
 

 

 بررسی چالش های مدیریت ورزش همگانی در استان گیالن 

 فریبا تقوی 

 

  چکیده
 به مناسب راهبردهای تحلیل و همگانی ورزش مدیریت فراروی های چالش بررسی پژوهش این از هدف

 ورزش متخصصان آماری جامعة. است جامعه مختلف آحاد بین در ورزشی های فعالیت گسترش منظور

 ،نفر ۰۷ تعداد به گیالن استان جوانان ورزشی مدیران  ، نفر ۰۷تعداد به گیالن استان شهرستانهای همه همگانی

 تعداد به بررسی حال در تحقیق آماری جامعه کل لذا ،نفر ۰۷ تعداد به  استان های دانشگاه علمی تهیا اعضای

 ٠۷1 حدود که شده استفاده مورگان جدول از نمونه گرفتن نظر در جهت  . است شده گرفته نظر در نفر ٠۰۷

نها از شاخص آشناختی و سنجش جهت تحلیل متغیرهای جمعیت  گرفت. قرار ما اختیار در جدول طبق نمونه

شد و در راستای تجزیه و  استفاده SPSSمار توصیفی ) نمودار ،میانگین ،انحراف معیار ،... ( و نرم افزار آهای 

زمون فرضیات از روش تی تک نمونه برای تعیین وضعیت هر یک از شاخص آتحلیل استنباطی داده ها و جهت 

و در  آلفای کرونباخ استفاده شد ها استفاده شده است. در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش

منابع انسانی ، منابع مالی و  در این تحقیق به بررسی چالش هایبدست آمد.  12٠/۷لفای کرونباخ نهایی آنتیجه 

مدیریت ورزش  دربودجه ، منابع مدیریتی ، آینده سازمان های ورزشی ، فناوری اطالعات و جهانی شدن 

 پیش های چالش و مسائل ترین عمده : که شد این از حاکی نتایجون فریدمن پرداختیم با استفاده از آزم همگانی

 و سازی جهانی ، ۰3/4 رتبه میانگین با اول رتبه در اطالعات فناوری از: عبارتند همگانی ورزش مدیریت روی

 با مالی منابع ، سوم رتبه در ۰1/۰ میانگین با مدیریتی منابع تاثیر ، دوم رتبه در 3۰/۰ میانگین با ارتباطات

 با ورزشی های سازمان آینده و پنجم رتبه در ۷٠/۰ میانگین با انسانی منابع ، چهارم رتبه در ۰۰/۰ میانگین

 گرفت. قرار بندی رتبه این ششم رتبه در ۰۷/2 میانگین
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