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با هدف کلی تدوین مدل توسعه انجمن های ورزش های رزمی در ایران انجام گرفت.  حاضرتحقیق 
همبستگی،  – نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیف پژوهش حاضر از نظر داده کمی و کیفی، از

 ع آوری داده میدانی و به لحاظکمی(، از لحاظ جم -راهبرد آمیخته متوالی اکتشافی )کیفی از لحاظ
کارشناسان ورزش های رزمی  کلیهنگر می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل  زمانی حال مقطع

نفر از  11(. نمونه آماری در بخش کیفی N=122رشته های رزمی بود )ای حرفهو ورزشکاران 
 14تعیین شد که بعد از . حجم نمونه به روش اشباع اطالعاتی ندمتخصصان ورزش های رزمی بود

ام ادامه پیدا کرد. روش 11اما برای اطمینان، مصاحبه ها تا مصاحبه  ،مصاحبه اطالعات به اشباع رسید
گلوله برفی و هدفمند بود. در بخش کمی نیز بر اساس جدول مورگان  ،نمونه گیری در این بخش

به روش تصادفی طبقه ای انجام  نفر برآورد شد و نمونه گیری در این بخش 217حجم نمونه حداقل 
ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر توسعه  .گرفت

ی پس از تایید روایانجمن های ورزش های رزمی در ایران بود که حاصل بخش کیفی تحقیق بوده و 
و یل اطالعات گردآوری شده از د. به منظور تجزیه و تحلشددر قالب طیف لیکرت تنظیم و پایایی، 
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بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول و 
نمودارهای آماری از شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و 

ن لیل عاملی اکتشافی )جهت تعییحداکثر استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون آماری تح
و تدوین عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش های رزمی در ایران(، آزمون تی تک نمونه ای، 

و  SPSSبندی فریدمن و در نهایت تحلیل معادالت ساختاری به کمک نرم افزارهای آزمون رتبه
AMOS  استفاده شد. 23نسخه  
عامل شامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اقتصادی  13حکایت از آن دارد که  پژوهشنتایج 

و بازاریابی، نیروی انسانی، توسعه اماکن ورزشی، استعدادیابی و ورزش پایه، توسعه قهرمانی، 
تجهیزات و فناوری، عوامل حقوقی، توسعه همگانی، توسعه سیاسی، تبلیغات و رسانه و دانش افزایی 

های از نقش معناداری در توسعه انجمن ند و همگیایران موثربر توسعه انجمن های ورزش رزمی در 
 ورزش رزمی در کشور برخوردار می باشند. توجه به شاخص های شناسایی شده می تواند راهگشای

 و انجمن آن شده تدوین های راهبرد بهینه اجرای ویژه به کشور رزمی ورزش های انجمن موفقیت
 .باشد تابعه های هیئت

 
 الگوی توسعه، ورزش های رزمی و انجمن ورزش های رزمی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه
 شورهایک سیاسی حتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه در ورزش نقش چشمگیر افزایش با

 کشورهای رد ریزان برنامه راهبردی های اولویت از یکی به ورزش توسعه برایی ریزی برنامه پیشرفته،
 رزشو برای مناسبی های انگیزه تواند می که ورزش ابعاد از یکی. است شده تبدیل دنیا ختلفم

 تحرک صحیح  مسیر پیمودن. است قهرمانی ورزش کند، ایجاد جوانان ویژه به جامعه افراد در کردن
 و ورزش آن پیشرفت برای راهکارهایی ارائه به منجر تواند می قهرمانی ورزش توسعه راستای در
 (.1317دوستی و همکاران، ) شود ورزش آن روی پیش های ضعف و مشکالت شناسایی مچنینه

 در غیرورزشی سازمان های همانند انجمن های ورزشی، جمله از ورزشی سازمان های امروزه،
 دائم طوربه ناگزیرند سازمان ها دلیل همین به دارند. قرار جهانی و محیطی تحوالت و تغییر معرض

 را خود ضرورت برحسب و مناسب زمان در بتوانند تا کنند نظارت خارجی و داخلی ایرویداده بر
 از تواننمی دیگر است، تغییر حال در آورسرسام سرعتی با که کنونی دنیای در دهند. وفق تغییرات با

 سازمان هایی امروزه کرد. استفاده تجربی و شهودی هایقضاوت بر مبتنی و یکباره هایگیریتصمیم
 (.1311کنند )عیدی پور و همکاران،  استفاده راهبردی مدیریت و علم از بتوانند که بود خواهند موفق

جانبه به مردم برای شروع یک ورزش، ماندن در ورزش انتخابی توسعه ورزش یک کمک همه
ا هبه عنوان یک فرصت تأثیرگذار، سیستم 1خود و موقعیت در آن است. توسعه ورزش توسط کالینز

های خاص یا است که افراد جامعه را در تمام سطوح با گروهساختارها و فرآیندهایی تعریف شدهو 
سازد در ورزش، تفریح و سرگرمی شرکت کنند و عملکردشان را به هر سطحی که ای قادر میمنطقه

های (. در عصر حاضر ورزش و بازی2211، 2سوتیریادودهند )باشد، پیشرفت ها میمد نظر آن
نند، کهای خود آن را تماشا میپیک به عنوان رقابتی که بیش از نیمی از مردم جهان از طریق گیرندهالم

در همه کشورهای جهان ارزش باالیی دارد. کشورها در عرصه المپیک به دنبال قدرت نمایی و نشان 
االتری ایگاه بتوانند در این عرصه در جدادن توانایی خود در بخش ورزش هستند. البته کشورهایی می

(. 2212گذاری کنند )عسگری، و میدانی سرمایهقرار بگیرند که در ورزش های پایه از جمله دو
 و تعمیم اهداف با کشورها، ورزش تشکیالت اجرایی بازوهای عنوان به ورزشی، های فدراسیون
 این در که هستند خود به مربوط ورزشی های رشته متولی قهرمانی، و همگانی ورزش گسترش

 اوینعن کسب. دارند برعهده را ورزشی رشته آن مشی خط تعیین و گذاری سیاست وظیفه راستا،
 ارد،د قرار کشورها از بسیاری توجه کانون در که المللی بین و بزرگ ورزشی رویدادهای در مختلف

 سیاریب ،رو این از دهد. قرار تأثیر تحت را جامعه یک اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، شرایط تواند می
 هک کنند مسابقات روانه و آماده را ورزشکارانی اصولی، ریزی برنامه با تا تالش اند در کشورها از

 (.2221، 3دبوشر و همکاران) نمایند تضمین بزرگ رویدادهای در را ها آن موفقیت
 موضوع این از نیز ورزش مقوله و می شود محسوب سیستمی هر توسعه اساس ریزی، برنامه

آنچه که در سیستم ورزش مشخص است، عالقه شدید به موفقیت و تمایل محققان . نیست مستثنی
ای المپیک هها، به خصوص در رویدادهایی مانند بازیو سیاستگذاران برای بررسی و تشریح موفقیت

ز پایان قرن بیستم در مورد های آسیایی است. با توجه به این نکته، مطالعات فراوانی او بازی
های کشورهای مختلف پیرامون ورزش به انجام رسیده است. با توجه به اینکه تشریح سیاست
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همیت های آتی است، اساز موفقیتنیاز و زمینهموفقیت ورزشی و یافتن دالیل موفقیت خود پیش
ها ورزشبا این حال، رقابت در  (. 1312نگاه به این مسئله کامال ملموس است )سجادی و همکاران،

زایش است و بیشتر کشورها در تالش اند که با پیش گرفتن یک برنامه راهبردی، در حال اف
: 1316ورزشکارانی در سطح جهانی پرورش دهند تا در رویدادهای بزرگ موفق باشند )سجادی، 

سازی ریزی، گستردگی منابع درگیر در آن است. پیاده(. یکی از خصوصیات مهم این نوع برنامه22
ای از منابع بالفعل و بالقوه سازمان می باشد و هر قدر به کارگیری بخش عمدهیک راهبرد مستلزم 

ی، تر است )سجادتر و موثرتری طراحی شده باشد، این گستردگی بیشتر و ملموسراهبرد قوی
ورزش  کیتکواندو  یاکره یهنر رزمکه  ( بیان داشته اند2217) 1فورتینا و همکاران(. 1: 1312

همه،  با اینو مبارزه با تماس کامل شناخته می شود.  دیرعت باال، تنش شدمحبوب است که با س
عوامل مختلفی بر توسعه رشته های ورزشی می توانند موثر باشند و محقق بر آن شد تا در این 

  تحقیق به شناسایی عوامل موثر بر توسعه رشته ورزشی تکواندو در ایران بپردازد.
 رانیو طه پور تقیبرای مثال، تکواندو صوت گفته است. پژوهش های زیادی پیرامون رشته 

که آمادگی روانی تکواندوکاران عضو تیم ملی زنان  ندبه این نتیجه رسیددر یک بررسی ( 1316)
ها، استفاده از مربی بدنساز برای ورزشکاران تیم ملی، حضور حضور در اردوها و رقابت کشور برای

تفاده از مربی خارجی و ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان، برون مرزی، اس هایبیشتر در رقابت
( در 1311) رزاقی و حامی. پیشرفت این رشته ورزشی محسوب می شود از جمله مهمترین عوامل
ه این ب« تدوین برنامه راهبردی فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران»تحقیقی دیگر با عنوان 
ها، نیروی انسانی تمام وقت، ت موجود در زمینه زیرساختترین مشکالنتیجه رسیدند که مهم

های ملی و مسابقات است. این بررسی نشان داد که عوامل های سنگین در بخش تیماعتبارات و هزینه
ترین مسئله در فدراسیون تکواندو می باشد، لیکن از نظر کلی پتانسیل قابل قبولی در پشتیبانی، عمده

است. همچنین به نظر می رسد در صورتی که بتوان با حمایت و پشتیبانی  فدراسیون تکواندو موجود
 تری فراهم نمود و فدراسیونهای حمایتی مناسبوزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بسته

ست تواند به رشدی پایدار دنیز با تالشی مستمر نسبت به ارتقای وضعیت موجود اقدام نماید، می
 ور های ملی کشور باقی بماند. ی از مدال آوران پر افتخار در کنار سایر فدراسیونیافته و همچنان یک

 نوجوانان و کودکان خوی و خلق و بهبود تکواندو آموزش» عنوان با ایمقاله در( 2211) 2همکاران و
 اندتومی تکواندو ورزش در منظم مشارکت که دادند نشان «جنوبی کره در فرهنگی چند هایخانواده

بر  جتماعیا توسعه و خلق بر مثبتی تأثیر و باشد موثر پایه آمادگی متغیرهای در متوازن بهبود رد
  .جای بگذارد

ها در ورزش ها؛ آیا موفقیت در نقش مدل»( پژوهشی را با عنوان 2214)  3ماتر و پائولوسکی
ه انجام ب« ه باشد؟تواند افزایش تقاضا برای مشارکت ورزشی آماتور را داشتورزش های حرفه ای می

رساندند. در این پژوهش عوامل موثر بر تقاضا برای مشارکت ورزشی به طور گسترده مورد تجزیه 
ای ملی ههای گذشته در هردو گروه مرد و زن از تیمو تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که موفقیت

فقیت ر شده است. به هرحال، موفوتبال آلمان، به میزان کمی باعث افزایش تقاضا برای فوتبال آماتو
ای تقاضا برای فراوانی مشارکت ورزشی بازیکنان را افزایش های ملی به طور قابل مالحظهکنونی تیم
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دهد. در دسترس بودن و ارتباط  الگوهای  نقشی همچنین همانندی به الگوهای نقشی، تعیین می
 ها  هستند. کننده اصلی اثر انگیزشی آن

 لعوام به توجه عدم که می شود ایران کاران رزمی پروری قهرمان صرف سیاریب منابع ساله هر
 بین، شناسایی و این در. می گردد انسانی و مالی منابع اتالف باعث ورزشی عملکرد کننده محدود

 اییژهو اهمیت از باشند،می هاییناکامی چنین ایجاد مسئول که هاییمکانیسم و هاجنبه به پرداختن
 به ریتمدی دانش به توجه یافته، توسعه کشورهای ویژگی ترین برجسته از است. یکی برخوردار

 عنوان هب آنچه. است اجتماعی و اقتصادی رشد توسعه و پیشرفت، بالمنازع ضروریات از یکی عنوان
 و ریزی برنامه همانا است، بحث هرکشور مورد( مختلف سطوح در) مدیریت کارکرد ترین اصلی
 اب همراه گذشته دهه چند رخدادهای. می باشد آن در شده بینی پیش های هدف به نیل برای تالش

 بر صرف تکیه با که برخوردارند خصوصیتی آنچنان از سال ها این در حادث جدید نیازهای
. در ایران کرد همگامی و مقابله نیازها و رخدادها این با توان نمی منعطف غیر و متداول هایبرنامه

ت راه را برای موفقی ،رویکرد علمی به ورزش هایی صورت گرفته تا باذشته تالشطی سال های گ
نظام »توان به تدوین ها میالمللی هموارتر سازند. ازجمله این تالشورزشکاران ایرانی در میادین بین

اشاره کرد.  1311در سال  «نظام جامع ورزش قهرمانی»و  1312در سال  «بدنی و ورزشجامع تربیت
این حال بدون وجود برنامه های راهبردی متناسب با برنامه های توسعه ملی، برنامه های ملی نیز با 

عالقه و شرکت در هنرهای رزمی سنتی مانند کاراته، تکواندو، به سرانجامی نخواهند رسید. از طرفی 
، گکونگ فو، ووشو، جودو، جوجیتسو و همچنین ورزش های رزمی  جدیدتر ازجمله: کیک بوکسین

وسعه همگام باتموی تای، ساواته و سامبو در سال های گذشته به میزان زیادی افزایش یافته است. 
رزمی در ابعاد قهرمانی و حرفه ای  چه آنهایی که شناخته  ایران، رشته های ورزش های همگانی در

و  اخیر رشدناشناخته و یا کمتر شناخته شده بودند  نیز در سال های  شده بودند و چه آنهایی که
قبال رزمی مورد ا در کشور داشتند و اکنون بیشتر از هر زمانی این رشته های پیشرفت چشمگیری

عمومی قرار گرفته اند. بنابراین ضروری است عوامل موثر بر توسعه این رشته های ورزشی شناسایی 
 ین عوامللذا در تحقیق پیش رو تالش شده که ا .و مدل توسعه مناسبی برای آن تعریف گردد

 انجمن های ورزش رزمی در کشور تدوین شود.شناسایی و مدل توسعه 
 

 روش شناسی پژوهش
همبستگی،  – نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی از، حاضر از نظر داده کمی و کیفیپژوهش 

 ه لحاظبمیدانی و جمع آوری داده شیوه کمی(، از لحاظ  -)کیفیاکتشافی آمیخته متوالی  راهبرد از لحاظ

تمام متخصصان جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل . می باشدنگر  زمانی حال مقطع
های ورزشی( فدراسیون انجمن و های مرتبط )فدراسیون رزمیهای رزمی، مدیران فدراسیونورزش

تمامی کارشناسان  راو ورزشکاران خبره ورزش های رزمی بود و در بخش کمی جامعه آماری 
تشکیا می دادند که با توجه به آمار رشته های رزمی حرفه ای های رزمی و ورزشکاران  ورزش

ورزشکار  422کارشناس و  122) نفر بود 122فدراسیون انجمن های ورزشی تعداد آن ها حدود 
نفر از متخصصان ورزش های رزمی، مدیران  11نمونه آماری در بخش کیفی  (.حرفه ای
ای ورزشی( و ورزشکاران خبره هاسیون رزمی، فدراسیون انجمنهای مرتبط )فدرفدراسیون

مصاحبه اطالعات  14های رزمی بود. حجم نمونه به روش اشباع اطالعاتی تعیین شد که بعد از ورزش
ام ادامه پیدا کرد. روش نمونه گیری در 11اما برای اطمینان، مصاحبه ها تا مصاحبه  -به اشباع رسید
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هدفمند بود. در بخش کمی نیز بر اساس جدول مورگان حجم نمونه حداقل  این بخش گلوله برفی و
 .صورت گرفتنفر برآورد شد و نمونه گیری در این بخش به روش تصادفی طبقه ای  217

جنسیت، سن، ) دموگرافیک ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش شامل دو پرسشنامه اطالعات
پرسشنامه محقق ساخته عوامل  ( وسئولیت در این تحقیقسابقه شغلی و نوع م آخرین مدرک تحصیلی،

بود که حاصل بخش کیفی تحقیق بود و در  توسعه انجمن های ورزش های رزمی در ایرانموثر بر 
قالب طیف لیکرت تنظیم شد. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه در بخش کیفی 

أیید یز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی به تتحقیق مورد تأیید قرار گرفت و روایی محتوایی آن ن
. مورد بررسی و تأیید قرار گرفت تاییدیرسید. روایی سازه پرسشنامه نیز با روش تحلیل عاملی 
نفر از جامعه مورد مطالعه و با استفاده  32همچنین پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی بر روی 

محاسبه گردید که نشان از پایایی مناسب  72/2ولفه ها بیش از از آزمون آلفای کرونباخ در تمامی م
پرسشنامه دارد. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، اقدام به توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها 

 .ندگردید و در نهایت پرسشنامه های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده ،آوری شدهبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات گرد

گردید. در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول و نمودارهای آماری از شاخص های فراوانی، 
حداقل و حداکثر استفاده شد و در بخش آمار استنباطی  و درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد

بر توسعه انجمن های تشافی )جهت تعیین و تدوین عوامل موثر از آزمون آماری تحلیل عاملی اک
و در نهایت تحلیل  بندی فریدمنآزمون تی تک نمونه ای، آزمون رتبه(، ورزش های رزمی در ایران

 شد.استفاده  23نسخه  AMOSو  SPSSمعادالت ساختاری به کمک نرم افزارهای 
 

 یافته های  پژوهش
تعیین و شناسایی عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش های از تحلیل عاملی اکتشافی برای 

ستفاده  د. به همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی، به منظور اطمینان از کافی گردیرزمی در ایران ا
ـــتگی بین متغیرها KMO) 1اولکین -یِرمِی -از معیار کایرز بودن تعداد نمونه ( و برای تعیین همبس

 شد. بهره گیری 2بارتلت ها( از آزمون)گویه
 

 KMOنتایج آزمون بارتلت و . 8جدول 
 مقدار  

 111/2 )کفایت حجم نمونه( می یر و اوکلین –کایرز مقدار 

 آزمون کرویت بارتلت
 211/12121 (2χمقدار کای اسکوآر )

 3211 درجه آزادی
 21/2 سطح معناداری

 
ــت  KMOمقدار  1های جدول با توجه به یافته ــد. این مقدار بیانگر می 111/2آمده به دس باش

ست که تعداد نمونه ضوع ا لیل کند و انجام تحهای تحقیق به منظور تحلیل عاملی کفایت میاین مو
های پنهان ها را به یک ســری عاملتوان دادهپذیر اســت و میهای مورد نظر امکانعاملی برای داده

لت ) بارت تایج آزمون  یل داد. همچنین ن ـــان میSig ،211/12121=2χ=21/2تقل که بین ( نش دهند 

                                                           

1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy (KMO) 

2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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رو، ادامه و اسـتفاده از سـایر مراحل تحلیل عاملی جایز ها همبسـتگی باالیی وجود دارد. ازاینگویه
 است. 

 های تحقیقمقادیر ویژه و واریانس عامل. 5جدول 

 اجزا

 مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 کل
درصد 

 ریانسوا

درصد 
واریانس 
 تجمعی

 کل
درصد 
 واریانس

درصد واریانس 
 تجمعی

1.  
617/1
1 

617/11 617/11 617/11 617/11 617/11 

2.  
776/1
1 

776/11 313/31 776/11 776/11 313/31 

3.  616/1 616/1 221/42 616/1 616/1 221/42 

4.  466/1 466/1 471/41 466/1 466/1 471/41 

1.  611/1 611/1 142/14 611/1 611/1 142/14 

6.  464/3 464/3 624/17 464/3 464/3 624/17 

7.  217/2 217/2 661/11 217/2 217/2 661/11 

1.  114/1 114/1 114/61 114/1 114/1 114/61 

1.  123/1 123/1 371/63 123/1 123/1 371/63 

12.  723/1 723/1 212/61 723/1 723/1 212/61 

11.  122/1 122/1 112/66 122/1 122/1 112/66 

12.  417/1 417/1 231/61 417/1 417/1 231/61 

13.  377/1 377/1 416/61 377//1 377/1 416/61 

… … … …    

6
7 

-
4.77
8E-
17 

-
4.778E-

17 
222/122    

 
مقادیر ارزش ویژه، درصـــد واریانس و درصـــد واریانس تجمعی تبیین شـــده از  2در جدول 
هایی از این ها توســط هر عامل گزارش شــده اســت. بر اســاس معیار کیزر، تنها عاملمجموعه داده

سایر عاملانتخاب می 3جدول  شد و  ها با مقادیر کمتر از شوند که مقدار ویژه آنها باالتر از یک با
شد. بنابراین با توجه به نتایج ها حذف مییز از مجموع عاملیک ن شوند و در نظر گرفته نخواهند 

شان می 3جدول  ضر قابل تقلیل به  67دهد که ن ستند و می 13گویه در تحقیق حا توان از عامل ه
ها با ترکیب جدید طراحی و بر اســاس آن گویه، ســاختار جدیدی بر اســاس عامل 67ترکیب این 

ــته 13ها را تحلیل کرد. تمامی داده ــده با مقادیر ویژه باالتر از یک توانس ــایی ش ــناس اند در عامل ش
یانس  416/61مجموع  ـــد از وار به  67درص یه مربوط  های عواگو عه انجمن  ـــ مل موثر بر توس
 را تبیین کنند.های رزمی در ایران ورزش

ستخراج شافی و ا صل از تحلیل عاملی اکت شنامه مورد  13 بر مبنای یافته های حا س عامل در پر
 بررسی، سواالت متناظر با عامل های مستخرج بدین شرح می باشد:

 یتیریمد .1
 یعوامل ساختار .2
 یابیو بازار یعوامل اقتصاد .3
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 یانسان یروین .4
 یتوسعه اماکن ورزش .1
 هیو ورزش پا یابیاستعداد .6
 یتوسعه قهرمان .7
 و  فناوری زاتیتجه .1
 یعوامل حقوق .1

 یتوسعه همگان .12
 یاسیتوسعه س .11
 و رسانه غاتیتبل .12
 ییدانش افزا .13
 

، مدل موثر بر توسعه انجمن های ورزش رزمی در ایرانگانه شناسایی شده  13بر اساس عوامل 
 طراحی خواهد شد.عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش رزمی در ایران 

 
 عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش رزمی در ایرانمسیرهای مدل  .8جدول 

عوامل موثر بر توسعه ل مسیرهای مد
 های ورزش رزمی در ایرانانجمن

ضرایب 
رگرسیونی 
 استاندارد

 T Pمقدار 
value 

توسعه انجمن های ورزش  ˂---مدیریتی 
 221/2 1 721/2 رزمی در ایران

توسعه انجمن های  ˂--- و رسانه غاتیتبل
 221/2 11/7 132/2 ورزش رزمی در ایران

توسعه  ˂--- هیو ورزش پا یابیاستعداد
 221/2 112/1 611/2 انجمن های ورزش رزمی در ایران

توسعه انجمن های  ˂---ی توسعه همگان
 221/2 731/1 624/2 ورزش رزمی در ایران

توسعه انجمن های  ˂---ی اسیتوسعه س
 221/2 711/7 111/2 ورزش رزمی در ایران

توسعه انجمن های  ˂--- و  فناوری زاتیتجه
 221/2 111/7 162/2 نورزش رزمی در ایرا

توسعه انجمن های  ˂---ی انسان یروین
 221/2 361/1 613/2 ورزش رزمی در ایران

توسعه انجمن های ورزش  ˂---یی دانش افزا
 221/2 161/7 122/2 رزمی در ایران

توسعه  ˂---ی ابیو بازار یعوامل اقتصاد
 221/2 121/1 663/2 انجمن های ورزش رزمی در ایران

توسعه انجمن های  ˂---ی قوقعوامل ح
 221/2 111/1 621/2 ورزش رزمی در ایران
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توسعه انجمن های  ˂---ی عوامل ساختار
 221/2 273/12 746/2 ورزش رزمی در ایران

توسعه انجمن های  ˂---ی توسعه قهرمان
 221/2 212/12 737/2 ورزش رزمی در ایران

توسعه انجمن  ˂---ی توسعه اماکن ورزش
 221/2 121/7 111/2 رزمی در ایرانهای ورزش 

 

 
 عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش رزمی در ایرانمدل . 8شکل 

 
عوامل موثر بر دهد، نتایج حاکی از این است که همه نشان می 1و شکل  3گونه که جدول همان

قبولی و مثبتی و بار عاملی قابل  Tشناسایی شده از مقدار  توسعه انجمن های ورزش رزمی در ایران
شوند. در ادامه محسوب می عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش رزمی در ایرانبرخوردارند و 

توان گفت آیا مدل های نیکویی برازش مدل ارائه شده است که براساس آنها می( شاخص1)جدول 
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بوط به بار عاملی مر باشد یا خیر.  با توجه به نتایج، باالتریناز برازش قابل قبولی برخوردار می
 عوامل حقوقی، عوامل ساختاری و عوامل مدیریتی بود. 

 
 عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش رزمی در ایرانهای برازش مدل شاخص .4جدول 

 تفسیر هامقادیر شاخص های برازششاخص

 - 12/117 کای اسکوآر )کای دو(

 - 211 درجه آزادی

 مطلوب 71/2 (χ2/dfزادی )نسبت کای اسکوآر به درجه آ

 مطلوب 211/2 (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 131/2 (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 مطلوب 122/2 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 116/2 (IFIشاخص برازش افزایشی )
 

ساس نتایج جدول  شاخص4برا ب برخوردارند و های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلو، 
ـــه میانگین مربعات خطای برآورد ـــود. مقدار ریش ( با مقدار RMSEA) مدل تحقیق تأیید می ش

 هستند. 131/2با مقدار  CFIو  211/2
ر ب عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش رزمی در ایرانهمچنین با توجه به نتایج، الگوی 

اولویت های مورد توجه برای توسعه  به دست می آید. با توجه به این شکل، 2اساس شکل 

ایران مشخص است. عوامل ساختاری و استعدادیابی به همراه تبلیغات  در رزمی ورزش هایانجمن

 و رسانه اولویت های مورد توجه در این شکل می باشند. 

 
 رانیدر ا یورزش رزم یهاتوسعه انجمنمدل عوامل موثر بر  .5شکل 

2.8

3.3

3.8

4.3
مدیریتی

عوامل ساختاری

…عوامل اقتصادی و 

نیروی انسانی

توسعه اماکن ورزشی

…استعدادیابی و 

…تجهیزات و  توسعه قهرمانی

عوامل حقوقی

توسعه همگانی

توسعه سیاسی

تبلیغات و رسانه

دانش افزایی
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 بحث و نتیجه گیری
ایران  در رزمی ورزش های های انجمن توسعه ساختاری با هدف تدوین الگوی این تحقیق

های ل موثر در توسعه انجمن های ورزشینتایج نشان داد که عوامل مدیریتی یکی از عوامانجام شد. 
(، 1311) رزاقی و حامی، (1316) طهرانیرزمی می باشد. نتیجه به دست آمده با نتیجه تحقیقات 

 همکاران و سوتریادو(، 1316و همکاران ) پورسلطانی زرندی(، 1317همکاران )ین و پورعبدالحس
همسو بود. این محققان نیز در تحقیقات  ( 2222گیلبرتسون )( و 2221شیلبوری ) و (، ساتیرادو2221)

رزمی مانند تکواندو، از جمله ورزش های  خود دریافتند که برای توسعه ورزش های مختلف
در بررسی و تحلیل مسائل مختلف و های مختلف عوامل مدیریتی تاثیر بسزایی دارند. مولفه

توان غافل شد و آن را نادیده گرفت. غفلت و موضوعات گوناگون اجتماعی از اصل مدیریت نمی
ت العلل مشکالت است. با گذشو علتنادیده گرفتن این موضوع به معنی غافل شدن از ریشه مسائل 

اهمیت اصل مدیریت آشکارتر شده و در تحلیل و کنکاش  ،زمان و به ویژه در جوامع پیچیده امروزی
کشاند. از همین روست که با پیدایش و مسائل مختلف اجتماعی، بیش از پیش خود را به رخ می

ه علومی ک -و رو به افزایش گذاشتکه از دوران پس از انقالب صنعتی آغاز شد  -رشد علوم جدید
ناسی، شعلومی مثل جامعه -بیشتر توجه خود را روی مسائل انسانی و اجتماعی متمرکز کرده بودند

علم مدیریت نیز برای خود به عنوان یک شاخه مستقل  -روانشناسی و تعلیم و تربیت و اقتصاد و... 
باره پیدا شدند که بعضی از این فی در اینهای مختلد و دانشمندان نامی و نظریهگردیعلمی مطرح 

بر این اساس  ها حتی درحد یک مکتب گستره جهانی، مورد توجه مخاطبان قرار گرفتند.نظریه
پیشنهاد می شود که جهت توسعه انجمن های ورزش های رزمی از راهکارهای مدیریتی همچون 

ت لف مدیریتی مانند سیستم مدیریبرنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، برقراری سیستم های مخت
دانش و سیستم مدیریت اطالعات، شناسایی نقاط قوت و ضعف انجمن ها و تدوین برنامه های 

امل یکی دیگر از عو رسانه و تبلیغاتی همچنین بر اساس نتایج، عوامل مناسب و ... استفاده شود.
ست آمده با نتیجه تحقیقات نتیجه به د موثر در توسعه انجمن های ورزشی های رزمی می باشد.

همسو  (2221شیلبوری ) و ساتیرادوو  (2214) وسیم و مروات (،1317ین و همکاران )پورعبدالحس
بود. عوامل رسانه و تبلیغات به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر توسعه ورزش در تحقیقات نام 

های ی ورزشی با تشدید رقابتبا شروع قرن بیست و یکم، سازمان هابرده نیز شناسایی شده بود. 
 و انگاری در خصوص تأسیسات و زیربناها، رکود اقتصادیجهانی، شکاف شدید درآمدی، سهل

های کافی و نیروی انسانی الزم با مشکالت و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فقدان مهارت
روی سازمان های ورزشی توان چالش های پیش ها را میکنند. همه اینوپنجه نرم میفراوانی دست

های جهانی در ورزش به عنوان فرصت نیز یاد نمود. رقابتها بهتوان از آنحال مینامید. اما درعین
تری برای ارائه کاال و خدمات ورزشی است. جامعه بشری اکنون بیش از هر زمان معنی بازار بزرگ

کند تا با استفاده از منابع محدود یدیگری با کمبود منابع و نیازهای متنوع مواجه است و تالش م
موجود، پاسخگوی بخشی از نیازهای نامحدود خود باشد. اگر اقتصاد همانا بررسی چگونگی رفع 

ها برای ها و داشتهای از مهارتنیازهای نامحدود با استفاده از منابع محدود باشد، مدیریت مجموعه
ریابی هم تشخیص نیاز و رفع آن از طریق تبادل منابع استفاده بهینه از منابع موجود خواهد بود و بازا

نیازها و  دبازاریابی از این عقیده مشتق شده که مشتری بسیار مهم است و شرکت بای است.
یش افزاپیشنهاد می شود با لذا بر اساس نتیجه به دست آمده  های مشتری را ارضا کند.خواسته
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ها، دیدگاه مردم به رشته های انجمن های رزمی بهبود های رزمی در رسانهتبلیغات رشته های انجمن
 .و در نهایت زمینه توسعه انجمن های ورزش رسمی در کشور فراهم شود بدیا

وثر در یکی دیگر از عوامل مپایه  ورزش به توجه و استعدادیابی همچنین بر اساس نتایج تحقیق،
مده با نتیجه تحقیقات نتیجه به دست آ توسعه انجمن های ورزشی های رزمی می باشد.

( و 2221) همکاران و سوتریادو(، 2211) همکاران و بروس (،1317ین و همکاران )پورعبدالحس
همسو بود. در این تحقیقات نیز لزوم استعدادیابی به عنوان یکی از  (2221شیلبوری ) و ساتیرادو

اد ورزشی شناسایی استعد ی عینی استعدادیابی،امعنعوامل موثر بر توسعه ورزش شناسایی شده است. 
و انتخاب افرادی است که در مقایسه با سایرین، توانایی زیادی برای یک ورزش خاص دارند. 

های ورزشی است. از آنجا که استعدادیابی و پرورش استعداد یک بخش مهم در بیشتر برنامه
رای و ب استعدادها تا حدودی اختصاصی هستند، فردی ممکن است برای فعالیت خاصی مستعد

فعالیت دیگر کم استعداد باشد. استعدادیابی ورزشی به عنوان یکی از مهمترین موضوعاتی است که 
 ها، فشار والدین، تشخیص معلمها، آرماناگر در گذشته سنت .در ورزش بسیار مطرح گردیده است

ون اکنکرد، تجهیزات ورزشی در دسترس در هدایت افراد به سمت ورزشی خاص ایفای نقش می و
شده، توجه به افزایش دانش در شناخت ابعاد مختلفی وجودی  یادرسد، عالوه بر موارد به نظر می

ها همچون استعدادیابی ورزشی در کشف و هدایت ورزشکاران به سطوح قهرمانی از اهمیت  انسان
ا هباشد. موفقیت ورزشکاران در سطوح مختلف و موفقیت مدیریت فدراسیونبسزایی برخوردار می

بستگی به انتخاب به موقع و پرورش صحیح منابع انسانی دارد. شناخت بهتر و دقیق تر استعدادها و 
های الزم برای این شناخت به منظور پرهیز از روند آزمایش و خطا در گزینش تعیین مالک

ا ضرورت  پید ،ورزشکاران که حاصلی جز هدر دادن منابع انسانی، وقت و انرژی را در بر ندارد
کند. امروزه استفاده از استعدادهای بالقوه و اجرای تمرین های مستمر، مناسب و منطبق بر اصول می

رمز موفقیت در میادین ورزشی می باشد. توجه ویژه به ورزش پایه و دستیابی به اطالعات  ،علمی
، امکان دقیق و جامع در مورد ورزشکاران و شناسایی به موقع استعدادهای ورزشی و پرورش آنها

موفقیت در صحنه های ورزشی را افزایش می دهد. از طرفی تحولی که امروزه در ورزش نوین از 
خصوص در مورد یه نظر فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی رخ داده است، اهمیت اطالعات عینی 

ن، اشناسایی استعدادهای ورزشی افراد را دو چندان نموده است. به همین دلیل از جمله وظایف مربی
عالوه بر آگاهی از علوم ورزشی، داشتن توانایی های الزم در انتخاب ورزشکاران مستعد برای رشته 
مورد نظر است. فرایند شناسایی ورزشکاران مستعد برای شرکت در برنامه های سازمان یافته از 

ارند ترین مسائل در ورزش های معاصر است. قهرمانان ورزشی ویژگی های منحصر به فردی دمهم
ها می توانند بر دیگران برتری یابند. استعدادیابی معموال به دو روش سیستماتیک و که به کمک آن

غیر سیستماتیک انجام می شود. در روش سیستماتیک، نهادی خصوصی یا استانی )شهرستانی(، با 
یق رپردازد. کشف افراد از طهای سیستماتیک و سازماندهی شده به کشف افراد مستعد میروش

ت. ورزش همگانی اس ،گیرد. زیربنای روش سیستماتیکهای رقابتی صورت میانجام آزمون و شیوه
در این روش، ساختارهای ورزش برای فرد ورزشکاری که در مسیر طبیعی پیشرفت ورزشی، مستعد 

آورند. روش فوق، یک روش سنتی برای کشف افراد شناخته می شود، وضعیت پرورش را فراهم می
در روش غیرسیستماتیک، از طریق مشاهده میدانی در مسابقات  .د در بسیاری از کشورهاستمستع

 ،به عنوان یک فرد مستعد و دارای توانایی مورد نیاز ورزش در سطح باال شناخته می شود. از این رو
ساختارها و تشکیالت ورزشی برای کمک به رشد افراد مستعد سهم چندانی ندارند. این روش در 
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اری از کشورهای در حال توسعه و عقب افتاده در جریان است. به هر حال، می توان با توجه بسی
شتر به ورزش پایه و مدیریت استعدادیابی عالوه بر صرفه جویی در هزینه های ورزشی، احتمال یب

 موفقیت ورزشکاران در آینده را دو چندان کرد. در این رابطه نیز مولفه های مختلفی دخیل اند که
توجه به استعدادیابی و مدیریت استعداد در ورزش های »در اولویت اول این مولفه ها می توان به 

بدنه انجمن ورزش های رزمی و اشاره داشت. در واقع ضروری به نظر می رسد که در « رزمی
های فعال آن در استان ها و شهرستان ها، بخشی به عنوان بخش استعدادیابی به صورت فعال هیئت

و با استفاده از ساز و کارهای علمی و به  بدتمرینات و مسابقات مختلف ورزشکاران حضور یا در
روز دنیا، اقدام به شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای باالقوه مردم این مرز و بوم در رشته های 

ر د زد.و آنان را برای رقابت های بین المللی و معتبر این رشته های ورزشی آماده سا ایدرزمی نم
مدیریت استعداد و فرایند استعدادیابی به صورت اصولی و علمی و توجه نهایت پیشنهاد می شود با 

به عوامل موثر بر توسعه ورزش های رزمی در مدارس، بستر مناسبی برای توسعه ورزش های رزمی 
 .در کشور فراهم آید

 زمیر ورزش های انجمن هتوسع در ساختاری همچنین نتایج تحقیق بیانگر این بود که عوامل
اران ین و همکپورعبدالحسدارد. نتیجه به دست آمده با نتیجه تحقیقات  داریمعنی نقش ایران در
شیلبوری  و (، ساتیرادو2221) همکاران و سوتریادو(، 1316و همکاران ) پورسلطانی زرندی(، 1317)
همسو بود. در تحقیقات نام برده نیز از عوامل ساختاری به عنوان  (2222گیلبرتسون )( و 2221)

به طور کلی، یکی از موانع پیش روی توسعه یکی از عوامل موثر بر توسعه ورزش ها یاد شده است. 
با مرتفع ساختن آن ها،  دسازمان های ورزشی در کشور را عوامل ساختاری تشکیل می دهند که بای

زمینه توسعه سازمان های ورزشی فراهم آید. به نظر می رسد که برنامه های تدوین شده برای 
بسیاری از فدراسیون های کشور با ساختار آن فدراسیون ها تطابق ندارد و هماهنگی الزم بین مدیران 

ه برای شد میانی و اجرایی نیز نامناسب است. به عنوان مثال، در برخی از برنامه های راهبردی تدوین
فدراسیون ها، منابع تامین بودجه از محل خارج از اعتبارات دولت تعیین شده و این در حالی است 

وجود ندارد که این عمل را انجام دهد  «مدیریت بازاریابی»که در آن فدراسیون اصال واحدی به نام 
ه در حالی ک -ن گرددتامی دو یا اینکه بخشی از درآمدهای آنان از راه بلیط فروشی مسابقات بای

های تحت نظر فدراسیون خود از اماکن ورزشی دولتی و یا استیجاری استفاده می کنند که این تیم
ز بلکه هزینه های هنگفتی را نی ،موضوع عالوه بر آنکه نمی تواند برای فدراسیون کسب درآمد نماید
 ساختار ناکارآمد ویاد شده بتوان بر دوش فدراسیون ها تحمیل می نماید. اما شاید مهم تر از موارد 

ابهام در تقسیم وظایف جهت اجرای برنامه را یکی از دالیل اصلی عدم اجرای موفق برنامه های 
راهبردی فدراسیون ها دانست. زمانی که در تقسیم وظایف کارکنان یک سازمان ابهاماتی وجود داشته 

صحیح  و در اجرای بپردازندایفای نقش  شایسته به یباشد، بدون شک کارکنان نمی توانند به نحو
اد شده، برای رفع موارد ی پیشنهاد می شودمی شوند. با تمام این تفاسیر،  رو به روبرنامه ها با مشکل 

ا از ههای رزمی، حذف فدراسیونهای مدیریتی انجمنگیریبا ایجاد استقالل در ساختار و تصمیم
های رزمی به جوانان، به رسمیت شناختن انجمن های رزمی با وزارت ورزش ومکاتبات انجمن

های رزمی، منفک شدن ساختار های رزمی، ارتقا و بهبود ساختاری انجمنعنوان باالترین مرجع رشته
ها و ایجاد های رزمی از فدراسیونهای رزمی از دولت و ساختار دولتی، استقالل انجمنانجمن

های رزمی، موانع ساختاری پیش روی سترش انجمنسازمان های غیردولتی و غیرانتفاعی برای گ
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و زمینه توسعه ورزش های رزمی در کشور فراهم  گرددتوسعه انجمن ورزش های رزمی کشور رفع 
 آید.

همه عوامل موثر بر توسعه انجمن های با توجه به نتیجه مدل معادالت ساختاری، همچنین 
و بار عاملی قابل قبولی و مثبتی  Tمقدار ورزش رزمی در ایران شناسایی شده در این تحقیق از 

. همچنین، شوندبرخوردارند و عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش رزمی در ایران محسوب می
د و مدل تحقیق تأیی ندهای مختلف برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بودشاخص

و  ای پیچیدهعصر حاضر، ورزش به پدیدهدر یک جمع بندی کلی می توان بیان داشت که در . شد
ل و ئچند بعدی تبدیل شده است که توسعه آن مستلزم توجه به تمام آن ابعاد است. شناخت مسا

 ،و در این مسیر می باشدمشکالت انجمن ورزش های رزمی کشور نیازمند نگاهی علمی و تجربی 
نه دستیابی به توسعه را کاهش دهد. تواند هزیبری است که میاستفاده از تجارب جهانی راه میان

از یک سو و افت و تنزل آن از سوی دیگر،  ،بدون شک، رشد و توسعه ورزش های رزمی در کشور
چه که مسلم است ریشه در عوامل متعددی دارد که تعیین سهم هریک از آنان مشکل خواهد بود. آن

دیدی ست. پس جای هیچ گونه تردانمنتسب توان به یک علت خاص هیچ موفقیت یا شکستی را نمی
نیست که مطالعه علمی و شناسایی مشکالت موجود در این حوزه از یک سو و تالش برای مرتفع 

خواهد  آمیزن از سوی دیگر در ارتقای هرچه بیشتر آن موفقیتساختن این مشکالت توسط مسؤال
رزمی، مدیران  بود. حال آنکه، باید توجه داشت که جامعه تحقیق را متخصصان ورزش های

ای ورزشی( و ورزشکاران خبره ههای مرتبط )فدراسیون رزمی، فدراسیون انجمنفدراسیون
تشکیل داده اند و به راستی نظر آنان می تواند راهگشای موفقیت انجمن  های رزمیورزش
های رزمی کشور و به ویژه اجرای بهینه راهبرد های تدوین شده آن انجمن و هیئت های ورزش

های ین دادهان، می تواند یکی از بهترعه باشد. بنابراین به نظر می رسد توجه به نظرات این متخصصتاب
های انجمن ورزش های رزمی کشور  راهبرداجرای  زمینهمورد نیاز جهت تصمیم گیری مدیران در 

 که عوامل شناسایی استباشد. از طرف دیگر، مدلسازی معادالت ساختاری نیز موید این موضوع 
 ا استفاده از نتایج اینو لذا ب اشندشده می توانند در توسعه انجمن ورزش های رزمی کشور موثر ب

نهاد بنابراین پیش توان به ارتقای هرچه بیشتر ورزش های رزمی در کشور امیدوار بود.تحقیق می
ل مدیران انجمن های ورزش رزمی کشور جهت توسعه رشته های تحت نظر خود از این مدشود می

 .به عنوان راهنمایی کاربردی و مفید استفاده نمایند
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