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Abstract
The purpose of this study was to analyze the
behavioral factors of strategic and operational plans of
public sports in Iran. Regarding the research goal, the
present research is aimed at using a variety of applieddevelopment research that is conducted in the field of
strategic and analytical research. The statistical
population of this research consisted of all members of
the board of directors and chairmen of the federation of
sport federation, academic elite and federation experts (N
= 221), which, according to the limited number of the
research community, were all sampled. Data collection
method includes library studies, Delphi method and
finally a researcher-made questionnaire. In order to
determine the validity of the questionnaire, experts and
professors consulted and after applying all the corrective
suggestions, necessary changes were made. The
reliability of the questionnaire was obtained through
Cronbach's alpha coefficient more than α = 0.8.
Descriptive and inferential statistics were used to analyze
the collected data. Mean, standard deviation of
descriptive statistics as well as inferential statistics, onesample T-test, Friedman and confirmatory factor analysis
were used for data analysis. All computations were also
performed using AMOS 23 and SPSS 22 software. The
fitting goodness index, which indicates that this is
acceptable for fitting the model, is acceptable and
represents the confirmation of the research model. Other
fitting indicators for structural equations of the TukerLewis Index; Benthaler-Bonnet fitting index; Adaptive fit
index and fit index are normative; all of them indicate the
fitting fit and validation of the confirmatory model of the
organizational behavior factors of the public sports of the
country.
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چکیده
هدف از اين پژوهش تحلیل عوامل رفتاری برنامه های راهبردی و
 پژوهش حاضر، با توجه به هدف تحقیق.عملیاتی ورزش همگانی ايران بود
 توسعهای بوده که به روش تحلیلی-لحاظ هدف از انواع تحقیقات کاربردی
 جامعه.و میدانی انجام گرفته و در حیطه مطالعات استراتژيک قرار میگیرد
آماری اين تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیتههای
 نخبگان دانشگاهی و کارشناسان فدراسیون بود،فدراسیون ورزش همگانی
 نمونهگیری به صورت،) که با توجه به تعداد محدود جامعه تحقیقN=228(
 روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه.تمام شمار انجام گرفت
 برای تعیین. روش دلفی و در نهايت پرسشنامه محقق ساخته می باشد،ای
روايی پرسشنامه با اساتید و متخصصین مشورت و بعد از اعمال کلیه
 پايايی پرسشنامه نیز. تغییرات ضروری صورت پذيرفت،پیشنهادات اصالحی
 برای تجزيه و. به دست آمدα=1/1 از طريق ضريب آلفایکرونباخ بیش از
.تحلیل دادههای جمعآوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد
 انحراف استاندارد از آمار توصیفی و همچنین در بخش آمار استنباطی،میانگین
 فريدمن و تحلیل عاملی تأيیدی برای،از آزمون های آماری تی تک نمونه
تجزيه و تحلیل داده ها استفاده شد ضمنا کلیه محاسبات از طريق نرم
 شاخص نیکويی. صورت گرفتSPSS 22  وAMOS 23 افزارهای
برازش که نشان دهنده قابل قبول بودن اين میزان برای برازش مطلوب مدل
 ديگر.است قابل قبول بوده و نشان دهنده تأيید مدل پژوهش میباشد
 لويس؛-شاخصهای نیکويی برازش برای معادالت ساختاری شاخص توکر
 بونت؛ شاخص برازش تطبیقی و شاخص برازش مقتصد-شاخص برازش بنتلر
هنجار شده است که همگی نشان دهنده برازش مطلوب و تأيید مدل تأيیدی
.عوامل رفتار سازمانی ورزش همگانی کشور میباشد
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مقدمه
ورزش بهعنوان بزرگترين پديده اجتماعی جهانی در زندگی
انسانها نقش بسیار مهمی دارد (ايونا 8و همکاران .)2111 ،در
واقع ورزش از ملزومات زندگی معاصر گرديده (معین فرد)8911 ،
و بخشی از فرهنگ و هويت ملل محسوب میشود (بوچ)2112 ،2
تغییر و تحوالت جهانی مقولههای زندگی معاصر ،تربیتبدنی و
ورزش را از ضرورياتی ساخته که دوری از آن اجتنابناپذير به
نظر میرسد (مهرآيین .)8911 ،امروزه ورزش از ضروریترين
نیازها و اساسیترين مسائل جوامع بشری است .بهطوریکه کمتر
کشوری را میتوان يافت که فاقد سازمان ورزشی باشد (غفوری،
 .)8912در بسیاری از جوامع پیشرفته امروزی جايگاه تربیتبدنی
و ورزش برای پیشبرد اهداف کالن هر کشور مشخص و بديهی
است (نصیرزاده .)8911 ،آنچه علم تربیتبدنی را از ساير علوم
معاصر متمايز میسازد ،خیل عظیم مخاطبان آن در سراسر جهان
است (آذرنیا .)8911 ،امروزه ورزش را به گونههای متفاوتی
ازجمله ورزش پرورشی ،همگانی و تفريحی ،قهرمانی و ورزش
حرفهای میتوان در جوامع بشری مشاهده کرد .توسعه
تربیتبدنی و ورزش بهعنوان زمینهساز تأمین و تربیت نیروی
انسانی سالم و تندرست بخشی از برنامههای توسعه ملی به شمار
میآيد (سند راهبردی .)8912 ،گزارش کمیسیون ورزش استرالیا
در  8331نشان داد که اگر تعداد شرکتکنندگان در ورزشهای
ماليم  81درصد افزايش يابد سالیانه  211میلیون دالر در بودجه
اين کشور صرفهجويی میشود و هزينه مستقیم مراقبت بهداشتی
چهار بیماری ناشی از کمتحرکی شامل قلبی ـ عروقی ،سکته،
ديابت و سرطان روده  912میلیون دالر برآورد میشود (لیندر و
سیت .)2112 ،9توسعه و اعتالی تربیتبدنی و ورزش در جامعه
ما منوط به تحول سازنده و مثبت در برنامههای جاری ورزشی
است (هالسوير )2112 ،1و مشارکت افراد در آن سبب توسعه
اجتماعی ،شناختی و روانی و بهبود تناسباندام میگردد (سوهن
و همکاران .)2181 ،5اين موضوع باعث شده که
سرمايهگذاریهای هنگفتی برای توسعه ورزش در اکثر کشورها
انجام شود .همچنین يکی از برجستهترين ويژگی کشورهای
توسعهيافته ،توجه به دانش مديريت بهعنوان يکی از ضروريات
بالمنازع پیشرفت ،توسعه ،رشد اقتصادی و اجتماعی است که در

اين میان آنچه بهعنوان اصلیترين کارکرد مديريت (در سطوح
مختلف) هر کشور مورد بحث بوده همانا برنامهريزی و تالش
برای نیل به هدفهای پیشبینیشده در آن است (علی نژاد،
.)8939
2
لینا و همکاران ( )2182عنوان نموده اند خدمات برابر ورزش
همگانی ،يک اصطالح عمومی از همه انواع فعالیت های بدنی و
خدماتی است که رضايت عمومی افراد را برای اجرای ورزش
های همگانی ايجاد می نمايد و نیاز های مردم را در همه جنبه
ها رعايت و مبنای آن مردم محور بوده که برای هر فرد اين
خدمات بصورت برابر قابل دسترس بوده و همه شهروندان از
فرصت های خدمات برابر ورزش همگانی برخوردارند و در آن
سهیم می باشند در اين سرويس دولت با منابع مالی خود افراد را
در اين زمینه حمايت می کند .کونگ و تايلر )2181( 1در ارتباط
با ورزش همگانی گروه های خاص به اين نتیجه رسیدند که
مشارکت معلوالن در ورزش سهم اندکی از مشارکت در ورزش
همگانی کشور انگلستان را در مراکز ورزشی آنها دارد اما آنها
اهمیت زيادی برای جامعه داشته و بیشتر و بهتر در دستور کار
دولت می باشند .سمیع نیا و همکاران ( )8932در پژوهشی با
عنوان آسیب شناسی راهبردی ورزش همگانی در ايران و ارائه
راهکارهای توسعه بر اساس مدل  1swotنشان داد ورزش
همگانی از لحاظ عوامل درونی در ناحیه ی قوت ها و از لحاظ
عوامل بیرونی سازمان در ناحیه ی فرصت ها قرار دارد .برای
توسعه ورزش همگانی استراتژی تهاجمی توصیه شده است.
استراديو و شیبوری ( )2113توسعه ورزش همگانی زمینه را
برای رشد ورزش قهرمانی فراهم می کند و الزم است ورزش
همگانی پیش از ورزش قهرمانی توسعه يابد .ورزش همگانی و
قهرمانی با هم درآمیخته اند اين پژوهشگران ،توسعه ورزش
قهرمانی را در گرو توسعه ورزش همگانی می دانند اما عکس آن
را صادق نمی دانند .مول و همکاران )2115( 9در تحقیقی به اثر
ورزش همگانی بر ورزش قهرمانی پرداختند آنها در مدل معروف
اوقات فراغت خود ,ورزش همگانی را پايه توسعه ورزش قهرمانی
و حرفه ای دانستند .در پژوهشی ديگر آزمودنی ها بر نقش ورزش
همگانی و توسعه آن در پیشرفت ورزش قهرمانی تأکید کرده و
آنرا پشتوانه ورزش حرفه ای و قهرمانی قلمداد کردند.
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از سوی ديگر در قرن بیستويکم مديران ارشد بسیاری از
سازمانها وقت ،انرژی و منابع مالی و انسانی قابل توجهی را
صرف تدوين استراتژی و تعیین راهبردهای اساسی سازمانهای
خود میکنند ،ولی اکثر آنها از عدم اجرای مطلوب استراتژیهای
خود سخن میگويند .چشمانداز و مأموريتی که مديران برای خود
ترسیم میکنند برای خود آنها کامال روشن است ولی آگاهی و
درک کارکنان آنها از اين چشمانداز و مأموريت بسیار کم و
همسويی و همدلی آنها برای تحقق اهداف منبعث از اين چشم-
انداز و مأموريت بسیار کم است؛ بنابراين مديران ارشد همواره در
جستجوی راهحلی برای حصول از اجرای استراتژیهای خود بوده
و در اين میان روشهای ارزيابی عملکرد را بهعنوان ابزاری جهت
کنترل استراتژیهای خود برگزيدهاند؛ اما ويژگیهای قرن حاضر
که مبتنی بر دانش و اطالعات میباشد کارآمدی روشهای
ارزيابی عملکرد سنتی را که در عصر اقتصاد صنعتی برای
سازمانها مناسب به نظر میرسد را به شدت زير سؤال برده است
(کشاورز.)8911 ،
لذا سازمان به سیستمی نیاز خواهد داشت تا عالوه بر
اندازهگیری تمام ابعاد سازمان ،میزان موفقیت سازمان را نیز در
دستیابی به رسالت و چشمانداز خود اندازهگیری نمايد .اين سیستم
همچنین میتواند به مديران سازمان در برنامهريزی استراتژيک
کمک شايانی کند.
با توجه به اهمیت و نقش ورزش همگانی بر سالمت
جسمانی ،روانی و اجتماعی برای افراد تحقیق حاضر در تالش
است با بهره گیری از شیوه های علمی به تحلیل عوامل رفتاری
برنامه های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ايران می بپردازد
و امید آن می رود که نتايج حاصل از آن بتواند مورد استفاده قرار
گرفته و به کارايی و اثربخشی بیشتر و ارتقای جايگاه ورزش
همگانی و تفريحی کشور بیانجامد.
روش شناسی تحقيق
به منظور پاسخگويی به سؤاالت تحقیق از روش پژوهش
کمی و کیفی ( )MIX Methodاستفاده شد .جامعه آماری اين
تحقیق را اساتید منتخب مديريت ورزشی دانشگاهها ،معاونین
وزارت ورزش و جوانان ،مديران کل استانی ادارات ورزش و
جوانان ،روسای فدراسیون های  82گانه همگانی و اعضای
شورای ورزش همگانی کشور که در زمینه فعالیت های ورزشی
خصوصا ورزش همگانی نقش داشته اند تشکیل می دهند .در
اين پژوهش گردآوری داده ها در جامعه آماری از طريق مصاحبه
تا اشباع نظری ادامه يافت.

در مطالعة حاضر ،به منظور پاسخگويی به سؤال اصلی
تحقیق از روش پژوهش کیفی استفاده شد .در مرحله اول
پژوهش از طريق مطالعه پیشینه تحقیق و جمعآوری اطالعات
کتابخانهای ،فهرست مقدماتی شاخصهای پیشبین شناسايی
شد .فهرست مقدماتی به عنوان سؤاالت مصاحبه و ابزار اولیة
جمعآوری دادهها مدنظر قرار .سپس راهنمای مصاحبه ،تدوين و
محقق قبل از انجام مصاحبه با هريک از نخبگان آگاه ،راهنمای
مصاحبه برای آنها ارسال نمود .در مرحله بعد مصاحبههای کیفی
نیمهساختارمند و عمیق با نخبگان آگاه از موضوع پژوهش به
عمل آمد .مدت زمان مصاحبهها متفاوت و مکان مصاحبه در
محل مورد توافق مصاحبه شونده و پژوهشگر بود .پنج مرحله
اساسی ولی نه لزوما پیدرپی که در مسیر پردازش يافتهها استفاده
شد شامل :انتخاب شرکتکنندگان ،جمعآوری دادهها،
منظمسازی يافتهها ،تجزيه و تحلیل يافتهها و ارائه راهبردهای
اجرايی بود .سپس با استفاده از روش نمونهگیری نظری با 91
نفر از افراد جامعه ،مصاحبههای کیفی انجام شد .نمونهگیری
نظری نوعی طرح نمونه گیری غیراحتمالی هدفدار است که در
پژوهشهای کیفی از آن استفاده میشود .بنابر ضرورت ،از برخی
مصاحبه شوندگان بیش از يک بار مصاحبه به عمل آمد .انجام
مصاحبهها تا حد اشباع نظری ادامه يافت.
پس از انجام مصاحبه ،تجزيه و تحلیل يافتهها با استفاده از
روش استقرای منطقی صورت گرفت .به اين صورت که پس از
اجرا و ويرايش مصاحبهها نظرات مختلف ،در گروههای مفهومی
يکسان ،کدگذاری و طبقهبندی و سپس به صورت کیفی تحلیل
شد .کدگذاری در اين تحقیق به صورت باز و محوری انجام شد.
در کدگذاری باز پژوهشگر با مرور مجموعه دادههای گردآوری
شده ،تالش نمود که مفاهیم پنهانی آن را باز شناسد .در اين
مرحله پديده مرکزی شناسايی شده و تفسیر شرايط علی و
راهبردهای حاصله ارائه گرديد .بعد از شناسايی عوامل ،پرسشنامه
ای به روش لیکرت تهیه شده و در بین نمونه های آماری پخش
شد .برای روش تجزيه و تحلیل داده ها در قسمت کمی ،از روش
های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .میانگین ،انحراف
استاندارد از آمار توصیفی و همچنین در بخش آمار استنباطی از
آزمون های آماری تی تک نمونه ،فريدمن و تحلیل عاملی
تأيیدی برای تجزيه و تحلیل داده ها استفاده شد ضمنا کلیه
محاسبات از طريق نرم افزارهای  AMOS 23و SPSS 22
صورت گرفت.
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یافته هاي تحقيق
يافته های مربوط به نمونه های تحت بررسی براساس جنسیت
نشان می دهد که  95/1درصد از نمونه زن و  21/9درصد مرد
بودند .يافته های مربوط به نمونه های تحت بررسی براساس
وضعیت تاهل نشان می دهد که  83/5درصد از نمونه مجرد و
 11/5درصد متاهل بودند .يافته های مربوط به نمونه های تحت
بررسی براساس سن نشان می دهد که  92/8درصد از نمونه 18
تا  51سال بودند در حالی که  81/5درصد باالی  21سال بودند.
يافته های مربوط به نمونه های تحت بررسی براساس تحصیالت
نشان می دهد که مدرک تحصیلی  11/9درصد از نمونه فوق
لیسانس و  5/1درصد دکتری بود .همچنین  12/2درصد از نمونه
لیسانس داشتند .يافته های مربوط به نمونه های تحت بررسی

براساس رشته تحصیلی نشان می دهد که مدرک تحصیلی 22/3
درصد از نمونه علوم ورزشی و  92/8درصد ساير رشته ها بود.
يافته های مربوط به نمونه های تحت بررسی براساس سابقه
شغلی نشان می دهد که سابقه شغلی  91/8درصد از نمونه 81
تا  85سال و  81/1درصد باالی  21سال بود .يافته های مربوط
به محیط کالن ورزش همگانی کشور و مولفه های آن نشان می
دهد که میانگین محیط کالن ورزش همگانی کشور  9/11بوده
و از بین مولفه های آن باالترين میانگین مربوط به محیط
اجتماعی با میانگین  1/82 ±1/58و پايین ترين میانگین مربوط
به محیط بین الملل با میانگین  9/29 ±1/12بود.

جدول  ،8آمار توصیفی مربوط به مولفه های تحقیق را نشان می دهد.
جدول  .8آمار توصیفی مربوط به محیط کالن و مولفه های آن
حداقل
انحراف
میانگین
شاخص آماری
استاندارد
متغیر
8/51
1/51
9/13
محیط سیاسی  -حقوقی
8/18
1/22
9/51
محیط زيست
8/23
1/12
9/29
محیط بین الملل
8/51
1/58
1/82
محیط اجتماعی
8/19
1/52
9/35
محیط اقتصادی
8/12
1/21
9/18
محیط فرهنگی
8/19
1/22
9/11
محیط کالن

حداکثر
5/11
5/11
5/11
5/11
5/11
5/11
1/11

با توجه به طبیعی بودن توزيع داده ها ،از آزمون تی تک
نمونه ای برای بررسی سوال (عوامل سیاسی موثر بر توسعه
ورزش همگانی در ايران کدامند؟) استفاده شد .نتايج در جدول 2
نشان داده شده است.

با توجه به جدول  ،8از بین مولفه های محیط کالن باالترين
میانگین مربوط به محیط اجتماعی با میانگین  1/82 ±1/58و
پايین ترين میانگین مربوط به محیط بین الملل با میانگین
 9/29 ±1/12بود.
جدول  .2نتايج آزمون تی تک نمونه ای
آماره
متغير
دخالت سیاسیون در روند مديريتی ورزش همگانی
اولويت نبودن ورزش برای مسوولین
جذاب بودن ورزش قهرمانی برای سیاسیون
تبديل شدن ورزش به ابزاری در دست سیاسیون
جايگاه پايین ورزش در بین دغدغه های سیاسی کشور
آشنا نبودن سیاسیون با مفاهیم و تعاريف و فوايد ورزش همگانی
وجود مديران سیاسی در بدنه ورزش کشور
محدوديت های ورزشی برای بانوان

ميانگين ميانگين درجه
9/21
9/29
9/15
9/11
9/58
9/39
9/51
2/12

آماري
9
9
9
9
9
9
9
9

آزادي
221
221
221
221
221
221
221
221

t

سطح معنی
88/31
89/83
83/92
85/38
1/19
22/39
3/29
1/21

داري
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
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تحليل عوامل رفتاري برنامه هاي راهبردي و عملياتی ورزش همگانی ایران
با توجه به طبیعی بودن توزيع داده ها ،از آزمون تی تک
نمونه ای برای بررسی سوال (عوامل اقتصادی موثر بر توسعه
ورزش همگانی در ايران کدامند؟) استفاده شد .نتايج در جدول 9
نشان داده شده است

با توجه به نتايج جدول « ،2آشنا نبودن سیاسیون با مفاهیم
و تعاريف و فوايد ورزش همگانی»« ،جذاب بودن ورزش قهرمانی
برای سیاسیون» و «تبديل شدن ورزش به ابزاری در دست
سیاسیون» مهم ترين عوامل سیاسی موثر بر توسعه ورزش
همگانی در ايران از ديد نمونه های تحقیق بودند.
جدول  .9نتايج آزمون تی تک نمونه ای
آماره
متغير
گران بودن ورزش به نسبت ساير سرگرمیهای اوقات فراغت
مشکالت اقتصادی گريبانگیر مردم
بهبود کمی و کیفی اماکن و فضاهای ورزشی استاندارد
تسهیل ورود بخش خصوصی به ورزش همگانی
ايجاد شرايطی برای جذاب بودن ورزش همگانی برای
اسپانسرها
توجه به اقتصاد دانش بیان در ورزش همگانی
به کارگیری روشهای نوين کسب و کار در ورزش همگانی
توجه و حمايت دولت به اشتغال و اقتصاد در ورزش
با توجه به نتايج جدول « ،9مشکالت اقتصادی گريبانگیر
مردم» و «گران بودن ورزش به نسبت ساير سرگرمیهای اوقات
فراغت» مهم ترين عوامل اقتصادی موثر بر توسعه ورزش
همگانی در ايران از ديد نمونه های تحقیق بودند.

ميانگين ميانگين درجه
9/18
9/31
9/11
9/15
9/21
9/91
9/19
9/51

آماري
9
9
9
9
9

آزادي
221
221
221
221
221

9
9
9

221
221
221

81/31
25/11
82/29
82/13
81/81

معنی داري
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18

1/89
1/12
1/19

1/18
1/18
1/18

با توجه به طبیعی بودن توزيع داده ها ،از آزمون تی تک
نمونه ای برای بررسی سوال (عوامل اجتماعی موثر بر توسعه
ورزش همگانی در ايران کدامند؟) استفاده شد .نتايج در جدول 1
نشان داده شده است

جدول  .9نتايج آزمون تی تک نمونه ای
میانگین میانگین
آماره
آماری
متغیر
9
9/59
عدم توجه کافی به ورزش زنان
9
وجود نگرش منفی به ورزش در فضای باز در بسیاری از شهرها و 9/21
روستاها
9
اطالع رسانی مناسب رسانه ها از فعالیت ها وبرنامه های ورزشی 9/15
همگانی
9
9/11
کاهش ساعات اوقات فراغت مردم
9
9/12
پايین بودن سواد حرکتی مردم
9
پايین بودن انگیزه های جنسیتی برای شرکت مردم در فعالیت های 9/51
ورزشی
9
دانش ناکافی مربیان با توجه به روند نامناسب تربیت مربی در کشور 9/18
9
9/22
نفوذ ورزش در بین خانواده ها
9
9/92
توجه به ورزش کارمندی و کارگری
با توجه به نتايج جدول « ،1پايین بودن سواد حرکتی مردم»

t

سطح

t

درجه
آزادی
221
221

82/18
85/12

سطح معنی
داری
1/18
1/18

221

1/11

1/18

221
221
221

3/21
85/39
89/23

1/18
1/18
1/18

221
221
221

1/52
81/12
2/83

1/18
1/18
1/18

و «وجود نگرش منفی به ورزش در فضای باز در بسیاری از
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شهرها و روستاها» مهم ترين عوامل اجتماعی موثر بر توسعه
ورزش همگانی در ايران از ديد نمونه های تحقیق بودند.
با توجه به طبیعی بودن توزيع داده ها ،از آزمون تی تک
نمونه ای برای بررسی سوال (عوامل تکنولوژيکی موثر بر توسعه

ورزش همگانی در ايران کدامند؟) استفاده شد .نتايج در جدول 5
نشان داده شده است.
بر اساس  1عامل رفتاری برنامههای راهبردی و عملیاتی ورزش
همگانی ايران ،مدل تأيیدی تحقیق ارائه میگردد.

شکل  .8مدل تأيیدی عوامل رفتار سازمانی ورزش همگانی کشور
برخوردار بوده که نشان میدهد گويههای تحقیق ،شاخصهای
در شکل  8مدل عوامل رفتار سازمانی ورزش همگانی کشور
مناسبی به منظور شناسايی عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
متشکل از  1عامل ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژيکی
تکنولوژيکی به شمار میروند.
از ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود تمامی مقادير
بارهای عاملی به دست آمده از مقدار قابل قبولی (بیشتر از )1/9
جدول  .9شاخصهای برازش مدل تأيیدی عوامل رفتار سازمانی ورزش همگانی کشور

مطلق

تطبيقی

مقتصد

شاخص برازش

میزان

مالک

تفسیر

کای اسکوآر ()χ2

351/211

-

-

درجه آزادی ()df

151

-

-

نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی ()χ2/df

2/132

کمتر از 9

برازش مطلوب

شاخص نیکويی برازش ()GFI

1/381

بیش از 1/31

برازش مطلوب

شاخص توکر -لويس ()TLI

1/383

بیش از 1/31

برازش مطلوب

شاخص برازش بنتلر -بونت ()BBI

1/322

بیش از 1/31

برازش مطلوب

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

1/311

بیش از 1/31

برازش مطلوب

ريشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

1/112

کمتر 1/8

برازش مطلوب

شاخص برازش مقتصد هنجار شده ()PNFI

1/211

بیشتر از 1/15

برازش مطلوب

تحليل عوامل رفتاري برنامه هاي راهبردي و عملياتی ورزش همگانی ایران
برای آزمون اينکه مدل تأيیدی عوامل رفتار سازمانی ورزشی
همگانی کشور از برازش مناسبی برخوردار است ،از شاخصهای
برازش استفاده شد .در مدل يابی تأيیدی و معادالت ساختاری با
تأکید بر نرم افزار  AMOSبايد برای تعیین برازش مدل از سه
شاخص برازش مطلق ،8تطبیقی 2و مقتصد 9استفاده کرد .براساس
نتايج جدول  5مقدار نسبت آماره کای اسکوآر ( )χ2برابر با
 351/211به درجه آزادی  151برابر با  2/132است .با توجه به
اين که اين مقدار کمتر از  9است ،مطلوب بودن مقدار به دست
آمده به منظور بررسی برازش و تأيید برازش مدل میباشد.
شاخص نیکويی برازش 1/381 )GFI( 1است که نشان دهنده

قابل قبول بودن اين میزان برای برازش مطلوب مدل است .مقدار
ريشه میانگین مربعات خطای برآورد ( 5)RMSEAکه شاخص
ديگر نیکويی برازش است نیز  1/112میباشد که با توجه به
اينکه کمتر از  1/8است ،قابل قبول بوده و نشان دهنده تأيید
مدل پژوهش میباشد .ديگر شاخصهای نیکويی برازش برای
معادالت ساختاری بدين صورت است که مقدار شاخص توکر-
لويس (1/383 2)TLI؛ شاخص برازش بنتلر -بونت (1)BBI
1/322؛ شاخص برازش تطبیقی ( 1/311 1)CFIو شاخص
برازش مقتصد هنجار شده ( 1/2113)PNFIاست که همگی
نشان دهنده برازش مطلوب و تأيید مدل تأيیدی عوامل رفتار
سازمانی ورزش همگانی کشور میباشد.

بحث و نتیجه گیری
تجزيه تجزيهوتحلیل وضعیت در مديريت سازمانها و
حوزههای گوناگون امری متداول است .به دلیل ماهیت متغیر و
تحوالت روزافزون اجتماعی و اقتصادی زندگی مدرن ،مديران
سازمانها نیازمند مطالعه محیط پیرامونی و توجه به تغییرات
آينده برای انطباق سريع با شرايط محیطی هستند .مديران
ورزشی نیز از اين مقوله مستثنا نیستند .نتايج بررسی عملکرد
بسیاری از سازمانهای ورزشی نشان می دهد ،آن سازمانهايی
که برای انجام مأموريت و دستیابی به اهداف خود از مديريتی
مبتنی بر برنامهريزی استراتژيک استفاده کردهاند ،توانستهاند در
فعالیتهای مختلف به موفقیتهای چشمگیری دست يابند.
برنامهريزی استراتژيک روش بسیار متداولی است که سازمانها
از آن برای پاسخ مناسب به شرايط متغیر داخلی و خارجی استفاده
میکنند و میزانی که برنامهريزی استراتژيک مورداستفاده قرار
میگیرد يک عامل پیشگويی کننده مهم از اعتبار و موفقیت يک
سازمان محسوب میشود .برنامهريزی استراتژيک يک عامل
کلیدی و بسیار مهم در عملکرد و برتری سازمانی است .برای
تدوين برنامهها و استراتژیهای مناسب جهت مديريت موفق و
استفاده بهینه از منابع ،بررسی وضعیت موجود و شناخت نقاط
قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهديدها امری ضروری است.
نتايج تحقیق نشان داد که هشت عامل سیاسی موثر بر توسعه
ورزش همگانی در ايران وجود دارد که از بین اين عوامل« ،آشنا
نبودن سیاسیون با مفاهیم و تعاريف و فوايد ورزش همگانی»،
«جذاب بودن ورزش قهرمانی برای سیاسیون» و «تبديل شدن

ورزش به ابزاری در دست سیاسیون» مهم ترين عوامل بودند.
اگرچه که به طور اصولی بايستی ورزش از سیاست جدا باشد اما
حقیقت آن است که ورزش و سیاست همیشه با هم بهطور نزديک
مربوط بودهاند.

1. Absolute Index
2. Comparative Index
3. Parsimonious Index
4. Goodness Fit Index
5. Root Mean Squared Error of Approximation

6. Tucker- Lewis Index
7. Bentler- Bonett Index
8. Comparative Fit Index
9. Parsimonious Normed Fit Index
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نتايج تحقیق نشان داد که هشت عامل اقتصادی موثر بر توسعه
ورزش همگانی در ايران وجود دارد که از بین اين عوامل،
«مشکالت اقتصادی گريبانگیر مردم» و «گران بودن ورزش به
نسبت ساير سرگرمیهای اوقات فراغت» مهم ترين عوامل
بودند .بر کسی پوشیده نیست که با وجود اهمیت ورزش برای
سالمت جسمی و روحی ،فشارهای اقتصادی و مشکالت مختلف
موجب شده تا ورزش خیلی در سبد خانوار قرار نگیرد .شرايط
نامساعد اقتصادی دلیل بسیاری از افراد برای شرکت نکردن در
فعالیتهای ورزشی است .وضعیت خوب اقتصادی باعث شرکت
بیشتر افراد در فعالیتهای اوقات فراغت و همچنین فعالیتهای
ورزشی تفريحی در اوقات فراغت میشود .بر همین اساس واضح
است که وضعیت اقتصادی مناسب میتواند جوانان و خردساالن
يک خانواده را نیز بیشتر درگیر فعالیتهای ورزشی نمايد .اگر به
صورت کلی و عمومی به موضوع نگاه شود ،در بسیاری از موارد،
انجام فعالیت های ورزشی مستلزم هزينه فراوانی از سوی
ورزشکار خواهد بود .با اين تفاسیر ،منطقی به نظر می رسد که
مشکالت اقتصادی گريبانگیر مردم و نیز گران بودن ورزش به
نسبت ساير سرگرمیهای اوقات فراغت مهم ترين عامل
اقتصادی موثر بر توسعه ورزش همگانی کشور باشد.
نتايج تحقیق نشان داد که نه عامل اجتماعی موثر بر توسعه
ورزش همگانی در ايران وجود دارد که از بین اين عوامل« ،پايین
بودن سواد حرکتی مردم» و «وجود نگرش منفی به ورزش در
فضای باز در بسیاری از شهرها و روستاها» مهم ترين عوامل
بودند .که اين نتايج با يافته های پژوهش شعبانی ( ،)8931واحد
( ،)8911غفرانی ( )8911در رابطه با نقش سالمتی ورزش
همگانی در بین جامعه همخوانی دارد .همسو با نتايج اين پژوهش
مول و همکاران ( )2115از ورزش همگانی به عنوان يک
ضرورت در امر سالمت جسمی و روحی ياد می نمايد .همچنین
نتايج تحقیقات آرداهان )2182( 8در ارتباط با مزيت های ورزش
همگانی و تفريحی نشان می دهد که رابطه معناداری بین رضايت
زندگی و هوش عاطفی افراد شرکت کننده در ورزش در مکان
های رو باز وجود دارد و در مقايسه اين افراد ،از رضايت زندگی
بیشتری نسبت به اشخاص غیر فعال برخوردارند .میزان
تأثیرگذاری فرهنگ بر ورزش و موفقیت ورزشی بهاندازهای است
که بعضی از محققین تأثیر آن را بیشتر از شرايط ژنتیکی میدانند.
اهمیت اين نکته که يک ملت يا يک کشور به ورزش همگانی
عالقه داشته باشند ،میتواند تأثیر بسیار زيادی بر دستیابی به
مشارکت حداکثری جامعه در ورزش همگانی داشته باشد .عوامل
فرهنگی میتوانند بر زيبايی ذاتی و جنبههای فیزيکی ورزش در
1 . Ardahan

يک کشور تأثیرگذار باشند ،بهنحویکه محبوبیت جذابیت ورزش
به اهمیت و عالقه مردم و اهمیت آن در فرهنگ ملتها وابسته
است.
نتايج تحقیق نشان داد که هفت عامل تکنولوژيکی موثر بر توسعه
ورزش همگانی در ايران وجود دارد که از بین اين عوامل« ،تغییر
سبک زندگی مردم» و «افزايش استفاده مردم از شبکه های
اجتماعی در اوقات فراغت» مهم ترين عوامل بودند .در اين
ارتباط نتايج تحقیق استريد ( )2112به نقل از شعبانی و همکاران
( )8931در کشور نروژ نشان می دهد که نوجوانان و جوانان بیشتر
وقت خود را صرف فعالیت های غیر حرکتی از قبیل تماشای
تلويزيون ،ويدئو و بازيهای رايانه ای می کنند و کمتر به فعالیت
های جسمانی منظم می پردازند .دنیای کنونی طی دهههای اخیر
با سرعت رو به صنعتی شدن و اقتصادی شدن پیشرفته است
بهنحویکه زندگی انسانی را نیز در بسیاری از جوامع به زندگی
ماشینی بدل نموده و يا در حال انجام آن است .به همین سبب
زندگی در دنیای امروز ابتکار عمل سريع را از انسان گرفته و او
را دچار فقر حرکتی کرده و به دنبال اين فقر حرکتی مشکالت
عديده جسمی ،روانی و اجتماعی را برای وی پديد آورده است
(جوادی پور و سمیع نیا .)8932 ،براثر گسترش تمدن و صنعتی
شدن ،هرچند شاهد افزايش رشد اقتصاد و شکوفايی تکنولوژی و
ماشینی شدن زندگی بشر هستیم اما بهموازات اين رشد و ترقی
از نقش انسان بهعنوان عامل رشد و ترقی کاسته شده است،
بهطوریکه بهجای انسان خالق از ماشینهای طراح و
برنامهنويس و سیستمهای خودکار و رايانهای استفاده میشود که
پیامد آن کاهش استفاده از نیروی انسانی و زمان کار و افزايش
اوقات فراغت انسانها بوده است.
شاخص نیکويی برازش که نشان دهنده قابل قبول بودن اين
میزان برای برازش مطلوب مدل است قابل قبول بوده و نشان
دهنده تأيید مدل پژوهش میباشد .ديگر شاخصهای نیکويی
برازش برای معادالت ساختاری شاخص توکر -لويس؛ شاخص
برازش بنتلر -بونت؛ شاخص برازش تطبیقی و شاخص برازش
مقتصد هنجار شده است که همگی نشان دهنده برازش مطلوب
و تأيید مدل تأيیدی عوامل رفتار سازمانی ورزش همگانی کشور
میباشد.
در يک نتیجه گیری کلی می توان بیان داشت که که ورزش
همگانی ايران هنوز جايگاه واقعی خود را در کشور نیافته است.
ورزش و بازی که بخش مهمی از ورزش های همگانی را تشکیل
می دهند ،جزء تفکیک ناپذير زندگی اجتماعی انسان است و با
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تحليل عوامل رفتاري برنامه هاي راهبردي و عملياتی ورزش همگانی ایران
 مسئولین ورزش کالن کشور، لذا.همگانی را نیز فراهم سازند
بايد از متخصصان الزم در عرصه مديريت و برنامه ريزی
راهبردی و بلند مدت بهره مند شوند و يا اين که افرادی با کارنامه
مشخص و درخشان در عرصه برنامه ريزی بلند مدت در رأس
 همچنین رسانه ها.نهادهای متولی ورزش همگانی جای گیرند
و به ويژه صدا و سیما را بايد جهت توجه بیشتر به رشته های
 در اين زمینه همکاری و.متنوع ورزش همگانی ترغیب نمود
تعامل الزم بین سازمان های مربوطه و صدا و سیما می تواند
.حمايت رسانه ها را در پی داشته باشد

-توجه به شرايط اقلیمی و جغرافیايی هر منطقه بازیها و ورزش
هايی رواج دارد که در بسیاری موارد نفوذ و نمود بیشتری در
 ورزشها و بازیهای.سرزمینهای پیرامونی پیدا کرده است
سنتی و همگانی بازتاب هويتهای فرهنگی فردی و جمعی و
نیز عواملی پراهمیت در توسعه فرهنگیاند و برخالف ورزشهای
 ورزشها و بازیهای سنتی،مدرن که در تمام جهان رواج دارند
معموال از عرصه محلی يا ملی خارج نمی شوند اما با توجه به
 بايستی در حفظ و توسعه آن،نمود فرهنگی اقوام و ملل مختلف
ها تالش نمود چرا که اين ورزش ها اوال از اهمیت وافری
برخوردارند و ثانیا می توانند زمینه مشارکت فعال جامعه در ورزش
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