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مقدمه
ورزش یکی از مظاهر فردی و اجتماعی است که
عالوه بر حفظ و بقای سالمت روحی و جسمی
افراد جامعه ،از حیث ایفای صحیح نقشهای فردی،
خانوادگی و اجتماعی نیز دارای اهمیت است
(کارمن .)2116،1ورزش انواع مختلفی داشته و به
صور مختلفی تقسیمبندی میگردد که یکی از
زیرشاخههای آن ورزش همگانی است که درواقع
کوششی جهت رواج دادن ورزش بین تمام اقشار
جامعه بوده و دارای اثرات بهداشتی ،اجتماعی و
فرهنگی است و امروزه حدود  21ورزش در جهان،
بهعنوان ورزش همگانی شناختهشده و طیفی از
دویدنهای آرام تا بازیهای المپیک را شامل
میشوند (خانمرادی و همکاران .)1932،ورزش
همگانی ،دامنه سنی سه تا باالی هفتاد سال را
شامل شده و انواع مختلفی از فعالیتهای جسمی
مانند بازیهای غیرمنظم و خودجوش محلی تا
تمرینهای بدنی منظم را در برمیگیرد که شامل
ورزش صبحگاهی ،فعالیت در پارکها و فضای باز،
کوهپیمایی یا کالسهای آمادگی جسمانی میشود.
این فعالیتها عموما به ورزشهای گروهی
غیررقابتی و بدون هزینه و یا ارزانقیمت اطالق
میگردد (میرزایی و همکاران.)1933،
بایرنر )2116(2در پژوهش خود به تغییر اجتماعی
و رفتاری اشاره میکند و خاطرنشان میسازد که در
بسیاری از جوامع ،رویکرد به ورزش تغییر کرده و با
اصطالح جشن سرمایهگذاری درگیر شده است؛ اما در
کشوری مانند تایوان به ورزش همگانی بهصورت
جدیتر پرداختهشده است و برای ادامه روند در سطح
جهانی ،بهطورقطع نیازمند تغییر اجتماعی ،فرهنگی و
رفتاری است .همچنین ،دولت انگلستان که بودجه و
هزینه زیادی را برای ورزش و برای همه

0 . Carmen
2 . Bairner
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سرمایهگذاری کرده است .دلینس دفورچه ()2112
معتقدند که ازلحاظ جمعیت شناختی؛ یعنی سن و
جنس ،عوامل روانی (خود کارآمدی و لذت درک
کردن) ،عوامل اجتماعی (حمایت اجتماعی از خانواده
و دوستان) و عوامل محیطی و فیزیکی و (زندگی،
محیط ساختهشده و دسترسی به امکانات) از عوامل
مؤثر بر فعالیت فیزیکی دانشجویان هستند و تحرک و
فعالیت دانشجویان باعث بهبود روابط اجتماعی بین
عوامل دانشگاه و دانشجویان شده است .پژوهشهای
انجامشده در اروپا نشان میدهد رویدادهای اصلی در
کشورهای این قاره ،ورزش همگانی است .در آمریکا
 27درصد زنان و  72درصد مردان به ورزش همگانی
میپردازند .درحالیکه در کشور ما میزان گرایش به
ورزش همگانی  2/3درصد در سال  1984گزار شده
است که ماشینی شدن زندگی و افزایش اوقات
فراغت و به دنبال آن تحرک کم افراد ،از دالیل
عمده آن بشمار میرود (رحیمی و همکاران.)1936،
فراهانی و همکاران ( )1938در پژوهشی نشان دادند
استراتژیهای توسعه و ارتقا کیفی و کمی ورزش
همگانی و دروس تربیتبدنی و ورزش در جهت
کاهش گرایشهای دانشجویان به تفریحات ناسالم،
توسعه دسترسی آسان دانشجویان به ورزش همگانی
و قهرمانی ،بهمنظور کاهش گرایشهای آنان به
تفریحات ناسالم ،ارتقا و گسترش فرهنگ ورزش،
تحرک و سالمتی ،بهمنظور کاهش برخی از
نگرانیها و اضطرابهای دانشجویان ،توسعه کمی و
کیفی ورزش همگانی و قهرمانی با فراهم کردن
زمینههای حضور زنان ،معلولین و اقشار کمدرآمد،
کاهش وابستگی توسعه و گسترش ورزش همگانی و
قهرمانی دانشگاه به شهریه دانشجویی با توجه به کم
شدن متقاضی برای ادامه تحصیل در دانشگاهها،
تسهیل و ایجاد بستر مناسب برای حضور افراد
3. Delians& Debouche
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عالقهمند به ورزش جهت تحصیل در دانشگاه با
توجه به نگرش مثبت جامعه و خانوادهها به ورزش و
حمایت مسئولین دانشگاه ،توسعه کیفی و تغییر
ساختار ورزش همگانی و قهرمانی ،بهمنظور ایجاد
نظام برنامهریزی منسجم و رفع اختالفات و
تنشهای موجود بین مؤسسات آموزش عالی ایران و
توسعه و ترویج تورهای ورزشی و گردشگری در
سطح استانها و کشور ،از مهمترین استراتژیهای
برنامه استراتژیک ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه
آزاد است و یا در پژوهشی دیگر کشتی دار و
همکاران ( )1937نشان دادند راهکارهای توسعه
ورزش همگانی در بین دانشجویان ،به ترتیب
راهکارهای اقتصادی ،مدیریتی ،فرهنگی،
زیرساختها و امکانات ،پژوهشی و آموزشی هستند؛
بنابراین ،الزم است که با نهادینهسازی فرهنگ
ورزش همگانی ،طراحی برنامههای تفریحی و
ورزشی الزم و حمایت مالی از ورزش همگانی
دانشجویان ،در جهت توسعه ورزش همگانی درمیان
دانشجویان تالش شود .سینگ )2117( 1به بررسی
سیاستها و راهبردهای توسعۀ ورزش همگانی در
کشور مالزی پرداخت .نتایج نشان داد که دولت مالزی
از طریق وزارت ورزش و جوانان ،برای افراد در تمام
سنین سه برنامۀ بزرگ ملی راهاندازی کرده است .این
سه برنامه .1 ،مالزی متناسب .2 ،روز ملی ورزش و .9
الهام بخشیدن بودند .این برنامهها در همۀ  12ایالت و
بیش از  121بخش سازماندهی شدند و درنتیجه،
تمام مردم را با هر نوع زندگی و سن دربرمی گرفتند.
درنهایت ،هدف اصلی این سیاست ورزشی تبدیل
ورزش به فرهنگ در زندگی روزمره مردم بود.
تناچید 2و همکاران ( )2121در پژوهشی نقش ورزش
0 . Singh
2 . Thanachit

را در ایجاد ارزش اقتصادی و همچنین ایجاد فرهنگ
متمایز را برجسته نمود .ژانگ و همکاران ( )2121در
پژوهشی دیگر ،لزوم فراهم ساختن خدمات شهری
برای انجام ورزش و ورزش همگانی را یکی از
مهمترین برنامههای دولتهای میداند.
نرخ پایین مشارکت مردم در ورزشهای تفریحی
و همگانی بهعنوان یک معضل اجتماعی که دارای
ریشههای فرهنگی ،ساختاری ،قانونی و مدیریتی
است شناختهشده است (هالمان .)2117،9از طرفی
یکی از حیطههای جدیدی که امروزه جهت حل
مسائل و معضالت اجتماعی از سوی بسیاری
کشورهای توسعهیافته بهکاربرده میشود بازاریابی
اجتماعی است (مارتین کی .)2117،4با توجه به
تعاریف متعددی که از بازاریابی اجتماعی ارائه شد
میتوان دریافت که بازاریابی اجتماعی عبارت است از
کاربرد اصول بازاریابی تجاری برای حل مسائل
معضالت اجتماعی (اگال .)2117،2بازاریابی اجتماعی
مجموعهای از ابزارها (افراد ،محصول ،قیمت،
فعالیتهای ترویجی و مکان) را باهدف نهایی تغییر
رفتار مخاطبین هدف به خدمت میگیرد
(سمپونگا .)2117،6ططری و همکاران ()1938
پژوهشی با عنوان ،طراحی مدل مشارکت در
ورزشهای تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی
نشان دادند که ارتباطات بازاریابی اجتماعی یکی از
مهمترین عوامل در رشد ورزش همگانی بشمار
میروند .صابری و همکاران ( )1938در پژوهشی با
عنوان ،طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت
توسعه ورزش همگانی ،دریافتند آمیخته بازاریابی
اجتماعی شامل  6پی (محصول ،مکان ،قیمت ،ترفیع،
افراد و شواهد فیزیکی) بودند و در توسعه ورزش

3 . Hallmann
0 . Martin Key
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همگانی نقش مهمی را ایفا میکنند .کالیباگ
( )2121در پژوهشی بر روی بازاریابی اجتماعی در
باشگاههای هاکی نشان داد که این نوع از بازاریابی
بهویژه در مواقع استفاده از اجالسهای اطالعاتی
تأثیر شگرفی بر توسعه ورزش هاکی دارد.
توسعه وزش همگانی و ارائه راهکارهای توسعه
ورزش همگانی در کشور ایران یکی از چالشهای مهم
مدیران ارشد در وزارتخانههای متولی امر ورزش
همگانی است ،برگزاری کارگروهها و جلسات همفکری
بین ادارات ورزش و جوانان ،شهرداریها،
آموزشوپرورش ،دانشگاهها ،تربیتبدنی ادارات مختلف
و سایر ادارات متولی در راستای ورزش همگانی
میتواند نقطهای شروع در توسعه این ورزش باشد،
استان خراسان جنوبی نیز از این قاعده جدا نیست و
تالش متصدیان ورزش همگانی استان توسعه این
رشته و جذب بیشتر مردم به امر ورزش و فعالیتهای
بدنی سالم است که با برگزاری مسابقات ،تورنمنتها،
جشنوارهها در طی سال عالوه بر تشویق مردم به
ورزش و فعالیت بدنی آنان را برای ادامه دادن مسیر
پیشرفت و ترقی آماده میکنند ،لذا دراینبین سؤال این
است که چرا با توجه به اینهمه ترویج ورزش همگانی
در استان خراسان جنوبی هنوز به رشد واقعی خود
نرسیده و برای پاسخ به دنبال این سؤال است که
عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی با رویکرد
بازاریابی اجتماعی در استان خراسان جنوبی به شیوه
تحلیل کیو چه هستند؟
روششناسی
چارچوب فلسفی این پژوهش از نوع پارادایم تفسیری
 اثباتگرایی است و ازلحاظ جهتگیری در دستهپژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .شناسایی ذهنیت،
این پژوهش را به پارادایم تفسیری نزدیک میکند و
به سبب بهکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی،
این پژوهش به پارادایم اثباتگرایی نزدیک میشود
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که از راهبرد همبستگی استفاده میکند .شیوه انجام
این پژوهش از نوع ترکیبی است .در مراحل گردآوری
نظرات از روش کیفی استفاده میکند و در مرحله
کشف ذهنیتها از رویکرد کمی بهره میبرد (تحلیل
عاملی اکتشافی) .جامعه آماری در این پژوهش
تعدادی از صاحبنظران در ورزش همگانی بودند الزم
به ذکر است که درروش کیو نمونه آماری به شکل
تصادفی از جامعه آماری انتخاب میشود (مالکی و
2
تعداد
()1333
برواور
همکاران.)1934،
مشارکتکنندگان در روششناسی کیو را مرتبط با
تعداد عبارت کیو دانسته و مطرح میکند که تعداد
مشارکتکنندگان میباید کمتر از تعداد عبارت کیو
باشد (صادقی و همکاران.)1936،
فرآیند مصاحبهها و جمعآوری اطالعات
در آغاز فرآیند عملیاتی پژوهش ،موضوعات و موارد
متعدد و متنوع مرتبط با توسعه ورزش همگانی با
رویکرد بازاریابی اجتماعی ،از مقاالت علمی –
پژوهشی ،کتب معتبر ،گفتگو با اهلفن و صاحبان
تجربه یادداشتبرداری و مشخص گردید .سپس برای
تعیین عبارات کیو 11 ،نفر از افراد فعال در ورزش
همگانی به شیوه گلوله برفی مورد مصاحبه قرار
گرفتند ،نظرات و موارد مطرحشده توسط آنان
فهرست و مرتبسازی شد و از میان بیش از 61
مورداشاره ،موارد تکراری و آنهایی که ازلحاظ مفهوم
و کاربرد مشابهت داشتند ،تعدیلشده و درنهایت تعداد
 92مورد بهعنوان عبارات کیو تعیین گردیدند .عبارات
نهایی کدگذاری شده و مجدد به خبرگان جهت
اظهارنظر نهایی داده شد و پس از تأیید نهایی آنان
این  92مورد بهعنوان عبارات کیو در کارتهای کیو
قرار گرفت .در مرحله بعد به شیوه نمونهگیری
هدفمند کارتهای حاوی عبارات کیو به سی نفر از
فعاالن در ورزش همگانی شامل محققین در ورزش
2. Bravor
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همگانی ،رئیس و نائب رئیس هیات ورزش همگانی
استان خراسان جنوبی داده شد تا عبارات کیو را طبق
نظر خود اولویتبندی و مرتبسازی نمایند ،الزم به
ذکر است که درروش کیو ،بهطورمعمول انتخاب بین
بیستتا هشتاد نمونه از افراد موردبررسی برای

دستیابی به دیدگاههای مختلف نسبت به یک موضوع
کفایت میکند.

در این پژوهش تعداد  91نفر بهعنوان جامعه هدف
انتخاب و با آنها مصاحبه مبتنی بر روش کیو انجام
شد و کارتهای مبتنی برگزاری کیو در بین آنان
توزیع گردید .بهواسطه جنبههای کیفی روششناسی
کیو ،روایی بهصورت متفاوتی با روشهای پژوهش
کمی مورد ارزیابی قرار میگیرد .روایی در
پژوهشهای کمی هنگامی مطرح است که یک سازه
و یا متغیر پنهان ،مورداندازهگیری قرار میگیرد.
ازآنجاکه روش کیو در پی اندازهگیری هیچ سازهای
نیست ،روایی محتوا در نمونه کیو (مجموعه عبارت
کیو) به جامعیت در گردآوری عبارات از منابع مختلف
در موضوع موردبررسی قرار میگردد که بعد از تهیه
گزارههای تحقیق به تأیید  11تن از متخصصان
مدیریت ورزشی رسید .الزم به ذکر است که روش
تحلیل عاملی کیو در این پژوهشی با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام گرفت

این کارتها ازنظر ظاهری (شکل ،رنگ ،اندازه،
قلم ،سبک نگارش) با یکدیگر کامال یکسان
بودند .سپس این کارتها در اختیار
مشارکتکنندگان پژوهش قرار گرفت تا بر اساس
دستورالعمل مرتبسازی کیو اقدام بهقرار دادن
هرکدام از کارتها بر روی نمودار کیو کنند .پس
از مرتبسازی کارتها توسط مشارکتکنندگان
پژوهش ،نحوه امتیازدهی هرکدام از
مشارکتکنندگان به عبارات نمونه کیو بر روی
نمودار کیو ،توسط فرم مخصوصی که برای این
منظور طراحیشده بود ،ثبت و جمعآوری شد.
دادههای حاصل از مرتبسازی مشارکتکنندگان
در نرمافزار  SPSSوارد شد تا به کمک تحلیل
عاملی کیو ذهنیتهای این مشارکتکنندگان
شناسایی شود .الزم به ذکر است در تحلیل عاملی
کیو مبنا همبستگی میان افراد است و تأکید شود
در فرآیند تحلیل عاملی ،افراد بهجای متغیرها
دستهبندی میشوند .برای انجام تحلیل عاملی از
ماتریس همبستگی که روشی مرسوم و معمول
است ،استفاده شد .عاملها به روش واریماکس که
نوعی چرخش متعامد است ،چرخش یافتند .اعداد
استخراجشده از تحلیل عاملی کیو به روش
مؤلفههای اصلی میباشند.

یافتهها
تشکیل دسته کیو و مراحل مرتبسازی
مجموعه عبارات کیو ،ترکیبی از مطالعات کتابخانهای
و مصاحبههای انجامگرفته در ارتباط با موضوع
تحقیق هستند ،که به تأیید نظر خبرگان نیز رسیدهاند
و شامل  92عبارت میباشند.
هرکدام از عبارات ،با کد مربوط به هرکدام از آنها
بر روی یک کارت به نام کارت کیو نوشته شد.
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تحلیل کیو در توسعه ورزش همگانی استان خراسان جنوبی (با رویکرد بازاریابی اجتماعی)

جدول  .1واریانس کل تبیین شده
مجموع مجذورات دوران یافته
الگوها
1
2
9
4
2
6
7
8
3

کل
4/181
9/866
9/412
9/942
2/791
2/423
2/491
1/378
1/391

نتایج جدول فوق نشان میدهد که با توجه به
دیدگاههای مشارکتکنندگان ،جمعا نه عامل
(الگوی ذهنی) را شناسایی و نه عامل جمعا
 81/347درصد واریانس کل را تبیین و پوشش
میدهند .بر اساس این جدول الگوی ذهنی اول
 12/792درصد واریانس کل و الگوهای ذهنی
دیگر به ترتیب مقادیر ،11/641 ،12/182

درصد واریانس
12/792
12/182
11/641
11/444
8/299
7/686
7/237
6/181
6/191

درصد تجمعی
12/729
24/892
92/472
42/313
24/422
62/198
63/796
72/316
81/347

 6/181 ،7/237 ،7/686 ،8/299 ،11/444و
 6/191درصد واریانس کل را تشکیل میدهند.
همچنین در شکل یک نمودار سنگریزه مربوط
نشان دادهشده که این نمودار ،عاملهای با مقادیر
ویژه باالی یک یا همان عوامل (الگوی ذهنی)
اصلی را مشخص میکند.

شکل  .1نمودار سنگریزه
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که در هریک از این نه الگوی ذهنی قرار
میگیرند ،مشخصشدهاند

در جدول  2ماتریس چرخش یافته عاملها نشان
دادهشده است .با توجه به این ماتریس ،افرادی
.
جدول  .2نتایج ماتریس چرخش یافته عاملها

مشارکتکننده 1
مشارکتکننده 2
مشارکتکننده 9
مشارکتکننده 4
مشارکتکننده 2
مشارکتکننده 6
مشارکتکننده 7
مشارکتکننده 8
مشارکتکننده 3
مشارکتکننده 11
مشارکتکننده 11
مشارکتکننده 12
مشارکتکننده 19
مشارکتکننده 14
مشارکتکننده 12
مشارکتکننده 16
مشارکتکننده 17
مشارکتکننده 18
مشارکتکننده 13
مشارکتکننده 21
مشارکتکننده 21
مشارکتکننده 22
مشارکتکننده 29
مشارکتکننده 24
مشارکتکننده 22
مشارکتکننده 26
مشارکتکننده 27
مشارکتکننده 28
مشارکتکننده 23
مشارکتکننده 91

1
-1/182
-1/162
1/722
1/261
1/171
1/792
1/221
1/144
-1/163
1/142
-1/267
1/176
1/263
1/181
1/212
1/274
1/169
1/192
1/238
1/813
1/171
-1/114
1/186
1/922
-1/119
-1/114
1/123
1/212
1/421
-1/112

2
1/124
1/136
1/229
1/164
-1/197
-1/126
1/919
1/342
1/131
1/127
1/211
-1/132
-1/119
1/346
1/213
1/922
1/112
1/368
1/222
-1/122
1/141
1/148
-1/132
1/188
1/114
1/199
1/118
1/213
-1/181
1/792

9
-1/128
-1/192
1/196
-1/177
-1/123
-1/121
-1/122
1/171
1/211
1/912
1/128
-1/121
1/124
-1/122
1/171
1/267
1/373
1/118
-1/997
1/161
1/376
-1/191
1/121
-1/143
1/173
1/371
-1/219
1/171
-1/121
1/174

4
1/317
1/116
1/199
1/674
1/262
1/171
1/122
1/119
1/198
1/182
-1/121
1/238
1/163
-1/171
1/112
1/174
-1/119
-1/127
1/138
1/111
-1/111
1/111
1/238
1/111
1/313
-1/191
-1/171
1/112
1/717
1/196

الگوها
2
1/112
1/134
1/129
1/117
1/122
1/197
1/628
1-/174
-1/187
1/162
1/148
1/849
1/267
-1/111
1/149
-1/122
1/119
-1/111
1/187
1/148
-1/116
-1/132
1/849
1/136
1/148
1/112
1/119
-1/149
-1/127
1/194

6
1/127
-1/168
-1/142
-1/124
1/221
1/181
1/163
-1/136
1/238
1/287
1/273
1/123
1/162
1/171
1/881
-1/213
1/129
1/132
1/179
1/274
1/121
1/139
1/122
1/199
1/112
1/191
1/179
1/881
1/289
1/268

7
-1/142
-1/192
1/191
-1/128
1/147
-1/176
1/463
-1/119
1/223
1/993
1/931
1/186
-1/982
-1/191
1/197
1/138
-1/167
-1/198
-1/174
1/261
1/161
1/816
1/186
1/141
-1/161
-1/129
1/814
-1/197
-1/121
1/116

8
1/182
1/716
1/168
1/111
-1/191
1/174
-1/173
-1/192
-1/193
1/112
1/292
1/119
1/167
1/196
-1/113
-1/121
-1/184
1/164
1/648
-1/134
1/119
-1/173
1/119
1/622
1/126
-1/172
1/121
1/113
-1/149
1/192

3
-1/118
-1/118
1/242
-1/947
-1/284
1/117
1/117
1/112
1/717
1/422
1/237
-1/116
-1/234
1/176
1/114
1/494
1/122
1/142
-1/281
1/122
-1/122
1/172
1/116
1/462
1/118
-1/194
-1/171
1/114
1/289
-1/492

با توجه به جدول فوق و نظر به اینکه بارهای
عاملی مشخصشده باالتر از  1/41هستند با
اطمینان میتوان گفت  33درصد بارهای عاملی
بنابراین
هستند.
معنیدار
رنگشده
مشارکتکنندگان شماره ،6 ،4 ،9
 16 ،19و  21بهطور مشترک الگوی ذهنی
اول ،مشارکتکنندگان  18 ،14 ،8و  91الگوی
ذهنی دوم ،مشارکتکنندگان  21 ،17و  26الگوی

ذهنی سوم ،مشارکتکنندگان  22 ،2 ،1و 23
الگوی ذهنی چهارم ،مشارکتکنندگان  12 ،7و
 29الگوی ذهنی پنجم ،مشارکتکنندگان  12و
 28الگوی ذهنی ششم ،مشارکتکنندگان  22و
 27الگوی ذهنی هفتم ،مشارکتکنندگان ،11 ،2
 13و  24الگوی ذهنی هشتم و مشارکتکنندگان
 3و  11بهطور مشترک الگوی ذهنی نهم را
تشکیل میدهند.

جدول  .3الگوهای ذهنی شناسایی شده
تحلیل الگوی های ذهنی شناساییشده
الگوی ذهنی اول (الگوی اقتصادی)
متخصصان در این الگوی ذهنی بر الگوهای اقتصادی در ورزش همگانی اشاره کردند و مواردی از قبیل اختصاص یارانه ورزش به خانواده ها ،تمرکز بر
کاهش هزینه ه ای استفاده از تاسیسات و اماکن ورزشی در سطح استان برای خانواده ها ،کاهش هزینه های مرتبط با مشارکت در فعالیت بدنی و قابل پذیرش
قیمت محصول ،از مهمترین عوامل در این بعد اشاره نمودند.
الگوی ذهنی دوم (الگوی فرهنگی و اجتماعی)
در این الگوی ذهنی ،ارائه خدمات و محصو الت متناسب با شرایط بومی استان خراسان جنوبی ،توجه به فرهنگ جامعه به منظور تاسیس مجموعه ورزشی و
گزینش مکان مناسب برای فعالیت ورزشی ،افزایش مشارکت نهاد های مذهبی ،مهمترین علل در توسعه ورزش همگانی استان خراسان جنوبی بشمار می روند.
الگوی ذهنی سوم (الگوی زیرساخت های ورزش همگانی)
خبرگان در این الگوی ذهنی ،جذاب بودن مکان ها و تجهیزات ورزشی برای افراد و هیجان انگیز بودن مکان های ورزشی ،وجود فضاهای ورزشی روباز در
محالت ،استفاده از پتانسیل های روستاها ،بازی های بومی و محلی و کویرهای استان برای توسعه ورزش همگانی ،ایجاد مکان های انعطاف پذیر برای استفاده
عموم را مهمتر از عوامل دیگر در توسعه ورزش همگانی استان خراسان جنوبی می دانستند.
الگوی ذهنی چهارم (الگوی نهضت داوطلبین ورزشی)
از مهمترین عوامل در این الگوی ذهنی می توان به مواردی از قبیل تربیت منابع انسانی مورد نیاز ورزش همگانی با توجه به ظرفیت های داوطلبین ،به
کارگیری سستم های پاداش مناسب برای افراد داوطلب در ورزش همگانی ،اشاره نمود.
الگوی ذهنی پنجم (الگوی قانون گذاری در ورزش همگانی)
خبرگان در این الگوی ذهنی موارد مهمی را که به ساختارهای قانونی و اصالح قوانین مرتبط است را تاکید نمودند که از جمله آن ها می توان ،اصالح
ساختارها در بخش ورزش بانوان ،تغییر در کاربردی زمین های شهری به منظور رشد بیشتر فضای ورزش همگانی ،تقویت همکارهای بین بخشی و بهبود
ساختارهای تشکیالت با بهره گیری از ظرفیت شورای ورزش همگانی ،شناسایی و تبیین و اعالم نیازهای قانونی و سیاستگذاری در جهت حمایت از ورزش
همگانی استان،
الگوی ذهنی ششم (الگوی سیستم های اطالعاتی و مدیریت اطالعات در ورزش)
در این الگوی ذهنی ،خبرگان مواردی مهمی از قبیل بهره گیری از بانک های اطالعاتی سازمان در امر برنامه ریزی ،بهره گیری از ظرفیت نرم افزارها برای
سهولت مشارکت افراد در ورزش همگانی ،بهره گیری از ظرفیت و سازوکارهای برنامه نویسی اندروید به منظور تهیه برنامه های کاربردی مورد استفاده در
ابزارهای از قبیل گوشی همراه و ...را در جهت توسعه ورزش همگانی گزارش نمودند.
الگوی ذهنی هفتم (الگوی ساختار حمایت ورزش همگانی)
در این بخش مواردی از قبیل ،بهره گیری از ظرفیت های مالی سایر نهاد ها ،تعداد باشگاه های ورزش خصوصی ،الگوهای جذب حامیان بخش دولتی و
خصوصی در ورزش همگانی ،افزایش مشارکت مقامات سیاسی در فعالیت های ورزش همگانی برجسته تر از سایرین موارد بود.
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الگوی ذهنی هشتم (رویدادها و جشنواره های ورزشی)

در این بخش ،برگزاری رویداد های شاد و مهیج ،استفاده از رویداد های اجتماعی و برگزاری رویداد ها و مسابقات مفرح ورزشی در طی سال برای گروه های
مختلف جامعه را مهمترین عوامل در رشدورزش همگانی استان خراسان جنوبی اشاره نمودند.
الگوی ذهنی نهم (الگوی تبلیغات اثربخش ورزش)
بهره گیری از ظرفیت های تبلیغی و آموزشی صدا و سیما،
استفاده از گروه های مورد تایید جامعه و استفاده از قهرمانان ورزشی
استان (صحه گذاری) ،همراهی والدین در فعالیت های ورزشی به
منظور جذب عالقه بیشتر فرزندان و جذب بیشتر سایر خانواده ها در
فعالیت های بی خطر و مفرح ،این موارد ازمهمترین مولفه های این
الوی ذهنی بشمار می روند

بحث و نتیجه گیری
در طول تاریخ زندگی بشر ،ورزش همواره با
آنان همراه بوده و در تمامی تمدنهای گذشته از
آن بهره فراوانی برده شده است .البته در برخی
جوامع ،از تربیتبدنی و ورزش بهمنظور آمادگی
جسمانی و روحی افراد و سربازان جهت مقابله با
دشمنان استفاده میشد .بهطورکلی ورزش در تمام
دوران زندگی انسانها از اهمیت باالیی برخوردار
بود ،اما ازآنجاکه ورزش عالوه بر آنکه سرگرمی
مناسبی برای گذران اوقات فراغت است ،بلکه در
تأمین سالمت جسمی و روحی نیز تأثیر باالیی
داشته و بسیاری از آثار مخرب اجتماعی،
اقتصادی ،شرایط خانوادگی ،وراثت و نظایر آن با
استفاده از ورزش میتواند کاهشیافته یا حتی
بهطورکلی از میان بروند (میرزایی و
همکاران .)1933،هدف از پژوهش شناسایی
عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی استان
خراسان جنوبی (با رویکرد بازاریابی اجتماعی) با
استفاده از روش کیو بود.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد یکی از
الگوهای ذهنی خبرگان در توسعه ورزش همگانی
استان خراسان جنوبی ،الگوی عوامل اقتصادی
است .نتایج تحقیقات کشتی دار و همکاران

1

( ،)1937ژوزف و سیسیلیا ( ،)2112با تحقیق
حاضر همسو میباشند .کشتی دار و همکاران
( )1937حمایت مالی را عامل مهمی در توسعه
ورزش همگانی دانشگاهها گزارش نمودند .ژوزف
و سیسیلیا ( )2112سیاستهای 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 شده منجر میشود .در
این رابطه که با یک قرارداد ضمنی تعریف
میشود ،دولت در مورد میزان و هدف بودجه
تصمیم میگیرد و دریافتکننده؛ یعنی کنفدراسیون
ورزش سوئد ،جزئیات مربوط به توزیع و مدیریت
را تعیین میکند .نقش عوامل اقتصادی در توسعه
ورزش همگانی بسیار پررنگتر از سایر عوامل
است و میتوان گفت برای رسیدن به
استراتژیهای مطلوب در حوزه بازاریابی اجتماعی
تمرکز بر مؤلفههای اقتصادی میتواند راه
برونرفت از مشکالت در این حوزه باشد .اقتصاد
در تمام فعالیتهایی که در اجتماع صورت میگیرد
نقشی تعیینکننده دارد .یکی از این
فعالیتها بخش ورزش است جایی که هرکسی با
هر سمت و سنی را جذب میکند نقش اقتصاد در
ورزش را میتوان به دو قسمت کالن و قسمت
خرد تقسیم کرد در بخش کالن که به نظر من
بسیار مهم است ما با نگاهی خاص به مقولۀ
ورزش در پی گسترش ورزش همگانی ،ایجاد
کردن زیرساختارهای درست و متناسب با هر
منطقه ،ایجاد کردن شرایط مناسب برای مشارکت
0 . Josef & Cecilia
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بخش خصوصی در فعالیتهای کالن ورزش و
درنهایت جذب سرمایۀ کافی برای اجرایی کردن
طرحهای ورزشی هستیم .منابع مالی محدود از
دیگر آسیبهای موجود در فرایند توسعه ورزش
همگانی است .در این زمینه بارندز )2117( 1در
تحقیقی با عنوان برنامۀ ملی ،دانش و نوآوری در
ورزش و فعالیت بدنی در کشور هلند ،به سه ابزار
اصلی این برنامه اشارهکرده 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
تناسباندام و دیگر ارائهدهندگان ورزشی در نظر
گرفتهشده 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 .لذا با توجه به
نکات گفتهشده باید اذعان کرد که ورزش دیگر
یک فعالیت تفننی نیست ،بلکه به یک صنعت
پررونق بهخصوص در کشورهای پیشرفته تبدیل
گردیده است ،چنانکه حجم سرمایهگذاریهای
انجامشده هم در بخش حرفهای و هم در بخش
همگانی بسیار زیاد است .فواید مادی و غیرمادی
ورزش را نمیتوان نادیده گرفت .هم از بابت منافع
مادی آنی که برای شرکتهای تجاری صنعتی به
دنبال میآورد و هم از بابت منافع درازمدتی
همچون افزایش سطح سالمت و تندرستی
بهرهگیری بهتر از نیروی کار و افزایش اشتغال در
بخشهای ورزشی و غیرورزشی به دنبال میآورد.
لذا الزم هست تا دولتها برای بهرهگیری از

مزایای درازمدت ورزش آن را یک کاالی
سرمایهای بهحساب آورده و برای رونق آن
بخصوص در بخش همگانی توجه الزم را برای
پیشرفت آن مبذول دارند .البته مؤلفههای دیگر در
باب عوامل اقتصادی میتواند درروند توسعه
ورزش همگانی مؤثر باشند که میتوان آنان را
مرتبط با مؤلفهی قیمت در بازاریابی اجتماعی
دانست .پایین آوردن هزینه ورزش و هزینه
استفاده از امکان و تجهیزات ورزشی برای آحاد
جامعه میتواند بهعنوان یک عامل مثبت در جهت
رشد ورزش همگانی باشد .اختصاص یارانههای
ورزشی به خانوادهها که بتوانند بهطور ویژه روی
فعالیتهای ورزشی خانواده برنامهریزی کنند زمینه
توسعه بیشتر را فراهم میآورد.
از الگوهای ذهنی دیگر خبرگان در توسعه
ورزش همگانی استان خراسان جنوبی ،عوامل
فرهنگی و اجتماعی است .نتایج تحقیقات فراهانی
و همکاران ( ،)1938کشتی دار و همکاران
( ،)1937پرنس 2و همکاران ( )2112با تحقیق
حاضر همسو میباشند .فراهانی و همکاران
( )1938ارتقاء و گسترش نوارش فرهنگ ورزش
بهمنظور جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و
بیماری .اهمیت تأثیر متقابل ورزش و ابعاد
گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی بهاندازهای
است که توجه اولین جامعه شناسان و پیشگامان
جامعهشناسی ورزش را به خود جلب نموده است.
بطوریکه "ورزش پدیدهای اجتماعی -فرهنگی
بوده که پیوندی انداموار با مجموعه نهادها و
ساختارهای اجتماعی متعدد دارد؛ بدین معنا که
دستاوردهای ورزش و فعالیتهای آن بهطورکلی
شاخصی عمومی تلقی میشود .از یکسو ،با
ورزش میتواند سطح پیشرفت اجتماعی و
فرهنگی یک جامعه را مورد قضاوت قرار داده و از

0 . Barendse

1. Prins
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سوی دیگر ،پیشرفت و ترقی ورزشی نیز به دادهها
و عوامل اجتماعی حاکم بر جامعه بستگی است.
به همین دلیل ،تحلیل نهایی شرایط اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و حجم و میزان هماهنگی
اجتماعی موجود میان این شرایط از رهگذر
شماری از روابط غیرمستقیم بوده که تعیین
میکند ورزش تا چه حد میتواند پیشرفت کند و
یا تا چه حد میتواند واپس
رود"(انواراخولی .)2111،1ورزش همگانی باوجود
سادگی حرکات درزمینه های سالمت شهروندان
میتواند نقش مهمی را بر عهده بگیرد .از طرف
دیگر این نوع ورزش رایگان است و نیاز به
سرمایهگذاری آنچنانی ندارد .به همین علت
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مایل
افراد به ورزش همگانی ضرورت دارد زیرا از
طریق شناسایی این عوامل میتوان به بهترین نوع
به مدیران و برنامه ریزان کالن دولتی ،کمک کرد
تا با یک برنامهریزی دقیق ،ورزش را در اوقات
فراغت زندگی ورزش محور را بهعنوان سبک
زندگی خویش انتخاب کنند .ازآنجاکه" ورزش
همگانی سهلالوصول و ارزان است ،تمامی افراد
در جامعه میتوانند از آن بهرهمند شوند .این روش
باهدف افزایش مشارکت تمام گروههای اجتماعی
و فراهم کردن تکثرگرایی ورزش ،تقویت ورزش
قهرمانی ،ورزشهای رقابتی ،تفریحات سالم و
ورزش تفریحی پایهگذاری شده است .مدیران
بخش ورزش همگانی استان خراسان جنوبی با
بهره گری از کارشناسان امور فرهنگی و اجتماعی
و آسیبشناسی دقیق علل نپرداختن ورزش اقشار
مختلف در استان بهویژه بانوان میتوانند موانع
فرهنگی موجود را حل و برای مشارکت بیشتر
افراد برنامههای مؤثر داشته باشند.

0. Anvarolkholi,

الگوی سوم خبرگان در توسعه ورزش همگانی
خراسان جنوبی ،عوامل زیرساختی ورزش همگانی
استان خرسان جنوبی است .نتایج تحقیقات قربانی
و همکاران ( ،)1937صابری و همکاران (،)1937
کشتی دار و همکاران ( ،)1937پرنس و همکاران
( ،)2112طالب پور و همکاران ( ،)1932با تحقیق
حاضر همسو میباشند .بطوریکه ،قربانی و
همکاران ( )1937نبود زیرساختهای مناسب
برای توسعۀ ورزش همگانی و تفریحی و درنهایت
ورزش سالمتمحور ،حلقۀ مفقودة زنجیر توسعۀ
فرهنگ ورزش همگانی است .صابری ()1937
تجهیزات و اماکن ورزشی را عاملی در توسعه
ورزش همگانی دانستند .تجهیز اماکن ورزشی و
توسعه زیرساختهای ورزش همگانی یکی از
حداقل عملکرد دولتها در جهت توسعه ورزش
همگانی است .اختصاص مجموعههای ورزشی به
اقشار معلول ،بانوان ،مسن از مهمترین راهبردهای
ورزش همگانی به شمار میرود که متأسفانه در
این سه بخش ضعف عملکرد مشابه میشود .نبود
اماکن ورزشی مختص افراد معلول ،نبود اماکن
ورزشی روباز برای بانوان که بتوانند از محیط
طبیعی در امنیت کامل به ورزش بپردازند از
چالشهای ورزش بانوان و معلولین است .در
بخش بازاریابی اجتماعی مکانهای ورزشی و
تجهیزات ورزشی بهعنوان مکان از  4pبازاریابی
محسوب میشوند .بیشک زمانی میتوان به
موفقیت استراتژیهای بازاریابی اجتماعی امید
داشت که ارتباط بین محصول ،قیمت ،مکان و
توزیع به باالترین درجه همبستگی رسیده باشند و
ضعف در یک مؤلفه باعث نقصان سایر نشود.
الگوی ذهنی چهارم در توسعه ورزش همگانی
خراسان جنوبی ،عوامل مؤثر نهضت داوطلبی
ورزش همگانی استان خرسان جنوبی است .برخی
کشورها بانکهای داوطلبی تأسیس کردهاند و
پروژههایی به داوطلبان اختصاص داده میشود که
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نیازمند کار طوالنی نیست و فقط الزم است
داوطلبان ساعات خاصی از هفته را به آن
بپردازند .بسیاری از سازمانها از پایگاههای
اطالعرسانی اینترنتی سازمان خود برای جذب
داوطلبان استفاده میکنند .نتایج تحقیقات نشان
میدهد تعداد اندکی از داوطلبان از طریق تبلیغات
عمومی استخدام میشوند .بدیهی است چنانچه
متولیان ورزش همگانی استان خراسان جنوبی
بخواهند در استخدام داوطلبان موفق عمل کنند،
بایستی از افراد درخواست کنند تا داوطلب شوند .
تعداد کمی از افرادی که به سازمانها وارد
میشوند به دنبال فرصتهای شغلی داوطلبانه
هستند .بسیاری از افراد جهت شرکت در
فعالیتهای تفریحی و ورزشی به سازمانهای
تفریحی میپیوندند و در اولین مراحل تعامل با
سازمان ممکن است به نهضت داوطلبی عالقهای
نداشته باشند.
الگوی پنجم توسعه ورزش همگانی استان
خراسان جنوبی ،عوامل قانونگذاری و
سیاستگذاری در توسعه ورزش همگانی استان
خراسان جنوبی است .نتایج تحقیقات زرتشتیان و
غایب زاده ( ،)1938صابری و همکاران ( )1937با
تحقیق حاضر همسو است .ورزش همگانی با
بطن جامعه مرتبط است و هدف آن انتشار نشاط
و شادابی ،باال بردن روحیه و افزایش انگیزه،
داشتن زندگی سالم در بعد فردی و اجتماعی ،ک
مکردن ناهنجاریهای خانوادگی و اجتماعی در
کنار تقویت قوای جسمانی و از بین بردن
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
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مطلوب و جذب جامعۀ هدف که همان خانوادهها
و جوانان و نوجوانان هستند ،به علت 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.
الگوی ششم توسعه ورزش همگانی استان
خرسان جنوبی از دیدگاه خبرگان ،سیستمهای
اطالعاتی و مدیریت اطالعات در ورزش همگانی
استان خرسان جنوبی است .فناوری اطالعات و
ارتباطات ،مسیری است که داده را به اطالعات،
اطالعات را به درک ،درک را به راهحل ،راهحل را
به دانایی و دانایی را به ثروت تبدیل میکند .در
جهان امروز ،نقش اینترنت بهعنوان یک ابزار
اطالعرسانی قوی و سریع برای ارائه خدمات و
اطالعات ،با سهولت بیشتری مطرح است .با توجه
به اهمیت روزافزون استفاده از اینترنت بهعنوان
مهمترین ابزار گردش سریع اطالعات در مسیر
توسعه ملی و نزدیک شدن به واقعیت یکپارچگی
جهانی در اغلب کشورها ،شناخت و تجزیهوتحلیل
عوامل مؤثر بر گسترش استفاده از اینترنت
میتواند کشورها را برای ایجاد بسترهای مناسب
آن یاری نماید .ازآنجاییکه اطالعات همانند سایر
منابع دیگر سازمان (منابع مالی ،فیزیکی ،نیروی
انسانی) نیاز به برنامهریزی دارد ،سازمانهایی که
برنامهریزی اطالعات را با دقت بسیاری انجام
میدهند از منافع حاصل از آن بهرهمند میشوند.
سیستمهای اطالعاتی در ورزش همگانی و بهره
بردن از پتانسیلهای فوق باور اینترنت میتواند
رشد ورزش همگانی را به شکل تصاعدی پیش
ببرد .بهرهگیری از متخصصان سیستمهای
ارتباطی و اطالعاتی ،متخصصین  ،ITمتخصصین
برنامهنویسی جاوا و اندروید و سایر گزینههای
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مرتبط با سیستمهای اطالعاتی میتوان باعث
مزیت رقابتی ورزش همگانی استان خرسان
جنوبی گردد .وجود برنامههای اندروید درگوشی
همراه مربوط به ورزش در خانه ،ورزش همگانی و
...میتواند تأثیر مثبتی در نگرش افراد به فعالیت
بدنی و افزایش انگیزه و تشویق آنان به ورزش
گردد.
الگوی ذهنی هفتم در توسعه ورزش همگانی
از دیدگاه خبرگان ،ساختارهای حمایتی از ورزش
همگانی در استان خرسان جنوبی است .نتایج
تحقیقات زد تشتیان و غایب زاده ( ،)1938صابری
و همکاران ( ،)1937کشتی دار و همکاران
( )1937با تحقیق حاضر همسو میباشند .نهادهای
زیادی در توسعه ورزش همگانی در استان نقش
دارند .بهطور مثال شهرداریها نقش مهمی در
توسعه ورزش همگانی کشور ایفا نمایند .یکی از
این وظایف شهرداری ،اجرای ورزش محالت و
توسعه زیرساختهای ورزشی آن است .
شهرداریها بهعنوان متولیان اصلی مسائل
شهری ،میتوانند در هر یک از محالت شهرها با
اقدام به توسعه زیرساختهای ورزشی ،زمینه
مشارکت مردم آن محله در فعالیتهای ورزشی را
فراهم نمایند .همچنین ،شهرداریها میتوانند با
توسعه و بهرهبرداری از فضاهای ورزشی روباز
مانند پارکها ،بوستانها و غیره ،زمینه مشارکت
فعال مراجعین به این مکانها را فراهم نمایند .
درواقع ،پارکها و بوستانهای شهری میتوانند
یکی از بهترین اماکن ورزشی برای مردم باشند و
در صورت توسعه و تجهیز آنها ،افراد بیشتری به
ورزش همگانی صورت توسعه و تجهیز آنها،
افراد بیشتری به ورزش همگانی از رسانههای
جمعی تابلوهای شهری ،نصب بیلبوردها و ...نیز
یکی دیگر از وظایف شهرداریهاست که با انجام
صحیح آن میتوانند موجبات آگاهی بخشی به
مردم را فراهم نموده و زمینه توسعه ورزش

همگانی را ایجاد نمایند .عالوه بر شهرداریها،
وزارت آموزشوپرورش نقش حمایتی ویژهای در
ورزش همگانی دارد .در حال حاضر ،بیش از 19
میلیون نفر از جمعیت کشور فقط در قالب
دانشآموز با آموزشوپرورش ارتباط دارند بنابراین
در صورت برنامهریزی اصولی و اجرای صحیح آن
در این سازمان ،میتواند حدود یکششم از
جمعیت کشور را تحت پوشش قرارداد .تهیه و
تدوین برنامه مدون و راهاندازی ورزش
صبحگاهی در مدارس میتواند یکی از این
برنامهها باشد .بر کسی پوشیده نیست انجام
فعالیتهای ورزشی در صبحگاه میتواند زمینه
شورونشاط فرد در طول روز را به همراه آورد لذا
برنامه ورزش صبحگاهی پتانسیل باالیی برای
این منظور دارد .عالوه بر این ،بهرهبرداری از
امکانات و تجهیزات ورزشی موجود تحت پوشش
در راستای اهداف ورزش همگانی میتواند فرصت
مناسبی را در اختیار دانشآموزان قرار دهد تا به
فعالیتهای ورزشی بپردازند .با برنامهریزی
صحیح در مدارس محتوا ن حتی ا ز زنگ تفریح
مدرسه نیز برای انجام فعالیتهای ورزشی بهره
برد که در این راستا میتواند به طرح حیاط پویا
در مدارس اشاره کرد .عالوه بر دانش آموزان،
شهروندان نیز میتوانند از فضاهای ورزشی
مدارس در ساعات خارج از ساعات آموزشی
مدارس استفاده نمایند .با این کار میتواند ظرفیت
قابلتوجهی از اماکن و فضاهای ورزشی را در
اختیار شهروندان قرار داد و بدینوسیله ،میزان
بهرهمندی شهروندان از فضاهای ورزشی و
متعاقب آن ،توسعه ورزش همگانی را فراهم نمود.
البته نهادهای دیگری هستند که میتواند با
حمایتی که از ورزش همگانی دارند موجب رشد و
توسعه ورزش شوند ،شاید یکی از مهمترین این
نهادها ادارات ورزش و جوانان و وزارت مربوطه
باشد .بر کسی پوشیده نیست که وزارت ورزش و
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جوانان عالیترین سازمان مسئول ورزش کشور
است ،بنابراین ،برنامههای صحیح و اصولی این
وزارتخانه میتواند موجبات توسعه ورزش همگانی
در کشور را فراهم نماید .بدین منظور ،ضروری
است که وزارت ورزش و جوانان به تدوین برنامه
راهبردی توسعه ورزش همگانی کشور اقدام
نموده و زمینه اجرای مناسب آن را با تدوین
برنامه اجرایی توسعه ورزش همگانی کشور با
تأکید بر ادارات و سازمانهای مختلف فراهم
آورد .الزم است که وزارت ورزش و جوانان
وظایف و مأموریتهای دیگر سازمانهای کشور
را با تأکید بر توسعه ورزش همگانی تدوین و
ابالغ نماید و حتی با رایزنی و تقویت ارتباط مؤثر
با مجلس شورای اسالمی ،زمینه تصویب قوانین
مختلفی را برای توسعه ورزش کشور فراهم نماید .
همچنین ،ضروری است که در این وزارتخانه
توجه بیشتری به ورزش همگانی در مقایسه با
سایر بخشهای ورزش صورت پذیرد و از نگاه
تکقطبی به ورزش کاسته شود .بر همگان
مشخص است که ورزش همگانی مزایای
بیشماری ازلحاظ اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
...برای جامعه دارد لذا بایستی برای توسعه این
حوزه از ورزش ،بسیج عمومی تشکیل شود و در
این راستا ،وزارت ورزش و جوانان میتواند با
رهبری مناسب این بسیج عمومی ،زمینه ارتقای
ورزش همگانی در جامعه را فراهم نماید .بدین
منظور بایستی بودجه بیشتری برای توسعه ورزش
همگانی در نظر گرفته شود و موانع پیشروی
توسعه ورزش همگانی مرتفع شود.
الگوی ذهنی هشتم در توسعه ورزش همگانی
استان خرسان جنوبی از دیدگاه خبرگان ،تأثیر
رویدادها و جشنوارههای ورزشی در توسعه ورزش
همگانی است .جشنوارههای تفریحیورزشی در
ورزش همگانی در قالب مسابقات هفتگی،
مسابقات سرگرمی در میدانهای ورزش همگانی
بهویژه پارکهای تندرستی میتوانند ساعات اوقات
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فراغت شهروندان را کیفیت بخشیده و باعث
آرامش روحی آنان در ساعات فراغت و احساس
لذت و نشاط کند .برگزاری جشنوارههای ورزشی
یکی از کانالهای ارتباطی شهروندان با یکدیگر
برای تبادل شادی و هیجان در هر شهری به
شمار میرود ،چنین رویدادهایی فارغ از نتیجه
مسابقات ،زمینه سالمسازی جامعه از مخاطرات
اجتماعی و بیماریهای روانی را فراهم میکند
بهطوریکه شهروندان یک جامعه بانشاط،
شهروندان سالمتری به لحاظ روانی و جسمی
هستند و طبیعتا هزینههای درمانی در چنین
شهرهایی رو به کاهش است.
آخرین الگوی ذهنی خبرگان در توسعه ورزش
همگانی استان خرسان جنوبی با رویکرد بازاریابی
اجتماعی را عوامل تبلیغاتی و تبلیغات اثربخش در
رسانهها و سایر ابزارهای تبلیغاتی تشکیل میدهد.
نتایج تحقیقات صابری و همکاران ( ،)1937دوند
و پاتیل ( ،)2112زرد تشتیان و همکاران ()1938
با تحقیق حاضر همسو میباشند .یکی از
مقولههایی که در عصر حاضر رشد چشمگیری
داشته وزندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده،
رسانههای ارتباطجمعی است .در دنیای امروز
رسانههای گروهی از ابزارهای اساسی برای
بررسی مسائل اجتماعی ،اطالعرسانی و آموزش
هستند و عامل بسیار مؤثری در شکلگیری
ارزشهای اجتماعی به شمار میروند
(اسالمی .)1938،تبلیغات نقش مهمی در توسعه
ورزش همگانی دارد و میتوان بهعنوان یک
بازوی قدرتمند تعداد زیادی از افراد را تشویق به
فعالیت ورزشی نموده و زمینه رشد ورزش را در
استان خراسان جنوبی فراهم آورد .در زمان کنونی
قدرت رسانهای تبلیغاتی مجازی بیش از هر زمان
دیگری میتواند تأثیرگذار باشد و امروز در استان
خرسان جنوبی و کشور ایران طرح پویش فعال به
اهمیت ورزش همگانی توانسته از پتانسیلهای
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رسانههای مجازی فضای مناسبی برای تبلیغ
ورزش و رشتههای نوین ورزشی در حوزه ورزش
همگانی باشد.
در پایان با توجه به نتایج تحقیق ،جامعه
امروزی به سمت بیتحرکی پیش میرود و
معضالت اجتماعی و هزینههای درمانی در حال
افزایش هستند .نگاهی تکبعدی بهسالمتی و
تندرستی در جامعه نمیتواند راهگشای کاهش
هزینههای درمانی وزندگی سالم باشد؛ بنابراین،
هر نوع خدمتی که به جامعه ارائه میشود نیازمند
بازاریابی است؛ اما بازاریابی باید با توجه به شرایط
خاص و گروههای خاص باشد .با توجه به نتایج
این پژوهش ،سازمانها و متولیان توسعه ورزش
همگانی باید جامعه را به گروههای همگن تقسیم
کنند تا نیازهای مشابهی داشته باشند و با توجه به
اینکه در شرایط فعلی سازمانهای متعددی در
زمینۀ ورزش همگانی فعالیت میکنند ،هر سازمان
میتواند با انتخاب بازار هدف ،جامعه موردنظر
منابع
آصفی ،احمدعلی؛ خبیری ،محمد؛ اسدی ،حسن ( .)1937عوامل
مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران:
عوامل فردی .مدیریت ورزش ،دوره  ،11شماره ،9
ص .494-412
حمیدی ،مهرزاد؛ تسلیمی ،زهرا؛ اندام ،رضا ( .)1934شناسایی و
اولویتبندی عوامل مؤثر برجذب داوطلبان در
ورزش همگانی .دو فصلنامه پژوهش در مدیریت
ورزشی و رفتار حرکتی ،سال پنجم ،شماره ،)26(4
ص .22-48
خانمرادی ،سعید؛ عباسی ،همایون؛ عیدی ،حسین(.)1932
تحلیل  swotاداره کل ورزش و جوانان استان
کرمانشاه در بخش ورزش همگانی .پژوهش های
کاربردی در مدیریت ورزشی ،)13(9 ،ص .119-39
جوادی پور ،محمد؛ روحی دهکردی ،میترا؛ رهبری ،سمیه؛
طایفی ،حلیمه( .)1937آسیبشناسی فرایند موجود
سیاستگذاری در ورزش همگانی ایران و ارائۀ الگو.
مطالعات مدیریت ورزش ،شماره ،22ص .42-17

خود را پوشش دهد و با توجه به جامعه هدف،
برنامهریزیهای الزم را انجام دهد تا اینکه بتواند
افراد را به ورزش و فعالیت بدنی جذب کند و
آنها را حفظ کند .در این مسیر ،عناصر آمیخته
بازاریابی میتوانند برجذب و حفظ مشتریان تأثیر
بسزایی داشته باشند .درواقع ،زمانی که از
قیمتگذاری و هزینهها یا نوع خدمات صحبت
میشود ،باید به تفاوتهای جوامع مختلف همانند
ویژگیهای جمعیت شناختی که در شرایط
زمینهای به آن پرداخته شد ،توجه شود و بر اساس
آن ،خدمت و هزینه ارائه شود؛ ولی با توجه به
اینکه سازمانهای مختلف توسعه ورزش همگانی
را بر عهدهدارند ،مشکالت مربوط به تعامالت
سازمانی وجود دارند که میتوانند درروند کار و
بهکارگیری راهبردها مؤثر باشند.

رحیمی ،امیر حسام؛ خیامیان ،زهره؛ قهرمان تبریزی ،کوروش؛
شریفیان ،اسماعیل( .)1936مقایسۀ عوامل مؤثر بر
توسعۀ ورزش همگانی در خوابگاههای دانشجویی.
پژوهش در ورزش تربیتی ،شماره  ،19ص -172
.132
زرتشتیان ،شیرین؛ غایب زاده ،شهروز ( .)1938پیامدسنجی
واگذاری اماکن ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش
همگانی و قهرمانی در استان کرمانشاه .مطالعات
مدیریت ورزش،شماره  ،24ص .124-123
صابری ،علی؛ باقری ،قدرت اهلل؛ خبیری ،محمد؛ یزدانی،
حمیدرضا؛ علی دوست قهفرخی ،ابراهیم (.)1937
فهم فرایند شکلگیری بازاریابی اجتماعی برای
توسعۀ ورزش همگانی .پژوهش در ورزش تربیتی،
شماره  ،12ص .916-239
صادقی ،مهدی ( .)1936شناسایی مدلهای ذهنی رایج مدیران
در تفکر استراتژیک (مطالعه موردی منطقه آزاد
کیش) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،
دانشگاه ایالم.
ططری ،احسان؛ احسانی ،محمد؛ نوروزی سید حسینی ،رسول؛
کوزهچیان ،هاشم ( .)1938طراحی مدل مشارکت
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Q analysis in the development of public sports in South
Khorasan province (with a social marketing approach)

Abstract
The present study was conducted to analyze Q in the development of public sports in South
Khorasan province (with a social marketing approach). The research method was applied in terms
of exploratory purpose, in terms of exploratory nature and was of mixed research type (qualitativequantitative). In this study, 10 public sports activists of South Khorasan province were selected as
the target population and interviewed with them based on Q method and cards based on Q
propositions were distributed among them. Based on the distributed cards, 32 final propositions
were identified and then prioritized by the participants. Finally, according to the findings and
results of Q factor analysis, it was found that there is no mental model in relation to the factors
affecting the development of public sports in South Khorasan Province (with a social marketing
approach). According to these 9 models, it can be concluded that economic factors and financial
support are the driving force for the development of public sports in South Khorsan province. Sport
One can hope for the development of public sports in South Khorasan Province.
Keywords: Public sports, South Khorasan province, Q method

