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 کیدهچ
 ساختاری سازیمدل از استفاده با ایران کشور در ورزشی فقرزدایی موانع حاضر با هدف بررسی پژوهش

حاضر  پژوهش یآمار ةجامع. بود تحلیلی -فیتوصی های. این مطالعه ازنوع پژوهشتفسیری انجام شد

ص مسائل خصوهای سیاست تجربة کافی و دانش مناسب درکه در عرصه بودند مدیریت ورزشی خبرگان

 23که شامل بود ال سؤ 23با ساخته پژوهشگر یانامهپرسش پژوهشابزار . ندتداشمربوط به فقر در ورزش 

از روش تحلیل عاملی نامه با استفاده پرسش ایوایی سازهر بود. رانیدر کشور ا یورزش ییفقرزدامانع 

روند  یتمام. شد دییأکرونباخ ت یآلفا ةبا استفاده از محاسب زینامه نپرسش نیا ییایپا. اکتشافی تأیید شد

نشان یج نتا انجام گرفت. اس و میک مک.اس.پی.اس یافزارهاحاضر در نرم پژوهش یهاداده لیتحلوهیتجز

وجود ، کشور نیرنشیها به ورزش در مناطق محروم و فقخانواده نکردنتوجهجمله موانع از برخیداد که 

بود ن، مناطق نیدر ا یعیمعضالت طب یبرخ جادیمناطق محروم و ا یدر برخ ییایو جغراف یعیطب راتییتغ

 یتمام ةدرخصوص استفاد یضعف فرهنگ، نیرنشیورزش در مناطق محروم و فق ةدر حوز یآموزش یهابرنامه

از  تیجهت حمادر یدیو تول یصنعت یواحدها نبود، نینش ریحاضر در مناطق محروم و فق یهااقشار و گروه

توسعه  ةکشور به مقول یارشد ورزش رانیمد نکردنتوجهو  کشور نینشریورزش در مناطق محروم و فق

دند که سبب ایجاد ه متغیرهای مستقل اصلی مشخص شدر گرو کشور نیرنشیورزش در مناطق محروم و فق

 .شوندگیری سایر موانع میو شکل

 

 ، روستایی، عدالتورزشفقرزدایی، محرومیت، کلیدی:  واژگان
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 مقدمه
ساز تأمین و تربیت نیروی انسانی سالم و تندرست، عنوان زمینهبدنی و ورزش بهتوسعة تربیت ،امروزه

های ملی مستلزم رعایت زش در برنامهرود. شمول ورشمار میوسعة ملی بههای تبخشی از برنامه

، تجاری، بروجردی علوی، امامی و همة جوانب، آثار و کارکردهای این پدیده در جامعه است )قاسمی

های بدنی و ورزش برنامهنهادهای مختلف بخش تربیت ،های گذشته(. در سال138، 1391 امیری،

ز کارایی الزم ا هماهنگی و انسجام کافی نبوددلیل اما به ؛اندکرده طراحی و اجرارا متعددی 

ف رسد این ناکامی بعد از تدوین طرح جامع ورزش نیز ادامه دارد. شكانظر میو به اندبرخوردار نبوده

که از امكانات و منابع  دهدنشان می بدنیشدن دانش تربیتعمیق بین نظر و عمل غیرکاربردی

ترین عنوان عمدهبه ورزش به ،امروزه (.166، 2016 ،1وببرداری نشده است )درستی بهرهموجود به

های احزاب و نهادهای اجتماعی مانند سازمان و هاند. نهادهای سیاسی مانند دولتنگرابزار تربیت می

 گیرندعنوان ابزار هدایت عامه بهره میرهنگی و دینی در غرب، از ورزش بهآموزشی، ف غیردولتی،

توانند اند به کمك ورزش میها دریافتهدولت(. 910، 2016، 2کریم)آدوم، دی کونینگ، بیتوگو و 

کشورهای  نو است. یاشند. این چنین طرز تلقی از ورزش نمودتری داشته بشهروندان همراه

هماهنگی و کنترل شهروندان  ،برای هدایت یورزش را ابزاری بسیار قدرتمند یصنعت ةپیشرفت

 های پررونق اقتصادی برای ایجاد اشتغال بوده استیطهحال، ورزش یكی از حدرعین .دانندمی

ای از تقاضاهای بدنی و ورزش، زنجیرهدم به تربیت. با افزایش استقبال مر(28، 2016، 3)دارنل

اثر افزایش تقاضای رد ،واقعشود. دراقتصادی مختلف پدیدار میهای مستقیم و غیرمستقیم در بخش

توان آید که به کمك آن میوجود میشود و ضریبی بهمیاد ملی افزوده میزان اقتص هزش بور

 بر اقتصاد ملی اثر مستقیم یا غیرمستقیمدریافت که واحد اقتصادی در ورزش به چه میزان 

ورزشكاران  هستند. ورزش قهرمانی ةیكی از ارکان اصلی توسعای ورزشكاران حرفه گذارد.می

ورزشی است،  ةفروش کاالی خود که مهارت در رشت برایهای بهتر دنبال راهبه ای معموالًحرفه

 ،تبع آنورزشی و به ةارتقای رشت موجبور مستقیم و غیرمستقیم ط. این ورزشكاران بههستند

سنگینی درقبال  ةوالن ورزش کشور وظیفئدر این مورد، مس .شوندارتقای ورزش قهرمانی می

 این ورزشكاران بسیار مهم است فعالیتگونه ورزشكاران دارند. ایجاد محیطی مناسب برای این

 (.123، 2017، 4)جیولیانوتی، کولیسون، دارنل و هوی
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مختلفی به گسترش آن اقدام کنند؛ اما  ورزش سبب شده است تا در جوامع اهمیت توسعة

است تا  زات در ارتباط با ورزش سبب شدهها، نیروی انسانی و تجهینبود عدالت در برنامه ،بیندراین

تواند به میر تمامی نقاط شهری ورزش دعادالنة  شی در برخی مناطق شكل گیرد. توسعةرزفقر و

(. 47، 2017، 1)دیگارسی، کنایت، رودگرس و کالرک منجر شودصورت یكپارچه توسعة جوامع به

جمله رشد اجتماعی، ها ازتواند به رشد این مناطق در سایر عرصهورزش در مناطق محروم می توسعة

جمله مناطق نیافتن ورزش در برخی مناطق ازتوسعهبراین، منجر شود. افزون و اقتصادیفرهنگی 

 ،رواین. ازهای پزشكی و بهداشتی شودشمار در حوزههای مالی بیتواند سبب بروز خسارتمحروم می

های منسجم و های توسعه در ورزش نیازمند برخورداری از برنامهجهت گسترش برنامهها دردولت

شاهد وجود  ،کشور ایران با توجه به وسعت زیاد (. در21، 2000، و همكاران 2دالنه هستند )لیونزعا

اقتصادی  حاضر با مشكالت بهداشتی، درمانی،مناطق محروم بسیاری هستیم که این مناطق درحال

همگانی، آموزشی،  های ورزشی در سطحو فرهنگی مواجه هستند. این درحالی است که از ظرفیت

بسیاری از  ،مثالعنوانخوبی برای بهبود این مناطق اقدام کرد؛ بهتوان بهای میرمانی و حرفهقه

اول فوتبال جهان  اند با استعدادیابی مناسب به سطحورزشكاران فوتبال در کشور برزیل توانسته

( 2002) 4هامپل، آون و لسلی ،(. همچنین29، 2014، 3دهوالندادست یابند )فونتس، فوتنس و 

که نبود  کنندزندگی میاسكاتلندی در مناطق محروم  هزار کودک 210که حدود  اشاره کردند

های پزشكی برای آنان ای در زمینهمشكالت عمدهورزشی برای آنان سبب شده است  امكانات

برای توسعة مناسب ورزش در هر کشور د. ندولت داشته باش های گزافی برایهزینهوجود آید و به

های مختلف شكل مناسبی توجه و تأکید داشت. نتایج بررسیهای ورزش بههریك از مؤلفه ید بهبا

 نداردیط متعادل و برابری شرا، لف ورزشیها و ابعاد مختدهد که توجه و تأکید بر مؤلفهنشان می

عامل مهم تفریحات سالم برای عموم افراد جامعه و  بةمثااهمیت ورزش به(. 195، 2004، 5چاپلین)

گذاران و بسیج سیاستریزی مناسب که نیازمند برنامهها برای مشارکت در ورزش است هدایت آن

عنوان سبك زندگی افراد جامعه و ایجاد ترویج ورزش به د برایهای موجوامكانات و زیرساخت ةهم

 کرد خوبی درکتوان بهمی ،رو؛ ازاین(56، 2010دارنل، ) فرهنگ سالمت و تندرستی در جامعه است

ای است. هر جامعه ه مناطق محروم یكی از اهداف عالیجملکه گسترش ورزش در تمامی مناطق از

خوبی درک زشی در کشور ما در برخی مناطق بهفقر ور لزوم توجه به مقولةحالی است که این در

                                                           
1. De Garce, Knight, Rodgers & Clark 

2. Lyons 

3. Fontes, Fontes & DeHollanda 

4. Humpel, Owen & Leslie 

5. Chapin 



 1397، مهر و آبان 50مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                               66
 

ورزش سانی، مادی و تجهیزاتی در عدالت در استفاده از منابع انشود. این مسئله ناشی از نبود می

اندکی به بررسی  هایاس که سبب نبود توزیع مناسب ورزش در کشور شده است. در پژوهش

( در پژوهش خود اشاره 2000) 1فقرزدایی در ورزش پرداخته شده است. کوالتر، آلیسون و تایلور

ها در های دولتمدت سبب کاهش هزینهتواند در درازورزش در مناطق محروم می کردند که توسعة

 . ها در این مناطق شودی عرصهتمام

وانع به م هااند. در برخی پژوهشبرخی مطالعات موانع فقرزدایی ورزشی را بررسی و تحلیل کرده

 ی و نبود افراد متخصص اشاره شده استجمله نبود مدیران بوممربوط به نیروهای انسانی از

وانع مدیریتی مات نیز دربارة در برخی مطالع(. 2017، 2واندرمرسچن، وان ریجنمورتل و اسچردر)

فعلی فقر ورزشی در مناطق  جهت شناسایی وضعیتای درپوشش رسانهبحث شده است. نبود 

های ورزشی در این مناطق خصوص برنامهیابی و نظارت مناسب درنبود ارزش محروم و همچنین،

؛ 2012، و همكاران 3نکوهاشاره شده است ) هابه آن هااند که در برخی پژوهشازجمله موانعی بوده

رامر، الکرولد، استرونكس و ؛ ک2017، و همكاران 4وان میدلكوپ ؛2014فریدمن و همكاران، 

(، 2008) 6گیرگینوو و هیلزهای براین، در برخی مطالعات ازجمله پژوهش(. افزون2017، 5کونست

( به 2017) 7مككوردیهودگی، کانترز، فورنریس، بوکارو و سایر ( و2017واندرمرسچن و همكاران )

نبود ضرورت و دغدغه راستای مزایای ورزش، درها جمله آگاهی پایین خانوادهموانع فرهنگی از

های نداشتن دولت درخصوص ظرفیتآگاهی، و همچنینورزش در مناطق محروم  ةدرجهت توسع

نیز موانع شاره شده بود. در برخی از مطالعات ورزش در ابعاد مختلف ا مناطق محروم در توسعة

بودند  بحث و بررسی شدهدر ورزش  یو انسان یمنابع مال عینبود عدالت در توزجمله زیرساختی از

های پژوهش ،(. همچنین2016و همكاران،  9؛ نوگورا2007، 8کینتاری و موتریاالوای، کریك، مك)

ورزش در  ةتوسع ژهیو یتیحما نیفقدان قوانجمله ه بررسی موانع حقوقی و قانونی ازب یمعدود

(. با توجه به مطالعات 2004، 10فریدمن، آندروز و سیلكاند )اشاره داشته نیرنشیمناطق محروم و فق

های جامع در کشور ایران با توجه به شرایط و ویژگی هایشده در این حوزه، نبود پژوهشانجام

                                                           
1. Coalter, Allison & Taylor 

2. Vandermeerschen, Van Regenmortel & Scheerder 

3. Cohen 

4. Van Middelkoop 

5. Giulianotti, Collison, Darnell & Howe 

6. Girginov & Hills 

7. Hodge, Kanters, Forneris, Bocarro, & Sayre-McCord 

8. Ellaway, Krik, Macintyre & Mutrie 

9. Nogueira 

10. Friedman, Andrews & Silk 



 67                                                                                                 ایران  در ورزشی فقرزدایی موانع تحلیل
 

فقرزدایی ه در مسیر کشور ایران ک براین، برخی موانع ویژةشود. افزونخوبی مشاهده میمتفاوت به

های های متفاوت پژوهشمحیط د. طبیعی است کهندارنیاز به شناسایی و بررسی تأثیرگذار هستند، 

ها در این تماعی و اقتصادی کشور، لزوم توسعة پژوهششده با محیط فرهنگی، سیاسی، اجانجام

 .کندخوبی نمایان میحوزه را به

لمی در این حوزه به تقویت های عبا بررسیت نیاز اس معهبه کارکردهای ورزش در سطح جا با توجه

. با توجه به گستردگی ایران، ایجاد برخی مناطق ها درزمینة فقرزدایی در ورزش اقدام شودفعالیت

 ، تالش درجهت رفع فقر در حوزة ورزشیبینوم از منظر ورزشی امری بدیهی است. دراینمحر

پژوهش درزمینة علل بروز فقر ورزشی . ی در این حوزه استکافی علم نیازمند برخورداری از شواهد

در  هاانجام پژوهش. ی مناسب در مسیر توسعة فقرزدایی استفاده شودراهنماعنوان یك تواند بهمی

فقرزدایی  در حوزةعلمی تقویت شواهد سازی در این حوزه به گاهبهبود آ برتواند عالوهاین حوزه می

ی و ریزبرنامهدر سبب سهولت شناسایی برخی موانع، بر عالوه لهسئشود. این م منجر در ورزش

دهد که خأل نشان می شدههای انجامپژوهش بررسی براین،افزون .شوددر این حوزه می اقدامات

 خصوص در ایران وجود دارد. پژوهشی ناشی از کمبود مطالعات در حوزة فقرزدایی ورزشی، به

ورزش در  یر توسعة. انجام هزینه در مسازپیش الزم استبیش ورزش کشوردر لزوم فقرزدایی  

اشتغال در این  های گزاف در مسیر بهداشت، فرهنگ وجویی هزینهبه صرفه تواندمناطق محروم می

ها در مسیر فقرزدایی در ریزیبرنامهمشاهده است که فقدان خوبی قابل، بهروزاینا مناطق منجر شود؛

کشور ایران را با است  ر این حوزه شده است که سبب شدهجدی د سبب بروز خطرهایورزش 

از روش  ، برای بررسی موانع فقرزدایی ورزشیحاضر در پژوهش. های جدی مواجه کندآسیب

شناسایی عوامل و موانع، به  برزی ساختاری تفسیری استفاده شده است. این روش عالوهسامدل

فقرزدایی ورزشی موانع کردن بندیسطح ،حاضر در پژوهش پردازد.موانع میوامل و این ع بندیسطح

موانع  دیگر،عبارتگیری سایر موانع هستند. بهسبب شكل خص کند که کدام موانعتواند مشمی

بر روش عالوه. این شودخوبی شناسایی میسطة این روش بهوارساختی در رفع فقرزدایی ورزشی بهزی

از  هد. با توجه به اینكه برخی موانعدمهم و ضروری را نشان می موانع یالب مدلقایی موانع، درشناس

یر فقرزدایی موانع اصلی در مس این روش با توجه به فرایند خودد، نگیردرون سایر موانع شكل می

دهد توجه قرار صورت مؤثری موانع اصلی را موردتواند بهله میکند. این مسئورزشی را شناسایی می

، روایناز شده انجام داد؛ی را درخصوص رفع موانع شناساییریزی مناسبان برنامهتا از این طریق بتو

استفاده از روش  بر، عالوهرانیدر کشور ا یورزش ییموانع فقرزداحاضر با هدف بررسی  پژوهش

دایی ورزشی در کشور که موانع فقرز در پاسخ به این سؤال داردسیری سعی سازی ساختاری تفمدل

 ؟بندی آنان چگونه است؟ و رتبهتندایران چه هس
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 پژوهش شناسیروش
 ةجامعد. صورت میدانی انجام شی است که بهتحلیل -توصیفی هایپژوهش حاضر ازنوع پژوهش

های سیاست تجربة کافی و دانش که در عرصه بودند مدیریت ورزشی ةحوز خبرگان پژوهش یآمار

نفر  17برفی، اساس انتخاب گلولهبرل مربوط به فقر در ورزش داشتند. ئخصوص مسامناسب در

اساتید مدیریت ورزشی آگاه در برخی شده خبرگان شناسایی .عنوان نمونة پژوهش مشخص شدندبه

که در بودند های مدیریت برخی اساتید سایر حوزه ،گذاری در ورزش و همچنینفقر و سیاست حوزة

شناختی های جمعیتویژگی جدول شمارة یك .و محرومیت در ورزش تخصص داشتند فقر زةحو

 دهد. را نشان می خبرگان پژوهش

 
 شناختی خبرگان پژوهشهای جمعیتویژگی -1جدول 

 تخصص سمت سابقة شغلی مدرک تحصیلی خبرگان

 گذاری سالمتسیاست علمیعضو هیئت سال 10 دکتری 1خبرة 

 شناسیجامعه کارشناس سازمانی سال 7 ارشدکارشناسی 2خبرة 

 مدیریت ورزشی علمیعضو هیئت سال 15 کترید 3خبرة 

 مدیریت دولتی مدیر سازمانی سال 15 ارشدکارشناسی 4خبرة 

 گذاری عمومیسیاست کارشناس سازمانی سال 10 دانشجوی دکتری 5خبرة 

 علوم سیاسی علمیعضو هیئت سال 12 دکتری 6خبرة 

 مدیریت دولتی علمیعضو هیئت سال 11 دکتری 7خبرة 

 مدیریت منابع انسانی علمیعضو هیئت سال 9 دکتری 8 خبرة

 بدنی و علوم ورزشیتربیت کارشناس سازمانی سال 13 کارشناسی 9خبرة 

 گذاری سالمتسیاست علمیعضو هیئت سال 10 دکتری 10خبرة 

 شناسی سیاسیجامعه علمیعضو هیئت سال 10 دکتری 11خبرة 

 مدیریت ورزشی علمیعضو هیئت سال 15 دکتری 12خبرة 

 مدیریت ورزشی علمیعضو هیئت سال 12 دکتری 13خبرة 

 گذاری عمومیسیاست مدیر سازمانی سال 15 دانشجوی دکتری 14خبرة 

 مدیریت ورزشی مدیر سازمانی سال 12 دانشجوی دکتری 15خبرة 

 گذاری عمومیسیاست علمیعضو هیئت سال 5 دکتری 16خبرة 

 گذاری سالمتسیاست علمیو هیئتعض سال 7 دکتری 17خبرة 

 

در  یورزش ییفقرزدامانع  23که شامل بود ال سؤ 23با ساخته پژوهشگر یانامهپرسش پژوهشابزار 

الب روش قها، درمطالعة جامع منابع شناسایی شدند و پس از بررسیاساس که بر بود رانیکشور ا

الب بررسی مبانی نظری پژوهش قانع درم 12ابتدا  ،منظوربدین. دلفی این موانع شناسایی شدند
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از منظر دیگر مانع  11اول، تعداد  در مرحلة روش دلفیبا بررسی و انجام  ،و سپس شناسایی شدند

هستند که از منظر  یجمله موانعمانع از 11این  .شده اضافه شدندخبرگان به موانع شناسایی

 در دوم روش دلفی، ، در مرحلةسپس .های کشور ایران هستندمربوط به شرایط و ویژگی خبرگان

عنوان موانع فقرزدایی مانع به 23این  ،نهایتنظر داشتند و درخبرگان اتفاق شدهمانع شناسایی 23

، منظوربدین. ، روش دلفی در پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شدبنابراین شدند؛ ورزشی مشخص

و پس از بررسی  ند، طراحی شدنده بودشدهای پژوهش که شامل موانع شناسایینامهابتدا پرسش

برای خبرگان ارسال شدند و پس از اعمال نظر  هانامهنوشتاری، این پرسش ها ازحیثنامهپرسش

شد و این دوم به خبرگان ارسال  در مرحلة ،شدهنامة حاوی موانع شناساییپرسش ،نهایتآنان، در

 .موانع ازنظر آنان تأیید و نهایی شد

سازی ای با توجه به روش مدلساختهنامة پژوهشگرالب پرسشقشده درشناسایی ، موانعنهایتدر

 ییوار .پردازد، بررسی شدندشده میشناساییی موانع دوبهة دوساختاری تفسیری که به مقایس

 ،نیهمچن. شد یبررس یدانشگاه دیاساتتن از  هفت هایبا استفاده از نظر نامهشپرس نیا ییمحتوا

 دییتأ 2آر.وی.و سی 1آی.وی.سی یسنجییروا هایبا استفاده از فرم زین یایحتوم ییخصوص روادر

 برابر باآی .وی.سیو مقدار  99/0 برابر با نفر(هفت ) دیبا توجه به تعداد اسات آر.وی.سی. مقدار شد

نامه با پرسش ، روایی سازةهمچنین. شد دییأتابزار ما  اییمحتو ییروا ،نیبنابرا ؛دست آمدبه 99/0

از  یبردارحجم نمونه تیکفا یبررس رایابتدا ب. از روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شداستفاده 

دست هب 940/0آزمون  نیا زانیاستفاده شد که م 3نیالك -رییم -زریک یبردارنمونه تیآزمون کفا

 نیب یهمبستگمشخص شود  نكهیا یبرا ،است. سپس میزان این آمارهبودن آمد که نشانگر مناسب

آزمون در  نیا جیکه نتا استفاده شد 4از آزمون بارتلت ست،ین رصفبا مواد آزمون در جامعه برابر 

)موانع  انعم تحلیل عاملی نشان داد که درمجموع، پنج نتایج دار شد.امعن نانیدرصد اطم 99سطح 

درصد از  528/75ی( تمدیریتی، موانع فرهنگی، موانع انسانی، موانع حقوقی و قانونی و زیرساخ

بندی و دسته عاملی مربوط به هر مانعنتایج بار دو ند. جدول شمارةگرفتها را در برواریانس کل سؤال

 دهد.موانع را نشان می

 

                                                           
1. CVI 

2. CVR  

3. KMO 

4. Bartlett's Test  
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 طورکه ذکر شد،همان .شد دییأت بازآزماییمیزان  ةبا استفاده از محاسب زینامه نپرسش نیا ییایپا

سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. این روش یك رای انجام این پژوهش از روش مدلب

مرتبط در یك مدل همهای از عناصر مختلف و بفرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه

دادن به به ایجاد و جهت (. این روش53، 1974، 1شوند )وارفیلدمند جامع ساختاردهی مینظام

ترین (. یكی از اصلی535، 2006، 2)فایسال کندمیان عناصر یك سیستم کمك مییچیده روابط پ

که همواره عناصری که در یك سیستم اثرگذاری بیشتری بر سایر  استهای این روش آن منطق

دست هب شناختیروشلی که با استفاده از این برخوردارند. مد یشتریاز اهمیت ب ،عناصر دارند

دهد مطالعاتی را نشان می ةا موضوع پیچیده، یك سیستم یا حوزله یئاز یك مس آید، ساختاریمی

سازی توانیم بگوییم که مدلنتیجه، میدر ؛(536، 2006 )فایسال، استشده طراحیدقتاکه الگویی ب

ن عناصر مختلف یك سیستم فراهم خصوص روابط میاتنها بینشی را درساختاری تفسیری نه

محتوایی  ةهم )بسته به نوع رابط ثیرگذاری عناصر برأری را مبتنی بر اهمیت و تساختا بلكه کند،می

 زیرا، ؛گذارد. این روش تفسیری استیش مینمابهرا و نمایشی تصویری  کندشده( فراهم میتعریف

که آیا روابطی میان این عناصر وجود دارد یا خیر. این روش  کندوت گروهی از افراد تعیین میقضا

ای از متغیرها پیچیده ةساختار سرتاسری است که از مجموع اساس روابط یك ؛ زیرا،ی استساختار

یك  ةسازی ساختاری تفسیری تجزیاصلی مدل ةد. ای(95، 1391)ناوران،  استخراج شده است

 ا هدفعملی و دانش خبرگان ب ةیستم )عناصر( با استفاده از تجربسسیستم پیچیده به چند زیر

 گام ارچه یمدل دارا نیا .(85، 1393)ابراهیمی،  استختاری چندسطحی ساخت یك مدل سا

 .است

 تعاملی ساختاریایجاد ماتریس خود -اول امگ

)منظور از  شدهتریس خودتعاملی ساختاری الزم است وابستگی تمام عناصر شناساییما ةتهی برای

 ییفقرزدا رینع در مسما 23حاضر  شده است که در پژوهشعناصر در این گام، موانع شناسایی

از چهار نماد به  ،منظورین. بدشونددو بررسی بهصورت دو، به(شناسایی شدند رانیدر کشور ا یورزش

 :شودشرح زیر استفاده می

V اگر معیار :i  فقط بر معیارj گذارد؛ثیر میتأ 

X اگر هم معیار :i  وj  و هم معیارj  بر معیارi گذارد؛ثیر میتأ 

A معیار : اگر فقطj  بر معیارi گذارد؛ثیر میتأ 

O :ر ثیرگذاری میان دو معیاأت ةاگر هیچ رابطi  وj .وجود ندارد 

                                                           
1. Warfield 

2. Faysal 
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 ابییآوردن ماتریس دستدستبه -دوم گام

حسب قواعد باال به صفر و یك تبدیل شوند. بریابی باید نمادهای آوردن ماتریس دستدستبه برای

 .ا کردتوان به ماتریس موردنظر دست پیدزیر می

( در ماتریس خودتعاملی jو ستون  i( )محل برخورد ستون سطر j ،iکه ورودی )درصورتی •

( صفر i ،jپذیری یك و در ورودی )( در ماتریس دسترسj ،iباشد، در ورودی ) Vساختاری 

 شود؛قرار داده می

ی ( در ماتریس خودتعاملjو ستون  i( )محل برخورد ستون سطر j ،iکه ورودی )درصورتی •

( یك قرار داده i ،jپذیری صفر و در ورودی )( در ماتریس دسترسj ،iباشد، در ورودی ) Aساختاری 

 شود؛می

( در ماتریس خودتعاملی jو ستون  i( )محل برخورد ستون سطر j ،iکه ورودی )درصورتی •

ار داده ( یك قرi ،jپذیری یك و در ورودی )( در ماتریس دسترسj ،iباشد، در ورودی ) Xساختاری 

 شود؛می

( در ماتریس خودتعاملی jو ستون  i( )محل برخورد ستون سطر j ،iکه ورودی )درصورتی •

( صفر قرار i ،jپذیری صفر و در ورودی )( در ماتریس دسترسj ،iباشد، در ورودی ) Oساختاری 

 شود.داده می

با هم ( jو  i)پذیری اگر الفتن خاصیت انتقگرآوردن ماتریس دستیابی اولیه، با درنظردستاز به پس

 و هم در ارتباط هستند با( iو  k) گاهبا هم رابطه داشته باشند، آن( jو  kنیز )در ارتباط باشد و 

 . دیآیدست مبه یینها یابیدست سیماتر

 تعیین سطح و ماتریس استاندارد -سوم گام

 ةابی )خروجی( و مجموعقابل دستی ةن سطح، با استفاده از ماتریس دستیابی مجموعتعیی برای

هر متغیر شامل متغیرهایی  یخروج ةموعشود. مجیم نییتع ریهر متغ ی( برای)ورود ازینشیپ

شود نیاز شامل متغیرهایی میپیش ةها رسید و مجموعتوان به آنطریق این متغیر میشود که ازمی

 نیاز برای هرو پیش یوجخر ةن متغیر رسید. پس از تعیین مجموعتوان به ایها میطریق آناز هک

د. در اولین نشوبرای هر متغیر شناسایی می یو خروج یورود ةمتغیر، عناصر مشترک در دو مجموع

و عناصر مشترک آن کامالً  یخروج ةدارای باالترین سطح است که مجموعتكرار متغیری  ،جدول

متغیرهای  ةبا بقی و کنیممیها را از جدول حذف باشند. پس از تعیین این متغیرها آن نیكسا

دهیم. در جدول دوم نیز همانند جدول اول متغیر سطح دوم را جدول بعدی را تشكیل می هماندباقی

استاندارد  سیماتر ،. سپسمیدهیادامه م رهایمتغ ةسطح هم نییکنیم و این کار را تا تعمی مشخص

 . دیآیدست مهدن عناصر با توجه به سطوح خود بکرکه با مرتب میدهیم لیرا تشك
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 یریتفس یمدل ساختار لیتشک -چهارم گام

یابی نهایی، مدل ساختاری تفسیری ماتریس دست ،یك از معیارها و همچنینسطوح هرتوجه به  با

  .(96، 1391)ناوران،  شودرسم می

 1میک مکتحلیل  -پنجم گام

متغیرهای  هار دستةشده به چموانع شناسایی مكمیكدر آخرین گام با انجام تحلیل  ،نهایتدر

پیوندی، متغیرهای وابسته، متغیرهای مستقل کلیدی و متغیرهای مستقل خودمختار تقسیم 

 یحاضر در نرم افزارها پژوهش یهاداده لیتحلوهیروند تجز یتمام .(97، 1391)ناوران، خواهند شد 

  .شدانجام  مكمی و 2اس.اس.پی.اس

 

 نتایج
فقرزدایی  ةادبیات حوز ةمطالع ،با استفاده از روش دلفی پژوهش یهانمونه هاینظر یپس از بررس

موانع  دربارةشده های انجامبررسی پژوهش ،و همچنین مسائل مربوط به مناطق محروم در ورزش،

در ورزش  رانیدر کشور ا یورزش ییفقرزدا ة، موانع اصلی حوزدر ورزش ییفقرزداموجود در مسیر 

این موانع پس از شناسایی اولیه و بررسی توسط تیم خبرگان ر شود ذکاست الزم . شدندشناسایی 

اول  ةعنوان معیارها و عناصر مدنظر در مرحلاین موانع به .شدند و به تأیید نهایی رسیدنداصالح 

سازی انجام روش مدل دامة پژوهش برایدر ا .شدندسازی ساختاری تفسیری استفاده روش مدل

 .ماتریس خودتعاملی ساختاری استفاده شداری تفسیری، از ایجاد ساخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. MicMac 

2. SPSS 



 1397، مهر و آبان 50مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                               74
 

 ساختاری خودتعاملی ماتریس -3جدول 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 موانع
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 

1  V A X O X A A X A X A A A X O O O V A V V V 

2   O A A A O A A A O A A A O A A A V A V V V 

3    V O O A V O V X O O O X X O O V V O O O 

4     A A A V V A A O A A O A A A V A V V V 

5      A A X V V A V V V O A A A V V V V V 

6       X V V V V V O O O X V A V O V V V 

7        O O O V O O O V V O O V O O O O 

8         V A A A A A A A A A V A V V V 

9          A O A A A A A A A V O V V V 

10           A V X O O A A V V X V V V 

11            O V O A V V O V O O O O 

12             A O O A O O V V V V V 

13              V O A A O V O V V V 

14               O O A O V A V V V 

15                V O O V O O O O 

16                 V V V V O O O 

17                  V V V V V V 

18                   V O V V V 

19                    O V V V 

20                     O O O 

21                      X X 

22                       X 

23                        

 

دست هسازی ساختاری تفسیری بس دسترسی نهایی مطابق با روش مدلماتری ژوهش،در ادامة پ

 نمایش گذاشته است.شمارة چهار بهآمد. نتایج این ماتریس در جدول 

ع پس از نو ، عالئم صفر و یكدهد. در این ماتریسماتریس نهایی را نشان می شمارة چهارجدول 

سازی ساختاری شده براساس روش مدلحات انجامروابط میان موانع تبیین شدند و پس از اصال

 .مشخص شد 1*با عالمت  ند که این موردتفسیری، برخی از این اعداد تغییر یافت
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 ماتریس دسترسی نهایی -4جدول 

 

شده های انجامبندیدهد که سطحیك از موانع را نشان میوط به هربشمارة پنج سطح مرجدول 

 .شده هستندهای انجامها و ورودیاساس خروجیبر
 شدهعیین سطح موانع شناساییت -5جدول 

 سطح موانع

 7 ورزش ةدر حوز نیرنشینبود افراد متخصص در مناطق محروم و فق 1

 3 ورزش های توسعةناطق محروم کشور در طراحی برنامهتوجه به زیرساخت های م نبود 2

 8 کشور نیرنشیفق ها به ورزش در مناطق محروم وخانواده نداشتنتوجه 3

4 
های ورزشی و ناطق محروم و فقیرنشین با سازمانهای متولی ورزش در مارتباطات ضعیف سازمان

 ورزشی کشوری و استانیغیر
6 

 8 در مناطق محروم یورزش یهاضعف کردنمشخص برایمناسب  یاپوشش رسانه نبود 5

 8 نینشریروم و فقدر ساختار ورزش مناطق مح یربومیغ رانیاستفاده از مد 6

7 
وجود تغییرات طبیعی و جغرافیایی در برخی مناطق محروم و ایجاد برخی معضالت طبیعی در این 

 مناطق
8 
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 شدهتعیین سطح موانع شناسایی -5دول ج ادامة

 سطح موانع 

 5 در ورزش یقدرت در جذب منابع دولت یهاگروه یرگذاریثأت 8

 4 محروم مناسب در مناطق یاسیقدرت س نبود 9

10 
 یهامناطق در حوزه نیمناسب ا یورزش یباال و استعدادها ظرفیتدر خصوص  کم یآگاه

 مختلف ورزش
8 

 8 ورزش در مناطق محروم و فقیرنشین های آموزشی در حوزةنبود برنامه 11

 8 کشور نیرنشیورزش در مناطق محروم و فق ةنبود ضرورت و دغدغه درجهت توسع 12

13 
 نیرنشیمناطق محروم و فق همةدر  یورزش یهاتوسط سازمان یتیریمدپوشش نبود 

 کشور
7 

 6 کشور نیرنشیورزش در مناطق محروم و فق ةتوسع ةژیو یتیحما نیفقدان قوان 14

15 
های حاضر در مناطق محروم و ضعف فرهنگی درخصوص استفادة تمامی اقشار و گروه

 نشینفقیر
8 

16 
نشین ت از ورزش در مناطق محروم و فقیرجهت حمایدی درواحدهای صنعتی و تولی نبود

 کشور
8 

17 
ورزش در مناطق محروم و  ةتوسعة کشور به مقول یارشد ورزش رانیمد نداشتنتوجه

 کشور نینشریفق
8 

 6 در مناطق محروم کشور یورزش یهاتیواقع انیجهت بمناسب در یابینبود ارزش 18

 2 ش در مناطق محروم و روستاییبودن ساختار ورزنامشخصابهام و  19

 7 نیرنشیورزش مناطق محروم و فق ةدر حوز یحكومت یهانامناسب سازمان هایتنظار 20

 1 در ورزش کشور یو انسان یمنابع مال عینبود عدالت در توز 21

 1 های متولی ورزش در مناطق محروم و فقیرنشیننبود فعالیت سازمان 22

 1 های ورزشی مناطق محروم و فقیرنشینطرحفقدان توجه به تكمیل  23
 

 

ند وجود دارهشت سطح کلی حاضر  شمارة پنج مشخص شد که در پژوهشبا توجه به نتایج جدول 

 است.شده نمایش گذاشته الب مدل در شكل شمارة یك بهقکه این سطوح در
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 فقرزدایی ورزشیمدل ساختاری تفسیری موانع  -1شکل 

 مکتحلیل میک

نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر  مكمیكافزار مرحله، با استفاده از نرمدر این 

توان می ا اثرگذاری و قدرت وابستگی موانعمتغیرها مشخص خواهد شد و پس از تعیین قدرت نفوذ ی

ر چهار د ،رهامتغی روش ماتریس اثر های چهارگانةشده را در یكی از خوشهتمامی موانع شناسایی

شود که قدرت نفوذ و مل متغیرهای مستقل )خودمختار( می. اولین گروه شابندی کردگروه طبقه

حدودی از سایر متغیرها مجزا هستند و ارتباطات کمی دارند. تاتگی ضعیفی دارند. این متغیرها وابس

ند. گروه رداربرخو ، اما وابستگی زیادیگروه دوم متغیرهای وابسته هستند که از قدرت نفوذ ضعیف

گونه ، هرواقعکه از قدرت نفوذ و وابستگی زیادی برخوردارند. در سوم متغیرهای پیوندی هستند

یرهای مستقل متغ شود. گروه چهارما باعث تغییر در سایر متغیرها میعملی بر روی این متغیره

شكل شمارة . ستندت نفوذ زیاد و وابستگی کمی هگیرد. این متغیرها دارای قدرمی)کلیدی( را در بر

 دهد.را نشان می مكمیكتحلیل  دو
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 مکمیکتحلیل  -2شکل 
 

جزو  23و  22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،14 ،9 ،8 ،2 موانعکه  با توجه به جدول شمارة دو مشخص شد

نشان داد که  ، نتایجهمچنین .ازسوی سایر موانع تأثیرپذیر هستند که بیشتر وابسته هستند موانع

که هرگونه عملی روی موانع معنیپیوندی هستند؛ بدینموانع  وجز 13و  12، 10، 6، 5، 4، 1 موانع

نشان داد که  ، نتایجهمچنینشود. شده در گروه پیوندی سبب تغییر در سایر متغیرها میمشخص

سبب تأثیرگذاری بر سایر که  کلیدی هستندجزو موانع مستقل  17و  16 ،15 ،11 ،7 ،3موانع 

و متغیرهای کدام جزشده، هیچمانع شناسایی 23از نشان داد که  براین، نتایجعالوه. شوندمیموانع 

 .مستقل خودمختار نیستند

 

 گیریبحث و نتیجه

روش تحلیل عاملی شناسایی موانع فقرزدایی در ورزش، با استفاده از  بر، عالوهحاضر در پژوهش

که پنج دسته مانع شامل  درنهایت، مشخص شدبندی این موانع پرداخته شد. اکشتافی به دسته

فقرزدایی  جمله موانع موجود درقانونی از -موانع مدیریتی، فرهنگی، زیرساختی، انسانی و حقوقی

در فقرزدایی در ورزش  بندی موانع موجودهای اندکی به دستهدر پژوهش. ورزشی در کشور هستند
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( 2016همكاران ) آدوم و. مع در این حوزه استمطالعات جاله ناشی از پرداخته شده است. این مسئ

مسیر توسعه جمله مشكالت در انع مدیریتی و موانع زیرساختی ازکه موانع فرهنگی، مو اشاره کردند

 ( اشاره کردند2004من و همكاران )فرید ،همچنین. ها و مناطق هستندو گسترش ورزش در محله

ایی ورزشی هستند؛ فقرزد وجود در مسئلةم جمله موانعموانع مدیریتی و موانع حقوقی از که

. های محسوسی داردهای مختلف تفاوتموجود در فقرزدایی ورزشی در محیطموانع وجود، بااین

 های مختلف، فقرزدایی ورزشی شرایطکه در محیط ( مشخص کردند2008رگینوو و هیلز )گی

و مسائل فرهنگی ازجمله موانع  رویدادهای بزرگ ورزشی متفاوتی دارد. آنان بیان کردند که نبود

، با توجه به نتایج روتمامی محالت و مناطق شهر لندن هستند؛ ازاین ورزش در مهم در مسیر توسعة

های مدیریتی، ای در حوزهکه در شرایط فعلی کشور، موانع گسترده پژوهش حاضر مشخص شد

له ورزشی وجود دارد. این مسئایی فقرزد حقوقی و انسانی در توسعة -فرهنگی، زیرساختی، قانونی

که این مشكالت در تمامی  دهندة مشكالت بسیار درزمینة فقرزدایی ورزشی در کشور استنشان

 .انددیت درجهت فقرزدایی ورزشی شدهو سبب ایجاد محدو اندها نمود کردهابعاد و حوزه

، رسم نهایتموانع و در لیل اینشناسایی موانع فقرزدایی در ورزش به تح برعالوه ،حاضر پژوهشدر 

 ر ایران پرداخته شد. در این پژوهش،خصوص فقرزدایی ورزشی در کشومدل ساختاری این موانع در

شده، پژوهشی که های انجامبا بررسی .مانع درخصوص فقرزدایی در ورزش شناسایی شدند 23

 فقیرنشین وة ورزش در مناطق محروم و صورت جامع و ساختارمند به بررسی موانع در حوزبه

به  هارش فقرزدایی ورزشی پرداخته باشد، یافت نشد. برخی پژوهشموانع گستبه بررسی  ،همچنین

که به شناسایی موانع فقرزدایی  در این حوزه جامعهای اما بررسی اشارة کوتاهی داشتند؛ این موانع

و موانع ضروری را جز ( موانع تجهیزاتی2007. االوای و همكاران )یافت نشد ورزشی پرداخته باشند،

ن موانع اوعندر توسعة ورزش در مناطق محروم مشخص کردند؛ اما در پژوهش حاضر این مانع به

حاضر  توان بیان کرد که نتایج پژوهش، میروازاین رزدایی ورزشی در کشور مشخص نشد؛فق

خوان ( ناهم2007االوای و همكاران ) ورزشی با نتایج پژوهش درخصوص شناسایی موانع فقرزدایی

ورزش سبب نبود  فقر در برآیند ذکر شود کهاست خوانی الزم . در تفسیر علل وجود این ناهماست

عنوان یكی از مسائل های ورزشی است؛ بنابراین، در پژوهش حاضر این مسئله بهتجهیزات و برنامه

 فقر ورزشی در کشور مشخص شد. ز ا شدهگرفتهت نشأ

 و محروم مناطق در ورزش به هاخانواده نداشتنتوجهد که مانع نتایج پژوهش حاضر مشخص کر

کشور،  محروم مناطق در ورزشی هایواقعیت بیان درجهت مناسب ارزشیابی کشور، نبود فقیرنشین

 از محروم، استفاده مناطق در ورزشی هایضعف کردنمشخص برای مناسب ایرسانه پوششنبود 

 مناطق در متخصص افراد نشین و نبود فقیر و محروم طقمنا ورزش ساختار در غیربومی مدیران
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گیری فقر ورزشی در ه موانع کلیدی و زیربنایی در شكلملازج ،ورزش حوزة در فقیرنشین و محروم

و ( 2016) و همكاران نوگورا هایاین مسئله در پژوهش. قیرنشین کشور هستندمناطق محروم و ف

توان نتایج پژوهش حاضر را با نتایج ، میروازاین ( تأیید شده بود؛2017کرامر و همكاران )

نتایج  .خوان تلقی کرد( هم2017کرامر و همكاران )( و 2016ن )نوگورا و همكارا هایپژوهش

 در ورزش به هاخانواده نداشتنتوجهخوبی مشخص کرد که وجود موانعی ازجمله پژوهش حاضر به

 در ورزشی هایواقعیت بیان درجهت مناسب یارزشیاب کشور، نبود فقیرنشین و محروم مناطق

 در ورزشی هایضعف کردنمشخص درجهت مناسب ایرسانه پوشش کشور، نبود محروم مناطق

 فقیرنشین و نبود و محروم مناطق ورزش ساختار در غیربومی مدیران از محروم، استفاده مناطق

های شوند تا شروع محرومیتورزش سبب می حوزة در فقیرنشین و محروم مناطق در متخصص افراد

م و فقیرنشین شكل گیرد و این مسئله سبب شود تا فقر ورزشی در این ورزشی در مناطق محرو

عنوان موانع کلیدی سبب بروز باید اظهار کرد که این موانع به صورتبدینوجود آید. مناطق به

کنار ای دررسانه پوشش نبودها و خانواده نداشتنتوجهشوند. حوزه می شماری در اینمشكالت بی

جمله شوند تا موانع دیگری از، سبب میورزش در این مناطق های مناسب در حوزةنبود ارزشیابی

 کم کشور و آگاهی فقیرنشین و محروم مناطق در ورزش توسعة درجهت دغدغه و ضرورت نبود

ورزش  تلفمخ هایحوزه در مناطق این مناسب ورزشی استعدادهای و باال ظرفیت درخصوص

 د. نوجود آیبه

محروم و فقیرنشین کشور به  تا اهمیت توجه به ورزش در مناطق شودمسئله سبب میاین 

 نكردن ضرورت توسعةدرک( اشاره کردند که 2008رگینوو و هیلز )گیرسد. بترین حد خود پایین

از  برخی مناطقشود تا افراد ن فقر ورزشی سبب میبرد، ازبینورزش در مناطق محروم و همچنین

که وجود موانعی ازجمله  خوبی مشخص شدشند. این مسئله نیز در پژوهش حاضر بهورزش به دور با

 کم کشور و آگاهی فقیرنشین و محروم مناطق در ورزش توسعة درجهت دغدغه و ضرورت نبود

 ورزش سبب مختلف هایحوزه در مناطق این مناسب ورزشی استعدادهای و باال ظرفیت درخصوص

 و محروم مناطق در ورزش توسعة ویژة حمایتی قوانین جمله فقدانی جدی ازهاگیری آسیبشكل

 محروم مناطق در ورزش توسعة مقولة به کشور ورزشی ارشد مدیران نداشتنتوجهکشور،  فقیرنشین

 و محروم مناطق همة در ورزشی هایسازمان توسط مدیریتی پوششکشور، نبود  فقیرنشین و

 و محروم مناطق ورزش حوزة در حكومتی هایسازمان نامناسب هایشور و نظارتک فقیرنشین

را در مناطق محروم و فقیرنشین حادتر کند و تواند بحران ورزشی شود. این مسئله میفقیرنشین می

 به این مسئله در پژوهشثر باشد. ای مؤشدهشكل بسیار مشخصنوعی در توسعة فقر ورزشی بهبه

وان  ، نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشروازاین ه شده بود؛اشار( 2017) همكاران وان میدلكوپ و
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ش مدیریتی در جمله پوشوجود مشكالت مدیریتی از .خوانی دارد( هم2017میدلكوپ و همكاران )

صوص ورزش در مناطق نیازمند خا در ارتباط با قوانین حمایتی درت شودمناطق محروم سبب می

مناطق  های نامناسب در امر ورزش درنظارت براین،آید و افزونوجود اری بهسیمشكالت ب توسعه

شمار بسیاری ازجمله گذار موانع بیند. این مسئله، خود پایهوجود آیمحروم و فقیرنشین کشور به

 دولتی منابع جذب در قدرت هایگروه ثیرگذاریمحروم و تأ مناطق در مناسب سیاسی قدرت نبود

های و همیشه قدرت ای هستندر جامعهه ء جدانشدنی. این موانع و مشكالت جزودشورزش می در

ارتباط با  اما در ها در هر حوزه و در هر کشوری دارند؛ریزیای در برنامهکنندهش تعیینسیاسی نق

مناطق و افراد تنها توسعة ورزش در شوند تا نههای سیاسی سبب میهای قدرتثیرگذاریورزش، تأ

، ورزش مناطق محروم و کلیطورسبب کاهش منابع در این حوزه شود و به بلكه د بیشتر شود،نیازمن

است  مدیران ورزشی در کشور سبب شده مدتهای کوتاه. توجه به موفقیتین را مختل کندنشفقیر

و  ن ورزش در مناطق شهری و پرجمعیت بگذارندکردتر تمرکز مدیریتی خود را در آبادتا آنان بیش

 اولویت کاری خود قرار ندهند. مناطق را در سایر 

ار قرار تخخودمو متغیرهای مستقل  یك از موانع در دستةهیچنشان داد که  مكحلیل میكنتایج ت

ع فقرزدایی ورزشی در کشور است؛ خصوص مواندهندة اطالعات جالبی درنداشتند. این مسئله نشان

. کنندصورت خودمختار اعمال نفوذ نمیبهی فقرزدایی ورزش زةدر حو که موانع موجودطوریبه

موانع حاضر در حوزة فقرزدایی ورزشی بر یكدیگر که  ( بیان کردند2004یدمن و همكاران )فر

گیری فقرزدایی در که روند شكل امر مهم استاین  دهندةله نشاناین مسئمتقابل دارند.  اثرهای

گیری شكلصورت فرایندی سبب این مسئله بهای اتفاقات است که نوعی متأثر از مجموعهورزش به

به  توجهنبود موانع نشان داد که همچنین، نتایج پژوهش حاضر . شودفقرزدایی در ورزش می

 یهاگروه یرگذاریثأتورزش،  های توسعةناطق محروم کشور در طراحی برنامههای مزیرساخت

 نیفقدان قوان، در مناطق محروم مناسب یاسیقدرت س نبود، در ورزش یقدرت در جذب منابع دولت

جهت مناسب در یابینبود ارزش، کشور نیرنشیورزش در مناطق محروم و فق ةتوسع ةژیو یتیحما

بودن ساختار ورزش در مناطق ابهام و نامشخص، در مناطق محروم کشور یورزش یهاتیواقع انیب

ورزش مناطق محروم و  ةدر حوز یحكومت هاینامناسب سازمان هایتنظاریی، محروم و روستا

 یهاسازمان تیفعالنبود ، در ورزش کشور یو انسان یمنابع مال عیعدالت در توز نبود، نیرنشیفق

مناطق  یورزش یهاطرح لیبه تكم نداشتنتوجه و نیرنشیورزش در مناطق محروم و فق یمتول

تأثیر سایر حتن موانع تگیری ایلکه شك ، ازجمله متغیرهای وابسته هستندنیرنشیمحروم و فق

( اشاره 2017رید )اما  ؛بحث قرار نگرفته استها موردموانع هستند. تمامی این مسئله در پژوهش

خوردن تعادل قدرت سیاسی در نداشتن به فقرزدایی ورزشی خود دلیلی بر برهمتوجهکرده است که 
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خصوص ریزی دربرنامهفقدان که  خص کردند( نیز مش2012کوهن و همكاران ). استمناطق محروم 

ورزش در مناطق محروم  وزةهای نامناسب در حگیری نظارتورزش سبب شكل رفع محرومیت در

ورزش در مناطق محروم و  یمتول یهاسازمان تیفعالنبود جمله ، برخی موانع ازهمچنین. شودمی

نع ، ازجمله موانیرنشیمناطق محروم و فق یورزش یهاطرح لیتوجه به تكمو نبود  نیرنشیفق

ثیر سایر موانع تأته تحتعنوان متغیرهای وابسند که مشخص شد بهشده در روش دلفی بودشناسایی

در  نیرنشینبود افراد متخصص در مناطق محروم و فقنشان داد که  ، نتایجهمچنیند. نگیرقرار می

با  نیرنشیورزش در مناطق محروم و فق یمتول یهاسازمان فیارتباطات ضع، ورزش ةحوز

مناسب درجهت  ایپوشش رسانه نبودی، و استان یکشور یورزشریو غ یورزش یهامانساز

در ساختار ورزش  یربومیغ رانیاستفاده از مد، در مناطق محروم یورزش هایضعف کردنمشخص

 نیمناسب ا یورزش یباال و استعدادها ظرفیتدرخصوص  کم یآگاه، نینشریمناطق محروم و فق

ورزش در مناطق محروم  ةنبود ضرورت و دغدغه درجهت توسع، ورزش مختلف یهامناطق در حوزه

مناطق محروم و  همةدر  یورزش یهاتوسط سازمان یتیریپوشش مد نبودو  کشور نیرنشیو فق

ثیرگذاری بر سایر سبب تأاین موانع . تغییر در ، ازجمله متغیرهای پیوندی هستندکشور نیرنشیفق

شود سبب مینبود افراد متخصص ( اشاره کردند که 2017ان )رسچن و همكارواندرم .شودموانع می

( بیان کردند که نبود 2017) کرامر و همكاراند. نوجود آیمشكالت بسیاری در حوزة فقرزدایی به

ند که اشاره داشت آناند. نوجود آیایی بهفقرزد شود تا سایر موانع در حوزةای سبب میپوشش رسانه

توان چنین می رو،یت در مناطق محروم و فقیرنشین است؛ ازاینمدیرءله خود ناشی از سواین مسئ

همكاران  ( و کرامر و2017واندرمرسچن و همكاران ) حاضر با نتایج مطالعات گفت که نتایج پژوهش

 .خوانی دارد( هم2017)

در ها به ورزش خانواده نداشتنتوجهجمله براین، پژوهش حاضر مشخص کرد که برخی موانع ازافزون

مناطق محروم و  یدر برخ ییایو جغراف یعیطب راتییوجود تغ، کشور نیرنشیمناطق محروم و فق

ورزش در مناطق  ةدر حوز یآموزش یهانبود برنامه، مناطق نیدر ا یعیمعضالت طب یبرخ جادیا

حاضر در مناطق  یهااقشار و گروه یتمام ةدرخصوص استفاد یضعف فرهنگ، نیرنشیمحروم و فق

از ورزش در مناطق محروم و  تیجهت حمادر یدیو تول یصنعت یواحدها نبود، نینشریفق محروم و

ورزش در مناطق  ةتوسع ةکشور به مقول یارشد ورزش رانیمد نداشتنتوجهو  کشور نینش ریفق

وه متغیرهای مستقل اصلی مشخص شدند که سبب ایجاد و در گر ،کشور نینشریمحروم و فق

ها نداشتن خانوادهتوجه( بیان کردند که 2017) هودگی و همكاران. شوندگیری سایر موانع میشكل

گیری سایر موانع که سبب شكل رزدایی ورزشی استفق ی کلیدی در حوزةمانعبه ورزش، خود 
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ورزش در  وسعةت نداشتن مدیران به مقولةتوجهکه  ( نیز مطرح کرد2018) 1هائودنهوسی. شودمی

توان رو، میه را تشكیل دهد؛ ازاینسایر موانع در این حوز ،خود تا شودمناطق محروم سبب می

هائودنهوسی ( و 2017هودگی و همكاران ) چنین گفت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات

خصوص مدیریت فقرزدایی مدت درهای بلندیریزبرنامهکه  رسدنظر میاست. بهخوان هم (2018)

موانع مستقل . عنوان موانع مهم و اثرگذار هستنده این موانع بهدر ورزش کشور، نیازمند توجه ب

شدن ند و خود به بدترثیرگذار باشاند تا در روند برخی موانع دیگر تأکلیدی در این حوزه سبب شده

 . فقرزدایی ورزشی در کشور کمك کندوضعیت 

گیرند. ع موجود شكل میرسد در مسیر فقرزدایی ورزشی در کشور، برخی موانع از دل مواننظر میبه

نع فقرزدایی ورزشی را تشدید کند و این مسئله به وضعیت موا شود تا گذر زمانله سبب میاین مسئ

شود تا بررسی موانع اولیه در مسیر فقرزدایی ورزشی سبب می ،روبروز سایر موانع منجر شود؛ ازاین

توجه به موانع  شود؛ بنابراین، یریهای بیشتر در این حوزه جلوگاز بروز بحران در وضعیت معمول

دارد و در ترین حالت فقر ورزشی را در وضعیت فعلی ساکن نگه میانهنکلیدی در این حوزه در بدبی

با توجه به نتایج  .شودسبب رفع سایر موانع در مسیر فقرزدایی ورزشی مینانه بیوضعیت خوش

ای مناسب پوشش رسانهبا شود هاد مییشنپ سعة فقرزدایی ورزشی در کشورتو برای حاضر، پژوهش

ای شود رزشی بسیاری از مناطق کشور رسانههای وواقعیت وجود ورزشی در این مناطق،از وضعیت م

تقویت با  براین،برسد. افزونورزش در این مناطق به گوش همگان  تا از این طریق ضرورت توسعة

افراد حاضر توان انتظار داشت که می خصوص در مناطق محروم کشورمسائل فرهنگی در کشور و به

هایی و تالشکنند خوبی شرایط خود را درک به، سانی که فقر ورزشی دارنددر این مناطق و ک

با پرورش و استفاده از  ن ورزشی خود داشته باشند. همچنین،رفت از وضعیت ساکدرجهت برون

حداکثر زشی این مناطق را بهان وردلسوزی مدیر توانران بومی در ورزش مناطق محروم میمدی

مناطق روستایی و محروم کشور و حتی ایجاد مراکز با تغییر در ساختار ورزشی در  ،همچنینرساند. 

، . همچنینها در این حوزه سعی شودها و ارزشیابیبهبود نظارت در این مناطق، برایورزش  توسعة

ریزی توان برنامهاین مناطق میی در بررسی وضعیت ورزش های تخصصی برایکارگروهایجاد  با

 .دایی ورزشی در کشور را سرعت بخشیدرفع فقرز درجهت توسعة ورزش در کشور و

اند و از کارکردهای آن در تمامی سطوح های بسیاری انجام شدهدرزمینة ورزش و فواید آن پژوهش

خوبی منابع نیز به عدالت در توزیعاهمیت وجود  براین،افراد اطالعات کافی دردسترس است. افزون

های ها بیشتر در سازمانابع و برنامهاست. این درحالی است که لزوم عدالت در توزیع من بررسی شده

اند. هایی انجام نشده، پژوهشورزش و ابعاد مختلف آن در جامعه ورزشی بررسی شده بود و در حوزة

                                                           
1. Haudenhuyse 
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ری آن در کشور سبب شد تا گیبررسی فقرزدایی در ورزش و موانع شكل برپژوهش حاضر عالوه

بر استفاده از براین، عالوه. افزونشواهد علمی درخصوص فقرزدایی در ورزش کشور وجود داشته باشد

شده بندی درخصوص موانع شناساییبندی و ایجاد رتبهبرای دسته سازی ساختاری تفسیری،مدل

 ورزش به هاخانواده داشتننتوجهخوبی مشخص کرد که مانع ، پژوهش حاضر بهنهایتسعی شد. در

 در ورزشی هایواقعیت بیان درجهت مناسب ارزشیابی کشور، نبود فقیرنشین و محروم مناطق در

 در ورزشی هایضعف کردنمشخص درجهت مناسب ایرسانه پوششکشور، نبود  محروم مناطق

 نشین و نبودفقیر و محروم مناطق ورزش ساختار در غیربومی مدیران از محروم، استفاده مناطق

جمله موانع کلیدی و زیربنایی در ، ازورزش حوزة در فقیرنشین و محروم مناطق در متخصص افراد

 .شوندمناطق محروم و فقیر نشین کشور محسوب می گیری فقر ورزشی درشكل
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the barriers of sport Poverty 

Reduction in Iran through structural interpretation modeling. The present study 

was Analytical descriptive method. The statistical population of the study 

consisted of sports management experts who have sufficient experience in policy 

areas as well as appropriate knowledge about issues related to poverty in sport. 

The research instrument was a researcher-made questionnaire with 23 questions 

that included 23 preventive measures for the elimination of sport in Iran. 

questionnaire of structure Validity was approved exploratory factor analysis 

method. Reliability of this questionnaire was confirmed by using Cronbach's 

alpha (α = 0.88). The whole process of analyzing the data was done in SPSS and 

MicMac software. The results of this study showed that some barriers such as lack 

of attention of families to sport in deprived and poor areas of the country, the 

existence of natural and geographical changes in some deprived areas, and the 

creation of some natural disadvantages in these areas, lack of training programs 

in the field of sports in the regions Deprived and poor, cultural weakness regarding 

the use of all classes and groups in deprived and poor areas, lack of industrial and 

production units to support sport in the deprived and poorly populated areas of the 

country, and the lack of attention of senior sports managers of the country to the 

development of sport In the deprived and impoverished regions of the country, the 

main independent variables were identified The creation and formation of other 

barriers. 
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