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Introduction: The purpose of this research was identifying and studying the status 
of trustees and the desired consequences of sports in Iran. 

Methods: The research methodology was exploratory-mixed-method. In the 
qualitative part, Grounded-Theory (Systematic-Approach) and in the quantitative 
part, the Structural-Equations-method was used. The data-collection-tools were 
interviews and questionnaire. In the qualitative section, 14 sports management 
experts and senior sports managers of Iran were interviewed to obtain theoretical 
saturation. In quantitative part, statistical population was activists in the field of 
trustees and a thousand questionnaires were randomly distributed among them and 
604 cases were answered. Quantitative data-analysis was performed using SPSS22 
and Smart-PLS software. The confidence level determined 99%. 

Results: The findings of the qualitative section showed that there are 10 trustees and 
11 significant consequences for various sports-activities in Iran. Quantitative 
findings also showed that the main trustees, such as the "Ministry of Sports and 
Youth", "Universities and Schools" and "Municipalities" are not in a favorable 
situation. "job-creation" is also the most important desired outcome for the 
development of various sports-activities in Iran. 

Conclusion: According to the findings of the research, it seems that the 
transformational leadership of the Supreme Sports Council or the formulation, 
approval and implementation of Iran's comprehensive sports law are the most 
important necessary measures. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
The sports industry is a wide area of actions, activities and 
businesses that either directly contribute to the creation of 
sports and physical activities or support them; and it includes 
many people, institutions, organizations and companies 
(Khosromanesh, Khabiri, Khanifar, Alidoust Ghahfarokhi, 
Zarei Matin, 2019). In other words, the sports trustees are the 
activists of the main part of the country's sports industry. 
Iranian sports trustees play an important role in the sports 
industry in Iran. Therefore, the purpose of this research was 
identifying and studying the status of trustees and the desired 
consequences of sports in Iran. 
 
Methods 
The research methodology was exploratory-mixed-method. In 
the qualitative part, Grounded-Theory (Systematic-Approach) 
and in the quantitative part, the Structural-Equations-method 
was used. The data-collection-tools were interviews and 
questionnaire. In the qualitative section, 17 sports 
management experts and senior sports managers of Iran were 
interviewed to obtain theoretical saturation. In quantitative 
part, statistical population was activists in the field of trustees 
and a thousand questionnaires were randomly distributed 
among them and 604 cases were answered. Quantitative data-
analysis was performed using SPSS22 and Smart-PLS 
software. The confidence level determined 99%. 
 
Results  
The findings of the qualitative section showed that there are 10 
trustees and 11 significant consequences for various sports-
activities in Iran. The main sports trustees in Iran are: (1) 
Ministry of Sports and Youth, (2) universities and schools, 
(3) Deputy of Sports and Physical Education of Ministries, 
State Companies and State Departments, (4) National sports 
federations, Provincial boards of various sports disciplines 
under the national sports federations, (5) Municipalities, (6) 
National Olympic and Paralympic Committee, (7) All kinds of 
amateur, semi-professional and professional sports teams, 
Sports clubs (bodybuilding, aerobics, etc.), Sports academies, 
(8) Volleyball, basketball, …, football schools,  Summer 
sports centers, (9) Private trainers, (10) Physical Education 
Organization of  Islamic Revolutionary Guard Corps, Physical 
Education Organization of Basij, Deputy of physical education 
of Iranian army and divisions, General Department of Physical 
Education of Ministry of Defense and Armed Forces Logistics 
(Iran), Physical Education Organization of General Staff of the 
Armed Forces of the Islamic Republic of Iran. These trustees 
are classified into four categories as shown in Table 1. 
The most important consequences of sports and physical 
activity in Iran were: (1) Improvement of psychological 
variables, (2) Improvement of social variables, (3) 
Improvement of biological variables, (4) Anti-narcotic 
campaign, (5) Strengthening the family relationship, (6) 
National unity and cohesion, increased national pride, 
increasing sense of patriotism, (7) Increasing the spirit of 
cooperation, the development of spirituality and ethics, (8) 
Impact on public culture, (9) Enriching leisure time, (10) 

Increase of sports tourists, development of the city hosting the 
sports event, and (11) job-creation.  
Quantitative findings also showed that the main trustees, such 
as the "Ministry of Sports and Youth", "universities and 
schools" and "municipalities" do not have a significant impact 
on their responsibilities in Iran. "job-creation" is also the most 
important desired outcome for the development of various 
sports-activities in Iran. 
 
Conclusion 
The sports trustees in Iran are many people and 
organizations, which are categorized into four 
governmental, non-governmental, private and military 
sectors. Sports trustees in the government sector, 
contrary to expectations, do not have an acceptable 
situation in the areas of assigned duties, which is a very 
important and ponderable issue. Ministry of Sports and 
Youth, Universities and schools (Ministry of Education 
and Ministry of Science, Research and Technology), 
National sports federations, Provincial boards of various 
sports disciplines under the national sports federations, 
and Municipalities are organizations that legally have 
many duties for the creation and development of all 
kinds of sports and physical activities, but except for 
national sports federations, unfortunately, other main 
sports trustees in Iran do not perform acceptable and 
desirable. National sports federations depend to a very 
high extent on the budget that the government pays them 
through the Ministry of Sports and Youth and the 
National Olympic and Paralympic Committee. 
Considering that there are more than a thousand cities in 
Iran, most of the municipalities are financially 
dependent on the government to a very high extent, 
although there is some degree of financial independence 
in big cities (Tehran, Mashhad, Isfahan, etc.). Therefore, 
the government and the Ministry of Sports and Youth 
should play an extremely prominent role among the 
sports trustees in Iran. Thus, the thinking and decisions 
of the President of Iran and the Minister of Sports and 
Youth are very important to the creation and 
development of all kinds of sports and physical activities 
and the consequences that follow. If this thinking is 
weak or if there is no knowledge and ability to achieve 
the desired results through correct actions, the entire 
sports system of Iran will face serious challenges. 
As explained, the various government sectors of sports 
trustees in Iran are in a strange confusion. As a result, 
there is a need for a Supreme Council or a 
comprehensive law to be formulated and approved in the 
Islamic Council of Iran in order to make the necessary 
arrangements for the strategic use of the resources, 
facilities and capacities of the various sectors of sports 
trustee in Iran. As a general conclusion it seems that the  
 
transformational leadership of the Supreme Sports 
Council or the formulation, approval and 



 
implementation of Iran's comprehensive sports law are 
the most important necessary measures. 
 
 
Ethical Considerations  
Compliance with ethical guidelines:  
 
Funding: No funding has been received for this research. 
 
Authors’ contribution:  
Jamal al-Din Shariati: Conceptualization, Writing – original draft, 
Supervision, Methodology; Jabar Seifpanahi Shabani: 
Conceptualization, Writing – original draft, Supervision, 
Methodology; Rahim Khosromanesh: Conceptualization, Writing – 
original draft, Methodology, Visualization, Investigation, Data 
curation 

 
Conflict of interest:  
We declare that this manuscript is original, has not been published 
before and is not currently being considered for publication elsewhere. 
We confirm that the manuscript has been read and approved by all 
named authors and that there are no other persons who satisfied the 
criteria for authorship but are not listed. We further confirm that the 
order of authors listed in the manuscript has been approved by all of 
us. We confirm that each author has no conflicts of interest in this work 
in accordance with the standard guidelines of the Journal of Sport 
Management. 
 
Acknowledgments:  
The authors would like to thank all the interviewees for their 
cooperation in the research process. 
 

 
 

Table 1. Types of sports trustees in Iran 
Row Types of trustees Trustees 

1 Government 
organizations 

Ministry of Sports and Youth,  
Universities and schools, 
Deputy of Sports and Physical Education of Ministries, State Companies and State Departments 

2 Non-governmental 
organizations 

National sports federations, Provincial boards of various sports disciplines under the national sports 
federations,  
Municipalities, 
National Olympic and Paralympic Committee, 

3 Private sector 

All kinds of amateur, semi-professional and professional sports teams, Sports clubs (bodybuilding, 
aerobics, etc.), Sports academies,  
Volleyball, basketball, …, football schools,  Summer sports centers, 
Private trainers, 

4 Military 
organizations 

Physical Education Organization of  Islamic Revolutionary Guard Corps, Physical Education 
Organization of Basij, Deputy of physical education of Iranian army and divisions, General 
Department of Physical Education of Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (Iran), 
Physical Education Organization of General Staff of the Armed Forces of the Islamic Republic of 
Iran 
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  ها:واژهکلید
  ،یعال يشورا

  ،یورزش يهاونیفدراس
 ورزش،  انیمتول

 نظام جامع، 
 وزارت ورزش

 
 

 بود.  رانیورزش در ا مطلوبيامدهایورزش و پ انیمتول تیوضع یو بررس ییشناسا قیتحق نیهدف ا: مقدمه
 ادیبندادههیاز روش نظر یفیبود. در بخش ک یاکتشاف-یبیاز نوع ترک قیتحقیشناسروشروش پژوهش: 

 ،یتخصصمتون یها بررسداده ياستفاده شد. ابزار گردآور يساختاراز روش معادالت یو در بخش کم نظامندافتیره
و  یورزش تیریخبرگان مد زتن ا 14منبع با  300 یضمن بررس یفیساخته بود. در بخش کمحققمصاحبه و پرسشنامه

فعاالن در حوزه  يآمارجامعه یکم. در بخش دیحاصل گرد ينظرمصاحبه شد تا اشباع رانیاارشد ورزش رانیمد
مورد پاسخ داده شد.  604شد که   عیآنها توز نیب یصورت تصادفبودند و هزار پرسشنامه به رانیا ورزشانیمتول
 نانی.ال.اس انجام گرفت و سطح اطمیو اسمارت پ 22.اس.اسیاس.پ يافزارها نرماز بااستفاده  یکم يهادادهلیتحل
 .دیگرد نییتع 99%

وجود  رانیدر ا یورزش يهاتیانواع فعال يشاخص برا امدیپ 11و  یمتول 10نشان داد  یفیبخش ک يهاافتهی ها:  یافته
و » ها و مدارسدانشگاه«، »و جوانانورزش  وزارت«مثل  رانیورزش ا یاصل انینشان داد متول زین یکم يهاافتهیدارند. 

 رانیدر ا یورزش يهاتیمطلوب توسعه انواع فعال امدیپ نیمهمتر زین »ییاشتغالزا«ندارند.  یمطلوب تیوضع »هايشهردار«
 است.

 يشورا يگراتحول يرهبر رسدیموجود به نظر م طیو به منظور تحول در شرا قیتحق يهاافتهیبه باتوجه گیري:  نتیجه
 باشند. ياقدامات ضرور نیاز مهمتر رانیقانون نظام جامع ورزش ا يو اجرا بیتصو ن،یتدو ایورزش و  یعال
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 مقدمه 

هاي ورزشی نقش دارند یا به طور مستقیم در خلق انواع فعالیتها و مشاغلی است که اي از اقدامات، فعالیتصنعت ورزش محدوده گسترده
قهفرخی شود (خسرومنش، خبیري، خنیفر، علیدوستهاي بسیاري میها و شرکتکنند و شامل افراد، سازمانیا از آن حمایت و پشتیبانی می

کسی تعریف » متولی«هستند. در لغتنامه دهخدا ). به عبارتی متولیان ورزش، فعاالن بخش اصلی صنعت ورزش کشور 1398متین، و زارعی
هاي متولی در ورزش تاکید دارند ) نیز به سازمان1399شده است که کاري به خود گیرد یا امري را بر گردن وي گذارند. نصیري و دستوم (

مشارکت «و » جهانی شدن ورزش«، »هاي ورزشقابلیت«، »بازار ورزش«، »ايفضاي رسانه«، »محیط«، »خانواده«، »فرد«و آنها را در کنار 
، »ادارات کل و ادارات ورزش و جوانان) «1397محمدي (دستوم و خانجزء عناصر اکوسیستم ورزش شهروندي معرفی کردند. بنار، » ورزشی

، »هاگاهدانش«، »وزارت آموزش و پرورش«، »هاها و شهرستانهاي ورزشی استانهیات«، »هاي ورزش همگانیهیات«، »هاشهرداري«
، »ايصدا و سیما و مراکز رسانه«، »اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی«، »مراکز پزشکی«، »ها و مراکز خدمات ورزشی خصوصیباشگاه«
را به عنوان متولیان اصلی توسعه مشارکت ورزشی شناسایی کردند و » هاي دولتی و غیر دولتیسایر سازمان«و » بسیج و نیروهاي مسلح«

معمارزاده و علوي کنند. غفوري، بیشترین نقش را در این زمینه ایفا می» ادارات ورزش و جوانان«و » هاشهرداري«کردند درحال حاضر  بیان
هاي فدراسیون«، »وزارت ورزش و جوانان«، »وزارت علوم«، »وزارت آموزش و پرورش«، »نیروهاي مسلح«، »هاشهرداري) «1398(

را به عنوان مهمترین متولیان ورزش همگانی شناسایی کردند. راسخ، سجادي، رضوي و » وزارت بهداشت« و» صدا و سیما«، »ورزشی
، »فدراسیون ورزش دانش آموزي«، »وزارت آموزش و پرورش«، »کمیته ملی المپیک«، »وزارت ورزش و جوانان«) نیز 1397دوستی (

و » ستاد کل نیروهاي مسلح«، »دانشگاه آزاد اسالمی«، »اشتوزارت بهد«، »هاي دانشگاهیفدراسیون ورزش«، »وزارت علوم«
هاي ورزشی در ایران شناسایی کردند. همانگونه که نتایج تحقیقات گذشته را به عنوان متولیان مختلف انواع فعالیت» هاي ورزشیباشگاه«

پور و رهبري هستند اما با این وجود جوادي هاي دولتی و نهادهاي حکومتی بسیار مهمی متولی ورزش در ایراننشان داده است سازمان
ثانی و حامی ) بیان کردند ورزش همگانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در ارتباط با ناکارآمدي ساختار ورزش در ایران، زیاري، طیبی1397(
 قرار WT وضعیت در ایران انی درقهرم ورزش کردند بیان) 1396( شعبانی و صوفیرضایی و) 1395( صادقی و )، فراهانی، کشاورز1395(

در رابطه با دالیل بوجود آمدن این ناکارآمدي، سجادي، رضوي و دوستی . ها برتري دارندها و فرصتدارد یعنی ضعفها و تهدیدات بر قوت
عدم انسجام و را به عنوان عوامل پیدایش » پراکندگی وظایف«و » تداخل وظایف«، »ابهام در وظیفه«، »ساختار بروکراتیک) «1397(

، »ساالري و ثبات مدیریتشایسته) «1399حمیدي، رجبی و ذوالفقارزاده ( سفیددشتی،یکپارچگی ساختار ورزش ایران شناسایی کردند. مالیی
وسعه را به عنوان راهکارهاي ت» نگاه ویژه حاکمیت به ورزش بانوان«و » داشتن استراتژي ملی براي میزبانی رویدادهاي بزرگ بین المللی«

) نیز بیان کردند 1395دهند. آجرلو، محمدکاظمی، نادري خورشیدي و قربانی (ورزش قهرمانی به متولیان ارشد ورزش ایران پیشنهاد می
تر و داراي سلسله مراتب بیشتر شده است و این پیچیدگی بر تر، پیچیدهساختار تشکیالتی در وزارت ورزش و جوانان در طول زمان فربه

هاي چهارگانه ورزش (همگانی، پرورشی، قهرمانی اثیر منفی داشته است و معتقدند باید چهار معاونت مجزا و مستقل براي حوزهچابکی آن ت
و » کمیته ملی المپیک«، »ها)وزارت کشور (امور شهرداري«، »وزارت علوم«، »وزارت آموزش و پرورش«اي) تشکیل شود و با و حرفه

» شوراي عالی ورزش«اي شکل گیرد و همه متولیان کالن ورزش کشور تحت نظر تعامل سازنده» هاي کشورها و دستگاهسایر وزارتخانه«
 هاي ورزشی در ایران از موقعیت مناسبی برخوردار هستند امااگرچه برخی فدراسیون است داده نشان تحقیقات دیگر نیز قرار گیرند. نتایج

شفیعی،  ،)1395( دانشمندي و کشاورز، فراهانی مثال نتایج تحقیقات عنوان به. دارند قرار WT موقعیت در SWOT ماتریس در آنها اکثر
انزهایی، فرزان، حاجی و )1398یزدي و الهی (اکبري، علیزاده،)1397( نسبنادري و خادمی، ماجدي ،)1396( ده پناه و رستمی، ممشلو

 و کشتی، فدراسیون تنیس روي میز فدراسیون گلستان، استان فوتبال هیات ژیمناستیک، فدراسیون نشان داد) 1398( باقري و آئین نیک
 قایقرانی و فدراسیون نیز بیان کردند )1398( شعبانی و صابونچی مقدم،سهرابیان. دارند قرار WT موقعیت در شمشیربازي فدراسیون
مدیریتی و  مشکالت به مربوط هاي ورزشیفدراسیون ضعفهاي شده انجام تحقیقات در. دارد قرار WO موقعیت سوارکاري در فدراسیون

 از متعدد در ایران دانشگاهی ورزشی علمی مراکز و متخصصین وجود و فراوان استعدادهاي وجود جوان، جمعیت و است کمبود منابع مالی
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ها ورزش و جونان استانتحقیقات گذشته بیانگر موقعیت بهتر ادارات کل  .شوندمی هاي ورزشی محسوبفدراسیون مشترك هايفرصت
قهفرخی ) و مرعشیان و علیدوست1392قهفرخی و رشیدلمیر (هاي ورزشی هستند. به عنوان مثال رشیدلمیر، دهقاننسبت به فدراسیون

ي عیدقرار دارند. عباسی،  SOهاي خراسان رضوي و خوزستان در وضعیت استثنایی ) بیان کردند ادارات کل ورزش و جوانان استان1397(
هاي کرمانشاه و بوشهر در بخش ) نیز بیان کردند ادارات کل ورزش و جوانان استان1395) و عبدالهی و سجادي (1395مرادي (و خان

) نشان داد عملکرد 1395پور (قرار دارد. همچنین اگرچه نتایج تحقیق محمودي، غفوري، میزانی و کوثري WOورزش همگانی در موقعیت 
ها نیز یکی از متولیان مهم ورزش ها بهتر است اما شهرداريهاي ورزش شهرداريورزش و جوانان نسبت به سازمانمدیریتی ادارات کل 

) بیان کردند عملکرد سازمان ورزشی شهرداري اصفهان در ابعاد 1399مستحفظیان، میرصفیان و زاهدي (هستند. در این رابطه حالجیان، 
) بیان کردند رفتار 1398عبدالهی، و قنبري ( حسینی، بنادکی، خبیري،ن حال همانگونه که دهقانمختلف باالتر از حد متوسط است. با ای

ها و متعاقباً ارائه خدمات ورزشی به شهروندان تاثیرات سپاري اماکن ورزشی متعلق به شهرداريها بر برونسیاسی و فساد اداري در شهرداري
 منفی زیادي گذاشته است. 

ترین پیامدهاي اقدامات مثبت متولیان ورزش در هاي درمانی از بدیهیمعه در ابعاد گوناگون و متعاقباً کاهش هزینهسالمتی افراد جا
هاي ورزشی در توسعه روحیه تعاون و همکاري، رشد ) بیان کردند فعالیت1394زاده، کاشف و آقاپور (ایران است. عالوه بر اینها، فرج

) نیز بیان کرد فوتبال روي آموزش اخالقیات، غرور 2015( 1لف از یکدیگر تاثیرات مهمی دارند. جیجوناخالقیات، شناخت و درك ملل مخت
هاي ورزشی منجربه ) نیز بیان کردند موفقیت1398ملی و روحیه پیشرفت جمعی تاثیر دارد. خطیبی، مرعشیان و ویسی (نژادي، انسجام

هاي هاي محلی در لیگ) نیز بیان کردند موفقیت تیم1393، موسوي و دوستی (شود. احمدزادهپرستی میانسجام اجتماعی و حس وطن
) نیز بیان کردند اشتغالزایی، توسعه اقتصادي، 1398هادوي، آقایی و الهی (شود. رغبتی، اي کشور باعث نشاط اجتماعی مردم منطقه میحرفه

 جینکاویمرس) و ناي، 2014( 2اي در ایران هستند. لی و ییرزش حرفهتوسعه ملی، توسعه رفتاري و توسعه ساختاري پیامدهاي مهم توسعه و
 گیرنده در مصرف سیگار و فست فود دارند. هاي بدنی مستمر نقش پیش) نیز نشان دادند انجام فعالیت2017( 3و برانستتر

هاي آنان پیامدها و فواید و تالشهمانگونه که بیان شد متولیان ورزش در ایران نقش مهمی در صنعت ورزش کشور دارند و اقدامات 
هاي رو مساله تحقیق حاضر این بود که متولیان و پیامدهاي توسعه انواع فعالیتنظیري را براي کشور در پی خواهد داشت از همینبی

امدها را به طور کامل و همه پی ورزشی در ایران کدامند؟ و درحال حاضر در چه وضعیتی قرار دارند؟. نتایج این تحقیق اوالً همه متولیان
یران کند و دوماً درك مناسبی از وضع موجود متولیان و اهمیت سیستم ورزش براي کشور در ذهن مسؤالن، مدشناسایی و دسته بندي می

 و محققین بوجود خواهد آورد.

 

 شناسی پژوهش روش

 300بنیاد رویکرد نظامند و با بررسی بیش از دادهروش شناسی این تحقیق از نوع ترکیبی اکتشافی بود. ابتدا با استفاده از روش کیفی نظریه
بندي و سازي، دستهتن از اساتید برجسته دانشگاهی و مسئوالن ارشد ورزش کشور، کار مفهوم 14هاي عمیق با متن تخصصی و مصاحبه

اي محقق ساخته و از نوع هاي بخش کیفی؛ پرسشنامهانجام شد و مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. سپس با توجه به یافته سازيمقوله
تن از اساتید خبره مدیریت ورزشی رسید. جامعه آماري بخش کمی تحقیق  10مقیاس پنج ارزشی لیکرت تهیه گردید و روایی آن به تایید 

هاي ورزشی متولی ورزش در کشور فعالیت داشتند. به عبارتی براي اینکه وضعیت متولیان دارات و باشگاهها، اافرادي بودند که در سازمان
هاي ورزش کشور و اهمیت پیامدهاي مختلف شناسایی شده در مرحله کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، پیمایشی از فعاالن در حوزه

هاي موجود در این زمینه ترین نقطه نظرات را به واقعیتنها در بطن کار هستند و نزدیکمختلف متولیان ورزش در ایران انجام شد زیرا آ
                                                 
1. Jijon 
2. Lee & Yi  
3. Nye, Mercincavage & Branstetter 
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هاي کمی وارد نرم افزارهاي داده .پرسشنامه پاسخ داده شد 604رو هزار پرسشنامه بین آنها توزیع گردید که دارند. از همین
افزارها انجام گردید. به منظور هاي کمی با استفاده از این نرمشدند و کار تحلیل آماري داده 2پی.ال.اس-و اسمارت 122اس.پی.اس.اس

پذیر) از روش معادالت تحلیل وضعیت تاثیرگذاري هر یک از متولیان و پیامدهاي مطلوب ورزش در بین فعاالن این حوزه (متغیرهاي مشاهده
یا پی.ال.اس این بود که  3رویکرد حداقل مربعات جزئیساختاري رویکرد پی.ال.اس استفاده شد. دلیل استفاده از روش معادالت ساختاري 

توان از ها نمیگیري در این تحقیق، هم از نوع ترکیبی (متولیان) و هم از نوع انعکاسی (پیامدها) بودند و براي این نوع مدلهاي اندازهمدل
باشند استفاده کرد. همچنین نتیجه آزمون می میگیري انعکاسی و تعمیهاي اندازههاي کوواریانسی (مانند لیزرل) که مخصوص مدلروش

 شد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه بود. 0,898آلفاي کرونباخ براي کل سواالت پرسشنامه جمع آوري شده 

 

 هاي پژوهش یافته

هاي بخش کیفی تحقیق ت. یافتهارائه شده اس 1هاي توصیفی و سوابق اساتید مدیریت ورزشی که با آنها مصاحبه انجام شد در جدولویژگی
رار گرفتند که شامل افراد، قگروه اصلی  10آورده شده است. در بخش کیفی، متولیان ورزش کشور در چهار دسته کلی و  3و2نیز در جداول 

ه اصلی قرار گرفتند گرو 11هاي ورزشی در ایران نیز در پنج دسته کلی و الیتشوند. پیامدهاي انواع فعهاي بسیاري میها و شرکتسازمان
 شوند.که شامل فواید و پیامدهاي بسیار زیادي می

 

 آنها مصاحبه انجام شد هاي توصیفی اساتید مدیریت ورزشی که با. سوابق و ویژگی1جدول

Code جنسیت سن 
رتبه 
 علمی

 برخی سوابق مهم

P1 72 دانشیار مرد 
بدنی و علوم ورزشی در ایران، رئیس دانشکده بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، یکی از موسسان رشته تربیت

، AFC، دبیرکلی بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دبیرکلی و معاونت فدراسیون فوتبال ج.ا. ایرانتربیت
 سال عضو هیات علمی دانشگاه تهران، 30بیش از 

P2 40 دانشیار مرد 
بدنی و علوم یلی دانشکده تربیتتحصیالت تکم -یمالی و آموزش-هاي اداريعضو هیات علمی و معاونت

 ه تهرانورزشی دانشگاه تهران، نماینده هیات اجرایی جذب، مدیر شوراي پردیس شمالی دانشگا

P3 70 استاد مرد 
بدنی سابق، معاون وزیر و زمان تربیتدبیرکل کمیته ملی المپیک، رئیس فدراسیون فوتبال، قائم مقام سا

لمپیک، معاون اسرپرست وزارت ورزش و جوانان، چندین دوره رئیس کاروان اعزامی ایران به بازیهاي 
 سال عضو هیات علمی دانشگاه تهران 30بدنی وزارت آموزش و پرورش، بیش از تربیت

P4 63 دانشیار مرد 
بدنی، رئیس بدنی وزارت علوم، معاون سازمان تربیتمدیرکل تربیترئیس فدراسیون ورزش هاي بومی و محلی، 

بدنی وزارت آموزش و فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی، رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، معاون تربیت
 سال عضو هیات علمی دانشگاه تهران 30پرورش، بیش از 

P5 72 استاد مرد 
بدنی سازمان سمت، عضو تربیت مدرس، مدیر گروه پژوهشی تربیت سال عضو هیات علمی دانشگاه 30بیش از 

 لی برنامه ریزي وزارت علومبدنی شوراي عاشوراي برنامه ریزي تربیت

P6 67 استاد مرد 
وتبال، عضو کمیته سال عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، رئیس کمیته آموزش فدراسیون ف 30بیش از 

 فوتبال، عضو کمیته آموزش فدراسیون والیبالفنی و توسعه فدراسیون 

P7 42 دانشیار مرد 
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، رئیس رئیس پردیس بین المللی دانشگاه خوارزمی، رئیس دانشکده تربیت

 کمیته پژوهش فدراسیون قایقرانی،

P8 40 استادیار مرد 
ایقرانی، عضو کمیته فنی دبیر مرکز مدیریت ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، مدیر آموزش فدراسیون ق

و معاون  یعلم یاته عضوو توسعه فدراسیون فوتبال، عضو کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال، 
 انشگاه خوارزمی، بدنی و علوم ورزشی دآموزشی دانشکده تربیت

                                                 
1. SPSS22 
2. Smart-PLS 
3. Structural Equations - Partial Least Squares approach (PLS) 
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P9 67 بدنی دانشگاه تهران، سال عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت 30بیش از  دانشیار مرد 
P10 36 بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت استادیار مرد 
P11 55 بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهراو اجرایی دانشکده تربیت عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشیار زن 

P12 55 دانشیار زن 
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی، عضو کمیسیون زنان و ورزش کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، 

 بدنی سابق،مشاور معاونت ورزش بانوان سازمان تربیت

P13 50 دانشیار مرد 
دانشگاه پیام نور، مدیر شبکه رادیویی ورزش، مدیر گروه ورزش شبکه خبر، مدیر گروه ورزش عضو هیات علمی 

و سرگرمی شبکه جهانی جام جم و روزنامه ایران ورزشی، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، سردبیر 
 نشریه مدیریت رسانه هاي ورزشی

P14 39 استادیار زن 

مدیر برنامه و بودجه سازمان ورزش شهرداري تهران، عضو شوراي تخصصی ورزش همگانی وزارت ورزش و 
جوانان، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات رئیسه و نایب رئیس بانوان فدراسیون ملی ورزش 

المپیک و پارالمپیک، ریزي و سرپرست مرکز مدیریت ورزشی آکادمی ملی هاي دانشگاهی، عضو شوراي برنامه
 عضو کمیته فنی فدراسیون ملی ورزش هاي دانشگاهی، 

 
 

 

 
 یرانورزش در ا یانمتولانواع . 2جدول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یرانمطلوب ورزش در ا یامدهايپانواع . 3جدول

ف
ردی

 

انواع 
ره متولیان

ما
ش

 

 متولیان

1 
نهادهاي 

 دولتی

 ، »آموزش و پرورش و مدارس«، »هاآموزش عالی و دانشگاه« 1
 »هاها و شهرستانو جوانان استانادارات کل ورزش «، »وزارت ورزش و جوانان« 2
 ،»ها و ادارات دولتیها شرکتوزارتخانه«  3

2 
نهادهاي 
 عمومی

 »هاي ورزشی مختلفهاي استانی رشتههیات«، »هاي ورزشی ملیفدراسیون« 4
 ،  »هاشهرداري« 5
 »کمیته ملی المپیک و پارالمپیک« 6

3 
نهادهاي 
 خصوصی

7 
هاي آکادمی«، ...)»هاي ورزشی (بدنسازي، ایروبیک و باشگاه«، »اياي و حرفهورزشی آماتوري، نیمه حرفههاي انواع تیم«

 »ورزشی
 ،»هاي تابستانیپایگاه«، »مدارس فوتبال، بسکتبال، والیبال و امثالهم« 8
 مربیان خصوصی 9

4 
نهادهاي 

 نظامی
10 

بدنی کل ارتش و معاونت تربیت«، »سازمان ورزش بسیج کشور«، »اسالمیبدنی سپاه پاسداران انقالب سازمان تربیت«
 »بدنی ستاد کل نیروهاي مسلحسازمان تربیت«، »بدنی وزارت دفاعاداره کل تربیت«، »لشکرها

ف
ردی

 

 انواع پیامدها

ره
ما

ش
 

 پیامدهاي مهم

 افزایش اعتماد به نفس، کاهش خشم، کاهش اضطراب، خودباوري، سرسختی ذهنی، داشتن ظاهر خوب، 12 متغیرهاي روانیبهبود  1

2 
بهبود متغیرهاي 

 اجتماعی
 هاي اجتماعی، محدودیتاجتماعی، کاهشحمایتدوستان، کسبمالقات با افراد جدید و فرار از تنهایی، دیدن 13

3 
بهبود متغیرهاي 

 زیستی
انرژي داشتن و سرخوشی در طول روز، تنظیم وزن بدن، افزایش قدرت عضالنی، برتري فیزیکی نسبت به دیگران،  14

 هاي درمانیافزایش ثبات حالت فیزیکی، افزایش طول عمر، کاهش ابتال به بیماري، کاهش هزینه

 توسعه فرهنگی 4

 مبارزه با مصرف مواد مخدر و دخانیات، 15
 استحکام کانون خانواده،  17
 ملی، افزایش غرور ملی، افزایش حس میهن پرستی،اتحاد و انسجام 18
 افزایش روحیه تعاون، رشد معنویت و اخالقیات، 20
 تاثیر بر فرهنگ عمومی 21
 سازي اوقات فراغتغنی 16
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هاي مرحله کمی تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی؛ یافته
 گیريهاي اندازهمدل نیز در بخش استنباطی ارائه شده است. 4هاي جمعیت شناختی نمونه آماري مورد توجه بود که در جدولویژگی

 .ارائه شده است 5که در جدول  مورد بررسی قرار گرفتند پذیر)(متغیرهاي مشاهده
 

 . مشخصات نمونه آماري4جدول

 409 مرد جنسیت
 195 زن

 سن

20-30 326 
31-40 128 
41-50 43 

 107 به باال 51

 تحصیالت

 64 دیپلم و زیر دیپلم 
 20 کاردانی

 230 کارشناسی 
 162 کارشناسی ارشد

 128 دکتري

 حوزه فعالیت

 48 مدارس
 126 دانشگاه ها

 49 وزارت ورزش و ادارات کل 
 32 فدراسیون ها و هیأت هاي استانی

 29 مربیان خصوصی
 20 مدارس فوتبال و امثالهم 

 6 آکادمی هاي ورزشی 
 58 باشگاه هاي بدنسازي و فیتنس و ...

 193 انواع تیمهاي ورزشی 
 7 شرکت ها و ادارات دولتی 

 5 نهادهاي نظامی 
 31 شهرداري ها

 
 مکنون متغیر با متناظر گیرياندازه هايمدل و انعکاسی گیرياندازه هايمدل نوع از پیامدها مکنون متغیر با متناظر گیرياندازه هايمدل

 بررسی براي نیاز مورد اطالعات همه و است متفاوت یکدیگر با آنها بررسی و هستند ترکیبی گیرياندازه هايمدل نوع ورزش از متولیان
  . است شده آورده 5 جدول در متغیرها این

گیري ترکیبی هستند یعنی مجموع آنها مقوله مکنون متولیان هاي اندازهگیري مربوط به متولیان ورزش کشور از نوع مدلهاي اندازهمدل
گروه اصلی متولیان ورزش در ایران، فقط فعالیت چهار گروه معنادار بود و شش گروه دیگر فعالیت  10دهند. از بین ورزش کشور را شکل می

آورده شده است. متغیرهایی  5پذیر مربوط به متولیان در جدول معناداري مطابق انتظارات نداشتند. وزن عاملی و بار عاملی متغیرهاي مشاهده
تر در این تحقیق؛ متغیرهایی که ). به عبارت درست1393باید کنار گذاشت (محسنین و اسفیدانی،  باشد 4/0آنها زیر  1که مقدار بار عاملی

شود مقدار بار است فعالیت معناداري در انجام وظایف ذاتی خود در ایران ندارند. همانگونه که مشاهده می 4/0مقدار بار عاملی آنها زیر 
انواع «، »هاي دولتیها، ادارات و شرکتوزارتخانه«، »هاارات کل ورزش و جوانان استانوزارت ورزش و جوانان و اد«عاملی پنج مقوله: 

                                                 
1. Outer Loading  

 اشتغالزایی 11 توسعه اقتصادي 5
 توسعه شهر میزبانافزایش گردشگران ورزشی، ،  19
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و تعیین سطح معناداري  1. همچنین با توجه به مقادیر معنادارياست 4/0زیر » مربیان خصوصی«و » هاشهرداري«، »هاها، باشگاهتیم
 شود.رس) نیز غیرمعنادار محسوب میها و مدااطمینان، وزن عاملی یک متولی دیگر (دانشگاه درصد 

بیشتر از بار  1/0پذیر بر روي متغیر پنهان متولیان حداقلبار عاملی هر متغیر مشاهده 2با توجه به اینکه در ستون بارهاي عاملی متقاطع
داراي روایی تشخیصی در سطح سازه گیري مربوط به متولیان هاي اندازهباشد؛ مدلپذیر بر متغیر پنهان دیگر میعاملی همان متغیر مشاهده

، »کمیته ملی المپیک و پارالمپیک«چهار متولی  پذیر مربوط به متولیان مشخص شدباشند. با توجه به وزنهاي عاملی متغیرهاي مشاهدهنیز می
با » هاها و شهرستانانهاي ورزشی استها و هیاتفدراسیون«و » هاي تابستانیمدارس فوتبال و پایگاه«، »هاي ورزشی نظامیسازمان«

 اطمینان فعالیت معناداري در حوزه وظایف ذاتی خود دارند اما شش متولی دیگر فعالیت معناداري در حوزه وظایف خود ندارند.  درصد99

یکدیگر تاثیر هستند یعنی مستقل از یکدیگر نیستند و بر  3گیري انعکاسیهاي اندازهگیري مربوط به پیامدها از نوع مدلهاي اندازهمدل
آورده شده است. همانگونه که مشخص است تمام  5پذیر مربوط به پیامدها نیز در جدول دارند. وزن عاملی و بار عاملی متغیرهاي مشاهده

سطح  یینو تع هستند. از طرف دیگر؛ با توجه به مقادیر معناداري 4/0پیامدها داراي بار عاملی باالي پذیر در رابطه با متغیرهاي مشاهده
 پذیر مربوط به پیامدها معنادار است.ینان، وزن عاملی همه متغیرهاي مشاهدهاطم درصد  99 يمعنادار

 

 پذیرشاهدههاي مختلف براي بررسی و تحلیل متغیرهاي م. مقادیر نتایج آزمون5جدول

                                                 
1. T-Statistics 
2. Cross Loading 
3. Reflective Models 

اره 
شم

 

 پذیرمتغیرهاي مشاهده
Outer 
loadin

gs 

Outer 
weights 

T-
Statistics VIF 

Cross loadings نتیجه 
 پیامدها متولیان

ان
یر

ر ا
ش د

رز
ن و

لیا
متو

 

 معنادار 44/0 83/0 3984/1 63/5 5337/0 83/0 کمیته ملی المپیک 6
 معنادار 30/0 57/0 0907/1 32/3 2884/0 57/0 هاي ورزش بسیج، ارتش و نیروهاي مسلحسازمان 10
 معنادار 34/0 65/0 0727/1 82/2 2602/0 65/0 تابستانیهاي مدارس فوتبال، و امثالهم و پایگاه 8

ها و هاي ورزشی استانها و هیاتفدراسیون 4
 هاشهرستان

 معنادار 35/0 67/0 0487/1 23/2 2156/0 67/0

غیر  28/0 53/0 0273/1 94/1 1628/0 53/0 ها و مدارسدانشگاه 1
 معنادار

غیر  15/0 29/0 0014/1 44/0 0374/0 29/0 مربیان خصوصی 9
 معنادار

هاي هاي ورزش شهرداريها یا معاونتسازمان 5
 سراسر کشور

غیر  27/0 51/0 0082/1 32/0 0285/0 51/0
 معنادار

غیر  27/0 51/0 0001/1 09/0 0098/0 51/0 هاي ورزشیها و آکادمیها، باشگاهانواع تیم 7
 معنادار

دولتی و  هايادارات، کارخانجات و شرکت 3
 هاوزارتخانه

غیر  22/0 43/0 0018/1 44/0 -0421/0 43/0
 معنادار

غیر  30/0 57/0 0024/1 49/0 -0485/0 57/0 هاها و شهرستانوزارت ورزش و ادارات کل استان 2
 معنادار

در 
ش 

رز
ب و

طلو
ي م

ها
مد

پیا
ان

یر
ا

 

 تایید 69/0 45/0 ***** 30/26 1519/0 69/0 ایجاد اشتغال (مرتبط با ورزش) 11
 تایید 74/0 45/0 ***** 20/32 1512/0 74/0 بهبود متغیرهاي روانی 12
 تایید 81/0 45/0 ***** 90/42 1493/0 81/0 بهبود متغیرهاي زیستی 14
 تایید 80/0 41/0 ***** 94/48 1367/0 80/0 بهبود متغیرهاي اجتماعی 13
 تایید 70/0 38/0 ***** 68/23 1280/0 70/0 توسعه شهر میزبان و افزایش گردشگران 19
 تایید 69/0 36/0 ***** 20/20 1208/0 69/0 پیشگري و ترك مصرف دخانیات و مواد مخدر 15
 تایید 80/0 34/0 ***** 59/35 1153/0 80/0 اوقات فراغت سازيغنی 16
 تایید 69/0 34/0 ***** 89/22 1131/0 69/0 اتحاد ملی و افزایش غرور ملی 18
 تایید 70/0 33/0 ***** 40/22 1116/0 70/0 سازي در جامعهفرهنگ 21
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بیشتر از  0,1پذیر بر روي متغیر پنهان پیامدها حداقل با توجه به اینکه در ستون بارهاي عاملی متقاطع نیز بار عاملی هر متغیر مشاهده
گیري مربوط به پیامدها نیز داراي روایی تشخیصی در هاي اندازهباشد؛ مدلپذیر بر متغیر پنهان دیگر میبار عاملی همان متغیر مشاهده

پیامد مهم سیستم (صنعت)  11پذیر مربوط به پیامدها نیز مشخص شد باشند. با توجه به وزن عاملی متغیرهاي مشاهدهازه میسطح س
، بهبود متغیرهاي زیستی) 3، (بهبود متغیرهاي روانی) 2زایی، (اشتغال) 1ورزش در ایران به ترتیب باالترین بار عاملی به کمترین عبارتند از: (

) 7، (ري و ترك مصرف دخانیات و مواد مخدریپیشگ) 6، (افزایش گردشگران و توسعه شهر میزبان) 5، (یرهاي اجتماعیبهبود متغ) 4(
اخالقیات و روحیه تعاون و  ،توسعه معنویت) 10، (سازيفرهنگ) 9، (و افزایش غرور ملی ملیو انسجام اتحاد) 8، (اوقات فراغت سازيغنی

 . انوادهاستحکام کانون خ) 11و ( همکاري

 

  يریگجهینتبحث و 
ها در بخش هدف این تحقیق شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش در ایران و پیامدهاي مطلوب سیستم ورزش در ایران بود. یافته

وزارت ورزش و جوانان و ادارات «هاي ورزشی در ایران وجود دارند که عبارتند از: متولی براي خلق و توسعه انواع فعالیت 10کیفی نشان داد 
، »ها و مدارسدانشگاه«، »هاها و شهرستانهاي ورزشی استانها و هیاتفدراسیون«، »هاها و شهرستانورزش و جوانان استانکل و ادارات 

هاي ورزشی و ها و باشگاهتیم«، »کمیته ملی المپیک و پارالمپیک«، »هاي دولتی (ورزش پرسنل)ها و شرکتوزارتخانه«، »هاشهرداري«
و » مربیان خصوصی«، »هاي تابستانی (فصلی)مدارس فوتبال، بسکتبال، والیبال و امثالهم و پایگاه«، »می)هاي ورزشی (دائآکادمی

) و غفوري و 1397)، راسخ و همکاران (1397ها ضمن اینکه با نتایج تحقیقات بنار و همکاران (این یافته». هاي ورزشی نظامیسازمان«
ورزش همپوشانی دارد از جامعیت کاملتر و بیشتري برخوردار است. در بخش کمی تحقیق  ) در زمینه شناسایی متولیان1398همکاران (

مدارس «، »هاي ورزشی نظامیسازمان«، »کمیته ملی المپیک و پارالمپیک«اطمینان فقط چهار دسته از متولیان یعنی  %99مشخص شد با 
فعالیت معناداري » هاها و شهرستانهاي ورزشی استانها و هیاتفدراسیون«و » هاي تابستانیفوتبال، بسکتبال، والیبال و امثالهم و پایگاه

وزارت ورزش و «در حوزه وظایف خود دارند و شش متولی دیگر فعالیت معناداري در حوزه وظایف خود ندارند اگرچه باید داشته باشند. 
کشور دو متولی مهم ورزش در » ها و مدارسدانشگاه«چنین و هم» هاها و شهرستانجوانان و ادارات کل و ادارات ورزش و جوانان استان

 ها نشان داد درحال حاضر وضعیت مطلوبی ندارند. ایران هستند اما متاسفانه یافته
 هاي ورزشی بیان کرد: ) در رابطه با پتانسیل باالي وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونP1ها (یکی از مصاحبه شونده

 
اي رو شکل ها چه شبکه گستردهها و شهرستانزش و جوانان و ادارات کل و ادارات ورزش و جوانان استانشما ببینید وزارات ور"

استان و بیش از  32فدراسیون ورزشی فعال،  55ها هم همینطور، ما حدود ها و شهرستانهاي ورزشی استانها و هیاتدن! فدراسیونمی
اي فعال بشن، افراد توانمند و بادانش بکار هاي ورزشی به صورت شبکهزش و جوانان و هیاتهزار شهر در ایران داریم، اگر این ادارات ور

 "گرفته بشه و امکانات و بودجه مناسبی در اختیار اینا قرار داده بشه، تحول بزرگی در ورزش کشور ایجاد خواهد شد...
 

 نقش وزارت آموزش و پرورش در ورزش کشور بیان کرد: ) طی یک سخنرانی در رابطه با اهمیتP4ها (یکی دیگر از مصاحبه شونده
 

میلیون دانش آموز تکیه نکند و ورزش دانش آموزي را رقیب بداند، شاهد جهش و رشدي در سطح  12اگر ورزش کشور به خزانه "
واره مبنایی براي پیشرفت اند. ورزش مدارس همورزش همگانی نخواهد بود. همه کشورهاي مترقی، ورزش مدارس را مبنا و پایه قرار داده

توسعه معنویت و اخالقیات و روحیه تعاون و  20
 تایید 62/0 33/0 ***** 32/18 1096/0 62/0 همکاري

 تایید 66/0 26/0 ***** 156/17 0865/0 66/0 استحکام کانون خانواده 17
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ورزش قهرمانی در همه کشورها بوده است و در ورزش قهرمانی در ایران نیز اگر از ورزش دانش آموزي استفاده کنیم همانند والیبال 
ت دارد براي شاهد موفقیت خواهیم بود که البته اگر این حرکت در والیبال هم استمرار نداشته باشد از مسیر پیشرفت باز خواهد ماند. ضرور

کودکان گفتمان ملی با والدین برقرار شود و توجیه صورت گیرد تا از همان ابتدا کودکان به سمت ورزش و تحرك سوق پیدا کنند و نباید 
کار به جایی برسد که بدن کودك خشک شود تا نتوانند دیگر تحرك ورزشی داشته باشند که این غفلت هرگز جبران نخواهد شد. امروز 

مکان ورزشی و معلمان متخصص داریم و بنابراین امکان جهش وجود دارد به شرطی که صبر  3500ه ورزش دانش آموزي در حوز
 "استراتژیک و برنامه جامع داشته باشیم.

 
اما هاي ورزشی در ایران اگرچه فعالیت دارند همانگونه که به طور مختصر بررسی شد متولیان مهم و اصلی خلق و توسعه انواع فعالیت

) که بیان کرده بودند ادارات ورزش و جوانان 1397با نتایج تحقیق بنار و همکاران (ها با وضعیت مطلوب فاصله بسیاري وجود دارد. این یافته
 تواند این باشدها مهمترین نقش را در بین متولیان ورزش در استان گیالن دارند کامالً متضاد است علت این ناهمسو بودن میو شهرداري

استان ایران بوده است. نتایج تحقیقات  32) مربوط به یکی از 1397که تحقیق حاضر مربوط به کل ایران است اما تحقیق بنار و همکاران (
) نشان 1397) و مرعشیان و علیدوست قهفرخی (1392)، رشیدلمیر و همکاران (1395)، عبدالهی و سجادي (1395عباسی و همکاران (
هاي تحقیق حاضر نشان داد برخوردارترین متولیان ورزش و جوانان از امکانات و شرایط خوبی برخوردار هستند اما یافتهداده بود ادارات کل 

 ورزش در ایران در حوزه وظایف خود در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. 
، علیزاده )1397( همکاران و خادمی ،)1396( همکاران و شفیعی ،)1395( همکاران و نتایج تحقیقات بسیاري از جمله تحقیقات کشاورز

هاي روي فدراسیونهاي پیشنشان داد اگرچه فرصت )1398( همکاران و مقدم و سهرابیان )1398( همکاران و فرزان )،1398و همکاران (
هاي ند. با این وجود یافتههاي ورزشی در موقعیت تدافعی قرار دارند و امکاناتی کمی دارورزشی در ایران قابل توجه هستند اما اکثر فدراسیون

) بر نقش مثبت 1399هاي ورزشی نقش معناداري در حوزه وظایف محوله دارند. حالجیان و همکاران (تحقیق حاضر نشان داد فدراسیون
اداري هاي کشور نقش معنهاي ورزش شهرداريهاي تحقیق حاضر نشان داد سازمانسازمان ورزش شهرداري اصفهان تاکید داشتند اما یافته

) بیان کردند فساد اداري و رفتار سیاسی مانع انجام 1398در حوزه وظایف محوله ندارند و احتماالً همانگونه که دهقان بنادکی و همکاران (
 ها در حوزه ورزش شده است. وظایف ذاتی شهرداري

مدارس فوتبال، «تند، بخش خصوصی مثل ها منفعل هسها همچنین نشان داد هرچند متولیان ورزش در بخش دولتی و شهرداريیافته
مدارس فوتبال، «نقش پررنگی در ورزش ایران دارند. البته باید توضیح داد » هاي تابستانیبسکتبال، والیبال و امثالهم و همچنین پایگاه

شود بسیار چشمگیر است جابجا میاکثرًا فعالیت فصلی دارند ولی حجم کار و پولی که » هاي تابستانیبسکتبال، والیبال و امثالهم و پایگاه
اند. همچنین اگرچه و بسیاري از مدیران و معلمان مدارس ایران و برخی ورزشکاران نخبه پیشکسوت به این بازار پر زرق و برق وارد شده

ند رو به رشدي دارند. رسد رووضعیت مطلوبی ندارند اما به نظر می» هاي ورزشیها و باشگاهتیم«و » مربیان خصوصی«ها نشان داد یافته
اي و حرفهاي، نیمههاي ورزشی حرفهفعالیتی دائمی در طول سال دارند و شامل تیم» هاي ورزشیهاي ورزشی و آکادمیها و باشگاهتیم«

آل فاصله یط ایدهشوند که تعداد آنها در سراسر ایران بسیار زیاد است اما هنوز با شراهاي بدنسازي و ایروبیک میآماتور و همچنین باشگاه
 دارند.  

هاي ها بر توسعه انواع فعالیتها و شهرستانرسد علت تاثیرگذاري نامطلوب وزارت ورزش و جوانان و ادارات تابعه در استانبه نظر می
هایی که بر دولتبدنی در جامعه؛ مربوط به یک مدیر، یک وزیر یا یک دوره خاص نباشد. به عبارتی تا کنون نگاه رئوساي جمهور ایران و 

بدنی تربیتهاي بدنی در کشور نگاه ضعیفی بوده است و سازماناند به اهمیت و ضرورت توسعه و تحول در افزایش انواع فعالیتسر کار آورده
هاي رسمی و رویهگیري ساختارها اند بنابراین شکلها از اهمیت کمی براي آنها برخوردار بودهها و شهرستانسابق و ادارات تابعه در استان

سال اخیر انجام شده است باعث بوجود آمدن سیستمی لخت و کم خاصیت با امکانات و بودجه  40هایی که طی و غیررسمی و استخدام
ورزشی و استخدام و بکارگیري بدنی و علومهاي مختلف رشته تربیتفراوان شده است. البته در دهه اخیر با افزایش فارغ التحصیالن گرایش

ها، شرایط کمی تغییر کرده است ها و شهرستانهاي مختلف دولتی از جمله ادارات کل و ادارات ورزش و جوانان استانین افراد در سازمانا
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بدنی سابق به وزارت ورزش و جوانان امروزي تغییر پیدا کرده است اما هنوز افرادیکه سابقه طوالنی در این ادارات تربیتو حتی سازمان
ها هستند که این موضوع نیز تا حدودي باعث دلسردي نیروهاي ترل امور را در اختیار دارند و مانعی براي تحول در این سازماندارند کن

 شود. تحصیلکرده جوان تازه استخدام شده می
نات، مربی و معلم بدنی و ورزش با کمبود امکامند به فعالیتآموزان عالقهوضعیت در مدارس کمی متفاوت است و جمعیت عظیم دانش

آموزان که در دوران کودکی و نوجوانی در مدارس ایران با کمبود امکانات ورزشی مواجه ورزش متخصص روبرو هستند. خیل عظیم دانش
ستمر گذارند عالقه کمتري به انجام فعالیت بدنی مکنند و زمانیکه پا به دانشگاه میها پر میهستند اوقات فراغت خود را با سایر فعالیت

 بدنی دشوارتر از دوران مدرسه است. دهند و ترغیب آنها براي انجام فعالیتنشان می
برابر شده است و  5الی  3اند و بعضاً جمعیت شهرهاي بزرگ سال اخیر توسعه بسیار زیادي پیدا کرده 40همچنین شهرهاي ایران طی 

هاي بسیاري براي کسب و کارهاي خدماتی وده است و البته ظرفیتهاي شهري معطوف بها به توسعه زیرساختاکثر فعالیت شهرداري
ها خود بستر مهمی براي توسعه کسب و کارهاي هاي شهرها توسط شهرداريتوان نتیجه گرفت توسعه زیرساختخلق شده است. پس می

بدنی توسط بخش خصوصی هايیتها خواسته یا ناخواسته به توسعه فعالورزشی بخش خصوصی فرآهم کرده است. به عبارتی شهرداري
هاي بدنی آنقدر باال رفته است هاي شهرها براي توسعه انواع فعالیتاند. ظرفیتاند اما خودشان در این حوزه ضعیف عمل کردهکمک کرده

ها تحول بزرگی را در ها بسیار باالست و این پتانسیل نیز وجود دارد که شهرداريهاي ورزش شهرداريها و سازمانکه انتظارات از معاونت
اند خود را ها هنوز نتوانستههاي ورزش شهرداريها و سازمانهاي بدنی در شهرها بوجود آورند اما در حال حاضر معاونتتوسعه انواع فعالیت

 با رشد چشمگیر شهرنشینی در ایران همگام سازند. 
دولتی در ایران وجود دارد هاي مختلف دولتی و شبهبخش رسد سردرگمی عجیبی در بین متولیان ورزش دربه طورکلی به نظر می

هاي آموزان به فعالیتبطوریکه در یک بخش امکانات هست اما عزمی براي استفاده از امکانات نیست، در یک بخش عالقه خیل عظیم دانش
وب است اما عالقه مخاطبان به بدنی بسیار باالست اما مربی و امکانات ورزشی کافی نیست، در یک بخش امکانات تا حدودي مطل

گري در ورزش ایران تدریجاً از بخش دولتی درحال بدنی در مراحل قبلی زندگی از بین رفته است. درنتیجه این سردرگمی، متولیفعالیت
کند و می بدنی و علوم ورزشی پول دریافتهايانتقال به بخش خصوصی است. بخش خصوصی نیز در ازاي ارائه خدمات مرتبط با فعالیت

آید. البته باید توجه داشت اگرچه افزایش کسب و کارهاي بخش نتیجه آن اشتغالزایی در بخش خصوصی است که نکته مثبتی به حساب می
اي که پاسخگوي بخش قابل گري ورزش نکته مثبتی است اما بستر الزم براي فعالیت بخش خصوصی به گونهخصوصی در حوزه متولی

 تواند از زیر بار مسولیتی که دارد شانه خالی کند. باشد فرآهم نیست و بخش دولتی نمیاي از جامعه توجه
المللی این است که این نهاد مهم قابل حذف شدن نیست و کمیته بین» کمیته ملی المپیک و پارالمپیک«نکته قابل توجه در مورد 

هاي داند به همین دلیل این نهاد خواه ناخواه فعال است و سازماناین نهاد را نماینده خود در هر کشوري می IOCالمپیک و پارالمپیک یا 
المللی خود را باید با تایید این نهاد انجام دهند درنتیجه باید نقش معناداري در ورزش هر کشوري ورزشی هر کشوري تمام ارتباطات بین

 داشته باشد.
نکه ورزیدگی از الزامات نیروهاي مسلح است و کادر نظامی جامعه هدف کوچکتري نسبت به سایر جوامع هدف همچنین باتوجه به ای

 هاي ورزشی نظامی تاثیر معناداري در حوزه وظایف خود دارند. شوند سازماندیگر متولیان ورزش در ایران محسوب می
پیامدهاي مطلوب سیستم ورزش (صنعت ورزش) در ایران در نظر گرفته در بخش پیامدها نیز در مرحله کیفی پنج دسته کلی براي انواع 

بهبود «، »اشتغالزایی«مقوله به عنوان پیامدهاي اصلی درنظر گرفته شد که عبارتند از:  11شد اما با توجه به گستردگی و اهمیت مقوالت، 
پیشگیري و «، »عه شهر میزبان و افزایش گردشگرانتوس«، »بهبود متغیرهاي اجتماعی«، »بهبود متغیرهاي زیستی«، »متغیرهاي روانی

، »سازي در جامعهفرهنگ«، »ملی و افزایش غرور ملیاتحاد و انسجام«، »سازي اوقات فراغتغنی«، »ترك مصرف دخانیات و مواد مخدر
زاده و همکاران تایج تحقیقات فرجها با ناین یافته». استحکام کانون خانواده«و » توسعه معنویت و اخالقیات و روحیه تعاون و همکاري«
) همسو 2017) و ناي و همکاران (2015)، جیجون (2014)، لی و یی (1393)، احمدزاده و همکاران (1398)، خطیبی و همکاران (1394(

ا نتایج تحقیق مهمترین پیامد مطلوب سیستم ورزش در ایران است که ب» اشتغالزایی«هاي بخش کمی نشان داد است اما همانگونه که یافته
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) کامالً همسو است. بعد از اشتغالزایی؛ بهبود متغیرهاي روانی و زیستی؛ که نتیجه فوري و مستقیم ورزش کردن 1398رغبتی و همکاران (
 باشند؛ مهمترین پیامدهاي مطلوب بودند. به هرحال اگرچه برخی پیامدها بیشتر موردهاي ورزشی میبراي فرد مشارکت کننده در فعالیت

اند اما باید توجه داشت که همه پیامدهاي صنعت و سیستم ورزش براي هر کشوري از جمله ایران بسیار مهم و حیاتی هستند. از توجه بوده
هاي آنها رو باید متولیان ورزش در کشور بیشتر مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند و اصالحات الزم در جهت بهبود روندها و فعالیتهمین

 د. انجام شو
هاي بسیاري هستند که در چهار بخش دولتی، عمومی، خصوصی باتوجه به مطالبی که بیان شد متولیان ورزش در ایران افراد و سازمان

شوند. متولیان بخش دولتی بر خالف انتظار وضعیت قابل قبولی در حوزه وظایف محوله ندارند که مساله بسیار قابل بندي میو نظامی دسته
آموزش و پرورش و آموزش «، »هاها و شهرستانوزارت ورزش و جوانان و ادارات کل و ادارات ورزش و جوانان استان«است.  تامل و مهمی

هایی هستند که قانوناً وظایف از جمله سازمان» هاشهرداري«و » هاها و شهرستانهاي ورزشی استانها و هیاتفدراسیون«در کنار » عالی
هاي ورزشی سایر متولیان اصلی در ایران فعالیت هاي ورزشی دارند اما متاسفانه جزء فدراسیونوسعه انواع فعالیتبسیاري در قبال خلق و ت

اي که دولت از طریق وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی هاي ورزشی در حد بسیار باالیی به بودجهقابل قبول و مطلوبی ندارند. فدراسیون
ها نیز تا کند وابسته هستند. با توجه به اینکه در ایران بیش از هزار شهر وجود دارد اکثر شهرداريپرداخت میالمپیک و پارالمپیک به آنها 

ها و هاي ورزشی استانحد بسیار باالیی به دولت وابستگی مالی دارند؛ اگرچه در شهرهاي بزرگ تا حدي استقالل مالی وجود دارد. هیات
اي که دولت و وزارت ورزش و جوانان از طریق ادارات کل و ادرات ورزش و جوانان یی به امکانات و بودجهها نیز در حد بسیار باالشهرستان

دهد وابسته هستند. بنابراین دولت و وزارت ورزش و جوانان باید نقش فوق العاده پررنگی در بین استان و شهرستان در اختیار آنها قرار می
هاي بدنی و پیامدهایی که و نگاه رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان به خلق و توسعه انواع فعالیتمتولیان ورزش در ایران داشته باشند 

هاي در پی دارند بسیار مهم است و اگر این نگاه ضعیف باشد یا دانش و توانمندي الزم براي رسیدن به پیامدهاي مطلوب از طریق روش
 شود. هاي جدي مواجه میچالشصحیح وجود نداشته باشد کل سیستم ورزش ایران با 

هاي ها ازجمله شبکهتوانند از طریق رسانهبه منظور تحول در وضع موجود، ورزشکاران نخبه و نخبگان دانشگاهی علوم ورزشی می
ش و هاي دولتی و نهادهاي حکومتی مثل رئیس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر علوم، وزیر آموزاجتماعی و رسانه ملی بر سازمان

 گر باشند. پرورش و مجلس شوراي اسالمی تاثیرگذار باشند و براي تحول وضعیت موجود مطالبه
برند و ضرورت دارد هاي مختلف دولتی متولی ورزش در سردرگمی عجیبی به سر میهمچنین همانگونه که توضیح داده شد بخش

هاي هاي بخشاي الزم براي استفاده از منابع، امکانات و ظرفیتهشورایی وجود داشته باشد یا نظام جامعی تدوین گردد تا هماهنگی
مختلف متولی در ورزش ایران انجام شود و باتوجه به اینکه پیش از این شوراي عالی ورزش در دولت تعریف شده است و بحث نظام جامع 

و همچنین تدوین » شوراي عالی ورزش«گراي لرسد رهبري تحوباشد لذا به نظر میورزش نیز در بین دانشگاهیان علوم ورزشی مطرح می
و پیگیري اجراي آن به منظور هماهنگی، انسجام و تحول در سیستم ورزش ایران در این خصوص تحول » نظام جامع ورزش«و تصویب 

یف متولیان آفرین باشد. در طرح نظام جامع ورزش ایران و یا مصوبات شوراي عالی ورزش باید به طور شفاف و مختصر اهداف و وظا
ها و دهگانه کشور تعیین، مشخص و هماهنگ شوند و به منظور ارزیابی عملکرد و تاثیرگذاري این متولیان بر جامعه هدفشان، شاخص

گیري مشخصی تعیین گردد و به طور مداوم و با تحقیقات مستقل، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و اقدامات اصالحی معیارهاي قابل اندازه
  برداري را داشته باشند.نظیر صنعت ورزش حداکثر بهرهزم انجام شود تا درنتیجه همه این اقدامات، جامعه و حاکمیت از  همه پیامدهاي بیال
 

 

 تقدیر و تشکر

 .ندینما يسپاسگزار همکاري در فرآیند تحقیقشوندگان به خاطر از همه مصاحبه دانندینگارندگان بر خود الزم م
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