر در ایجاد نگرشهای مطلوب و اتخاذ سیاستهایی در حوزه مدیریت منابع
انسانی که ضمن داشتن تناسب از یکدیگر حمایت میکنند ،عملکرد سازمان را ارتقاء بخشند .بالوندی
و زردشتیان ( )2019بیان داشتند سازمان برای اینکه بتواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشد ،الزم
است به مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مؤلفههایش توجه کند و با استفاده از آنها منابع انسانی را
توانمند کند و به خالقیت و نوآوری در سازمان تشویق نماید تا بتواند با تغییرات پرشتاب ،پیشرفتهای
سریع علمی و فناوری و پدیده جهانیشدن همگام شود و در نهایت به موفقیت بیشتری برسد .ضرورت
1. Madella et al
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توجه به مهارتهای مدیریتی و ارزیابی مهارت مدیران سازمانهای ورزشی نه تنها یک اصل بلکه پلی
جهت موفقیت سازمانی تلقی میشود و سازمانها برای بهبود عملکرد باید بر روی ایجاد این مهارتها
در افراد سرمایهگذاری کنند .در واقع به همان نسبت که برنامهها و فعالیتهای ورزشی گسترده
میشوند ،مدیریت ورزشی نیز پیچیده میشود و انواع مختلف شایستگیها و مهارتها برای مدیریت
در حوزه ورزش مورد نیاز است .از این رو صالحیت و کیفیت مدیران از نظر مهارتهای مدیریتی
(مهارتهای ادراکی ،انسانی و فنی) یکی از مهمترین عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است .از
دیگر تحقیقات همسو با مطالعه حاضر در بعد سرمایه انسانی ،مطالعات حسینپور و همکاران ()2014
و نظری و همکاران ( )2018است که بیان میدارند دارا بودن این مهارتها به درک بهتر مهارتهای
مدیریتی و نهایتاً انتخاب الگوی مدیریتی کمک خواهد نمود .لذا ضرورت شناخت ،آگاهی و
سرمایهگذاری در افراد از این مهارتها و تبیین روابط بین آنها میتواند منجر به بهبود سطح اثربخشی
شود .سرمایه انسانی از ارزشمندترین سرمایههای سازمانها به شمار میرود لذا به نظر میرسد پیشنهاد
اینکه مدیران سازمانهای ورزشی در شفافسازی نقش ،وظایف محوله به کارکنان ،برگزاری دورههای
آموزشی تخصصی مستمر در زمینه وظایف کارکنان اقدام کنند و به کارکنان اجازه دهند در
تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند ،منطقی است .چرا که این امر به تقویت انگیزش کارکنان کمک
نموده و آنها را به ابتکار عمل تشویق مینماید ،ضمن اینکه کارکنان را برای حل مسائل سازمانی در
فرآیند تصمیمسازی مشارکت میدهد .با این عمل عالوه بر ایجاد زمینه درک بهتر شرایط محیط کار
و توسعه دانش پایه در این حوزه میتواند موجبات تحقق اهداف و اثربخشی سازمانی را در سازمانهای
ورزشی فراهم آورد .بهطورکلی میتوان عنوان نمود با توجه به اینکه سرمایه انسانی نسبت به سایر
منابع در سازمانها نقش بسیار مهم و ویژهای را ایفا مینماید  ،پیشنهاد میشود سیاستهای آموزش
کارکنان بر پایه نظرسنجی از افراد و در راستای اهداف عالیه و مأموریت سازمان به گونهای اتخاذ شود
که افراد بتواند مهارتهای الزم برای انجام مشاغل مختلف در سازمان را کسب نمایند.
در تحلیل معادالت ساختاری نتایج نشان داد که در عامل سرمایه دانشی و روانشناختی به ترتیب بعد
سرمایههای رفتاری و سرمایههای فکری دارای نقش معناداری در تبیین عامل سرمایه دانشی و روان-
شناختی هستند .در تبیین این یافتهها میتوان گفت سازمانهای ورزشی میتوانند با سرمایهگذاری
بر شاخصهای تقویتکننده سرمایههای فکری به بهبود ابعاد مختلف عملکرد سازمانی کمک کنند.
حاکم ساختن فرهنگ و ارزش یادگیری سازمانی در سازمانهای ورزشی میتواند بسترساز نوآوری و
خالقیت سازمانی شود و در نتیجه بهکارگیری دانش در سازمان را ترغیب و ترویج کند .اگر تمام
امکانات و زمینههای الزم برای استقرار طرحی نو در سازمان فراهم شود اما فرهنگ آن در سازمان به
اجرا در نیاید و مورد توجه قرار نگیرد طرح اجرا نخواهد شد و تنها ضررهای مالی و انسانی به بار
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خواهد آورد .همچنین موفقیت در اجرای برنامهها ،تکنیکها و رویکردهای نوین منوط به تعهد و
حمایت عملی مدیریت ارشد سازمان و مشارکت کارکنان برای استقرار دانش در سازمان است.
فعالیتهای حل مسئله در سازمانها ،اغلب به کاوشگری جمعی و مشارکتی نیاز دارند و افراد میبایست
در فرآیند گروهی حل مسئله و تصمیمگیری مشارکت ارزشمند داشته باشند .همسو با تحقیق حاضر
در بعد سرمایههای فکری عباسی و فتاحیان ( )2018و خورسندی و همکاران ( )2015در مطالعات
خود بر اهمیت یادگیری سازمانی و چگونگی ایجاد این قابلیتها در کارکنان به عنوان یکی از عوامل
مؤثر در افزایش سطح عملکرد اشاره کردند .مظلومیسوینی و همکاران ( )2016مدیریت دانش و
خالقیت را به عنوان پیشبین مهم برای عملکرد سازمانی در نظر داشتند .بالوندی و زردشتیان ()2019
تمرکز به خالقیت و نوآوری در سازمان و بخشچناری و عباسی ( )2015به عامل فراموشی سازمانی
و ابطحینیا و راستگو ( )2019به نقش یادگیری و هوش سازمانی در عملکرد سازمانی اشاره داشتهاند.
سازمانها و بهطور ویژه سازمانهای ورزشی ،به منظور افزایش عملکرد خود در تمامی حوزهها ،نیاز به
تقویت و ارتقاء ظرفیت مدیریت دانش خود دارند .بنابراین سازمانهای ورزشی میتوانند با
سرمایهگذاری بیشتر در حوزههای دانش یا اطالعات به عملکرد و بازدهی بیشتری دست یابند .تدوین
برنامههای الزم در جهت آموزش و پیادهسازی دانش ،عملکرد سازمانها را بهبود خواهد بخشید.
آموزش مدیران ارشد ،مدیران پروژه و کارشناسان سازمانهای ورزشی نسبت به مفاهیم و رویکردهای
جدید در مورد دانش میتواند مفید واقع شود (مظلومیسوینی و همکاران .)2016 ،خالقیت و نوآوری
برای ماندگاری هر سازمانی الزم است لذا میتوان اذعان داشت که آگاهی مدیران و کارکنان از خالقیت
و نوآوری باید الزامی شود تا بتوانند با زمینهای از آگاهیهای مورد نیاز و نو وارد عرصه کار و فعالیت
شوند و در آنجا با آفرینندگی ،نقش مؤثری در تحقق هدفها و پیشرفت سازمانهای خود داشته
باشند .برای تولید خالقیت و افزایش نوآوری نیاز است دگرگونیهایی در سازمان به وجود آید و از
وضع موجود به مرحله نوینی رهنمون شد و با توجه به شرایط و مقتضیات ،فرهنگ تیمی را شکل داد،
زیرا در این نوع فرهنگ تأکید بر اختراع ،اکتشاف و نوآفرینی است .شاید یکی از مهمترین عوامل
تسهیلکننده توان خالقیت و ن وآوری در سازمان ،ساختار مناسب و تشکیالت متناسب با هدفهای
مورد نظر است که در این زمینه ساختار زیستی یا ارگانیک ،ساختار مناسب خالقیت و نوآوری در
سازمان بهشمار میآید ،باید مورد توجه قرار گیرد (بالوندی و زرتشتیان .)2019 ،هوش سازمانی به
دلیل اینکه دستیابی به دانش را در سازمانها افزایش داده و باعث پیدایش مزیت رقابت نوینی در
آنها میگردد ،میتواند گامی مهم در جهت بهبود اثربخشی سازمانها باشد .بنابراین امروزه
سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند از نیروی فکر کارکنان خود به نحو شایسته بهره گیرند.
بنابراین سازمانهای ورزشی باید کارکردهای مناسبی را طراحی کنند که مطمئن شوند ،متغیرهای
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محیطی و الزم برای بهینهسازی هوش سازمانی به سطح قابل قبولی رسیده است و بدین ترتیب شرایط
الزم برای ارتقاء سطح هوش سازمانی را در محیطهای ورزشی مهیا نمایند .عالوه بر این هوش سازمانی
به سازمانها کمک میکند تا اطالعات و مهارتهای مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب
میشوند و بهطور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند ،شناسایی ،انتخاب ،سازماندهی و
منتشر کنند .این امر سازمان را به صورت کارا و مؤثر برای حل مسائل یادگیری ،برنامهریزی راهبردی
و تصمیمگیریهای پویا قادر میسازد (ابطحینیا و راستگو .)2019 ،جهت ارتقاء عملکرد سازمانی
بایستی به فراموشی سازمانی توجه ویژه داشته باشند تا هم سازمان از بهرهوری و کارایی الزم برخوردار
باشد و هم می توان با آگاه کردن مدیران و کارشناسان و به کارگیری صحیح و هدفمند آنها در سازمان
از اتالف منابع جلوگیری کرد .سازمانها باید بتوانند در برخی از موقعیتها ،دانش سازمانی خود را
آگاهانه کنار بگذارند و دانش جدید ی را جایگزین نمایند که این همان فراموشی سازمانی هدفمند
است (بخشچناری و همکاران.)2015 ،
از مطالعات همسو با پژوهش حاضر در بعد سرمایههای رفتاری نتایج فلچر و آرنولد ( )2011در شاخص
فرهنگ سازمانی؛ توجه به حمایت سازمانی ادراکشده و آوای سازمانی در مطالعه کشتگر و همکاران
()2017؛ اعتماد و تعهد سازمانی در مطالعه حسینی و همکاران ( )2019به عنوان شاخصهای مؤثر
در بهبود عملکرد سازمانی بررسی شد .نقش چابکی سازمانی در جهت نیل به اهداف سازمان در
مطالعات بخشچناری و عباسی ( ،)2015عباسی و فتاحیان ( )2018نشان داده شد .مادال و همکاران
( )2005به نقش مشارکت ،درویشی و کالتهسیفری ( )2017به نقش نشاط سازمانی بر بهرهوری اشاره
نمودند .بنابراین میتوان بیان داشت سرمایههای رفتاری به عنوان یک منبع قوی در رشد و ارتقای
فردی و سازمانی نقش بسزایی داشته و به افراد کمک میکند تا با به کارگیری مهارتهای خود در
برابر مشکالت و مسائل پیرامون به صورت مطلوبی عمل کنند و احساس موفقیت فردی و سازمانی در
آنها ایجاد شده یا افزایش یابد .با کاهش فشار روانی و دور کردن فرسودگی و کاهش عواطف منفی از
کارکنان و ایجاد جوی مثبت و شاد و باال بردن میزان رضایتمندی در بین کارکنان ،میتوان توسعه
روزافزون سازمان را در ابعاد مختلف مشاهده کرد (درویشی و کالتهسیفری .)2017 ،سازمانهای
ورزشی باید همانند سایر سازمانها برای انطباق خود با شرایط متغیر ،از توانمندهای چابکی سازمانی
استفاده کنند .برای این امر نوع مدیریت حاکم بر این سازمانها میتواند تأثیرگذار باشد .تداوم و
پایداری موفقیت در طوالنیمدت ،بستگی به چابکی دارد و نیازمند دستیابی به برتری در ارائه خدمات
و امکانات است .سازمان با تکیه بر چابکی ،اجازه تصرف در فرصتها را میدهد و اجازه برتری نسبت
به سایر سازمانهای رقیب را ایجاد میکند (عباسی و فتاحیان .)2018 ،در واقع انتخاب سبک رهبری
مناسب به مدیران این امکان را میدهد که بتوانند با توانایی شناسایی تغییرات ،پاسخ سریع به آنها و

266

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،9شماره  ،24پاییز 1400

توانایی انجام وظایف و عملیات در کوتاهترین زمان ممکن ،توانایی انجام کارهای مختلف و دستیابی به
اهداف در جهت حفظ بقاء و رضایت کارکنان خود در هنگام مواجهه با عوامل داخلی و خارجی سازمان
خود مؤثر باشند و سبب بهبود اثربخشی سازمان شوند .بایستی مدیران و برنامهریزان با اتخاذ
استراتژیهایی همچون پرداختهای منصفانه ،توسعه فرهنگ صداقت و احترام ،شیوه مدیریت
مشارکتی و تفویضی و ایجاد زمینه مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی ،عالوه بر کاهش
بدبینی در آنان ،موجبات ارتقاء سرمایه رفتاری و وجدان کاری و در نهایت ،ارتقاء بهرهوری را فراهم
نمایند .از این رو میتوان اذعان نمود شناخت و آگاهی از ویژگیهای شخصیتی افراد و عوامل مؤثر بر
رفتار در جهت بهبود فرآیند ارتباطات و کاهش تعارضات در سطوح مختلف و ایجاد زمینه نفوذ و تأثیر
بر دیگران از جمله موضوعات مهم در مدیریت عملکرد در سازمان به شمار میرود.
در تحلیل معادالت ساختاری نتایج نشان داد که در عامل مهندسی سازمان به ترتیب ابعاد
هوشمندسازی اداری ،سیستم مدیریت و محیطشناسی دارای نقش معناداری در تبیین عامل مهندسی
سازمان هستند .فریسبی )1986( 1بیان داشت که ویژگیهای بوروکراسی رایج در سازمان ،احتمال
رسیدن به هدف و کارایی سیستم را افزایش میدهد .عالوه بر این ،طراحی سازمانی و ویژگیهای
ساختاری سازمانها بر عملکرد سازمانی آنها تأثیر میگذارد .توجه به عوامل مدیریتی و توسعه ساختار
احتمال رسیدن به هدف را افزایش میدهد و پیادهسازی رویکردهای مدیریت موجب افزایش کارایی
و اثربخشی و موفقیت در سازمان میشود .یکی از مهمترین دستاوردهای هماهنگی و آمادگی در برابر
تغییرات محیط برای سازمانها تعامل مستمر با محیط برای به حداقل رساندن پیچیدگیهای ناشی
از تغییر است .ساختار و ویژگیهای محیطی که سازمان در آن قرار دارد برای هر سازمانی بسیار مهم
است .اگر شرایط محیطی ،قوانین ،نحوه باور مدیریت و مواردی از این دست با شرایط سازمان هماهنگ
نباشد ،قطعاً سازمان به زوال میگراید یا به شکل خنثی و راکد به فعالیت خود ادامه میدهد .نظام
آموزش و پرورش به علت ورود روشهای نوین و فنآوریهای مدرن به طور بالقوه با محیطی پویا
مواجه است و تهدیدهای محیطی از هر سو حیات و بقای این نظام را به خطر میاندازد .بنابراین
مدیران سازمانها باید جایگاه فعلی خود را بشناسد ،نقاط ضعف و قوت خود را دقیقاً تحلیل کند و با
تکیه بر نقاط قوت از فرصتهای پیشرو استفاده نماید و خود را برای مقابله با تهدیدها آماده سازد.
یکی از ابزارهای تحقق این امر بهرهگیری از مؤلفهها و ابعاد مهندسی سازمان است .کاربست مؤلفهها
و ابعاد پیشگفته موجب میشود تا کارکنان سازمانهای مورد بررسی (به طور خاص مدیران) با آگاهی
از اهداف و رسالتهای سازمان ،به طور کارآمد در مسیر پیادهسازی آن گام بردارند و ضمن کسب
دانش و آگاهی از عوامل محیطی و تالش برای حفظ بقاء و حیات سازمان ،زمینه رشد و پویایی و
1. Frisby
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افزایش عملکرد سازمان را فراهم آورند .در عصر حاضر هر چه زمان به جلو میرود ،به دلیل پیشرفت
علوم و فنون و پیدایش چالشها و نیازهای جدید ،سازمان نیز پیچیدهتر و اداره آنها مشکلتر میشود،
بنابراین بقای سازمانها در گروه قابلیت سازگاری آنها برای تبعیت از تغییرات خواهد بود.
در عامل مدیریت عملکرد سازمانی به ترتیب بعد رضایت-بهرهوری و انطباق اجتماعی دارای نقش
معناداری در تبیین مدیریت عملکرد سازمانی هستند .هماهنگی با تغییرات و شرایط محیط یکی از
مهمترین عوامل برای حفظ وجودی سازمان است .با توجه به تنوع و حساسیت زیاد ماموریتی
سازمانهای ورزشی وابسته به آموزش و پرورش ،مدیران این سازمانها نیازمند پاسخگویی دقیق و
بهموقع در برابر انتظارات و خواستههای ذینفعان هستند و همواره باید متناسب با موقعیت متغیر
محیطی ،اهداف ،راهبردها و برنامهها و اقدامات خود را اصالح یا تقویت کنند .سازمانها زمانی میتوانند
به اهداف مدیریت عملکرد جامه عمل بپوشانند که عملکرد سازمان را در شبکه یا مجموعه سازمانها
مورد مالحظه قرار دهند .اگر در نگاه درون سازمانی با تاکید بر هدفهای سازمانی ،بهرهوری محدودی
کسب میشود در مدیریت عملکرد برون سازمانی ،هدفهای جامعه و سازمان با هم مورد توجه قرار
میگیرد و مدیریت عملکرد عالوه بر مسئولیت سازمانی ،مسئولیت اجتماعی را نیز عهدهدار میشود.
رضایت و ارتقای بهرهوری مستلزم کوشش و تالش برنامهریزی شده همه جانبه افراد و مسئوالن است
که خود نیازمند بهبود شرایط کار و تغییر محرکها و روشهای انگیزش کارکنان ،بهبود نظامها،
دستورالعملها ،روشها ،قوانین ،بخشنامهها است .ارتقای بهرهوری محصول ترکیبی از عوامل گوناگون
است و هر کدام به نوبه خود تأثیر الزم را میگذارند .دستیابی به این هدف مهم امکانپذیر نخواهد
بود مگر با طراحی و ایجاد سازوکارهایی که همه عوامل اثرگذار بر عملکرد را مدنظر قرار دهد تا بتواند
در چاچوب مشخص و معینی اطمینان بخش تحقق ماموریتها و اهداف کالن سازمانی باشد.
نظام مدیریت عملکرد در صورتی که به درستی اجرا نشود ،منجر به ایجاد بروکراسی ،اتالف زمان،
پیچیده شدن سیستم و هزینهبر خواهد بود و کارایی مورد انتظار از آن برآورده نخواهد شد .همچنین
نظام مدیریت عملکرد در صورتی اثربخش خواهد بود که بهطور مستمر بروزرسانی گردد ،مشوقهای
انگیزشی الزم برای متولیان و کارکنان ارائه شود ،از نتایج آن در مدیریت امور جاری سازمان استفاده
شود و سازمان منفعت بهکارگیری آنرا را لمس کند؛ به عبارتی اثربخشی نظام مدیریت عملکرد زمانی
حاصل میشود که بروزرسانی مستمر ،ارائه مشوقهای انگیزشی هدفمند و بهکارگیری نتایج بهدست
آمده از نظام مدیریت عملکرد در تصمیمگیریهای سازمانی رخ دهد .هر چه مدیریت عملکرد در نیل
به اهداف سازمان موفقتر باشد ،بهرهوری نیز افزایش یافته و در نتیجه سود بیشتری عاید سازمان
خواهد شد .استمرار روند مذکور باعث ایجاد ثروت و تداوم و بقا سازمان در دنیای رقابتی و پرتالطم
امروزی خواهد شد .بنابراین سازمانها باید نوعی چرخش از نظامهای سنتی به نظامهای جدید مدیریت

268

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،9شماره  ،24پاییز 1400

عملکرد انجام دهند .همچنین سازمانها نباید بهدنبال یک راه حل سریع باشند که بالفاصله باعث
بهبود بهرهوری و عملکرد آنها شود .مدیریت عملکرد یک فرآیند مستمر بهبود عملکرد است که در
بلندمدت به نتیجه الزم میرسد و باعث کمک به مدیریت سازمان در یافتن راههایی میشود که بتواند
به نحوه بهتری از شغل سازمانی و کارکنان خود در جهت نیل به اهداف سازمان حمایت نماید.
همچنین باید اقدامهایی صورت گیرد که تک تک افراد از استراتژیها و اهداف مدیریت عملکرد آگاه
گردند .اهداف و انتظارات عملکردی مدیریت باید به صورت روشن و واضح بیان گردد تا کارکنان درک
روشنی از چیستی و چگونگی عملکرد مطلوب داشته باشند .همچنین باید ویژگیها و مزایای مدیریت
عملکرد و قابلیت اجرایی آن نیز از پیش مشخص گردد .دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت
آموزش و پرورش و فدراسیون ورزش دانشآموزی بر مبنای اهداف خود برمبنای سند تحول بنیادین
نیاز دارد تا برای گرفتن بازخورد و اطالع از عملکرد برنامهها و فعالیتهای خود ،نظام مدیریت عملکرد
را پیادهسازی کند .بنابراین پیشنهاد میشود دستهبندی بهدست آمده برای عوامل ،ابعاد و مؤلفهها در
اقدامات مدیریت عملکرد در سازمانهای ورزشی مبنا قرار گیرد و برمبنای مدل بدستآمده سنجش
دقیقی در هر یک از عوامل ،ابعاد و مؤلفهها در سازمان مورد بررسی صورت گیرد .پیشنهاد می شود
در عامل زمینهای به بعد مالی ،در عامل سرمایه دانشی و روانشناختی به بعد سرمایههای رفتاری ،در
عامل مهندسی سازمان به بعد هوشمندسازی اداری و در مدیریت عملکرد سازمانی به بعد رضایت-
بهرهوری توجه بیشتری شود .با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود به مؤلفههای مدیریت
هزینهها و مدیریت بر بودجه جاری در بعد مالی ،به مؤلفههای حفظ و نگهداشت و ارتقاء و بهبود
نیروی انسانی در سازمان در بعد سرمایه انسانی؛ و به مؤلفههای زیرساختهای فضاهای ورزشی و
غیرورزشی در بعد تدارکاتی ،به مؤلفههای مسئولیت و تعهد افراد در جهت اجرای خطمشیهای
سازمان و عملکرد باال و حمایت و احساس باورهای تعمیمیافته افراد در سازمان در بعد سرمایههای
رفتاری؛ به مؤلفههای استفاده از دانش فنی و اجرایی جدید و استعداد به کارگیری مهارتها و تواناییها
در محیطهای مختلف در بعد سرمایههای فکری؛ به مؤلفههای پذیرش سازمان در دستیابی به
بانکهای اطالعاتی و وجود بانکهای اطالعاتی در بعد هوشمندسازی اداری ،به مؤلفههای اهداف
سازمانی با نمایش چشمانداز از سازمان و سازماندهی و ساختار سازمانی مناسب در بعد سیستم
مدیریت؛ به مؤلفه قدرت کنار آمدن با شرایط محیطی سازمان برای رسیدن به اهداف سازمان در بعد
محیطشناسی ،به مؤلفه کارایی؛ در بعد رضایت-بهره وری به مؤلفه عدم رفتارهای منفی و یا تحلیل
برنده و در بعد انطباق اجتماعی در اقدامات سازمانی به منظور عملکرد بهتر توجه بیشتری شود.
همچنین برای پژوهشگران در حوزه مدیریت عملکرد سازمانی نیز پیشنهاد میشود که مدلسازی
مؤلفههای استخراج شده به صورت جداگانه در شش حوزه ورزش همگانی و اوقات فراغت ،مسابقات و
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رویدادهای ورزشی ،فعالیتهای آموزشی-ورزشی ،فعالیتهای پژوهشی-ورزشی ،استعدادیابی ورزشی،
حرکات اصالحی و پیشگیری از آسیب صورت گیرد و میزان نقش و اثر آنها بر مدیریت عملکرد با
توجه به حوزه فعالیت آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد .در واقع تاکنون میدانستیم که
مدیریت عملکرد برای پیشبرد اهداف سازمان از ضروریات است و یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و
توسعه سازمان به شمار میآید .جامعیت ،شفافیت و انسجام بیشتر در سیستمهای مدیریت عملکرد
سازمانی سبب استفاده بهتر از منابع و پیامد آن ستاده مطلوبتر خواهد بود لذا وجود یک مدل جامع
مدیریت عملکرد که همراستا با اهداف سازمانی باشد ،از الزامات و ضرورتهای سازمانی و مدیریت
عملکرد است .در بیان اهمیت آن همین بس که یک فصل از قانون مدیریت خدمات کشوری را به
خود اختصاص داده و در بسیاری دیگر از اسناد باال دستی در مورد اهمیت آن صحبت شده است و
دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای آن هستند .در مطالعات مختلف عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد
در سازمانهای ورزشی به صورت موردی و پراکنده مورد بررسی قرار گرفت و مطالعهای که به صورت
منسجم و یکپارچه همه عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمانهای را بررسی کند کمتر به
چشم میخورد ،در این مقاله سعی بر این بود که این خأل مطالعاتی را پر کند.
تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله از نمونههای آماری این مطالعه که در این پژوهش مشارکت داشتهاند ،کمال
تشکر و قدردانی را دارند.
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Abstract
The purpose of the present study was to describe the status of public sports in the thought
of the Supreme Leader of the Revolution and to present this enlightenment to the country's
management community in order to apply, promote and implement his guidelines in
Islamic society. This qualitative study was conducted using the content analysis method.
Moreover, according to the nature of the study, the statistical population was remarks of
the Supreme Leader of the Revolution. The data were obtained from a collection of
Khamenei's statements on the website of the Office of the Supreme Leader. The data were
analyzed using Maxqda10 software and coding method. Finally, the charts were plotted
using Mind Mapper 2012 software. Internal consistency was used to confirm the findings
and results with the research goals. This validity was confirmed by two professors of
sports science, and Cohen’s Kappa coefficient was used to determine the reliability or
confirmation of the analysis method. This coefficient was 0.8. The results showed that the
data obtained from the analysis of the statements of the Supreme Leader could be
classified into eight main categories including health, organizational, social, strategic,
spiritual, provincial, governmental and heroic ones. Therefore, considering the status of
Velayat-e Faqih as a theorist of the Islamic Revolution, it is appropriate to use the
intellectual system of Imam Khamenei to formulate strategies and perspectives for public
sports.
Keywords: Public Sports, Supreme Revolutionary Leader, Islamic Revolution discourse,
Content analysis
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Extended Abstract
Background and Purpose
Today, the effects of the spread of sports among nations are very important [1]
and it is mentioned as an individual and group opportunity for sections of society
[2]. Accordingly, in recent years in various countries there has been a great deal
of interest at the national level to design and implement policies, strategies and
programs to promote physical activity [3] Therefore, the development of sports
should be considered a national mission [4]. According to most sports experts,
Public sport is an emerging concept for everyone is, but should be known [5].
Public sport or sport for all is an important part of sports in the Islamic Republic
of Iran, which is closely related to community health and vitality ]6[. On the other
hand, its effects on the macro-politics of society, health and well-being, social
relationships, education, prevention of many social and moral corruptions,
development of children and adolescents, and their present and future health are
obvious ]7[. Accordingly, the Supreme Leader of the Revolution, Ayatollah Ali
Khamenei, has made numerous remarks about public sport. Therefore, the
purpose of the present study was to describe the status of public sports in the
thought of the Supreme Leader of the Revolution and to present this
enlightenment to the country's management community in order to apply, promote
and implement his guidelines in Islamic society.

Methodology
This applied qualitative study was conducted using content analysis in which three
qualitative, hidden and inductive content analytical approaches were used. Based
on the nature of the current study, the statistical population was remarks of the
Supreme Leader of the Revolution.
All of his remarks were purposely selected based on their relevance to the problem
and the aims of the research. To obtain the information needed for the present
study, all of his speeches about public sports were collected. To do so, the data
required for this research were obtained from all expressions (audio, visual, text)
during 1989-2019. In qualitative research after selecting the unit of analysis, the
researcher combines the data to identify open-source code, and then combines it
with another open-source ]8[. Moreover, the data were analyzed using Maxqda10
software and coding method. Finally, the charts were plotted using Mind Mapper
2012 software. Internal consistency was used to confirm the findings and results
with the research goals. This validity was confirmed by two professors of sports
science, and Cohen’s Kappa coefficient was used to determine the reliability or
confirmation of the analysis method.
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Results
In the area of descriptive statistics, analysis of the research data revealed 478 open
codes and 34 axial codes (Sport for all means general physical health, mental
vitality and psychological well-being in the shadow of general sport, prevention
and management of sports offenses, need for jihad management in public sport,
Priority of public sports over championship sports, creation of spaces and cultural
sports venues in the country, health and vitality, need for development of Islamic
community, need for organized activities to promote national sports, need for
revival and expansion of indigenous-local sports and Iranian-Islamic sports,
forces in Iranian sports responsibility, the double effort of patience and confidence
of sports officials in promoting public sports, the optimal use of natural resources
for sports for all, sports for all is a tool for the constant rejuvenation of society,
the abolition of social anomalies, and strengthening family institutions through
sports for all, acceptance of sports for all as a necessity of life by the public,
attention of students to sports for all, sports for all movement in youth, necessity
of education of women in the country, sustainable capital sports in life, enrichment
of youth leisure through public sports, scientification and innovation in the field
of sports science, relationship between sports and spirituality, Imam Khomeini's
commitment to sports, Revolutionary leader of the patronage revolution and
representative of mass sports, leader of the patronage revolution and
representative of mass sports, Islamic Revolution in support of championship
sports, exercise of the important theme of the Islamic Revolution (in words),
Sports talents of the national wealth of the Islamic Revolution, value of sports in
the Islamic Revolution (in practice), value of the Islamic Revolution for the hero
athletes, revolutionary leader patron of championship sports, championship sports
underlying all sports, sports heroes promote public sports, promote the
development of sports of public duty sports heroes). Moreover, the data could be
classified into eight main categories including health, organizational, social,
strategic, spiritual, provincial, governmental and heroic ones. Therefore,
considering the status of Velayat-e Faqih as a theorist of the Islamic Revolution,
it is appropriate to use the intellectual system of Imam Khamenei to formulate
strategies and perspectives for public sports.

Discussion
The supreme leader, despite the various aspects of sports, cites sports as the core
of physical development and mentions public sports as the carrier of community
health, indicating that the issue of public health is one of the most important
concerns. The Supreme Leader of health and vitality through public sports has
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called for the development of Islamic society. Therefore, paying attention to
public sports and its development is one of the necessities for the implementation
of the Islamic-Iranian model of progress. Interpreting his remarks, it can be seen
that they consider the creation of sports facilities and facilities for disadvantaged
areas and students as one of the most important necessities for the provision of
sports facilities for the women of the country.

Keywords: Public Sport, Supreme Revolutionary Leader, Islamic Revolution
discourse, Content analysis

References
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vafaei moghaddam, A., Farzan, F. Razavi, Sm., Afshari, M. (2018). Serveing the
Development Causes of Sport for All Based on Grounded Theory. Sport Management
Studies, 10 (52), 43-72. (Persian).
Javadi Pour, M., Rahbari, S., (2017). Identification of the Components Effective on
Policy-Making in Sport for All in Iran. Science and Technology Policy letters, 7 (3),
75-84. (Persian).
Stylianou, M., Hogan, A., & Enright, E. (2019). Youth sport policy: the enactment
and possibilities of ‘soft policy ‘in schools. Sport, Education and Society, 24(2),
182-194.
ghorbani sani, M., (2017). The role of promotional marketing strategies in the return
of citizens to recreational sports, . Master thesis. Imam Reza International University,
Mashhad, Iran. (Persian).
Willem, A. Girginov, V. & Toohey, K. (2018). Governing bodies of sport as
knowledge brokers in Sport-for-All communities of practice. Sport Management
Review. 22(5), 584-599.
Hefzollsan, M., Yadollahzadeh, R. (2018). Determination of Factors Influencing the
Behavioral Level of Sport for All Development. Sport Management Studies, 9(46),
51-68.
Kahan, D., McKenzie, T. L., & Khatri, A. (2019). US charter schools neglect
promoting physical activity: Content analysis of nationally representative elementary
charter school websites. Preventive medicine reports, 14, 100815.
Kyngäs, H. (2020). Inductive Content Analysis. In The Application of Content
Analysis in Nursing Science Research (pp. 13-21). Springer, Cham.

دوره  ،9شماره  ،24پاییز  .1400صص 273-300

پژوهش در ورزش تربیتی
مقالة پژوهشی

تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقالب با رویکرد تحلیل
محتوا
جاوید پورعبدی ،1وحید ساعتچیان ،2محمدکشتیدار

3

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ،مشهد ،ایران (نویسندۀ مسئول)
 .3استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت1398/09/19 :

تاریخ پذیرش1399/01/31 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقالب (دامظله) و ارائه این
روشنگری به جامعه مدیریتی کشور بهمنظور بهکارگیری ،ترویج و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در جامعه
اسالمی بود .روش پژوهش بر مبنای رویکرد کیفی و با بهرهگیری از روش تحلیل محتوا است .همچنین ،بنا به
ماهیت پژوهش ،سخنان رهبر انقالب به عنوان جامعه آماری معرفی شد .در این تحقیق کلیه سخنان بر اساس
مرتبط بودن به مسئله و اهداف پژوهش بهصورت هدفمند انتخابشده است .دادههای مورد نیاز پژوهش ،از
مجموعه بیانات ایشان نمایه در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر رهبری به دست آمد .دادههای حاصل با
استفاده از نرمافزار مکس کیودا  10و با روش کدگذاری تحلیل شدند و در نهایت نمودار حاصل با استفاده از
نرمافزار مایند مپر  2012ترسیم گردید .جهت همسو بودن یافتهها و نتایج با اهداف پژوهش ،از روایی درونی
استفاده شد .این روایی توسط  2نفر از اساتید علوم ورزشی تأیید و برای تعیین پایایی یا تأیید روش تجزیه
تحلیل ،از ضریب کاپای کوهن استفاده شد که این ضریب  0/8به دست آمد .نتایج نشان داد دادههای حاصل
از تجزیه تحلیل بیانات مقام معظم رهبری را میتوان در  487کدباز 34 ،کدمحوری و  8مقوله اصلی (سالمتی،
سازمانی و مدیریتی ،اجتماعی ،راهبردی ،معنوی ،والیی ،حکومتی و قهرمانی) عنوان نمود .ازاینرو ،با توجه
به جایگاه والیتفقیه به عنوان نظریهپرداز انقالب اسالمی ،جا دارد که از نتایج مستخرج از پژوهش حاضر،
برای تدوین راهبردها و چشم انداز های ورزش همگانی کشور استفاده گردد.
واژگان کلیدی :ورزش همگانی ،اندیشه رهبرمعظم انقالب ،گفتمان انقالب اسالمی ،تحلیل محتوا
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مقدمه
در عصر حاضر ،ورزش به عنوان ابزاری چندوجهی توانسته با تأثیرگذاری متعدد نقش و جایگاه خود
را درگذران اوقات فراغت سالم و لذتبخش برای افراد جامعه شکوفا سازد؛ و از سویی دیگر ،تأثیرگذاری
آن بر سیاست کالن جامعه ،سالمتی و تندرستی افراد ،روابط اجتماعی ،آموزشوپرورش ،پیشگیری از
بسیاری از مفاسد اجتماعی و کجرویهای اخالقی ،رشد و نمو کودکان و نوجوانان و سالمتی فعلی و
آینده آنها ،بر همگان نمایان است (کاهان،کنزی و خاطری .)12،2019 ،1ازاینرو ،میتوان گفت که
ورزش پدیدهای همگانی است و با بسط و توسعه آن ،جامعه و قشرهای گوناگون از فواید آن بهرهمند
خواهند شد و بهطور شایسته ،فراهم آوردن زمینههای الزم برای پیشرفت همهجانبه آن رسالتی ملی
به شمار میرود (قربانی ثانی .)38 ،2017 ،اثرات گسترش ورزش در میان ملتها بهاندازهای از اهمیت
برخورداراست که در حال حاضر از ورزش و تفریحات سالم به عنوان عامل اثرگذار در رشد اقتصادی-
ملی یاد میشود .در این میان ،ورزش همگانی به سبب اثرات مطلوب و سازگاری که در اقناع نیازهای
جسمانی و روانی افراد ،علیالخصوص نسل جوان دارد ،حائز اهمیت است (وفایی مقدم )2 ،2017 ،و
از آن به عنوان یك فرصت فردى و گروهی برای اقشار جامعه ،نامبرده میشود (جوادی پور و
رهبری .)76 ،2013،ورزش همگانی یا ورزش برای همه ،بخش عمدهای از ورزش کشور ایران است که
با سالمتی و نشاط جامعه ارتباطی نزدیك دارد و بسیاری از کارکردهای اساسی ورزش در آن خالصه
میشود (حفظ اللسان و یداله زاده .)51 ،2017 ،به زعم اکثر خبرگان ورزشی ،ورزش برای همه یك
مفهوم نوپدید است ،اما باید دانست که ورزش همگانی بهمانند نهادی مهم با فرآیندهایی چون سالمتی،
آمادگی جسمانی ،روحی و روانی افراد در ارتباط است و از طرفی یك فعالیت دانش محور است که
تالش برای حل مشکل پیچیده اجتماعی و تشویق افراد غیر فعال به فعالیت بدنی را دنبال می کند
(ویلیم ،گریگینو و توحی.)2، 2019 ،2
امروزه ،مشارکت آحاد جامعه به سوی ورزش همگانی به پنج حوزۀ درون فردی (جنسیت ،سن،
شایستگی ،لذت ،اولویت های اوقات فراغت) ،بین فردی (حمایت اجتماعی از خانواده و دوستان)،
سازمانی (مدارس و سازمانها) ،اجتماع (امکانات بازی) و سیاست (ورزش و سیاست) برمیگردد که از
بین مؤلفه های مذکور ،بُعد سیاسی آن برای دولت ها ارجح تر است (کیسی ،فاولی ،چریتی ،هاروی و
ایمی  .)2019 ،3به همین سبب ،پرداختن به آن و اعمال سیاستهای صحیح برای ورزش همگانی و
رسیدن به اهداف آن ،اگر مهمتر از پرداختن به ورزش قهرمانی نباشد ،کمتر از آن نیست .چهبسا

1. Kahan, Kenzie & Khatri
2. Willem, Girginov & Toohey
3. Casey, Fowlie, Charity, Harvey & Eime
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فرایند سیاستگذاری در ورزش همگانی و رساندن آن به جایگاه مطلوب و جذب جامعۀ هدف که
همان خانوادهها و جوانان و نوجوانان هستند ،به علت گستردگی آن بسیار پیچیده باشد و به توجه و
هماهنگی بیشتر میان حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و همچنین همکاری متقابل این نهادها
در فرهنگسازی ،آگاهسازی ،اطالعرسانی ،ایجاد امکانات کمهزینه و سهلالوصول برای اقشار مختلف
اجتماع ،نیازمند باشد (جوادی پور .)76 ،2017 ،بر همین اساس ،در سالهای اخیر درکشورهای
مختلف عالقۀ وافری در سطح ملی برای طراحی و اجرای سیاستها ،راهبردها و برنامههایی جهت
ارتقاء فعالیت بدنی و توسعۀ ورزش همگانی به چشم میخورد و سیاست هایی که مشارکت در ورزش
را هدف قراردهند در سطح بین المللی ،گسترش روزافزونی یافته است (استیلیانو ،هوگان و انرایت،1
 .)2019همچنین ،حق مشارکت در ورزش همگانی و فعالیتهای فراغتی و تفریحی به سیاستی مهم
تبدیل؛ و اجرای چنین سیاستی درسالهای کنونی ،سخت مورد توجه بوده است (صفاری وقره،2014 ،
 .)52آنچه مطرح و مهم است این است که هر تفکر و عمل سیاسی بر پایۀ یك الگوی نظری خاص
استقرار یافته است و تا زمانی که آن الگو تفهیم نشود ،نمیتوان معنای درست یك اندیشه سیاسی را
دریافت نمود (روح الهی.)3 ،2015 ،
ساختار ورزش کشور بهگونهای است که مدیریت کالن ورزشی به سمت ورزش قهرمانی میل دارد و
بخش عمده فعالیتهای مدیریتی ورزش به توان ،وقت و اعتبارات ورزش قهرمانی سوق پیداکرده است.
همچنین گرایش وافر مدیریتی به ورزش قهرمانی و بیتوجهی به ورزش همگانی در راستای سالمت
مردم جامعه ،یکی از مشکالت اساسی و ساختاری ورزشی کشور است (شیرویی ،کشگر ،اسماعیلی و
اسدی.)32 ،2017 ،
شایان ذکر است که بهزعم اکثر خبرگان و متخصصان ورزشی ،اساس سیاستگذاری ورزش جامعه را
ورزش همگانی باید تشکیل دهد زیرا بدون ترویج و القای فرهنگ سالم و درست اوقات فراغت که
عمدتا از طریق ورزش همگانی گسترش مییابد ،مشارکت فعال و منفعل آحاد جامعه به سمت ورزش
قهرمانی و حرفهای صورت نمیگیرد .ازاینرو ،از دولتها انتظار میرود تا اهدافی مانند ارتقای بخش
سالمت ملی و افزایش فعالیت جسمانی را بین افراد شناسایی کنند و ارزیابی برنامههای ورزشی برای
افراد جامعه در تمام سنین را به یکی از وظایف اصلی خود تبدیل سازند (وی کر ،بروار و
پائولوسکی.)2009،2
در کشور اجرای سیاستگذاری ورزش همگانی (بر اساس طرح جامعه ورزش) به عنوان یك عامل
اصلى و تعیینکننده ،مورد غفلت قرارگرفته و آنچنانکه باید به سرانجام نرسیده است (افسری،
1. Stylianou, Hogan & Enright
2. Wicker, Breuer & Pawlowski
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)31 ،2018؛ که این موضوع امکان دارد بر اثر جامعیت نداشتن و ناقص بودن طرح جامع ورزش،
علیرغم صرف هزینه باال باشد (شعبانی .)25 ،2009 ،این در حالی است که به نگاه جوادی پور
( )2017شناخت فرآیند سیاستگذاری و سپس اجرای آن ،نیازمند شناخت گفتمان موجود در
سیاستها و بنیادهای نظری حاکم بر این عرصه است .ازاینرو برای تدوین یك طرح و الگویی کامل
و دارای ضمانت اجرایی ،ابتدا باید گفتمانهای سیاسی آن نظام را مشخص و سپس از نظر متخصصان
آن حوزه بهره جست.
در همین راستا ،بسیاری از تحلیلگران علوم سیاسی معتقدند شناخت فرایندهای سیاستگذاری،
بنیادهای معرفتی و نظری حاکم بر این عرصه ،ابزارها ،تاکتیكها و روشها به کنشگران و محققان
کمك شایان توجهی میکند .در این میان ،شیوه و بیان گفتمان موجود در سیاستها که در هر فرایند
سیاستگذاری وجود دارد ،راهنمای خوبی برای این شناخت است (جوادی پور .)75 ،2017 ،گفتمان
اصطالحا به آن اندیشه و دیدگاهی اطالق میشود که توانسته است در بین مخاطبان به اجمال فهم
شود و به دلیل وجود زمینههای مساعد ،به جریانی فکری تبدیل گردد .باید توجه کرد که گفتمانها
در خأل بهوجود نمیآیند و باید تکیهگاه فکری مشخصی داشته باشند؛ به عبارت دقیقتر ،گفتمانها از
بطن نظریهها بیرون میآیند و هر میزان نظریهها مستحکمتر باشند ،به طور طبیعی گفتمانهای
برآمده از آنها نیز قویتر و بادوامتر خواهند بود (پورعبدی ،عظیم خانی و ناطق.)8 ،2017 ،
این امر بر کسی پوشیده نیست که گفتمان موجود در کشور ،پس از پیروزی انقالب اسالمی باعث
شکلگیری گفتمان و نظام معنایی جدیدی به نام گفتمان انقالب اسالمی شده است (رضایی جعفری،
آقاحسینی و علیحسینی .)85 ،2016 ،تاکنون پژوهشهایی درباره اندیشه مدیران و خبرگان ورزشی
انقالب اسالمی در زمینه جایگاه ورزش همگانی و سیاستگذاری آن از منظر گفتمان انقالب اسالمی
نشده است .از پژوهشهای داخلی که بیارتباط با پژوهش حاضر نیست و از دیدگاه روش شناسی با
تحقیق حاضر قرابت دارد ،میتوان به تحقیق جوادیپور ،دهکردی ،رهبری و طایفی ( )2017با عنوان
«آسیبشناسی فرایند موجود سیاستگذاری در ورزش همگانی ایران و ارائه الگو» که جامعه هدف آن
مدیران و کارشناسان خبره ورزش همگانی بودند اشاره نمود .نتایج آن ،حاکی از آن است که مؤلفههای
سازمانی ،باورها و فرهنگها ،شرایط اقتصادی ،تحلیل ،تفسیر ،تدوین علمی ،مطالعات و پژوهشها،
مؤلفههای مؤثر در سیاستگذاری ورزش همگانی کشور هستند و آسیبهای موجود در فرایند
سیاستگذاری در ورزش همگانی کشور شامل عواملی از جمله ضعف در نظارت و کنترل ،ساختار
ضعیف ،ضعف در برنامهریزی و اجرا ،عملکرد ضعیف رسانهها ،منابع مالی محدود ،عملکرد ضعیف
نیروی انسانی ،قوانین و مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی هستند .همچنین پژوهش وفایی
مقدم ،فرزان ،رضوی و افشاری ( )2017با عنوان «تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی بر اساس نظریه
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داده بنیاد» که با مصاحبه نیمه ساختاریافته ،از نظرهای  21نفر از متخصصان ورزش همگانی کشور
استفاده شد ،نشان داد که بسیاری از عوامل توسعه به خود افراد مربوط نمیشوند؛ بلکه با تسهیل در
عوامل سوق دهندۀ محیطی و برطرف کردن موانع موجود ،افراد با خیال آسوده ورزش همگانی را از
بین فعالیتهای اوقات فراغت انتخاب خواهند کرد .همچنین در پژوهشی شیرویی ،کشگر ،اسماعیلی
و اسدی ( )2017با عنوان «مطالعۀ جامعهشناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل
مطلوب (با رهیافت گراندد تئوری)» که جامعه آماری این پژوهش  18نفر از متخصصان و اساتید
(مدیریت ورزشی و جامعهشناسی) بودند ،به این نتیجه دست یافتند که خانواده ،رسانه جمعی،
سیاستگذاری کالن و انسجام ساختارها و تجربۀ زیسته در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران
مؤثر هستند .ازاینرو تبیین جایگاه ورزش همگانی از منظر گفتمان انقالب اسالمی نیازمند واکاوی
عمیق و دقیق اندیشه مسئوالن اصلی نظام اسالمی است .این در حالی است که بدون شك ،رفیعترین
جایگاه در حکومت اسالمی جایگاه والیتفقیه است و هنگامیکه لفظ والیت در مورد فقیه بهکار رود،
مراد از آن همان حکومت و زمامداری امور جامعه است (ترکاشوند ،قیوم زاده و حیدری .)97 ،2018
با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به جایگاه رهبر معظم انقالب به عنوان زمامدار حکومت اسالمی
و ولی فقیه زمان ،ضروری است که سخنان ایشان را با تأمل بیشتری دنبال نمود .از آنجاییکه سخنان
و اندیشه رهبری در زمینههای گوناگون مورد واکاوی قرارگرفته ،لیکن تاکنون در زمینه ورزش همگانی
این مهم صورت نگرفته است .این در حالی است که رهبر معظم انقالب سخنان فراوانی در مورد
ورزشهای همگانی ایراد نمودهاند« :یکی از نیازهای اساسی کشور ،فراگیر شدن ورزش همگانی میان
مردم است»« ،ورزش همگانی یکی از ضروریات زندگی است مثل غذا خوردن است ،مثل تنفس کردن
است ،باید به آن توجه کرد» (بیانات در دیدار مدالآوران المپیك و پارالمپیك.)2013-3-11(،از این
رو با توجه به سخنان متعدد رهبر معظم انقالب در مورد ورزش همگانی و یاد کردن آن به عنوان
زمینهساز سالمت جامعه «یك بخش از مسئلۀ تأمین سالمت ،مسئلۀ ورزش همگانی است؛ که بنده
بارها توصیه کردم ،بازهم توصیه میکنم .ورزش همگانی برای همه الزم است .نشاط ،سالمت ،آمادگی،
حوصلۀ کار ،در سایۀ ورزش عمومی و همگانی برای جامعه تأمین میشود» (بیانات در اجتماع زائران
و مجاوران حرم مطهر رضوی .)2010-3-21( ،لذا ،این امر ضروری است که بتوان میزان اهمیت
ورزش همگانی را در اندیشه ایشان تبیین نمود و جایگاه ورزش همگانی را در انقالب اسالمی نشان
داد.
به همین منظور ،پژوهش حاضر قصد دارد جایگاه ورزش همگانی را در دایره شمول تعریف رهبر معظم
انقالب که بیشك برگرفته از آیین اسالم ،حکمت سیاسی-اجتماعی اندیشمندان و حکیمان مسلمان،
کالم اسالمی و نیز تحت تأثیر عرفان اسالمی ،عرفای مسلمان و فقه اسالمی است را در قالب گفتمان
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انقالب اسالمی مورد واکاوی قرار دهد و در نهایت نیز به این سئوال پاسخ دهد که ورزش همگانی در
منظومۀ فکری مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی بود و به لحاظ ماهیت ،از نوع تحقیقات کیفی (بارویکرد تحلیل
محتوا) به شمار میرود و در آن از سه رویکرد تحلیلی محتوای کیفی ،پنهان و استقرایی استفاده شد.
در این پژوهش محقق بنا به ماهیت اجرای کار ،سخنان رهبر معظم انقالب را به عنوان جامعه آماری
معرفی کرد .همچنین کلیه سخنان ایشان بر اساس مرتبط بودن به مسئله و اهداف پژوهش بهصورت
هدفمند انتخاب شده است .برای دریافت اطالعات مورد نیاز پژوهش باید کلیه سخنان ایشان پیرامون
ورزش همگانی جمعآوری شود که بدین منظور دادههای مورد نیاز این پژوهش ،ازکلیۀ بیانات (صوتی،
تصویری ،متن) در دوران زعامت ایشان از سال  1989تا سال  2019به دست آمد .پس از مشخص
کردن نمونه و انتخاب واحدهای تحلیل و زمینه ،دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار مکس کیودا10
1و با روش کدگذاری تحلیل شدند و در نهایت نمودار محوربندی بیانات مقام معظم رهبری در مورد
ورزش همگانی ،با استفاده از نرمافزار مایند مپر  22012ترسیم گردید .در این پژوهش ،روایی درونی
از طریق در اختیار قرار دادن نتایج پژوهش به دو نفر از متخصصان حوزه علوم ورزشی بررسی و روایی
درونی تأیید شد .همچنین با توجه به این که در پژوهشهای کیفی واژه پایایی برای نشان دادن رابطه
بین داوران در نتایج کدگذاری به کار میرود؛ ازاینرو ،تعیین اعتبار و پایایی مرحلهای حیاتی در فرآیند
تحلیل دادههای کیفی است .لذا برای سنجش پایایی درونی در این پژوهش از روش «ضریب کاپای
کوهن» استفاده شد .روش کاپای کوهن یکی از ابزار تصمیمگیری آماری است که به بررسی اندازه
توافق و هماهنگی بین دو فرد ،پدیده یا منبع تصمیمگیری که هر یك به صورت جداگانه یا مستقل
مورد اندازهگیری قرارگرفتهاند ،میپردازد .ضریب کاپا اندازهای عددی بین  -1تا  +1است .اگر چنانچه
خروجی به  +1نزدیك باشد بیانگر وجود توافق متناسب و مستقیم و چنانچه به  -1نزدیكتر باشد
نشاندهندۀ وجود توافق وارونه و عکس است .همچنین اندازههای نزدیك به صفر ،عدم توافق را نشان
میدهد .الزم به ذکر است که در کتابهای آماری نقطه برش را  0/6قرار دادهاند .در همین راستا
محقق پس از طرح سئواالت از روش اجرای پژوهش ،آنها را در اختیار  2تن از اساتید علوم ورزش قرار
داد که پس از محاسبه ،ضریب کاپای کوهن  0/8به دست آمد.

1. Maxqda10
2. Mind Mapper
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یافتهها
در بخش مربوط به آمار توصیفی همانطور که در جدول ( )1مشاهده میکنید ،مجموع تجزیهوتحلیل
دادههای پژوهش منجر به ظهور ( )478کدباز )34( ،کد محوری 8( ،مقوله) و یك حیطۀ اصلی شد.
جدول  -1فراوانی کدهای باز ،محوری ،مقولهها و حیطهها
فراوانی کدهای باز

فراوانی کدهای محوری

فراوانی مقولهها

23
118
72
75
30
35
45
80
478

2
9
4
6
2
2
5
4
34

1
1
1
1
1
1
1
1
8

حیطة اصلی

1

1

همچنین در فرایند کدگذاری باز ،در مجموع نشانهای متعددی شناسایی گردید که با توجه به نزدیکی
موضوعی و مفهومی در قالب کدهای محوری دستهبندی شدند و در ادامه با توجه به اهداف تحقیق،
کلیه کدهای محوری که از لحاظ معنایی با یکدیگر قرابت الزم را داشتند در قالب مقولههایی
دستهبندی شدند .ازاینرو کلیه کدهای محوری و مقولههای استخراجشده در جدول ( )2ارائه میگردد.
جدول  -2ظهور مقولهها از مفاهیم انتزاع شده کدهای محوری
کدهای محوری
 .1ورزش همگانی ،یعنی سالمت جسمانی عمومی
 .2نشاط روحی و آسایش روان در سایۀ ورزش همگانی
 .1پیشگیری و برخورد با تخلفات ورزشی
 .2ضرورت مدیریت جهادی در ورزش همگانی
 .3ارجح بودن ورزش همگانی بر ورزش قهرمانی
 .4ایجاد فضا و اماکن فرهنگی-ورزشی در کشور
 .5سالمتی و نشاط ،ضرورت پیشرفت جامعه اسالمی
 .6لزوم فعالیتهای سازمانیافته برای ارتقا ورزش کشور

ظهور مقولهها
سالمتی

سازمانی و
مدیریتی
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ادامة جدول  -2ظهور مقولهها از مفاهیم انتزاع شده کدهای محوری
کدهای محوری

 .7ضرورت احیا و گسترش ورزشهای بومی-محلی و ایرانی -اسالمی
 .8استفاده از نیرویهای حزباللهی در مسئولیتهای ورزشی کشور
 .9همت مضاعف ،صبر و توکل مسئولین ورزشی در راستای نهادینهسازی ورزش همگانی
 .1بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی به جهت ورزش همگانی
 .2ورزش همگانی ،یك وظیفه برای نشاط و طراوت دائمی جامعه
 .3رفع ناهنجاریهای جامعه و تقویت نهاد خانواده از طریق ورزش همگانی
 .4پذیرفتن ورزش همگانی توسط عموم مردم به عنوان یکی از ضروریات زندگی
 .1توجه طلبهها به ورزش همگانی
 .2نهضت ورزش همگانی در جوانان
 .3ضرورت ورزش نمودن بانوان کشور
 .4ورزش سرمایهای ماندگار در زندگی
 .5غنیسازی فراغت جوانان با ورزش همگانی
 .6علمی سازی و نوآوری در عرصه علوم ورزشی
 .1ارتباط ورزش و معنویات
 .2ورزش همگانی یك فریضه عمومی
 .1تقید امام خمینی (ره) به ورزش
 .2رهبر انقالب حامی و عامل ورزش همگانی
 .1انقالب اسالمی حامی ورزش قهرمانی
 .2ورزش ،مسئله مهم انقالب اسالمی (در کالم)
 .3استعدادهای ورزشی ،ثروت ملی انقالب اسالمی
 .4ارزشمند بودن ورزش در انقالب اسالمی (در عمل)
 .5ارزش قائل شدن انقالب اسالمی برای ورزشکاران قهرمان
 .1رهبر انقالب حامی ورزش قهرمانی

 .2ورزش قهرمانی زمینهساز ورزش همگانی
 .3قهرمانان ورزشی ترویجدهنده ورزش همگانی
 .4ترویج و توسعه ورزش همگانی وظیفه قهرمانان ورزشی

ظهور مقولهها
سازمانی و
مدیریتی

اجتماعی

راهبردی

معنوی
والیی

حکومتی

قهرمانی

بر اساس نتایج جدول ( ،)2از مجموع کدهای محوری برآمده از تحقیق 8 ،مقوله اصلی سالمتی،
سازمانی و مدیریتی ،اجتماعی ،راهبردی ،معنوی ،والیی ،حکومتی و قهرمانی استخراج گردید .در
ادامه ،همانطور که در شکل ( )1مشاهده میکنید از تمام مفاهیم استنباط شده تحقیق ،یك حیطۀ
اصلی با عنوان گفتمان مقام معظم رهبری در ورزش همگانی استنباط گردید .این مهم نمایانگر آن
است که تمام مفاهیم (کدهای باز ،محوری ،مقولهها) ذیل این حیطۀ اصلی قرار میگیرند.
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کدهای باز

کدهای
محوری

مقوله ها
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حیطهی
اصلی

گفتمان مقام
معظم رهبری
در ورزش
همگانی

شکل  -1ظهور حیطة اصلی بر خواسته از تحقیق

همچنین بهمنظور سهولت تفهیم نقشۀ ذهنی رهبر معظم انقالب در ورزش همگانی،کلیه کدهای
محوری ،مقولهها و حیطۀ اصلی بر خواسته از تحقیق با استفاده از نرمافزار مایند مپر  2012ترسیم و
در شکل ( )2نشان دادهشده است.

شکل  -2محوربندی بیانات رهبرمعظم انقالب در مورد ورزش همگانی
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بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتههای پژوهش ،ورزش همگانی را میتوان در قالب  8مقوله (سالمتی ،سازمانی و مدیریتی،
اجتماعی ،راهبردی ،معنوی ،والیی ،حکومتی و قهرمانی) و یك حیطه اصلی (گفتمان مقام معظم
رهبری در ورزش همگانی) عنوان نمود .در زیر به بررسی این مقوالت و در نهایت به تبیین حیطه
اصلی برخواسته از پژوهش خواهیم پرداخت.
-1بُعد سالمتی
مقام معظم رهبری علیرغم جنبهها ی گوناگونی که برای ورزش قائل هستند؛ هسته اصلی ورزش را
تربیت و پیشرفت جسمانی عنوان نموده «جنبۀی فرهنگی حتما در ورزش هست و الزم است و باید
دنبال شود؛ اما آن هستۀ اصلی در ورزش ،تربیت و پیشرفت جسمانی است »1و از ورزش همگانی به
عنوان تأمینکنندۀ سالمت جامعه یاد میکنند «یك بخش از مسئلۀ تأمین سالمت ،مسئلۀ ورزش
همگانی است »2که این موضوع مبین این مطلب است که مسئله سالمت جسمانی عموم مردم؛ یکی
از دغدغههای عمدۀ مقام معظم رهبری است و ورزش همگانی میتواند به عنوان بستری کاربردی،
این سالمت جسمانی را مهیا سازد .ازاینرو ،مسئله تأمین سالمت جامعه از طریق ورزش همگانی ،باید
اولویت بالمنازع در برنامهریزیهای کالن ک شور قرار گیرد .همچنین ،نشاط روحی و آسایش روان،
مسئله دیگری است که معظم له به آن اشاره مینمایند «امیدوارم جوانان عزیز به ورزش و بهخصوص
ورزشهای سالم که مایۀ پرورش جسم و آسایش روان است بیشازپیش اهمیت دهند »3و از ورزش
همگانی به عنوان تأمینکنندۀ سالمت روانی جوانان یاد میکنند «یعنی اگر [جوانان] ورزش کنند،
زندگی سالمی خواهند داشت و خواهند گذراند و اگر ورزش نکنند ،دچار بیماری و افسردگی خواهند
شد »4ازاینرو ،ضرورت داشتن زندگی سالم ،در سایۀ ورزش همگانی میسر خواهد شد .نکتۀ دیگر
سخنان ایشان ،ارتباط و تعامل بین جسم انسان و حاالت روانی او بوده و برای اینکه فرد به آرامش
روانی برسد ،الزم است که جسمی سالم و پرورشیافته داشته باشد؛ بنابراین اگر جسم و روان تعامل
مثبت و همیاری داشته باشند شخص زندگی سالم و بانشاطی را خواهد داشت.

 .1بیانات در دیدار فاتحان قلۀ اورست (.)1384/8/30
 .2بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی (.)1389/1/1
 .3پیام به مناسبت صعود یکصد و پنجاه هزار نفری ورزشکاران سپاه و بسیج دماوند (.)1381/6/3
 .4بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر (روز انقالب اسالمی و جوانان) (.)1377/11/13
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-2بُعد سازمانی و مدیریتی
سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 1از  5مؤلفۀ اساسی (مبانی،آرمانها ،رسالت ،افق و تدابیر) تشکیل
شده است که آرمانهای الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت ،ارزشهای بنیادین فرازمانی و فرامکانی جهت
دهنده پیشرفت است .مبناییترین این ارزشها ،نیل به خالفت الهی و حیات طیبه است و سالمت
جسمی و روانی یکی از ارزشهای تشکیلدهنده حیات طیبه است که میتوان آن را ابزاری برای
رسیدن به حیاط طیبه دانست .در همین راستا ،مقام معظم رهبری سالمتی و نشاط از طریق ورزش
همگانی را ضرورت پیشرفت جامعه اسالمی عنوان میکنند «کشوری که بخواهد خوب اداره شود و به
اهداف خود برسد و نیز جامعهای که بخواهد در دنیا سرافراز بماند و استقالل حقیقی را به دست آورد
و در عرصههای نبرد سیاسی ،اقتصادی و نظامی پیروز شود نیازمند مردمی سالم ،بانشاط و برخوردار
از قدرت اراده و تصمیمگیری است که اینهمه از رهگذر توجه جدی به امر ورزش حاصل میشود»2
ازاینرو ،توجه به ورزش همگانی و توسعه و گسترش آن ،یکی از ضروریات الزم برای اجراشدن الگوی
اسالمی -ایرانی پیشرفت است.
همچنین از نگاه رهبر انقالب ،داشتن و اجرا کردن برنامههای بلندمدت برای ورزشهای بومی محلی؛
یعنی زنده نگهداشتن فرهنگ ملی و صادر نمودن این فرهنگ به کشورهای مختلف دنیا «ورزش بومی
جزو ملیت و فرهنگ ایران محسوب میشود و زنده کردن آن نیازمند تالش ،ابتکار و فکر کردن است
و با اجرای برنامههای بلندمدت ،میتوان ورزش بومی را به فراتر از مرزها نیز منتقل کرد »3شاید بتوان
از سخنان رهبر معظم انقالب اینگونه استفهام نمود که ایشان بیشتر تمایل به اجتهاد فرهنگی
درورزش دارند تا اینکه صرفا مدافع و یا به نوعی فرمانبردار فرهنگهای غربی باشیم این موضوع با
سخن ایشان که «این برنامۀ ورزش محلی یقینا بر بسیاری از کارهای تقلیدی ترجیح دارد؛ ورزش
پهلوانی است و سرشار از سنتهای ایرانی و اسالمی است .این نکات را باید همیشه به یاد داشته باشیم
که آنچه متعلق به ما و مربوط به خود ماست ،با عقاید ما ،با ایمان ما آمیخته است؛ آنچه وارداتی است،
اگر بخواهیم شکل ایمانی و اسالمی و ایرانی به آن بدهیم ،باید این عناصر را در آن تزریق کنیم .آنچه
مربوط به خود ماست ،بهطور طبیعی پیکرۀ آن ،پیکرۀ دینی وایمانی است »4بهخوبی روشن میشود.

 .1این سند ،معرف سیر کلی تحوالت مطلوب ایران در عرصه فکر ،علم ،معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسالمی
ایرانی در نیم قرن آینده است.
 .2دیدار مسئوالن سازمان تربیتبدنی و رؤسای فدراسیونهای ورزشی با رهبر انقالب (.)1375/10/8
 .3بیانات در دیدار مسئوالن سازمان تربیتبدنی و رؤسای فدراسیونهای ورزشی با رهبر انقالب.)1375/10/8(.
 .4بیانات در دیدار بسیجیان استان خراسان شمالی (.)1391/7/24
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ازاینرو ،پیشنهاد میشود مسئولین ورزشی کشور زمینههای الزم برای صادر نمودن فرهنگ ایرانی–
اسالمی را از طریق ورزشهای بومی محلی فراهم آورند.
مدیریت جهادی در واقع همان مدیریت علمی است که بر اساس فرمولها و قوانین مطرح در دانش
مدیریت پایهریزی شده است .فرق این نوع مدیریت با مدیریت صرف در این است که مبنای مدیریت
جهادی ،مبنایی اسالمی و ارزشی است .در مدیریت جهادی که برگرفته از مدیریت اسالمی است ،به
علم ،فرهنگ و انسان و ارزشهای انسانی توجه ویژهای شده است (افتخاری ،زرگرزاده وشمشیری
 .)54 ،2018ازاینرو ،مقام معظم رهبری مدیریت جهادی را الزمۀ مدیریت در جمهوری اسالمی عنوان
میکنند «مدیریت جهادی که بنده  ...مطرح کردم و تأکید هم کردم که این مربوط به امسال نیست،
مربوط به همیشه است؛ ما احتیاج داریم به مدیریت جهادی »1و تمام سازمانهای کشور علیالخصوص
سازمانهای متولی ورزش را در توجه به این نوع مدیریت و مسئولیتهای عظیم خود در برابر مردم و
بهویژه نسل جوان ،اینگونه بیان میکنند «مسئله جوانان در کشور ما ،باید به یك مسئله حقیقتا ملی
تبدیل شود .همه باید در قبال این مسئله احساس مسئولیت کنند؛ هم دولت ،هم روحانیت ،هم بسیج،
هم سازمانهای ورزشی »2در همین راستا و با توجه به اینکه توسعه و گسترش ورزش همگانی
میتواند انرژی متراکم جوانان را در جهت اهداف صحیح ،تصحیح و هدایت نماید ،ازاینرو ،بهره گرفتن
مدیران ورزشی کشور از این نوع مدیریت برای رشد و توسعه ورزش همگانی ،ضروری به نظر میرسد.
بنا بر اظهار آصفی ،خبیری ،اسدی دستجردی و گودرزی ( )63 ،2014چهار عامل فردی ،گروهی،
سازمانی و محیطی در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران مؤثر هستند .در مورد عوامل سازمانی،
اهداف و راهبردهای ورزش همگانی ،زیرساختها و امکانات ورزشی ،سیستم پاداش و تشویق ،واحد
تحقیق و توسعه ،منابع انسانی ،بودجه ،قوانین و مقررات و آموزش (که همه ذیل مدیریت قرار
میگیرند) در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران اثرگذارند .در همین راستا ،مقام معظم رهبری
بارها مسئوالن ورزش کشور را به صبر و توکل در راستای اجرای مؤلفههای مذکور ،دعوت نمودند
«کاربرد صبر و توکل ،عالوه بر اعمال شخصی ،در ادارۀ کشور هم بسیار مهم است  ...در  ...ورزش  ...و
مدیریت کشور هم  -چه مدیریتهای کالن ،چه مدیریت بخشهای گوناگون  -صبر و توکل نقش
دارد »3ازاینرو ،صبر و توکل مسئولین ورزش کشور به جهت نهادینه نمودن ورزش همگانی ،امری
ضروری به نظر میرسد .همچنین بهزعم رهبرمعظم انقالب عالوه بر بردباری ،همت مضاعف مسئولین
ورزشی نیز عاملی مهم در راستای نهادینهسازی ورزش همگانی است «همت مضاعف و کار مضاعف
 .1بیانات در دیدار مسئوالن نظام (.)1394/4/28
 .2بیانات در دیدار با جوانان در مصلّای بزرگ تهران (.)1379/2/1
 .3بیانات در دیدار مسئوالن نظام (.)1392/4/30
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در تأمین سالمت .مسئلۀ سالمت ،هم  ...باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد ...،در برنامهریزیهای گوناگون
اجرائی در دستگاههای مختلف »1که این مؤلفه باید موردتوجه مسئولین اجرایی ورزش کشور باشد.
ایجاد مکانهای مناسب برای ورزش و تفریح ،در جهت سالم نگهداشتن افراد و همچنین در دسترس
بودن این فضاها برای تمام آحاد ملت و در نتیجه به وجود آوردن محیطهای آرام ،میتواند به عنوان
عاملی مهم در سالمت روانی و اجتماعی عموم جامعه ایفای نقش کند (نمازی .)14 ،2018 ،ازاینرو،
لزوم تأسیس فضا و اماکن ورزشی برای بهبود وضع عمومی مردم ،امری الزم به نظر میرسد که این
موضوع مورد توجه رهبر انقالب است «من به ورزش معتقدم .البته اینها یك مقداری مربوط به
مدیریتهاست که امکانات را برای دانشجویان فراهم کنند« »2از گزارشها اینطور فهمیده و استفاده
شد که امکانات ورزشی و فرهنگی هم در این منطقه [ایذه] کم است .البته باید به اینها رسیدگی
بشود« »3از لحاظ فلسفه اصلی ورزش یعنی سالمت جسمی و نشاط روحی جامعه فرقی میان زن و
مرد نیست و باید امکانات ورزشی بانوان را گسترش داد » 4در تفسیر سخنان معظم له میتوان اینگونه
عنوان نمود که ایشان ایجاد امکانات و فضاهای ورزشی را برای مناطق محروم و دانشجویان ضروری
میدانند و فراهم نمودن امکانات ورزشی برای بانوان کشور به جهت ورزش نمودن همگانی را یکی از
نیازهای مهم مطرح میکنند .معظم له تأکید برافزایش زیربناهای ورزشی (بهمانند ساخت و تجهیز
ورزشگاهها) را در اولویت قرار داده و توصیه مینمایند نسبت به این موضوع ،مسئولین روند تسهیل
سازی را انجام دهند .ازاینرو ،مسئولین ورزشی کشور باید در ایجاد فضا و اماکن ورزشی هیچگونه
تفاوتی میان زن و مرد قائل نشوند و در سیاستهای کلی ورزش کشور بازنگری نموده و همانطوری
که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده که تربیتبدنی و ورزش را باید برای همگان فراهم
نمود ،زیرساختهای الزم را برای عموم مردم؛ اعم از زن و مرد به وجود آورند.
رهبر معظم انقالب اهتمام ویژهای به ورزش قهرمانی دارند اما اولویت اول ایشان ،ورزش همگانی است
«من ورزش را به عنوان یك کار بینالمللی ،نمایشی و هیجانی ،در درجه دوم میدانم؛ در درجه اوّل،
ورزش برای تقویت و سالمت جسم است که این را برای همه جوانان کشورمان  -از زن و مرد  -الزم
میدانم »5لذا مسئولین امر باید سخنان ایشان را به عنوان خطمشی ورزش کشور در نظر گرفته و
برنامهریزیهای کالن خود را بیشتر متوجه ورزش همگانی سازند تا ورزش قهرمانی.

 .1بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی (.)1389/1/1
 .2بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (.)1386/2/25
 .3بیانات در دیدار مردم ایذه (.)1378/1/9
 .4بیانات در دیدار جمعی از قهرمانان و مسئوالن ورزش کشور با رهبر انقالب (.)1381/10/30
 .5بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان (.)1380/8/12
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پیشگیری از تخلفات و جرائم ورزشی ،سبب پیشرفت بیشتر ورزش شده و عالوه بر این ،سبب ورود
حداکثری جوانان به عرصۀ ورزش میشود (امیرزاده جیر کل و آهنگرانی )5 ،2017،که ارزش این
موضوع را میتوان در کالم مقام معظم رهبری دنبال نمود «از تخلّفاتِ قانونی هم به شدّت پرهیز
بشود؛ چه تخلّفات بینالمللی ،چه تخلّفات قانونی مربوط به داخل کشور ...تخلّف تخلّف است؛ از باال تا
پایین؛ مسئولین و غیر مسئولین ،زبدگان و غیر زبدگان ... ،هرکدامشان وقتی تخلّف کردند ،باید مثل
تخلّف با آن برخورد بشود »1نکتۀ قابلتأمل این سخنان ،لزوم برخورد قاطع با متخلفین در عرصۀ
ورزش است که از پی آن نباید هیچگونه اغماض و چشمپوشی در برخورد با متخلفین ورزشی صورت
گیرد .لیکن ضرورت برخورد با مسئولین ورزشی متخلف ،باید موردتوجه ویژهای قرار گیرد.
این امر برکسی پوشیده نیست که نقش سازماندهی سازمان در دستیابی به هدفهای اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،بسیار مهم و برجسته است (ابن الرسول و همکاران .)16 ،2013 ،در
همین راستا ،پس از واکاوی کالم رهبر انقالب که پیرامون اهمیت سازماندهی صحبت میکنند
«پیروزی در میدانهای ورزشی همچنین نشاندهنده فعالیتهای سازمانیافتهای است که از قبل برای
آمادهسازی و پرورش ورزشکاران صورت گرفته و از این دیدگاه افتخارآفرینی در میدانهای ورزشی،
قوت سازماندهی و مدیریت یك کشور را نشان میدهد »2میتوان اینگونه بیان نمود که اولویت اول
در هر سازمان ورزشی ،هماهنگ نمودن افراد و اجزای سازمان برای دستیابی به هدف است؛ که
بهزعم ایشان ،این سازماندهی باید در راستای کسب موفقیتهای ورزشی باشد «من اعتقادم این است
که ایران نباید در میدانهای بینالمللی ورزشی ،جزو آن ردههای آخر باشد؛ باید یکی از سه کشور
اوّل در مجموعه ورزشهای جهانی باشد »3ازاینرو ،استفاده از سازماندهی مناسب به جهت رشد و
ارتقا ورزش قهرمانی کشور الزم به نظر میرسد؛ زیرا هرچه ورزش قهرمانی بسط و گسترش داده شود
از پی آن ورزش همگانی پیشرفت خواهد یافت .همچنین ،بنا بر سخنان رهبر معظم انقالب؛ مدیریت
فعال ،متدین ،انقالبی و کارآمد راهحل مشکالت کشور است (آیتالل خامنهای)2017 ،؛ که معظم له
این مهم را در مسئولیتهای ورزشی بهمراتب مطرح میکنند «من معتقدم که باید در سرتاسر
عرصههای ورزش ،عناصر مؤمن ،حزباللهی و باخدا را  -که کم هم نیستند  -بیاوریم و مورد توجّه و
عنایات خودمان قرار دهیم؛ زیرا این ،قطعا در موفقیت ورزش ما اثر خواهد گذاشت؛ شك ندارم »4بنا
بر اظهار معظم له ،وجود افراد متعهد در سازمانهای ورزشی ضروری به نظر میرسد که البته این
 . 1بیانات دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی – (.)1393/11/1
 .2ابیانات دردیدار جانبازان و معلوالن افتخارآفرین پارالمپیك آتالنتا (.)1375/6/7
 .3بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر (روز انقالب اسالمی و جوانان) (.)1377/11/13
 .4بیانات در دیدار جمعی از جانبازان ورزشکار (.)1374/6/23
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جمله ایشان را میتوان بهخوبی در کالم امام خمینی (ره) مشاهده نمود «ما بارها گفتهایم که ما
متخصص میخواهیم ،ولی متخصص متعهد» (صحیفه امام ،ج  ،15ص  .)310ازاینرو ،استفاده از
نیروهای حزب الهی زمینهساز رشد و توسعۀ ورزشی است که این موضوع باید در دستور کار مسئولین
امر قرار گیرد.
 -3بُعد اجتماعی
از نگاه رهبر معظم انقالب ،نشاط و شادابی جامعه از طریق ورزش همگانی بسیار پراهمیت است و
ایشان از این فعل به عنوان یك وظیفهای که نیاز جامعه است ،یاد میکنند «ورزش همگانی برای همه
الزم است .نشاط ،سالمت ،آمادگی ،حوصلۀ کار ،در سایۀ ورزش عمومی و همگانی برای جامعه تأمین
میشود« »1لذا توصیه من به شما جوانان عزیز  -چه دختران و چه پسران  -همین است .شما در
صحنه فعالیتهای  ...ورزشی  ...با همه نشاط و با همه قدرت حضورداشته باشید »2ازاینرو ،در زمانهای
که سیطره الگوهای غربی بر سبك زندگی ایرانی رخنه کرده و انبوهی از غمهای اجتماعی و خانوادگی
را با خود به همراه داشته است ،استفاده از سبك زندگی اسالمی ایرانی که در آن ورزش همگانی یکی
از مؤلفههای اساسی است ،میتواند به عنوان یك ابزار شادیبخش در عموم مردم بسیار مهم جلوه
نماید.
علیرغم فواید بیشمار ورزش همگانی ،متأسفانه میتوان گفت که این مهم تا به امروز توسط عموم
مردم بهخوبی پذیرفته نشده است که رهبر معظم انقالب عدم پذیرش این موضوع را یك اشکال اساسی
میدانند «متأسفانه میبینم جوانهای ما در ورزش ،سستی میکنند؛ که این خیلی خطاست« »3ورزش
همگانی هم یکی از ضروریات زندگی است؛ مثل غذا خوردن است ،مثل تنفس کردن است؛ باید به آن
توجه کرد .این هم یك جنبهی دیگر از فهرست تأثیرات اجتماعی ورزش است» 4در همین راستا،
عموم مردم باید ورزش همگانی را به عنوان شأنی از شئون زندگی بپذیرند و آن را به عنوان یك
ضرورت در برنامههای روزمره خود قرار دهند .همچنین ،رهبر معظم انقالب در بیانات خود عموم مردم
را در استفاده بهینه از منابع طبیعی به جهت ورزش همگانی ،فرامیخوانند «باید مردم به این ارتفاعات
شمال تهران یا به ارتفاعات فراوانی که در اغلب نقاط کشور وجود دارد ،بروند و از این هوای پاك ،از
این کوهستانِ خداداده ،استفاده کنند »5که این سخنان رهبر انقالب نشاندهندۀ داشتن منابع طبیعی

 .1بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی (.)1389/1/1
 .2بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانشآموزان (.)1375/8/9
 .3گفت شنود رهبرانقالب اسالمی با گروهی از نوجوانان و جوانان (.)1376/11/14
 .4بیانات در دیدار مدالآوران المپیك و پارالمپیك (.)1391/12/21
 .5بیانات در دیدار فاتحان قلهی اورست (.)1384/8/30

292

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،9شماره  ،24پاییز 1400

ارزشمند در کشور و لزوم بهرهبردار ی مفید مردم جامعه از این منابع به جهت ورزش نمودن است.
لیکن مسئولین امر باید امکانات و تجهیزات الزم و عدالت اجتماعی را در بهرهبرداری صحیح مردم از
این منابع طبیعی فراهم نمایند .ازاینرو استفاده از منابع طبیعی نباید مختص به گروه خاصی باشد
که برقراری این عدالت ،بر عهدۀ مسئولین ورزشی است.
هدفمندسازی و گسترش برنامههای فرهنگی  -ورزشی و پر کردن اوقات فراغت جوانان ،بسترهای
بروز جرائم و آسیبهای اجتماعی ،تحکیم نهاد خانوادگی و ...را از بین میبرد (صالحی.)12 ،2016 ،
ازاینرو ،رهبر انقالب در سخنان خود این موضوع را مورد اهتمام ویژهای قرار دادهاند «روی آوردن
مردم به ورزش ،بسیاری از مشکالت و معضالت اجتماعی و اخالقی را حل میکند؛ مثل مسئلۀ اعتیاد،
مسئلهی تنازعات خانوادگی ،داخلی ،مشکالت کسبی ،اعصاب ،چه و چه .اگر ورزش بهصورت همگانی
در کشور حقیقتا باب شود »1در همین راستا ،توجه به ورزش همگانی؛ بسیاری از معضالت اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی را در کشور برطرف نموده و موجب تحکیم نهاد خانواده خواهد شد.
 -4بُعد راهبردی
اگر تدبر الزم در بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی 2که از سوی رهبر جمهوری اسالمی ایران بیان شد،
صورت گیرد ،مشخص خواهد شد که جوانان میدانداران اصلی بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی هستند
و ایشان نگاهی راهبردی به جوانان ایران اسالمی دارند .در همین راستا ،ایشان در پاسخ به سئوالی به
این مضمون که دورۀ جوانی ،دورۀ توانایی است .این توانایی در چه چیزهایی باید به کار برود؟ فرمودند
«به اعتقاد من ،باید عمدتا در ...ایجاد نیروی جسمانی در خود -که ورزش باشد  -به کار رود»3
همچنین معظم له در دیگر سخنان خود ،خطاب به جوانان فرمودند «جوانِ امروز احتیاج دارد  ...به
ورزش؛ اینها خصوصیّاتی است که جوانِ امروز به آن احتیاج دارد »4در تفسیر این سخنان اینگونه
نمایان میشود که در نگاه رهبر انقالب اسالمی ،الزمۀ ورزش نمودن جوانان؛ نیازمندی به یك انقالب
درونی از جانب آنها است .ازاینرو ،جوانان ایران اسالمی باید فرصتهای زندگی را غنیمت شمرده و
بیاستثنا ورزش کنند .همچنین ،رهبرمعظم انقالب که بارها بانوان تحصیلکرده و نخبه را مورد اهتمام
خود قرار دادهاند «واقعا این یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسالمی است که در سایۀ نظام اسالمی

 .1بیانات در دیدار مدالآوران المپیك و پارالمپیك (.)1391/12/21
 .2بیانیهای است که از سوی رهبر جمهوری اسالمی ایران ،آیت الل سید علی خامنهای به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی در تاریخ  22بهمن  1397صادر گردیدهاست و در آن برای استمرار راه انقالب اسالمی به تبیین
دستاوردهای چهل سال گذشته میپردازد.
 .3بیانات در دیدار جمعی از جوانان (.)1377/5/11
 .4بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور (.)1392/8/29
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این همه زن فرزانه و تحصیلکرده و خوشفکر و ممتاز از لحاظ فکری و عملی در جامعۀ ما وجود
دارند »1لیکن تذکرات ایشان به مسئله زنان فقط در تحصیل علم خالصه نمیشود و ایشان بهمراتب
بانوان کشور را به ورزش نمودن تشویق میکنند «اگر میگوییم زنان ورزش کنند ،یعنی حتما باید در
مسابقات شرکت کنند؟ نه .ورزش کنند ،مثل اینکه غذا میخورند ،مثلاینکه کارهای روزانهشان را
انجام میدهند؛ مثلاینکه درس میخوانند .ورزش باید یکی از برنامههای حتمی زندگیشان باشد»2
همچنین معظم له در مورد محیطی که بانوان در آن به ورزش میپردازند میفرمایند «محیط ورزش
بانوان باید بهگونهای باشد که حدود اسالمی در آن دقیقا رعایت شود .حدود اسالمی سلیقهای نیست
و آنچه در کشور باید انجام شود تابع سیاستگذاریها و نظر فقهی رهبری است »3ازاینرو ،مسئولین
ورزش کشور عالوه بر این که باید امکانات و تجهیزات الزم را برای ورزش نمودن بانوان فراهم کنند،
بایستی این محیط را به یك محیط تربیت اسالمی تبدیل کنند.
رهبر معظم انقالب خطاب به جوانان در بهرهبرداری درست از اوقات فراغت میفرمایند «از این فراغت
تابستان و از این فرصت ...برای شرکت در کارهای بدنی ...و ورزش استفاده [کنید]  »4ازاینرو ،ضروری
است که جوانان انقالب اسالمی ،ورزش را در برنامهریزیهای فراغتی خود قرار دهند و مسئولینی که
به برنامهریزیهای فراغتی جوانان میپردازند ،ورزش همگانی را به عنوان اولویتی اساسی در نظرگیرند.
رهبر انقالب اسالمی ،نوآوری در عرصه علوم ورزشی را بسیار مهم عنوان میکنند و میفرمایند «وقتی
متخصصان و صاحبنظران جوان ما توانایی دستیابی به موفقیتهای بزرگ و خیرهکننده در حوزههای
پیچیدهی علمی رادارند ،قطعا در عرصۀ ورزش نیز توانایی تحقیقات علمی و ارائۀ نظریههای نو را
خواهند داشت« »5یکی از میدانهای نوآوری ،ورزش است .نوآوری کنند ،کارهای جدید بکنند؛ هم
در مسائل ورزشی ،هم در خود ورزش »6این بیانات بهنوعی خطمشی را برای دو گروه علمی و مدیریتی
کشور نمایان میکند .ازاینرو ،باید جهت تحقیقات دانشگاهی ما در عرصۀ علوم ورزشی به سمت
خودکفایی علمی باشد و یا بهنوعی به مرجعیت علمی در عرصه علوم ورزشی دست پیدا کنیم.
نشاط روحی و سالمت جسمی دو عامل اساسی برای تحصیل و تبلیغ در روحانیون محسوب میشوند
(آیتالل خامنهای .)1998 ،ازاینرو ،بدیهی است که این افراد بدون داشتن سالمت جسم و نشاط؛
نمیتوانند اثربخشی الزم را در امر تبلیغ را داشته باشد .در همین راستا ،یکی دیگر از بیانات رهبری
 .1بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور (.)1393/10/30
 .2بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر (روز انقالب اسالمی و جوانان) (.)1377/11/13
 .3دیدار مسئوالن سازمان تربیتبدنی و رؤسای فدراسیونهای ورزشی با رهبر انقالب (.)1375/10/8
 .4بیانات در دیدار اعضای انجمنهای اسالمی دانشآموزان (.)1386/2/19
 .5بیانات در دیدار مدالآوران المپیك و پارالمپیك (.)1391/12/21
 .6بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر (روز انقالب اسالمی و جوانان) (.)1377/11/13
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انقالب خطاب به طالب جوان ،استفاده از نشاط و شادابی ورزش است که باید موردتوجه حوزههای
علمیه قرار گیرد «طلبهها را باید وادار به ورزش کرد تا بهاینترتیب آنان بتوانند از نشاط جوانی خود
در محیطهای ورزشی استفاده کنند »1ازاینرو ،باید طلبهها در برخورد با ورزش ،طوری رفتار کنند
که آن را همسو با شئون طلبگی بدانند زیرا که آنها تبلیغکنندگان فضایل اخالقیاند و ازاینجهت باید
خود عامل به این فضایل باشند.
 -5بُعد والیی
رهبر معظم انقالب به عنوان ولیفقیه بارها عموم جامعه را به ورزش فرامیخوانند و این در حالی است
که خود ایشان عامل به این مهم هستند «توصیۀ من این است که جوانها به من نگاه کنند .من وقتی
به کوه میآیم و گاهی میبینم حتّی از من مسنتر هم کسانی میآیند که با استحکام و استقرار
جسمانی و قرص و محکم این راه را طی میکنند ،واقعا لذّت میبرم »2شاید این نگاه رهبر معظم
انقالب را بتوان پیروی ایشان از امام خمینی(ره) دانست چنانکه خود ایشان دربارۀ ورزش نمودن امام
خمینی (ره) میفرمایند «متدینترین آدم زمان ما یعنی امام بزرگوار ،ورزشکار بودند  ...ایشان روزانه
سه بار ،هر بار هم بیست دقیقه ،الزم بود راه بروند »3نکتۀ قابلتأمل سخنان مذکور ،نگاه جایگاه
ولیفقیه به مسالۀ ورزش همگانی است که این موضوع باید مورد اهتمام همه آحاد ملت و مسئولین
کشور قرار گیرد.
 -6بُعد معنوی
رهبر معظم انقالب ورزش را از دیدگاه معنوی اینگونه تبیین میکنند «من اعتقاددارم ورزش برای
همه یك فریضه عمومی است .البته منظورم ورزش حرفهای نیست .ورزش حرفهای را هم رد نمیکنم،
اما توصیه نمیکنم که همه جوانان سراغ ورزش حرفهای بروند »4نکتۀ قابلتأمل در فریضه خواندن
ورزش همگانی در نگاه رهبرمعظم انقالب ،عدم تأخیر در انجام فریضه است که بهزعم ایشان باید
فریضه را در زمان خود انجام داد .رهبری انقالب امر به ورزش را ،امربهمعروف عنوان میکنند «برای
جوان ...ورزش صحیح و معقول و رعایت آداب و عادات پسندیده در زندگی ،همه جزو اعمال خوب
است ...هرکسی را که شما به یکی از این کارهای خوب امر بکنید به او بگویید و از او بخواهید امربه

 .1دیدار اعضای شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم با رهبر انقالب (.)1377/07/9
 .2مصاحبه رهبر انقالب با خبرنگار صدا و سیما هنگام کوهپیمایی (.)1375/6/2
 .3بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان تربیت بدنی و رؤسای فدراسیونهای ورزشی کشور (.)1375/10/8
 .4بیانات در دیدار اعضای اتحادیههای انجمنهای اسالمی دانشآموزان و مسئوالن امور تربیتی سراسر کشور
(.)1379/12/28
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معروف است »1و ازآنجاییکه امربهمعروف جزو اعمال واجب برای یك انسان مسلمان است ،باید افراد
یکدیگر را به انجام ورزش توصیه نموده و ورزش را در زندگی خود قرار دهند .همچنین ،رهبری معظم
انقالب بهضرورت ارتباط ورزش و معنویات عنایت ویژهای دارند «باید محیط ورزش را محیط معنوی
کنید ...کشور ما اینگونه کشوری است »2از سخنان معظم له اینگونه استنباط میشود که محیط
ورزش بسیار پاك و مقدس است و ضرورت حفظ این صفتها ،ارتباط داشتن این محیط با معنویات
است .همچنین ایشان تحصیل ،تهذیب نفس و ورزش را سه عامل اصلی موفقیت و پیشرفت جوانان
برمیشمرند «من به جوانها میگویم :تحصیل ،تهذیب ،ورزش »3و ارتباط باخدا ،نمازِ با توجه ،تعمیق
بینش و اعتقادات دینی و ورزش و تمرین جسمی در دوران جوانی را ذخیرهای برای همۀ دوران زندگی
و توشهای ابدی برای دوران پس از مرگ و حیات واقعی میدانند.
 -7بُعد حکومتی
پس از پیروزی انقالب اسالمی و تدوین قانون اساسی ،ورزش جایگاه ویژهای در این قانون پیدا کرد .تا
جایی که بر اساس بند سوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« ،دولت موظف است
برای آموزشوپرورش و تربیتبدنی رایگان برای همه در تمام سطوح ،همه امکانات خود را به کاربرد»
که این موضوع بیانگر مهم بودن ورزش در جمهوری اسالمی است .البته مهم بودن ورزش تنها به
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ختم نشده و در طول سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی،
مهم بودن این مؤلفۀ اساسی ،در بیانات رهبری معظم انقالب به عنوان ولیفقیه؛ بهخوبی نمایان است
«یك جمله هم درباره ورزش کشور که یك مسئله مهم کشور است ،عرض کنم :اوال همه آحاد مردم،
باید ورزش را جدّی بگیرند .همه باید برای سالمتی خودشان ،ورزش را یك ضرورت و کار الزم بهحساب
آورند »4همچنین ،حکومت انقالب اسالمی توجه ویژهای به ورزشکاران قهرمان دارد که این توجه را
میتوان بهدرستی در کالم مقام معظم رهبری دنبال نمود «همۀ کسانی که در میدانهای ورزشی،
افتخاری را به وجود میآورند ،برای ملت و مسؤولین کشور ،عزیزند »5در همین راستا ،پیامهایی که
مقام معظم رهبری بعد از موفقیتهای ورزشی ورزشکاران کشورمان صادر میکنند نشاندهنده اهمیت
این موفقیتها برای انقالب اسالمی و جایگاه واالی قهرمانان ورزشی در انقالب است .همچنین
رهبرمعظم انقالب جایگاه ورزشکاران جمهوری اسالمی را بسیار ارزشمند میدانند و ورزشکاران را مایۀ

 .1بیانات در خطبههای نماز جمعه تهران (.)1379/9/25
 .2بیانات در مراسم افتتاحیهی مانور فرهنگی ـ ورزشی جانبازان و معلوالن (.)1376/6/15
 .3بیانات در دیدار اعضای انجمنهای اسالمی دانشآموزان (.)1369/2/19
 .4بیانات در مراسم برگزاری مراسم افتتاحیه مانور فرهنگی_ ورزشی جانبازان و معلوالن کشور (.)1376/6/15
 .5بیانات در دیدار ورزشکاران جانباز (.)1372/4/29
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افتخار خود دانسته و توجه به آنان را جزو اهداف و وظایف اصلی خود عنوان میکنند و به نگاه ایشان
جمهوری اسالمی ارزش ویژهای برای ورزش قائل بوده و عزم و ارادۀ آن پیشرفت ورزش است «اراده
جمهوری اسالمی ایران ،گسترش و پیشرفت ورزش است.»2
 -8بُعد قهرمانی
حمایتهای مادی و معنوی بزرگان انقالب از ورزش موجب شد تا ورزشکاران که بر خواسته از قشرهای
مختلف جامعه بودند بسیاری از پیامها و آرمانهای انقالب را از طریق میادین ورزشی به جهانیان ابالغ
کنند .در این میان یکی از کسانی که همیشه از ورزش قهرمانی حمایتهای الزم را انجام میدهد مقام
معظم رهبری است «من طرفدار ورزش قهرمانی و نخبه پروری در باب ورزش قهرمانی و عالقهمند به
قهرمانان ملی هستم »1و این درحالیکه پس از پیروزی انقالب اسالمی برخی نظر مساعدی نسبت به
ورزش نداشتند اما رهبر انقالب اسالمی همیشه حامی ورزش قهرمانی بودند «من البتّه از سابق که
بعضیها نسبت به ورزش قهرمانی اِنقُلتوقُلت (اما و اگر) داشتند ،همیشه دفاع کردم از ورزش
قهرمانی »2و از آن به عنوان زمینهساز ورزش همگانی یاد میکنند «ورزش قهرمانی زمینهساز ورزش
همگانی است» ،این جملۀ مقام معظم رهبری به تواتر در سخنان ایشان به چشم میخورد که نشان
از اهمیت باالی ورزش قهرمانی در منظومۀ فکری ایشان دارد .ازاینرو ،بخشی از سخنان ایشان در
رابطه با ورزش قهرمانی در زیر بیانشده است که بسیار واضح و مبرهن است «یك سود دیگر ورزش
قهرمانی ،توسعۀ ورزش در کل کشور است که من بارها روی این مسئله تکیه کردهام؛ چه در ورزش
غیر جانبازان و معلوالن ،چه بخصوص در ورزش جانبازان و معلوالن « »3من اعتقاددارم که ورزش
قهرمانی هم الزم است .اگر ورزش قهرمانی نباشد ،این ورزش همگانی اصال تحقّق پیدا نخواهد کرد...
همیشه بایستی یك قلّه داشته باشیم تا در دامنهها افراد زیادی حرکت کنند؛ لذا ورزش قهرمانی به
این دلیل واجب و الزم است »4از این سخنان رهبر انقالب بهخوبی جایگاه و ارزش ورزش قهرمانی را
میتوان درك نمود در همین راستا ،قهرمانان ورزشی میتوانند جریان دهندۀ رفتار و اخالق مردم
کشور باشند و آنان را به سمت سبك زندگی فعال رهنمون کنند ازاینرو ،بایستی همیشه مورد اهتمام
ویژه قرارگرفته و در معرض دید عموم مردم باشند «اگر بخواهید ورزش ،همگانی شود ،بایستی عدّهای

 .1بیانات در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی (.)1387/6/5
 . 2بیانات دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی (.)1393/11/1
 .3بیانات در دیدار جمعی از ورزشکاران (.)1383/7//14
 . 4بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر (روز انقالب اسالمی و جوانان) (.)1377/11/13
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» تا از کنار آن مردم جامعه تشویق و تهییج به انجام ورزش1قهرمان را جلوِ چشم مردم نگهدارید
.شوند
 کلیه مفاهیم انتزاع شده از تحقیق را میتوان در قالب گفتمان مقام معظم رهبری،بنا بر مطالب فوق
 با توجه به جایگاه والیتفقیه و لزوم اجرایی شدن اوامر ایشان، ازاینرو.در ورزش همگانی مطرح نمود
 پیشنهاد میشود که اندیشۀ ایشان در ورزش همگانی به صورت یك گفتمان،در حکومت اسالمی
. در جامعۀ ورزشی کشور بسط داده شود،پذیرفتهشده و عمومی
تشکر و قدرانی
 طول عمر توأم،از درگاه حضرت احدیت برای تمام کسانی که ما را در انجام این تحقیق یاری کردند
.با عزت و کرامت مسئلت داریم
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