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  هرمزگان طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی در استان

 4، حمیدرضا گوهررستمی3، محمدحسن قلی زاده2، مهرعلی همتی نژاد1*مهدی سوادی

 03/11/94: پذیرش یختار                                        13/8/94: دریافت تاریخ          

 چکیده

 هرمزگان بود. استان در همگانی ورزش توسعه های مدلسازی عوامل و رویههدف این پژوهش  هدف:

-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد صاحب -روش تحقیق از نوع تحلیلی  شناسی:روش

باشد.  و مربیان( در استان هرمزگان مینظر در زمینه توسعه ورزش همگانی )مدرسان، مدیران، کارشناسان 

نفر( انتخاب و نظرخواهی شدند. ابزار تحقیق،  241آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی )  نمونه

ای( و تجربی )مصاحبه( شامل ایعاد اصلی محیطی، ساخته براساس مطالعه نظری )کتابخانه پرسشنامه محقق

توسط  پایایی نفر(، 15محتوایی توسط متخصصان ) و صوری رواییود. ب( گویه 66مدیریتی، منابع و رفتاری )

( و روایی سازه توسط تحلیل عامل تأییدی )برازش مطلوب( تأیید شد. جهت تحلیل 94/0آلفای کرونباخ )

 استفاده شد. (Amos20از روش مدلسازی معادالت ساختاری )ها یافته

ه ساخت نظری تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. تحلیل عاملی الگوی پژوهش نشان داد ک ها: یافته

عامل محیطی بر عوامل مدیریت، منابع و رفتاری ابعاد توسعه ورزش همگانی استان نشان داد تحلیل مسیر 

های رفتاری و تأثیر گذار است. همچنین عامل مدیریت بر عامل 45/0و  56/0، 90/0به ترتیب با ضرایب 

 بر سطح رفتاری اثرگذارند. 66/0عامل منابع با ضریب   و 91/0و  97/0 منابع به ترتیب با ضرایب

توان گفت که همگانی شدن ورزش در استان هرمزگان براساس های پژوهش میبراساس یافته گیری:نتیجه

چارچوب حمایت عوامل محیطی، مداخله مثبت عوامل مدیریتی، بسترسازی منابع و نهایتا از طریق عوامل 

های توسعه ورزش همگانی در این استان مبتنی بر مشیپذیرد. بنابراین ضرورت دارد خطت میرفتاری صور

 الگو شناسایی و تحلیل شده باشد.

 .توسعه ورزش، مدلسازی توسعه، عوامل توسعه، ورزش همگانی، استان هرمزگان های کلیدی: واژه
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 گیالن دانشگاه مالی، مدیریت دانشیار. 3

 گیالن دانشگاه ورزشی، مدیریت . استادیار4
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 قدمهم

با وجود رویکردهای مثبت مدیریت نظام ورزش 

، اما و نظام سالمت در حوزه اوقات فراغت عمومی

ها و شواهدی مستند و متعدد از همچنان گزارش

فقر حرکتی و عوارض ناشی از آن در زندگی 

شده گزارش های محروم شهرنشینی مردم استان

است که حاکی از وجود یک معضل اجتماعی 

(. به همین 1391باشد )صفاری، نگران کننده می

 بوده پیچیده موضوعی تحرکی بی دلیل اپیدمی

های سازمان پیش روی زیادی راهای چالش و

مسئول در حوزه فراغت، سالمت و ورزش قرار 

(. این درحالی است 1392داده است )شهبازی، 

که فعالیت بدنی بخش اساسی سالمت عمومی 

یک جامعه بوده و به عنوان یک مولفه اساسی 

برای داشتن یک سبک زندگی سالم همواره 

ه طور (. ب1392باشد )شهبازی، مورد تاکید می

 فعالیت میزان بین معکوسی خطی کلی ارتباط

و میر وجود  مرگ به منتهی دالیل همه و بدنی

 ای که میزان( به گونه1392دارد )شهبازی، 

 در سالمتی به مربوط کیفیت با بدنی فعالیت

 رابطه زندگی، از بوده و رضایت مرتبط زندگی

و   رمضانی نژاد از نقل به( دارد  آن مثبتی با 

 (.1389ران، همکا

بخشی از توسعه  همگانیتوسعه ورزش 

، ه طور کلیب اجتماعی ملی است. -اقتصادی

و  حیات است که در خود تجدید یتوسعه جریان

 -یمتفاوت کل نظام اقتصاد یگیر سمت

(. 1391)طالب پور، را به همراه دارد.  یاجتماع

( توسعه ورزش را 2008) 1سوتیریادو و شیلبوری

ها و ها، فرصتها، سیستممشتمل بر ساختار

سازد در دانند که افراد را قادر میفرآیندهایی می

                                                  
1. Sotiriadou & Shilbury 

ورزش و تفریحات شرکت کنند و عملکرد خود را 

  .تا سطح دلخواه ارتقاء دهند

 که دهد می حوزه نشان این پژوهشهای بررسی

 همگانی ورزش حوزه در سازی مدل خصوص در

 و پژوهشهای انجام شده علی رغم اقدامات

اهمیت پرداختن به این موضوع  گرفته رتصو

همچنان در سطح جامعه وجود داشته و نتایج 

این مطالعات بیش از بیش در کمک به توسعه 

اکثر  .ورزش همگانی تاثیرگذار می باشد

شناختی، زیستی، مطالعات عوامل جمعیت

روانشناختی، شناختی، احساسی، رفتاری، 

و اجتماعی، فرهنگی و محیطی را شناسایی 

اند. در زمینه مدلسازی؛ تاکنون بررسی کرده

های بسیاری در زمینه ورزش همگانی ارائه مدل

شده است. در ایران تحقیقات محدودی به 

مدلسازی در زمینه توسعه ورزش همگانی 

( 1383اند. سند جامع توسعه ورزش )پرداخته

ابعاد توسعه ورزش همگانی را در رویکردهای 

، توسعه  نهادها ارتند از:عب)های نرم پشتیبانی

توسعه ، توسعه  فناوری اطالعات و ارتباطات

توسعه ، توسعه محیط حقوقی، منابع انسانی

توسعه ، ریزیتوسعه مدیریت و برنامه، منابع مالی

توسعه  توسعه علمی و پژوهشی، فرهنگ ورزش

های سخت پشتیبانی(و  استاندارد و ارزیابی

توسعه و  زیرساختتوسعه امکانات و  عبارتند از:)

( توصیف کرده است. تحقیق تجهیزات ورزش

( نیز مدلی توصیفی از فرایند 1383غفوری )

مدیریتی توسعه ورزش همگانی ارائه داده است. 

( سه سطح محیطی )محیط 1391صفاری )

ای، اقتصادی، اجتماعی، بین الملل، زیست، رسانه

حقوقی سیاسی(، رفتاری )فردی، بین فردی، 
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و مدیریتی )منابع مالی، منابع انسانی، ظرفیتی( 

ها، قوانین، تجهیزات، فناوری( را به سازمان

صورت پیمایشی مورد آزمون قرار داده است. 

ها مدنظر رغم اینکه ابعاد زیادی در این مدل علی

اند اما با توجه به تفاوت مهمی نظر قرار گرفته

های بین مشارکت ورزشی و ورزش همگانی؛ مدل

صورت تخصصی و مفهومی بحث  قبلی به

-مشارکت ورزشی را به طور مناسب تبیین نکرده

های انجام اند. در مطالعات خارجی مدلسازی

شده عمدتا رویکرد الگوهای رفتاری فعالیت بدنی 

و ورزشی و یا الگوهای ملی توسعه ورزش 

 یاقتصاد -یمدل اجتماع همگانی بوده است.

، (2011 کوم،یون تا)مشارکت در ورزش 

 مدل(، 2004) ورزش انگلستان چارچوب

مدل  (،2007) ورزش برای زندگی ییکانادا

مدل مدیریت (، 2004ی )ورزش همگان ییاروپا

ترین ( از جمله مهم2005تفریحی ) هایورزش

های ارائه شده در این زمینه هستند. به مدل

شناسی فعلی کشور و دلیل وضعیت جمعیت

رسد به نظر می های فراوان آن،تغییرات و چالش

ای داشته باشند و در این عوامل اهمیت ویژه

توسعه ورزش همگانی مخصوصا در سطح استانی 

ها ها به آنباید در نحوه توزیع امکانات و برنامه

بنابراین مطالعه این عوامل توجه اساسی داشت، 

جهت دستیابی به اهداف مدیریتی و نهادی امری 

خارجی در بررسی مطالعات  بس ضروری است.

 گسترش دهد که برایاین زمینه نشان می

باید قشرهای  ورزش در کنندگان شرکت عمومى

 با افراد و مداران سیاست محققین، مهم مانند:

 یها ارزش رییتغهمچنین  را شرکت داد، تجربه

 یورزش یها استیس ناشی از یهمگان ورزش

 ها بیشتر تحت تاثیر مسائلی مانند هزینهدولت

 یاقتصاد قدرت الگوهای رایج و ی،رزشو امکانات

. (1393 به نقل از آصفی و همکاران،)است  مردم

های دهد که شاخصها نشان میاین بررسی

های توسعه ورزش همگانی وجهه کالن و سرانه

اصلی مشارکت عمومی در ورزش یک استان، 

دهد، بنابراین باید منطقه یا کشور را نشان می

یین و تشریح خود جهت تب های آنزیرشاخه

عوامل اصلی مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات 

های ارائه شده عمدتاً کمتر جنبه قبلی و مدل

اند که الزم است کاربردی و اکتشافی داشته

مطالعات بعدی با واکاوی بیشتر تغییرات صورت 

گرفته در فرهنگ حرکتی مردم را رصد کنند. 

ی تا ی مورد مطالعه، پژوهش همچنین در جامعه

های هر چند پژوهشکنون انجام نشده است. 

بسیاری توسعه ورزش را در سطح کشوری و 

 همکاران، و اند )قاسمیاستانی بررسی کرده

؛ صفاری، 1390؛ زاهدی، 1388 غفرانی، ؛1386

عمده مطالعات کالن (، اما 1393 یی،مال؛ 1391

در حوزه ورزش همگانی به صورت تحلیل 

SWOT بوده است و مدل و تدوین استراتژی-

های مبتنی بر عوامل اثرگذار بر توسعه تاکنون 

از این رو در این پژوهش سعی  ارائه نشده است.

شده است این نیاز علمی و مطالعاتی برای استان 

هرمزگان تأمین شود، همچنین در راستای 

های کلی توسعه ورزش در کشور؛ الگوی  سیاست

نی مدیریتی مناسبی جهت توسعه ورزش همگا

در استان تدوین شود. بنابراین هدف از این 

پژوهش تدوین مدلی مناسب و متناسب با 

های زیستی در استان ساختار ورزش و ویژگی

نظران حوزه ورزش هرمزگان براساس نظر صاحب

همگانی در این استان است. چارچوب مفهومی 

انتخاب شده برای مدلسازی در این پژوهش 

ای و اسنادی( و بخانهبراساس مطالعه نظری )کتا

مطالعه تجربی )مصاحبه( تدوین شده است و 
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شامل چهار منظر اصلی؛ محیط توسعه، مدیریت 

توسعه، منابع توسعه و توسعه رفتاری در حوزه 

ورزش همگانی است. مدل نظری شناسایی شده 

نظران و از طریق ( توسط صاحب1)شکل 

پرسشنامه مورد ادراک قرار گرفت و به صورت 

( تبیین و تأیید 2معادالت ساختاری )شکل  مدل

 پایه بر ایمبانی اصلی دانش در هر حوزهشد. 

 های شناسایی شده مناسب قرار دارد. فقدانمدل

و دارای مصادیق عینی در  اتکا قابل هایمدل

 برآن را محققین همگانی استان هرمزگان ورزش

با اتکا بر نظرات کارشناسان مجرب  تا داشت

ساختاری ورزش همگانی را ارائه ورزش، مدل 

 ساختار ورزش از ایساده نمایش مدل دهد. این

 تبیین است و در حد خود قادر به همگانی

-می همگانی ورزش اساسی هایکارکرد ساخت

 .باشد

 

 

 
مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 شناسی پژوهش روش
که  بود پیمایشی -تحلیلی  تحقیق از نوع روش

م گرفت. جامعه آماری به شکل میدانی انجا

پژوهش شامل؛ مدیران و کارشناسان؛ اساتید 

بدنی و مربیان آگاه به دانشگاه، معلمان تربیت

-توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان می

آماری تحقیق به تعداد قابل کفایت  نمونهباشد. 

 جهت مدلسازی معادالت ساختاری و فرضیه

دفمند و نفر( انتخاب و به روش ه 241آزمایی )

دردسترس )بر مبنای تخصص و تجربه( مورد 

نظرخواهی قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل، 

بخش مشخصات     دو      نامه محقق ساخته در    پرسش

استخراج     توصیفی و سواالت تخصصی بود. 

های اولیه با بررسی ها و گویهها، مولفهعامل

ها بمبانی و پیشینه از طریق مطالعه اسناد، کتا

و مقاالت شامل منابع داخلی و خارجی متغیرها 

های مربوط به توسعه ورزش همگانی  و شاخص

برای بررسی متغیرهای شناسایی و انتخاب شد. 

شناسایی شده و اکتشاف بیشتر در زمینه 

پژوهش از مصاحبه نیمه هدایت شده جهت 

نظرخواهی از متخصصان حوزه ورزش همگانی 

گویه که با  66نهایی در استفاده شد. پرسشنامه 

ای روش لیکرت و با ارزش گذاری پنج گزینه

یاد(، تهیه ز یاربسی، زیاد، تاحد، کم، کمیاربس)

 12روایی صوری و محتوایی آن توسط . گردید

تن از اساتید دانشگاه  5نفر از متخصصین شامل 

 تن از مدیران ورزشی بررسی و تایید شد. به 7و 

 آلفای روش نامه،پرسش پایایی تعیین منظور
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(. عالوه براین 94/0شد ) گرفته به کار کرونباخ

تاییدی  عاملی تحلیل از استفاده با پرسشنامه

 تایید بعد چهار در و بررسی مرتبه اول و دوم

 15)  بعد رفتاری شامل پرسشنامه این ابعاد. شد

  بعد مدیریتی ،(سوال 18)  بعد منابع ،(سوال

جهت . است( لسوا21) بعد محیطی ،(سوال12)

اهمیت عوامل از آزمون فریدمن )نرم  مقایسه

آزمون مدل مفهومی و  ( و جهتSPSSافزار 

  Amosافزار فرضیات از روش تحلیل مسیر )نرم

 استفاده شد.

 های پژوهش یافته

های فردی نشان نمونه  توصیف ویژگی

های شرکت  پژوهش نشان داد، بیشتر نمونه

درصد(  39کننده مربیان و معلمان ورزش )

درصد مرد و  48/63بودند، که از این میان 

 50زن بودند، همچنین نزدیک به  52/36

درصد آنها دارای تحصیالت لیسانس بودند 

 (.1)جدول 

 

 توصیف مشخصات نمونه آماری پژوهش. 1جدول 

 مولفه  مشخصه
مجمو

 ع

حوزه 

 فعالیت

 
کارشناسان ورزش 

 های دولتی سازمان

اعضای هیات 

 علمی

اسان اداره ورزش کارشن

 و جوانان

معلمین و 

 مربیان

241 

 نفر

 28 فراوانی

6/11 

51 68 94 

 39 24/28 16/21 درصد

 جنسیت
  مرد زن  

 فراوانی
 

88 153  

  48/63 52/36 درصد

 تحصیالت
  فوق لیسانس و باالتر لیسانس فوق دیپلم 

 36 فراوانی

94/14 

117 88  

  51/36 55/48 درصد
 

 

بندی نتایج آزمون فریدمن در مقایسه و اولویت

ابعاد مختلف هریک از عوامل پژوهش )جدول 

(، نشان داد که بین اهمیت این ابعاد در هر 2

چهار سطح عوامل زمینه رفتاری، منابع، 

داری وجود دارد مدیریتی و محیطی تفاوت معنی

(05/0p≤ (. در سطح رفتاری رتبه بعد فردی )با 

 

(، در سطح منابع بعد مالی 45/2نگین رتبه میا

(، در سطح مدیریتی بعد رسانه ای 96/2)

( و در سطح محیطی بعد اجتماعی 11/2)

 توسعه ( باالترین میزان اهمیت را در84/2)

هرمزگان از دیدگاه پاسخ  استان همگانی ورزش

 دهندگان به خود اختصاص دادند.
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 هرمزگان استان در همگانی ورزش از عوامل توسعه مقایسه اهمیت ابعاد هریک .2جدول 

 میانگین ابعاد عوامل
انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 رتبه
 خی دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی

 رفتاری
 45/2 5695/0 2439/2 فردی

 88/1 5949/0 8943/3 تعاملی 001/0 2 488/42

 67/1 7772/0 7195/3 ساختاری

 منابع

 19/2 62655/0 9864/3 انسانی

759/54 3 001/0 
 96/2 54344/0 3073/4 مالی

 85/2 59322/0 2602/4 تجهیزات

 00/2 57201/0 8638/3 فناوری

 مدیریتی
 78/1 78145/0 7395/3 حقوقی

 11/2 66212/0 9322/3 اجرایی 004/0 2 832/10

 11/2 57496/0 9747/3 ایرسانه

 محیطی

 13/2 65038/0 7168/3 سیاسی

755/33 3 001/0 
 84/2 59780/0 0994/4 اجتماعی

 80/2 74399/0 9706/3 اقتصادی

 22/2 71107/0 8079/3 فرهنگی
 

نتایج آزمون فریدمن نشان داد، مهمترین عوامل 

هرمزگان به ترتیب  استان همگانی ورزش توسعه

  محیطیو  مدیریتی، منابع، رفتاریهای  عامل

 دار بود. بود و تفاوت اولویت این عوامل نیز معنی
 

 

 هرمزگان استان در همگانی ورزش مقایسه اهمیت عوامل توسعه .3جدول 

 میانگین عوامل
انحراف 

 استاندارد
 خی دو میانگین رتبه

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی

 98/2 508/0 75/3 رفتاری

640/43 3 001/0* 
 77/2 506/0 90/3 منابع

 15/2 519/0 90/3 مدیریتی

 10/2 495/0 01/4 محیطی
 

 

های هر یک از عامل :تحلیل عامل تاییدی

چهارگانه رفتاری، مدیریتی، منابع و محیطی به 

های های اصلی پژوهش در قالب مدلعنوان سازه

اندازه گیری معادالت ساختاری مورد ارزیابی قرار 

ها در نرم سازهگرفتند. تحلیل عاملی تأییدی این 

های پژوهش از نشان داد سازه(   Amos20افزار )

روایی مطلوبی برخوردار است و شرایط الزم 

  جهت انجام تحلیل مسیر را دارد.

پژوهش: مدل ساختاری نهایی متغیرهای 

جهت انجام تحلیل مسیر و مدل معادالت 

متغیرهای اصلی منابع، محیطی ساختاری نهایی؛ 

ان متغیر مستقل و متغیر و مدیریتی به عنو

براساس  رفتاری به عنوان متغیر وابسته پژوهش

مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق در نظر 

نتایج تحلیل مسیر بین (. 1گرفته شدند )شکل 
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  شده است.گزارش  4متغیرهای پژوهش در قالب جدول 

 های مدل نهایی پژوهش نتایج خروجی. 4جدول 

 ابعاد  عامل .P C.R. S.E وزن رگرسیونی

898/0  *** 616/5  171/0  مدیریت ---> محیط 

562/0  027/0  207/2  229/0  منابع ---> محیط 

450/0  057/0  901/1  198/0  رفتاری ---> محیط 

971/0  *** 468/3  189/0  رفتاری ---> مدیریت 

906/0  *** 914/5  143/0  منابع ---> مدیریت 

663/0  *** 385/5  380/0 تاریرف ---> منابع   

850/0  فردی ---> رفتاری   *** 

897/0  *** 820/10  090/0  تعاملی ---> رفتاری 

774/0  *** 624/9  119/0  ساختاری ---> رفتاری 

715/0  ایرسانه ---> مدیریت   *** 

761/0  *** 192/7  176/0  اجرایی ---> مدیریت 

697/0  *** 977/6  192/0  حقوقی ---> مدیریت 

546/0  انسانی ---> منابع   *** 

632/0  *** 140/5  214/0  امکانات ---> منابع 

431/0  *** 084/5  136/0  مالی ---> منابع 

658/0  *** 224/5  214/0  فناوری ---> منابع 

713/0  اجتماعی ---> محیط   *** 

565/0  *** 969/4  222/0  اقتصادی ---> محیط 

552/0  *** 996/4  218/0  فرهنگی ---> محیط 

622/0  *** 616/5  171/0  سیاسی ---> محیط 

 
ابعاد اجتماعی، ، 2و شکل  4براساس جدول 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ترتیب با ضرایب 

تبیین کننده عامل  55/0و  57/0، 62/0، 71/0

ی ورزش همگانی استان  محیط در توسعه

هرمزگان هستند. میزان اثرگذاری برای همه 

 (. ≥05/0pدار بدست آمد )ابعاد معنی

( و ساختاری 85/0(، فردی )90/0ابعاد تعاملی )

( تبیین کننده سطح رفتاری توسعه 77/0)

ورزش همگانی استان هرمزگان هستند. میزان 

دار بدست آمد اثرگذاری برای همه ابعاد معنی

(05/0p≤ .) 

(، انسانی 63/0( امکانات )66/0ابعاد فناوری )

ل منابع ( تبیین کننده عام43/0( و مالی )55/0)

ی ورزش همگانی استان هرمزگان هستند.  توسعه

دار بدست میزان اثرگذاری برای همه ابعاد معنی

  (.≥05/0pآمد )

( و حقوقی 72/0ای )(، رسانه76/0ابعاد اجرایی )

ی  ( تبیین کننده عامل مدیریت توسعه70/0)

ورزش همگانی استان هرمزگان هستند. میزان 

دار بدست آمد عنیاثرگذاری برای همه ابعاد م

(05/0p≤ .) 
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و  56/0، 90/0عامل محیطی به ترتیب با ضرایب 

بر سطوح مدیریتی، منابع و رفتاری  45/0

تأثیرگذار بود که تأثیر محیط بر سطح مدیریتی 

دار دار اما بر سطح منابع و رفتاری معنیمعنی

(. عامل مدیریتی به ترتیب با ≥05/0pباشد ) نمی

بر سطوح رفتاری و منابع  91/0و  97/0ضرایب 

تأثیرگذار است. میزان تأثیر عامل مدیریتی بر 

باشد. عامل  دار میسطح رفتاری و منابع معنی

بر سطح رفتاری به طور  66/0منابع با ضریب 

(. براساس ≥05/0pداری تأثیرگذار است )معنی

های مدیریتی، منابع و محیطی به مدل؛ عامل

 اثرگذارند. ترتیب اولویت بر سطح رفتاری 

 

 
 مدل ساختاری نهایی متغیرهای توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان .2شکل

 

برازش در نرم افزار که در  هایبراساس شاخص

گزارش شده است مدل ساختاری ، 5جدول

باشد و پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار می

روابط بدست آمده بین متغیرها دارای اعتبار 

 سازه هستند.

 

 های برازش مدل ساختاری نهایی پژوهش شاخص .5لجدو

RMSEA CFI IFI NFI GFI CMIN/DF شاخص ها 

 مقادیر 347/1 900/0 874/0 964/0 963/0 053/0

 مقادیر قابل قبول 3-1 >9/0 >9/0 1-0 >9/0 <1/0
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 گیری نتیجهبحث و 

پژوهش طراحی مدل توسعه ورزش  این از هدف

 منظور بدین. دهمگانی در استان هرمزگان بو

 و نظری مبانی به استناد با تحقیق مفهومی مدل

رفتاری منابع، چهار سطح  با تحقیقات پیشینه

ترین یکی از مهم. شد ارائه مدیریتی و محیطی

نتایج این پژوهش ارائه الگوی مفهومی برای 

توسعه ورزش همگانی استانی به صورت موردی 

نهایی طور کلی، نتایج بهاستان هرمزگان بود. 

)مدل(، لزوم توسعه رفتاری )متغیر پژوهش 

وابسته( را براساس توسعه بیشتر منابع، بهینه 

سازی مدیریت و حمایت محیطی )متغیرهای 

ها ابعاد براساس یافتهمستقل( را تأیید نمود. 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به 

ترتیب؛ تبیین کننده محیط توسعه ورزش 

باشند. رجوع به ان میهمگانی استان هرمزگ

های علمی قبلی در این زمینه نیز داللت  یافته

های با مطالعات پیشین  بر همسویی این یافته

 داده است نشان تحقیقات مختلفی دارد. نتایج

بستگی  ورزشی که میزان گرایش به فعالیت

به دارد  بستگی فرد اجتماعی طبقۀ به باالیی

 از متأثر را ورزشی هایمکان در حضورطوریکه 

 و همکاران، قلی نیا(داند می  اجتماعی عوامل

توان گفت که بعد کالن اجتماعی و  می(. 1383

سیاسی که از باال به پایین در طبقات نظام 

شود بیشترین اثر را از طرف اجتماعی اعمال می

 محیط بر ورزش همگانی دارد. از همین رو

شرایطی که منجر به تغییر نگرش دولتمردان و 

همیت ورزش همگانی نزد آنان همراه با کاهش ا

هزینه شرکت در فعالیتهای ورزشی و افزایش 

امنیت اجتماعی و توجه به ارزشها و هنجارهای 

جامعه باشد زمینه توسعه ورزش همگانی بیش 

(. 1393از پیش را فراهم خواهد آورد )شعبانی 

 (1393در بعد اقتصادی نیز )به نقل از آصفی، 

 با اقتصادی وضعیت بین ارید معنی رابطه

یافتند.  جوانان همگانی ورزش در شرکت

( و اتقیاء 1389و دیگران )  تحقیقات واحد

ها و تهدیدات  ( گران بودن حق عضویت1386)

اقتصادی و هزینه ای را دالیل عدم رضایت و 

همچنین عدم شرکت مردم در فعالیت های 

کنند. نتایج تحقیق جعفری  ورزشی ذکر می

که با نتایج تحقیق حاضر نیز همسو بود  (1380)

نشان داد که عوامل فرهنگی جهت شرکت در 

های ورزشی عمومی از  مسابقات و فعالیت

های  مهمترین علل عدم گرایش به فعالیت

ورزشی همگانی می باشد. با توجه به نتایج، ابعاد 

تعاملی، فردی و ساختاری به ترتیب؛ تبیین 

زش همگانی کننده سطح رفتاری توسعه ور

استان هرمزگان هستند. براساس مبانی نظری 

در حوزه علوم رفتاری افراد معموال برای 

مشارکت در ورزش در مرحله اول باید بر عوامل 

بین فردی مسلط و سپس بر عوامل فردی و 

ساختاری مسلط شوند تا بتوانند در فعالیتهای 

چیان،  ورزشی شرکت کنند)چنگ و کوزه

 و نژاد رمضانی و (1387) (. باقرپور2007

خود  نقش و نگرش اهمیت ( بر1389همکاران )

ورزشی  مشارکت به گرایش در را پنداره بدنی

 همسو پژوهش این نتایج با که کرده اند تاکید

خود به   ( در پژوهش2000ساماهیتو ) .باشد می

این نتیجه رسیدند که افزایش آگاهی و دانش 

منظم در  ی مزایای مشارکت شهروندان درباره

فعالیت های ورزشی، تغییر نگرش آنها و 

یادگیری انواع ورزش ها مقدمات توسعه ورزش 

 و همکاران کند. معتمدین همگانی را فراهم می

( کمبود وقت، وجود مسئولیتهای 1388)

خانوادگی و شاغل بودن را نیز به عنوان یکی از 
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موانع در گرایش به ورزش همگانی مورد تاکید 

توان اولویت ابعاد  ها می . براساس یافتهقرار دادند

ها را  و میزان تبیین سطح رفتاری توسط آن

ها نشان داد که ابعاد تأیید نمود. گزارش یافته

فناوری، امکانات، انسانی و مالی به ترتیب؛ 

تبیین کننده منابع توسعه ورزش همگانی استان 

باشند. از آنجا که امروز بحث هرمزگان می

آمدی در خدمات فاکتور مهمی در کیفیت و روز

ترین  پویایی صنعت ورزش است و فناوری مهم

کند بنابراین  نقش را در این زمینه ایفا می

باشد. از  اولویت آن به سایر ابعاد قابل انتظار می

طرف دیگر مرور شواهد علمی قبلی نیز وضعیت 

نتایج گزارش شده برای ابعاد منابع را حمایت 

( 1390ه شعبانی و همکاران )کنند. از دیدگا می

یکی از چالشهای ورزش همگانی کشور بهره 

نگرفتن از فناوری روزآمد برای آموزش مربوط به 

 (1391)ی فهندر یبانیشورزش همگانی است. 

نیز تأکیده کرده است که سازمانهای متولی 

ورزش همگانی فناوری را همانند فرصتی 

سریع ارزشمند، به منظور پاسخگویی به تحوالت 

محیطی و افزایش کارایی به کار گیرند. 

 ارتقا راهکارهای ( در1386) فکور و ممتازبخش

بعد از بحث امکانات و  همگانی ورزش توسعۀ و

منابع انسانی، نیروهای داوطلب  تربیت تجهیزات؛

آزموده در توسعه  و حضور مربیان باتجربه و کار

 دانند. منابع ورزش همگانی را مهم و حیاتی می

مدیران،  شامل همگانی ورزش بخش در نسانیا

 گردد می داوطلبی نیروهای و کارکنان، مربیان

مقدم بر  را مهمی نقش تواند می دسته هر که

 در همگانی ورزش توسعه و ارتقا منابع مالی در

 بازی جامعه در شدن آن نهادینه نهایتاً و کشور

( در تحقیق 1388معتمدین و همکاران ) .کنند

خود نشان دادند کمبود منابع مالی از مهمترین 

عوامل عدم گرایش مردم به ورزش همگانی 

( 1384است. در پژوهشی که خاکی و همکاران )

انجام دادند برگزاری مسابقات و اهدای جوایز از 

عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی شناخته 

( در آسیب 1392مکاران)شدند. سمیع نیا و ه

شناسی ورزش همگانی کشور پایین بودن بودجه 

اختصاص یافته به ورزش همگانی را از ضعف 

های عمده این حوزه بیان داشتند. لذا با توجه 

به فرصت دیدگاه حمایتی که مسئوالن ورزش 

استان به ورزش همگانی دارند به نظر می رسد 

ت، اهتمام بیشتری برای رفع کمبود تجهیزا

امکانات، نیروی انسانی و بودجه در زمینه 

ورزشی الزم است. براساس نتایج ابعاد اجرایی، 

ای و حقوقی به ترتیب؛ تبیین کننده رسانه

مدیریت توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان 

هستند. میزان اثرگذاری برای همه ابعاد 

( در 1393دار بدست آمد. احسانی ) معنی

است که در توسعه  گزارش خود تأکید کرده

ورزش همگانی مقدم بر سایر اقدامات مختلف 

 شرح تدوین سیاستگذاری، بایستی وحدت

 مستمر ایجاد تعامالت  و کار تقسیم و وظایف

 همگانی ورزش حوزه نهادهای و سازمانها بین در

مختلف وجود داشته باشد تا مشارکت  سطح در

افراد جامعه در فعالیتهای بدنی گسترش یابد. 

( نشان دادند که 1387فاری و شهرزاد )ص

اقدامات پایه جهت ارتقاء صنعت ورزش همگانی 

های ورزشی،  در بر گیرنده توسعه و توزیع برنامه

برگزاری مسابقات تفریحی، مدیریت، برنامه 

.  باشد های ورزشی می ریزی و سازماندهی فعالیت

ها را از  ( نقش رسانه1382غفوری و همکاران )

وامل موثر در روی آوردن افراد به مهم ترین ع

ورزش همگانی بیان کردند و شعبانی و همکاران 

ها در ترویج ورزش ( نیز سهم کم رسانه1390)
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های مهم ورزش همگانی  همگانی را از چالش

بین نقش های ( نیز 1390برشمرده اند. زاهدی)

های ورزشی با توسعه فرهنگ  چهارگانه رسانه

داری مشاهده  یورزش همگانی ارتباط معن

های  عالوه براین موارد؛ اجرای برنامه .کردند

تأکیده شده نیاز به حمایت حقوقی در سطوح 

 و ارزیابی مختلف اجرایی و سازمانی دارد. انجمن

 و قانون تدوین ،(2010) ویکتوریا  ریزی برنامه

 مانند مختلف؛ های بخش در سیاستگذاری

 یها سیاست شهری، ریزی برنامه های سیاست

 مانند آموزشی؛ های سیاست فعال، نقل و حمل

 بدنی، تربیت های کالس زمان برای اختصاص

 سالمتی، های سیاست ورزشی، های سیاست

 محل های سیاست زیست، محیط های سیاست

 در را گذاری سرمایه های سیاست و کار

 می مفید و موثر ورزشی فعالیتهای در مشارکت

 دانند. 

زان اثر بر سطوح عامل محیطی به ترتیب می

 مدیریتی، منابع و رفتاری تأثیرگذار است. میزان

 باشد می دار معنی مدیریتی سطح بر محیط تأثیر

نیست.  دار معنی رفتاری و منابع سطح بر اما

ها و عوامل محیطی مانند بعد بسیاری از ویژگی

توانند بر عوامل فرهنگی و اجتماعی می

ات، رفتار عینی ریزی، امکان مشارکتی مانند برنامه

یا ادراک از خود )ساختاری( اثرگذار باشند 

ی ها یژگیو(، عالوه براین 1995 )جکسون،

رفتاری افراد تا حدودی تحت تاثیر عوامل و 

 و طور که وندریشمنابع محیطی است. همان

 به وابسته را ورزشی ، مشارکت(2012) همکاران

های با میانجی اقتصادی اجتماعی و وضعیت

کند ( عنوان می1391اند. صفاری )انستهدیگر د

های ورزشی گیریکه بیشتر تغییرات در جهت

افراد ناشی از نحوه تعامل فرد با محیط اجتماعی 

و فرهنگی خود است و عوامل اقتصادی و 

اجتماعی نیز زمینه محیط ورزشی هستند و در 

گذارند )صفاری، طول عمر بر سایر عوامل اثر می

طه مشارکت ورزشی با میزان (. موضوع راب1391

های محیطی مطابق با اثرگذاری مولفه

های پیشین و اصول علمی است و  گزارش

دهندگان نیز درک مشابهی از ساختار  پاسخ

محیط ورزش همگانی و تعامل آن با محیط 

اند. بنابراین، باید بیان کرد که داخلی داشته

شروع و تداوم مشارکت ورزشی به تاثیر باالی 

ل فردی و محیطی وابسته است که در کنار عوام

این دو، مدیریت نیز باید بسترهای الزم جهت 

تعدیل این رابطه پویا را فراهم و تقویت نماید.  

عامل مدیریتی به ترتیب میزان اثر بر سطوح 

 تأثیر رفتاری و منابع تأثیرگذار است. میزان

 دار معنی منابع و رفتاری سطح بر مدیریتی عامل

توسعه ( 1995به عقیده جکسون ) .دباش می

منابع انسانی به مفهوم تولید فکر وایده توسط 

مفهوم جدید آن ایجاب  کارکنان سازمان است و

ها و مهارت هایی  می کند کارکنان به کیفیت

به لحاظ اصول توسعه، مدیریت  مجهز شوند.

گر اصلی نسبت به زمینه توسعه و متغیر مداخله

ها در شود. زیرساختیسایر متغیرها محسوب م

واقع منابع مورد رجوع و ابزار دست مدیریت 

شوند و مدیریت قابلیت مداخله در محسوب می

و  (. کریمیان1386،کشکرها را دارد )ساختار آن

، منابع انسانی نیرویبین  ، نیز(1383) تندنویس

با  در ورزش همگانی مدیران مالی و تخصص

رابطه  یمیزان مشارکت در رویدادهای ورزش

پیدا کردند، اما بیان داشتند به داری نیمع

ها؛ اثریابی آن واسطه نوع تحلیل همبستگی آن

نیاز به حضور سایر متغیرها دارد که در این 

پژوهش انجام شده و تاثیر غیرمستقیمی
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 و نقش به ،(2006)گرینی شناسایی شده است. 

 و سیاست ریزی جهت تمرکزبرنامه اهمیت

 منظور خلق به بریتانیا ایهگذاریبودجه

 اشاره جامعه افراد همه برای یکسان هایفرصت

 ها عالوهکند. بنابراین توالی بین این شاخصمی

ها از منطق مدیریتی نیز پیروی بر اهمیت آن

عامل منابع با ضریب بر سطح رفتاری کند. می

با داری تأثیرگذار گزارش شد. به طور معنی

 اماکن به نیاز تغییر لیتوجه به اینکه دلیل اص

 عالقه مورد هایورزش طبیعت تغییر ورزشی و

(، به همین 1391است )صفاری،  عمر طول در

دلیل متغیرهای منابع با متغیرهای رفتاری 

ارتباط نزدیک و مستقیمی دارند. در زمینه تأثیر 

اماکن و تجهیزات ورزشی بر مشارکت افراد در 

رگذاری ی بدنی و ورزش که تاثیها تیفعال

باالتری نسبت به دو عامل دیگر داشتند. اغلب 

محققان براین عقیده هستند که شرکت در 

ی ورزشی غیر رسمی به وجود امکانات ها تیفعال

و اماکن الزم بستگی دارد و باید انواع مختلف 

 دفراهم شو ها آنامکانات ورزشی برای 

براین اساس باید  .(1380،دستجردی اسدی)

ز منظر کارشناسان در ورزش عنوان کرد که ا

براساس  همگانی، رویکرد دوم غالب بوده است.

های مدیریتی، منابع و محیطی به مدل؛ عامل

ترتیب اولویت بر سطح رفتاری اثرگذارند. 

براساس مبانی علوم رفتار سازمانی، عوامل 

دهنده رفتار بیش از عوامل مدیریتی شکل

زشی دهنده بر مشارکت ورمحیطی و منابع شکل

های گذارند. این نتایج با وضعیت مولفهاثر می

( و مدل 1391صفاری ) مشابه در پژوهش

(، همخوانی دارد. 2004ورزش انگلستان )

اهمیت مدیریت در توسعه مشخص است و 

براساس این نتایج، نوع مداخله و اثربخشی 

مدیریت، فراتر از کیفیت امکانات و خدمات، 

فردی سبب های اثرات محیطی و گرایش

شود. همچنین امکانات و مشارکت ورزشی می

های انگیزشی خدمات ورزشی دارای جنبه

طور بیشتری نسبت به عوامل محیطی است. به

ی تقدم و تأخر در اثرگذاری کلی نحوه

ها با نتایج متناظر در متغیرهای این یافته

(، 1391(، صفاری )1386های کشکر )پژوهش

( و مدل توسعه 1389) نژاد و همکارانرمضانی

(، 2005کنگ )( و هنک2004ورزش انگلستان )

بندی پژوهش باید خوانی دارد. در جمعهم

 همگانی نیازمند ورزش عنوان کرد که توسعه

 مناسب ساختارهای چنینهم و زیرساخت ایجاد

 ورزش فرایند توانحاضر می مدل بر پایه است.

 بندیدسته به نوعی به و کرد تحلیل را همگانی

 خبرگان نظرات بر مبتنی که دست یافت جدید

توسعه  هایورزش همگانی و مشابه برخی مدل

 جامع و کالن است. این مدل، شناختی ورزش

بر توسعه  موثر کلیدی عوامل شناسایی بر پایه

 یکدیگر با هاآن تعامل چگونگی و همگانی ورزش

 بومی و مناسب چارچوبی و آوردمی را فراهم

 حوزه این تر دربیشتر و دقیق اتمطالع برای

 تواند برای توسعه ورزش همگانیمی و است

گیرد. به طور کلی، براساس  قرار عمل مبنای

توان گفت که همگانی های پژوهش مییافته

شدن ورزش در استان هرمزگان براساس 

چارچوب حمایت عوامل محیطی، مداخله مثبت 

از  عوامل مدیریتی، بسترسازی منابع و نهایتا

پذیرد. بنابراین طریق عوامل رفتاری صورت می

های توسعه ورزش مشیضرورت دارد خط

همگانی در این استان مبتنی بر ساختار 

 .شناسایی و تحلیل شده باشد
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 منابع

 (1386اتقیا، ناهید). مختلف  اقشار نیازسنجی از
زنااان ایراناای در زمینااه ورزش هااای همگااانی.  

 ص:صا ، 17 شاماره  پژوهش در علاوم ورزشای،  
15-31.  

 ( 1392اساادی، حساان؛ شااعبانی مقاادم، کیااوان). 
ماادیریت اوقااات فراغاات و ورزشااهای همگااانی.    

 انتشارات دانشگاه تهران.

 ( 1380اسدی دستجردی، حسن) .   نیاز سانجی و
هاای   نظرسنجی از دانشجویان در خصوص فعالیات 

هاا و مؤسساات    بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت
طارح پژوهشای، پژوهشاکده    آموزش عالی کشور، 

 بدنی و علوم ورزشی.  تربیت

      آصاافی، احماادعلی؛ خبیااری، محمااد؛ اساادی
(. 1393دسااتجردی، حساان؛ گااودرزی، محمااود )

 کاردن  نهادیناه  در ماوثر  ساازمانی  عوامل بررسی

ایاران، پژوهشانامه مادیریت     در همگاانی  ورزش
، 20ورزشی و رفتار حرکتای، ساال دهام، شاماره     

 .63-76صص: 
   کی، اکباار؛ تناادنویس، فریاادون؛    آفاارینش خااا

هاای   مقایسه دیادگاه  .(1384مظفری،امیر احمد )
اهدای هیات علمی، مربیان، ورزشکاران و مادیران  

نشاریه   ،در مورد چگونگی توساعه ورزش همگاانی  
ص: ، صا  5علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره

22-1. 

 ( 1387باقرپور، محمد مهدی) .   بررسای و مقایساه
ی شاارکت در ورزش همگااانی و هااای اصاالانگیاازه

ناماه کارشناسای ارشاد،    قهرمانی شهر رشت، پایان
 دانشگاه شمال.  

 ،جایگاااه ورزش در . (1380فریاادون ) تناادنویس
 12مجله حرکت، شماره  ،اوقات فراغت زنان ایرانی

 .87- 104: صص
 ( 1380جعفری، مریم) .    بررسای عوامال فرهنگای

ه پایااان ناماا گاارایش زنااان بااه ورزش در تهااران، 
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران

 کاظم؛ موسوی، واعظ رحیم؛ نژاد، رمضانی 

 مقایسه. (1389)  رباب محمد سید مختاری،

 شرکت غیر و شرکت کننده افراد زندگی کیفیت

 مدیریت نشریه حرکت،، همگانی ورزش در کننده

 .ورزشی

   (1386روشندل اربطاانی طااهر) . جایگااه  تبیاین 

ورزش  کاردن  نهادیناه  در همگاانی  یهاا  رساانه 
 .33. نشریه حرکت، شماره "کشور در همگانی

 ،بندی اولویت و مقایسه. (1390نسرین ) زاهدی 

 از کشور همگانی ورزش توسعه های راهکار

پایان  ، و صاحبنظران ،کارشناسان مدیران دیدگاه
 و بدنی تربیت ارشد، دانشکده کارشناسی نامه

 ال.شم ورزشی، دانشگاه علوم

 پور، حسین؛ جوادی زاده، پیمانی مونا؛ نیا، سمیع 

ورزش  راهباردی  شناسای  آسایب  .(1392) محمد
 بار  توساعه  ارائاه راهکارهاای   و ایاران  در همگانی

 در پاژوهش  ورزش مدیریت،   swot مدل اساس

 .221 -  238 صص: ،86 شماره ورزشی، علوم

     ،شهبازی، مهدی؛ شعبانی مقادم، کیاوان؛ صافاری
ورزش همگانی )ضرورت، موانع و  .(1392مرجان )

راهکارها(، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیساتم،  
 .76شماره 

    ( 1389صفاری، مرجاان ؛ شاهرزاد، نادا) .  بررسای
-تطبیقی سیاست های ورزش همگاانی در کشاور  

دومااین همااایش ملاای ورزش   ، هااای منتخااب 
  .شهروندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 ( 1391صفاری، مرجان) .    طراحای الگاوی توساعه
ورزش همگااانی ایااران، رساااله دکتااری دانشااگاه  

 تربیت مدرس.
  ،صاافانیا، علاای محمااد؛ پیرعلاای، ماایالد؛ دوسااتی

مااادیریت اوقاااات فراغااات و  . (1392مرتضااای )
 انتشارات بامداد کتاب. ،تفریحات سالم

 طرح پژوهشای تادوین   . (1391پور، مهدی )طالب
ژوهشاگاه  برنامه راهبردی رشاته علاوم ورزشای، پ   

 بدنی.تربیت
 ( 1388غفرانی، محسن) .راهبرد تدوین طراحی و 

 و سیسااتان اسااتان ورزش همگااانی توسااعۀ

 .39فصلنامه حرکت، شماره ، بلوچستان

 ( 1386غفوری، فرزاد) .   مطالعه اناواع ورزش هاای
همگانی و تفریحات مطلاوب جامعاه و ارائاه مادل     

و  برای برنامه ریزی های آینده، دفتر ملی مدیریت
سااازمان تربیاات باادنی    ،توسااعه ورزش کشااور 

.جمهاااااااااوری اساااااااااالمی ایاااااااااران  
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 ( 1383قره، محمد علی) .   بررسای وضاعیت ورزش
همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخاب  

 .دانشگاه تربیت معلم تهران رساله دکتری،، جهان

 (1383قلی نیا، محمد جواد) . ایجاد زمینه و برنامه
رزش تحقیقاات ویاژه   ریزی برای همگانی کاردن و 

طرح مشاترک ساازمان مادیریت و     ، توسعه کشور
    .برنامه ریزی کشور و سازمان تربیت بدنی

   ( 1386کشاکر، ساارا) . عوامال  تحلیال  و تجزیاه 

 ورزش فعالیتهاای  در مشاارکت  از زناان  بازدارنده

دانشکده علوم  رساله دکتری، ،تفریحی شهر تهران
 .مدرس تهران تربیت دانشگاه انسانی،

 ،ورزش وضعیت بررسی. (1379میرمحمد) کاشف 

 چکیده ،آن توسعه برای توصیه و ایران در همگانی

 علوم و بدنی تربیت ملی همایش چهارمین مقاالت

 .86-87ص: ص ورزشی،

     ( 1384مظفری، امیر احماد؛ قاره، محماد علای) .
وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چناد  

حرکاات و نشااریه علااوم ، کشااور منتخااب جهااان
 .151-171 :صص ،6شماره ، ورزش

 ( 1393مالیاای، مینااا) . بررساای عواماال مااؤثر باار
هااا و ارائااه الگااوی توسااعه ورزش قهرمااانی اسااتان

 پیشنهادی، رساله دکتری دانشگاه گیالن.

 ،عساکریان، فریباا    بهمن؛ معتمدین، مختار؛ مددی
گارایش   عادم  یاا  گرایش عوامل توصیف. (1388)

 نشاریۀ ، همگاانی  رزشو باه  تبریازی  شاهروندان 

-98 ص:، صا 23ورزشی، شاماره   علوم در پژوهش
75 . 

   (1388صاابونچی؛ گاودرزی، بیاژن )    واحاد، رضاا .
 بر اصفهان استان همگانی ورزش استراتژی تبیین

مقاااالت هفتمااین همااایش  ،swotماادل  اساااس
 .تهران المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، بین
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Abstract 
Objective: The aim of this research was to design a development model of the sport 

for all in Hormozgan province. 

Methodology: It was an analytical survey. The research population included all the 

experts in sport for all (lecturers at universities, managers, experts and coaches) in 

Hormozgan province. The number of 241 participants was selected in order to be 

interviewed to make a final model. The instrument was a structured questionnaire 

designed according to the theoretical studies (library study method) and 

experimental way (interview). The main dimensions included the environmental 

dimension, management dimension, resource dimension and behavioral which the 

questionnaire had 66 items in general. Face and content validity was confirmed by 

experts (15 people), reliability was measured by Cronbach’s alpha (α=0.94) and 

construct validity was verified using confirmatory factor analysis. The data was 

analyzed by structural equation modeling using Amos 20 software. 

Results: The factor analysis defined the theoretical construction fit. The path 

analysis of dimensions about sport for all development indicated that the 

environmental dimension influenced 0.90 of the management dimension, 0.56 of 

the resource dimension and 0.45 of the behavioral dimension. Moreover, the 

management dimension influenced 0.97 of the behavioral dimension, and 0.91 of 

the resource dimension. Finally, the resource dimension influenced 0.66 of the 

behavioral dimension. 

Conclusion: According to the findings, the development of sport for all in 

Hormozgan province depends on the environmental factors, managerial factors, 

resource and finally behavioral factors. Therefore, the policies to develop sport for 

all should be in line with the defined and analyzed model. 

Keywords: Sport development, Development modeling, Development factors,   

Sport for all, Hormozgan province. 
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