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  چكيده
 1388تا  1357هاي ورزش از سال هاي رؤساي سازمان تربيت بدني دربارة مؤلفههدف از اين تحقيق، تحليل محتواي ديدگاه

شمار بررسي گيري كلآوري و با رويكرد روش نمونهگزارش از رؤساي تربيت بدني از روزنامة اطالعات جمع 325اين منظور به. بود
هاي يافته. عنوان ابزار تحقيق، پس از تأييد روايي و پايايي، استفاده شدساخته بها از برگة كدگذاري محققبراي تحليل محتو. شد

اي، تفاوت معناداري وجود هاي رؤساي سازمان تربيت بدني در زمينة ورزش با رويكرد قهرماني، حرفهآزمون نشان داد بين ديدگاه
باتوجه به باال بودن . تفريحي تفاوت معنادار ديده شد –ورزش با رويكرد تربيتي و همگاني  هاي آنها در زمينةاما بين ديدگاه. ندارد

هاي رئيس سازمان تربيت بدني در ايجاد نگرش و اي و نقش ديدگاههاي قهرماني و حرفههاي ابزارشده در ورزشحجم ديدگاه
 –هاي همگاني هاي مسئوالن در امر ورزشري در صحبترسد بايد تأكيد و توجه بيشتنظر ميهاي يادشده، بهتالش در زمينه

هاي يادشده بهره ها و اظهارنظرها از مشاوران كارشناس در حوزهتوان براي سخنرانيدر اين زمينه مي. تفريحي و تربيتي ديده شود
  .برد تا در تقويت ادبيات مسئوالن در اين مورد اثرگذار باشند

  
  هاي كليديواژه

  .هاي ورزشساي سازمان تربيت بدني، مؤلفهتحليل محتوا، رؤ
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  مقدمه

سجادي، (هاي مختلف علوم بايد در نهايت با مديريت علمي هدايت و رهبري شود ها در زمينههمة پيشرفت
راهكارهاي مديريتي در امر تربيت بدني و ورزش، باتوجه به گستردگي رسالت آن در جامعه با تأكيد بر ). 1380

اي، توسعة پژوهش هاي داراي اولويت، توسعة ورزش حرفهوسعة ورزش قهرماني در رشتهعمومي كردن ورزش، ت
ريزي كالن و خرد ها، مديريت و برنامهو تحقيق و توجه جدي به امر تربيت بدني و ورزش در مدارس و دانشگاه

  .توسط كارشناسان تربيت بدني و ورزشي، اهميت زيادي دارد

ساز تأمين و تربيت نيروي انساني سالم و تندرست، بخشي از نوان زمينهعتوسعة تربيت بدني و ورزش به
هاي ملي مستلزم رعايت همة جوانب، آثار و شمول ورزش در برنامه. رودشمار ميهاي توسعة ملي بهبرنامه

  .كاركردهاي اين پديده در جامعه است

اند، اي متعددي طراحي و اجرا كردهههاي گذشته نهادهاي مختلف بخش تربيت بدني و ورزش برنامهدر سال
رسد اين ناكامي بعد از نظر ميدليل عدم هماهنگي و انسجام كافي، از كارايي الزم برخوردار نبوده است و بهاما به

شكاف عميق بين نظر و عمل غيركاربردي شدن دانش تربيت بدني، . تدوين طرح جامع ورزش نيز ادامه دارد
سند راهبردي نظام جامع تربيت (برداري نشده است درستي بهرهت و منابع موجود بهدهد كه از امكانانشان مي

  ).1382بدني و ورزش كشور، 

تفريحي،  –همگاني  كشور، ورزش به چهار مؤلفة اصلي تربيتي،بندي نظام جامع توسعة ورزش براساس تقسيم
ها به توليت مدارس، مؤسسات نشگاهورزش تربيتي يا ورزش مدارس و دا. شوداي تقسيم ميقهرماني و حرفه
تفريحي به  –ورزش همگاني . شودها پيگيري ميو فوق برنامه بدني ها و با دو بخش ساعات تربيتآموزشي و دانشگاه

سازي براي فعاليت جسماني بدون محدوديت جسمي، جنسي و سني تأكيد دارد كه توليت اصلي ايجاد و امكان
ها آور است كه فدراسيونورزش قهرماني، همان ورزش مدال. ستايي برعهده دارندآن را مديران ورزش شهري و رو

شود ها پيگيري مياي است كه توسط باشگاهمؤلفة آخر ورزش حرفه. كنندهاي ورزشي براي آن تالش ميو هيأت
-ريزينامهاي اين است كه توسعة ورزش قهرماني، بروجه تمايز ورزش قهرماني و ورزش حرفه). 1389قاسمي، (

هاي جهاني و المپيكي است كه زير نظر منظور كسب موفقيت در رقابتسازي تخصصي بههاي مديريتي و زمينه
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  اي به درآمدزايي و ايجاد شغل از طريق ورزش مربوط كه ورزش حرفهسازمان ورزش هر كشور است، درحالي
براي توسعة . صوصي يا دولتي اختصاص داردهاي ايجادشده به بخش خشود و در هر كشوري باتوجه به زمينهمي

نتايج . هاي ورزش به شكل مناسبي توجه و تأكيد داشتمناسب ورزش در هر كشور بايد به هريك از مؤلفه
ها و ابعاد مختلف ورزشي از شرايط متعادل و برابري دهد كه توجه و تأكيد بر مؤلفههاي مختلف نشان ميبررسي

  .برخوردار نيست

پژوهشي تربيت بدني و ورزش كشور، نشان داد كه تحقيقات  –هاي علمي در بررسي مجله) 1389(تپه رشي 
هاي نيز در بررسي مشابهي در زمينة پژوهش) 1389(عليزاده . هاي ورزش نامتعادل استانجام گرفته روي مؤلفه

بيشترين تحقيقات سازمان  در بررسي عليزاده،. انجام گرفته در سازمان تربيت بدني به نتايج مشابهي دست يافت
درصد قرار گرفت  33به ورزش قهرماني اختصاص داشت و پس از آن ورزش همگاني با ) درصد 59(تربيت بدني 

 1وارنينگ و همكاران. درصد انجام گرفته بود 3اي تحقيق بسيار كمي در حدود و در زمينة ورزش تربيتي و حرفه
تحليل نماية موضوعي يك دهه از المپيكيا، نشان دادند مباحث  در محتوا و مباني مطالعات المپيك،) 2009(

ريزي، ديپلماسي مسابقات المپيك و نظارت بر اصلي مورد بررسي در اين مجله در زمينة مديريت و برنامه
در تحليل محتواي برنامة تلويزيوني ورزشي نود دريافت كه بيشتر موضوعات ) 1388(صديقي . مسابقات است

ويژه ايجاد چالش و بحث مشكالت مديريتي از بعد اين برنامه پيرامون نقد موضوعات مديريتي بهشده در مطرح
بومي بينندگان  –عنوان محلي براي تريبون مشكالت مديريتي برنامه به. اي فوتبال ايران استقرماني و حرفه

در تحليل محتواي نشريات ) 1387(بارفروش . كنندتبديل شده و به اميد رفع آن با برنامه ارتباط برقرار مي
هاي مربوط به رشتة فوتبال، درصد موضوع تيترهاي اول و دوم روزنامه 95ورزش به اين نتيجه رسيد كه بيش از 

علت كسب نتايج ضعيف در المپيك، ارائة اخبار جديد و تازة ورزشي و همچنين انتقاد از مسئوالن ورزش به
گيري تيترهاي اول و دوم مثبت و درصد جهت 50بيش از . ه استهاي مشهور ورزشي بوداستفاده از چهره

دهد تأكيد در واقع نتايج پژوهش بارفروش نيز نشان مي. گيري منفي تيترها در ردة بعدي بوده استجهت
 تحليل محتواي «نيز در تحقيقي با عنوان ) 1385(رضايي . اي و قهرماني استنشريات بر ورزش حرفه

اي دربرگيرندة زنان ورزشكار با شرايط حجم فعاليت و دريافت كه نوع و مقدار پوشش رسانه »هاي ورزشيروزنامه

                                                           
1 - Warning and et al 
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بررسي ساختار تحقيقات مديريت «در تحقيقي با عنوان ) 2005( 1براندا جي و همكاران. پوشش آنها ارتباط دارد
سي پوشش نابرابري بين هاي مورد بررنشان دادند كه حوزه» ورزشي و با تحليل محتواي مجلة مديريت ورزشي
در . هاي سازماني، بازاريابي ورزش و تجارت ورزشي بوده استمحققان دارد و تأكيد تحقيقات بيشتر روي مهارت

 2هوم. هاي ورزش تربيتي بيشترين سهم را داشتهاي ورزش نيز ورزش دانشگاهي از زيرمجموعهحوزة مؤلفه
-دليل حضور رسانهها به، نشان داد كه بيشتر توجه»هي در ژاپنورزش و رسانة گرو«با تحقيقي با عنوان ) 2005(

رسانه با هدف جذب بيشتر مخاطب و درآمد بيشتر سبب هدايت بسياري از . اي استها به سمت ورزش حرفه
عنوان منبع اي بهشوند تا ورزش حرفهها سبب ميرسانه. ويژه منابع اقتصادي به اين سو شده استمنابع به

ها براي در تحقيق روي تأثير رسانه) 2004( 3فينالي و همكاران. اب و تماشاگرپسند شناسايي شوددرآمد، جذ
محمود . هاي بدني رسيدندانجام ورزش همگاني، به نقش كم آنها در تغيير آگاهي و ايجاد نگرش مثبت به فعاليت

هاي نشان داد كه روزنامه  ،»نهاي ايراتصوير ورزشي در روزنامه«در تحقيق خود با عنوان ) 1381(افچنگي 
پرتيراژ كشور تقريباً هر روز حداقل نصف صفحه از صفحات خود را به انعكاس اخبار و مطالب ورزشي اختصاص 

هاي ديگر كه ورزشاند، درحاليدرصد از مطالب ورزشي خود را به فوتبال پرداخته 54اند و به طور ميانگين داده
درصد  92همچنين مشخص شد . اندهاي مورد بررسي فراتر نرفتهر روزنامهدرصد د 7كدام از ميانگين هيچ

هاي ارائة مطلب ها به ديگر سبكتوجهي اين روزنامهاند و اين بيانگر بيصورت خبر منتشر شدهمطالب ورزشي به
  .است

اين اهميت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي تربيت بدني و ورزش در كشور از يك طرف، گستردگي و كثرت 
ريزي، كند كه مديران و متوليان ورزش از دانش، مهارت و تجربة الزم در برنامهامر از طرف ديگر، ايجاب مي

  .هاي ورزش و اهميت آنها برخوردار باشندسازماندهي و هدايت امور مربوط به مؤلفه

هاي اساسي ساختاي و قهرماني و فقدان توجه به زيرهاي حرفهها در حوزة ورزشبسياري از نابساماني
 يكي از . كندورزش يعني ورزش تربيتي و همگاني، سؤاالت زيادي را براي علل احتمالي آنها ايجاد مي

هاي مختلف ورزشي، متولي اصلي ورزش يا رئيس هاي اثرگذار در ورزش براي ايجاد توجه الزم به مؤلفهشخصيت

                                                           
1  - Brenda G and et al 
2  - Home 
3  - Finali and et al 
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هاي رؤساي سازمان تربيت بدني به شود كه ديدگاههاي كلي مطرح ميرو پرسشازاين. سازمان تربيت بدني است
هاي مختلف تاريخي هاي ورزش چگونه است؟ آيا اختالفي بين ديدگاه رؤساي سازمان تربيت بدني در دورهمؤلفه

  هاي ورزش وجود داشته است؟در زمينة مؤلفه

  

  تحقيق روش

ها به روش اسنادي و محتواست و دادهروش تحقيق از لحاظ راهبردهاي توصيفي و از نظر مسير اجرا تحليل 
  .آوري شده استاي جمعكتابخانه

  تحليل محتوا

-و تكرارپذير نمادهاي ارتباطي است كه طي آن، ارزش) سيستماتيك(مند تحليل محتواي كمي، آزمون نظام

هاي ششود و سپس با استفاده از روگيري، به متن نسبت داده ميهاي عددي براساس قوانين معتبر اندازه
منظور توصيف محتواي ارتباطات، استخراج نتيجه اين عمل به. شودها تحليل ميآماري، روابط بين آن ارزش

. گيرددربارة معني آن يا پي بردن به بافت و زمينة ارتباط، هم در مرحلة توليد و هم در مرحلة توصيف صورت مي
اين امر يادآور موضوعاتي مانند . انديكديگر پيوند خوردهبا » تكرارپذير بودن«و » مند بودننظام«در اين تعريف، 

  ).1381دانيل رايف، (هاي تحقيقاتي قابليت اعتماد، عينيت و روشني در توصيف رويه

  كنندگانشركت

شامل  1388الي  1357هاي نفر از رؤساي سازمان تربيت بدني در سال 9كنندگان در اين تحقيق شركت
داودي، اسماعيل داودي شمسي، احمد درگاهي، حسن غفوري فرد، مصطفي هاشمي حسيني، مصطفي آقايان شاه

  .آبادي و علي سعيدلو بودندطبا، محسن مهرعليزاده، محمد علي

  هاآوري دادهروش جمع

 1388تا  1357عنوان روزنامة اطالعات از تاريخ  325طور كلي در قالب مصاحبه، گزارش و خبر در ها بهداده
عنوان اولين رئيس سازمان تربيت بدني حسيني بههاي آقاي شاهعدم امكان دسترسي به ديدگاه. آوري شدجمع
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هاي آقاي علي سعيدلو تنها در شش ماه هاي ايشان بررسي نشود و ديدگاهپس از انقالب، موجب شد ديدگاه
هاي رسمي ز روزنامهعنوان يكي اروزنامة اطالعات به. ابتدايي محول شدن اين مسئوليت به ايشان بررسي شد

عنوان كند، بههاي رسمي مقامات رسمي كشور را منعكس ميفعاليت دارد و ديدگاه 1357كشور كه از تاريخ 
شمار صورت گرفت و تمام صورت كلگيري بههاي رؤساي سازمان انتخاب شد و نمونهمنبع مرجع انعكاس ديدگاه

  .عنوان بررسي و تحليل شدند 325

مند و تكرارپذير از هاي رؤساي سازمان تربيت بدني از نوع كمي با آزمون نظامدگاهتحليل محتواي دي
گيري و به متن نسبت داده هاي عددي براساس قوانين معتبر اندازهنمادهاي ارتباطي است كه طي آن، ارزش

  .شودها تحليل ميهاي آماري، روابط بين آن ارزشسپس با استفاده از روش. شودمي

منظور توصيف محتواي ارتباطات، استخراج نتيجه دربارة معني آن يا پي بردن به بافت و زمينة بهاين عمل 
متغيرهاي تحقيق در ). 1381دانيل رايف، (گيرد ارتباط، هم در مرحلة توليد و هم در مرحلة مصرف صورت مي

  .شوندعنوان واحدهاي تحليل مطرح مياين روش بررسي به

 سب تطابق و تناظرشان با تعريف ساختاري خاص محتواي متن، بيان يا تفسير واحد تحليل موضوع، برح

هاي ساختاري گيرد و بر حسب برخورداري از ويژگيتمايز آنها از هم بر مبناي مفهومي صورت مي. شوندمي
احد در واقع، و). 1381كلوس كريپندورف، (گيرند ربط قرار ميمطلوب در تقابل با بخش باقيماندة مطالب بي

گيرد و با انتقال از موضوع به تحليل موضوع يعني فرايند تحليل و حركت بين كدها از طريق موضوع صورت مي
رؤساي سازمان تربيت بدني : واحدهاي تحليل در اين بررسي عبارت بودند از. خورندموضوع ديگر متغيرها كد مي

اي، هريك از واحدهاي قهرماني و حرفه تفريحي، –هاي اصلي ورزش شامل ورزش تربيتي، همگاني و مؤلفه
در اين راستا، واحد تحليل . هاي تحليلي عيني و قابل كدگذاري تقسيم شدندتحليل موضوع به زيرمقوله يا گويه

هاي قابل كدگذاري به اسامي مصطفي داودي، اسماعيل داودي موضوع رؤساي سازمان تربيت بدني به گويه
آبادي و علي فرد، مصطفي هاشمي طبا، محسن مهر عليزاده، محمد عليشمسي، احمد درگاهي، حسن غفوري 

هاي عيني و قابل كدگذاري به شرح زير هاي ورزش نيز به گويهواحد تحليل موضوع مؤلفه. سعيدلو تقسيم شدند
  :تقسيم شدند

 نامه؛هاي آموزشي و فوق برها، و برنامهتربيت بدني در آموزش و پرورش و دانشگاه: ورزش تربيتي  
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  ورزش عمومي، سالمت و نشاط جامعه، ورزش بومي و محلي، ورزش روستاها، : تفريحي –ورزش همگاني
  ها؛ورزش براي اقشار مختلف و ورزش شهرداري

 ها، هاي غيرباشگاهي، فدراسيونمسابقات ورزشي غيرباشگاهي، ارتقاي ركوردها و رتبه: ورزش قهرماني
  آوررزش مدالفعاليت مربيان غيرباشگاهي و و

 ها، خريد و فروش بازيكنان باشگاهي، مربيان باشگاهي، ها، بودجه باشگاهباشگاه: ايورزش حرفه
  .ها و مديران باشگاهيها، زيرساخت باشگاهدرآمدزايي و شغل ورزشي، ليگ

براي . شد ساخته استفادهها از برگة كدگذاري، باتوجه به دستورالعمل كدگذاري محققآوري دادهبراي جمع
ها توسط كدگذار با فاصلة زماني دو ماه پس از پايان كدگذاري بار تعيين پايايي طي يك مطالعة آزمايشي داده

ديگر كدگذاري شد و نتايج آزمون اسكات نشان داد ضريب قابليت اعتماد اكثريت قريب به اتفاق متغيرهاي مورد 
در مجموع، . درصد داشتند 85تا  80يب اعتماد بين متغير ضر 4بوده است و تنها  1درصد يا  100بررسي، 

ها حاكي از آن است كه كدگذاري اولية متغيرهاي مورد بررسي از ضريب عينيت و پايايي زيادي برخوردار يافته
تر باشد تا بتوان به برگة كدگذاري درصد بزرگ 70بايد از  πطور معمول در تحليل محتوا مقدار به. بوده است

براي تعيين اعتبار صوري متغيرها و . امع و مانع بودن آنها و در نتيجه به عينيت تحقيق اطمينان كردها، جمقوله
هاي تحقيق، برگة كدگذاري در ميان تعدادي از استادان هاي انتخابي در جهت مطابقت با اهداف و فرضيهمقوله

  .يد شدها نيز تأيروش تحقيق و كارشناسان تحليل محتوا توزيع و روايي مقوله

  روش آماري

دوبراي آزمون فرضية ها، و از آزمون خيهاي آمار توصيفي براي خالصه كردن و نمايش دادهاز شاخصه
و با  18ويرايش  SPSSافزار ها با نرمداده. معناداري اختالف نگرش رؤساي سازمان تربيت بدني استفاده شد

  .وتحليل شدتجزيه 05/0سطح اطمينان 
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  ي تحقيقاهيافتهنتايج و 

درصد كمترين تعداد  4/2درصد بيشترين و سعيدلو با  2/40آبادي با نشان داد، علي 1هاي جدول يافته
  .هاي مورد بررسي را داشتندهاي موجود در ديدگاهديدگاه

  هاي رؤساي سازمان تربيت بدني دربارة ورزشتوزيع فراواني ديدگاه – 1جدول 
  درصد  فراواني  رؤساي سازمان

  داودي مصطفي
اسماعيل داودي شمسي   

  احمد درگاهي 
حسن غفوري فرد  مصطفي 

هاشمي طبا  محسن مهر 
  عليزاده 

محمد علي آبادي علي 
  سعيدلو
  جمع

19  
32  
16  
29  
43  
52  
134  
8  

333  

7/5  
6/9  
8/4  
7/8  
9/12  
6/15  
2/40  
4/2  
0/100  

  

درصد  50درگاهي با حدود  درصد كمترين و 2دهد، مهرعليزاده با حدود نشان مي 2هاي جدول يافته
هاي آزمون كاي اسكور نشان داد بين محورهاي مورد يافته. اندبيشترين تأكيد را دربارة ورزش تربيتي داشته

،  >P 01/0(تأكيد رؤساي سازمان تربيت بدني در مورد ورزش با رويكرد تربيتي اختالف معناداري وجود دارد 
4/52 ) =8 (2) ( 3جدول.(  
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  يدگاه رؤساي سازمان تربيت بدني و ورزش با رويكرد تربيتيد – 2جدول 
ورزش 
  تربيتي

مصطفي
  داودي

اسماعيل
داودي 
  شمسي

 احمد
  درگاهي

حسن
غفوري 
  فرد

مصطفي
هاشمي 
  طبا

محسن 
  مهرعليزاده

  محمد
  علي آبادي

علي 
  سعيدلو

  جمع

  52  1  7  1  15  7  8  10  3  تعداد
ورزش 
  %100  %1/9  %5/13  %9/1  8/28  %5/13  %4/15  %2/19  %8/5  تربيتي

رؤساي 
  %6/15  %5/12  %2/5  %9/1  %9/34  %1/24  %0/50  %3/31  %8/15  سازمان

  

  هاي رؤساي سازمان تربيت بدني دربارة ورزش تربيتيدو مقايسة ديدگاهجدول خي -  3جدول 

2 سطح معني داري  درجة آزادي  

4/52  8  000  

  

درصد از  3/81درصد كمترين و داودي شمسي با  9/20طبا با دهد، هاشمينشان مي 4هاي جدول يافته
هاي آزمون كاي اسكور نشان داد بين يافته. اندهايشان بيشترين تأكيد را در زمينة ورزش تربيتي داشتهديدگاه

تفريحي اختالف معناداري وجود  –ي محورهاي مورد تأكيد رؤساي تربيت بدني در زمينة ورزش با رويكرد همگان
  ).5جدول ) P< ،6/43 ) =7 (2) 01/0(دارد 

  تفريحي –ديدگاه رؤساي سازمان تربيت بدني و ورزش با رويكرد همگاني  – 4جدول 
ورزش 

همگاني 
  تفريحي

مصطفي
  داودي

اسماعيل
داودي 
  شمسي

 احمد
  درگاهي

حسن
غفوري 
  فرد

مصطفي
هاشمي 
  طبا

محسن 
  مهرعليزاده

  دمحم
  علي آبادي

علي 
  سعيدلو

  جمع

  121  3  41  15  9  17  6  26  4  تعداد
ورزش 

همگاني 
  تفريحي

3/3%  5/21%  0/5%  0/14%  4/7%  4/12%  9/33%  5/2%  100%  

رؤساي 
  %3/36  %5/37  %6/30  %8/28  %9/20  %6/58  %5/37  %3/81  %1/25  سازمان
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  تفريحي  –ورزش با رويكرد همگاني دو مقايسة ديدگاه رؤساي سازمان تربيت بدني و جدول خي – 5جدول 

2 سطح معني داري  درجة آزادي  

6/43  7  000  

  

درصد بيشترين  3/79فرد با درصد كمترين و غفوري 50دهد، مهرعليزاده با نشان مي 6هاي جدول يافته
ورد تأكيد هاي آزمون كاي اسكور نشان داد بين محورهاي ميافته. اندها را دربارة ورزش قهرماني داشتهصحبت

رؤساي سازمان تربيت بدني در زمينة ورزش با رويكرد قهرماني اختالف معناداري وجود ندارد و هريك از رؤساي 
  ).7جدول ) P>  ،5/7 ) =7 (2) 01/0(اند سازمان تربيت بدني به نسبت در اين زمينه يكسان صحبت كرده

  كرد قهرمانيدديگاه رؤساي سازمان تربيت بدني و ورزش با روي – 6جدول 
ورزش 
  قهرماني

مصطفي
  داودي

اسماعيل
داودي 
  شمسي

 احمد
  درگاهي

حسن
غفوري 
  فرد

مصطفي
هاشمي 
  طبا

محسن 
  مهرعليزاده

  محمد
  علي آبادي

علي 
  سعيدلو

  جمع

  210  5  84  26  28  23  10  21  13  تعداد
ورزش 
  %100  %4/2  %0/40  %4/12  %3/13  %0/11  %8/4  %0/10  %2/6  قهرماني

رؤساي 
  %1/63  %5/62  %7/62  %0/50  %1/65  %3/79  %5/62  %6/65  %4/68  سازمان

  

  دو مقايسة ديدگاه رؤساي سازمان تربيت بدني و ورزش با رويكرد قهرمانيجدول خي – 7جدول 

2 سطح معني داري  درجة آزادي  

5/7  7  3/0  

  

رصد بيشترين د 50درصد كمترين و سعيدلو با  5/11دهد مهرعليزاده با نشان مي 8هاي جدول يافته
هاي آزمون كاي اسكور نشان داد بين محورهاي مورد تأكيد يافته. انداي داشتهها را با رويكرد ورزش حرفهصحبت
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اي اختالف معناداري وجود ندارد و هريك از رؤساي رؤساي سازمان تربيت بدني در زمينة ورزش با رويكرد حرفه
  ).9جدول ) P>  ،9/8 ) =7 (2) 01/0(اند ان صحبت كردهسازمان تربيت بدني به نسبت در اين زمينه يكس

  ايرؤساي سازمان تربيت بدني و ورزش با رويكرد حرفه – 8جدول 
ورزش 
  اي حرفه

مصطفي
  داودي

اسماعيل
داودي 
  شمسي

 احمد
  درگاهي

حسن
غفوري 
  فرد

مصطفي
هاشمي 
  طبا

محسن 
  مهرعليزاده

  محمد
  علي آبادي

علي 
  سعيدلو

  جمع

  65  4  25  6  10  7  2  8  3  تعداد
ورزش 
  %100  %2/6  %5/38  %2/9  %4/15  %8/10  %1/3  %3/12  %4/6  اي حرفه

رؤساي 
  %1/63  %0/50  %7/18  %5/11  %3/23  %1/24  %5/12  %0/25  %8/15  سازمان

  

  ايدو مقايسة ديدگاه رؤساي سازمان تربيت بدني و ورزش با رويكرد حرفهجدول خي – 9جدول 

2 يسطح معني دار  درجة آزادي  

9/8  7  2/0  

  

  گيريبحث و نتيجه

سازي زمينة پرداختن به ورزش در مدارس و نهادينه شدن ورزش يكي از وظايف دولت در هر كشوري آماده
دليل اهميت و ضرورت ورزش در سالمت جسم، شادابي، نشاط و در نهايت اين وظيفة مهم به. هاستدر دانشگاه

پس از پيروزي انقالب اسالمي كه سازمان . مردان بر اين امر واقفندپژوهان است و تمام دولتسالمت روح دانش
تربيت بدني به تشكيالت مستقلي تبديل شد، در كنار آن مسئوليت ورزش مدارس به وزارت آموزش و پرورش و 

عنوان مكمل كار هاي دولتي بهها به وزارت علوم محول شد، اما هماهنگي و همراهي اين دستگاهورزش دانشگاه
هاي رؤساي سازمان تربيت بدني در زمينة درصد از ديدگاه 16تنها در حدود . كديگر در سطح مطلوبي نيستي

درصد آن در زمينة زيرمقولة تربيت بدني در آموزش و پرورش  10ورزش با رويكرد تربيتي است كه از حدود 
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هاي بدني نشان داد كه به پژوهشهاي سازمان تربيت نيز در بررسي پژوهش) 1389(نتايج تحقيق عليزاده . است
دهد نشان مي) 2005(، پيتز و همكاران )1389(از سوي ديگر نتايج تپه رشي . تربيتي توجه كمتري شده است

اين دو نتيجة متضاد حاكي از آن است كه ارتباط الزم . هاي پژوهشي در حوزة ورزش تربيتي استكه بيشتر مقاله
اين . هاي تربيتي برقرار نيستن تربيت بدني و نتايج پژوهشي تربيتي يا نظامهاي اجرايي مثل سازمابين دستگاه

در حالي است كه براي شناسايي قهرمانان آينده و ايجاد فرهنگ ورزش همگاني و توجه به سالمت از طريق 
تري بر طبا تأكيد بيشدر ميان رؤساي سازمان درگاهي و هاشمي. تربيت بدني بايد از آموزش و پرورش شروع كرد

اند، اما اين مقدار كافي نبوده و به اولويت ورزش تربيتي با تأكيد بر آموزش و پرورش به ورزش تربيتي داشته
هاي اساسي در ابعاد همين مسئله سبب شده است كه ورزش از زيرساخت. اندازة كافي پرداخته نشده است

. هاي زيادي مواجه شودها با فراز و نشيبتربيتي به لحاظ نيروي انساني و زيرساخت –قهرماني و همگاني 
اند و گويي اهميت و متأسفانه تا به امروز رؤساي سازمان تربيت بدني توجه چنداني به ورزش تربيتي نداشته

جانبه، علمي و مالي به اين زمينه براي آنها آشكار نشده است يا ضرورت وجود ورزش تربيتي و پرداختن همه
 گذاري مسئوالن ورزش وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در اين زمينه و يهدليل عدم سرمااينكه به

هاي قابل قبولي از سوي وزارت به هر حال، در يك سال اخير تالش. اهميت شمردن آن مؤثر بوده استبي
هاي اين ورزات در گيريها و تصميمآموزش و پرورش جهت زنگ ورزش مدارس صورت گرفته است، البته طرح

. توان در مورد آن قضاوت كردجانبه آنها نميها و ابالغات مديريتي است و تا اجرايي شدن همهريزيرحلة برنامهم
تواند زمينة بسيار مناسبي براي نهادينه كردن ورزش در توجه به اين نكته ضروري است كه ورزش مدارس مي

ورزش از سوي معلمان و فضاي تربيتي  دليل تحت كنترل بودن شيوه و روش پرداختن بهجامعه باشد و به
در واقع، جدي گرفتن . گيردخوبي با شكل و محتواي پسنديده و فرهنگ مناسب صورت ميمدارس اين مسئله به

ها، ورزش سالم يعني همان تقويت بعد جسمي در كنار زنگ ورزش در مدارس و واحد تربيت بدني در دانشگاه
  .اي مانند ايران جوان استهدهد كه نياز جامعروحي را نتيجه مي

يك وجه بسيار مهم در وظايف مديريتي رؤساي تربيت بدني و ورزش كشور در هر كشوري، تشويق مردم 
وجود آوردن امكانات و تجهيزات الزم در سطح گسترده براي تمام منظور بهگذاري بهجامعه به ورزش و سرمايه

هاي امكانات و تجهيزات ورزشي، يكي از دستورالعمل ارزان بودن و سهولت دسترسي مردم به. مردم است
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دار و مفيد بودن ورزش بر جنبة مفرح بودن و فعاليت بدني سالم، جهت. مديريتي در كشورهاي پيشرفته است
كنند؛ اول هاي عمومي چند هدف را دنبال ميافراد جامعه با پرداختن به ورزش در محيط. همگان آشكار است

اي بدني مورد عالقة خود زير نظر كارشناسان و متخصصان ورزشي سالمت جسمي و بدني خود هاينكه با فعاليت
طور معمول همساالنشان هستند، دهند؛ دوم اينكه در تعامل با افراد ديگر كه بهكنند و گسترش ميرا حفظ مي

كنند را حفظ مي باتوجه به اينكه محيط ورزشي محيطي سراسر شادي و نشاط است، سالمت روحي و رواني خود
در نهايت با تقويت روح و جسم خود، با كسب نشاط و شادابي روحي و جسمي و با شادابي . دهندو گسترش مي

هاي رؤساي درصد از ديدگاه 37در حدود . يابندمضاعف در محيط خانه، محل كار، تحصيل و اجتماع حضور مي
درصد آن در زمينة  18تفريحي است كه حدود  –سازمان تربيت بدني در مورد ورزش با رويكرد همگاني 

سوي هاي گروهي نيز در ترويج و هدايت مسئوالن امردر اين زمينه بهحتي رسانه. زيرمقولة ورزش عمومي است
، )1387(، بارفروش )2009(، وارنينگ )1388(هاي صديقي نتايج بررسي. كنندورزش همگاني كوتاهي مي

كند كه توجه به ورزش همگاني و تفريحي اين مسئله را تأييد مي) 2004( نو فينالي و همكارا) 1385(رضايي 
ترين وظيفة سازمان تربيت بدني اشاعة ورزش با هدف سالمت عمومي اين در حالي است كه اصلي. ناچيز است

شود و وظيفة مسئوالن ورزش كشور سالمت و نشاط روحي و جسمي يك جامعه از طريق ورزش مهيا مي. است
متأسفانه با . شودتر ميتر شدن ورزش سنگينگذاري براي ارزانسازي امكانات، تجهيزات و سرمايهآمادهبراي 

اند، ها بارها ذكر كردهاينكه مقامات رده باالي كشور بر اين زمينه بسيار تأكيد دارند و فوايد آن را در تمام جنبه
توجهي به بر آن بيعالوه. داني به اين مسئله ندارنددهد رؤساي سازمان تربيت بدني توجه چناما آمار نشان مي
هاي ورزشي بومي و سنتي ايران، كمبود امكانات ورزشي در سراسر كشور و در دسترس نبودن و بسياري از رشته

  .ها در كنار ماشيني شدن زندگي، ورزش مومي را در معرض تهديد جدي قرار داده استگران بودن برخي رشته

دهد با وجود مشكالت و كمبودهاي پس از انقالب اسالمي و داول آماري اين تحقيق نشان مينگاه گذرا بر ج
اند و دربارة آن هاي اخير به ورزش همگاني پرداختهاز زمان جنگ تحميلي مسئوالن ورزش كشور بيشتر از دوره

معة ايران اسالمي، احساس تر شدن جاهاي انقالب اسالمي، جوانتر شدن پايهمتأسفانه با محكم. اندبحث كرده
نياز بيشتر به تفريحات سالم از سوي جوانان جامعه، تأكيدات مقامات رهبري و رؤساي جمهور به توجه به اين 

كمبود فضاي ورزشي، كمبود . ها از سوي رؤساي ورزش كشور ناديده گرفته شده استنياز، تأكيدات و سفارش



 1391ستان تاب، 13مديريت  ورزشي، شمارة ية نشر                                                                                        

 

150

عنوان امري مفرح و سالم كه سازندة توجهي به فوايد ورزش بهيسازي مناسب براي پرداختن به ورزش، بفرهنگ
  .تواند دليل كاهش گرايش به ورزش همگاني و تفريحات سالم باشدروحيات شاداب و جسمي بانشاط است، مي

اي پرمخاطب موجب شده است كه عمدة نظرهاي رؤساي سازمان به عنوان حوزهكسب مدال و قهرماني به
هاي رؤساي سازمان تربيت بدني در مورد ورزش با رويكرد درصد ديدگاه 63ر حدود د. اين سو جلب شود

المللي، المپيك درصد آن به زيرمقولة مسابقات با رويكردهاي قهرماني كشوري، آسيايي، بين 15قهرماني بود كه 
يش از حد به گرايش رؤساي سازمان به صحبت در زمينة ورزش قهرماني و توجه ب. و پارالمپيك اختصاص داشت

ميزان توجه رؤساي . شوداين حوزه موجب غفلت از دو حوزة اصلي ديگر يعني ورزش تربيتي و ورزش همگاني مي
، صديقي )1389(نتايج تحقيقات عليزاده . درصد بود 20اي نيز حدود سازمان تربيت بدني به ورزش حرفه

ها بر نيز به تأكيد بيشتر رسانه) 1381(ي و افچنگ) 1385(، رضايي )2005(، هوم )1387(، بارفروش )1388(
اي از نظر هاي رؤساي سازمان دربارة ورزش قهرماني و حرفهجالب اينكه بين ديدگاه. ورزش قهرماني حكايت دارد

  .تأكيد بر اين دو مؤلفه اختالف معناداري وجود نداشت و بيشتر بر اين دو مؤلفه تأكيد داشتند

نظر آمده توجه قابل قبولي به ورزش قهرماني دارند و بهدستاس آمار بهرؤساي سازمان تربيت بدني براس
كه مشخص است، آمار اين تحقيق از گونههمان. هاي مديريتي آنها اين زمينه استرسد يكي از دغدغهمي

ها در هاي مختلف حاصل شده است و عملكدر و چگونگي پرداختن اين زمينههاي ايشان دربارة زمينهصحبت
هاي ها و پيروزياما شواهد حاكي از كاهش موفقيت. حل اجرايي در تحقيقات بعدي بايد بررسي شودمرا

هاي نادرست و غيراصولي، ايجاد نكردن امكانات اين موضوع بيانگر برنامه. هاي ملي استچشمگير ورزشكاران تيم
هاي قهرماني و عدم اي عرصههاي متناسب با فرهنگ و عالقه و استعداد جامعه برالزم، عدم گزينش رشته

اميد است رؤساي ورزش كشور بر اهميت ورزش . گذاري مادي و معنوي مناسب در اين زمينه استسرمايه
مدت و بلندمدت خود را در اين زمينه هاي كوتاهريزيقهرماني در تمام ابعاد بيش از پيش آگاه شوند و برنامه

  .هرچه زودتر به مرحلة اجرا برسانند

اي آن اي، يكي از كاركردهاي تخصصي ورزش در دنياي امروز رويكرد حرفهد ورزش با رويكرد حرفهدر مور
كند، يكي از اي فراهم مياين قابليت ورزش در اجتماع كه توانايي ايجاد شغل و درآمدزايي را براي عده. است

ودن اين جنبه، متأسفانه برخورد با وجود جديد ب. شودابعاد ورزش است كه اخيراً در كشور ما به آن توجه مي
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در كشور ما در عمل افراد . غيرتخصصي و غيراصولي با آن موجب انحرافات بسيار در اين زمينه شده است
گذاران ورزشي يك از سرمايهدليل اينكه هيچاند و بهگذار در ورزش سكان هدايت ورزش را برعهده گرفتهسرمايه

اي بلكه ديگر ابعاد ورزش نيز دستخوش انحرافات ندارند، نه تنها بعد حرفهعلم و تخصص الزم را در اين زمينه 
رو بسيار ضروري است كه رؤساي سازمان تربيت بدني مقتدرانه در اين زمينه وارد از اين. شودناپذير ميجبران

در اين زمينه، آمده بر رفع مشكالت پيششوند و با مديريت علمي و تجربيات ارزشمندشان در هدايت امور عالوه
  .راهكارهاي مناسب و تخصصي را همراه با نظارت مشاوران و معاونان سازمان ارائه دهند
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