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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفههای مؤثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران انجام گرفته است .این
پژوهش ازنظر هدف در شمار پژوهشهای کاربردی و از منظر ماهیت دادههای پژوهشی جزو تحقیقات طرح آمیختۀ
اکتشافی است .در بخش کیفی پژوهش ،شانزده نفر از مدیران و کارشناسان خبرۀ ورزش همگانی نمونۀ آماری درنظر
گرفته شدند که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .دادهها از طریق مصاحبه گردآوری شد و به روش استرابرت
و کارپنتر ( )2011كدگذاری و تجزیهوتحليل شد .جامعۀ آماری در بخش ّ
کمی مدیران فدراسیون ورزشهای همگانی،
رؤسای کمیتههای فدراسیون ،رؤسای انجمنهای تحت پوشش فدراسیون و رؤسای هیئتهای ورزش همگانی
استانها بودند (دویست نفر) که نمونهها به شیوۀ تصادفی ساده انتخاب شدند .پرسشنامۀ محققساخته ابزار گردآوری
دادههای پژوهش در این مرحله بود .گویههای اين پرسشنامه از مصاحبۀ نظاممند با مدیران و کارشناسان خبره و پیشینۀ
پژوهش استخراج شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را چند تن از استادان متخصص تأیید کردند و روایی سازه
با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی تأیید شد .پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (.)α= 0/83
تحلیل دادهها در این بخش با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو با آزمون ویلکاکسون انجام شد .نتایج پژوهش نشان
داد که مؤلفههای مؤثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران شامل مؤلفههای سازمانی ،باورها و فرهنگها ،شرایط
اقتصادی ،تحلیل ،تفسیر و تدوین علمی و مطالعات و پژوهشهاست .بنابراین ضرورت دارد سیاستگذاری ورزش
همگانی ایران مبتنی بر مؤلفههای شناساییشده و تحلیلشده در این پژوهش باشد.
واژگان کلیدی :ورزش همگانی ،سیاستگذاری ورزش ،ایران.

مقدمه
بسیاری از تحلیلگران علوم سیاسی معتقدند شناخت فرایندهای
سیاستگذاری ،بنیادهای معرفتی و نظری حاکم بر این عرصه،
ابزارها ،تاکتیکها و روشها به کنشگران و محققان کمک میکند
تا به گفتۀ دیوید ایستون 3،به «جعبهسیاه سیاستگذاریها» دست
یابند .در این میان ،شیوه و بیان و گفتمان موجود در سیاستها ،که
در هر فرایند سیاستگذاری وجود دارد ،راهنمای خوبی برای این

ت است .با نگاهی علمی و محققانه به شناخت فرایندها و
شناخ 
بنیادهای نظری حاکم بر فرایند سیاستگذاری در ایران و عوامل
تأثیرگذار ،میتوان جامعۀ سیاستگذاران را شناسایی و تأثیر آن
را بر روند منطقی و عقالیی سیاستگذاری تحلیل کرد .اگرچه
تحلیل و ارزیابی سیاستها به ابزارهای دقیق علمی و الگوهای
معتبر نیاز دارد ،دستیابی به این مهم مستلزم تبیین وضع مطلوب،
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شناسایی وضع موجود و تحلیل شکاف بین دو وضع مطلوب و
موجود است (اشتریان.)1387 ،
نظام سیاستگذاری در ایران بنیادهای معرفتی و نظری خاصی
دارد که بهوجودآورندۀ ابزارها و فنون متناسب با خود هستند.
ازاینرو ،برای شناخت سیاست و سیاستگذاری ،شناخت این
بنیادها از یکسو به بهینهسازی فرایندهای سیاستگذاری آینده
کمک شایانی میکند و ازسویدیگر ما را با نقاط قوت و ضعف
فزاده.)1383 ،
و خألهای موجود آشنا میسازد (الوانی و شری 
مارتین لوترکینگ میگوید :اگر میخواهید مردم را به حرکت
وادارید ،حرکت باید بهسوی هدفی چشماندازی باشد که از
نظر آنها مثبت است ،از ارزشهای مهمی بهره گیرد ،چیزی
را به آنها بدهد که آرزویش را دارند و نیز باید به روشی الزامی
عرضه شود که مردم احساس کنند برای پیگیری آن اشتیاق دارند
بیشتر
(طرح اجمالی سند جامع ورزش کشور .)1381 ،با اینکه
ِ
دولتها سیاستهای ملی دارند و بسیاری از آنها بودجههایی
را به طرحهای بینالمللی اختصاص میدهند ،تعداد کمی از
آنها چارچوب سیاسی هماهنگی را برای هدایت /مساعدت
برنامۀ توسعۀ ورزش 1در سطح بینالمللی ،با وضع قانون یا
راهبردهای تنظیمی روشن و برنامههای صریح و اختصاصی و
البته بودجههای متعهد ،توسعه دادهاند ( .)Kim, 2001هرچند
ورزش امري اجتماعي است ،ولي در تحليل اين پديده بر مبناي
فرضيهها و نظريههاي علوم اجتماعي ،در قیاس با بسیاری از امور
اجتماعي ديگر ،باید با احتیاط بيشتری برخورد كرد .در تحليل
پديدۀ ورزش بايد بر مبناي تحليل پديدههاي بینرشتهای عمل
كنيم ،زیرا بدون شك امروزه ورزش با فرهنگ ،جامعهشناسي،
روانشناسي ،اقتصاد و سياست پیوند تنگاتنگی یافته است.
درحالیکه در تحليل پديدههاي اجتماعي ميتوان ،همزمان با
توجهبه شرايط ديگر ،عامل يا شرايطی را (بست ه به نوع پديده) عامل
اصلي دانست .در ديدگاه جامعهشناختي كاركردگرايي ،ورزش با
تخليۀ هيجانها و تنشها و انرژي پرخاشگري افراد و تأكيد بر
ارزشهاي مثبت اجتماعي در جامعهپذيري سياسي مؤثر است
و باعث تقويت وحدت ملي و ثبات و تعادل اجتماعي ميشود.
در اين ديدگاه ،زماني ثبات و تعادل اجتماعي حفظ ميشود كه
ارزشها و محيط باهم سازگار باشند و آنهم در صورتي است
باکفایت جامعهپذيري،
ک روند
كه ارزشهاي جامعه ،ازطريق ی 
ِ
بهخوبی به نسلهاي جديد منتقل شود (.)Malakoutian, 2009
ورزش همگانی با بطن جامعه مرتبط است و هدف آن انتشار
نشاط و شادابی ،باالبردن روحیه و افزایش انگیزه ،داشتن زندگی
سالم در بعد فردی و اجتماعی ،کمکردن ناهنجاریهای خانوادگی
و اجتماعی در کنار تقویت قوای جسمانی و ازبینبردن مشکالت

روحی و روانی در اقشار گوناگون جامعه ،اعم از مرد و زن و پیر و
جوان ،است .به همین سبب ،پرداختن به آن و ِاعمال سیاستهای
صحیح برای رسیدن به اهداف آن ،اگر مهمتر از پرداختن به ورزش
قهرمانی نباشد ،کمتر از آن نیست .چهبسا فرایند سیاستگذاری
در ورزش همگانی و رساندن آن به جایگاه مطلوب و جذب
جامعۀ هدف ،که همان خانوادهها و جوانان و نوجوانان هستند،
بهعلت گستردگی آن بسیار پیچیده است و به توجه و هماهنگی
بیشتر میان حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و همکاری
متقابل نهادهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در فرهنگسازی،
آگاهسازی ،اطالعرسانی ،ایجاد امکانات کمهزینه و سهلالوصول
برای اقشار مختلف اجتماع نیاز دارد.
تاکنون پژوهش یا مطالعهای دربارۀ بررسی فرایند سیاستگذاری
در ورزش همگانی و حتی در عرصۀ ورزش صورت نگرفته است
و در پژوهشهای اندکی مقولۀ سیاست و ورزش بررسی شده،
فقط حوزههایی خاص از بحث سیاست و ورزش پوشش داده شده
است .پژوهش حاضر ،از حیث بررسی فرایند سیاستگذاری در
ورزش همگانی ایران ،کاری جدید است و تاکنون پژوهشی در این
زمینه صورت نگرفته است .از پژوهشهای داخلی که بیارتباط با
پژوهش حاضر نیست ،میتوان به پژوهشهای زیر اشاره کرد:
ملکوتیان ( )2009در پژوهشی با عنوان «سیاست و ورزش»
به جنبههای گوناگون رابطۀ ورزش و سیاست پرداخته است .بر
اساس این بررسی ،رابطۀ ورزش و سیاست رابطهای دوطرفه است.
ازیکطرف سیاست ،از طریق تدوین و اجرای راهبرد ورزشی،
در ورزش تأثیر دارد و ازطرفدیگر ورزش ،از طریق تحکیم
ارزشهای انسانی و همبستگی ملی و افزایش مشارکت سیاسی،
در سیاست تأثیر مینهد و البته خود نیز ،بهویژه در زمان برگزاری
ورزشهای بینالمللی ،مورد استفادۀ قدرتهای جهانی قرار
میگیرد .دوستی و همکاران ( )2013پژوهشی با عنوان «علل
ورود سیاستمداران به ورزش» انجام داند .بر اساس یافتههای
این پژوهش 73 ،متغیر در بخش عوامل مرتبط با ورود مدیران
سیاسی به ورزش شناساییشده است .میتوا ن گفت که ،در میان
عوامل مرتبط با حضور مدیران سیاسی ،علل ورود مدیران سیاسی
به ورزش و دخالت در آن ( 31متغیر) مهمتر بهنظر میرسد.
هوليهان )2005( 2در مطالعهای به توسعۀ چارچوبي براي تحليل
تدوين سیاستگذاری بخش عمومي ورزش انگلستان میپردازد.
وی الگوی مراحل ،تحلیل سازمانی ،الگوی چندمرحلهای جريان
و ساختار ترکیبی پشتیبان را ارائه میکند و سپس ساختاري مناسب
براي سیاستگذاری بخش عمومي ورزش ،که بر نقاط قوت
ساختارهای موجود تأکید دارد ،ارائه مینماید و تأکید ویژهای
بر ساختارهای همکاری متقابل همۀ نهادها در این حوزه دارد.
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ژوزف و سیسیلیا )2015( 1تحقیقی با عنوان «سیاست ورزش
در سوئد» انجام دادند .نتایج حاکی از این بود که سیاستهای
ورزشی در سوئد نتیجۀ رابطهای بلندمدت بین دولتهای ملی و
محلی و باشگاههای غیرانتفاعی و با عضویت داوطلبانه است که
به حمایت گستردهای از ورزشهای سازمانیافته منجر میشود.
در این رابطه ،که با قراردادی ضمنی تعریف میشود ،دولت
دربارۀ میزان و هدف بودجه تصمیم میگیرد و دریافتکننده ،یعنی
کنفدراسیون ورزش سوئد ،جزئیات مربوط به توزیع و مدیریت را
تعیین میکند .نتایج پژوهش سارجیت سینگ ،)2017( 2که به
سیاستها و راهبردهای توسعۀ ورزش همگانی در کشور مالزی
پرداخت ،حاکی از آن بود که دولت مالزی از طریق وزارت ورزش
و جوانان سه برنامۀ بزرگ ملی برای افراد در تمام سنین راهاندازی
کرده است .این سه برنامه «مالزی متناسب»« ،روز ملی ورزش»
و «الهامبخشیدن» است .این برنامهها در تمام پانزده ایالت و بیش
از  120بخش سازماندهی شده و تمام مردم را ،با هرگونه زندگی و
در هر سن ،دربر میگیرد .هدف اصلی این سیاست ورزشی تبدیل
ورزش به فرهنگ در زندگی روزمرۀ مردم بود .اهداف و راهبردهای
مشخصشده در این سیاست تضمین میکند که تمام تالشها در
این راستا ،همراه با تالشها برای رسیدن به وضعیت توسعهیافته در
کشور مالزی ،به موفقیت بینجامند.
تجربۀ كشورهاي صاحبنام در اين زمینه حاكي از آن است
كه پيشرفت و توسعۀ ورزش همگاني در اين كشورها مرهون
سرمایهگذاری دولت و مردم و همكاري گستردۀ آنهاست .در
مطالعهای كه بر روي  ١٢٦كشور جهان انجام شده مشخص شد
كه ،هرچند  ٩٢درصد از اين كشورها تربیتبدنی را براي تمامي
درصد
اقشار جامعه اجباري و الزماالجرا میدانند ،فقط در ٧١
ِ
آنها تربيتبدني با نيازهاي اجتماعي هماهنگ است و در ٢٩
درصد دیگر ،وسيلهاي است براي رسيدن به اهدافي غير از ماهيت
ِ
ورزش .در  ٦٠درصد كشورهاي درحالتوسعه ،سياستهاي
ورزشي در حد شعار و روي كاغذ باقي ميماند .همچنين در
اين مطالعه مشخص شد كه فاصلۀ آنچه قانون تعيين كرده و
آنچه اجرا ميشود فراوان است (غفوري و همکاران.)1386 ،
همچنین یافتههای پژوهش سوادی و همکاران ( ،)1396که
به طراحی الگوی توسعۀ ورزش همگانی در استان هرمزگان
پرداختند ،نشان داد که همگانیشدن ورزش در استان هرمزگان،
بر اساس چارچوب حمایت عوامل محیطی ،مداخلۀ مثبت عوامل
ً
مدیریتی ،بسترسازی منابع و نهایتا از طریق عوامل رفتاری صورت
میپذیرد .پژوهش ایرجپور و همکاران ( )1396با هدف بررسی
تأثیر رسانههای جمعی (فرهنگسازی ،آموزشی ،اطالعرسانی و
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ایجاد مشارکت اجتماعی) در توسعۀ فرهنگی ورزش همگانی و
حرفهای کشور انجام شد .باتوج ه به یافتههای تحقیق و اظهارات
آزمودنیها رسانههای جمعی ،باوجود تأثیرشان در توسعۀ
فرهنگی ورزش کشور ،توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله
نداشتند .درضمن بیشتر برنامههای ورزشی رسانهها در ارتباط با
ورزش قهرمانی و حرفهای است و به ورزش همگانی و تفریحی
کمتر توجه میشود.
بنابراین ،با توجه به مطالب ذکرشده و چشمانداز فدراسیون
ورزشهای همگانی و تفریحی (حرکت بهسوی ایرانی فعال،
شاداب و سالم تا سال  1404با پوشش  50درصد از افراد جامعه) و
تعریف حركت« :سياستگذاري ،برنامهريزي ،بسترسازي ،ايجاد
انگيزه ،حمایت و حفظ دستاوردها» ،سیاستگذاری نظام ورزش
همگانی در ایران اهمیت و ضرورت مییابد .همچنین ،باتوجه
به حساسیت ورزش همگانی و اثرگذاری آن در سطوح جامعه،
حمایت فراوان از سوی عموم مردم ،کارگزاران ،سیاستمداران
و بخش خصوصی نیاز است تا این مسئله در دستور کار قرار
گیرد .به همین منظور ،در این پژوهش سعی شده با نگاهی
علمی مؤلفههای تأثیرگذار بر سیاستگذاری ورزش همگانی
شناسایی شود .معرفی و بررسی چارچوبهای موجود در تحلیل
سیاستهای ورزش و بهتبع آن سیاستها و برنامههای ورزش
همگانی میتواند خأل موجود در ارزیابی سطوح سیاستگذاری
را پوشش دهد .با داشتن مدل و رویکرد در فرایند سیاستگذاری
ورزش همگانی ،میتوان ازیکطرف بهصورت علمی به ارزیابی
مجدد اولویتهای سیاسی مربوط به ورزش همگانی پرداخت
و ازطرفدیگر ،روابط سیاستگذاری موجود در جهان واقعی را
بهسرعت درک کرد.

روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش روش آمیختۀ اکتشافی 3است.
بدین منظور ،این مطالعه در دو فاز اصلی (بخش اول کیفی و
بخش دوم ّ
کمی) انجام شده است .این پژوهش ازنظر هدف در
شمار پژوهشهای کاربردی و از منظر ماهیت دادههای پژوهشی
جزو پژوهشهای طرح آمیخته است .برای اجرای اولین بخش این
پژوهش ،جامعۀ آماري متشکل از خبرگانی بود كه درزمینۀ ورزش
همگانی تخصص علمی ،اجرایی و یا هر دو را داشتند (ازجمله
استادان دانشگاه که داراي كتاب یا پژوهش در ورزش همگانی بودند
و همچنین مدیران سازمانهاي مرتبط با ورزش همگانی) که به
روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و بهطور کلی در جریان
موضوع مصاحبه قرار گرفتند و سپس به بیان آرا و دیدگاههای خود
دربارۀ سؤاالت مصاحبه پرداختند .مصاحبه ،بهطور ساختارنیافته ،با

1. Josef and Cecilia
2. Sargit Singh

3. Exploratory mixed method
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شانزده نفر که تمایل به همکاری داشتند انجام گرفت .نمونهگیری تا
زمان اشباع دادهها ادامه یافت .سپس دادههای حاصل از مصاحبهها
به روش استرابرت و کارپنتر 1كدگذاری و تجزیهوتحليل شد .از نظر
استرابرت و کارپنتر ( ،)2011اشباع يعنی ادامۀ جمعآوری دادهها
به تکرار جمعآوری دادههای قبلی بینجامد و اطالعات جديدی
بهدست نیاید .ازاينرو ،تعداد مشارکتکنندگان قبل از مطالعه
مشخص نمیشود و تصمیمگیری دربارۀ مشارکتکنندۀ بعدی
به اطالعات حاصل از مشارکتکنندههای قبلی بستگی دارد و تا
زمانی که کدهای جديدی از مصاحبهها استخراج شود و اطالعات
بهدستآمده تکراری نباشد نمونهگیری ادامه میيابد .کدگذاری و
بهعبارتی تجزیهوتحلیل دادهها در این روش ،بر اساس جمعآوری
اطالعات ،از طریق سؤاالت و محورهای انتخابشده انجام گرفت.
پس از مصاحبه ،محقق صحبتهای ضبطشده را به متن نوشتاری
تبدیل کرد .همچنین جمالت و عبارات و نقلقولهایی مشخص
شدند که به درک بهتر افراد از موضوع اصلی تحقیق داللت میکردند.
در مرحلۀ بعد ،محقق از عبارات مهم برای دستهبندی معانی
استفاده کرد و به زیرمضمونها دست یافت .این زیرمضمونها
نیز ،برای ثبت نظر شرکتکنندگان ،در پوشش مضمونها استفاده
شد .بهمنظور تأیید روایی و اطمینانپذیری دادهها ،یافتهها به
شرکتکنندگان ارائه شد ،نظر آنها دریافت و دوباره پرسیده شد.
گوبا و لینکلن )1994( 2معتقدند برای تأیید روایی و دقت علمی
در پژوهشهای کیفی ،با استفاده از مفهوم قابلیت اعتماد و عناصر
چندگانۀ آن ،راهبردهای متعددی نظیر بازبینی در کدگذاری ،تأیید
نتایج با مراجعه به آزمودنیها ،تأیید همکاران پژوهشی وجود دارد.
در پژوهش حاضر نیز ،بهمنظور افزایش اعتبار پژوهش ،به کسب نظر
از استادان و متخصصان امر درخصوص روند پژوهش اقدام شد.
برای تأیید دقت علمی ،از بازبینی کدگذاریها (پایایی بازآزمون)
و تأیید همکاران پژوهشی بهره گرفته شد .بهعبارتدیگر ،در این
تحقيق ،براي محاسبۀ پايايي مصاحبه با روش توافق درونموضوعي
ِ
دو كدگذار (ارزياب) ،از محقق ديگري درخواست شد تا بهعنوان
همكار پژوهش (كدگذار) در پژوهش مشاركت كند؛ آموزشها و
روشهاي الزم براي كدگذاري مصاحبهها به وی انتقال داده شد.
سپس محقق ،بههمراه اين همكار پژوهش ،دو مصاحبه را كدگذاري
ميكند و درصد توافق درونموضوعي محاسبه میشود كه درحکم
شاخص پايايي تحليل بهكار ميرود .پايايي بين كدگذاران براي
مصاحبههاي انجامگرفته  79درصد بهدست آمد .باتوجه به اينكه
اين ميزان پايايي بيشتر از  60درصد قابلقبول است (Mintzberg
 ،)et al, 1998قابليت اعتماد كدگذاريها تأييد میشود و ميتوان
ادعا كرد كه ميزان پايايي تحليل مناسب است.
1. Streubert & Carpenter
2. Guba and Lincoln

جامعۀ آماری در بخش ّ
کمی مدیران فدراسیون ورزشهای
همگانی ،رؤسای کمیتههای فدراسیون ،رؤسای انجمنهای تحت
پوشش فدراسیون و رؤسای هیئتهای ورزش همگانی استانها
بودند (دویست نفر) که این افراد دارای سوابق علمی و اجرایی
در حوزۀ ورزش همگانی بودند .درنهایت حدود پنجاه نفر به
شیوۀ تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامۀ تحقیق پاسخ
دادند .ابزار گردآوری دادههای پژوهش پرسشنامۀ محققساختۀ
شصتسؤالی بود .گویههای اين پرسشنامه از پیشینۀ پژوهش
و مصاحبۀ نظاممند با مدیران و کارشناسان خبره استخراج شد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را چند تن از متخصصان تأیید
کردند و روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی تأیید
شد .پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (.)α=0/83
تحلیل دادهها در این بخش با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو
با آزمون ویلکاکسون انجام شد.

یافتهها
نتایج بخش کیفی

بر اساس اولین هدف پژوهش ،بهدنبال پاسخ به این سؤال
بودهایم که آیا در ورزش همگانی ایران سیاستگذاری به نحو
صحیح انجام میشود؟ در این بخش نتایج بهدستآمده از تحلیل
مصاحبهها ارائه میشود .آسیبشناسی فرایند سیاستگذاری در
ورزش همگانی کشور اولین هدف پژوهش بود .با بررسی نظر
شرکتکنندگان در مصاحبه ،هشت عامل ضعف نظارت و کنترل،
ساختار ضعیف ،ضعف در برنامهریزی و اجرا ،عملکرد ضعیف
رسانهها ،منابع مالی محدود ،عملکرد ضعیف نیروی انسانی،
قوانین ،مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی بهعنوان آسیب در
فرایند سیاستگذاری در ورزش همگانی کشور شناسایی شدهاند.
این عوامل و مقولههای مرتبط با آنها در جدول  1آورده شده است.
برای رسیدن به هدف بعدی پژوهش ،مؤلفههایی بررسی شد
که در فرایند سیاستگذاری ورزش همگانی کشور نقش دارند.
به عقیدۀ مصاحبهشوندگان پنج مؤلفه در سیاستگذاری صحیح
ورزش همگانی مؤثرند :مؤلفههای سازمانی ،باورها و فرهنگها،
شرایط اقتصادی ،تحلیل و تفسیر و تدوین علمی ،و مطالعات و
پژوهشها .مقولههای مرتبط با این مؤلفهها در جدول  2آورده
شده است.
در ادامه ،از مصاحبهشوندگان دربارۀ نحوۀ طرح یا ارائۀ
موضوعات مربوط به ورزش همگانی کشور در سطوح جامعه
سؤال شد .رسانهها ،نهادها و سازمانهای ذیربط و ذینفع و
مطالبات اجتماعی مؤلفههای شناساییشده در این خصوص
بودند .جدول  3مقولههای مرتبط با این مؤلفهها را نشان میدهد.

شناسایی مؤلفههای مؤثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران
جدول  :1آسیبشناسی فرایند سیاستگذاری در ورزش همگانی

مضمونها

مقولههای استخراجشده از مصاحبهها

ضعف نظارت و کنترل

پیگیرنبودن کمیتۀ ملی المپیک و پارالمپیک؛ نبود نظارت جدی اداری و نظاممند بر اجرای سیاستها؛
بیتوجهی وزارتخانههای مسئول.

ساختار ضعیف

نبود سامانۀ وزارتخانه و هیئتهای استانی؛ وجود فدراسیون ورزشهای همگانی و نداشتن فعالیت
مستقیم زیر نظر وزارت ورزش؛ مشارکت همگانی و غیرسازمانی بودن آن؛ نداشتن ساختار مدیریتی
مناسب؛ ضعف نظام ارتباطی میان نهادهای مسئول.

ضعف در برنامهریزی
و اجرا

تعدد تصمیمگیرندگان و نداشتن وحدت رویه و برنامهای جامع؛ فقدان برنامهریزی جامع و کاربردی با
مشارکت همۀ مسئوالن ذیربط؛ تمرکز بر روی برنامههای بلندمدت؛ دیربازدهبودن برنامهها و طرحهای
پیشبینیشده؛ توجه بیشازحد به تبدیل سیاستها به دستورالعملها و آییننامهها؛ توجه بیشازحد به
استنادها؛ بیتوجهی به فرایند بینالمللی و ایجاد فاصله با جهان.

عملکرد ضعیف رسانهها

فقدان فرهنگسازی

منابع مالی محدود

وابستگی مالی به دولت؛ سیاستگذاریهای ناهماهنگ بر اساس میزان محدود منابع مالی و امکانات.

عملکرد ضعیف نیروی
انسانی

استفادهنکردن از پیشکسوتان؛ تصمیمگیری سلیقهای مسئوالن و تغییرات مداوم سیاستها؛ شعاردادن
بدون عملکردن.

قوانین

تمرکزگرایی؛ نهادینهنبودن سیاستها و زنجیروار نبودن اهداف؛ سهمخواهی فدراسیون و وزارت ورزش از
برنامههای ورزشی سازمانها.

مشارکت محدود مراکز
علمی و پژوهشی

بالاستفاده ماندن ساعات بسیار در دانشگاهها و مدارس و کارخانجات؛ فقدان آسیبشناسی فاصلۀ بین
کشورهای صاحب سبک و ایران.

جدول  :2مؤلفههای مؤثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی

مضمونها (مؤلفهها)

مقولههای استخراجشده از مصاحبهها
راهبردهای مقام معظم رهبری؛ سند توسعۀ ورزشهای همگانی و روش مسیر بحرانی آن؛ سند تحول
و ارزیابی و پیگیری آن؛ توسعۀ ّ
کمی و کیفی دسترسی به ورزشهای همگانی؛ ترویج ساختار مدیریتی
ورزشهای همگانی؛ توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات؛ گسترش مشارکت نهادهای عمومی و مردمی؛
برگزاری مستمر رویدادهای گوناگون؛ توجه به ورزش برای کاهش آسیبهای اجتماعی در کنار توجه به
ورزش قهرمانی؛ بهرهوری و استفادۀ بهینه از توانمندی افراد؛ گسترش رشتههای گوناگون؛ همکاری نهادها
و دستگاههای دولتی و غیردولتی و سازمانهای ذیربط و میزان حضور ورزش در برنامههایشان؛ قوانین
ورزش؛ میزان توجه به ورزش و برنامهریزی برای آن.

باورها و فرهنگها

ترویج فرهنگ ورزشی و تحرک در جامعه و نهادینهکردن آن؛ باورهای فرهنگی مردم؛ باور بخش خصوصی
به سرمایهگذاری و همراهی آنها برای سودآوری و همراهی سایر نهادها مثل آموزشوپرورش ،دانشگاهها،
بهداشت و درمان ،بهزیستی و حتی نیروهای نظامی.

شرایط اقتصادی

امکانات و تجهیزات مناسب؛ بودجه برای انگیزش مردم به ورزشکردن؛ بهرهبرداری از منابع مالی؛
دسترسی به امکانات.

تحلیل ،تفسیر و تدوین
علمی

داشتن تعاریف واحد و همگون از ورزش همگانی؛ شناخت وضعیت موجود و نقاط قوت و ضعف و
فرصتها و تهدیدها؛ داشتن مدیران سیاستگذار؛ تدوین فلسفۀ ورزش؛ هدفگذاری؛ طرح مسئله؛
شناخت محیط و تحلیل آن؛ تدوین برنامۀ جامع؛ تعیین سهم و وظایف هر نهاد.

مطالعات و پژوهشها

استفاده از نتایج تحقیقات؛ مطالعۀ محیطی کشورهای موفق درزمینۀ ورزش همگانی و الگوبرداری از
آنها؛ علمیبودن و چگونگی انطباق عملکرد با استانداردهای علمی.

مؤلفههای سازمانی
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جدول  :3نحوۀ طرح یا ارائۀ موضوعات مربوط به ورزش همگانی کشور در سطوح جامعه

مضمونها

مقولههای استخراجشده از مصاحبهها

رسانهها

مطبوعات ،تبلیغات ،صداوسیما.

نهادها و سازمانهای ذیربط و ذینفع

آموزشوپرورش ،دانشگاهها ،وزارتخانهها ،دستگاههای اجرایی ،نیروهای مسلح و بسیج.

مطالبات اجتماعی

درخواست افراد جامعه.

شناسایی منابع اطالعاتی مسائل ورزش همگانی هدف
بعدی پژوهش بود .بهمنظور رسیدن به این منابع ،پس از بررسی
نظر مصاحبهشوندگان ،مؤلفهها در چهار بخش ارائه شده که

شامل ارگانها و سازمانهای داخلی و بینالمللی ،منابع علمی
پژوهشی ،منابع آماری و رسانههاست .در جدول  ،4مقولههای
مرتبط با این مؤلفهها آورده شده است.

جدول  :4منابع اطالعاتی برای شناسایی مسائل ورزش همگانی کشور

مقولههای استخراجشده از مصاحبهها

مضمونها
ارگانها و سازمانهای داخلی و بینالمللی

استانها ،سازمان بهداشت جهانی ،فدراسیونها ،شهرداریها ،آموزشوپرورش.

منابع علمی ـ پژوهشی

پایاننامهها ،مطالعات تطبیقی ،پژوهشهای مختلف ،بخشهای تحقیقاتی در مجلس ،مرکز
مطالعات راهبردی ،اسناد توسعۀ همگانی در وزارت ورزش.

منابع آماری

سرشماری و مصاحبه و منابع آماری موثق از مرکز آمار ایران ،گزارش شاخصهای کالن کشور،
گزارش شورای عالی سالمت.
صداوسیما ،مطبوعات ،خبرگزاریها.

رسانهها

نتایج بخش ک ّمی
در این بخش ،نتایج بهدستآمده از تحلیل پرسشنامه ارائه
میشود و درصددیم تا به این سؤال پاسخ دهیم که کدامیک از
آسیبهای موجود در فرایند سیاستگذاری ورزش همگانی نقش
بیشتری از سایر آسیبها دارند؟ میانگین رتبههای آسیبهای

موجود در فرایند سیاستگذاری ورزش همگانی در جدول  5آمده
است .باتوجهبه اینکه سطح معناداری بهدستآمده صفر است ــ از
سطح  0/05کمتر است ــ میتوان نتیجه گرفت که ،باوجود تفاوت
در میانگین رتبههای آسیبهای موجود در ورزش همگانی ،آزمون
ً
فریدمن معنیدار نیست و آسیبهای موجود تقریبا در یک سطح
فرایند سیاستگذاری ورزش همگانی را تحتتأثیر قرار میدهند.

جدول  :5میانگین رتبههای آسیبهای موجود در فرایند سیاستگذاری ورزش همگانی با استفاده از آزمون فریدمن

ردیف

آسیبهای موجود در فرایند سیاستگذاری ورزش همگانی

میانگین رتبهها

1

ضعف نظارت و کنترل

7/19

2

ساختار نامناسب و ضعف وزارتخانهها و هیئتهای استانی و...

7/37

3

ضعف نظام ارتباطی در میان نهادهای مسئول

7/35

4

تعدد تصمیمگیرندگان و نداشتن وحدت رویۀ جامع

7/17

5

دیربازدهبودن برنامهها

6/69

6

منابع مالی محدود

8/52

7

عملکرد ضعیف رسانهها

8

8

قوانین متمرکز و نهادینهنبودن سیاستها

7/13

9
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شناسایی مؤلفههای مؤثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران
جدول  :6آمارههای بهدستآمده از مقایسۀ وضعیت موجود و وضعیت
موضوعات ورزش همگانی در سطح جامعه
مطلوب راههای طرح یا ارائۀ
ِ

مطلوب-موجود
-1/826

Z

0/068

P

در ادامۀ این بخش به بررسی این سؤال پرداخته شد که آیا
موضوعات ورزش همگانی
وضعیت موجود برای طرح یا ارائۀ
ِ
در سطح جامعه تفاوت معناداری با وضعیت مطلوب آن دارد؟
همانگونه که نتایج جدول  6نشان میدهد ،سطح معناداری
بهدستآمده  0/068است که از سطح  0/05بزرگتر است.
بنابراین با  95درصد اطمینان میتوان گفت که بین وضعیت
موضوعات ورزش
موجود و وضعیت مطلوب برای طرح یا ارائۀ
ِ
همگانی در سطح جامعه تفاوت معناداری مشاهده نمیشود.

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،با روش کیفی به بررسی مؤلفههای
مؤثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی کشور پرداخته شده
است .به عقیدۀ داناییفرد ( ،)1387منفعت عمومی جامعه از
سیاستگذاری ،اثربخشی و سازگاری و میزان تطابق سیاست با
اهداف و راهبردهای کالن دولت و نظامهای نهادی و قانونی و
اصالحی ،انصاف و برابری ،و انعکاس ارزشهای جامعه عواملی
هستند که با استفاده از آن میتوان دربارۀ صحت یک سیاست یا
فرایند سیاستگذاری قضاوت کرد .طبق اطالعات بهدستآمده،
اکثر شرکتکنندگان در پژوهش بر این نظر بودند که در ورزش
همگانی کشور سیاستگذاری صحیح انجام نمیشود .مؤلفههای
مؤثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی کشور شامل مؤلفههای
سازمانی ،باورها و فرهنگها ،شرایط اقتصادی ،تحلیل ،تفسیر و
تدوین علمی و مطالعات و پژوهشهاست.
نتایج بخش اول پژوهش نشان داد که آسیبهای موجود در
فرایند سیاستگذاری در ورزش همگانی کشور شامل عواملی
چون ضعف 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 است .ضعف نظارت و کنترل شامل مواردی
ازقبیل ضعف در سیستم نظارت و کنترل دقیق مسیرها و فرایندها
درزمینۀ سیاستگذاری ،پیگیرنبودن کمیتۀ ملی المپیک و
نبود نظارت جدی اداری و نظاممند بر اجرای
پارالمپیک و ِ
سیاستها و بیتوجهی وزارتخانههای مسئول میشود .شعبانی
و همکاران ( ،)1393یاراحمدی ( ،)1388جوادیپور و همکاران
( )1392و آصفی ( )1392نیز بر این نکته اتفاقنظر دارند که نبود
برنامههای مدون برای تشویق و ترغیب مردم به ورزش همگانی،
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نبود مدیریت واحد و سیاست یکسان درزمینۀ ورزش همگانی و
بهرهنگرفتن از نیروهای متخصص و کارشناس درزمینۀ ورزش
همگانی از مهمترین ضعفها و آسیبهای شناخته شده است .از
دیگر آسیبهای موجود در این فرایند میتوان به ساختار ضعیف
ازجمله نبود ساختار قدرتمند مدیریتی و سازمانی ،فقدان سامانۀ
وزارتخانه و هیئتهای استانی و وجود فدراسیون ورزشهای
همگانی و نداشتن فعالیت مستقیم زیر نظر وزارت ورزش،
غیرسازمانی بودن مشارکت همگانی ،نداشتن ساختار مدیریتی
مناسب و ضعف نظام ارتباطی میان نهادهای مسئول اشاره کرد.
منابع مالی محدود از دیگر آسیبهای موجود در فرایند
سیاستگذاری در ورزش همگانی ایران است .در این زمینه،
پیتر بارندز )2017( 1در تحقیقی با عنوان «برنامۀ ملی ،دانش و
نوآوری در ورزش و فعالیت بدنی در کشور هلند» ،به سه ابزار
اصلی این برنامه اشاره کرده است :مشوقهای ورزشی محلهای
(برای ایجاد انگیزه میان مردم در تمام سنین برای ورزش یا فعالیت
بدنی بیشتر) ،انگیزش ورزشی :کمک مالی به پروژههای ورزشی
و تمرینی (کمکهای مالی انگیزشی ورزشی برای باشگاههای
ورزشی ،مراکز تناسب اندام و دیگر ارائهدهندگان ورزشی درنظر
گرفته شده تا برای فعالیت گروههای با مشارکت کم یا کمتحرک
برنامهریزی کنند) و به اشتراکگذاری تخصص و دانش در سطح
ملی و محلی برای ایجاد شبکۀ محلی بین سازمانهای ورزشی
و سازمانهای غیرانتفاعی محلی مانند مدارس و سایر نهادهای
عمومی .آخرین آسیب ذکرشده در این فرایند ،مشارکت محدود
مراکز علمی و پژوهشی است که شامل بالاستفاده ماندن ساعات
زیادی در دانشگاهها و مدارس و کارخانجات و بیتوجهی به
فاصلۀ ایجادشده بین کشورهای صاحب سبک درزمینۀ ورزش
همگانی و ایران است .ازجمله تحقیقات همسو با این بخش از
پژوهش میتوان به پژوهش آصفي ( )1392اشاره کرد .وی در
نتايج تحقيق خود بیان میکند که واحد تحقيق و توسعه ميتواند
در نهادينهكردن ورزش همگاني در كشور كمككننده باشد و
تحقيقات دربارۀ موانع توسعۀ ورزش همگاني ،نيازسنجي از
افراد ،روندهاي مشاركت در ورزش همگاني و مطالعات تطبيقي
و الگوبرداري از كشورهاي پيشرفته در بخش ورزش همگاني
را زمينهساز رشد و گسترش ورزش همگاني در جامعه ميداند.
همچنين آفرينش خاكي و همكاران ( ،)1384بر لزوم مطالعه،
تحقيق و بررسي راههاي مختلف در توسعۀ هرچهبيشتر ورزش
همگاني تأكيد ميكنند و گردآوري دادههاي مورد نياز در اين
زمينه را نخستين گام در مسير تصميمگيريهاي بعدي ميدانند.
از مباحث مطرحشده ميشود بهخوبي اهميت تحقيق و پژوهش
در فرايند برنامهسازي را درك كرد.
1. Piter Barendse
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مؤلفههای سازمانی عبارتاند از :راهبردهای مقام معظم
رهبری ،اسنادی همچون سند توسعۀ ورزشهای همگانی و
مسیر بحرانی آن ،سند تحول و ارزیابی و پیگیری آن ،ترویج
ساختار مدیریتی ورزشهای همگانی ،دسترسی به ورزشهای
همگانی از لحاظ ّ
کمی و کیفی و فناوری اطالعات و ارتباطات،
مشارکت نهادهای عمومی و مردمی ،برگزاری مستمر رویدادهای
گوناگون ،توجه به ورزش قهرمانی ،توجه به ورزش برای کاهش
آسیبهای اجتماعی ،بهرهوری و استفاده از توانمندی افراد،
گسترش رشتههای گوناگون با همکاری نهادها و دستگاههای
دولتی و غیردولتی و سازمانهای ذیربط ،میزان حضور ورزش در
برنامههای نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی و سازمانهای
ذیربط ،وضع قوانین ورزش ،میزان توجه به ورزش و برنامهریزی
برای آن .نتايج تحقيق اسدی و آصفی ( )1395نیز نشان داد كه
فقدان سياستگذاري و هدايت راهبردي منسجم و صحيح ،نبود
چشمانداز صحيح و اهداف بلندمدت مناسب و درنهايت نبود
برنامههاي ساالنه و عملياتي مناسب مانع توسعۀ ورزش همگاني
دانشگاه شده است .در این زمینه میتوان گفت ،راهبردها و
سیاستگذاریهای ورزش همگانی به حمایت سازمانهای
دولتی و بخش خصوصی نیاز دارد و باید حداکثر امکانات،
منابع ،نیروی انسانی و تجهیزات فراهم شود .همچنین در این
زمینه نتایج تحقیق تیناز و همکاران ( )2014به این نکته داللت
دارد که درحالیکه سیاست ورزش در ترکیه درحال توسعه است،
ً
برخی مسائل اهمیت بیشتری دارند ازجمله ماهیت دائما درحال
تغییر ورزش مدارس ،تداوم نداشتن سیاستهای عمومی ورزش
و وابستگی به سازمانهای خصوصی برای پر کردن هزینههایی که
با سرمایهگذاری ناقص بخش دولتی باقی مانده است که بهوضوح
بر هدف اصلی سیاست فعلی ورزش در ترکیه ،یعنی «افزایش
مشارکت مردم در ورزش» ،تأثیرگذار است.
باورها و فرهنگها شامل باورها و فرهنگ عمومی جامعه ،فرهنگ
ورزشی و تحرک در جامعه و نهادینه بودن آن ،باورهای فرهنگی
مردم دربارۀ ورزش ،سرمایهگذاری بخش خصوصی و سایر نهادها
مثل آموزشوپرورش و دانشگاهها و بهداشت و درمان و بهزیستی
و حتی نیروهای نظامی است .از تحقیقات همسوی دیگر با این
پژوهش میتوان به پژوهش گودرزی و همکاران ( ،)1394ایرجپور
و همکاران ( )1396و عربنرمی و همکاران ( )1395اشاره کرد
که نشان دادند تلويزيون ايران رويكرد مناسبي به ورزش همگاني
ندارد و اين مسئله نيازمند تغيير نگرش مديران سازمان به اين
موضوع است .رسانههای جمعی ،باوجود تأثیر در توسعۀ فرهنگی
ورزش کشور ،توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله ندارند و بیشتر
برنامههای ورزشی رسانهها دربارۀ ورزش قهرمانی و حرفهای است
و کمتر به ورزش همگانی توجه شده است .بنابراین توصیه میشود
بهمنظور تعامل با رسانهها و استفاده از ظرفیتهای آنها برای

توسعۀ فرهنگی ورزش کشور و ایجاد انگیزه و آگاهی دربارۀ فعالیت
بدنی در ابعاد گوناگون برنامهریزی مناسبی صورت گیرد.
شرایط اقتصادی شامل امکانات و تجهیزات مناسب ،بودجۀ
کافی برای ایجاد رغبت و عملیاتیشدن سیاستها ،بهرهبرداری از
منابع مالی و دسترسی به امکانات الزم است .در تمام کشورهای
دنیا به ورزش یارانه اختصاص داده میشود ،اگرچه مقدار و نوع آن
متفاوت است .این کمکهای مالی عبارتاند از :یارانۀ مستقیم
یا کمک مالی به ورزش ،یارانههای غیرمستقیم مثل تخفیفها
ورزش رایگان
و معافیتهای مالیاتی و سرمایهگذاری با هدف
ِ
یا همراه با یارانه از سوی دولتها ).)Heinmann, 2005
بااینحال اغلب حکومتها ،برای ترویج سالمتی و تناسب اندام
بین شهروندان ،سرمایهگذاری بسیاری در ورزش میکنند .هراندازه
دولتها در بخش ورزش سرمایهگذاری میکنند و شهروندان به
سمت ورزش روی میآورند ،به همان میزان هزینههای درمانی
و پزشکی کاهش مییابد .البته حمایت دولتها از ورزش و
ً
سرمایهگذاری در آن صرفا بهمنظور کاهش هزینههای درمانی
نیست ،بلکه سالمتی و شادابی جامعه به علل فراوان مهم و
ضروری است .بااینهمه ،اعتقاد عمومی بر این است که ورزش
باعث بهبود سالمتی و کاهش هزینههای درمانی میشود.
تحلیل ،تفسیر و تدوین علمی شامل داشتن تعاریف واحد
و همگون از ورزش همگانی ،شناخت وضعیت موجود و نقاط
قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها ،تدوین فلسفۀ ورزش،
هدفگذاری ،طرح مسئله ،شناخت محیط و تحلیل آن ،تدوین
برنامۀ جامع و تعیین سهم و وظایف هر نهاد و داشتن مدیران
سیاستگذار است .مطالعات و پژوهشها شامل مطالعۀ محیطی
از کشورهای موفق درزمینۀ ورزش همگانی و الگوبرداری از
آنها ،علمیبودن فرایند سیاستگذاری و منطبقبودن عملکرد با
استانداردهای علمی است .ازجمله تحقیقات همسو با این بخش
از پژوهش میتوان به پژوهش آصفي ( )1392اشاره کرد .وی در
نتايج تحقيق خود بیان میکند که واحد تحقيق و توسعه ميتواند
در نهادينهكردن ورزش همگاني در كشور كمككننده باشد و
تحقيقات دربارۀ موانع توسعۀ ورزش همگاني ،نيازسنجي از
افراد ،روندهاي مشاركت در ورزش همگاني و مطالعات تطبيقي
و الگوبرداري از كشورهاي پيشرفته در بخش ورزش همگاني
را زمينهساز رشد و گسترش ورزش همگاني در جامعه ميداند.
همچنين آفرينش خاكي و همكاران ( ،)1384بر لزوم مطالعه،
تحقيق و بررسي راههاي مختلف در توسعۀ هرچهبيشتر ورزش
همگاني تأكيد ميكنند و گردآوري دادههاي موردنياز در اين
زمينه را نخستين گام در مسير تصميمگيريهاي بعدي ميدانند.
از مباحث مطرحشده ،اهميت تحقيق و پژوهش در فرايند
برنامهسازي بهخوبی درك میشود.
از نظر مصاحبهشوندگان این تحقیق ،نحوۀ طرح یا ارائۀ
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موضوعات مربوط به ورزش همگانی کشور در جامعه از طریق
رسانهها ،نهادها و سازمانهای ذیربط و ذینفع ،و مطالبات
اجتماعی است .رسانههای فعال در جامعه نظیر مطبوعات و
صداوسیما ،از طریق تبلیغات ،انتشار اخبار ،بیان ضرورت و لزوم
ورزش همگانی و عقاید کارشناسان این حوزه ،فرهنگسازی و
الگوسازی ،بیان محدودیتها و نقایص و منتشرکردن فعالیتهای
انجامشده ،موضوعات مربوط به ورزش همگانی کشور را در
جامعه مطرح میکنند .نهادها و سازمانهای ذیربط و ذینفع
شامل آموزشوپرورش ،دانشگاهها ،وزارتخانهها ،دستگاههای
اجرایی ،نیروهای مسلح و بسیج است که یکی از راههای
مطرحکردن موضوعات ورزش همگانی در سطوح مختلف جامعه
ً
هستند .معموال وزارت ورزش و جوانان متولی اصلی این امر است
که شورای عالی ورزش همگانی را تشکیل میدهد و از طریق این
شورا وظایف وزارتخانهها و سازمانها و ارگانها ذیربط تعیین و
به آنها ابالغ میشود .آخرین مؤلفۀ نحوۀ طرح موضوعات مربوط
به ورزش همگانی مطالبات اجتماعی است .درواقع درخواست
افراد جامعه و مطالبات آنها از مسئوالن و سیاستگذاران ورزش
کشور موجب میشود که موضوعات مرتبط با ورزش همگانی در
جامعه منتشر و مطرح شود .بیتفاوتنبودن مردم به این موضوع
نیرویی محرک برای مسئوالن امر است .بهعبارتدیگر موضوعات
در قالب انتظارات از مسئوالن تراز اول کشور ،از طریق تبلیغات
رسانهای بهویژه صداوسیما ،با مطالبهگری اعضای خانواده بهویژه
زنان و دختران جامعه با رویکرد نیاز به سالمت جسمانی و روانی
مطرح میشود.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیبها و ایجاد
هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای طراحی نظام
سیاستگذاری در ورزش همگانی ایران:

در این تحقیق ،مهمترین مشکالت و آسیبهای فرایند
سیاستگذاری در محورهای مختلف ضعف نظارت و کنترل،
بیتوجهی سازمانهای مسئول در ورزش همگانی به موضوع
سیاستگذاری ،ساختار اداری ضعیف ،ضعف در برنامهریزی
و اجرا ،عملکرد ضعیف رسانهای ،منابع مالی محدود ،ناکافی
بودن قوانین و مقررات و مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی
در موضوع سیاستگذاری ورزش همگانی فهرست شده است.
راهکارهای پیشنهادی این پژوهش به شرح زیر است:
 .1شناخت عمیق این مشکالت بر پایۀ مطالعات پژوهشی و
تحلیل آنها در فرایند مدیریت و برطرفکردن آنها نخستین گام
در سیاستگذاری ورزش همگانی در ایران بهشمار میآید .در این
بخش ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی باید نقشی فعال ایفا نمایند.
 .2گام بعدی مطالعۀ تطبیقی و الگوبرداری از کشورهای پیشرو و
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باتجربه در ورزش همگانی و بومیسازی آن باتوجه به تواناییها و
امکانات موجود است .این فرایند نیز ،باتوجهبه ظرافتهای علمی
و داشتن روششناسی دقیق علمی ،باید توسط کارشناسان و مراکز
علمی هدفگذاری شود .ارتباط سازمانهای مسئول و سیاستگذار
با دانشگاهها در این زمینه باید تقویت شود ،نیازها اعالم و فرایند
و مسیر آن با حساسیت هدایت شود .داشتن مراکز پژوهشی معتبر
مانند مراکز سیاستپژوهی در دانشگاهها ضروری است .شاکلۀ
مدیریتی این مراکز میتواند هیئتامنایی مشترک از وزارت ورزش،
کمیتۀ ملی المپیک و سایر دستگاههای اجرایی باشد.
 .3اصالح ساختار موجود ورزش همگانی ضروری است،
بهطوریکه در ارکان نظام ورزش همگانی سیاستگذاری،
برنامهریزی ،اجرا و نظارت ،ضمن تفکیک از یکدیگر ،مکمل هم
باشند .تقسیمکار ملی در ورزش همگانی و تعیین نقش دولت و
غیردولتمحور این اصالح ساختاری را تشکیل میدهد .ورزش
همگانی از لحاظ برنامهریزی و اجرا باید با مشارکت مردم صورت
گیرد .نقش نهادهای عمومی و بهویژه انجمنهای تخصصی باید
برجسته شود.
 .4آموزش و آگاهسازی عمومی و ایجاد مشارکت وسیع و فراگیر در
الگوی سیاستگذاری ورزش همگانی ایران نقش محوری داشته باشد.
 .5زیرساختهای سختافزاری و طراحی نرمافزاری توسعۀ
ورزش همگانی در ایران ،ابتدا باید توسط دولت و نهادهای
مسئول در ورزش همگانی ایجاد شود.
 .6راهبردهای سازمانی و استانداردسازی فعالیتهای مربوط به
ورزش همگانی در اولویت قرار گیرد.
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