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چکیده
هدف :هدف این پژوهش مدلسازی عوامل و رویههای توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان بود.
روششناسی :روش تحقیق از نوع تحلیلی  -پیمایشی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد صاحب-
نظر در زمینه توسعه ورزش همگانی (مدرسان ،مدیران ،کارشناسان و مربیان) در استان هرمزگان میباشد.
نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی ( 241نفر) انتخاب و نظرخواهی شدند .ابزار تحقیق،
پرسشنامه محققساخته براساس مطالعه نظری (کتابخانهای) و تجربی (مصاحبه) شامل ایعاد اصلی محیطی،
مدیریتی ،منابع و رفتاری ( 66گویه) بود .روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان ( 15نفر) ،پایایی توسط
آلفای کرونباخ ( ) 0/94و روایی سازه توسط تحلیل عامل تأییدی (برازش مطلوب) تأیید شد .جهت تحلیل
یافتهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )Amos20استفاده شد.
یافتهها :تحلیل عاملی الگوی پژوهش نشان داد که ساخت نظری تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است.
تحلیل مسیر ابعاد توسعه ورزش همگانی استان نشان داد عامل محیطی بر عوامل مدیریت ،منابع و رفتاری
به ترتیب با ضرایب  0/56 ،0/90و  0/45تأثیر گذار است .همچنین عامل مدیریت بر عاملهای رفتاری و
منابع به ترتیب با ضرایب  0/97و  0/91و عامل منابع با ضریب  0/66بر سطح رفتاری اثرگذارند.
نتیجهگیری :براساس یافتههای پژوهش میتوان گفت که همگانی شدن ورزش در استان هرمزگان براساس
چارچوب حمایت عوامل محیطی ،مداخله مثبت عوامل مدیریتی ،بسترسازی منابع و نهایتا از طریق عوامل
رفتاری صورت میپذیرد .بنابراین ضرورت دارد خطمشیهای توسعه ورزش همگانی در این استان مبتنی بر
الگو شناسایی و تحلیل شده باشد.
واژههای کلیدی :توسعه ورزش ،مدلسازی توسعه ،عوامل توسعه ،ورزش همگانی ،استان هرمزگان.
 .1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم
 .2استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه گیالن
 .3دانشیار مدیریت مالی ،دانشگاه گیالن
 .4استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه گیالن
*
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولsavadi.mehdi@gmail.com :
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مقدمه
با وجود رویکردهای مثبت مدیریت نظام ورزش
و نظام سالمت در حوزه اوقات فراغت عمومی ،اما
همچنان گزارشها و شواهدی مستند و متعدد از
فقر حرکتی و عوارض ناشی از آن در زندگی
شهرنشینی مردم استانهای محروم گزارش شده
است که حاکی از وجود یک معضل اجتماعی
نگران کننده میباشد (صفاری .)1391 ،به همین
دلیل اپیدمی بی تحرکی موضوعی پیچیده بوده
و چالشهای زیادی را پیش روی سازمانهای
مسئول در حوزه فراغت ،سالمت و ورزش قرار
داده است (شهبازی .)1392 ،این درحالی است
که فعالیت بدنی بخش اساسی سالمت عمومی
یک جامعه بوده و به عنوان یک مولفه اساسی
برای داشتن یک سبک زندگی سالم همواره
مورد تاکید میباشد (شهبازی .)1392 ،به طور
کلی ارتباط خطی معکوسی بین میزان فعالیت
بدنی و همه دالیل منتهی به مرگ و میر وجود
دارد (شهبازی )1392 ،به گونهای که میزان
فعالیت بدنی با کیفیت مربوط به سالمتی در
زندگی مرتبط بوده و رضایت از زندگی ،رابطه
مثبتی با آن دارد ) به نقل از رمضانی نژاد و
همکاران.)1389 ،
توسعه ورزش همگانی بخشی از توسعه
اقتصادی -اجتماعی ملی است .به طور کلی،
توسعه جریانی است که در خود تجدید حیات و
سمتگیری متفاوت کل نظام اقتصادی-
اجتماعی را به همراه دارد( .طالب پور.)1391 ،
سوتیریادو و شیلبوری )2008( 1توسعه ورزش را
مشتمل بر ساختارها ،سیستمها ،فرصتها و
فرآیندهایی میدانند که افراد را قادر میسازد در
1. Sotiriadou & Shilbury

ورزش و تفریحات شرکت کنند و عملکرد خود را
تا سطح دلخواه ارتقاء دهند.
بررسی پژوهشهای این حوزه نشان می دهد که
در خصوص مدل سازی در حوزه ورزش همگانی
علی رغم اقدامات انجام شده و پژوهشهای
صورت گرفته اهمیت پرداختن به این موضوع
همچنان در سطح جامعه وجود داشته و نتایج
این مطالعات بیش از بیش در کمک به توسعه
ورزش همگانی تاثیرگذار می باشد .اکثر
مطالعات عوامل جمعیتشناختی ،زیستی،
روانشناختی ،شناختی ،احساسی ،رفتاری،
اجتماعی ،فرهنگی و محیطی را شناسایی و
بررسی کردهاند .در زمینه مدلسازی؛ تاکنون
مدلهای بسیاری در زمینه ورزش همگانی ارائه
شده است .در ایران تحقیقات محدودی به
مدلسازی در زمینه توسعه ورزش همگانی
پرداختهاند .سند جامع توسعه ورزش ()1383
ابعاد توسعه ورزش همگانی را در رویکردهای
پشتیبانیهای نرم (عبارتند از :توسعه نهادها،
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،توسعه
منابع انسانی ،توسعه محیط حقوقی ،توسعه
منابع مالی ،توسعه مدیریت و برنامهریزی ،توسعه
فرهنگ ورزش ،توسعه علمی و پژوهشی توسعه
استاندارد و ارزیابی)و پشتیبانیهای سخت
(عبارتند از :توسعه امکانات و زیرساخت و توسعه
تجهیزات ورزش) توصیف کرده است .تحقیق
غفوری ( )1383نیز مدلی توصیفی از فرایند
مدیریتی توسعه ورزش همگانی ارائه داده است.
صفاری ( )1391سه سطح محیطی (محیط
زیست ،رسانهای ،اقتصادی ،اجتماعی ،بین الملل،
حقوقی سیاسی) ،رفتاری (فردی ،بین فردی،
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ظرفیتی) و مدیریتی (منابع مالی ،منابع انسانی،
سازمانها ،قوانین ،تجهیزات ،فناوری) را به
صورت پیمایشی مورد آزمون قرار داده است.
علیرغم اینکه ابعاد زیادی در این مدلها مدنظر
نظر قرار گرفتهاند اما با توجه به تفاوت مهمی
بین مشارکت ورزشی و ورزش همگانی؛ مدلهای
قبلی به صورت تخصصی و مفهومی بحث
مشارکت ورزشی را به طور مناسب تبیین نکرده-
اند .در مطالعات خارجی مدلسازیهای انجام
شده عمدتا رویکرد الگوهای رفتاری فعالیت بدنی
و ورزشی و یا الگوهای ملی توسعه ورزش
همگانی بوده است .مدل اجتماعی -اقتصادی
مشارکت در ورزش (ون تایکوم،)2011 ،
چارچوب ورزش انگلستان ( ،)2004مدل
کانادایی ورزش برای زندگی ( ،)2007مدل
اروپایی ورزش همگانی ( ،)2004مدل مدیریت
ورزشهای تفریحی ( )2005از جمله مهمترین
مدلهای ارائه شده در این زمینه هستند .به
دلیل وضعیت جمعیتشناسی فعلی کشور و
تغییرات و چالشهای فراوان آن ،به نظر میرسد
این عوامل اهمیت ویژهای داشته باشند و در
توسعه ورزش همگانی مخصوصا در سطح استانی
باید در نحوه توزیع امکانات و برنامهها به آنها
توجه اساسی داشت ،بنابراین مطالعه این عوامل
جهت دستیابی به اهداف مدیریتی و نهادی امری
بس ضروری است .بررسی مطالعات خارجی در
این زمینه نشان میدهد که برای گسترش
عمومى شرکت کنندگان در ورزش باید قشرهای
مهم مانند :محققین ،سیاست مداران و افراد با
تجربه را شرکت داد ،همچنین تغییر ارزشهای
ورزش همگانی ناشی از سیاستهای ورزشی
دولتها بیشتر تحت تاثیر مسائلی مانند هزینه
امکانات ورزشی ،الگوهای رایج و قدرت اقتصادی
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مردم است (به نقل از آصفی و همکاران.)1393 ،
این بررسیها نشان میدهد که شاخصهای
کالن و سرانههای توسعه ورزش همگانی وجهه
اصلی مشارکت عمومی در ورزش یک استان،
منطقه یا کشور را نشان میدهد ،بنابراین باید
زیرشاخههای آن جهت تبیین و تشریح خود
عوامل اصلی مورد بررسی قرار گیرد .مطالعات
قبلی و مدلهای ارائه شده عمدتاً کمتر جنبه
کاربردی و اکتشافی داشتهاند که الزم است
مطالعات بعدی با واکاوی بیشتر تغییرات صورت
گرفته در فرهنگ حرکتی مردم را رصد کنند.
همچنین در جامعهی مورد مطالعه ،پژوهشی تا
کنون انجام نشده است .هر چند پژوهشهای
بسیاری توسعه ورزش را در سطح کشوری و
استانی بررسی کردهاند (قاسمی و همکاران،
1386؛ غفرانی1388 ،؛ زاهدی1390 ،؛ صفاری،
1391؛ مالیی ،)1393 ،اما عمده مطالعات کالن
در حوزه ورزش همگانی به صورت تحلیل
 SWOTو تدوین استراتژی بوده است و مدل-
های مبتنی بر عوامل اثرگذار بر توسعه تاکنون
ارائه نشده است .از این رو در این پژوهش سعی
شده است این نیاز علمی و مطالعاتی برای استان
هرمزگان تأمین شود ،همچنین در راستای
سیاستهای کلی توسعه ورزش در کشور؛ الگوی
مدیریتی مناسبی جهت توسعه ورزش همگانی
در استان تدوین شود .بنابراین هدف از این
پژوهش تدوین مدلی مناسب و متناسب با
ساختار ورزش و ویژگیهای زیستی در استان
هرمزگان براساس نظر صاحبنظران حوزه ورزش
همگانی در این استان است .چارچوب مفهومی
انتخاب شده برای مدلسازی در این پژوهش
براساس مطالعه نظری (کتابخانهای و اسنادی) و
مطالعه تجربی (مصاحبه) تدوین شده است و
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شامل چهار منظر اصلی؛ محیط توسعه ،مدیریت
توسعه ،منابع توسعه و توسعه رفتاری در حوزه
ورزش همگانی است .مدل نظری شناسایی شده
(شکل  )1توسط صاحبنظران و از طریق
پرسشنامه مورد ادراک قرار گرفت و به صورت
مدل معادالت ساختاری (شکل  )2تبیین و تأیید
شد .مبانی اصلی دانش در هر حوزهای بر پایه
مدلهای شناسایی شده مناسب قرار دارد .فقدان
مدلهای قابل اتکا و دارای مصادیق عینی در

ورزش همگانی استان هرمزگان محققین را برآن
داشت تا با اتکا بر نظرات کارشناسان مجرب
ورزش ،مدل ساختاری ورزش همگانی را ارائه
دهد .این مدل نمایش سادهای از ساختار ورزش
همگانی است و در حد خود قادر به تبیین
کارکرد ساختهای اساسی ورزش همگانی می-
باشد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
روش تحقیق از نوع تحلیلی  -پیمایشی بود که
به شکل میدانی انجام گرفت .جامعه آماری
پژوهش شامل؛ مدیران و کارشناسان؛ اساتید
دانشگاه ،معلمان تربیتبدنی و مربیان آگاه به
توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان می-
باشد .نمونه آماری تحقیق به تعداد قابل کفایت
جهت مدلسازی معادالت ساختاری و فرضیه
آزمایی ( 241نفر) انتخاب و به روش هدفمند و
دردسترس (بر مبنای تخصص و تجربه) مورد
نظرخواهی قرار گرفت .ابزار پژوهش شامل،
پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش مشخصات
توصیفی و سواالت تخصصی بود .استخراج
عاملها ،مولفهها و گویههای اولیه با بررسی

مبانی و پیشینه از طریق مطالعه اسناد ،کتابها
و مقاالت شامل منابع داخلی و خارجی متغیرها
و شاخصهای مربوط به توسعه ورزش همگانی
شناسایی و انتخاب شد .برای بررسی متغیرهای
شناسایی شده و اکتشاف بیشتر در زمینه
پژوهش از مصاحبه نیمه هدایت شده جهت
نظرخواهی از متخصصان حوزه ورزش همگانی
استفاده شد .پرسشنامه نهایی در  66گویه که با
روش لیکرت و با ارزش گذاری پنج گزینهای
(بسیارکم ،کم ،تاحدی ،زیاد ،بسیار زیاد) ،تهیه
گردید .روایی صوری و محتوایی آن توسط 12
نفر از متخصصین شامل  5تن از اساتید دانشگاه
و  7تن از مدیران ورزشی بررسی و تایید شد .به
منظور تعیین پایایی پرسشنامه ،روش آلفای
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کرونباخ به کار گرفته شد ( .)0/94عالوه براین
پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی
مرتبه اول و دوم بررسی و در چهار بعد تایید
شد .ابعاد این پرسشنامه شامل بعد رفتاری (15
سوال) ،بعد منابع ( 18سوال) ،بعد مدیریتی
(12سوال) ،بعد محیطی (21سوال) است .جهت
مقایسه اهمیت عوامل از آزمون فریدمن (نرم
افزار  )SPSSو جهت آزمون مدل مفهومی و
فرضیات از روش تحلیل مسیر (نرم افزار Amos
استفاده شد.

یافتههای پژوهش

توصیف ویژگیهای فردی نشان نمونه
پژوهش نشان داد ،بیشتر نمونههای شرکت
کننده مربیان و معلمان ورزش ( 39درصد)
بودند ،که از این میان  63/48درصد مرد و
 36/52زن بودند ،همچنین نزدیک به 50
درصد آنها دارای تحصیالت لیسانس بودند
(جدول .)1

جدول  .1توصیف مشخصات نمونه آماری پژوهش
مشخصه

مجمو

مولفه

حوزه
فعالیت

فراوانی
درصد

جنسیت

فراوانی
درصد

تحصیالت

فراوانی
درصد

کارشناسان ورزش
سازمانهای دولتی
28
11/6

فوق دیپلم
36
14/94

نتایج آزمون فریدمن در مقایسه و اولویتبندی
ابعاد مختلف هریک از عوامل پژوهش (جدول
 ،)2نشان داد که بین اهمیت این ابعاد در هر
چهار سطح عوامل زمینه رفتاری ،منابع،
مدیریتی و محیطی تفاوت معنیداری وجود دارد
( .)p≤0/05در سطح رفتاری رتبه بعد فردی (با

اعضای هیات
علمی
51
21/16
زن
88
36/52
لیسانس
117
48/55

کارشناسان اداره ورزش
و جوانان
68
28/24
مرد
153
63/48
فوق لیسانس و باالتر
88
36/51

ع
معلمین و
مربیان
94
39
241
نفر

میانگین رتبه  ،)2/45در سطح منابع بعد مالی
( ،)2/96در سطح مدیریتی بعد رسانه ای
( )2/11و در سطح محیطی بعد اجتماعی
( )2/84باالترین میزان اهمیت را در توسعه
ورزش همگانی استان هرمزگان از دیدگاه پاسخ
دهندگان به خود اختصاص دادند.
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جدول  .2مقایسه اهمیت ابعاد هریک از عوامل توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان
عوامل

رفتاری

منابع

مدیریتی

محیطی

ابعاد

میانگین

فردی
تعاملی
ساختاری
انسانی
مالی
تجهیزات
فناوری
حقوقی
اجرایی
رسانهای
سیاسی
اجتماعی
اقتصادی
فرهنگی

2/2439
3/8943
3/7195
3/9864
4/3073
4/2602
3/8638
3/7395
3/9322
3/9747
3/7168
4/0994
3/9706
3/8079

انحراف

میانگین

استاندارد

رتبه

0/5695
0/5949
0/7772
0/62655
0/54344
0/59322
0/57201
0/78145
0/66212
0/57496
0/65038
0/59780
0/74399
0/71107

2/45
1/88
1/67
2/19
2/96
2/85
2/00
1/78
2/11
2/11
2/13
2/84
2/80
2/22

نتایج آزمون فریدمن نشان داد ،مهمترین عوامل
توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان به ترتیب

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

42/488

2

0/001

54/759

3

0/001

10/832

2

0/004

33/755

3

0/001

خی دو

عاملهای رفتاری ،منابع ،مدیریتی و محیطی
بود و تفاوت اولویت این عوامل نیز معنیدار بود.

جدول  .3مقایسه اهمیت عوامل توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان
عوامل

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین رتبه

رفتاری

3/75

0/508

2/98

منابع

3/90

0/506

2/77

مدیریتی

3/90

0/519

2/15

محیطی

4/01

0/495

2/10

خی دو

43/640

درجه
آزادی

3

سطح
معنیداری

*0/001

تحلیل عامل تاییدی :هر یک از عاملهای

مدل ساختاری نهایی متغیرهای پژوهش:

چهارگانه رفتاری ،مدیریتی ،منابع و محیطی به
عنوان سازههای اصلی پژوهش در قالب مدلهای
اندازه گیری معادالت ساختاری مورد ارزیابی قرار
گرفتند .تحلیل عاملی تأییدی این سازهها در نرم
افزار ( ) Amos20نشان داد سازههای پژوهش از
روایی مطلوبی برخوردار است و شرایط الزم
جهت انجام تحلیل مسیر را دارد.

جهت انجام تحلیل مسیر و مدل معادالت
ساختاری نهایی؛ متغیرهای اصلی منابع ،محیطی
و مدیریتی به عنوان متغیر مستقل و متغیر
رفتاری به عنوان متغیر وابسته پژوهش براساس
مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق در نظر
گرفته شدند (شکل  .)1نتایج تحلیل مسیر بین
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شده است.

متغیرهای پژوهش در قالب جدول  4گزارش

جدول  .4نتایج خروجیهای مدل نهایی پژوهش
وزن رگرسیونی

P

C.R.

S.E.

عامل

0/898

ابعاد

5/616

0/171

محیط

<---

مدیریت

***
0/027

2/207

0/229

محیط

<---

منابع

0/450

0/057

1/901

0/198

محیط

<---

رفتاری
رفتاری

0/562
0/971

***

3/468

0/189

مدیریت

<---

0/906

***

5/914

0/143

مدیریت

<---

منابع

0/663

***

5/385

0/380

رفتاری

0/850

***

منابع

<---

رفتاری

<---

فردی

0/897

***

10/820

0/090

رفتاری

<---

تعاملی

0/774

***

9/624

0/119

رفتاری

<---

ساختاری

0/715

***

مدیریت

<---

رسانهای
اجرایی

7/192

0/176

مدیریت

<---

6/977

0/192

مدیریت

<---

حقوقی

منابع

<---

انسانی

5/140

0/214

منابع

<---

امکانات

0/136

منابع

<---

مالی

0/214

0/761

***

0/697

***

0/546

***

0/632

***

0/431

***

5/084

0/658

***

5/224

0/713

***

منابع

<---

فناوری

محیط

<---

اجتماعی

0/565

***

4/969

0/222

محیط

<---

اقتصادی

0/552

***

4/996

0/218

محیط

<---

فرهنگی

0/622

***

5/616

0/171

محیط

<---

سیاسی

براساس جدول  4و شکل  ،2ابعاد اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی به ترتیب با ضرایب
 0/57 ،0/62 ،0/71و  0/55تبیین کننده عامل
محیط در توسعهی ورزش همگانی استان
هرمزگان هستند .میزان اثرگذاری برای همه
ابعاد معنیدار بدست آمد (.)p≤0/05
ابعاد تعاملی ( ،)0/90فردی ( )0/85و ساختاری
( )0/77تبیین کننده سطح رفتاری توسعه
ورزش همگانی استان هرمزگان هستند .میزان
اثرگذاری برای همه ابعاد معنیدار بدست آمد
(.)p≤0/05

ابعاد فناوری ( )0/66امکانات ( ،)0/63انسانی
( )0/55و مالی ( )0/43تبیین کننده عامل منابع
توسعهی ورزش همگانی استان هرمزگان هستند.
میزان اثرگذاری برای همه ابعاد معنیدار بدست
آمد (.)p≤0/05
ابعاد اجرایی ( ،)0/76رسانهای ( )0/72و حقوقی
( )0/70تبیین کننده عامل مدیریت توسعهی
ورزش همگانی استان هرمزگان هستند .میزان
اثرگذاری برای همه ابعاد معنیدار بدست آمد
(.)p≤0/05
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عامل محیطی به ترتیب با ضرایب  0/56 ،0/90و
 0/45بر سطوح مدیریتی ،منابع و رفتاری
تأثیرگذار بود که تأثیر محیط بر سطح مدیریتی
معنیدار اما بر سطح منابع و رفتاری معنیدار
نمیباشد ( .)p≤0/05عامل مدیریتی به ترتیب با
ضرایب  0/97و  0/91بر سطوح رفتاری و منابع

تأثیرگذار است .میزان تأثیر عامل مدیریتی بر
سطح رفتاری و منابع معنیدار میباشد .عامل
منابع با ضریب  0/66بر سطح رفتاری به طور
معنیداری تأثیرگذار است ( .)p≤0/05براساس
مدل؛ عاملهای مدیریتی ،منابع و محیطی به
ترتیب اولویت بر سطح رفتاری اثرگذارند.

شکل .2مدل ساختاری نهایی متغیرهای توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان

براساس شاخصهای برازش در نرم افزار که در
جدول ،5گزارش شده است مدل ساختاری
پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار میباشد و

روابط بدست آمده بین متغیرها دارای اعتبار
سازه هستند.

جدول .5شاخصهای برازش مدل ساختاری نهایی پژوهش
شاخص ها
مقادیر
مقادیر قابل قبول

CMIN/DF

GFI

NFI

IFI

CFI

RMSEA

1/347

0/900

0/874

0/964

0/963

0/053

1-3

<0/9

<0/9

0-1

<0/9

>0/1

مهدی سوادی ،مهرعلی همتی نژاد ...

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش طراحی مدل توسعه ورزش
همگانی در استان هرمزگان بود .بدین منظور
مدل مفهومی تحقیق با استناد به مبانی نظری و
پیشینه تحقیقات با چهار سطح رفتاری منابع،
مدیریتی و محیطی ارائه شد .یکی از مهمترین
نتایج این پژوهش ارائه الگوی مفهومی برای
توسعه ورزش همگانی استانی به صورت موردی
استان هرمزگان بود .بهطور کلی ،نتایج نهایی
پژوهش (مدل) ،لزوم توسعه رفتاری (متغیر
وابسته) را براساس توسعه بیشتر منابع ،بهینه
سازی مدیریت و حمایت محیطی (متغیرهای
مستقل) را تأیید نمود .براساس یافتهها ابعاد
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی به
ترتیب؛ تبیین کننده محیط توسعه ورزش
همگانی استان هرمزگان میباشند .رجوع به
یافتههای علمی قبلی در این زمینه نیز داللت
بر همسویی این یافتههای با مطالعات پیشین
دارد .نتایج تحقیقات مختلفی نشان داده است
که میزان گرایش به فعالیت ورزشی بستگی
باالیی به طبقۀ اجتماعی فرد بستگی دارد به
طوریکه حضور در مکانهای ورزشی را متأثر از
عوامل اجتماعی میداند )قلی نیا و همکاران،
 .)1383میتوان گفت که بعد کالن اجتماعی و
سیاسی که از باال به پایین در طبقات نظام
اجتماعی اعمال میشود بیشترین اثر را از طرف
محیط بر ورزش همگانی دارد .از همین رو
شرایطی که منجر به تغییر نگرش دولتمردان و
اهمیت ورزش همگانی نزد آنان همراه با کاهش
هزینه شرکت در فعالیتهای ورزشی و افزایش
امنیت اجتماعی و توجه به ارزشها و هنجارهای
جامعه باشد زمینه توسعه ورزش همگانی بیش
از پیش را فراهم خواهد آورد (شعبانی .)1393
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در بعد اقتصادی نیز (به نقل از آصفی)1393 ،
رابطه معنیداری بین وضعیت اقتصادی با
شرکت در ورزش همگانی جوانان یافتند.
تحقیقات واحد و دیگران ( )1389و اتقیاء
( )1386گران بودن حق عضویتها و تهدیدات
اقتصادی و هزینه ای را دالیل عدم رضایت و
همچنین عدم شرکت مردم در فعالیت های
ورزشی ذکر میکنند .نتایج تحقیق جعفری
( )1380که با نتایج تحقیق حاضر نیز همسو بود
نشان داد که عوامل فرهنگی جهت شرکت در
مسابقات و فعالیتهای ورزشی عمومی از
مهمترین علل عدم گرایش به فعالیتهای
ورزشی همگانی می باشد .با توجه به نتایج ،ابعاد
تعاملی ،فردی و ساختاری به ترتیب؛ تبیین
کننده سطح رفتاری توسعه ورزش همگانی
استان هرمزگان هستند .براساس مبانی نظری
در حوزه علوم رفتاری افراد معموال برای
مشارکت در ورزش در مرحله اول باید بر عوامل
بین فردی مسلط و سپس بر عوامل فردی و
ساختاری مسلط شوند تا بتوانند در فعالیتهای
ورزشی شرکت کنند(چنگ و کوزهچیان،
 .)2007باقرپور ( )1387و رمضانی نژاد و
همکاران ( )1389بر اهمیت نگرش و نقش خود
پنداره بدنی را در گرایش به مشارکت ورزشی
تاکید کرده اند که با نتایج این پژوهش همسو
میباشد .ساماهیتو ( )2000در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که افزایش آگاهی و دانش
شهروندان دربارهی مزایای مشارکت منظم در
فعالیت های ورزشی ،تغییر نگرش آنها و
یادگیری انواع ورزش ها مقدمات توسعه ورزش
همگانی را فراهم میکند .معتمدین و همکاران
( )1388کمبود وقت ،وجود مسئولیتهای
خانوادگی و شاغل بودن را نیز به عنوان یکی از
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موانع در گرایش به ورزش همگانی مورد تاکید
قرار دادند .براساس یافتهها میتوان اولویت ابعاد
و میزان تبیین سطح رفتاری توسط آنها را
تأیید نمود .گزارش یافتهها نشان داد که ابعاد
فناوری ،امکانات ،انسانی و مالی به ترتیب؛
تبیین کننده منابع توسعه ورزش همگانی استان
هرمزگان میباشند .از آنجا که امروز بحث
کیفیت و روزآمدی در خدمات فاکتور مهمی در
پویایی صنعت ورزش است و فناوری مهمترین
نقش را در این زمینه ایفا میکند بنابراین
اولویت آن به سایر ابعاد قابل انتظار میباشد .از
طرف دیگر مرور شواهد علمی قبلی نیز وضعیت
نتایج گزارش شده برای ابعاد منابع را حمایت
میکنند .از دیدگاه شعبانی و همکاران ()1390
یکی از چالشهای ورزش همگانی کشور بهره
نگرفتن از فناوری روزآمد برای آموزش مربوط به
ورزش همگانی است .شیبانی فهندری ()1391
نیز تأکیده کرده است که سازمانهای متولی
ورزش همگانی فناوری را همانند فرصتی
ارزشمند ،به منظور پاسخگویی به تحوالت سریع
محیطی و افزایش کارایی به کار گیرند.
ممتازبخش و فکور ( )1386در راهکارهای ارتقا
و توسعۀ ورزش همگانی بعد از بحث امکانات و
تجهیزات؛ تربیت منابع انسانی ،نیروهای داوطلب
و حضور مربیان باتجربه و کارآزموده در توسعه
ورزش همگانی را مهم و حیاتی میدانند .منابع
انسانی در بخش ورزش همگانی شامل مدیران،
کارکنان ،مربیان و نیروهای داوطلبی می گردد
که هر دسته می تواند نقش مهمی را مقدم بر
منابع مالی در ارتقا و توسعه ورزش همگانی در
کشور و نهایتاً نهادینه شدن آن در جامعه بازی
کنند .معتمدین و همکاران ( )1388در تحقیق
خود نشان دادند کمبود منابع مالی از مهمترین
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عوامل عدم گرایش مردم به ورزش همگانی
است .در پژوهشی که خاکی و همکاران ()1384
انجام دادند برگزاری مسابقات و اهدای جوایز از
عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی شناخته
شدند .سمیع نیا و همکاران( )1392در آسیب
شناسی ورزش همگانی کشور پایین بودن بودجه
اختصاص یافته به ورزش همگانی را از ضعف
های عمده این حوزه بیان داشتند .لذا با توجه
به فرصت دیدگاه حمایتی که مسئوالن ورزش
استان به ورزش همگانی دارند به نظر می رسد
اهتمام بیشتری برای رفع کمبود تجهیزات،
امکانات ،نیروی انسانی و بودجه در زمینه
ورزشی الزم است .براساس نتایج ابعاد اجرایی،
رسانهای و حقوقی به ترتیب؛ تبیین کننده
مدیریت توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان
هستند .میزان اثرگذاری برای همه ابعاد
معنیدار بدست آمد .احسانی ( )1393در
گزارش خود تأکید کرده است که در توسعه
ورزش همگانی مقدم بر سایر اقدامات مختلف
بایستی وحدت سیاستگذاری ،تدوین شرح
وظایف و تقسیم کار و ایجاد تعامالت مستمر
در بین سازمانها و نهادهای حوزه ورزش همگانی
در سطح مختلف وجود داشته باشد تا مشارکت
افراد جامعه در فعالیتهای بدنی گسترش یابد.
صفاری و شهرزاد ( )1387نشان دادند که
اقدامات پایه جهت ارتقاء صنعت ورزش همگانی
در بر گیرنده توسعه و توزیع برنامههای ورزشی،
برگزاری مسابقات تفریحی ،مدیریت ،برنامه
ریزی و سازماندهی فعالیتهای ورزشی میباشد.
غفوری و همکاران ( )1382نقش رسانهها را از
مهم ترین عوامل موثر در روی آوردن افراد به
ورزش همگانی بیان کردند و شعبانی و همکاران
( )1390نیز سهم کم رسانهها در ترویج ورزش
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همگانی را از چالشهای مهم ورزش همگانی
برشمرده اند .زاهدی( )1390نیز بین نقش های
چهارگانه رسانههای ورزشی با توسعه فرهنگ
ورزش همگانی ارتباط معنیداری مشاهده
کردند .عالوه براین موارد؛ اجرای برنامههای
تأکیده شده نیاز به حمایت حقوقی در سطوح
مختلف اجرایی و سازمانی دارد .انجمن ارزیابی و
برنامهریزی ویکتوریا ( ،)2010تدوین قانون و
سیاستگذاری در بخش های مختلف؛ مانند
سیاستهای برنامه ریزی شهری ،سیاست های
حمل و نقل فعال ،سیاست های آموزشی؛ مانند
اختصاص زمان برای کالس های تربیت بدنی،
سیاست های ورزشی ،سیاست های سالمتی،
سیاست های محیط زیست ،سیاست های محل
کار و سیاست های سرمایه گذاری را در
مشارکت در فعالیتهای ورزشی موثر و مفید می
دانند.
عامل محیطی به ترتیب میزان اثر بر سطوح
مدیریتی ،منابع و رفتاری تأثیرگذار است .میزان
تأثیر محیط بر سطح مدیریتی معنیدار میباشد
اما بر سطح منابع و رفتاری معنیدار نیست.
بسیاری از ویژگیها و عوامل محیطی مانند بعد
فرهنگی و اجتماعی میتوانند بر عوامل
مشارکتی مانند برنامهریزی ،امکانات ،رفتار عینی
یا ادراک از خود (ساختاری) اثرگذار باشند
(جکسون ،)1995 ،عالوه براین ویژگیهای
رفتاری افراد تا حدودی تحت تاثیر عوامل و
منابع محیطی است .همانطور که وندریش و
همکاران ( ،)2012مشارکت ورزشی را وابسته به
وضعیت اجتماعی و اقتصادی با میانجیهای
دیگر دانستهاند .صفاری ( )1391عنوان میکند
که بیشتر تغییرات در جهتگیریهای ورزشی
افراد ناشی از نحوه تعامل فرد با محیط اجتماعی
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و فرهنگی خود است و عوامل اقتصادی و
اجتماعی نیز زمینه محیط ورزشی هستند و در
طول عمر بر سایر عوامل اثر میگذارند (صفاری،
 .)1391موضوع رابطه مشارکت ورزشی با میزان
اثرگذاری مولفههای محیطی مطابق با
گزارشهای پیشین و اصول علمی است و
پاسخدهندگان نیز درک مشابهی از ساختار
محیط ورزش همگانی و تعامل آن با محیط
داخلی داشتهاند .بنابراین ،باید بیان کرد که
شروع و تداوم مشارکت ورزشی به تاثیر باالی
عوامل فردی و محیطی وابسته است که در کنار
این دو ،مدیریت نیز باید بسترهای الزم جهت
تعدیل این رابطه پویا را فراهم و تقویت نماید.
عامل مدیریتی به ترتیب میزان اثر بر سطوح
رفتاری و منابع تأثیرگذار است .میزان تأثیر
عامل مدیریتی بر سطح رفتاری و منابع معنیدار
میباشد .به عقیده جکسون ( )1995توسعه
منابع انسانی به مفهوم تولید فکر وایده توسط
کارکنان سازمان است و مفهوم جدید آن ایجاب
می کند کارکنان به کیفیتها و مهارت هایی
مجهز شوند .به لحاظ اصول توسعه ،مدیریت
متغیر مداخلهگر اصلی نسبت به زمینه توسعه و
سایر متغیرها محسوب میشود .زیرساختها در
واقع منابع مورد رجوع و ابزار دست مدیریت
محسوب میشوند و مدیریت قابلیت مداخله در
ساختار آنها را دارد (کشکر .)1386،کریمیان و
تندنویس ( ،)1383نیز بین نیروی انسانی ،منابع
مالی و تخصص مدیران در ورزش همگانی با
میزان مشارکت در رویدادهای ورزشی رابطه
معنیداری پیدا کردند ،اما بیان داشتند به
واسطه نوع تحلیل همبستگی آنها؛ اثریابی آن
نیاز به حضور سایر متغیرها دارد که در این
پژوهش انجام شده و تاثیر غیرمستقیمی
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شناسایی شده است .گرینی ( ،)2006به نقش و
اهمیت برنامهریزی جهت تمرکز سیاست و
بودجهگذاریهای بریتانیا به منظور خلق
فرصتهای یکسان برای همه افراد جامعه اشاره
میکند .بنابراین توالی بین این شاخصها عالوه
بر اهمیت آنها از منطق مدیریتی نیز پیروی
میکند .عامل منابع با ضریب بر سطح رفتاری
به طور معنیداری تأثیرگذار گزارش شد .با
توجه به اینکه دلیل اصلی تغییر نیاز به اماکن
ورزشی و تغییر طبیعت ورزشهای مورد عالقه
در طول عمر است (صفاری ،)1391 ،به همین
دلیل متغیرهای منابع با متغیرهای رفتاری
ارتباط نزدیک و مستقیمی دارند .در زمینه تأثیر
اماکن و تجهیزات ورزشی بر مشارکت افراد در
فعالیتهای بدنی و ورزش که تاثیرگذاری
باالتری نسبت به دو عامل دیگر داشتند .اغلب
محققان براین عقیده هستند که شرکت در
فعالیتهای ورزشی غیر رسمی به وجود امکانات
و اماکن الزم بستگی دارد و باید انواع مختلف
امکانات ورزشی برای آنها فراهم شود
(اسدیدستجردی .)1380،براین اساس باید
عنوان کرد که از منظر کارشناسان در ورزش
همگانی ،رویکرد دوم غالب بوده است .براساس
مدل؛ عاملهای مدیریتی ،منابع و محیطی به
ترتیب اولویت بر سطح رفتاری اثرگذارند.
براساس مبانی علوم رفتار سازمانی ،عوامل
مدیریتی شکلدهنده رفتار بیش از عوامل
محیطی و منابع شکلدهنده بر مشارکت ورزشی
اثر میگذارند .این نتایج با وضعیت مولفههای
مشابه در پژوهش صفاری ( )1391و مدل
ورزش انگلستان ( ،)2004همخوانی دارد.
اهمیت مدیریت در توسعه مشخص است و
براساس این نتایج ،نوع مداخله و اثربخشی
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مدیریت ،فراتر از کیفیت امکانات و خدمات،
اثرات محیطی و گرایشهای فردی سبب
مشارکت ورزشی میشود .همچنین امکانات و
خدمات ورزشی دارای جنبههای انگیزشی
بیشتری نسبت به عوامل محیطی است .بهطور
کلی نحوهی تقدم و تأخر در اثرگذاری
متغیرهای این یافتهها با نتایج متناظر در
پژوهشهای کشکر ( ،)1386صفاری (،)1391
رمضانینژاد و همکاران ( )1389و مدل توسعه
ورزش انگلستان ( )2004و هنککنگ (،)2005
همخوانی دارد .در جمعبندی پژوهش باید
عنوان کرد که توسعه ورزش همگانی نیازمند
ایجاد زیرساخت و همچنین ساختارهای مناسب
است .بر پایه مدل حاضر میتوان فرایند ورزش
همگانی را تحلیل کرد و به نوعی به دستهبندی
جدید دست یافت که مبتنی بر نظرات خبرگان
ورزش همگانی و مشابه برخی مدلهای توسعه
ورزش است .این مدل ،شناختی جامع و کالن
بر پایه شناسایی عوامل کلیدی موثر بر توسعه
ورزش همگانی و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر
را فراهم میآورد و چارچوبی مناسب و بومی
برای مطالعات بیشتر و دقیقتر در این حوزه
است و میتواند برای توسعه ورزش همگانی
مبنای عمل قرار گیرد .به طور کلی ،براساس
یافتههای پژوهش میتوان گفت که همگانی
شدن ورزش در استان هرمزگان براساس
چارچوب حمایت عوامل محیطی ،مداخله مثبت
عوامل مدیریتی ،بسترسازی منابع و نهایتا از
طریق عوامل رفتاری صورت میپذیرد .بنابراین
ضرورت دارد خطمشیهای توسعه ورزش
همگانی در این استان مبتنی بر ساختار
شناسایی و تحلیل شده باشد.

مهدی سوادی ،مهرعلی همتی نژاد ...
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Abstract
Objective: The aim of this research was to design a development model of the sport
for all in Hormozgan province.
Methodology: It was an analytical survey. The research population included all the
experts in sport for all (lecturers at universities, managers, experts and coaches) in
Hormozgan province. The number of 241 participants was selected in order to be
interviewed to make a final model. The instrument was a structured questionnaire
designed according to the theoretical studies (library study method) and
experimental way (interview). The main dimensions included the environmental
dimension, management dimension, resource dimension and behavioral which the
questionnaire had 66 items in general. Face and content validity was confirmed by
experts (15 people), reliability was measured by Cronbach’s alpha (α=0.94) and
construct validity was verified using confirmatory factor analysis. The data was
analyzed by structural equation modeling using Amos 20 software.
Results: The factor analysis defined the theoretical construction fit. The path
analysis of dimensions about sport for all development indicated that the
environmental dimension influenced 0.90 of the management dimension, 0.56 of
the resource dimension and 0.45 of the behavioral dimension. Moreover, the
management dimension influenced 0.97 of the behavioral dimension, and 0.91 of
the resource dimension. Finally, the resource dimension influenced 0.66 of the
behavioral dimension.
Conclusion: According to the findings, the development of sport for all in
Hormozgan province depends on the environmental factors, managerial factors,
resource and finally behavioral factors. Therefore, the policies to develop sport for
all should be in line with the defined and analyzed model.
Keywords: Sport development, Development modeling, Development factors,
Sport for all, Hormozgan province.
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