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فعال در ورزش  هاي ورزشیتدوین مدل توسعه ورزش براي همه در فدراسیون

  قهرمانی

  

      1لقمان کشاورز

 

 

١٩/٤/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ  
٣٠/٩/١٣٩٥:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

 فعال در ورزش قهرمانی هاي ورزشیتدوین مدل توسعه ورزش براي همه در فدراسیون ،هدف پژوهش حاضر

هـاي  اعضاي هیات علمـی فعـال در حـوزه ورزش همگـانی و مـدیران فدراسـیون       ،جامعه آماري پژوهش. بود

براي نمونـه تحقیـق انتخـاب     ساده نفر به طور تصادفی 250که بر مبناي جدول مورگان ) N=850(ورزشی بود 

سؤالی استفاده شد که روایی صوري و  64از پرسشنامه محقق ساخته  ،پژوهشیابی به اهداف براي دست. شدند

مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدي مورد  متخصصانتن از  17محتوایی آن به تایید 

 85/0آزمودنی و با آلفاي کرونباخ  30تی با پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدما. قرار گرفتبررسی و تایید 

کلمـوگروف اسـمیرنف،    :هاي آمـاري توصـیفی و اسـتنباطی از جملـه    ها از روشبراي تحلیل داده. محاسبه شد

 AMOSو  SPSS، تحلیل عاملی تاییدي و اکتشـافی بـا چـرخش واریمکـس و دو نـرم افـزار       KMOبارتلت، 

عامـل   11، هاي ورزشیبراي همه در فدراسیونورزش ر مدل توسعه هاي پژوهش نشان داد دیافته. استفاده شد

، کنتـرل و ارزیـابی  اي، داوطلبـی، فرهنگـی و اجتمـاعی،    مدیریت، تفریحی، خانواده و دوستان، آموزشی، رسانه

 براي همـه توسعه ورزش شده براي  ارائه مدل ،همچنین. وجود دارد هاو جشنواره هاانگیزش، یادبودها و ارزش

  .برخوردار بود یهاي ورزشی از برازش مطلوبدر فدراسیون

  

  توسعه فدراسیون ورزشی، ورزش براي همه و :واژگان کلیدي

  

  

                                                           
١
                                                          E-mail: Keshavarzlog@yahoo.com  دانشگاه پیام نور، تهران، ایران دانشیار، مدیریت ورزشی،  
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  مقدمه

انجمن "اي است که هاي بدنی براي عموم مردم به اندازهتامین سالمت جسمی و روحی از طریق فعالیتاهمیت 

راهکارهـاي نـوین افـراد     ارائـه ریزي، سـازماندهی و  شکل گرفته است تا با برنامه "المللی ورزش براي همهبین

، 1المللی ورزش همگـانی انجمن بین( شوندهاي بدنی و ورزشی براي جذب فعالیت در جوامع مختلف بیشتري

لـی بـه   مالمللـی و  توسعه ورزش همگانی در سطح بین ،"مللی المپیکلاکمیته بین"در منشور  ،همچنین .)2014

هاي ورزشی در سطح ملی انجام فعالیت ).2015، 2المللی المپیککمیته بین(دفعات مورد تاکید قرار گرفته است 

هاي بدنی و ورزشـی بـراي   اي مهم بوده است که در اصل سوم قانون اساسی تاکید بر انجام فعالیتیز به اندازهن

اي داراي اهمیت است که مقام معظم مقوله به اندازهاین  ،همچنین. )1393کشاورز و همکاران، (عموم شده است

ی رهبري به دفعات تاکید بر توسعه ورزش همگانی داشته و بر این اساس در برنامه ششم توسعه ورزش همگان

وزارت ورزش و ( براي همه مورد توجه جدي دولتمردان قرار گرفتـه اسـت   توسعه ورزش ،تریا به بیان صحیح

در سطوح ملـی  همه توان بیان داشت که توسعه ورزش براي شده می ارائهبا توجه به مستندات . )1395جوانان، 

هاي ورزشی و تندرست، انجام فعالیتسالم و و براي داشتن افراد  استالمللی از اهمیت باالیی برخوردار و بین

هاي ورزشـی  تفکیک فدراسیون ،اما نکته قابل تامل در ورزش کشور. باشدبدنی از طرق مختلف مورد تاکید می

در وزارت ورزش  "همگانیتوسعه ورزش و  امور بانوان" و "ايو حرفه ورزش قهرمانی"در قالب دو معاونت 

ها هاي آنهاي ورزشی که رشتهآن دسته از فدراسیون ،به بیان دیگر ).1393کشاورز و همکاران، (و جوانان است

گرفتـه و  قرار ايو حرفـه  تحت مدیریت معاونت ورزش قهرمـانی  ،هاي آسیایی و المپیک حضور دارنددر بازي

در حـالی کـه بـر     ؛انـد متمرکز کـرده اي و حرفهتوسعه و رونق ورزش قهرمانی  بخشعمده فعالیت خود را در 

هاي مختلـف ورزشـی   توجه به بعد قهرمانی رشته ،هاي ورزشیاساس ماموریت، وظایف و اساسنامه فدراسیون

هاي مختلف ورزشی و توسعه و رواج رشته می آیدهاي ورزشی به شمار اهداف فدراسیوناز وظایف و  یبخش

به  ،رو از این. )1388سجادي،( استهاي ورزشی آحاد جامعه از وظایف مهم فدراسیوندر بین در سطح ملی و 

ضروري است  ،خود در بین عموم مردمتحت مدیریت هاي ورزشی براي توسعه ورزش نیورسد فدراسنظر می

                                                           
1
. The Association for International Sport for All 

2 . International Olympic Committee 



3 
 

در این راستا . نمایند فعالیتدر بعد ورزش براي همه نیز  و خارج ايو حرفه  از توجه صرف به بخش قهرمانی

     هـاي آموزشـی، درون بخشـی، بـرون بخشـی،      براي توسعه ورزش به بخـش اشاره کرد که مدل مول توان به می

هـاي ورزشـی   در حالی که بیشتر فدراسـیون  )2005، 1مول و همکاران( غیر رسمی و باشگاهی تاکید شده است

پردازند و از توجه به سـه بخـش دیگـر غافـل     میاي ورزش قهرمانی و حرفهبه فعال در حوزه ورزش قهرمانی 

در وزارت  ايو حرفـه  رسد تفکیـک مـدیریت ورزش در قالـب ورزش همگـانی و قهرمـانی     به نظر می .هستند

در حوزه ورزش براي همه را به سمتی سوق داده است که توجـه   گیري مطالعات علمیجهت ،ورزش و جوانان

هاي ورزشی در بعد ورزش براي همه کمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه و    ونیپژوهشگران نسبت به فعالیت فدراس

در حـالی کـه بیشـتر     ،هاي راهبردي و موانع ورزش همگـانی معطـوف شـده اسـت    مطالعات در راستاي برنامه

هاي توسعه ورزش را بدون تفکیک ورزش قهرمانی و همگانی مورد توجه مختلف مدلمطالعات در کشورهاي 

  .گرددها اشاره میاند که در ادامه به برخی از آنقرار داده

ورزش همگـانی کشـور در موقعیـت راهبـرد      نشان داداي در مطالعه) 1393(هاي شعبانی و رضایی صوفی یافته

وجـود فدراسـیون ورزش همگـانی و     ،طـه قـوت ورزش همگـانی کشـور    قرار دارد و مهمترین نق) ST(رقابتی 

     از بـا  . باشـد گیـري از نیروهـاي متخصـص و کارشـناس مـی     عـدم بهـره   ،ین نقطه ضعف در ایـن بخـش  مهمتر

جامعه و از مهمتـرین   سالمتتاکید پزشکان بر نقش ورزش در  ،هاي ورزش همگانی کشورترین فرصتاهمیت

   .باشدمی) سبک غیر فعال(وش زندگی مردم تغییر ر ،کشورهاي ورزش همگانی تهدید

که عوامل اجتماعی، سالمتی، امکانات و تسـهیالت،   است آنموید ) 1393(نتایج پژوهش روزبهانی و همکاران 

هاي ورزشی  عنوان موانع مشارکت زنان سالمند استان البرز در فعالیت عوامل اقتصادي، عوامل شخصی و زمان به

هاي  و عوامل عالقه و ناآگاهی از عوامل مؤثر بر عدم مشارکت زنان سالمند استان البرز در فعالیت استتفریحی 

  .باشد ورزشی تفریحی نمی

نیروي انسـانی، مربیـان،    هايموید این است که ورزش همگانی در حوزه) 1392(نیا و همکاران هاي سمیعیافته

تحقیقات، فناوري اطالعـات و بازاریـابی و    اوران، امور مالی،ها و تجهیزات، د آموزش، استعدادیابی، زیرساخت

 با بررسی موقعیت اسـتراتژیک  ،همچنین. تهدید است 8فرصت و  20ضعف،  22قوت،  22ها داراي تحلیل داده

                                                           
1. Mull et al  
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درونی  از لحاظ عوامل SWOT مشخص شد که این بخش از ورزش بر روي محور مختصات  ورزش همگانی

  .فرصت ها قرار دارد لحاظ عوامل بیرونی سازمان در ناحیهها و از قوت در ناحیه

هـاي کشـور   نشان داد موانـع توسـعه ورزش همگـانی در دانشـگاه    ) 1393(مهدي زاده و اندام  نتیجه تحقیقات 

  .عدم حمایت اجتماعی و یطی، روانشناختی، درون فرديحعوامل سازماندهی و مدیریتی، م :ند ازا عبارت

موید این است که براي توسعه مشـارکت افـراد در ورزش بـه عـواملی     ) 2010( 1لینز، و فوردهاي بیلی، کایافته

 هاي فردي و نتـایج مانند منظرهاي بیولوژیکی، اجتماعی و روانشناختی، توانمندي افراد، عوامل محیطی، ویژگی

مواردي ماننـد   ،در پژوهشی دریافتند در مدل توسعه ورزش ایتالیا) 2011( 2آچینی و مارچیونی. باید توجه شود

توجـه بـه   هـاي ورزشـی،   بهبود عملکرد، افزایش دانش فنی، افزایش ارتباطات اجتماعی، افزایش تعداد باشـگاه 

. هاي مختلف براي تقویت سطح ارتباطات در جامعـه وجـود دارد  تشکیل گروه مشارکت سالمندان در ورزش و

   هـاي بیشـتر بـراي مشـارکت    نشان داد بـراي ایجـاد فرصـت   ) 2011( 3پنگ، سولینگ و زنیهاي زید، ساگتهیاف

هـاي متناسـب بـا سـن آنهـا تـدوین و موانـع و        هاي ورزشی ضروري است که برنامـه دانش آموزان در فعالیت

  .ها مرتفع شودمشکالت اجرایی برنامه

هـاي ورزشـی در   ن در فعالیـت افزایش مشارکت حداکثري معلمنیز در پژوهشی دریافت به منظور ا) 2011(چن

ها ضروري است به عوامل مهمی مانند عوامل محیطی، روانشناختی، شـرایط تفریحـی و   زمان اوقات فراغت آن

  .ها توجه شودسرگرمی آن

ه آمـوزش و تربیـت مـدیران حـوز     ،نشان داد براي توسـعه ورزش همگـانی  ) 2011( 4هاي پژوهش بائومانیافته

هاي مختلف ورزشی براي همگانی شدن، انجام تحقیق و پژوهش، تربیت ورزش همگانی، افزایش فعالیت رشته

هـاي  ساالن و دوستان، افزایش سـازمان  سن ومنابع انسانی براي فعالیت در ورزش همگانی، توجه به نگرش هم

   .ها ضروري استورزشی مختلف و تعداد مدیران آن

                                                           
1Bailey, Collins, & Ford 
2.Achini&Marchioni 
3.Zaid, Sock Peng, Shuling, &Zhenni 
4
. Baumann 
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نیز در پژوهشی موید این است که در تدوین مدل توسعه ورزش ضـروري اسـت بـه    ) 2013( 1هاي هیلتنیافته

هـاي دولتـی،   اي، ملـی و فراملـی، بخـش   عواملی مانند جامعه، سطوح مشارکت افراد در سـطح محلـی، منطقـه   

  .مدل تدوین شده از برازش مناسب برخوردار بود ،همچنین. خصوصی و همچنین نیروهاي داوطلب توجه شود

نشان داد در مدل ورزش همگانی ایران عواملی هم ) 2013(چیان پژوهش صفاري، احسانی، امیري و کوزه نتایج

المللی، سیاسی، حقوقی، زیست، اجتمـاعی، اقتصـادي، فرهنگـی، منـابع انسـانی، منـابع مـالی،        مانند محیط بین

ي سـازمانی، عوامـل فـردي،    هـا هاي همکار، رسـانه تجهیزات و زیرساخت، فناوري، قوانین و مقررات، سازمان

  . برخوردار است یعوامل بین فردي، و عوامل ساختاري وجود دارد و مدل ترسیم شده از برازش مطلوب

اي موید این است که در مدل توسعه ورزش تایوان عـواملی ماننـد   در مطالعه) 2013(و همکاران 2هاي چنیافته

محصوالت و کاالهاي ورزشـی، وضـعیت ترافیـک و    ت خدمات، وضعیت اماکن ورزشی، کیفیت کارکنان، فییک

  . برخوردار است یو مدل ترسیم شده از برازش مطلوب حمل و نقل و مدیریت عملیاتی وجود دارد

است که براي طـوالنی کـردن مـدت زمـان ورزش کـردن       بیانگر آن) 2015(و همکاران  3زنتایج پژوهش رودری

هـا بـه طـور مـنظم،      هاي طبیعی، روابط بین فردي، بهبود مهارتجوانان باید به مواردي مانند محیط، توانمندي

  . توجه کرد فرآیندهاي بهبود و شانس

در پژوهشی دریافت براي همگـانی کـردن گلـف در بـین آحـاد جامعـه و       ) 2016( 4المللی گلففدراسیون بین

هـاي رشـته   تغذیـه، مهـارت  انی و معواملی مانند آمادگی جس نسراسر جهان باید از مدلی استفاده شود که در آ

   .بازان وجود داشته باشدگلف، قوانین و مقررات، تجارب گذشته، ارزیابی بدنی از گلف

نحـوه  عـواملی ماننـد   اي دریافت در مدل ورزش اتحادیه اروپا ضروري است در مطالعه) 2016(اروپا  کمیسیون

هاي ورزشـی  اي، فدراسیونهاي منطقهسیونها، فدراهاي ورزشی سطوح مختلف مانند باشگاهارتباط بین سازمان

ین و مقررات، ندر مدل ارائه شده عواملی مانند قوا ،همچنین. هاي ورزشی قاره اروپا تعیین شودملی و فدراسیون

هاي ورزشی ملی، همسطح کردن کیفیت مسابقات وجـود  مالکیت چندگانه، مالی، تسهیل قوانین رایج فدراسیون

  .مدل تدوین شده از برازش مناسب برخوردار بود -داشته باشد

                                                           
1.Hylton 
2
. Chen 

3. Rhodris 
4 .The International Golf Federation 
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دهـد ضـرورت توجـه بـه ورزش بـراي همـه در       همان طوري که مطالعه مبانی نظري و ادبیات پیشینه نشان می

بیشـتر مطالعـات موجـود در حـوزه ورزش همگـانی       ،همچنین. المللی مورد تاکید بوده استسطوح ملی و بین

هاي دیگـر از جملـه ورزش   بخش ازو تاکید بر جدا بودن ورزش همگانی  کشور به مطالعات راهبردي پرداخته

نظر به این که توسعه ورزش براي همه در هر کشـوري مسـتلزم    ،دیگر از سوي. داشته استاي قهرمانی و حرفه

هاي ورزشی تحت مـدیریت معاونـت   رشته ایراندر آن کشور است و با توجه به این که متناسب مدل و الگوي 

اي صرف کـرده و کمتـر بـه    اي بیشتر فعالیت خود را در حوزه ورزش قهرمانی و حرفههرمانی و حرفهورزش ق

الگو و مدل خاصی براي توسعه بعد ورزش براي همه در ایـن گونـه    نیزپردازند و همگانی شدن رشته خود می

وسـعه ورزش بـراي   ها وجود ندارد، پژوهش حاضر در صدد است به این سؤال پاسخ دهد که مـدل ت فدراسیون

  چگونه است؟ فعال در ورزش قهرمانی هاي ورزشیهمه در فدراسیون

  پژوهششناسی روش

جامعـه آمـاري پـژوهش    . تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده است –پژوهش حاضر از نوع توصیفی

معاونـت   تحـت مـدیریت  هاي ورزشی اعضاي هیات علمی فعال در حوزه ورزش همگانی و مدیران فدراسیون

نفر به طور  250 ،که بر مبناي جدول مورگان) N=850(وزارت ورزش و جوانان بود ايورزش قهرمانی و حرفه

 64یابی به اهـداف تحقیـق از پرسشـنامه محقـق سـاخته      براي دست. تصادفی براي نمونه تحقیق انتخاب شدند

مـدیریت ورزشـی رسـید و     متخصصـان تـن از   17سؤالی استفاده شد که روایی صوري و محتوایی آن به تایید 

نتـایج آن در شـکل و جـدول یـک      -قـرار گرفـت  روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدي مورد بررسی و تایید 

 85/0آزمـودنی و بـا آلفـاي کرونبـاخ      30پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعـه مقـدماتی بـا    . گزارش شده است

ماري توصیفی مانند جـدول توزیـع فراوانـی، نمـودار، فراوانـی،      هاي آها از روشبراي تحلیل داده. محاسبه شد

هاي آماري استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدي و اکتشافی با چرخش درصد و روش

شایان ذکر است . استفاده شد آموس گرافیکو  20مکس و با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه واری

با توجه به ایـن کـه سـطح     .است z=381/2و  p-value= 256/0 گراسمیرنف نشان –کلموگروف  نتایج آزمون

  .ها داراي توزیع طبیعی هستندتوان نتیجه گرفت که دادهاست، می 05/0معناداري بیشتر از 
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  پژوهشهاي یافته

  هااطالعات جمعیت شناسی نمونه  :1جدول 

  )تعداد نفرات(رتبه علمی   وضعیت استخدام  )نفراتتعداد (سطح تحصیالت   )نفر(جنسیت

  مربی و سایر  دانشیار و باالتر  استادیار  يدقراردا  پیمانی  رسمی  دکتري  فوق لیسانس  لیسانس و پایینتر  زن  مرد

178  72  68  113  69  96  91  63  50  17  183  

  سابقه خدمت  شغل  محل تدریس یا خدمت

  سال 10بیشتر از   سال 10-6  سال 5تا   فدراسیون و سایرمدیر   هیات علمی  آزاد  دولتی  فدراسیون

  نفر 50  نفر 92  نفر 108  نفر 150  نفر 100  نفر 50  نفر 95  نفر 105

هـا را در متغیرهـاي جنسـیت، سـطح تحصـیالت، وضـعیت       اطالعات جمعیت شناختی نمونـه ، 1نتایج جدول 

  .دهدنشان میاستخدام، رتبه علمی، محل تدریس یا خدمت، شغل و سابقه خدمت 
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  هاي ورزشیپرسشنامه توسعه ورزش براي همه در فدراسیون نتایج روایی سازه :1شکل 

  هاي ورزشیتوسعه ورزش براي همه در فدراسیون هاي برازش براي بررسی روایی سازه پرسشنامهشاخص:2جدول 

  تفسیر  مالك  میزان  شاخص برازش

  مطلق

x2  325/169  38/2  71با درجه آزادي= x2   برازش مطلوب  3تا 1بین  

p value  17/0  برازش مطلوب  05/0بیشتر از  

  برازش مطلوب  90/0بیش از  91/0  شاخص نیکویی برازش

  تطبیقی

  برازش مطلوب  90/0بیش از  TLI(  93/0(لویس -شاخص توکر

  برازش مطلوب  90/0بیش از  BBI(  91/0(بونت - شاخص برازش بنتلر

  برازش مطلوب  90/0بیش از  CFI(  94/0(شاخص برازش تطبیقی

  مقتصد
  برازش مطلوب  05/0کمتر از  RMSEA(  001/0(ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

  برازش مطلوب  05/0بیشتر از  PNFI(  14/0(شاخص برازش مقتصد هنجار شده
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سـت و  هابراي همه گویـه  3/0لی بیش از که نشان دهنده بارعام 2و جدول  1 با توجه به نتایج مندرج در شکل

توان نتیجه گرفت که روایـی سـازه پرسشـنامه    معنادار بودن هر سه شاخص برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد، می

هاي بعـدي  هاي وزشی تایید شده و همه سئواالت پرسشنامه براي تحلیلتوسعه ورزش براي همه در فدراسیون

  .گیردمورد استفاده قرار می

  

  می یر و اوکلین –نتایج آزمون بارتلت و کیسر  :3جدول

  مقدار  پیش فرض

  72/0  )کفایت حجم نمونه(می یر و اوکلین –مقدار کیسر 

  82/236  مقدار مجذور کاي  آزمون کرویت بارتلت

  124  درجه آزادي

  001/0  سطح معناداري

 

     7/0بیشـتر از   مـی یـر و اوکلـین    –کیسـر  ، با توجه به اینکه ضـریب  دهدنشان می 3ونه که نتایج جدول همانگ

با توجه به اینکـه  میـزان آزمـون بارتلـت از      ،همچنین. ها براي تحلیل عاملی مناسب است، اندازه نمونهباشدمی

مـدل   تـدوین ها ارتباط معنی داري براي فراهم کردن یک مبناي معقول براي کوچکتر است، بنابراین گویه 05/0

به بیان دیگر، تحلیل عاملی براي شناسایی سـاختار  . هاي ورزشی را دارندفدراسیون در توسعه ورزش براي همه

  .مناسب استهاي ورزشی مدل توسعه ورزش براي همه در فدراسیون تدوینعاملی 

 هاي ورزشی مدل توسعه ورزشی براي همه در فدراسیونها در مولفهنتایج بررسی سهم واریانس هر یک از  :4جدول

 عامل   گویه بارعاملی  واریانس هر عاملدرصد   کرونباخآلفاي 

81/0  

 

22/4  

 

782/0 
پیش بینی بخش ورزش براي همه در ساختار تشکیالتی فدراسیون 

 هاي ورزشی
S1 

 مدیریتی

 S2 توجه به فعالیت رشته هاي ورزشی در بین سنین مختلف 823/0

736/0 
قهرمانی در رشته ایجاد رویکرد توجه همزمان به ورزش همگانی و 

 هاي مختلف
S3 

738/0 
برنامه هاي همگانی شدن رشته هاي مختلف ورزشی در  تدوین

 و جوانان فدراسیون ها و وزارت ورزش
S4 

 S5 ها تشکیل شوراي ورزش همگانی در فدراسیون 742/0

بازنگري در ترکیب شوراي ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان  681/0 S6  
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 نامتخصص بهره مندي از مدیران فدراسیون ها وبا رویکرد 

 S7 ها تفکیک بودجه قهرمانی و همگانی فدراسیون 671/0

73/0 31/6 

 S8 برگزاري جشنوارهاي تفریحی در رشته هاي مختلف ورزشی 852/0

 تفریحی

 S9 طراحی الگوهاي تفریحی و نشاط آور در رشته هاي مختلف ورزشی 816/0

747/0 

تشکیل اتاق فکر در فدراسیون ها براي تولید روش هاي جذاب کردن 

رشته هاي مختلف ورزشی با همکاري نهادهاي مربوطه مانند 

 .....ها و  شهرداري

S10  

 S11 ه خدمات ورزشی رشته هاي مختلف در خانه هاي سالمندانئارا 729/0

681/0 
تفریحی در توسعه فعالیت رشته هاي مختلف ورزشی با رویکرد 

 بوستان ها
S12 

87/0 37/6 

593/0 
ها ي ورزشی  ه تسهیالت  رایگان در بوستان ها به فعالیتئارا

 خانوادگی
S13 

خانواده 

و 

 دوستان

 S14 تجهیز بوستان ها به اقالم ورزشی رشته هاي مختلف ورزشی 862/0

871/0 
 وپدر بزرگ ها (ه خدمات ورزشی به خانواده ها و سالمندان ئارا

 در باشگاه هاي ورزشی) مادربزرگ ها
S15  

883/0 
ه تسهیالت ویژه به دوستانی که به طور گروهی در رشته هاي ئارا

 مختلف ورزشی شرکت می کنند
S16 

816/0 
خارج کردن انحصار فعالیت رشته هاي مختلف ورزشی از باشگاه ها 

 ها به ویژه بوستان ها و فضاي آزادوگسترش آن در خارج از باشگاه
S17 

76/0 57/4 

741/0 
بهرمندي از روش هاي آموزشی نوین و نشاط آور در رشته هاي 

 مختلف ورزشی
S18 

 آموزشی
764/0 

ها و شیوه هاي تفریحی در کنار روش هاي  ابداع قوانین، مهارت

 مختلف ورزشیآموزشی قهرمانی در رشته هاي 
S19  

 S20 ترکیب موسیقی با رشته هاي مختلف ورزشی 910/0

 S21 برگزاري دوره هاي آشنایی با بعد همگانی رشته هاي مختلف ورزشی 798/0

 S22 ترتیب مربیان متخصص در بعد همگانی رشته هاي مختلف ورزشی 849/0

74/0 28/3 

  S23 مختلف ورزشی تولید فیلم هاي آموزشی رشته هاي 914/0

 ايرسانه

 S24 پخش بخش هاي تفریحی رشته هاي مختلف ورزشی از رسانه ها 817/0

795/0 
اختصاص یکی از روزهاي سال در صدا و سیما به منظور ترویج و 

 توسعه رشته هاي مختلف ورزشی
S25 

تغیر در نگرش صدا و سیما از توجه صرف به بعد قهرمانی به بعد  918/0 S26  
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 همگانی رشته هاي مختلف ورزشی

 S27 تفریحی قابل پخش از تلویزیون -توسعه محصوالت ورزشی 793/0

75/0 89/2 

  
مند کردن داوطلبان حوزه ورزش همگانی با تاکید بر م شناسایی و نظا

 فعالیت در فدراسیون ها
S28 

 داوطلبی

  
نقاط اجراي آموزشی هاي رایگان رشته هاي مختلف ورزشی در 

 مختلف
S29 

  
مشاوره هاي رایگان توسط داوطلبین به منظور ترویج رشته هاي  ارائه

 مختلف ورزشی
S30 

  
-آموزش رشته هاي مختلف ورزشی توسط داوطلبان در بوستان ارائه

 مدارس، دانشگاه ها، شرکت ها و کارخانجات متقاضی ها،
S31 

82/0 75/6 

 S32 سالمت و تندرستیترویج فرهنگ ورزش براي  771/0

فرهنگی 

و 

اجتماع

 ي

 S33 ترویج ورزش خانوادگی 921/0

619/0  
کاهش دیدگاه منفی براي مشارکت بانوان در فعالیت هاي ورزشی در 

 برخی مناطق کشور
S34 

 S35 افزایش باور ورزش به عنوان یک ضرورت زندگی در افراد جامعه  827/0

 S36 ها براي پیشگیري و درمان برخی از بیماري بهره مندي از ورزش  816/0

 S37 ترویج فرهنگ با هم ورزش کردن  782/0

 S38 تردد با لباس ورزشی رشته هاي مختلف در مسیر خانه تا ورزشگاه  743/0

643/0  
تهیه و تکثیر بروشور و تراکت در بعد همگانی رشته هاي مختلف 

 ورزشی
S39 

86/0 49/5 

628/0  
ترتیب ناظران حرفه اي براي نظارت بر همگانی شدن رشته هاي 

 هامختلف ورزشی در فدراسیون
S40 

ارزیابی 

 و کنترل

589/0  
تغییر در شاخص هاي ارزیابی بخش همگانی فدراسیون ها توسط 

 وزارت
S41 

581/0  
نظارت هدفمند بر هزینه کرد اعتبارات ورزش همگانی در فدراسیون 

 ها
S42 

572/0  
خارج کردن تخصیص اعتبارت بخش همگانی فدراسیون هاي ورزشی 

 از بخش رقابتی به تفریحی
S43 

 S44 کاهش اعتبارات همگانی فدراسیون هاي غیرفعال در حوزه همگانی  539/0

79/0 82/5 794/0  
مند کردن تخصیص اعتبارات ورزش همگانی به فدراسیون هاي م نظا

 بر ورزش براي همهورزشی بر مبناي تاکید 
S45 انگیزش 
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781/0  
تغییر رویکرد هزینه کرد اعتبارات ورزش همگانی از برگزاري 

 رویدادها به سایر فعالیت ها مانند بخش آموزش و تفریحی
S46 

723/0  
تخفیف به ثبت نام هاي گروهی و خانوادگی در باشگاه هاي  ارائه

 ورزشی
S47 

629/0  
در خانه هاي رشته هاي مختلف ورزشی به رایگان شدن ثبت نام 

 منظور انجام ورزش براي سالمتی و تندرستی
S48 

612/0  

اقالم ورزشی رشته هاي مختلف ورزشی به افرادي که به طور  ارائه

ها به منظور حفظ سالمتی و تندرستی ورزش  خانوادگی در ورزشگاه

 می کنند

S49 

839/0  
تسهیالت ویژه به مربیان فعال در توسعه همگانی رشته هاي  ارائه

 مختلف ورزشی
S50 

81/0 35/4 

768/0  
نام گذاري یک روز در تقویم ساالنه کشور به نام رشته هاي مختلف 

 ورزشی
S51 

یادبودها 

و 

 هاارزش

734/0  
نام گذاري یک روز از ایام سال به نام قهرمانان نخبه ورزشی در 

 هاي ورزشیفدراسیون 
S52 

637/0  
نام گذاري یک روز از ایام سال به نام مربیان برجسته  در فدراسیون 

 هاي ورزشی
S53 

558/0  
نام گذاري یک روز از ایام سال به نام داوران برجسته  در فدراسیون 

 هاي ورزشی
S54 

532/0  
نام گذاري یک روز از ایام سال به نام پیشکسوتان برجسته  در 

 فدراسیون هاي ورزشی
S55 

756/0  
نام گذاري یک روز از ایام سال به نام مدیران برجسته  در فدراسیون 

 هاي ورزشی
S56 

742/0  
نام گذاري یک روز از ایام سال به نام افراد تحصیل کرده برجسته در 

 فدراسیون هاي ورزشی
S57 

83/0 74/5 

 S58 خانوادگی در سطوح استان و ملیبرگزاري مسابقات و جشنواره هاي   723/0

جشنوار

  هاه

639/0  
هاي تدوین قوانین و مقررات جدید متناسب با سنین مختلف در رشته

 مختلف ورزشی
S59 

621/0  
ها براي افراد غیر  برگزاري مسابقات محالت با همکاري شهرداري

 قهرمان
S60 

برگزاري مسابقات ویژه خانواده کارگران و کارمندان با هماهنگی   613/0 S61 
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 وزارت کار و سایر   نهادهاي مسئول دولتی و غیر دولتی

607/0  
- برگزاري مسابقات ابداعی براي رده هاي سنی بزرگساالن و سایر رده

 هاي سنی
S62 

582/0  
در روز پدر  برگزاري مسابقات ورزشی ویژه با حضور پدران و مادران

 و مادر
S63 

 S64 هاي مختلف ورزشبرگزاري لیگ هاي خانوادگی در رشته  579/0

  

درصـد  بـر اسـاس مجمـوع     عواملی این یتوان پیشگو. دهدها را نشان میواریانس عامل ، مقادیر ویژه4جدول 

بـراي همـه در    توسـعه ورزش مـدل   تدوینین براي ابنابر .درصد است 79/55ها برابر با عامل تجمعی واریانس

اي، داوطلبی، فرهنگی و مدیریت، تفریحی، خانواده و دوستان، آموزشی، رسانهعامل  11هاي ورزشی، فدراسیون

  .شدندشناسایی ها ها و جشنوارهاجتماعی، ارزیابی و کنترل، انگیزش، یادبودها و ارزش
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  هاي ورزشیمدل توسعه ورزش براي همه در فدراسیون :2شکل 

  

  هاي ورزشیمدل توسعه ورزش براي همه در فدراسیونهاي برازش شاخص :5جدول 

  تفسیر  مالك  میزان  شاخص برازش

  مطلق

x2  489/173  09/2  83با درجه آزادي= x2   برازش مطلوب  3تا 1بین  

p value  12/0  برازش مطلوب  05/0بیشتر از  

  برازش مطلوب  90/0بیش از  92/0  شاخص نیکویی برازش

  تطبیقی

  برازش مطلوب  90/0بیش از  TLI(  94/0(لویس -شاخص توکر

  برازش مطلوب  90/0بیش از  BBI(  93/0(بونت - شاخص برازش بنتلر

  برازش مطلوب  90/0بیش از  CFI(  95/0(شاخص برازش تطبیقی

  مقتصد
  برازش مطلوب  05/0کمتر از  RMSEA(  001/0(ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

  برازش مطلوب  05/0بیشتر از  PNFI(  16/0(مقتصد هنجار شدهشاخص برازش 

سـت و  هابراي همه گویـه  3/0لی بیش از که نشان دهنده بارعام 5و جدول  1 با توجه به نتایج مندرج در شکل

توسـعه ورزش   مـدل توان نتیجه گرفت که معنادار بودن هر سه شاخص برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد، لذا می

  . از برازش مطلوب برخوردار استهاي وزشی فدراسیونبراي همه در 

  بحث و نتیجه گیري

در ایـن راسـتا   . هـاي ورزشـی بـود   تدوین مدل توسعه ورزش براي همه در فدراسیون ،هدف از پژوهش حاضر

هـاي ورزشـی عامـل    وهش نشان داد یکی از عوامل موثر در توسعه ورزش براي همه در فدراسیونژهاي پیافته

، بائومـان  )2013(چـن و همکـاران    ،)2013(و همکاران  زادهمهديهاي است که نتایج پژوهش با یافتهمدیریتی 

هاي خود به عامـل مـدیریت جهـت توسـعه ورزش و ورزش     که در پژوهش) 2011(زید و همکاران  و)2011(

 ت عملکـرد و ضـعی ، بهبود وراربه منظور استق. همخوانی دارد ،هاي مختلف دست یافته بودندهمگانی در کشور

رسد قبل از هر اقدامی ضروري است مـدیریت حـوزه ورزش بـه    هاي نو در ورزش کشور به نظر میظهور ایده

    توسـعه مطلـوب و بهینـه در ایـن حـوزه      ،ها وجود نداشته باشداین باور برسد که اگر عزم، اراده و خواست آن

هـاي تحـت پوشـش معاونـت ورزش قهرمـانی      فدراسیوندر این راستا با توجه به این که . آمدوجود نخواهد به

اي، جهانی، المپیـک و  عمده فعالیت خود را در حوزه قهرمانی و به ویژه حضور موفق در مسابقات قهرمانی قاره
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رسـد چنـین تفکـري    تاکید دارند، به نظـر مـی   ییهااند و نسبت به چنین فعالیتهاي آسیایی متمرکزه کردهبازي

لذا براي برون . شوندر از توجه به همگانی شدن ورزش رشته خود غافل وهاي مزباسیونموجب شده است، فدر

هـاي مختلـف   نسبت بـه همگـانی شـدن رشـته     رفت از چنین وضعیتی ضروري است وزارت ورزش و جوانان

را  مـورد نیـاز  هـاي  نامـه آیـین  ايهو حرف هاي تحت مدیریت معاونت ورزش قهرمانیورزشی به ویژه در رشته

هـاي  تکلیف بعد همگانی رشـته  ،مورد نیاز هاينامهدر صورت وجود آیین. ابالغ نماید هافدراسیونوین و به تد

هـاي  شـود فدراسـیون  رو توصـیه مـی   از ایـن . هاي شفاف و معین خواهد شـد مختلف ورزشی براي فدراسیون

دام نماینـد و اعتبـارات   ورزشی نسبت به پیش بینی کمیته توسعه ورزش براي همـه در سـاختار تشـکیالتی اقـ    

در این راستا از آنجـا کـه وزارت ورزش و   . ورزش قهرمانی و همگانی را تفکیک و در محل خود هزینه نمایند

هـاي ورزشـی اختصـاص داده    ها را براي توسعه همگـانی رشـته  از اعتبارات فدراسیون درصد 10 معادل جوانان

هزینـه   ورزش ین اعتبارات در راستاي توسعه همگـانی شـدن  ها اعمال تا ااست، نظارت بیشتر بر هزینه کرد آن

  .شود

 ،هـاي ورزشـی  موثر در توسعه ورزش براي همه در فدراسیون عاملوهش مبین این است که دومین ژهاي پیافته

کـه در  ) 2016(اروپـا   کمیسیون و )2011( ی و همکارانآچینهاي عامل تفریحی است که نتایج پژوهش با یافته

   جهـت توسـعه ورزش و ورزش همگـانی در    آور بـودن ورزش تفریحـی و نشـاط  هاي خود بـه عامـل   پژوهش

معاونت  تحت مدیریتهاي ورزشی از آنجا که فدراسیون. همخوانی دارد ،هاي مختلف دست یافته بودندکشور

ورزشی معطوف ها و مسابقات برگزاري رقابت هاهم فعالیت خود را ب وزارت ورزش و جوانان قهرمانیورزش 

بـه طـور    ،کننـد المللی صرف میهاي خود را براي کسب پیروزي در میادین ملی و بینبیشتر برنامه و اند داشته

  بـه هـاي خـود را   فعالیـت هاي مختلـف  در رقابتپیروز شدن  هاي آموزشی به منظورالسکها و طبیعی باشگاه

زمینـه  اقـت فرسـا   طاي و وو حرفـه  ، دشوارینات سنگینانجام تمر تا ورزشکاران باد نکنسازماندهی میاي گونه

هـاي  با تفریحـی بـودن ایـن گونـه رشـته      يچنین رویکرد. هاي مختلف مهیا کنندپیروز شدن خود را در رقابت

  شود به منظور ایجـاد بسـتر مناسـب جهـت توسـعه بعـد تفریحـی        رو توصیه می از این. ورزشی در تضاد است

هـاي ورزشـی   هاي ورزشـی برگـزاري جشـنواره   اندرکاران فدراسیونمدیران و دستهاي مختلف ورزشی رشته

مختلـف ورزشـی،    هـاي ترین کردن رشتههاي جدید براي جذابتفریحی، تشکیل اتاق فکر به منظور خلق ایده

  .اقدام نمایندهاي سالمندان ها و حتی خانهتفریحی به سالمندان در بوستان –ارائه خدمات ورزشی
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 ،هاي ورزشیموثر در توسعه ورزش براي همه در فدراسیون عاملاي پژوهش بیانگر این است که سومین هیافته

    کـه در پـژوهش خـود بـه عامـل      ) 2011( هـاي بائومـان  یافتهعامل خانواده و دوستان است که نتایج پژوهش با 

از عوامل محیطی تاثیرگذار  یکی.  همخوانی دارد دست یافته بود،جهت توسعه ورزش  وساالن و دوستانسنهم

هـاي  هاي اجتماعی، فرهنگی، و ورزشی داشـتن همـراه و همـدم بـا تفکـرات و ایـده      براي مشارکت در فعالیت

هاي مجازي منجر ارتباطات و شبکه اطالعات و فناوريهاي اخیر در سالاز آنجا که . استبا هر فردي همسطح 

هـاي  رسد در صورتی که در رشته، به نظر می)1393عندلیب، (استها شده به از هم گسیختن استحکام خانواده

ها بـا  هاي الزم براي با هم ورزش کردن هم سن و ساالن، فرزندان و خانوادهمختلف ورزشی راهکارها و انگیره

ـ از  .تواند افـزایش پیـدا کنـد   هاي مختلف ورزشی میمند به رشتهفراهم شود، تعداد افراد عالقه یکدیگر  ،رونای

هـا، ارائـه خـدمات    هاي مختلف ورزشی در بوستانشود تسهیالت رایگان رشتهبراي تحقق این عامل توصیه می

ورزشی به ورزش کنندگان به صورت خانوادگی، تخفیف مناسب براي ثبت نام کنندگان به صورت خانوادگی و 

ئـه  اهاي مختلف ورزشـی ار درصد اعتبارات ورزش همگانی رشته 10چند دوست با یکدیگر، از محل اعتبارات 

  .شود

عامـل   ،هاي ورزشیر مدل ورزش براي همه در فدراسیوند چهارمین عاملهاي پژوهش مبین این است که یافته

ن لتو هی) 1392(، سمیع نیا و همکاران )2013(صفاري و همکاران  هايپژوهش با یافتهداوطلبی است که نتایج 

نیروهاي انسانی و داوطلب براي توسعه ورزش و ورزش همگانی اشاره کـرده  هاي خود به که در یافته) 2013(

به تعداد کـافی   هاي مختلف در بعد همگانی مستلزم منابع انسانیورزش در رشته توسعه .همخوانی دارد بودند،

هـاي  و امـور فدارسـیون   ، وظایفاز اهداف یند بخشتوانهاي مختلف میمنابع انسانی با فعالیت در حوزه .است

از  .کنـد میق پیدا هاي ورزشی تحقاي از اهداف فدارسیونها بخش عمدهع آنیورزشی را انجام دهند که با تجم

 ،کی بر منـابع انسـانی داوطلـب اسـت    متهاي ورزشی این که بسیاري از امور فدراسیون با توجه به ،سویی دیگر

توسعه بعد همگـانی   ،همچنین. ب انجام شوداهمیت ساماندهی بیشتر در امور منابع انسانی داوطل است ضروري

 شـود مـی  توصـیه ، رواز ایـن . ریزي شودپایه ي ورزشیهادر فدارسیون با رویکرد منابع انسانی داوطلب ورزش

هـاي مختلـف و   آمـوزش ارائـه  شناسـایی و بـا    یهاي مختلف ورزشمند جهت فعالیت در رشتهداوطلبان عالقه

هاي مختلف ورزشی از جمله اطالع رسانی نیروهاي انسانی را در رشته چنینزمینه فعالیت ها آن توانمند ساختن

ها، ها، مدارس، دانشگاههاي مختلف ورزشی به افراد بیشتري از جامعه در اماکن مختلف از جمله بوستاناز رشته
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بـه ورزش در  آنـان  داختن زمینه پر ،رایگان به شهروندان هايرهوشام ارائه هاي مختلف وکارخانجات و شرکت

  .آورندفراهم هاي مختلف ورزشی را رشته

ورزشی عامل انگیزش  هاياسیونرددر ف همه پنجمین عامل در مدل توسعه ورزش براينتایج پژوهش نشان داد 

همخـوانی  ) 2103(و صفاري و همکـاران  ) 2015(رودي و همکاران هاي تحقیق با نتایج پژوهش است که یافته

هاي مختلف ورزشی به ویژه در ابتداي شروع بعـد  ومی شدن فرهنگ ورزش کردن در رشتهعمو همگانی  .دارد

یـن  در ا .هاي مختلف براي مشارکت حداکثري افراد در ورزش کـردن اسـت  ها مستلزم ایجاد انگیزهآن همگانی

 ي کشـور همـایش راهپیمـایی خـانوادگی     اي در کشور وجود دارد که هر هفتـه در یکـی از شـهرها   تجربه مورد

جـوایز  و خـودرو   يهاي مختلف مانند اهدامردم را با انگیزه هاشود که این گونه همایشریزي و اجرا میبرنامه

هـا در کشـور   ي این گونه فعالیتبرااز آنجا که . خوانندبه راهپیمایی فرا میتلویزیونی پخش مختلف و همچین 

شـود،  مواجـه  توانـد  مـی جدي  هاياستمرار آن در شهرهاي مختلف با چالش و شودیهاي زیادي انجام مهزینه

هـاي  تشـکیل کـارگروه   هـا را بـا  رات هزینه شده در این گونه همایششود مدیران ورزش کشور اعتباتوصیه می

 فختلـ هـاي م و آن اعتبارات را به سمت توسعه بعـد همگـانی رشـته    ننددقیق ساماندهی کاي مختلف و مطالعه

هـاي مختلـف ورزشـی هـدایت     د بیشتري را براي فعالیت در رشتهمند افراهدایت نمایند و به طور نظام ورزشی

-درصد اعتبار همگانی فدراسیون 10 شود وزارت ورزش و جوانان به طور نظامنددر این راستا پیشنهاد می. کنند

هـاي مشـخص و مسـتمر سـاالنه     برنامـه هاي ورزشی بر مبنـاي  در جهت توسعه همگانی رشتهرا ی هاي ورزش

توصـیه   ،همچنـین . هاي مختلف نظارت داشته باشندها در بعد همگانی رشتهو بر هزینه کرد آن هندداختصاص 

هـاي  درصـد اعتبـارات همگـانی فدراسـیون     10خـارج و   هنگ ورزش براي همه از قالب مسـابقات شود فرمی

بـه  تسهیالت ویژه  ارائه ،همچنین .هاي مختلف هزینه شودرشتههاي آموزشی و تفریحی ورزشی در بعد فعالیت

   رادي کـه بـه طـور خـانوادگی در     م ورزشـی بـه افـ   الاق يهاي مختلف فعال در بعد همگانی و اهدامربیان رشته

گذار براي ایجاد انگیـزه در بعـد نیـروي انسـانی فنـی و      ، از موارد تاثیرهاي مختلف ورزشی حضور دارندرشته

  .هاي مختلف ورزشی استمند براي حضور در رشتهروندان عالقههمچین شه

د بودها هاي ورزشی یاتوسعه ورزش براي همه در فدراسیونششمین عامل در مدل  هاي پژوهش نشان دادیافته

همخـوانی   )2011(و آچینـی و همکـاران   ) 2016(اروپا  کمیسیونهاي ست که نتایج پژوهش با یافتههاو ارزش

ان توان به جایگاه ویژه مرحوم پهلومی مورددر این . ستهاحاکم بر ورزش نشات گرفته از ارزشفرهنگ  .دارد
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انسـانی و پهلـوانی ایشـان     فوت وي به دلیل تفکرات و عملکردياز ها تختی اشاره کرد که بعد از گذشت سال

از سـویی   .)1388و همکـاران،   کشـاورز (شهروندان و مدیران ورزشـی دارد  ،اي در بین ورزشکارانجایگاه ویژه

منـدان  شـوند، عالقـه  میهاي المپیک موفق به کسب مدال  بسیاري از ورزشکاران نخبه کشور که در بازي ،دیگر

. شوندو الگوي مناسبی براي پیشرفت در ورزش به ویژه براي جوانان محسوب می اند هدبه دست آور زیادي را

مـدیران و ورزشـکاران محبوبیـت     ،داوران ،ورزشی برخی از مربیـان هاي مختلف در بسیاري از رشته ،همچنین

شـود در  بیت چنـین ورزشـکارانی توصـیه مـی    ومحبمندي از شهرت و راستا به منظور بهرهدر این. زیادي دارند

  و  ننـد کنـام گـذاري   در تقـویم سـاالنه خـود    به نـام ایـن افـراد     را ایام سالاز هاي ورزشی یک روز فدراسیون

افراد ها در بین با توجه به جایگاه آنتا  دهندها انجام بود آني را به یادهاي آموزشی و رویدادهاي متعددفعالیت

شـوراي   پیشـنهادي بـه   شودتوصیه می ،همچنین. کنندهاي مختلف جدب ، شهروندان متعددي را به رشتهجامعه

ورزشی به ویژه  هاي مختلفبه نام رشتهک روز را د تا در تقویم ساالنه کشور یگرد ارائه فرهنگیی انقالب  لعا

وندان ایرانی بـه اهمیـت ورزش و ورزش   ند تا شهرننام گذاري ک هاي مختلف ورزشی موفق و پر طرفداررشته

  .ببرندکردن بیشتر پی

آموزش است که نتایج پژوهش  عامل هاي ورزشیدر فدارسیون هفتمین عامل در مدل توسعه ورزش براي همه

بائومـان   و) 2013(، صـفاري و همکـاران   )1392( ، سمیع نیاو همکاران)1393(شعبانی و همکاران  هايتهبا یاف

هـاي آسـیایی و    بـازي  ،هاي مختلف ورزشی شرکت کننده در مسـابقات المپیـک  رشته. همخوانی دارد )2011(

مستلزم یـک سـري    ،رمانی دارندماهیت رقابتی و قهکه المللی به دلیل این سابقات جهانی و سایر مسابقات بینم

اما در بعـد همگـانی   . هستندبراي موفقیت در آن مسابقات  و پیچیده و طاقت فرسا سنگین ،هاي خاصآموزش

هاي آموزشی خاصی استفاده هاي ورزشی و مربیان از روشمختلف ورزشی ضروري است فدراسیون هايرشته

. و از ورزش کردن لذت ببرند وندرهاي جسمانی زیاد نشتحمل فشاکردن م ورزشکاران در هنگام ورزشتا کنند 

و  اي را تربیت کنند تا بیشتر در بعد ورزش براي همه فعالیت کننـد ههاي ورزشی مربیان ویژفدارسیون همچنین،

هـاي  شـود فدراسـیون  توصیه مـی  به عالوه،. داشته باشندلیت اهاي ورزشی خود فعجذاب کردن رشته جهتدر 

    و یـادگیري  ننـد کیري اسـتفاده  هـاي نـوین یـاددهی و یـادگ    علوم تربیتـی از روش  متخصصانورزشی با کمک 

در ابـداع قـوانین و مقـررات و تغییـر      مـورد در این  .نمایند ترنشاطبا تر و را جذابهاي مختلف ورزشی رشته

 یورزشـ مختلـف   هـاي با نشاط کـردن رشـته  در راستاي  ورزشی هاي مختلفبرخی از قوانین و مقررات رشته
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 ،هاي ورزشـی ماننـد ایروبیـک   برخی از رشتهدر ب ورزش و موسیقی استفاده از ترکی ،همچنین .شودتوصیه می

  .تواند باشدراهکار مناسبی میتکواندو و شو د وهاي رزمی ماننژیمناستک و رشته

که نتـایج   است عیهاي ورزشی عامل فرهنگی و اجتماهشتمین عامل در توسعه ورزش براي همه در فدراسیون

، )2013(، صفاري و همکاران )1393(زاده و همکاران ، مهدي)1393(هاي روزبهانی و همکاران پژوهش با یافته

هاي خود بـه عوامـل اجتمـاعی و فرهنگـی دسـت یافتـه       در یافتهکه ) 2011(و آچینی و همکاران ) 2011(چن 

ابتدا فرهنـگ آن در جامعـه    ،براي نهادینه کردن هر موردي در یک جامعه ضروري است .همخوانی دارد ،بودند

تـوان  وقتی به موضوع ورزش که یک مقوله فرهنگی است به طور فرهنگی پرداختـه شـود، مـی   . رواج داده شود

همگـانی   از عامل فرهنگی و اجتماعی برايبتوان که  آنبراي  پس. اجتماعی شدن آن را در جامعه انتظار داشت

شود از مواردي مانند تردد با لباس ورزشی در هاي مختلف ورزشی استفاده کرد، توصیه میشدن و توسعه رشته

هاي گوناگون و ایجاد تصویر مثبـت  مسیر باشگاه و منزل، اطالع رسانی بیشتر از تاثیر ورزش در کاهش بیماري

  .تري شوداز پرداختن بانوان به ورزش استفاده بهینه

هاي تحقیق بـا  که یافته اي استهاي ورزشی عامل رسانهدر توسعه ورزش براي همه در فدراسیون ن عاملنهمی

نی هـا در الگـوي ورزش همگـا   در پژوهش خود به عامـل رسـانه  که ) 2013(نتایج پژوهش صفاري و همکاران 

اي سهم عمـده  يشنیدار –يهاي دیدارها به ویژه رسانهانهدرهزارة سوم رس .ستایران دست یافته بودند، همسو

 وقـت در کشور رسانه ملی به دلیل اقبال عمومی از رشته فوتبـال   ،همچنین. در زندگی روزانه افراد جامعه دارند

به طـوري کـه بـراي مسـابقات فوتبـال لیـگ       ؛آن اختصاص داده استزیادي براي پرداختن و نمایش مسابقات 

بـه  . کنـد ها دالر هزینـه مـی  وپه آمریکا و مسابقات جهانی میلیونهاي اروپایی، مسابقات قهرمانی اروپا، کباشگاه

آور و اختصاص مدت زمان زیاد بـه ایـن رشـته ورزشـی مـانع بسـیار       سرسام يهاطور حتم صرف چنین هزینه

رسـد  بـه نظـر مـی    ،رواز این. هاي مختلف ورزشی استبزرگی براي پرداختن رسانه ملی به بعد همگانی رشته

  توصـیه   لـذا . کنـد هاي مختلف ورزشی ایفـا نمـی  رسالت اصلی خود را در ترویج بعد همگانی رشتهرسانه ملی 

شود کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی با تشکیل کارگروهی متشکل از نماینـدگان مجلـس شـوراي    می

بـه   دانشـگاهی و صـدا و سـیما نسـبت     متخصصـان هاي ورزشی، اسالمی، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون

هـاي مختلـف   هاي توسعه ورزش همگانی در رشتهتدوین قانون اختصاص مدت زمان معینی براي پخش برنامه

بـه عنـوان یـک راهکـار      ،از سویی دیگـر . کنندورزشی از  صدا و سیما اقدام و براي اجرا به صدا و سیما ابالغ 
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ي ورزشـی و صـدا و سـیما جهـت     هاهاي آموزشی جذاب با همکاري فدراسیونموقت و کوتاه مدت تهیه فیلم

  .شودهاي ورزشی صدا و سیما توصیه میپخش از برنامه

هـاي  سـت کـه یافتـه   هازشی عامل جشنوارههاي وردهمین عامل در مدل توسعه ورزش براي همه در فدراسیون

هـاي  یکـی از راه . همخـوانی دارد ) 2016(اروپا  کمیسیونو ) 2011(تحقیق با نتایج پژوهش آچینی و همکاران 

هـا و اقـدامات مختلـف    ریزي و سازماندهی فعالیـت همجذب افراد براي ورزش کردن ایجاد بستر مناسب با برنا

به طوري که در حال حاضر بسیاري از این گونه اقـدامات در قالـب مسـابقات ملـی،      ؛اجتماعی و گروهی است

    ر برگـزاري چنـین رویـدادهایی منجـ    . سـت ها در بسیاري از کشورها در حـال برگـزاري ا  المللی و جشنوارهبین

و اقـدام بـه فعالیـت     وندهاي مختلف به دور هم جمع شـ ها و افکار و عقاید و سنتشود که افراد با فرهنگمی

    هـاي ورزشـی پرداختـه   رشـته اي هاي مختلف ورزشی بیشتر به بعد قهرمـانی و حرفـه  اما در رشته ،بدنی نمایند

شود بـراي توسـعه ورزش   هاي مختلف ورزشی توصیه میرشته در درویکرلذا براي برون رفت از این . شودمی

و ملـی،   یهاي خـانوادگی در سـطوح اسـتان   برگزاري مسابقات و جشنوارههاي ورزشی براي همه در فدراسیون

رگـزاري مسـابقات   هـاي مختلـف ورزشـی، ب   تدوین قوانین و مقررات جدید متناسب با سنین مختلف در رشته

غیـر قهرمـان، برگـزاري مسـابقات ویـژه خـانواده کـارگران و         ورزشکارانمحالت با همکاري شهرداریها براي 

کارمندان با هماهنگی وزارت کار و سایر نهادهاي مسئول دولتی و غیر دولتی، برگزاري مسابقات ورزشی ویـژه  

 یهـاي مختلـف ورزشـ   هاي خانوادگی در رشـته لیگبرگزاري با حضور پدران و مادران در روز پدر و مادر  و 

 .مورد توجه قرار گیرد

  کـه   هـاي ورزشـی عامـل کنتـرل و ارزیـابی اسـت      آخرین عامل در مدل توسعه ورزش براي همه در فدراسیون

.  همخوانی دارد )2016(المللی گلف و فدارسیون بین )2011(هاي تحقیق با نتایج پژوهش بیلی و همکاران یافته

ها زمانی به اهداف خود دست خواهند یافت که بـا ابـزار مناسـب کنتـرل و ارزیـابی      ترین برنامههطور حتم ببه 

به  ؛)1389کشاورز و همکاران،(شودهاي گذشته نگر استفاده میهاي سنتی ارزیابی بیشتر از سنجهدر مدل. شوند

. )1،2004کاپالن و نـورتن (شودگیري میآن اندازهمیزان تحقق  ،ها اجرا و پس از پایانبرنامهدر ابتدا این معنا که 

براي غلبه بر . لذا ضعف چنین نگرشی در ارزیابی این است که امکان اصالح برنامه در صورت خطا وجود ندارد

از  ،هـاي گذشـته نگـر   مانند کارت امتیازي متوازن عـالوه بـر سـنجه   ارزیابی هاي نوین چنین رویکردي در مدل

                                                           
1
. Kaplan & Norton 
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سـازد تـا   نمند مـی اچنین ابزاري هر سازمانی را تو ).1،2006نیون(شودنگر نیز استفاده میآیندههاي حال و سنجه

امکان اصـالح آن   ،و در صورت وجود انحراف ندکمیزان اجرا و تحقق اهداف را در هر لحظه کنترل و مشخص 

   و جوانـان بـا    شـود مـدیران معاونـت ورزش همگـانی وزارت ورزش    رو توصیه مـی  از این. وجود داشته باشد

هـاي ورزش بـراي همـه    هاي مناسب براي ارزیابی فعالیتسنجه ،کارت امتیازي متوازن متخصصاناز  يمندبهره

ها را به طـور مسـتمر ارزیـابی و    فعالیت فدراسیون ،هاتدوین و با استفاده از آن سنجهرا هاي ورزشی فدراسیون

همگام با بعـد قهرمـانی در    کشور هاي ورزشینمایند تا فدراسیون ارائهها به آنرا به هنگام الزم و بازخوردهاي 

  .هاي ورزشی خود فعالیت نمایندبعد توسعه همگانی رشته

هاي ورزشی از برازش مطلوب هاي پژوهش نشان داد مدل توسعه ورزش براي همه در فدراسیونیافته در پایان،

، )2016(اروپـا   کمیسـیون ، )2013(یی و همکـاران  هاي پژوهش با نتایج پژوهش صـفا که یافته برخوردار است

بـراي توسـعه هـر    .  سـت همسو )2013(و هیلتن ) 2013(، چن و همکاران )2016(المللی گلف فدراسیون بین

متناسب با شرایط اقتصـادي، فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی آن     و کشور و سازمانی داشتن الگو و مدل مناسب 

همان طوري که مطالعه ادبیات پیشینه نشـان داد بسـیاري از کشـورها بـراي     . کشور و آن سازمان ضروري است

کنند که استفاده از آن الگوها منجر به رونق ورزش در آن توسعه ورزش کشور خود از الگوي خاصی استفاده می

بـه موفقیـت   هر چند الگوهاي استفاده شده در سایر کشورها منجـر  هم این است که نکته م .کشورها شده است

ها در کشور ایران نیز کارآیی الزم را خواهنـد  توان پذیرفت که دقیقا آن مدل، اما نمیورزش در آن کشورها شده

با سایر  هاها، سیاستچرا که شرایط محیطی ایران از جمله در حوزة فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، زیرساخت ،داشت

هاي مختلف ورزشی در بعد همگانی در ایران ضروري است از بنابراین براي رونق رشته. کشورها متفاوت است

شده در پژوهش حاضر بـر   ارائهبر این اساس با توجه به این که مدل . شود استفادهمدل متناسب با شرایط ایران 

توصـیه   ،مبناي واقعیت ورزش ایران و شرایطی محیطی ایران تدوین شده و از برازش مطلوب برخـوردار اسـت  

هـا و الگوهـاي خـود بـراي     ت ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان به عنوان یکـی از برنامـه  شود معاونمی

هاي جهت اجرا به فدراسیونا آن ربهره مناسب ببرد و آن هاي ورزشی از توسعه ورزش براي همه در فدراسیون

  .ابالغ نماید ورزشی

  

                                                           
1
 . Nion 
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The research was to design development model of sport for all at the sport 
federations who work out at the elite sport. Statistical population of this study 
included all of the faculty members of college that were familiar with sport for all, 
and managers of sport federations (N=850). On the basis of Morgan table, 250 
persons were randomly selected as research samples. To achieve the research 
goals, the sport for all made researcher questionnaire with 64 questions was used. 
Validity of questionnaire was confirmed by 17 experts, and its structural validity 
was confirmed by confirmatory factor analysis. Its reliability was studied in a pilot 
study with 30 subjects and calculated as 0.85. For data analysis, the descriptive 
statistics and inferential statistics methods, including Kolmogorov  - Smirnov ،t, 
KMO, Bartlet test, exploratory factor analysis with Varimax rotation and 
confirmed factor analysis by application of AMOS software and SPSS software 
were used. Research findings showed that there are 11 factors such as 
management, recreational, friends and family, educational, media, volunteer, social 
and cultural, evaluation, motivational, memorial and values, and festivals for the 
development model of sport for all at the sport federations. Also, the achievement 
model is goodness. 
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