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 در اهداف و هاتیفعال و باشد مشخص و منسجم دیبا کشور هر ورزشی التیتشک امروزه
ی هابرنامه و ساختار در. باشند برخوردار منطقی لیدل و استحکام از دیبا رییگیپ و اجرا حال

 هدف. باشد واضح دیبا التیتشک و هایزیربرنامه ها،هدف ها،تیفعال تیاهم سازمان، کی ورزش
 کاراته ونیفدراس قهرمانی ورزشی سازمان وی ساختار عواملی الگو توسعه نیتدو پژوهش نیا

 اول مرحله. بود اکتشافی آمیخته تحقیقی یهاطرح نوع از و ترکیبی روش به مطالعه این. بود
 خبرگان و پژوهش موضوع با مرتبط افراد راستا، نیا در که بود تئوری گراندد روش به( کیفی)

 طریق از و انتخاب برفی گلوله کیتکن از استفاده با و هدفمند صورتبه کشور کاراته ورزش
 حاصل هایداده ت،ینها در. شد پرداخته اطالعات آوریجمع به افتهی ساختار مهین و عمیق مصاحبه

 موردی انتخاب وی محور باز،ی کدگذار مرحله سه قیطر از و ادیبن داده روش به مصاحبه 22 از
 با که بود ساختاری معادالت سازیمدل روش به( کمی فاز) دوم مرحله. گرفت قرار لیوتحلهیتجز

 صورت به فاز این در آزمودنی. دیگرد انجام کیفی بخش از برگرفته هیگو 27 پرسشنامه از استفاده
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 با که رانیا کاراته برتر گیل اندرکاراندست و انیمرب ورزشکاران، شامل و دسترس در گیرینمونه
 به هایداده. شدند انتخاب مورگان جدول اساس بر نفر 272 تعداد نظر مورد جامعه حجم به توجه
 مورد زرلیل افزارنرم از استفاده بای ساختار معادالت مدل و یدییتأ عاملی تحلیل با آمده دست
 سطح در مقررات و قوانین و مالی منابع ها،رسانه اهمیت از نشان جینتا. گرفتند قرار لیوتحلهیتجز

 توسعه برای مناسب ساختاری آوردن فراهم منظوربه هامؤلفه این ویژه نقش دهندهنشان و سازمانی
 .است ایران کاراته یقهرمان ورزش

 .کاراته ورزش وی قهرمان ورزش ،یساختار عوامل الگو، :کلیدی واژگان
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 مقدمه
 در اهداف و هاتیفعال و باشد مشخص و منسجم دیبا کشور هر ورزشی التیتشک امروزه

 سازمان و ساختار در. باشند برخوردار منطقی لیدل و استحکام از دیبا رییگیپ و اجرا حال
 واضح دیبا التیتشک و هایزیربرنامه ها،هدف ها،تیفعال تیاهم کشور، کی ورزشی هابرنامه
 به دیبا کشور هر ورزش در اصولی، و منظمی زیربرنامه برای شده ذکر موارد به توجه با. باشد
 به محقق که استیی هاافتهی سلسله الگو و مدل. شود تمرکز هاآن بر و توجه ورزش ابعادی تمام
 داشتن(. 1322 ،یشعبان) ردیپذیم قتیحق عنوانبه آن به مربوطی هادهیپد و موضوع از ادراک تبع

 درسی یزیربرنامه در مثال برای. دارد تیاهم هاحوزه از ارییبس در تیفعال و کار برای مدل کی
 اریبس آموزش امر در دهند نشان را ادداریی و رییادگی آموزش، ندیفرا که ییهامدل داشتن
 که است عمقی ساختار و ییربنایز اصول مثابهبه مدل .کندیم تراثربخش را آن و است کنندهکمک

 بررسی برای توانیم انهیعام مفهوم کی از .کنندیم بانییپشت را سطحی یهادهیپد ندهاییفرا
 ای مدل ای نقشه کی به دیدار رای اخانه ساخت قصد اگر مثال برای .کرد استفاده مدل ضرورت

 مدل داشتن ازمندین تییفعال و کار گونه هر دادن انجام برای انسان کلی طوربه .دیدار ازین کلی طرح
 است ترراحت آن یریکارگبه باشد، مشهودتر و ترملموس هرچه مدل نیا .است کلی طرح و
 سلسله کردیرو در شدهشناختهی هامدل از کیی (2221) همکاران و 1مول مدل(. 1322 ،یغفور)

 حی،یتفر آموزشی، ورزش) بخش چهار برای را مدلی پژوهشگران نیا .است ورزش به مراتبی
 نییتع هاورزش از کدام هر گستردگی زانیم ادشده،ی مدل در .اندشده متصور ی(احرفه و قهرمانی

 قرار یاحرفه ورزش آن رأس در و (آموزشی) تییترب و میتعل ورزش هرم، قاعده در .است شده
 از هرم، رأس سمت به شدن کینزد با و است هرم قاعدهبه مربوط شرکت سطح نیشتریب .دارد

 تعداد آموزشی، ورزش بخش در گر،ید عبارت به شود؛یم کاسته ورزش در کنندگانشرکت تعداد
 ورزش گسترش که کندیم ادعا مدل نیا .است نیشتریب ،یاحرفه ورزش در و نیکمتر ان،یتماشاچ

 گسترش صورت در .شد خواهد عموم مشارکت شیافزا سبب همگانی، آن از پس و آموزشی
 در. بپردازند آن تماشای به دیبا اغلب و کنند شرکت آن در توانندیم کمتری تعداد ،یاحرفه ورزش

 ورزش گسترده سطح در و هرم قاعده در دادند ارائه( 2227) همکاران و یبوریش که گرید مدل
 قرار سطح کی در یقهرمان و یهمگان ورزش آن یبعد سطح در و دارد وجود یمقدمات و یآموزش
  .دارد وجود یاحرفه ورزش هرم رأس و باال سطح در و دارند
 مطلوبی هافرصت جادیا ،یقهرمان ورزش حوزه توسعه روی شیپی هاچالش ازی کی 
 بدونی فرد هر به ورزش. است جامعه آحاد تمام برای منیا و ارزان متنوع، دسترس، دری ورزش
 زانیم موجود، آمار مطابق. دارد تعلق اقتصادی وی جسمانیی توانا مذهب، نژاد، ت،یجنس به توجه

 کمتر مشارکت ازی حاک استناد قابل آمار نیآخر و نداردی مطلوب تیوضع زین ورزش در مشارکت
 کسب برای کشورها بین رقابت گذشته دهه چند در(. 1326 غفوری،) است مردم درصد 22 از

 و هادولت که است شده منجر امر این. است گرفته باالیی شدت یالمللنیب یهارقابت در مدال
 را قهرمانی ورزش به اختصاصی بودجه میزان جهان سراسر در کشورها ورزشی یهاسازمان
 ساعت هزار 12 و زمان سال 12 به ورزش در شدن نخبه است؛ دهیگرد گزارش. دهند افزایش

                                                           

1. Mull 
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 دی) است طال مدال هر کسب برای دالر میلیون 37 نفر هر برای آن هزینه و دارد نیاز تمرین
 (.2226 ،1همکاران و بوسچر

 توانندیم مدل یهیپا بر هاداده. پراکنده یهاداده نه است، فراگیر یهامدل هیپا بر علم جوهره
 کهیحال در ندیفرا کی عنوانبه توسعه(. 1371 همکاران، و صفاری) شوند تعبیر و تبیین کشف،
 جوامعی فرهنگ وی اجتماعی هایکاست رفع و تیوضع بهبود اساس است، شرفتیپ و بهبود الزمه

 ،یاقتصاد هماهنگ و متناسب متعادل، شرفتیپ محرکه موتور دیبا و آوردیم فراهم را شرفتهیپ
 پنج به داردی سع توسعه. باشد توسعهدرحالی کشورها ژهیوبه و جوامعی تمامی فرهنگ وی اجتماع

ی ابیدست انسان،ی ستیز هیاولی ازهاین نیتأم توسعه، و حفاظت قیتلف: دیگو پاسخ ریزی اساس ازین
 آذران، وی ضرابی )کیاکولوژی گانگی حفظ وی فرهنگ تنوع وی خودمختار ،یاجتماع عدالت به

 مختلفی رویکردهای و هامدل ورزشی، قهرمانان تربیت و قهرمانی ورزش توسعه امر در (.1322
 شناخت .باشد کشور قهرمانی ورزش توسعه گشای راه تواندیم هاآن به توجه که دارد وجود
 در پایدار توسعه به رسیدن منظوربه آن بر مؤثر عوامل و قهرمانی یهاورزش ساختاری هایتفاوت
 توسعه یهامدل تدوین با مسیر این در حرکت و است ریناپذاجتناب قهرمانی ورزشی یهارشته

 آن دنبال به کانادا ورزشی راهبرد برنامه مثال،عنوانبه. شد خواهد محقق قهرمانی یهاورزش
 بتوانند که است افرادی تعداد افزایش پی در و نماید ایجاد ورزش در عالی و پویا محیطی که است

 هایتئور یطورکلبه .نمایند شرکت ورزش رقابتی سطوح باالترین در ز،یآمتیموفق و مداوم طوربه
 امیری، و اهرنجانی میرزایی) باشندیم محیطی و ساختاری رفتاری، سطح یا قلمرو سه شامل
 نشان حوزه این در شدهانجام تحقیقات .باشدیم راهبردها اجرای مقدم خط مدیریت،(. 1321

 ژه،یو و خاص طوربه. است گردیده انجام کشور داخل در زمینه این در اندکی تحقیقات که دهدیم
 جامع طرح مطالعات به ایران در جامع و کالن نگاه با و نظام یک عنوانبه قهرمانی ورزش به توجه

 و داخلیی هامؤلفه و عوامل همه به توانسته که گرددیبرم (1322) کشور ورزش وی بدنتیترب
 تنگناهای و مشکالت راهبردی، و علمی مدل یک از استفاده با و بپردازد قهرمانی ورزش بیرونی

 در .است نبوده آن از قبل که نماید ارائهی اژهیو راهبردهای برنامه آن اصالح برای و شناسایی را آن
 ،(1322) همکاران و مظفری توسط« قهرمانی ورزش جامع نظام» شامل تحقیق چند رابطه این

 مربیان، دیدگاه مقایسه» و( 1322) رضوی توسط« قهرمانی ورزش رویکرد با خصوصی بخش»
 توسط« ژیمناستیک قهرمانی ورزش پیشرفتی کارهاراه مورد در نظرانصاحب و ورزشکاران

 نقش» عنوان بای پژوهش در زین( 1377) همکاران ویی جال. است شدهانجام( 1324) تندنویس
 بخشی انسان منابع که دندیرس جهینت نیا به« رانیا ورزش صنعتی اقتصاد رشد دری انسان منابع

 رانیا ورزش صنعتی اقتصاد رشد بری دارمعنا و مثبت اثر مدت بلند و مدتکوتاه در ورزش،
ی راکتی هاونیفدراسی قهرمان ورزشی فن امور تیموفق حوزه در عملکردی ابیارز سهیمقا. »دارند

 عواملیی شناسا» ،(1372 ،ییگنجو اشرف(« )اسکواش و نتونیبدم ز،یمی رو سیتن س،یتن) رانیا
 ؛(1372 همکاران، و مرسل« )یشمال خراسان استانی قهرمان ورزش دری مال انیحام جذب بر مؤثر

 عرب و 1371 پور، رجیا ،1372 ،یجالل ،1373 ،یظهراب« )یاحرفه وی قهرمان ورزش و رسانه»
 ،1371 قادرپور،« )یاحرفه ورزش امکانات و هارساختیزی بررس» ؛(1377 همکاران، وی نرم

 ورزش بخش در حاضری هابانیپشت و انیحام» ،(1377 همکاران، وی حسام و 1374 محمدزاده،

                                                           

1. De Bosscher et al. 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/235142/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%87_%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81_%da%af%d9%86%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c
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 مباحث» نیهمچن و« یاحرفهی هاباشگاهی درآمد منابع» ؛(2216 1همکاران و استورم« )یقهرمان
 و 2221 ،4وید مایک ،1777 ،3رامامورت ،2211 ،2کیکوس« )یقهرمان ورزش دری گذارهیسرما

 . باشدیم حوزه نیا دریی هاپژوهش گرید از( 2216 ،1استورم
ی بدنتیترب جامع طرح» که میرسیم جهینت نیا به حوزه نیا در شدهارائهی هانهیشیپی بررس با

 وضعیت به خرد نگاه با تحقیقات سایر وی راهبرد و کالن نگاه با مظفری تحقیق و« ورزش و
 زوایای و ابعاد قهرمانی ورزش که گفت توانیم و اند پرداخته جهان و ایران در قهرمانی ورزش
ی ارشته به توجه ولی شدهیبررس شدهانجام تحقیقات در آن توسعهی هامدل که دارد مختلفی
ی راهبردها خاص بطور که است مطرح مسأله این نیبنابرا. است نامعلوم هنوز آن از خاص

 از است؟ چگونه ایران قهرمانی ورزش در هارشته یکایک قهرمانیی هاورزش توسعه راهبردی
 نوعی به را خود کدام هر که متعددی یهابخش و هاسازمان وجود رغمیعل ایران در گر،یدی سو
 امور معاونت ورزشی، مختلف یهاورزش فدراسیون مثل دانند؛یم مسئول قهرمانی ورزش قبال در

 ،یآورفن و تحقیقات علوم، وزارت جوانان، و ورزش وزارت قهرمانی ورزش توسعه و بانوان
 جایگاه که هستیم شاهد متأسفانه ... و یاجتماع امور و کار وزارت ورزشی، بزرگ یهاباشگاه
 . ستین مطلوب چندان کشورها سایر به نسبت قهرمانی ورزش

 هایسال در ووشو و فوکونگ تکواندو، کاراته، مانند رزمی هایورزش در شرکت و عالقه
 است رقابتی رزمی هنرهای مشهورترین از یکی کاراته. است یافته افزایش زیادی میزان به گذشته

 است« خالی دست» کاراته لغوی معنی. گرفت سرچشمه ژاپن اوکیناوای از میالدی 16 قرن در که
 ضربات از استفاده با و سالح از استفاده بدون خود از دفاع تمرینی گذارنام این از هدف و

 پاها، ها،دستی ریکارگبه با و حریف به نسبت سدکردن هایتکنیک و ،7پا ضربات ،6دست
 ،12تامشنی) شودمی انجام مؤثرتر و تردقیق تر،سریع تر،قوی چه هر صورتبه ،7زانوها ،2هاآرنج

 آن از و بوده ورزشیی هارشته نیترتیپرجمع از یکی عنوان به ایران در رشته این امروزه(. 2222
 در کاراته،(. 1371 همکاران، وی باتوان) انددهیگرد معرفی دنیا کاراته به بسیاری قهرمانان میان،
 ترینموفق عنوان برنز، مدال 2 و طال مدال 3 کسب با ،2226 سال در قطر دوحه آسیایی هایبازی
 در طال مدال چندین کسب با و داده اختصاص خود به ایران ورزشی کاروان میان در را اعزامی تیم

 جاکارتای و 2214 سال در جنوبی یکره اینچئون ،2212 سال در چین گوانگژو آسیایی هایبازی
 رویداد آخرین در. است نموده مطرح پتانسیل پر هایرشته از یکی عنوانبه را خود 2212 اندونزی

 قرار 11جهان دوم رتبه در کشورمان کاراته تیم نیز 2212 سال در( اسپانیا جهانی مسابقات) جهانی
 به قریب اکثر در و بوده فعال کشورمان هایاستان تمام در حاضر حال در رشته این. است گرفته

                                                           
1. Storm et al.  
2. Kosík 
3. Ramamurti 
4. Mike.Weed 
5. Storm 
6. Punches 
7. Kicks 
8. Elbows 
9. Knees 
10. Thumeshni 

 .است گردیده انجام اسپانیا کشور در که جهانی مسابقات در شده اخذ مدال تعداد نظر از -11



 کاراته ونیورزش قهرمانی فدراس یعوامل ساختار یتوسعه الگو نیتدو 

 

 

22 

 ایران، کاراته فدراسیون) دارند وجود کاراته هایباشگاه و هاهیات کشور، هایشهرستان اتفاق
 از آن پیشرفت تسهیل ورزش، جهان در آن آینده و ورزشی رشته این گستردگی به توجه با(. 2217

 دیتأک مورد یهارشته جمله از نیز ایران کاراته. شودیم محسوب کشور ورزش سازمان ضروریات
 ثبت ینیبشیپ زمزمه که است المپیک و جهانی یهارقابت در مدال کسب برای المپیک ملی کمیته

 کسب مدال المپیک یهارقابت در بتواند که کشور ورزشی یرشته پنجمین عنوانبه رشته این نام
 کامل سیستم کاراته در که است آنی دهندهنشان کوتاه نگاهی وجود این با. رسدیم گوش به کند

 شرایط به توجه با لذا،. است نداشته وجود نماید تبیین را کاراته ورزش توسعه بتواند که جامعی و
 نشان حوزه این ادبیات بررسی. ستا نیازمند را یایعلم بررسی ایران در ورزش اختصاصی توسعه

 در و شدهانجام اندکی کار نیز قهرمانی ورزش حوزه در یسازمدل خصوص در که دهدیم
 تحقیق از هدف اساس این بر. ندارد وجود کاراته رشته مختص بررسی نیز گرفته صورت یهاپژوه

 لذا. است گردیده تعیین کشور کاراته قهرمانی ورزشی ساختار عوامل توسعهی الگو نیتدو حاضر
 :بود نیا پژوهش اساسی سؤال

 ایران کاراته قهرمانی ورزش در اهمیت ترتیب به( ساختاری سطح) مدیریتی رگذاریتأث عوامل
  است؟ چگونه ایران کاراته قهرمانی ورزشی ساختار عوامل توسعه مدل و اند کدام

 
  پژوهشی شناسروش

 به وی( کم وی فیک) اکتشافی آمیخته تحقیقیی هاطرح نوع از و ترکیبی روش به مطالعه این
ی فیک بخش دری آمار جامعه. دیگرد انجامی متوال مرحله دو در که بودی کاربرد هدف لحاظ

 7 سابقه حداقل کاراته ورزش در که بودندیی اجرا وی علمی بخش دو در کاراته ورزش متخصصان
 که بودهی علمئتیه اعضایی دانشگاه بخش در ای و ؛یملی هامیت انیمرب داشته، تیریمد سال

. شد استفاده هدفمندی ریگنمونه ازی فیک بخش در. بودند ادشدهی حوزه در کتاب ای پژوهش دارای
 22 نفر با مصاحبه در و انجامی نظر اشباع مرحله تا افتهیساختار مهین و قیعم صورتبه هامصاحبه

 داوران، ان،یمرب کارشناسان، ران،یمد شامل آماری جامعه ز،ینی کم بخش در. دیرس اشباع به
 حوزه در پژوهشی دارا ارشد و دکتری انیدانشجو وی علمئتیه اعضای و رانیا کاراته قهرمانان
 حجم بود نفر 1234 با برابر که جامعه کلی بیتقر تعداد به توجه با که بودند رانیا کاراتهی تخصص

 دسترس دری ریگنمونه روش به که شد نییتع نفر 272 با برابر مورگان جدول اساس بر نمونه
 272 تعداد هاآن میان از و توزیع پرسشنامه 322 تعداد پرسشنامه تکمیل جهت .شدند انتخاب

 هادادهی آورجمع ابزار. گرفت قرار لیوتحلهیتجز مورد بودند داده پاسخ کامل طوربه که پرسشنامه
 عوامل ابتدا کهی طوربه بود؛ ساختارمند مهین و قیعم مصاحبه ،یفیک مرحله در پژوهش نیا در

 نیا بر و گرفت قراری بررس مورد المللنیب وی داخل اتیادب در کاراته ورزش با مرتبط ساختاری
 در مؤثر ساختاری عوامل خصوص در متخصصان با سپس. شد نیتدو مصاحبه راهنمای اساس
 ازین کهیطوربه شد حاصل هامؤلفه در تکرار مصاحبه ستیبی ط در. دیگرد مصاحبه کاراته ورزش

 لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا دوم، مرحله در. نداشت وجود شتریب اطالعاتی آورجمع به
 به هیگو 27 با پرسشنامه نیتدو به منجر موضوع، اتیادب و هامصاحبه از برآمده یفیک یهاداده

 حوزه متخصصین نفر 14 نظرات از پرسشنامه، محتوایی روایی بررسی منظوربه .شد 1 جدول شرح
 دیگرد استفاده (کشور کاراته فدراسیون فنی اعضای و پیشکسوتان) کاراته رشته وی ورزش تیریمد
 برای 1 تا 1 عددی ارزش با و لیکرت روش با یاپرسشنامه متخصصان نظر اعمال با نهایت در و

 نفر 41 بین راهنما مطالعه یک در پرسشنامه پایایی، بررسی منظوربه .شد امتیازبندی سؤال هر پاسخ
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 ضریب و توزیع کاراته ورزش با مرتبط یهابخش کارشناسان و مدیران دانشگاه، یعلمئتیه عضو
 . شد تعیین 211/2 کرونباخ آلفای
 
 از برگرفته رانیا کاراته ورزش توسعهی ساختار عوامل پرسشنامهی هامؤلفهی ها هیگو تعداد: 8 جدول

 پژوهشی فیک فاز

 مؤلفه
منابع 
 انسانی

منابع 
 مالی

تجهیزات و 
 زیرساخت

 فناوری
قوانین و 
 مقررات

های سازمان
 همکار

های رسانه
 سازمانی

 مجموع

 27 1 3 3 4 6 1 3 گویه
 

 تئوری روش به (کیفی) اول فاز در پژوهش، این در اطالعات لیوتحلهیتجز یهاروش
 /فراوانی) توصیفی آمار یهاروش پژوهش، این در همچنین و شد انجام 1بنیادی یسازمفهوم
 نیهمچن .شد انجام 24 نسخهSPSS افزارنرم از استفاده با( استاندارد انحراف /میانگین/ درصد
 بیضر و( SEM) ساختاری معادالت استنباطی آمار یهاروش از هاداده لیوتحلهیتجز جهت
 یک ایجاد برای PRELIS توسط همبستگی ضرایب این. شدند استفادهی مراتب سلسله ونیرگرس

 کنار در ورودی عنوانبه ماتریس این رد،یگیم قرار استفاده مورد مجانبی کوواریانس ماتریس
 ماتریس روی بر یدییتأ عاملی تحلیل و استفاده 2زرلیل در یانمونه کوواریانسـ  واریانس ماتریس
 .گرفت انجام کوواریانسـ  واریانس

 
 پژوهشی هاافتهی

 .دهدیم نشان رای فیک فاز شوندگانمصاحبهی وگرافیب اطالعات ،2 جدول
 

 یفیک بخش در شوندگانمصاحبه یهایژگیو توصیف: 5جدول

 متغیر
 

 فراوانی

 تحصیالت بخش جنسیت
وضعیت 
 تأهل

رد
م

اتا زن 
ک

یته 
وم
ک

لم 
دیپ
ر 
زی

 

لم
دیپ

ی 
دان
ار
ک

سی 
شنا

ار
ک

شد 
 ار
سی

شنا
ار
ک

 

ی
کتر

د
 

رد
مج

هل 
متأ

 

 12 2 2 1 6 2 4 1 14 6 2 22 تعداد

 درصد
12
2 

2 32 72 1 22 12 32 21 12 12 72 

 
 یهاستمیس بکارگیری و اجرایی سطح تشریح به که کدهایی یساختار یا سازمانی سطح

 مردم میان در کاراته قهرمانی ورزش شدن عمومی به بخشیدن تحقق جهت سخت و نرم پشتیبانی

                                                           

1. Grounded Theory 

2. LISREL 
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 تمامی توانیم آمدهدستبه کدهای یسهیمقا از داد نشان ادیبن داده لیوتحلهیتجز جینتا. پردازدیم

 (. 3 جدول) داد جای اصلی مؤلفه هفت در را حاصلی ساختاری کدها
 

 (ساختاری) سازمانی سطح در هامصاحبه کل از مستخرجی انتخاب و محوری باز،ی کدها: 8جدول
 کدهای باز کدهای محوری

 منابع انسانی
 ستادی نیروهای

 صف نیروهای

 داوطلب نیروهای

 منابع مالی

 دولتی بودجه

 عمومی نهادهای

 مالی حامیان

 هامهیب

 مردمی یهاکمک

 تجهیزات و زیرساخت

 نیازسنجی و مطالعه

 هارساختیز و تجهیزات به دسترسی

 هارساختیز و تجهیزات کیفیت

 هارساختیز و تجهیزات عادالنه توزیع

 هارساختیز و تجهیزات ایمنی

 هارساختیز و تجهیزات زیبا طراحی

 فناوری

 افزارهاسخت از استفاده

 افزارهانرم از استفاده

 اجتماعی یهاشبکه

 فنی دانش ارتقاء

 مقررات و قوانین
 استانی قهرمانی کاراته ورزش یاتوسعه اسناد

 شهری قهرمانی کاراته ورزش یاتوسعه اسناد

 هاسازمان قهرمانی کاراته ورزش یاتوسعه اسناد

 همکار یهاسازمان
 گذاریاستیس وحدت

 روشن وظایف شرح

 مستمر تعامالت

 سازمانی یهارسانه

 همگانی آموزش

 یرساناطالع

 اجتماعی بازاریابی

 محیطی تغییرات رصد و پایش

 عمومی عالیق و افکار رصد

 
 هـاداده و ردیـگیمـ قـرار دییـتأ مـورد مطالعـه اول فـاز مـدل کـه دهـدیم نشان تحلیل نتایج

 در مطالعـه ایـن در شـدهیبررسـ بـرازش نیکـویی یهـاشـاخص .دارد مـدل بـا مناسـبی بـرازش
 :است شده آورده 4 جدول
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 مطالعه این در شدهیبررس برازش نیکویی یهاشاخص: 4جدول
 RMSEM GFI AGFI NFI PGFI RMR اسکوئر کای آماره

 2χ 272/2 7/2 76/2 77/2 7/2 47/2=  2/222 مقادیر
 مناسب مناسب خوب خوب خوب نسبتاً خوب (P <21/2معنادار) وضعیت

 

 را مطالعه مورد افراد فراوانی بیشترین دهدیم نشان زینی کم بخش در توصیفی یهاافتهی

 تحت را مطالعه مورد افراد درصد 4/43 که اند داده تشکیل مربوطه شغلی واحدهای مسئوالن

 .(1جدول) داد قرار پوشش
 

 یبررسی کم بخش در هایآزمودنی هایژگیو توصیف: 2 جدول

 
 متغیر
 فراوانی

 سوابق شغلی های تحت مطالعهگروه جنسیت

رد
م

 زن 

ضا
اع

یه ی
ت
ئ

می
عل

 

دیر
م

 

ی 
شغل

د 
اح
 و
ول
سئ
م

طه
ربو

م
س 

شنا
ار
ک

ان 
وی
شج

دان
 

2
> 

83-2 

82-
83 

53-
82 

>
53 

 122 24 63 22 47 42 62 121 42 7 47 227 تعداد
 44 1/2 6/22 3/7 7/17 1/14 3/24 4/43 1/14 3/3 6/17 4/22 درصد

 
 یسـازمـدل طریـق از پـژوهش، کیفـی فـاز در شـدهمطـرح مـدل سـطوح بـین روابـط تعیین
 بـا پرسشـنامه 272 از آمـده دسـتبـه نتـایج. انـدگرفتـه قـرار آزمـون مـورد سـاختاری معـادالت
 ریمسـ بیضـرا 1 شـکل. گرفـت قـرار بررسـی مـورد لیـزرل یدییـتأ عـاملی تحلیـل از اسـتفاده

 گـرفتن نظـر در بـا یمراتبـ سلسـله ونیرگرسـ لیـتحل ،6 جـدول و رگـذاریتأث عوامـل ینـیبشیپ
 نشـان نتـایج .دهنـدیمـ نشـان را سـاختاری رگـذاریتأث عوامـل یبررسـ بـرای ریمسـ بیضـرا

 و دارد سـازمانی سـطح بـر ریتـأث بیشـترین سـازمانی یهـارسـانه رگرسـیون ضـریب که دهد،یم
. کننـدیمـ ینـیبشیپـ را سـازمانی سـطح واریـانس از %17 کـه هسـت معنادار ≥21/2P سطح در
 سـطح ینـیبشیپـ بـر  درصـد12 و گـذاردیمـ ریتـأث سـازمانی سـطح بـر مالی منابع دوم مرتبه در

 سـوم مرتبـه در(. ≥21/2P) باشـدیمـ معنـادار آمـاری نظـر از افـزایش ایـن و دیـافزایم سازمانی
 کننـدگی ینـیب شیپـ بـر درصـد12 کـه گـذاردیمـ ریتـأث سـازمانی سـطح بـر مقـررات و قوانین

 پـنجم، مرتبـه در و ،2R مقـدار افـزایش درصـد 7 بـا انسـانی منـابع چهـارم مرتبـه در .دیـافزایم
 بـا نیـز فنـاوری عامـل ششـم مرتبـه در ،2R مقـدار افـزایش درصـد 1 بـا زیرساخت و تجهیزات

 2R افـزایش درصـد 1 تنهـا بـا همکـار یهـاسـازمان هفـتم مرتبـه در ،2R افـزایش درصـد 2
  .هستند سازمانی سطح کنندگانینیبشیپ
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 رگذاریتأث عوامل ینیبشیپ برای مسیر ضرایب گرفتن نظر در با مراتبی سلسله رگرسیون تحلیل: 5جدول

 اهمیت ترتیب به یساختار

 سازمانی سطح در رگذاریتأث عوامل ینیبشیپ مسیر ضرایب: 8شکل

متغیرهای  مدل
 Β T P R 5 R F Sig بین(مستقل)پیش

 2221/2 13/373 17/2 76/2 2221/2 64/22 71/2 رسانه 1

 2222/2 32/16 41/2 مالی منابع 2221/2 33/131 71/2 27/2 2221/2 21/23 61/2 رسانه 2

3 
 2222/2 23/22 16/2 رسانه

 2221/2 17/12 31/2 مالی عوامل 2221/2 22/271 21/2 72/2
 2221/2 26/14 21/2 قوانین

4 

 2222/2 23/27 47/2 رسانه

 2221/2 62/12 33/2 مالی منابع 2221/2 171/1421 72/2 76/2
 2222/2 14/16 22/2 قوانین

 2221/2 17/14 22/2 منابع انسانی

1 

 2221/2 44/32 11/2 رسانه

724/2 77/2 27/1643 2222/2 
 2221/2 72/27 32/2 مالی منابع

 2222/2 21/17 21/2 قوانین
 2221/2 23/16 22/2 منابع انسانی
 2221/2 12/11 17/2 تجهیزات

6 

 2221/2 27/41 36/2 رسانه

 2221/2 27/44 31/2 مالی منابع 2221/2 47/6114 77/2 774/2
 2222/2 24/24 16/2 قوانین

 2222/2 26/22 12/2 منابع انسانی
 2222/2 24/23 22/2 فناوری 2221/2    2222/2 72/27 22/2 تجهیزات

7 

 2222/2 - 27/2 رسانه

122 122 - 2222/2 

 2221/2 - 24/2 مالی منابع
 2221/2 - 17/2 قوانین

 2221/2 - 11/2 منابع انسانی
 2221/2 - 22/2 تجهیزات
 2221/2 - 24/2 فناوری

 2222/2 - 12/2 های همکارسازمان
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 یریگجهینت و بحث
 یعل ایران در. است بوده گذاراناستیس نظر مد همیشه ورزش در عمومی مشارکت افزایش

 کشور کای کاراته تعداد روند متأسفانه جهانی، میادین در کاراته رشته شدهکسبی هاتیموفق رغم
 جمهوری کاراته فدراسیون گزارشات اساس بر تعداد این کهیطوربه بوده؛ کاهش به رو عزیزمان
 نزول 72 دهه اواخر در نفر هزار 222 حدود به 22 دهه در نفر ونیلیمکی از بیش از ایران اسالمی

 ونیفدراس قهرمانی ورزشی ساختار عواملی الگو توسعه نیتدوی بررس این هدف. است کرده
 .بود عامل هفت از متأثری ساختار سطح حاصل، جینتا اساس بر. بود ایران کاراته

 حاضر مطالعه در سازمانی یهارسانه .است سازمانی یهارسانه سطح این در مؤلفه نیترمهم
 کارکرد ،یسازآگاه ،یرساناطالع کاراته، رشته یارسانه آموزش ازجمله متنوعی کارکردهای دارای

 سطح در سازمانی سطح مؤلفه نیاثرگذارتر عنوانبه و هستند نظارتی و نوگرایی اجتماعی، بازاریابی
 ،1373ی ظهراب قیتحق جینتا با پژوهش از بخش نیا جینتا. برخوردارند یاژهیو جایگاه از سازمانی

 رو. است همسو 2227 1رو و 1377 همکاران وی نرم عرب و 1371 پور رجیا ،1372ی جالل
 عنوانبه را اجتماعی بازاریابی و ارتباطی یهاکانال ایجاد منظوربه ملی یراهبردها تدوین( 2227)

 در( 1322) غفوری .داندیم فراغت اوقات ورزش در مردم مشارکت افزایش در مؤثر یمشخط
 منظوربه رسانه کارکردهای به مدلی ارائه با نیز( 1326) اربطانی روشندل و ارتباطات خصوص

 .باشندیم حاضر مطالعه نتایج با همسو که کندیم دیتأک ورزش توسعه

 جینتا با قیتحق نیا جینتا هستند؛ سازمانی سطح در اهمیت نظر از مؤلفه دومین مالی منابع
 یقهرمان ورزش دری گذارهیسرما مباحث نیهمچن و یاحرفه یهاباشگاهی درآمد منابع قاتیتحق

 3هندرسون و بنسون و( 2216 2استورم و2221 وید مایک ،1777 رامامورت ،(2211) کیکوس)
 همسو اندداشته دیتأک ورزش توسعه در دولتی مالی منابع نقش به که( 2226) 4گرین و( 2221)

 به خصوصی بخش سرمایه ورود لزوم به نیز( 2221) 1هولیهان و ،(1324) خاکی آفرینش و بوده
 مالی منابع کاراته ورزشی رشته گستردگی به توجه با رسدیم نظر به. کنندیم دیتأک همگانی ورزش

 و هامهیب مالی، حامیان عمومی، نهادهای بودجه دولتی، بودجه مثل متعدد بخش از ستیبایم
 .گردد نیتأم مردمی یهاکمک

 حاضر مطالعه در .است مقررات و قوانین سازمانی سطح در اهمیت نظر از مؤلفه سومین
 اصل. است نظر مد سازمانی و شهری استانی، ورزش یاتوسعه اسناد اجرای و تصویب تدوین،

 یکی عنوانبه مقررات و قوانین تدوین و است همه برای رایگان ورزش توسعه اساسی قانون سوم
 بیانگر که بوده مدنظر انگلستان ورزش در تغییرات ایجاد منظوربه یگذاراستیس یهاحوزه از

 .(2224 ،6انگلستان ورزش چارچوب) است موضوع این اهمیت

 در( 1377) همکاران ویی جال .است انسانی منابع سطح این در اهمیت نظر از مؤلفه چهارمین
 که دندیرس جینتا نیا به رانیا ورزش صنعتی اقتصاد رشد دری انسان منابع نقش عنوان بای پژوهش

ی اقتصاد رشد بری دارمعنا و مثبت اثر بلندمدت و مدتکوتاه در ورزش، بخشی انسان منابع
                                                           
1. Rowe 
2. Storm 
3. Benson and Henderson 
4. Green 
5. Houlihan 
6. The Framework for Sport in England 
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 یهاورزش مدیران تربیت رقابتی مزیت به( 2224) 1رس و بارسلونا. دارد رانیا ورزش صنعت
 نقش و داوطلب نیروهای به( 2227) 2کنگهنگ ورزش توسعه مدل همچنین کند؛یم اشاره

 .است همسو مطالعه این یهاافتهی با که دارد دیتأک انسانی منابع آموزش
 توجه با ورزشی یهارساختیز و تجهیزات نیتأم .باشدیم زیرساخت و تجهیزات بعدی مؤلفه

 و ایمنی نیتأم و عادالنه توزیع کیفیت، یارتقا عموم، دسترسی نیازسنجی، و مطالعاتی امور به
 ورزش امکانات و رساختیزی بررس مطالعات با که است؛ مطالعه این یهاافتهی از زیبا طراحی

 اتقیا ،1326 ممتازبخش ،1377 همکاران وی حسام و 1374 محمدزاده ،1371 قادرپور) یاحرفه
 توسعه( 2227) 3زیانگ همچنین .است همسو کنند؛یم دیتأک ورزشی اماکن و فضاها بر که 1326

 و میادین تعداد افزایش ورزشی، یهامکان سازی تخصصی و مسکونی اماکن در ورزشی فضاهای
 به( 2227) 4لیو دی .کندیم دیتأک را عمومی ونقلحمل سیستم به آسان دسترسی اماکن با هاپارک
 زین (2227) 1ویکر و دارد اشاره هدف یهاگروه زندگی محل نزدیکی در مناسب تجهیزات و مکان

 .دینمایم دیتأک ورزشی فضاهای و اماکن بودن دسترس در به

 یهایفناور ورود داد نشان حاضر مطالعه یهاافتهی است؛ فناوری اهمیت ازنظر ششم مؤلفه
 یهامؤلفه از یکی عنوانبه تواندیم فنی دانشی ارتقا و افزارهانرم افزارها،سخت طریق از نوین
 مؤلفه این همچنین دهد؛ افزایش فراغت اوقات ورزش در را مردم مشارکت سازمانی سطح

  .باشد هم سطح این یهامؤلفه سایر پشتیبان تواندیم
 مشارکت ایجاد( 2227) 6هاروِی و پرِنتا .است همکار یهاسازمان سطح این در مؤلفه آخرین و

 توسعه در مهم یهاحلقه از یکی را مشارکتی مدیریت و مرتبط سازمان بیشتری تعداد یا دو بین
 یهاستمیس یریکارگبه و مدیریتی ساختار ،(ساختاری) سازمانی سطح از منظور .دانندیم ورزش

 این یطورکل به. است مردم میان در ورزش توسعه به بخشیدن تحقق جهت سخت و نرم پشتیبانی
 هاآن در ایران کاراته ورزش عملیات و فرآیندها که هستند ظروفی و هاکانال مسیرها، شامل سطح
 کاراته ورزش فیزیکی غیر و فیزیکی منابع و عوامل عناصر، همه برگیرنده در و شوندیم جاری
 .سازندیم را کاراته ورزش قالب و چارچوب و پیوسته بهم خاصی ترتیب و قاعده نظم، با که است

 که ظرفی. است کاراته رزمی یهاتیفعال ظرف مثابهبه سازمانی سطح کرد عنوان توانیم یطورکلبه
 رزمی رشته در مردم شرکت بر و دارد جریان آن در ایران کاراته قهرمانی ورزش فرایندهای تمام

 تفریحی یهاورزش مدیریتی یهامدل در را چارچوب این با مشابه یهامدل. گذاردیم اثر کاراته
 توسعه مدل و (2224 انگلستان، ورزش چارچوب) انگلستان ورزش ملی چارچوب( 2221 مول،)

 .نمود مشاهده توانیم (2227 کنگ،هنگ همگانی ورزش انجمن) کنگهنگ همگانی ورزش
 نقش دهندهنشان سازمانی سطح در مقررات و قوانین و مالی منابع سازمانی، یهارسانه اهمیت

 ایران کاراته ورزش در مشارکت برای مناسب ساختاری آوردن فراهم منظوربه مؤلفه این ویژه
 از ورزشی نهادهای سایر و جوانان و ورزش وزارت توجه بیشترین هستیم شاهد کهیدرحال است؛

 و است توپی یهاورزش سمت به مقررات و قوانین تدوین حتی و مالی منابع تزریق ،یارسانه نظر
                                                           
1. Barcelona and Ross 
2. Community Sports Committee of the Sports Commission 
3. Xiong 
4. De Liu 
5. Wicker 
6. Parenta. Milena. M , Harvey 
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 توانینم فعلی شرایط به توجه با لذا؛. دارد قرار توجه مورد کمتر انفرادی یهاورزش به پرداختن
 چشمگیری و خاص حرکت ایران در رزمی یهاورزش در مردم مشارکت میزان در داشت انتظار

 و قیتحق نیا جینتای راستا در شودیم شنهادیپ حوزه نیا در ندهیآ نیمحقق به انیپا در. دهد رخ
 یهامؤلفه کردن نهینهاد جهتی اتیعملی زیربرنامه و الزامات آمدهعملبهی ریگجهینت و بحث

 اقدامات آن جینتا اساس بر و دهند قرار قیتحق مورد را کاراتهی قهرمان ورزشی ساختار توسعه
 مؤثر عوامل گرددیم پیشنهاد نیهمچن .دهند نشانی ورزش یهاسازمان به را راستا نیا در ازین مورد

 .گیرد قرار بررسی موردی قهرمان ورزش در انسانی منابع توسعه بر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کاراته ونیورزش قهرمانی فدراس یعوامل ساختار یتوسعه الگو نیتدو 

 

 

22 

 منابع

 ،هایورزش زمینه در ایرانی زنان مختلف اقشار از یازسنجین»(. 1326) .ناهید اتقیا 

 .31-11 صص ،(17)، 1. ورزشی علوم در پژوهش«. همگانی
 مقایسه».  (1324. )سیدامیراحم مظفری، و فریدون تندنویس، اکبر؛ خاکی، آفرینش 

 توسعه یچگونگ مورد در مدیران و ورزشکاران مربیان، ،یعلمئتیه اعضای یهادگاهید
 .22-1 صص ،(1) ، 3.ورزش و حرکتی علوم نشریه «.همگانی ورزش

 یهارسانه نقش یبررس»(. 1371. )فرامرز ه،ییرضا دباغ و دیناه. مجرد رضا؛یعل پور، رجیا 
 توسعه و تیریمد فصلنامه دو «.کشور یاحرفه و یهمگان ورزش یفرهنگ توسعه در یجمع

 .13-31 صص ،2 شماره ،1 سال. ورزش
 نیتأم نینو یهاروش»(. 1374. )سمانه ،یقیطر و ثمیم ،یباقر مهسا؛ ،یقربان ؛یتق ،یتراب 

ی کشورها با آنی قیتطبی بررس و افتهیتوسعهی کشورها در فوتبال یهاباشگاهی مال
 («.انگلستان و رانیا برتر گیل یاحرفه فوتبال یهاباشگاه: خاص مورد) توسعهدرحال
 .231-217 صص ،13 شماره ،4 سال. یگذارهیسرما دانش

 نظرانصاحب و مربیان، ورزشکاران، دیدگاه مقایسه»(. 1326. )ه م ،یقاسم و ف س،یتندنو 
 شماره ،11 دوره. کیالمپ «.کشور ژیمناستیک قهرمانی ورزش پیشرفت راهکارهای مورد در
 .27-17 صص ،(42ی اپیپ) 4

 نقش»(. 1377ی. )مهد ،یرسول و محسن ،یلیاسمع ن؛یحس بخشنده، د؛یعبدالمج دیس ،ییجال 
 ،(42) ،12ی. ورزش تیریمد مطالعات «.رانیا ورزش صنعتی اقتصاد رشد دری انسان منابع

 .22-67 صص

 ساختی منیا تیوضع»(. 1377. )فاطمه نسب،ی موسو و اکبر ،یدفتحیفر لقمان؛ ،یحسام
ی ها پژوهش «.نهم گیل در کشور برتر گیل فوتبالی هاومیاستاد ساتیتأس و وسازها
 . 27-77 صص ،(21) ، 7ی. ورزش تیریمد دری کاربرد

 فوتبال یاحرفه گیل یهاباشگاه تیوضع سهیمقا»(. 1324. )رضایعل ،یاله و محمد ،یریخب 
 ،یجنوب کره ژاپن، منتخب یهاباشگاه و وفایی ارهایمع به توجه بای اسالمی جمهور
 .31ـ11 صص ،2 شمارهی. ورزش علوم در پژوهش فصلنامه«. هیترک و امارات

 در دولت یگذارهیسرما اثر»(. 2211. )ک ،یاوری و  ع ،یعصار ح؛ ،یصادق پ؛  زاده، رستم 
ی اقتصاد یهاپژوهشی پژوهشی علم فصلنامه «.رانیا دری اقتصاد رشد بر ورزش بخش

 .212-177 صص ،(4) 14(.داریپا توسعه و رشد)

 ی قهرمان ورزش ساختار اصالح و یسازیخصوص»(. 1321. )نیحس محمد دیس ،یرضو
 .27. حرکت نشریه «.کشور در

 ورزش کردن نهادینه در همگانی یهارسانه جایگاه تبیین»(. 1326) .طاهر اربطانی، روشندل 

 .33 شماره .حرکت نشریه«. کشور در همگانی

 اثری نییتبی الگو»(. 1376. )فرزاد ،یغفور و سارا کشکر، ؛یغالمعل کارگر، ؛یمصطف ،یسلطان 
 مطالعات «.رانیا فوتبالی احرفهی هاباشگاهی سودآور بری رقابت تیمز وی سازمان منابع

 .14-33 صص ،(41) 7 ،یورزش تیریمد
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 و امکانات توسعه(. 1323. )کشور ورزش و یبدنتیترب توسعه جامع نظامی لیتفض سند 
  سبز بیس: تهران جوانان، و ورزش وزارت .هارساختیز

 ،ورزش مدل الگوی طراحی»(. 1371. )ه ان،یچ کوزه و م ،یریام م؛ ،یاحسان م؛ صفاری 
  .مدرس تربیت دانشگاه انسانی، علوم و اتیادب دانشکده دکتری، رساله «.ایران همگانی

 ایران همگانی ورزش بر تحلیلی»(. 1372. )ه ان،یچ کوزه و م ،یریام م؛ ،یاحسان م؛ ،یصفار 
 و مطالعات مرکزی. ورزش تیریمدی مل کنگره «.ساختاری معادالت یابی مدل کاربرد با

 .جوانان و ورزش وزارت راهبردی، یهاپژوهش
 ،قهرمانی و همگانی ورزش به گرایش بر مؤثر اصلی عوامل تعیین»(. 1322) .فرزاد غفوری 

 علوم دانشکده دکتری، رساله «.رانیا اسالمی جمهوری در ورزش راهبردهای تعیین برای

 .تهران مدرس تربیت دانشگاه انسانی،
 ،و جامعه مطلوب تفریحات و همگانی یهاورزش انواع مطالعه»(. 1326. )فرزاد غفوری 

 سازمان کشور، ورزش توسعه و مدیریت ملی دفتر «.آینده یهایزیربرنامه برای مدل ارائه

 .ایران اسالمی جمهوری یبدنتیترب
 نظام طرح با ارتباط در کشور ورزش تیریمد ندهیآی هاچالش»(. 1373. )احمد ،یمظفر 

 زنجان،ی اسالم آزاد دانشگاه. همهی برا ورزشی مل شیهما نیسوم «.ورزش جامع
 .1373 بهشتیارد

 ورزش توسعه و ارتقا راهکارهای بررسی»(. 1326. )یوسف فکور، و مریم بخش، ممتاز 

 .2 شماره ،7 سال .انتظامی دانش فصلنامه «.انتظامی علوم دانشگاه بانوان همگانی

 مبانی تحلیل بعدی سه مدل ارائه»(. 1321. )مجتبی امیری، و حسن اهرنجانی، میرزایی 
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