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چکیده
هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده
از  AHPبود .پژوهش حاضر به روش تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی بود .جامعه آماری
متشکل از مدیران سطح ستادی وزارت ورزش و جوانان ،فدراسیون ورزشهای همگانی و اعضا هیات
علمی آشنا به ادبیات تحقیق بود .در پژوهش حاضر نظرات 15نفر از افراد خبره در طی مصاحبه نیمه
ساختار یافته به روش هدفمند تا رسیدن به حد اشباع نظری جمع آوری گردید .از روش فرایند تحلیل
سلسله مراتبی به منظور شناسایی مؤلفه ها استفاده شد .ابزار جمع آوری دادهها مصاحبه و پرسشنامه
بود .عوامل شبکه سازی ،فناوری و رسانههای اجتماعی ،همکاری بین بخشی ،قانونگذاری و سیاستگذاری،
مشارکت همگانی ،اقتصاد رفتاری ،توانمندسازی و اصالح ساختار ورزش همگانی به عنوان عوامل موثر بر
سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران شناسایی شد .نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که به
ترتیب عوامل شبکه سازی ( ،)0/312همکاری بین بخشی ( ،)0/292مشارکت همگانی (،)0/256
قانونگذاری و سیاستگذاری ( ،)0/212اصالح ساختار ورزش همگانی ( ،)0/182فناوری و رسانههای
اجتماعی ( ،)0/179توانمندسازی ( )0/153و اقتصاد رفتاری ( )0/113اولویت بندی شدهاند .نتایج نشان
داد که هشت عامل شبکه سازی ،فناوری و رسانه های اجتماعی ،همکاری بین بخشی ،قانونگذاری و
سیاستگذاری ،مشارکت همگانی ،اقتصاد رفتاری ،توانمندسازی و اصالح ساختار بر سیاست گذاری باز
ورزش همگانی ایران تاثیر دارد.
واژههای کلیدی :سیاست گذاری باز ،قانونگذاری و سیاستگذاری ،مشارکت همگانی ،اقتصاد رفتاری

 .1دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
 . 2استاد گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
 .3استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .4،5دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
* ایمیل نویسنده مسئولmahvashnoorbakhsh@yahoo.co :
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Identifying the Factors Affecting the Open Policy of Iranian
Public Sports Using AHP
Kia, F. (MA), Noorbakhsh*, M. (PhD), Farahani, A. (PhD), Ghasemi,
H, (PhD), Shagie, R. (PhD)
Abstract
The purpose of this study was to identify the factors affecting the open policy
of public sports in Iran using AHP. The present study was a descriptive
research in terms of applied purpose. The statistical population consisted of
staff managers of the Ministry of Sports and Youth, the Federation of Public
Sports and faculty members familiar with the research literature. In the
present study, the opinions of 15 experts were collected during a semistructured interview in a purposeful manner until the theoretical saturation
was reached. The method of hierarchical analysis was used to identify the
components. Data collection tools were interviews and questionnaires.
Factors of networking, technology and social media, cross-sectoral
cooperation, legislation and policymaking, public participation, behavioral
economics, empowerment and reform of the structure of public sports were
identified as effective factors on open public sports policy in Iran. The results
of the hierarchical analysis process showed that the factors of networking
order (0.312), cross-sectoral cooperation (0.292), public participation (0.256),
legislation and policymaking (0.212), reforming the structure of public
sports, respectively. (0.182), technology and social media (0.179),
empowerment (0.153) and behavioral economics (0.113) have been
prioritized. The results showed that the eight factors of networking,
technology and social media, cross-sectoral cooperation, legislation and
policy, public participation, behavioral economics, empowerment, and
structural reform affect the open policy of public sports in Iran.
Keywords: Open Policy, Legislation and Policy Making, Public
Participation, Behavioral Economics
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مقدمه
توسعه ورزش از دغدغههای اصلی هر کشوری من جمله جمهوری اسالمی ایران است .اما پدیده انقالب و
سپس جنگ تحمیلی همه نهادهای جامعه از جمله ورزش را تحت تاثیر خود قرار داد و عمال فرصتی
برای رسیدگی عمیق به این موضوع باقی نماند .بعد از پایان جنگ و شروع بازسازی کشور ،بخش ورزش
هم مانند سایر بخش های اجتماعی در برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفت (مرکز پژوهشهای
مجلس .)1379 ،در برنامه پنج ساله اول توسعه ( ،)1368-1372بر همگانی کردن ورزش و گسترش
فعالیت های تربیت بدنی بین مردم و بویژه جوانان تاکید شده بود .برنامه پنج ساله دوم توسعه (-1378
 ) 1374نیز همانند برنامه اول دارای یک ماده واحده بود ،اما برخالف برنامه اول در این برنامه توجه
بیشتری به توسعه ورزش و فعالیت بدنی شد .در بخش سیاست های کلی برنامه پنج ساله سوم توسعه
( ،)1379-1383ورزش و تربیت بدنی هیچ جایگاهی نداشت .برنامه چهارم توسعه ()1384-1388
مشتمل بر مضامین  12گانه ای بود ،اما متأسفانه هیچ یک به طور مستقل و مجزا به ورزش و تربیت بدنی
اختصاص نداشت (گزارش راهبردی وزارت ورزش .)1394 ،مطمئنا ساختارهای صنعتی و اقتصادی و
سیاسی جامعه در دنیای امروز ارتباط متقابلی با ورزش دارند .یعنی از طرفی توسعه صنعتی و اقتصادی
بر ارتقای کیفیت ورزشی در کل جامعه تاثیر میگذارد و در مقابل توجه به ورزش در سطوح تربیتی،
همگانی ،قهرمانی و حرفهای عامل موثری جهت تامین نیروی انسانی سالم و با نشاط و در نتیجه
شکوفایی صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی است (سجادی .)1393 ،به همین دلیل در طول دهه های
گذشته ،مفاهیم مختلفی تالش کرده اند تحول در نحوه حکمرانی را تصویر کنند؛ از مفهوم «دولت
الکترونیک» گرفته تا مفهوم تازهتری نظیر «دولت مشارکتی» و یا جدیدترین و کامل ترین مفهوم از
دولت با عنوان «حکومت باز» (شایدرویک و همکاران .)2014 ،1حکومت باز راهبردی جدید و مترقی
پیرامون این است که دولت ها چگونه با مردم از طریق فناوری های ارتباطی و با استفاده از روش هایی
نوآورانه ارتباط برقرار می کنند .این رویکرد دولت ها را قادر می سازد تا از جانب شهروندان و هر زمان
که نیاز است طلب یاری و کمک نماید ،مثالً در حل مشکالت همیشگی ،که نتیجه نهایی وجود نهادهایی
اثربخش و یک دموکراسی قدرتمندتر خواهد بود (سازمان ملل متحد .)2013 ،2بدون شک امروزه
دسترسی آزاد به اطالعات دولتی به یکی از نشانه های بارز جریان حکومت باز تبدیل شده است (داوس و
همکاران .)2016 ،3تاکنون پژوهش یا مطالعه ای درباره بررسی فرایند سیاستگذاری باز در ورزش
همگانی و حتی در عرصه ورزش صورت نگرفته است و در پژوهش های اندکی مقوله سیاست و ورزش
بررسی شده ،فقط حوزه هایی خاص از بحث سیاست و ورزش پوشش داده شده است .پژوهش حاضر ،از
حیث بررسی فرایند سیاستگذاری در ورزش همگانی ایران ،کاری جدید است و تاکنون پژوهشی در این
4
زمینه صورت نگرفته است .مقدمه ای که بیان شد مبین آن است که حرکت در جهت سیاستگذاری باز
حاکمیت در ورزش همگانی به منظور بهره جستن از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های سیاستگذاری در
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این حوزه الزم و پیش شرطی در راستای بهینه یابی سیاستی در نظام ورزش است (تسلیمی و همکاران،
 .)2017سیاستگذاری باز یکی از رویکردهای جدید شکل گرفته در عرصه سیاستگذاری عمومی است.
سیاستگذاری باز مفهومی است که به دنبال بهره گیری از ظرفیت های مردمی (غیردولتی) در
سیاستگذاری عمومی است و بیانگر تعامل میان حاکمیت و مردم است .می توان گفت که باز بودن
حکومت که برداشت از آن همراستا با باز بودن سیاستگذاری و استفاده از ظرفیت های غیردولتی در
تصمیم گیری های می باشد (گاناپاتی و ردیک .)2012 ،1در واقع ،عدم کامیابی نهاد ورزش کشور در
انجام وظیفه های حاکمیتی خ ود ما را ناچار می سازد تا از اندیشه های سیاستگذاری باز با تاکید بر
حکمرانی مطلوب به عنوان راهکاری جامع جهت توسعه ورزش همگانی کشور نام ببریم (آدینه وند،
 .)1391بگویویچ )2020( 2معتقد است دولت بازیگر اصلی است که در مورد ساختار سازمانی ،تصمیم-
گیری داخلی و بودجه در امر سیاستگذاری تصمیمگیری میکند .دآنجلو و همکاران )2020( 3و هرمنس
و همکاران )2019( 4عنوان می کنند همکاری بین بخشی می تواند بر سیاست گذاری تاثیر داشته باشد.
الجمیلی )2016( 5چهار چالش اساسی با تأکید بر کاهش فاصله خط مشی های در حال اجرا و فضای
عملیاتی واقعی و ارائه راهنماهایی در زمینه های سیاستگذاری ،پیاده سازی فنی ،کیفیت داده را مورد
تأکید قرار داده است .فهلن و استنلینگ )2015( 6بیان می کنند سیاستهای ورزشی در سوئد نتیجه
رابطهای بلندمدت بین دولتهای ملی و محلی و باشگاههای غیرانتفاعی و با عضویت داوطلبانه است که
به حمایت گستردهای از ورزشهای سازمانیافته منجر می شود .در این رابطه ،که با قراردادی ضمنی
تعریف می شود ،دولت درباره میزان و هدف بودجه تصمیم می گیرد و دریافت کننده ،یعنی کنفدراسیون
ورزش سوئد ،جزئیات مربوط به توزیع و مدیریت را تعیین می کند .لونورد )2014( 7در مطالعه خود
چالش های حقوقی ،چالش های کیفیت اطالعات و چالش های فنی را به عنوان پیش فرض قبول کرده-
اند و با اجرای داده باز در سازمان مورد مطالعه ،برخی دیگر از چالش ها مانند پیچیدگی وظایف و
مشارکت را شناسایی کردند .شایدرویک و همکاران )2014( 8در ارتباط با سیاستگذاری باز بر عوامل
اصل تهیه دستورالعملها در مورد رعایت حریم خصوصی ،یکپارچه سازی طرف های درگیر تاکید کردهاند.
جتزک )2013( 9در مطاله ای و در تالش برای نمایش اثر داده حکومتی باز ،نگاه مهمی به اکوسیستم
داده حکومتی باز را تصویر میکند که در آن ،بجز در مرحله تولید داده ،سایر تحوالت روی داده به
صورت مشترک میان بخش خصوصی و دولتی صورت می پذیرد و از این منظر مدل جالب توجهی است.
با این حال تصویری که وی ارائه می کند بسیار کلی و ساده است و از جزئیات الزم در یک اکوسیستم
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زنده داده باز برخوردار نیست .یانس و همکاران 61 )2012( 1چالش در عرصه داده حکومتی باز را
شناسایی کرده اند که چالش های شناسایی شده را در سه چالش کالن طبقه بندی کرده اند که عبارتند
از چالش های حقوقی ،چالش های کیفیت اطالعات و چالش های فنی .با بررسی ادبیات نظری پژوهش
مشخص شد که در خارج از کشور پژوهشهایی به بررسی وضعیت و اجرای اصول تئوری سیاست گذاری
باز و حکمرانی خوب در سازمانهای ورزشی ملی و بین المللی پرداخته اند ،و شاخص های دیگری را
عالوه بر شاخص های هشت گانه سازمان ملل در چهارچوب تئوری تبیین کردهاند اما هیچکدام از عوامل
مبتنی بر اصل اساسی مفهوم سیاستگذاری باز با رویکرد حکمرانی مطلوب یعنی مشارکت توامان نهاد
دولتی ورزش ،جامعه مدنی و مردم و بخش خصوصی باشد ارائه نکردهاند و این امر موجب خالء علمی
شده است و برای رفع چنین خالء علمی انجام این تحقیق ضرورت دارد .همچنین همانطور که تشریح
شد ورزش همگانی کشور به اذعان خود مسئوالن ورزشی کشور با چالشهای جدی روبروست لذا این
پژوهش شاید بتواند گامی کوچک در راستای اصالح نظام مدیریت ورزش کشور و به تبع آن شناسایی
شاخص های سیاستگذاری باز بردارد و این امر باعث کمک به رشد و توسعه و اعتالی ورزش کشور نماید.
ضمن اینکه داشتن یک مدل برای کار و فعالیت در بسیاری از حوزه ها ضرورت دارد زیرا مدل به مثابة
اصول زیربنایی و ساختار عمقی است که فرایندهای پدیده های سطحی را پشتیبانی می کنند .بنابراین
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران انجام گردید.
روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر ماهیت پژوهش ،توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود .رتبه بندی عوامل موثر بر
سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران در  4مرحله انجام شد .در مرحله اول مطالعات کتابخانهای انجام
گرفت .در مرحله دوم به منظور شناسایی از مصاحبه استفاده شد .برای انجام مصاحبه عمیق و نیمه
ساختاریافته ،مدیران سطح ستادی وزارت ورزش و جوانان ،فدراسیون ورزش های همگانی و اعضا هیات
علمی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدهاند و سپس به بیان آرا و دیدگاههای خود درباره سؤاالت
مصاحبه پرداختهاند .نمونه گیری تا زمان اشباع دادهها ادامه یافت .در نتیجه تعداد  15نفر در بخش
کیفی ( 5نفر از اساتید مدیریت ورزشی؛  10نفر از مدیریان ارشد وزارت ورزش و فدارسیون ورزش های
همگانی)به منظور انجام مصاحبه در این پژوهش مشارکت داشته اند .در مرحله سوم پرسشنامه اولیه ای
با سه سوال ( .1عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران را مشخص کنید؟  .2عوامل موثر
بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران را بیان کنید .3 .هرگونه پیشنهادی در ارتباط با سیاست
گذاری باز ورزش همگانی ایران ارائه دهید) بین خبرگان توزیع گردید .مرحله چهارم :با شناسایی عامل
در سه مرحله قبل پرسشنامه  AHPساخته و بین خبرگان توزیع گردید.
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یافته های تحقیق
در تحقیق حاضر به منظور انتخاب شاخص های کلیدی از  OFjو حد آستانه  0/70استفاده شد.

اگر OFj ≥ 0 / 7شاخص انتخاب می شود.
اگر  OFj < 0 / 7شاخص حذف می شود.
جدول  -1نتایج روش دلفی فازی
ردیف
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معیار

شاخص OFj

1

شبکه

0/831

2

هماهنگی

0/862

3

اشتراک گذاری دانش

0/719

4

نهادهای مردم نهاد (سمن ها)

0/763

5

فعال سازی ظرفیت ها

0/791

6

روحیه مشارکت

0/742

7

برنامه اجرایی

0/792

8

مدیریت روند

0/843

9

ارزیابی و بازخورد

0/780

10

همسان سازی

0/854

11

آگاه سازی

0/788

12

قوانین و مقررات

0/749

13

تغییر نگرش

0/762

14

نظام سیاست گذاری

0/773

15

اعتمادسازی

0/765

16

بسترسازی

0/758

17

قوانین تشویقی

0/736

18

محیط حقوقی

0/757

19

حمایت طلبی

0/659

20

طراحی نظام ملی

0/632

21

استراتژی

0/732

22

یکپارچگی

0/758

23

فنی-تکنولوژی

0/713

24

طراحی شهری

0/642
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نتایج جدول  1عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران را نشان می دهد که همه عوامل
در  8عامل اصلی به ترتیب شبکه سازی ( ،)0/312همکاری بین بخشی ( ،)0/292مشارکت همگانی
( ،)0/256قانونگذاری و سیاستگذاری ( ،)0/212اصالح ساختار ورزش همگانی ( ،)0/182فناوری و
رسانههای اجتماعی ( ،)0/179توانمندسازی ( )0/153و اقتصاد رفتاری ( )0/113اولویت بندی شده اند.
جدول  -2اولویت بندی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران
عوامل

وزن نسبی

شبکه سازی

0/312

همکاری بین بخشی

0/292

مشارکت همگانی

0/256

قانونگذاری و سیاستگذاری

0/212

اصالح ساختار ورزش همگانی

0/182

فناوری و رسانه های اجتماعی

0/179

توانمندسازی

0/153

اقتصاد رفتاری

0/113

نتایچ جدول  3اولویت بندی مولفه های شبکه سازی نشان داد که شبکه با وزن نسبی 0/163بیشترین
تاثیر را بر شبکه سازی دارد .و مولفه های هماهنگی 0/142و اشتراک گذاری دانش  0/112به ترتیب
اولویت دوم و سوم را دارند.
جدول  -3اولویت بندی مولفه های شبکه سازی
عوامل

وزن نسبی

شبکه

0/163

هماهنگی

0/142

اشتراک گذاری دانش

0/112

نتایچ جدول  -4اولویت بندی مولفههای همکاری بین بخشی نشان داد که همسان سازی با وزن نسبی
 0/291بیشترین تاثیر را بر همکاری بین بخشی دارد .و مولفه های مدیریت روند  0/223و ارزیابی و
بازخورد  0/163برنامه اجرایی  0/147به ترتیب اولویت دوم تا چهارم را دارند.
جدول  -3اولویت بندی مولفه های همکاری بین بخشی
عوامل

وزن نسبی

همسان سازی

0/291

مدیریت روند

0/223

ارزیابی و بازخورد

0/163

برنامه اجرایی

0/147

نتایچ جدول  -5اولویت بندی مولفه های مشارکت همگانی نشان داد که فعال سازی ظرفیت ها با وزن
نسبی 0/291بیشترین تاثیر را بر مشارکت همگانی دارد .و مولفه های نهادهای مردم نهاد  0/223و
روحیه مشارکت  0/163به ترتیب اولویت دوم و سوم را دارند.
جدول  -4اولویت بندی مولفه های مشارکت همگانی
عوامل

وزن نسبی
195

فصلنامه علوم ورزش ،سال دوازدهم ،شماره سی و نهم ،زمستان 99
فعال سازی ظرفیت ها

0/216

نهادهای مردم نهاد

0/203

روحیه مشارکت

0/198

نتایج جدول  6اولویت بندی مولفه های قانونگذاری و سیاستگذاری نشان داد که نظام سیاست گذاری با
وزن نسبی  0/191بیشترین تاثیر را بر قانونگذاری و سیاستگذاری دارد .و مولفه های اعتمادسازی 0/161
و محیط حقوقی  0/123به ترتیب اولویت دوم و سوم را دارند.
جدول  -6اولویت بندی مولفه های قانونگذاری و سیاستگذاری
عوامل

وزن نسبی

نظام سیاست گذاری

0/191

اعتمادسازی

0/161

محیط حقوقی

0/123

نتایج جدول  -7اولویت بندی مولفه های اصالح ساختار ورزش همگانی نشان داد که حمایت طلبی با
وزن نسبی  0/176بیشترین تاثیر را بر اصالح ساختار ورزش همگانی دارد .و مولفه های طراحی نظام
ملی  0/135و طراحی شهری  0/107به ترتیب اولویت دوم و سوم را دارند.
جدول  -7اولویت بندی مولفه های اصالح ساختار ورزش همگانی
عوامل

وزن نسبی

حمایت طلبی

0/176

طراحی نظام ملی

0/135

طراحی شهری

0/107

نتایج جدول  -8اولویت بندی مولفه های فناوری و رسانه های اجتماعی نشان داد که استراتژی با وزن
نسبی  0/143بیشترین تاثیر را بر فناوری و رسانه های اجتماعی دارد .و مولفه های یکپارچگی  0/116و
فنی -تکنولوژی  0/102به ترتیب اولویت دوم و سوم را دارند.
جدول  -8اولویت بندی مولفه های فناوری و رسانه های اجتماعی
عوامل

وزن نسبی

استراتژی

0/143

یکپارچگی

0/116

فنی -تکنولوژی

0/102

نتایج جدول  -9اولویت بندی مولفه های توانمندسازی نشان داد که آگاه سازی با وزن نسبی 0/148
بیشترین تاثیر را بر توانمندسازی دارد .و مولفه های تغیر نگرش 0/143و قوانین و مقررات 0/124به
ترتیب اولویت دوم و سوم را دارند.
جدول  -9اولویت بندی مولفه های توانمندسازی
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عوامل

وزن نسبی

آگاه سازی

0/148

تغیر نگرش

0/143

قوانین

0/124
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نتایج جدول  -10اولویت بندی مولفه های اقتصاد رفتاری نشان داد که بسترسازی با وزن نسبی 0/218
بیشترین تاثیر را بر اقتصاد رفتاری دارد .و مولفه های قوانین تشویقی  0/186در اولویت بعدی قرار
گرفت.
جدول  -10اولویت بندی مولفه های اقتصاد رفتاری
عوامل

وزن نسبی

بسترسازی

0/218

قوانین تشویقی

0/186

نتیجه گیری
نتایح نشان داد که شبکه سازی و عوامل شبکه ،هماهنگی و اشتراک گذاری دانش از عوامل موثر بر
سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران است .در تبیین این نتایج می توان عنوان نمود که شبکهسازی
یکی از فرایندهای موثر در ظرفیت سازی سازمان ها و نهادهای متولی ورزش همگانی است که از طریق
انتقال تجارب اتفاق می افتد .دنیـس لوسلی ( )2009به اهمیت توسعه راهبردی به منظور دسترسی و به
اشتراک گذاری داده ها در نهادهای بخش عمومی و سازمان های دولتی اشاره نمود .سوان ( )2005یکی
از حامیان سرشناس دسترسی آزاد و نیز حکومت باز ،هم بر اهمیت استقرار یک سیاست مشخص
پیرامون اهداف باز بودن و دسترسی آزاد به اطالعات تأکید کرده است .در واقع رویکرد سیاستگذاری باز
بر مبنای مفهوم شبکه سازی سعی در ایجاد ارتباطات تعاملی بین سیاستگذاران و جامعه هدف و
بازیگران برای تبادالت ایده و پیشنهاد و نظرات است .شبکه سازیهایی نظیر شبکه سمنها ،شبکه
کمیتههای ورزش همگانی فدراسیون ها ،شبکه روسای هیأت ها و  ...می تواند کم هزینه باشد .از طریق
شبکه سازی می توان با بخش هایی که امکان ارتباط مستقیم و رسمی وجود ندارد ارتباط برقرار کرد و
ظرفیت های پنهان را برای ورزش همگانی فعال کرد .در نهایت شبکه سازی در صورت تداوم به
«هماهنگی» و هماهنگی در صورت تداوم به «مشارکت» و مشارکت در صورت تداوم به «همکاری» منجر
می شود که تبادل و به اشتراک گذاری اطالعات و دانش از طریق فرایند «دانش مشترک» را خلق می
کند.
نتایج نشان داد که همکاری بین بخشی و مولفه های همسان سازی ،مدیریت روند ،برنامه اجرایی و
ارزیابی و بازخورد از عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران است .نتایج تحقیق با برخی
از نتایج تحقیقات دآنجلو و همکاران ( ،)2020هرمنس و همکاران ( )2019همخوان میباشد .همکاری
بین بخشی با اصطالحات مشابه از قبیل ائتالف ،شراکت ،اتحاد و شبکه تفاوتهایی دارد .در مقابل
اصطالح همکاری کامل تر بوده و چهار مؤلفه تفاهم نامه کتبی ،دورنمای مشترک ،تصمیمگیری اجماع
شده و تکالیف کاری رسمی را شامل می شود .ب خشی از تجربیات جهانی ،فرآیند همکاری بین بخشی را
در ساده ترین وضع ،شامل چهار مرحله اعتماد ساز ی ،توانمندسازی ،اجرا و تداوم می دانند (برگستروم و
همکاران .)1995 ،با توجه به نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر و بررسیهای میدانی محقق در حال
حاضر فرایند همکاری های بین بخشی در ورزش همگانی مبتنی بر برنامه نیست .در نتیجه می توان
عنوان نمود که همکاری بین بخشی در ورزش همگانی ایران در  5گام؛ اولین گام شناسایی نهادها و
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دستگاه های همکار (تحلیل ذینفعان کلیدی (ارزیابی تأثیر و تعهد) در این مرحله حیاتی است) ،دومین
گام همسان سازی مفاهیم و خلق یک ادبیات مشترک ،سومین گام؛ برنامه اجرایی همکاری مشترک،
چهارمین گام؛ ایجاد یک دبیرخانه مشترک برای مدیریت روند همکاری و پنجمین گام :ارزیابی و بازخورد
به شرکا انجام شود.
نتایج نشان داد که مشارکت همگانی و مولفه های سازمان های مردم نهاد ،فعال سازی طرفیت ها و
روحیه مشارکت از عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران است .نتایج تحقیق با نتایج
تحقیقات هرمنس ( ،)2018ریتا ( )2016هم خوان می باشد .در تبیین نتایج تحقیق می توان بیان نمود
که یکی از عناصر متجلی مردم در سیاستگذاری باز سازمان های مردم نهاد (سمن ها) هستند .سمنها
چکیده مردم هستند و چون با اعتباربخشی از سوی دولت هم سازماندهی میشوند از اهمیت ویژه
برخوردارند .در حال حاضر  250سم ن جوانان تخصصی در زمینه ورزش همگانی (ثبت شده در وزارت
ورزش) وجود دارد که با احتساب سایر سمن های ثبت شده در وزارت کشور این عدد به حدود 700
سمن می رسد که از ظرفیت این سمن ها در سیاستگذاری های ورزش همگانی استفاده نمی شود؛
بنابراین سیاستگذاری «باز» نبوده است .امکان ایجاد و توسعه سمن ها در کلونی های مختلف جمعیتی
بسته به بافت فرهنگی و اجتماعی هر منطقه بومی وجود دارد .معموالً سمن ها حول یک مسأله و دغدغه
اجتماعی ایجاد می شوند و این برای توسعه ورزش همگانی ضروری است .دولت از طریق «شبکه سازی»
می تواند از ظرفیت سمنها استفاده کند .شبکه سازی برای این سمنها باید بسیار هوشمندانه و ظریف
طراحی شود .چراکه سمن ها دارای روحیه مشارکت جویانه باالیی هستند و ضعف در مدیریت شبکه می
تواند به نتیجه معکوس منجر شود .در نتیجه جلب مشارکت مردم در اجرای برنامه ها و رویدادهای
ورزشی ،استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی مثل سمن ها و بسیج و جلب مشارکت شفاف و سازمان یافته
مردم در تصدی مسئولیت نهادهای عمومی مثل هیأت های ورزشی می تواند در سیاست گذاری باز نقش
داشته باشد.
نتایج نشان داد که فناوری و رسانههای اجتماعی و مولفه های استراتژی ،یکپارچگی و فنی -تکنولوژی از
عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران است .نتایج تحقیق با برخی از نتایج داوس و
همکاران ( ) 2016که عنوان کرده بودند فناوری بر سیاستگذاری تاثیر دارد همخوان می باشد .حکومت
باز راهبردی جدید و مترقی پیرامون این است که دولت ها چگونه با مردم از طریق فناوری های ارتباطی
و با استفاده از روش هایی نوآورانه ارتباط برقرار می کنند .این رویکرد دولت ها را قادر می سازد تا از
جانب شهروندان و هر زمان که نیاز است طلب یاری و کمک نماید ،مثالً در حل مشکالت همیشگی ،که
نتیجه نهایی وجود نهادهایی اثربخش و یک دموکراسی قدرتمندتر خواهد بود (سازمان ملل متحد،
 .)2013داده حکومتی باز زیر مجموعه ای از اطالعات بخش عمومی است که به صورت داده باز در اختیار
مردم قرار بگیرد .نظیر اطالعات تصادفات ،بیماریها ،اطالعات تفصیلی از محیط کسب و کار ،آمار آموزش
و پرورش ،عملکرد سازمان ها (پرتال داده باز اروپا .)2015 ،داوس و همکاران ( )2016معتقد است بدون
شک امروزه دسترسی آزاد به اطالعات دولتی به یکی از نشانه های بارز جریان حکومت باز تبدیل شده
است .در حال حاضر یک از هم گسیختگی محتوایی وجود دارد و محتواها فاقد یکپارچگی الزم هستند .و
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باید به مواردی از قبیل سیاستهای محوری محتوا ،کلیدواژه های گفتمانی ،یکپارچگی محتوایی،
سیاست انتشار ،هویت بصری ،ارتباط با برند و انرژی محتوا توجه شود.
نتایج نشان داد که قانون گذاری و سیاست گذاری جامع و مولفه های نظام سیاست گذاری ،اعتمادسازی
و محیط حقوقی از عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران است .نتایج تحقیق با نتایج
تحقیقات فخرآبادی و همکاران ( )1397و پیتر بارندز ( )2017که عنوان کرده اند قانون گذاری بر
سیاست گذاری باز تاثیر دارد ،همخوان میباشد .تیکسیرا و ریبیرو ( )2016بر این باورند که به منظور
سیاستگذاری ورزشی باید به عواملی مانند گسترش جمعیتی فعال ،اولویت بندی مناطق محروم ،سرمایه
گذاری در عوامل انسانی و افزایش هزینه برای فرهنگ و ورزش توجه نمود .سارجیت سینگ ()2017
سیاستها و راهبردهای توسعه ورزش همگانی را بر پایه سه برنامه مالزی متناسب ،روز ملی ورزش و
الهام بخشیدن برای افراد در تمام سنین راه اندازی کرده اند .ژوزف و سیسیلی ( )2015نیز عنوان میکند
که سیاستهای ورزشی در سوئد نتیجه رابطه بلندمدت بین دولتهای ملی و محلی و باشگاههای
غیرانتفاعی و با عضویت داوطلبانه است که به حمایت گستردهای از ورزشهای سازمان یافته منجر
میشود .در نهایت با توجه یه نتایج اصالح روش تخصیص بودجه حوزه ورزش همگانی و تخصیص بر پایه
پروژه های ملی به جای برنامه های جزیره ای دستگاه های و نهادهای ذیربط ،فعال سازی شورای عالی
ورزش با اولویت توسعه برنامه های ملی حوزه ورزش همگانی ،ایجاد نظام پایش ملی و ارزیابی مشارکت
عموم مردم در ورزش همگانی ،استفاده از ظرفیت سازمان های مردم در سیاستگذاری و اتخاذ سیاست
های مناسب ،استفاده از ظرفیت هیأت های ورزشی استانی و شهرستانی در سیاستگذاری و اتخاذ
سیاست های مناسب ،ایجاد نظام سیاستگذاری و بهبود سیاست ها با محوریت فعال سازی دبیرخانه
شورای عالی ورزش و شورای ورزش همگانی کشور ،استفاده از ظرفیت شورای عالی انقالب فرهنگی و
بویژه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور پیشنهاد میشود.
نتایج نشان داد که اصالح ساختار ورزش همگانی و مولفه های حمایت طلبی ،طراحی نظام ملی و
طراحی شهری از عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران است .بگویویچ ( )2020معتقد
است دولت بازیگر اصلی است که در مورد ساختار سازمانی ،تصمیمگیری داخلی و بودجه در امر
سیاستگذاری تصمیمگیری میکند .اصالح ساختار موجود ورزش همگانی ضروری است؛ به طوریکه در
ارکان نظام ورزش همگانی ،سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،اجرا و نظارت ،عالوه بر تفکیک ،تکمیل کننده نیز
باشند .تقسیم کار ملی در ورزش همگانی و تعیین نقش دولت و غیردولت محور این اصالح ساختاری را
تشکیل می دهد .فراهم نمودن به موقع زیرساخت های اجرا برای مجریان سیاست ،اصالح ساختار
نهادهای سیاست گذاری ورزشی ،بهبود نگرش مدیران دولتی سطوح مختلف نسبت به ورزش همگانی با
تأکید بر حمایت طلبی ،طراحی نظام ملی نظارت ،ارزیابی وکنترل ،تحول در رویکرد کلی دولت نسبت به
ورزش و طراحی شهری و بهبود وضعیت زیرساخت های ورزشی چه به لحاظ برنامه ریزی و چه ازحیث
اجرا باید با مشارکت مردم صورت گیرد .نقش نهادهای عمومی و به ویژه انجمنهای تخصصی باید برجسته
شود.
نتایج نشان داد که توانمندساز ی و مولفه های آگاه سازی ،تغییر نگرش و قوانین و مقررات از عوامل موثر
بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران است .دانستنی های بسیاری وجود دارد که آگاهی از آن ها
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هم حق مردم است و هم این آگاهی ها زمینه ساز تصمیمات گسترده ای در سطح مردم و نیز حاکمیت
خواهد شد .سیاست گذاری و تحقق پارادایم داده باز حاکمیتی ،عالوه بر توسعه و افزایش توان علمی و
فناورانه کشور ،در افزایش مشار کت فعال ،همه جانبه و مؤثر مردم و نخبگان ،و ارتقای سرمایه و اعتماد
اجتماعی به حاکمیت تأثیر گسترده ای دارد (بنیاد جهانی مک کنزی .)2013 ،براساس نتایج بدست آمده
می توان عنوان نمود که توانمندسازی مردم یکی از عناصر مهم سیاستگذاری باز است .زمانی ورزش
همگانی به اه دافش نزدیک می شود که خود مردم در طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیت های ورزش
همگانی مشارکت داشته و در فرایند مشارکت توانمند شوند .مردم باید حس کنند در انتخاب متولیان
مدیریت ورزش همگانی دخیل هستند ،اگر این حس و این ساز و کار وجود ندارد پس ضعف داریم فعال
سازی ظرفیت کانون های ورزش محالت به عنوان پایین ترین سطح عملیاتی ورزش همگانی که می
تواند خالء های اجرایی ورزش همگانی در سطح محله را پر کند.
نتایج نشان داد که رفتار اقتصادی و مولفه های بسترسازی و قوانین تشویقی از عوامل موثر بر سیاست
گذاری باز ورزش همگانی ایران است .نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات برندت ( )2019که عنوان کرده اند
رفتار اقتصادی بر سیاست گذاری باز تاثیر دارد ،همخوان می باشد .مصرف کننده همیشه از روش های
معقول و آگاهانه برای ارزیابی اطالعات و انتخاب محصوالت استفاده نمی کند .به همین دلیل و در طول
سه دهه گذش ته ،یکی از موضوعات جالب در تحقیقات بازاریابی ،بحث تئوریهای تصمیمگیری رفتاری
بوده است .تئوری پردازان رفتاری ،موقعیت های متعددی را یافته اند که در آنها ،مصرف کننده
تصمیماتی به ظاهر نامعقول می گیرد .چیزی که این قبیل مطالعات و سایر مطالعات مشابه روی آن
تاکی د می کنند این است که رفتار های مصرفی ،رفتارهای واقعا پیچیده ای هستند و عوامل زمینه ای به
شدت بر آنها اثر می گذارند .بنابراین ،شناسایی این عوامل و بررسی میزان و نحوه اثر گذاری آنها ،بسیار
حیاتی است .بنابراین مردم بر اساس نظریه اقتصاد رفتاری ،اساساً به رفتاری روی می آورند که برایشان به
صرفه تلقی شود و وزنه انجام رفتار به سمت نفع آن ها باشد .بر این اساس توجه به اقتصاد رفتاری زمانی
ضروری است که هدف تغییر رفتار باشد و به نظر می رسد توجه به این رویکرد در سیاستگذاری باز
ضروری باشد.
نتایح نشان داد که عوامل شبکه سازی ،همکاری بین بخشی ،مشارکت همگانی ،قانونگذاری و
سیاستگذاری ،اصالح ساختار ورزش همگانی ،فناوری و رسانههای اجتماعی ،توانمندسازی و اقتصاد
رفتاری به ترتیب بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران تاثیر دارد .در تبیین این نتایج می توان
عنوان نمود که شبکهسازی یکی از فرایندهای موثر در ظرفیت سازی سازمان ها و نهادهای متولی ورزش
همگانی است که از طریق شبکه سازی انتقال تجارب اتفاق می افتد.
به ترتیب عوامل شبکه سازی ( ،)0/312همکاری بین بخشی ( ،)0/292مشارکت همگانی (،)0/256
قانونگذاری و سیاستگذاری ( ،)0/212اصالح ساختار ورزش همگانی ( ،)0/182فناوری و رسانههای
اجتماعی ( ،)0/179توانمندسازی ( )0/153و اقتصاد رفتاری ( )0/113اولویت بندی شده اند .به طور کلی
با توجه به اولویت های عنوان شده علی رغم برنامه ریزی منسجم و هدفمند بسیاری از دستگاه های
متولی ورزش همگانی ،به نظر میرسد یکپارچه نبودن سیاستگذاریهای ورزش در وزارت ورزش و جوانان
و فدراسیونها ،شهرداریها ،آموزش و پرورش و  ...زمینه برخی موازی کاریها و همچنین هدر رفت
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سرمایهها را فراهم کرده است .سیاستگذاری باز در این عرصه ،موضوعی نو و جدید است که در دستور
کار نهادهای بین المللی و دولت های توسعه یافته قرار گرفته است .کشورهای مختلف در حال توسعه نیز
در حال حرکت به سمت این پارادایم جدید عرصه حکمرانی و اداره عمومی هستند .یکی از ابتدایی ترین
و ضروری ترین اقدامات برای تحقق داده حکومتی باز در ورزش همگانی کشور ،شناسایی عوامل موثر و
بالفعل م وجود است با توجه به مشخص شدن عوامل موثر بر سیاستگذاری باز ورزش همگانی ایران می-
توان شبکهسازی و توسعه شبکه های فعال ملی و استانی در حوزه ورزش همگانی ،توسعه مشوق های
مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری های حوزه ورزش همگانی ،رفع کوتاه مدت نگری به
مشارکت بخش خص وصی به عنوان حامی مالی و ضرورت توجه به نیازهای بخش خصوصی در حوزه
ورزش همگانی و طراحی برنامه مشارکت برد -برد ،لزوم فرایند همکاری،های بین بخشی در ورزش
همگانی مبتنی بر برنامه ،سیاستگذاری تعاملی (نه یک طرفه) ،استفاده موثر از نظرات مردم و ذینفعان
کلیدی در فراین د سیاستگذاری ،آماده تغییر سیاست ها بر مبنای نظرات مردم و ذینفعان کلیدی ،اطالع
رسانی نحوه و فرایند سیاستگذاری مطلع (مردم و ذینفعان) ،خلق رضایت در مردم به دلیل مشارکت
جویی سیاستگذاران در فرایند سیاستگذاری ،استفاده از فناوری های نوین بویژه شبکه های اجتماعی،
ا یجاد فرایند تبادل دانش ،تجارب ،طراحی اقدامات مشترک و همچنین به اشتراک گذاری ظرفیتها و
منابع؛ تقویت رویکرد جامعه فعال (بهبود نگرش ها و آگاهی های عموم مردم نسبت به ورزش و فعالیت
بدنی منظم) ،تقویت رویکرد مردم فعال (طراحی رویدادهای ملی ،منطقه ای ،استانی ،شهری و استانی
اثربخش متناسب با نیاز مخاطبان) ،تقویت رویکرد محیط فعال (بهبود طراحی شهری و بهبود وضعیت
زیرساخت های ورزشی با تأکید بر اماکن ورزشی ارزان و در دسترس) ،تقویت رویکرد سیستم فعال (هم
افزایی و بهبود همکاری های بین بخشی در حوزه ورزش همگانی) پیشنهاد می شود .در نهایت اگر چه
امکان دارد برآورده کردن پیشنهادات عنوان شده چندان آسان و در دسترس مخاطبهای مد نظر نباشد
اما یافتهها به روشنی توانست به گامهای مهمی اشاره کند که میتوانند منجربه بهبود وضعیت موجود
سیاستگذاری باز برای رسیدن به وضعیت مطلوب شود .امید است مدیران وزارت ورزش ،فدراسیون
ورزش های همگانی و تمامی دست اندرکاران حوزه ورزش همگانی در بهبود سیاست های اتخاذ شده
متناسب و عنوان شده برای توسعه تکنیکهای جدید در مدیریت و در نتیجه رشد و پیشرفت این
سازمانها در عرصه های داخلی و بین المللی استفاده الزم را ببرند.
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