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هدف از انجام پژوهش حاضر ،طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تا افق  4141با رویکرد پدیدارشناسی بود.
روش پژوهش حاضر ،کیفی از نوع پدیدارشناسی بود که بههمین منظور از بین مسئولین و مطلعین برنامههای ورزش همگانی وزارت ورزش و جواناان41 ،
نفر از آنها به شیوهی نمونه گیری گلوله برفی ،انتخاب شدند و با آنها مصاحبه شد .تحلیل و کدگذاری با استفاده از نرمافزار مکسکودا نسخه پرو انجام شد.
نتایج نشان داد که مضامین مربوط به مضمون اصلی مشتری عبارتند از« :کیفیت امکانات»« ،کیفیت خدمات» و «نیازسنجی برنامهها» .مضامین مربوط به
رشد و یادگیری عبارتند از« :مدیریت منابع انسانی»« ،تحقیق و توسعه»« ،مربیان»« ،ترویج ورزش همگانی» «بهباود فنااوری»« ،سااختار ساازمانی» و
«قوانین» .مضامین مربوط به مالی عبارتند از« :منابع مالی» و «وضعیت اقتصادی» و نهایتاً مضامین مربوط به فرآیندهای داخلای ،عبارتناد از« :رساانه»،
«برنامهریزی»« ،ارتباطات برونسازمانی» و «نظام اداری» .بنابراین پیشنهاد میشود که مدیران وزارت ورزش و جوانان کشور ،از فاکتورهای استخراج شده
در این پژوهش بهعنوان معیاری برای ارزیابی برنامههای خود در حوزه ورزش همگانی استفاده نمایند.
کلید واژهها :پژوهش کیفی ،مشتری ،رشد و یادگیری ،مالی ،فرآیندهای داخلی.
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مقدمه
امروزه ورزش به عنوان یک ابزار چند بعدی با تأثیرات گساترده ،جایگااه و نقاش خاود را در گاذران اوقاات فرا ات ساال و
لذت بخش متجلی ساخته است .همچنین تأثیر آن بر اقتصاد ،سالمتی افراد ،آموزش و پرورش ،روابط اجتمااعی ،پیشاگیری از
بسیاری از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی رو به گسترش در جامعه به وضاو قابال درا اسات رایارجپاور و همکااران،
 .)4331در حق یقت امروزه انگیزه مردم از شرکت در فعالیت ورزشی رسیدن به درجات باا و دساتیاابی باه یکای از اصاو
المپیک رسریعتر ،با تر ،قویتر) نمیباشد و مسابقه ک ترین نقش را در تمایل آنان به ورزش ایفا میکند رصابری و همکاران،
 .)4331این در حالی است که کسب سالمتی ،تندرستی ،نشاط ،رواباط اجتمااعی و دوری جساتن از بیمااریهاا ،مها تارین
انگیزههای شرکت در ورزش میباشد رسینارسکی .)2441 ،ورزشهای تفریحی به شیوهای استاندارد بهمنظور ارتقاا ساالمت
فردی و کیفیت زندگی تبدیل شدهاند رپان و چن .)2444 ،بهطوریکه سیاست ورزش بارای هماه یاا ورزش همگاانی اتخاا
گردید تا آستانه مشارکت ورزشی را پایینتر بیاورد و چش انداز ورزشی مناسبی فراه آورد رون تایکوم.)2444 ،
سیاست ورزش همگانی به معنی خلق فرصتها و محیط مطلوب ،از طریق همکاری تمام سازمانهای درگیر ردولتی و یر
دولتی) تحقق مییابد .بدین معنا که هر فرد بدون توجه به جنسیت ،سن ،توانایی ،موقعیت اجتماعی  -اقتصادی و ناژاد بتواناد
با هدف تأمین سالمت و نشاط و بهبود روابط اجتماعی ،در فعالیتهای جسمانی و ورزشی شرکت نماید .تمام این ساازملنهاا
به مسئولیت ملی برای اطمینان از اینکه هر فرد حق مساوی برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی و جسمانی دارناد اشااره
میکنند و دولت و سازمآنهای یردولتی نقش مهمی در دساتیاابی باه مشاارکت در ورزش و فعالیاتهاای جسامانی ایفاا
مینمایند روود .)2444 ،ورزش همگانی زمینه ای برای شناسایی و هدایت افراد مستعد به سمت ورزش قهرماانی و اختصاا
امکانات برابر به همه شهروندان است .تبلیغ ورزش همگانی ،توسعهی نظریهی فردگرایی و کاهش عالقهی مردم به شارکت
در فعالیت های رقابتی ،همگی با یک تغییر اساسی در جوامع رب همراه است رچن .)2444 ،بدیهی است هرکشاوری از ایان
موج فزآینده عقب بیافتد ،به هیچ وجه نمیتواند خأل ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوتها در بهرهوری ،از تاأثیرات ورزش و
فعالیتهای حرکتی روشن و واضح خواهند بود ردورسچ.)2441 ،
در دانمارا  14درصد ،نروژ  14درصد ،فرانسه  34درصد ،ایتالیا  32درصد و در آمریکا  33/3درصد از افراد  24سا به با
به ورزش مستمر میپردازند راورلی .)2444 ،در ایران نیز با اینکه طر ها و برنامههای مختلفی در قالب سیاستهای مختلا
جهت گسترش فعالیتهای ورزشی در اقشار مختل انجام گردیده است اما هیچیک سعی در شناسایی واقعیتها نکاردهاناد و
شواهد حاکی از آن است که بسیاری از برنامههای اجرا شده با موفقیت چندانی همراه نبوده است حضور کمتر از  42درصد از
اقشار مختل کشور در ورزش همگانی و تفریحی حتی در بهترین شارایط ،مؤیاد ایان مطلاب اسات رجماعات و همکااران،
.)4334
سیاستگذاری در سازمانهای ورزشی همانند هر سازمان دیگری بهعنوان وظاای اصالی مادیریت باهشامار مایرود .در
حقیقت ،سیاستگذاری در یک سازمان ورزشی باعث میشود تا اهداف همه فعالیتها و تاالشهاای گروهای تعیاین شاده و
نحوه دستیابی به آن اهداف طر ریزی شود رصفاری .)4334 ،ورزش همگانی نیز همانند هر سیست دیگار نیازمناد تادوین
سیاستهای جامع شامل اهداف کالن ،استراتژیها و برنامه های عملیاتی است تاا ضامن آگااهی از مسایر حرکات بتواناد از
هرگونه دوبارهکاری ،بیراهه رفتن و به هدر رفتن منابع مالی ،انسانی ،فیزیکی و اطالعاتی خود اجتناب ورزد رسجادی.)4334 ،
جوادیپور و همکاران ر )4331در پژوهشی خود ،دریافتند که مؤلفههاای ساازمانی ،باورهاا و فرهنا هاا ،شارایط اقتصاادی،
تحلیل ،تفسیر ،تدوین علمی ،مطالعات و پژوهشها ،مؤلفههاای ماؤثر در سیاسات گاذاری ورزش همگاانی کشاور هساتند و
آسیبهای موجود در فرآیند سیاست گذاری در ورزش همگانی کشور شامل عواملی از جمله ضع در نظارت و کنتر  ،ساختار
ضعی  ،ضع در برنامهریزی و اجرا ،عملکرد ضعی رسانهها ،منابع مالی محدود ،عملکرد ضاعی نیاروی انساانی ،قاوانین و
مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی هستند .همچنین ،مطالعات تطبیقای و باومیساازی ،مادیریت ساازمانی ،الگوهاای
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فرهنگی و دینی ،الگوهای مبتنی بر پژوهش علمی ،الگوهایی هستند که میتوان برای سیاساتگاذاری در ورزش همگاانی از
آنها استفاده کرد .طبق نتایج بخش کمی ،بین میانگین رتبههای آسیبهای موجود در ورزش همگاانی و میازان نقاش مناابع
اطالعاتی موجود تفاوت معنادار مشاهده نشد .همچنین جوادیپور و رهباری ر )4331در پاژوهش خاود باا عناوان شناساایی
مؤلفههای مؤثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران ،دریافتند که مؤلفههای مؤثر بر سیاستگذاری ورزش همگاانی ایاران
شامل مؤلفههای سازمانی ،باورها و فرهن ها ،شرایط اقتصادی ،تحلیل ،تفسیر و تدوین علمی و مطالعات و پاژوهشهاسات.
سارجیت ر )2441به بررسی سیاستها و راهبردهای توسعه ورزش همگانی در کشور مالزی پرداخت .نتایج نشان داد که دولت
مالزی از طریق وزارت ورزش و جوانان ،برای افراد در تمام سنین سه برنامه بزرگ ملی راهاندازی کرده است .این سه برناماه،
«مالزی متناسب»« ،روز ملی ورزش» و «الهام بخشیدن» بودند .ایان برناماههاا در هماه  44ایالات و بایش از  424بخاش
سازماندهی شدند و در نتیجه ،تمام مردم را با هر نوع زندگی و سن در برمیگرفتناد .در نهایات ،هادف اصالی ایان سیاسات
ورزشی تبدیل ورزش به فرهن در زندگی روزمرهی مردم بود .اهداف و راهبردهای مشخصشاده در ایان سیاسات تضامین
میکنند که تمام تالشها در این راستا ،همراه با تالشها برای رسیدن به وضعیت توسعهیافته در کشور ماالزی ،باا موفقیات
پیادهسازی شوند .ژوزف و سسیلیا ر ،)2444پژوهشی با عنوان «سیاست ورزش در سوئد» انجاام دادناد .نتاایج نشاان داد کاه
سیاستهای ورزشی در سوئد نتیجهی رابطهای بلندمدت بین دولتهای ملی و محلی و باشگاههای یرانتفاعی و با عضاویت
داوطلبانه است که به حمایت گستردهای از ورزشهای سازمان یافتهشده منجر میشود .در ایان رابطاه کاه باا یاک قارارداد
ضمنی تعری میشود ،دولت در مورد میزان و هدف بودجه تصمی میگیرد و دریافتکننده یعنی کنفدراسیون ورزش ساوئد،
جزئیات مربوط به توزیع و مدیریت را تعیین میکند.
در کشور ما تشکیالت ورزش از بدو تأسیس «انجمن ملی تربیتبدنی و پیشاهنگی ایران» در ساا  ،4343تاا اماروز کاه
سازمانها و نهادهای مختلفی چون وزارت ورزش و جوانان و یره شکل گرفتهاند ،علیر ا ایانکاه تغییارات تشاکیالتی و
ساختاری متعددی را تجربه کرده ،نتوانسته است نقش شایسته خود را در رسیدن به اهداف ایفا نموده و جایگاه بایسته خاود را
بهدست آورد .دستگاهها ،نهادها ،ارگانها و بخش خصوصی با نگارش راهباردی و محوریات دساتگاه متاولی ورزش ،تاالش
میکنند با ایجاد ه افزایی ،هماهنگی و مشارکت مبتنی بر درا مشترا از اهداف و اولویتها و تقسی و تساهی کاار ملای
استفاده از دانش و فناوریهای روز ،موجبات بهبود سبک زندگی سال آحاد مردم ،ارتقا عزت و اقتدار ملی و کمک باه روناق
اقتصاد را مبتنی بر ارزشهای اسالمی ایرانی فراه آورند.
چش انداز ورزش جمهوری اسالمی ایران در افق  4141ایران ،کشوری با مردم فعا  ،سال و شاداب با مشارکت حداکثری
در ورزش همگانی و قهرمانی پاا و پایدار است.
اهداف و راهبردهای کالن ورزش کشور در زیر به اختصار توضیح داده میشود.
اهداف کالن شامل ،افزایش سه ورزش در ارتقای سالمتی مردم ،ارتقای هویت ،عزت و اقتدار ملی ،بهبود فرهن جامعه
رونق اقتصاد کشور میباشند .راهبردهای کالن بهرهگیری از تخصص و دانش کاربردی ،سیاستگذاری یکپارچاه و وحادت
رویه در اجرا ،تعامل مؤثر و ه افزایی میباشند.
اهداف راهبردی سند با عنایت به وضع موجود ورزش کشور افزایش مشارکت حداکثری مردم در فعالیاتهاای ورزشای از
طریق بهبود نگرش نسبت به ورزش در خانواده ها و اقشاار مختلا اجتمااعی ،توساعه مراکاز ورزشای خارد ،محلاهمحاور و
روستامحور ،توسعه ورزشهای رقابتی -تفریحی گروههای کارمندی ،کارگری ،نیروهای مسلح و اصناف ،توجاه باه مشاارکت
ورزشی اقشار آسیبپذیر رمعلولین ،بیماران خا  ،سالمندان و یره) ،آماادهساازی بساترهای حقاوقی ،فرهنگای و اجتمااعی
ورزش بانوان ،توسعه ورزش دانشآموزی با تمرکز بر نهادینهسازی سواد حرکتی در سنین پایه ،توساعه تربیاتبادنی و ورزش
دانشجویی است .افزایش جمعیت نخبگان ورزشی از طریق بهبود کمی و کیفی فرآیندهای استعدادیابی و نخبهپاروری ،توجاه
به ارتقا کمی و کیفی مسابقات منطقهای ،ملی و لی ها ،توسعه فرآیندهای آماوزش و بهساازی نیاروی انساانی متخصاص
ورزش قهرمانی و تقویت ساختارهای حقوقی و دانشی فدراسیونهای ورزشی است .دانش افزایی و ارتقاا فرهنا و اخاال
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ورزشی از طریق ارتقا فرهن اسالمی -ایرانی در محیطهای ورزشی ،تقویت الگوهای رفتاری مطلاوب ،اهتماام باه تارویج
ورزشهای ملی ،بومی ،باستانی و زورخانهای ،توسعه مشارکتهای سازمانیافته و مردمی بخاش ورزش ،تقویات فرآینادهای
آموزشی و پژوهشی ورزش کشور میباشد .توسعه اقتصادی و زیر ساختی ورزش از طریق توسعه متاوازن و اصاولی فضااها و
اماکن ورزشی ،تقویت منابع ورزش کشور ،ساماندهی باشگاههای حرفهای و توسعه صنعت ورزش است.
ارزیابی راهبردی منجر به اتخا تصمیمات راهبردی میگردد و تصمیمات راهبردی نیاز باه قلمارو و حیطاه فعالیاتهاای
سازمان مربوط است بهعبارت دیگر تصمیمات راهباردی همااهنگی زم را در بخاش فعالیاتهاا و امکاناات ،توانااییهاای
سازمانی ،منابع متنوع سازمان توصیه و توجیه میکند راحمدیان و همکاران.)4331 ،
تاکنون فاکتورهای ارزیابی برای سیاستها و برنامههای انجام شده در حوزه ورزش همگانی ،چه در داخل و چه در خارج از
کشور ،شناسایی نشده است .فاکتورهای مختلفی برای ارزیابی فعالیتها و عملکردهای سازمانی وجاود دارد ولای هایچ کادام
قابلیت ارزیابی برنامههای ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان را ندارند چراکه این سازمان دارای وظای منحصربه فردی
است که با سازمانهای دیگر متفاوت مایباشاد .همانناد پاژوهشهاای سالیمانی و همکااران ر ،)4331کاه باه شناساایی و
اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استانهای کشور ،از دیدگاه صاحبنظران با استفاده از ماد
 ،4AHPپرداخته است .همچنین خانمرادی و همکاران ر ،)4331به ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر
اساس مد تعالی سازمانی پرداخته است و محمدی و همکاران ر ،)4334به ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی بار اسااس
شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا پرداخته است .اما پژوهشی که به ارائه الگوی ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش همگاانی
وزارت ورزش بپردازد ،مشاهده نگردیده است .حیطه زمانی موردنظر ،تا افق  4141میباشد .مالجعفری و همکاران ر )4331در
پژوهش خود با عنوان توصی و تحلیل سیر تحو ت مدیریت ورزش همگانی ر )4341 -4333با تأکید بر برنامههاای او تاا
پنج توسعه ،دریافتند که از سا  4341تا  4311به ورزش محالت و ایجاد ساختار رساختارساازی) در ورزش همگاانی توجاه
بیشتری شده است .ضمن اینکه در طو برنامه او و دوم توسعه ربین سا های  4311تا  ،)4311توساعه ورزش کارکناان و
برگزاری همایشهای ورزش همگانی مورد توجه قرار گرفت .در برنامه سوم ،چهارم و پنج توسعه ،باهترتیاب توساعه ورزش
روستایی ،نقش رسانهها در ورزش و تدوین چش انداز و راهبرد در ورزش همگاانی در افاق  4141برجساته باود .در مجماوع،
برنامهها و اقدامات انجام شده ،زمینههای ترویج و توسعه ورزش همگانی را فراه نموده است .با اینحاا  ،جهاتگیاریهاا،
برنامهها و اقدامات انجام شده بهصورت مقطعی بوده است.
بر اساس بند  3اصل قانون اساسی ،توسعه ورزش همگانی برای عموم مردم بهعنوان یک راهبرد اصلی ،وظیفه حاکمیتی
دولت در جهت ارتقای سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی و برنامههای راهبردی و عملیاتی ایجاد نشاط عمومی و شادابی
اجتماعی مدنظر حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است همچنین مدیران ارشد کشور نیز بر لزوم توسعه ورزش
همگانی با بهرهگیری از ابزارهای قانونی در این زمینه ،همانند سند چش انداز  24ساله و با همکاری و مشارکت کلیه
دستگاههای اجرایی و مؤسسات دولتی و یردولتی تأثیرگذار ،تأکید داشتهاند .اما با مطالعه مبانی نظری مربوط به ارزیابی
راهبردی برنامههای مختل  ،مشخص گردید که الگویی که فاکتورهای مورد نظر برای ارزیابی راهبردی برنامههای اتخا
شده را دربرداشته باشند ،مشاهده نگردید .در واقع خأل پژوهشهای گذشته نبود این الگو میباشد .از اینرو با توجه به مطالبی
که عنوان شد و نبود پژوهشی در خصو ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش همگانی سازمانهای ورزشی ،انجام پژوهش
حاضر مه و ضروری میباشد .بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر ،طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش
همگانی وزارت ورزش و جوانان تا افق  4141با رویکرد پدیدارشناسی میباشد.

)1. Analytical Hierarchy process (AHP
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روششناسی پژوهش
این مطالعه به روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد .یکی از موارد مناسب برای کاربرد روش پدیدارشناسی ،پاسخ به
این سؤا است که آیا نیاز به روشنسازی بیشتر پدیدهای خا وجود دارد ردانایی فر)4331 ،؟ پدیده ارزیابی راهبردی
برنامههای مختل ورزشی در سازمانهای ورزشی کشور ،هنوز به درستی تبیین نشده است .متون و تحقیقات زیادی ه در
این زمینه وجود ندارد و متون موجود ه بیشتر در چارچوب بررسیهای کمی و منحصر به سازه ارزیابی بهصورت کلی بوده
است .از اینرو پژوهشگران پژوهش حاضر ،رویکرد فو را برای ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش همگانی وزارت ورزش و
جوانان تا افق  ،4141انتخاب کردهاند .شایان کر است در راستای جنبش پدیدارشناسی ،بر اساس دیدگاههای فلسفی،
روششناسیهای مختلفی برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها مطر شد .در پژوهش حاضر از روش پدیدارشناسی
توصیفی شامل سه مرحله درا مستقی  ،تجزیه و تحلیل و توصی استفاده شد .در مرحله درا مستقی  ،محقق کامالً در
پدیده مورد نظر وطهور میشود .در این فرآیند ،محقق ضمن اجتناب از هرگونه نقد ،بررسی و اظهارنظر شخصی ،پدیده مورد
نظر را آنگونه میشناسد که مشارکتکنندگان توصی میکنند .در مرحله تجزیه و تحلیل ،محقق بهدنبا تشخیص جوهرهی
پدیده مورد نظر و ت های اصلی و مشترا است .در مرحلهی توصی که مرحله آخر و مکمل مراحل قبلی است ،اجزا اصلی
و شاخص پدیدهها بهه مرتبط شده و ت ها و جوهرههای موجود در پدیدهها گروهبندی میشوند رهالووی و ویلر .)2442 ،در
این پژوهش درا عمیق تجربیات مسئولین و مطلعین برنامههای ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ،با راهیافتن به
توصیفات بیان شده از تجربیات آنها در متن و زمینهی ویژه خودشان امکانپذیر بوده است.
در این پژوهش با توجه به هدف مطالعه ،شرکتکنندگان بر اساس نمونهگیری گلوله برفی از بین خبرگان امر ورزش
همگانی در کشور ،انتخاب شدند .پنج معیار برای انتخاب شرکتکنندگان در تحقیق شناسایی شد که عبارت بودند از رفلینت،
:)4331
 .4کلیدی بودن آیا افراد شناساییشده برای مشارکت در تحقیق ،دانش و تخصص با یی در حوزه ورزش دارد؟
 .2شناساییشده توسط سایرین آیا افراد که برای مصاحبه انتخاب شدهاند در زمینه ورزش مطر هستند؟
 .3فه نظری موضوع آیا این افراد فه مطلوبی از برخی ابعاد نظریهی در حا تکوین دارند؟
 .1تنوع آیا افراد منتخب ،در مشا ل و سطو سازمانی متنوعی در حا فعالیت هستند؟
 .4موافقت با مشارکت آیا افراد منتخب ،انگیزه مناسبی برای مشارکت در تحقیق داشتند؟
فرآیند گزینش نمونهها ادامه پیدا کرد تا هنگامی که در جریان کسب اطالعات ،هیچ داده جدیدی پدیدار نشد و بهعباارتی
دادهها در  42مصاحبه به اشباع رسیدند و ادامه مصاحبه صرفاً برای اطمینان از یافتهها انجام شد .در این پژوهش  41مصاحبه
با  41نفر از مطلعین و خبرگان انجام پذیرفته است.
بهمنظور جمعآوری اطالعات ،از مصاحبه نیمهساختار یافته و عمیق استفاده شد .مصاحبه با یک سؤا وسیع و کلی درباره
ارزیابی راهبردی برنامهها شروع شده و سپس سؤا های اکتشافی برای تشویق شرکتکننده و دستیابی به اطالعات
عمیقتر پرسیده شد .مدت مصاحبهها بین  24-4دقیقه و در یک جلسه بود و از شرکتکنندگان خواسته شد تا زمان و مکان
مصاحبه را بهدلخواه خود تعیین کنند .مصاحبهها تا دستیابی به دادههای عمیق ادامه یافت .با اجازهی مشارکتکنندگان
مصاحبه ها روی نوار ضبط شده و بالفاصله بعد از اتمام مصاحبه ،پس از گوش دادن چندین باره متن مصاحبه پیاده و تحلیل
شد .ابتدا اطالعات مکتوب مربوط به مصاحبهها چندین مرتبه خوانده میشد تا محتوای کلی آن درا شود .این کار همراه با
گوش دادن به بخشهایی از اطالعات ضبط شده انجام میشد رمروری بر تمام اطالعات) ،در مرحله بعد عبارات ،جمالت یا
پاراگرافهایی که مربوط به سؤا های پرسیده شده در مصاحبهها بودند ،جدا شده و در فایلهای جداگانهای نگهداری
میشدند پس از آن برای هر جمله مه  ،یک توصی کوتاه از معنی پنهان در آن نوشته میشد .این فرآیند توسط سه نفر
بهصورت جداگانه و باه انجام شد و سپس معانی بیرون کشیده از جمالت با ه ترکیب شدند تا یک معنی مشترا حاصل
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شد رایجاد معانی فرموله شده) در مرحلهی بعد ،عبارات و جمالت کوتاهی از معانی فرموله شده ،توسط هر یک از نفراتی که
مرحله چهارم را انجام داده بودند ،بهطور جداگانه در دستهها ایجاد شده و پس از آن به بحث گذاشته شد .تکرار مضامین ،یکی
از شاخصهای اعتبار است .برای تعیین اعتبار دادهها در این مرحله ،یک نفر از افراد یصال مضامین بهدست آمده را با
اطالعات تطبیق داد رقرار دادن معانی فرموله شده در داخل دستهها و شکل دادن مضامین رت ها) در درون دستههای
مختل ) .پس از آن مفاهی کلیدی اطالعات که با اتفا نظر پژوهشگران انتخاب شده بودند ،بهصورت خالصهای روایتوار
نوشته شد .این خالصه توسط پژوهشگر نوشته شد و سپس نفرات دیگر به اتفا پژوهشگر آنها را تصحیح کردند رایجاد یک
توصی روایتی مختصر).
در ادامهی کار بهمنظور تأیید روایی و دقت تحقیق ،معتبر بودن ،اطمینانپذیری و قابلیت تأیید دادهها بررسای شاد .بارای
تضمین معتبر بودن ،یافتههای این مطالعه به شرکتکنندگان ارائه شد و آنها نظارات خاود را دربااره همااهنگی یافتاههاا باا
تجربیات خود به محققان ابراز کردند ربازگشت بهمنظور تعیین اعتبار) ،همچنین تعمق مشارکتی پیرامون مضمونهای پدیادار
شده توسط گروه تحقیق در مراحل مختل مطالعه انجام شد .پژوهشگران با حفظ مستندات در تمام مراحل پاژوهش قابلیات
تأیید این پژوهش را تضمین کردند .عالقمندی پژوهشگران به پدیده تحت مطالعه ،تمااس درازمادت باا دادههاا و همچناین
تالش برای کسب نظرات دیگران در این زمینه از دیگر عوامل تضمینکنندهی قابلیت تأیید بودند.
بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی ،قبل از شروع مصاحبه ،شرکتکنندگان از اهاداف و اهمیات تحقیاق آگااه شادند و باا
رضایت آگاهانه در تحقیق شرکت کردند .از آنها برای شرکت در تحقیق و استفاده از ضبطصوت برای ضبط مصاحبهها اجاازه
گرفته شد و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات بهدست آمده صرفاً در جهت اهداف تحقیق اساتفاده مایشاود و در اختیاار
افرادی یر از گروه پژوهش قرار نمیگیرد .همچنین به شرکتکنندگان تأکید شد که در هر مرحلهای از پاژوهش مایتوانناد
انصراف خود را از شرکت در پژوهش اعالم کنند مشخصات آنها طی تحقیق و بعد از آن بهصورت محرماناه حفاظ مایشاود.
بهمنظور تجزیه و تحلیل و استخراج کدهای پژوهش ،از نرمافزار مکسکودا نسخه پرو استفاده شد.

یافتههای پژوهش
در این بخش از پژوهش ،اطالعات جمعآوری شده از اجرای مصااحبههاا تجزیاه و تحلیال شادند .ابتادا دادههاای توصایفی
مصاحبهشوندگان و در جدولی مضمونها و زیر مضمونها ارائه میشود و در بخش بعد ،هر کادام از مضامونهاا باهصاورت
مبسوط توصی میشود.
جدول  :1اطالعات توصیفی مصاحبه شوندگان

جنسیت
تعداد
42

مؤلفه
مرد

مؤلفه
زن

درصد
14/1

درصد
41/2

تعداد
2

تحصیالت
کارشناسی
تعداد
2

کارشناسی ارشد
درصد
41/2

تعداد
1

دکتری
درصد
21/4

تعداد
1

درصد
41/3

از آنالیز مصاحبهها 41 ،مضمون و  41زیرمضمون استخراج شده است که همهی این مضامین در قالب  1مضامون اصالی
مشتری ،مالی ،رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی جای داده شد .ابتدا ،چند نمونه از کدهای استخراج شده از متن مصاحبهها
ارائه میگردد و در ادامه نتایج در جداو  4تا  1خواهد شد.
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نیازسنجی علت
مشارکت در
فعالیتهای
ورزشی
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فکر میکن نیازها شناساایی نمایشاود و اصاالً علات واقعای مشاارکت ماردم در ورزش
شناسایی نمیشوند .مثالً یکای از علاتهاای مشاارکت در ورزش ،افساردگی ،اساترس و
اضطراب و  ...است .این موارد در برنامهها شناسایی نمیشوند و چون شناسایی نمیشاوند،
برنامهها متناسب با نیازها نیست ،و نهایتاً منجر به مشارکت ک عموم مردم در فعالیتهای
ورزشی میگردد.

منابع انسانی

در حوزه ورزش همگانی ،بحث سرمایه انسانی ،بحث خیلای مهمای اسات ،چاون در ایان
قسمت نیاز به خالقیت و نوآوری با یی داری  .چراکه نیازهای مردم متفاوت اسات ،و بایاد
بر اساس این نیازهای متفاوت ،برنامههای مناسبی طراحی و اجارا گاردد .در حاا حاضار،
نیروهای انسانی از توانایی کافی در این حوزه برخوردار نیستند.

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی فدراسیون ورزش همگانی در چند وقت گذشته تغییر کرده و ساه ساازمان
در این فدراسیون تشکیل شده است:
 .4سازمان فعالیت بدنی :در رابطه با فعالیت بدنی ردههای سنی متفاوت است.
 .2سازمان روشهای آمادگی جسمانی و تمرینی
 .3سازمان ورزشهای رقابتی

مشکالت اقتصادی
جامعه و مردم

در حا حاضر ،با توجه به وضعیت بسیار بد اقتصادی مردم و همچنین وضعیت تورم حااک
بر کا ها ،منجر به ضعی شدن قدرت خرید مردم و سازمانها برای خرید تجهیزات ماورد
نیاز شده است .حتی با وجود چند برابری شدن قیمت کا ها ،درحا حاضر ،مشکل دیگری
که وجود دارد ،نایاب شدن تجهیزات میباشد.

مربیان

مربیان ورزشی ،در بحث ورزش همگاانی از اهمیات و جایگااه باا یی برخاوردار هساتند.
مربیانی که دانش کافی داشته باشند و نحوه ارتباط باا افاراد مختلا جامعاه را فراگرفتاه
باشند این مربیان میتوانند نقش پررنگی در گرایش عموم جامعه بهسمت ورزش همگاانی
را داشته باشند.

کیفیت امکانات

امکانات عامل بعدی در گرایش افراد بهسمت ورزش همگانی میباشد .کاه وزارت ورزش و
جوانان و سازمانهای مربوطه میتوانند نقش پررنگای داشاته باشاند .از جملاه در ارتقاای
کیفیت زیرساختهای ورزشی ،امکانات و تجهیزات ورزشی

کیفیت خدمات

باید خدماتی که از سوی سازمانهای یربط ورزش همگانی ارائه میشود ،از ویژگیهاای
مطلوبی برخوردار باشد تا مردم را بهسمت آنها سو دهد .سادگی و ساهولت دسترسای باه
خدمات یکی از آنهاست .همچنین نوآوری خدمات و برنامهها از دیگر موارد مه میباشد.

نیازسنجی
برنامهها

قوانین

باید برای برنامههایی که برای گروههای مختل جامعه اتخا میشود ،نیازسانجی صاورت
گیرد .یعنی برنامههایی که برای سالمندان طراحی میشود با برنامههایی که برای کودکاان
و یا معلولین اتخا میشود ،بسایار متفااوت مایباشاد .کاه برناماهریازان بایاد در تادوین
برنامههای خود به آن دقت کنند.
تبعیت از قوانین و مقررات کشوری در اتخا تصمیمات در حوزه ورزش از اهمیات بسایاری
برخوردار است .از جمله برنامههایی که برای ورزش اتخا میشاود نبایاد باا اصال قاانون
اساسی در تضاد باشد.
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متأسفانه ارتباط باین ساازمان هاای ورزشای و نهادهاای علمای ورزشای کشاور از جملاه
دانشکدههاای تربیاتبادنی کشاور و همچناین پژوهشاگاه تربیاتبادنی ضاعی اسات و
پژوهشهایی که در زمینههای مختل انجام میشود خیلی نیاز جامعاه ورزشای را پوشاش
نمیدهد .از سوی دیگر درون خود وزارت ورزش و جوانان ،بخش پژوهش وزارتخانه ،خیلی
مناسب عمل نمیکند .مثالً نشریه وزارتخانه که عملکرد چندان مطلوبی ندارد.

تحقیق و توسعه

یکی دیگر از وظای وزارت ورزش و جوانان ،کاه در واقاع از وظاای مها آن محساوب
میشود ،ترویج ورزش همگانی میباشد .تدوین و ضبط برنامههای ویدیویی و انتشار آن در
رسانههای مختل در خصو مزایای ورزش همگانی برای عموم مردم میتواناد یکای از
این کارها باشد.

ترویج ورزش
همگانی

جدول  :2استخراج مضمونها و زیرمضمونهای مضمونِ اصلی مشتری

مضمون

زیرمضمونها
کیفیت تجهیزات

کیفیت امکانات

کیفیت زیرساختها
نحوه شهرسازی
سادگی خدمات
سهولت خدمات

کیفیت خدمات

امکان استفاده از خدمات برای عموم
نوآوری خدمات و برنامهها
ارائه خدمات پس از فروش برنامهها
نیازسنجی برنامهها برای سالمندان
نیازسنجی برنامه برای زنان

نیازسنجی برنامهها

نیازسنجی برنامه برای بیماران
نیازسنجی برنامه برای کودکان
نیازسنجی برنامه برای نوجوانان و جوانان

منظور از مضمون مشتری این است که مشتریان ما را چگونه میبینند؟ امروزه بسیاری از سازمانها ،مأموریتی باا تمرکاز
بر مشتری دارند .بنابراین دانستن اینکه سازمان از دید مشتریان چگونه عمل میکند ،یکی از نیازهای مادیریت ارشاد اسات.
زیر مضمونهای مربوط به مضمون اصلی مشتری در جدو با آمده است.
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جدول  :3استخراج مضمونها و زیرمضمونهای مضمون اصلی رشد و یادگیری

زیرمضمونها

مضمون

شایستهسا ری در منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

بهبود مدیریت منابع انسانی
اساسنامه وزارت ورزش و جوانان

قوانین

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
پژوهشهای علمی

تحقیق و توسعه

کارتهای مربیگری

مربیان

ارتقای سطح دانش فنی مربیان
اشاعه ورزش همگانی

ترویج ورزش همگانی

ارائه مزایای ورزش همگانی برای اقشار مختل مردم
نهادینه نمودن ورزش همگانی

بهبود فناوری

بهبود و ارتقای دانش فناوری

ساختار سازمانی

تغییر و بهبود ساختار سازمانی

مضمون اصلی رشد و یادگیری بیان میکند آیا میتوانی به بهبود و ایجاد ارزش اداماه دهای ؟ تواناایی یاک ساازمان در
نوآوری ،بهبود و یادگیری مستقیماً به ارزش آن سازمان از طریق توانایی در عرضه محصو ت و خدمات جدیاد ،ایجااد ارزش
بیشتر برای مشتریان و بهبود کارایی عملیاتی بهصورت مداوم بستگی دارد .جهت دستیابی باه هادف اصالی ایان مضامون
دارای زیر مضمونهای مربوط به خود است که در جدو با آمده است.
جدول  :4استخراج مضمونها و زیرمضمونهای مضمون اصلی مالی

مضمون

زیرمضمونها
تأمین منابع مالی
قیمت خدمات

منابع مالی

بهرهوری در هزینهها
مالیات
نگاه مالی به برنامههای ورزش همگانی
بازاریابی
مشکالت اقتصادی جامعه

وضعیت اقتصادی

تورم
گرانی
تحری

منظور از مضمون اصلی مالی این است که در نظر سهامداران چگونه به نظر میرسی ؟
سنجههای عملکرد مالی نشان میدهد که آیا استراتژی سازمان و پیادهسازی و اجرای آن به بهبود سطو عملیاتی کماک
میکند یا خیر .در جدو با زیر مضمونهای مالی را مشاهده میکنید.
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جدول  :5استخراج مضمونها و زیرمضمونهای مضمون اصلی فرآیندهای داخلی

مضمون

زیرمضمونها
ساخت تیزر و انیمیشن

رسانه

نگرش برنامه محور بودن
ارتباط با رسانه
تعهد به برنامهها

برنامه ریزی

کپی نکردن برنامههای سایر کشورها
نگاه بلندمدت به برنامهها
واقعبینانه بودن برنامهها
ارتباط با شهرداریها
ارتباط با وزارت علوم
ارتباط با وزارت آموزش و پرورش

ارتباطات برون سازمانی

ارتباط با وزارت بهداشت و علوم پزشکی
ارتباط با وزارت کار و رفاه اجتماعی
ارتباط با مجلس
ارتباط با نهادهای بینالمللی
ارتباط با مجامع دانشگاهی
موازیکاری

نظام اداری

شفافیت وظای
بروکراسی
زمان مدیریت رکوتاه بودن دورههای مدیریت)

منظور از مضمون فرآیندهای داخلی این است که ما بایاد در چاه چیازی مهاارت کساب کنای ؟ بار هماین اسااس زیار
مضمونهای مرتبط با آن در جدو با آمده است.
نتیجه تحلیل دادههای کیفی ،پس از بازبینیهای مکرر دادهها و بررسیهای بسیار در  41کد نهایی در قالب  41ت فرعای
«کیفیت امکانات»« ،کیفیت خدمات»« ،نیازسنجی برنامهها»« ،مربیاان»« ،مادیریت مناابع انساانی»« ،تحقیاق و توساعه»،
«کارتهای مربیگری»« ،ترویج ورزش همگانی» «بهبود فناوری»« ،ساختار سازمانی»« ،قوانین»« ،منابع ماالی»« ،وضاعیت
اقتصادی»« ،رسانه»« ،برنامهریزی»« ،ارتباطات برونسازمانی»« ،نظام اداری» شناسایی شدند و ت هاای فرعای را در  1تا
اصلی رمشتری ،رشد و یادگیری ،مالی و فرآیندهای داخلی) طبقهبندی کرده است .در مد زیر نیز تصویر کلی از نتایج تحلیل
کیفی دادهها نشان دادهشده است.
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شکل  :1مدل نهایی و مفهومی پژوهش

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تاا افاق  4141باا
رویکرد پدیدارشناسی بود .نتایج نشان داد که مضامین مربوط باه مضامون اصالی مشاتری عبارتناد از« :کیفیات امکاناات»،
«کیفیت خدمات» و «نیازسنجی برنامهها» .مضامین مربوط به رشد و یادگیری عبارتند از« :مدیریت منابع انسانی»« ،تحقیاق
و توسعه»« ،مربیان»« ،ترویج ورزش همگانی» «بهبود فناوری»« ،ساختار سازمانی» و «قوانین» .مضامین ماروبط باه ماالی
عبارتند از« :منابع مالی» و «وضاعیت اقتصاادی» و نهایتااً مضاامین مرباوط باه فرآینادهای داخلای ،عبارتناد از« :رساانه»،
«برنامهریزی»« ،ارتباطات برونسازمانی» و «نظام اداری».
مشخص گردید که معیار کیفیت امکانات و خدمات بهعنوان یکی از معیارهای ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش همگانی
وزارت ورزش و جوانان میباشد .بابایی و همکاران ر )4331و هالونن و همکاران ر )2444در پژوهشهای خود عنوان نمودند
که دسترسی به امکانات ورزشی ،میزان فعالیت بدنی را افزایش میدهد .هر چند کوبوتا و همکاران ر )2443در پژوهشی با
عنوان تأثیر یک مرکز تمرینی جدید بر فعالیتهای بدنی در سطح جامعه ،دریافتند که ایجاد یک مرکز ورزشی جدید در منطقه
مورد مطالعه ،تا حدودی منجر به افزایش میزان فعالیت بدنی و مشارکت در فعالیتهای ورزشی شد .از سوی دیگر ،در
پژوهشهایی نیز به نابرابری امکانات شهری در مناطق مختل اشاره شده است .از جمله گو و همکاران ر )2441در پژوهشی
با عنوان نابرابری شهری و روستایی در رضایت از خدمات ورزشی همگانی :شواهد مبتنی بر نظرسنجی در چین ،دریافتند که
یک نابرابری قابل توجه شهری و روستایی ،در رضایت از خدمات ورزشی همگانی وجود دارد .نسبت به شهرنشینیها ،ساکنان
روستایی میزان رضایت قابل توجهی پایینتری در خصو خدمات ورزشی همگانی نشان میدهند .این تفاوت بین شهری و
روستایی در درجه او در ارائه خدمات پشتیبانی مانند مشاوره ورزشی است ،اما در مورد در دسترس بودن و قیمت نیز این
تفات وجود دارد .بنابراین دسترسی به امکانات از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد .بنابراین نتایج پژوهش در این قسمت با
نتایج پژوهشهای بابایی و همکاران ر ،)4331هالونن و همکاران ر ،)2444کوبوتا و همکاران ر )2443و گو و همکاران
ر ،)2441همخوان و همراستا میباشد .از اینرو به مدیران و مسئولین این وزارتخانه توصیه میشود که در خصو افزایش
امکانات ورزشی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده ،اقدامات جدی صورت دهند تا در ارزیابیهای صورت رفته مطابق این
مد  ،جایگاه مناسبی را کسب نمایند .مشخص گردید که معیار نیازسنجی برنامهها ،بهعنوان یکی از معیارهای ارزیابی
راهبردی برنامههای ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان میباشد .فتحی و همکاران ر )4331در پژوهشی با عنوان

118

طراحی الگوی ارزیابی راهبردی ...

نیازسنجی شهروندان ارومیهای به ورزش همگانی ،دریافتند که بعد بهداشت و سالمت در با ترین اولویت و بعد فضاهای
ورزشی در پایینترین اولویت قرار دارد .بعد فضاهای ورزشی ،بعد تجهیزات ورزشی ،بعد فرهنگی -اجتماعی ،بعد بهداشت و
سالمت و بعد اقتصاد ورزش از نیازهای شهروندان ارومیهای به ورزش همگانی میباشد .همچنین اتقیا ر )4311نیز در
پژوهش خود بر نیازسنجی از اقشار مختل زنان ایرانی در زمینه ورزشهای همگانی ،تأکید داشته است .بنابراین نتایج
پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهشهای فتحی و همکاران ر )4331و اتقیا ر ،)4311همخوان و همراستا میباشد .بنابراین
به مدیران وزارت ورزش و جوانان توصیه میشود که با بررسیهای مداوم ،نیازهای حا حاضر ورزش همگانی را در اقشار
مختل جامعه از جمله زنان ،مردان ،جوانان ،سالمندان ،کودکان و همچنین معلولین ،را مورد رصد قرار دهند .چرا که در هر
گروهی از جامعه این نیازها متفاوت میباشد .با درا این تفاوتها و گرفتن اطالعات کامل در خصو نیازهای آنها میتوان
در تدوین برنامههای وزارتخانه ،هدفمند بود .مدیریت منابع انسانی از دیگر معیارهای ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش
همگانی وزارت ورزش و جوانان میباشد .خانمرادی و همکاران ر )4331در پژوهشی دریافتند که منابع رمالی و انسانی) ،از
مه ترین معیارهای بهبود تعالی در سازمانهای ورزشی میباشد .سمیعنیا و همکاران ر )4332در پژوهش خود عنوان نمودند
که منابع انسانی از فاکتورهای مه در توسعه ورزش همگانی میباشد .بنابراین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای
خانمرادی و همکاران ر )4331و سمیعنیا و همکاران ر )4332همخوان میباشد .از اینرو پیشنهاد میشود که مدیران
وزارتخانه ،به افزایش دانش منابع انسانی خود اقدام نمایند .مربیان نیز از دیگر معیارهای ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش
همگانی وزارت ورزش و جوانان میباشد .معماری و همکاران ر )4332در پژوهشی ،دریافتند که در ایران وزارت ورزش
تالشهای مفیدی در خصو آموزش ،ارزیابی و ارتقای مربیان انجام داده است لیکن عدم رویکرد سیستمی موجب شده تا
همگامی آن با سیست های پیشرفتهی جهان با اشکا های متعددی مواجه گردد .در استرالیا دربارهی آموزش مربیان مطالعات
گستردهای انجام شده و نوشتارهایی در باب چارچوب ،سرفصل ،محتوی و معیارهای آماوزش و ارتقای مربیان نگاشته شده
است .در انگلستان ویراستهای متعددی از نظام آموزش مربیان ارائه شده و محتوای آموزشی جدیدی برای سطو مختلا
مربیگری در حا تدوین است .در ایا ت متحده با توجه به سیست آموزشی حاک  ،معیارها و برنامههای آموزشی مربیان
تدوین و در حا بهروزرسانی است .در کانادا نیز مطالعات گستردهای انجام شده است ،بهطوریکه برنامهی پیشرفت مربیان و
ورزشکاران هر رشته تدوین و این برنامههای آموزشای باه سایر کشورها نیز ارائه میشود .نتایج مطالعات نشان میدهد
رویکرد سیستمی و هماهنگی با انجمنهای قاارهای و جهاانی مربیاان از نیازهای عاجل مربیگری ورزش کشور است و
تأسیس بنیاد بینالمللی مربیان از ضروریات آن است .در این راه بهرهگیری از تجارب کشورهای منتخب و نظامهای مربوط
مفید خواهد بود .بنابراین نتایج پژوهش حاضر در این قسمت با نتایج پژوهش معماری و همکاران ر ،)4332همخوان و
همراستا میباشد .تحقیق و توسعه و فناوری نیز از دیگر معیارهای ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش همگانی وزارت ورزش
و جوانان میباشند .عبدوی و فریدفتحی ر )4334در پژوهش خود عنوان نمودند که بین بهکارگیری فناوری اطالعات و
ارتباطات با اثربخشی سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان آ ربایجان ربی ،ارتباط معنیداری وجود دارد که نشان از
میزان اهمیت استفاده از این فناوریها در بهبود فعالیتها دارد .همچنین نتایج پژوهش سمیعنیا و همکاران ر ،)4332نیز نشان
از اهمیت فناوری اطالعات و تحقیقات در خصو ورزش همگانی بر توسعه آن داشت .بنابراین نتایج این بخش با نتایج
پژوهشهای عبدوی و فریدفتحی ر )4334و سمیعنیا و همکاران ر ،)4332همخوان میباشد .بنابراین استفاده از فناوریهای
جدید و بهروز در امر ورزش ورزش همگانی میتواند اثرات مثبتی بر توسعه ورزش همگانی داشته باشد که خود عاملی برای
ارزیابی راهبردی برنامههای مختل ورزش همگانی میباشد .همچنین وزارتخانه میتواند با انجام طر های پژوهشی در حوزه
ورزش همگانی ،گامی مثبت در این زمینه بردارد .ساختاری سازمانی نیز بهعنوان یکی از مضامین مربوط به رشد و یادگیری
میباشد که برای ارزیابی راهبردی برنامههای ورزش همگانی میتوان از آنها استفاده نمود .جوادیپور و همکاران ر )4331در
پژوهش خود عنوان نمودند که آسیبهای موجود در فرآیند سیاستگذاری در ورزش همگانی کشور شامل عواملی از جمله
ضع در نظارت و کنتر  ،ساختار ضعی  ،ضع در برنامهریزی و اجرا ،عملکرد ضعی رسانهها ،منابع مالی محدود ،عملکرد
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ضعی نیروی انسانی ،قوانین و مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی هستند .آصفی و نصرتی ر )4331نیز دریافتند که
عوامل سازمانی میتوانند باعث ساختاریابی و چارچوبمند شدن ورزش همگانی و نهایتاً نهادینهشدن آن شوند .صفاری و
همکاران ر )4333نیز عنوان نمودند که به منظور همگانی شدن ورزش درمیان مردم ایجاد زمینه و همچنین ساختارهای
مناسب زم است .بنابراین نتایج پژوهش حاضر در این قسمت با نتایج پژوهشهای جوادیپور و همکاران ر ،)4331آصفی و
نصرتی ر )4331و صفاری و همکاران ر ،)4333همخوان و همراستا میباشد .از این توصیه میشود که مدیران وزارتخانه،
سعی در بازنگری در ساختار وزارتخانه و بهخصو در حوزه ورزش همگانی گردند.
فاکتورهای اقتصادی بهصورت کلی نیز از فاکتورهای خیلی مه در خصو ارزیابی برنامههای ورزش همگانی مایباشاد.
نتایج در این قسمت با نتایج پژوهشهای جوادیپور و همکاران ر ،)4331رضوی و همکااران ر ،)4331جاوادیپاور و رهباری
ر ،)4331جماعت و همکاران ر ،)4331فتحی و همکاران ر )4331و سمیعنیا و همکاران ر )4332همخوان و همراستا میباشاد.
بنابراین توصیه میشود که مدیران وزارتخانه با اتخا برنامههایی سعی در کاهش بار مالی از روی مصرفکنندگان کاه هماان
آحاد جامعه میباشند ،برآیند .از جمله میتوانند از دولت بخواهند که یارانههای حوزه ورزش همگانی را افزایش دهند.
بحث رسانه و تأثیر آن بر ترویج ورزش همگانی ،از جمله مواردی اسات کاه در پاژوهشهاای بسایاری در کشاور باه آن
پرداخته شده است .تقریباً اکثر پژوهشهای ورزش همگانی در این حوزه است .که همگی این پژوهشها بر نقاش بایبادیل
رسانه ردیداری ،شنیداری و مکتوب) بر توسعه و ترویج ورزش همگانی ،تأکید دارند رآصافی ،4331 ،جاوادیپاور و همکااران،
 ،4331مالجعفری و همکاران ،4331 ،میناوند و همکاران 4331 ،و عیدی و همکاران .)4333 ،بنابراین توصایه مایشاود کاه
مدیران وزارتخانه ورزش و جوانان ،با عقد قرارداد با رسانههای مختل و تولید برنامههای مختلا ورزشای ،ساعی در تارویج
ورزش همگانی برای آحاد مردم باشند.
بحث ارتباطات ،سیست های اداری و برنامهریزی نیز از جمله موارد مهمی میباشد که مدیران وزارتخانه باید باه آن توجاه
جدی داشته باشند .نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پاژوهشهاای ساارجیت ر ،)2441جاوادیپاور و همکااران ر،)4331
مالجعفری و همکاران ر )4331و شعبانی و همکاران ر )4333همخوان و همراستا میباشد.
در این مقاله بر آن شدی تا با طراحی یک الگو بتوانی برنامههای وزارت ورزش و جوانان را در حوزه ورزش همگانی مورد
ارزیابی قرار دهی که این الگو با توجه به  1شاخص اصلی مشتری ،رشد و یادگیری ،مالی و فرآیندهای داخلی کاه هار کادام
نیز دارای زیر شاخصهای مخصو به خود هستند به ارزیابی برنامههای راهبردی وزارت ورزش و جواناان در حاوزه ورزش
همگانی پرداخته است .در واقع بر اساس این الگو وزارت ورزش و جوانان میتواند میزان دستیابی برنامههای راهبردی خاود
را در حوزه ورزش همگانی تا افق  4141مورد ارزیابی قرار دهد و بر اساس این شاخصها به مقایسه برنامههای انجام گرفتاه
با آنچه که در چش انداز ورزش جمهوری اسالمی ایران در افق  4141مشخص گردیده است ،بپردازد .بهعنوان مثا در حاوزه
مربوط به مشتری میتوانند با نیازسنجی از گروههای مختل جامعه میزان دستیابی به هدف تعری شده در سند چش اناداز
رافزایش مشارکت حداکثری مردم در فعالیتهای ورزشی) را مورد ارزیابی قرار داد و بررسی شود که تا چه حد توانستهاناد باه
آن دست پیدا کنند و تا چه حدی با آن فاصله دارند .در حوزه مربوط به رشد و یادگیری با ارتقای سطح داناش فنای مربیاان،
بهبود و ارتقای دانش فناوری و  ...به ارزیابی هدف تعری شده در سند رتوسعه فرآیندهای آموزش و بهسازی نیاروی انساانی
متخصص ورزشی) بپردازند .همچنین در حوزه مالی با بررسی منابع و بودجه های صرف شاده در بخاش ورزش همگاانی باه
ارزیابی هدف تعری شده در سند رتوسعه اقتصادی و تقویت منابع ورزش کشور) بپردازناد و در نهایات در حاوزه فرآینادهای
داخلی با بررسی برنامهریزیها و ارتباطات برونسازمانی به ارزیابی هدف تعریا شاده در ساند رتعامال ماؤثر و ها افزایای)
پرداخته شود .در واقع ما سعی بر آن داشتی تا با طراحی الگویی مشاخص کاه دارای شااخصهاای مناسابی بارای ارزیاابی
برنامههاست به کمک وزارت ورزش و جوانان آمده که از طریق آن بتوانند به بررسی میزان دستیابی به اهداف تعیاین شاده
در سند چش انداز تا افق  4141با اقدامات انجام گرفته در حوزه ورزش همگانی بپردازند .امید است نتایج این تحقیقات بتواناد
در جهت پیشرفت ورزش کشور در تمامی زمینهها از جمله ورزش همگانی راهگشا باشد .بنابراین توصیه میشود کاه مادیران
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وزارتخانه با انجام برنامهریزیهای بلندمدت در این حوزه ،سعی در شناسایی نقاط ضاع  ،قاوت ،فرصات و تهدیاد نمایناد و
داشتن برنامه استراتژیک را به عنوان فاکتور مه در ارزیابی برنامهها قلمداد گردد.
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