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 چکیده
 های پایه بود. هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مدل توسعه ورزش هدف:
اکتشافی)کیفی/کمی( بود و از نظر هدف کاربردی است. جامعه  -روش پژوهش حاضر ترکیبی شناسی:روش

بودند  9902سال های پایه در استان خراسان رضوی در آماری بخش کیفی شامل خبرگان مرتبط با ورزش
ها، مربیان بخش کمی نیز مدیران باشگاهنفر از آنها انتخاب شدند.  95گیری هدفمند که با روش نمونه

نفر به عنوان حجم  929نفر( بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد  999های پایه )های سنی در ورزشرده
ژوهش در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی ابزار پ گیری تصادفی انتخاب شدند.نمونه و با روش نمونه

پایایی با ضرایب آلفای گویه بود. اعتبار ابزار با روایی همگرا و  39بعد و  8ای حاوی پرسشنامه
های کیفی با روش تحلیل مضمون و برای پاسخ به سواالت تجزیه و تحلیل داده( حاصل شد. 29/9کرونباخ)

نسخه  LISRELو  89نسخه  SPSSافزار ستنباطی با کمک نرمهای آمار توصیفی و آمار اپژوهش از روش
گیری دو بعد محوری یعنی راهبردهای سازمانی های کیفی پژوهش به شکلیافته ها:یافته، استفاده شد. 2/2

 9افزاری( و راهبردهای فراسازمانی با افزاری و سختمؤلفه )راهبردهای مدیریتی، مالی، پژوهشی، نرم 5با 
ای و راهبرد قانونی و دولتی( منجر شد که ذیل برد اجتماعی، فرهنگی و انگیزشی، راهبرد رسانهمؤلفه )راه

های پایه قرار دارند. همچنین آزمون برازش مدل پژوهش نشان داد مضمون کالن راهبردهای توسعه ورزش
 (. GOF=52/9های پایه دارای برازش قوی و مطلوب است)راهبردهای توسعه ورزشارزیابی کلی مدل که 

تواند برای مسئولین میهای پایه با دو راهبرد سازمانی و فراسازمانی توسعه ورزشمدل نهایی گیری: نتیجه
  توجه قرار گیرد.مورد در مدارس های پایه گذاری ورزشی در جهت توسعه ورزشو مدیران حوزه سیاست

 های پایهنی، ورزشهای سازمانی، استراتژی های فرا سازمااستراتژی ها:کلیدواژه
  

دانشیار مدیریت ورزشی، . 8 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران. 9

ستادیار گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، . ا9ن واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایرا

 نبیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایرااستادیار گروه تر. 2 مشهد، ایران
 peymanizad@yahoo.com-a :نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول *
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 مقدمه

پیشرفت و سالمت جوامع  باعثگسترش ورزش 

شود. در واقع توسعه ورزش، نوجوانان و می

کشاند و موجب جوانان را به سمت خود می

آن، امروزه نگاه عالوه بر  شود.جذب آنان می

کشورها به توسعه ورزش به عنوان ابزاری برای 

رویکرد  قدرت نمایی و پیشرفت جامعه است.

تأکید ورزش در جامعه  بر گسترشگرا جامعه

مکان پرورش و شناسایی ادارد و معتقد است 

 نامزد قهرمانی وجود دارد استعدادهای

(Naderinasab etal, 2011 .) مبتنی در رویکرد

توسعه و ارتقای ورزش نخبگان بر  ،بگانبر نخ

 (.Dawson & Dobson, 2006)شودمیکید أت

به )اقتصادی(  ورزش به مثابه صنعتدر رویکرد 

شود. که توجه می ورزش به عنوان کسب و کار

جوامع تولید ناخالص ملی مهمی در  تأثیر

رویکرد  (.Deloitte & Touche, 2007دارد)

نام  موجب ورزش ارتقای نیز معتقد است سیاسی

 سطح در پیروز هایملت آوری و شهرت برای

 از یکی ملی، افتخار و شود. سرافرازیمی جهان

 و هاستملت میان در بخش روحیه عوامل

تعهد دارند.  هاملت به آن تحقق برای هادولت

 نشان ورزش، در سیاسی سرشناس افراد حضور

 سیاسی اهرم یک عنوان به ورزش اهمیت از

 (. Naderinasab etal, 2011)دارد

های توسعه ورزش در هر ترین بخشاز مهم

به  پایه هایرزشهای پایه است. وجامعه ورزش

های شنا، ژیمناستیک و دومیدانی اطالق ورزش

پایه اساس توسعه های قع ورزشدر وا شود.می

های پیش روی آن است. چین ورزش و موفقیت

پایه است  هایزشنمونه کشور موفق در زمینه ور

های خود را از همین بخش که بیشترین مدال

 ,Zhouxiang & Hongکسب کرده است)

ب تمرینات کلیه قهرمانان در اغل (.2019

کنند و از نظر کسب های پایه شرکت میورزش

 .های المپیک اهمیت فراوانی داردمدال در بازی

مال دهد احتشواهدی وجود دارد که نشان می

های حرکتی که در مهارتفعال بودن کسانی 

هم  انددادهپایه به طور بنیادی خود را پرورش 

در دوران کودکی و هم در مراحل دیگر زندگی 

 پایه هایورزش(. Khodae, 2013)بیشتر است

 اساس بودن و پایه همچون هاییویژگی دلیل به

 برای بودن مادر ورزشی، و های بدنیفعالیت همۀ

 المپیک، در زیاد هایمدال تعداد و هاورزشسایر 

 و اندیافته فراوانی اهمیت دنیا کشورهای میان در

 جهان قهرمانی مسابقات و المپیک در کشورهایی

 و ریزیبرنامه که گیرندمی قرار باال سکوهای در

 توسعۀ موانع رفع و داشته مناسب گذاریسرمایه

 اول اولویت و هابرنامه در را پایه هایورزش

 ,Abbott etalباشند) داده قرار خود کاری

2005 .)  

پیشینه موضوع اگرچه مطالعاتی صورت  مورددر 

گرفته است اما بیشتر به بررسی روابط دو و چند 

اند. در واقع های پایه پرداختهمتغیری در ورزش

و کمتر مورد توجه بوده است ارایه مدل و الگو 

 ,Adhami etalخال پژوهشی ایجاد کرده است. 

وهشی نتیجه گرفتند در زمینه در پژ ((2016

استراتژی توسعه ورزش ژیمناستیک بین ایران و 

 در بخشچین تفاوت زیادی وجود ندارد؛ بلکه 

نیروی عظیم انسانی و نحوه سازماندهی 

 Badri Azariاستعدادها از ایران برتر است. 

etal, (2016)  نیز در پژوهشی نتیجه گرفتند

است و جایگاه ورزش ژیمناستیک ایران ضعیف 

باید استراتژی ورزش ژیمناستیک منطبق اهداف 

 جامع تربیت بدنی تهیه شود. 
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Jahantabnajad etal, (2018)  در

 و پژوهشی نتیجه گرفتند عوامل فرهنگی

 نیروی اقتصادی، سازمانی، و مدیریتی اجتماعی،

انگیزشی  تجهیزات، و امکانات متخصص، انسانی

باعث پیشرفت ورزش ژیمناستیک  رسانه و

 & Ghasemzadeh mirkalae. شودمی

Amirnejad, (2011)  در پژوهشی نتیجه

به پایه مانند دو و میدانی  هایگرفتند ورزش

مربیان با استعداد، حامیان مالی خوب، شیوه 

جذب استعدادها و نحوه پرورش استعدادها 

 ,Ghahreman Tabrizi etal بستگی دارد.

 نبوددر پژوهشی نتیجه گرفتند  ((2017

 نبود و ریزی مناسببرنامه و کارآمد ریزانمهبرنا

 موانع از مسابقه، و تمرین استاندارد استخرهای

 .هستند شنا پیشرفت و توسعه درونی

Keshavarz etal, (2016)  در پژوهشی نشان

دادند راهبردهای توسعه ورزش ژیمناستیک در 

ایران در برگیرنده چهارده راهبرد است و در کل 

 ش در حالت تدافعی قرار دارد. رویکرد به این ورز

Razavi etal, (2014) ی نتیجه در تحقیق

بلند مدت و عدم  ریزیبرنامهعدم وجود گرفتند 

ترین موانع در حمایت رسانه به ترتیب مهم

 ,Mozaffari etalاست. شنا ورزش توسعه 

 تقویتدر پژوهشی نتیجه گرفتند  (2012)

 )شنا و دو پایه سطوح ورزش توسعۀ هایبرنامه

 توسعۀ جامع نظام اجرای و تدوین و میدانی(

 راهبردهایبرخی از کشور  قهرمانی ورزش علمی

هستند.  ایران های پایه ورز توسعۀ
Ghasemzadeh Merkalaei & Amirnejad, 

 نقشنتیجه گرفتند در تحقیقی  (2011)

 مربیان، درآمدزائی، استعدادیابی، فدراسیون،

 زشکارانور حفظ و جذبدر  شناخت و تجهیزات

 Makato .نقش دارند ایران و میدانی های دورده

etal, (2019)  در پژوهشی نتیجه گرفتند منابع

 ها،رسانه از ورزش مناسب پخش توانمند، انسانی

 نامناسب، ساختار موفق، آموزشی هایبرنامه

 کنترل و نظارت دانش افزایی، هایبرنامه فقدان

ها زشضعیف برخی از عوامل و موانع توسعه ور

های پایه در افریقا هستند. به ویژه در ورزش

Sufo, etal, (2018)  در پژوهشی نتیجه گرفتند

 فقدان معلم، راهنمای از قبیل منابع که فقدان

 فقدان و دیگر معلمان حمایت زمان، فقدان

دو و های کافی از موانع توسعه ورزش آموزش

 Zhang, etal, (2018)هستند. میدانی و شنا 

 از اجتماع و نتیجه گرفتند فرهنگ در پژوهشی

دو میدانی و  هایورزش توسعۀ در اثرگذار عوامل

 Bergsgard, (2018)هستند.  مدارس درشنا 

 و بورسیه پژوهشی نتیجه گرفتند اعطای در

در  استعداد با کنندگان شرکت به هزینه کمک

 پزشکی حمایت تأمین المپیک، هایورزش تمام

 مرکز اندازی هرا و ملی هایتمام تیم برای

جمله  و پیشرفته از مجهز ملی آموزش

شنا، دو و در توسعه  های موثر نروژاستراتژی

 ,Hardy, etal. ژیمناستیک هستندمیدانی و 

های در پژوهشی با عنوان بررسی مهارت ((2017

 استرالیایی آموزاندانشورزشی پایه در بین 

 ریزیبرنامه و ورزشی تجهیزات فضا،دریافتند که 

 این توسعه برای نکات ضروری از ناسبم

 Canadian fitness andاست.همهارت

lifestyle institude, (2016)  نیز در پژوهشی

 هایورزش توسعۀ موانع ترینمهمنتیجه گرفت 

 والدین، زمانی محدودیت مالی، پایه موانع

 زمانی محدودیت ساختاری، موانع ،ریزیبرنامه

ب است.مناس مربی نبود دانش آموزان و
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توجه به در کشورمان نیز در چند سال اخیر 

د های ایرانی زیادر بین خانواده پایه هایورزش

ها این تفکر را شده و از طرفی دیگر تعداد مدال

والن ایجاد کرده که شاید بتوان در ئدر بین مس

ابعاد فرهنگی و اجتماعی به خصوص در بعد 

 پایه هایهمچون فوتبال از ورزش ،سیاسی

های باالتر رده ستفاده کرد. قرار گرفتن درا

جهانی از نظر مدال این نگرش را  آسیایی و

بیشتر تقویت کرده است. روند رو به رشد 

های اخیر نیز این تفکر را در سال پایه هایورزش

قویت کرده و نشان داده که بیشتر ت

نتیجه نخواهد گذاری در این زمینه بیسرمایه

اگیر امکانات و لوازم الزم در بود. اگر به صورت فر

ها و فدراسیون باشد دیگر اختیار مردم و هیات

مدال آن هم به صورت تصادفی  کسبدنبال 

های پایه در سنین . توجه به ورزشنخواهیم بود

های ترین گامپایین و  در مدارس یکی از مهم

شود. های پایه محسوب میوفقیت در ورزشم

ی و طراحی ریزبرنامهاین امر مستلزم 

های کوتاه مدت و میانه و بلند مدت استراتژی

است. نوآوری پژوهش حاضر این است که از 

ها و صداهای ذینفعان مختلف به ابعاد دیدگاه

در است. پرداخته  های پایهمختلف توسعه ورزش

قبلی عمدتا دیدگاهی تک  هایحالی که پژوهش

 . از سوی دیگر،  پژوهش حاضر براندصدایی بوده

خالف مطالعات قبلی روشی ترکیبی به مطالعه 

دارد و از مزایای هر دو روش بهره برده است. بر 

هدف اصلی پژوهش  اساس مطالب مطروحه،

مدل راهبردهای  اعتباریابیطراحی و حاضر، 

ایه است. سواالت پژوهش نیز های پتوسعه ورزش

 از:  دانعبارت

 های پایه کدامند؟توسعه ورزش یراهبردها .9

های پایه توسعه ورزش یراهبردهاا مدل آی .8

 دارای برازش است؟

 

 شناسیروش
 -روش تحقیق حاضر از نوع ترکیبی

( و از نظر هدف، پژوهشی و کمی اکتشافی)کیفی

. جامعه آماری پژوهش در دو بخش بودکاربردی 

های امل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاهکیفی ش

مدیران و ، نفر(90استان خراسان رضوی )

کارشناسان ارشد ورزشی اداره کل ورزش و 

نفر( و روسا، نواب رئیس و  95جوانان استان )

های پایه استان های ورزشدبیران هیات

)ژیمناستیک، دو و میدانی و شنا( و جمعی از 

نفر  30نفر( که جمع کل آنها  95صاحب نظران )

گیری هدفمند تعداد . بر اساس روش نمونهندبود

به عنوان حجم نمونه انتخاب و نفر از آنها  95

(. در بخش 9مورد مصاحبه قرار گرفتند)جدول

کلیه مدیران  شاملکمی نیز جامعه آماری 

نفر( و  22نفر(، مربیان ) 95ها )باشگاه

های های سنی تیمورزشکاران کلیه رده

های پایه بودند که از نفر( در ورزش 859استان)

ول نفر( بر اساس جد 999کل جامعه آماری )

نفر به عنوان  929تعداد  کرجسی و مورگان

نمونه آماری با روش تصادفی ساده انتخاب 

های ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبهشدند. 

خبرگان ورزشی استان با  نیمه ساختار یافته بود.

هایی مصاحبههای پایه خراسان رضوی در ورزش

صورت گرفت و سپس تمام متون مصاحبه مورد 

ه قرار گرفتند. این مرحله به ظهور تحلیل و تجزی

مفهوم اولیه انجامید که با حذف کدهای  990

مضمون باقی ماند و در نهایت  2همسان و مشابه 

لی پژوهش یعنی مقوله اص 8کدهای باز در 
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بندی طبقهو فراسازمانی راهبردهای سازمانی 

محوری(. در بخش کمی نیز،  کدگذاری)شدند 

بعد اصلی  8و  گویه 39 ای حاویپرسشنامه

 گویه( با 22راهبردهای سازمانی) -9شامل: 

گویه(،  89راهبردهای مدیریتی ) هایمؤلفه

 0برد پژوهشی )گویه(، راه 0راهبرد مالی )

گویه( و راهبرد  0افزاری )گویه(، راهبرد نرم

 95بعد فراسازمانی) -8گویه( و  0سخت افزاری )

هنگی و گویه( با خرده ابعاد  راهبرد اجتماعی، فر

گویه( و  2ای )گویه(، راهبرد رسانه 5انگیزشی )

 اینگویه( تدوین شد.  3راهبرد قانونی و دولتی )

ای لیکرت گزینه 5پرسشنامه بر اساس مقیاس 

( 5تا کامال موافقم نمره  9)از کامال مخالفم نمره 

مورد سنجش قرار گرفت. برای روایی ابزارهای 

و ه اساتید پژوهش نیز در بخش کیفی از دیدگا

خبرگان استفاده شد و برای روایی پرسشنامه نیز 

اساتید محترم مدیریت ورزشی و سایر دیدگاه 

و از آنها  لحاظدرسی  ریزیبرنامهمتخصصین 

ها و ها، ارتباط گویهخواسته شد تا در مورد گویه

ها با اهداف پژوهش، نظرات خود را اعالم مؤلفه

که بعد از نمایند )روایی صوری و محتوایی( 

بررسی، نظرات اصالحی آنها اعمال و در نهایت 

به تایید نهایی رسید. همچنین برای بررسی 

روایی سازه ابزار از روایی همگرا استفاده شد. 

متغیر با  میزان همبستگی یک AVEشاخص 

دهد که هرچه این سواالت خود را نشان می

همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. 

ابل به عنوان حداقل مقدار ق 5/9االتر از ضرایب ب

شود قبول برای این شاخص محسوب می

(Ghasemi, 2010.)  نتایج این شاخص برای

و برای  508/9متغیر راهبردهای سازمانی 

حاصل شد. برای  399/9راهبردهای فراسازمانی 

پایایی ابزار نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده 

اصل شد. برای تجزیه ح 290/9شد که مقدار آن 

نسخه  SPSSنرم افزار  ها نیز از و تحلیل داده

 ، استفاده شد. 2/2نسخه  LISRELو  89

 

 هایافته

نفر از خبرگان ورزشی  95نمونه بخش کیفی 

بودند که  9902استان خراسان رضوی در سال 

های جمعیت شناختی آنها در برخی از ویژگی

 ( ارائه شده است.9جدول)

 

 های پایه کدامند؟توسعه ورزش یراهبردها
برای پاسخ به سوال مطرح شده، کدگذاری در دو 

گذاری محوری ( کد8( کد گذاری باز و 9مرحله 

هاا  فت که نتایج فرایند تحلیل مصاحبهصورت گر

 اند. ( ارایه شده9و  8در جداول )

 

 

 

 

 

 

 

 



   82 پیاپی ،2 شماره ،9299 زمستان ورزش، توسعۀ و مدیریت فصلنامه          . . .     ورزش توسعۀ مدل اعتباریابی و طراحی  998 

 رخی مشخصات مصاحبه شوندگانب .1جدول

 فراوانی  سمت فراوانی سمت

  تحصیالت 99 اساتید دانشگاه

مدیران و کادر اداری اداره ورزش و 

 جوانان 

 8 ترفوق دیپلم و پایین 95

 2 کارشناسی 0 های پایهروئسا و هیات های ورزش

 95 کارشناسی ارشد  جنسیت

 92 دکتری 99 زن

  سابقه کاری 82 مرد

 2 سال 5زیر   سن

 0 سال 99تا  3 9 سال 99زیر 

 98 سال 95تا  99 90 سال 29تا  99

 2 سال 89تا  93 0 سال 59تا  29

 2 سال و باالتر 89 2 سال 39تا  59

 

 پایههای ورزشموثر بر توسعه های حاصل از راهبردهای سازمانی کدگذاری داده. 2جدول

 عبارت -گزاره کد باز کد محوری

 

ی 
ی سازمان

راهبردها
 

                

ی
راهبرد سازمان

 
 

 

 ای مدیریتیراهبرده

همسو کردن اهداف مربیان و مسئوالن و ورزشکاران 

 های پایهورزش

 های پایههای مختلف جهت توسعه ورزشگیری از کمیتهبهره

 های پایهبلند مدت با هدف توسعه ورزش هایبرنامهتدوین 

 های پایهحمایتی از باشگاه های ورزش هایبرنامهتدوین 

 های پایهنظام جامع توسعه علمی ورزشتدوین و اجرای 

 ایجاد نظام نوین مریگری در ورزش پایه

 الگو برداری از کشورهای موفق در جهت توسعه ورزش پایه

 فعال نمودن کمیته تحقیق و پژوهش در ورزش پایه

 

 

 راهبردهای مالی

 های پایهحمایت مالی از ورزشکاران ورزش

 های پایهورزشحمایت مالی از مربیان 

 جذب حامیان مالی و خیران برای توسعه ورزش پایه

 های پایهتامین آینده شغلی و مالی فعاالن ورزش

اختصاص بودجه پژوهشی برای تحقیقات کاربردی در زمینه 

 توسعه ورزش پایه

 هاهای پایه و حق عضویتآموزش ورزش کاهش هزینه های

 های پایهتفاده از تحقیقات جدید در زمینه توسعه ورزشاس 
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 راهبردهای پژوهشی

 

ها های تحقیقاتی مشابه در سایر کشوراستفاده از نتایج طرح 

 در جهت توسعه

انجام تحقیقات تطبیقی با هدف توسعه ورزش پایه در سایر 

 رشته ها و کشورها

طرح های پژوهشی به محققان در جهت شناسایی راه  واگذاری

 اجراییکارهای 

 ایجهت انجام تحقیقات توسعهحمایت از پژوهشگران 

برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی تخصصی در زمینه 

 های پایهورزش

 

 

 

 راهبردهای نرم افزاری

های پایه و اثرات افزایش سطح دانش مرییان در مورد ورزش

 آن 

در استفاده از کارشناسان و تحصیلکرده های تربیت بدنی 

 جهت گسترش و توسعه رشته

های پایه و های آموزشی در جهت معرفی ورزشبرگزاری کارگاه

 فواید آن به جامعه

 های استانی و کشوریبرگزاری تورنومنت

  استعدادها و شناخت به موقعاستعدادیابی 

 

 

 راهبردهای سخت افزاری

 های پایهورزش درافزایش تجهیزات و اماکن ورزشی 

 ایمنی و استاندارد سازی امکانات و سالن های ورزشی  افزایش

 های پایهتوسعه امکانات ورزشی متناسب با مسابقه ورزش

های های جدید در آموزش و توسعه ورزشآوریاستفاده از فن

 پایه

 
 ههای پایموثر بر توسعه ورزشحاصل از راهبردهای فرا سازمانی  هایدادهکدگذاری  .3جدول

 کد محوری ازبکد  گزاره کالمی

مند نمودن جامعه به سمت و سوی در جهت عالقه یهایبرنامهتدوین 

 های پایهورزش
راهبردهای 

اجتماعی، 

فرهنگی و 

 انگیزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

راهبردهای 

 فرا سازمانی

 های پایهی در جهت آگاه سازی جامعه نسبت به ورزشهایبرنامهتدوین 

 های پایه و فواید آنور مردم نسبت به ورزشتغییر نگاه و با

  های پایهحمایت خانواده، معلمان و مربیان و خانواده از ورزش

 

راهبردهای 

 ایرسانه

 تشویق قهرمانان رشته های ورزشی پایه

 ایهای توسعهبرنامهای با هدف پیشبرد استفاده از تبلیغات رسانه

 های پایه پخش ورزشها و افزایش حق حمایت رسانه

 ای با هدف آموزش و اطالع رسانیرسانه هایبرنامهتدوین 

 های پایهای با هدف ترغیب جامعه به مصرف ورزشرسانه هایبرنامهتدوین 
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  ارائه امتیازات جذاب و انگیزاننده قانونی به فعاالن رشته های پایه

راهبردهای 

قانونی و 

 دولتی

 

های ایتی از سازمان های متولی در جهت توسعه ورزشوجود قوانین حم

 پایه

 های پایه اختصاص بودجه دولتی کافی به توسعه ورزش

 های پایهحمایت معنوی مسئولین کشوری از توسعه ورزش

 اقدام در جهت توسعه امکانات دولتی در جهت توسعه 

یب بخش خصوصی فراهم کردن بستر مناسب و قوانین حمایتی با هدف ترغ

 برای مشارکت

 

(، دو 9و  8)جداول هابر اساس تحلیل مصاحبه

ثر بر ضمون محوری پژوهش که راهبردهای مؤم

گان را های پایه از دیدگاه خبرتوسعه ورزش

راهبردهای -9تشکیل دادند شکل گرفت: 

لفه راهبردهای مدیریتی، مؤ 5سازمانی شامل 

 -8زاری و مالی، پژوهشی، نرم افزاری و سخت اف

راهبرد  مؤلفه 9راهبردهای فراسازمانی شامل 

ای و اجتماعی، فرهنگی و انگیزشی، راهبرد رسانه

 راهبرد قانونی و دولتی است. 

نفر  83، در نمونه کمی پژوهش

نفر  99ها، ( درصد مدیران باشگاه95/92معادل)

های پایه و ( درصد مربیان ورزش99/90معادل)

درصد ورزشکاران ( 22/32نفر معادل) 982

( درصد 95/82نفر معادل) 59بودند. از نظر سن، 

نفر  09سال سن داشتند،  89زیر 

 89سال،  99تا  89( درصد بین 80/29معادل)

سال و  59تا  29( درصد بین 50/99نفر معادل)

سال  59( درصد باالی 38/3نفر دیگر معادل) 98

( درصد زن و 05/29نفر معادل) 03سن داشتند. 

( درصد مرد بودند. از 95/52ر معادل)نف 995

( 02/85نفر معادل) 20نظر سطح تحصیال نیز 

( درصد فوق 99/90نفر معادل) 99درصد دیپلم، 

( درصد کارشناسی، 09/99نفر معادل) 53دیپلم، 

( درصد کارشناسی ارشد و 03/92نفر معادل) 92

( درصد دارای مدرک 90/0نفر معادل) 99

ن از نظر سابقه دکتری تخصصی بودند. همچنی

سال،  5( درصد تا 25/95نفر معادل) 82کاری، 

سال،  99تا  3( درصد بین 99/90نفر معادل) 99

 95تا  99( درصد بین 92/99نفر معادل) 89

تا  93( درصد بین 39/88نفر معادل) 29سال، 

( درصد 82/99نفر دیگر معادل) 82سال و  89

مه سال سابقه کاری داشتند. در ادا 89بیشتر از 

متغیرهای تحقیق  یتوصیفهای برخی از شاخص

 .ذکر شده است
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 میانگین، انحراف معیار و میانه متغیرهای پژوهش .4لجدو
 حداقل و حداکثر نمره میانه انحراف معیار میانگین متغیرها

 5-9 9 29/9 02/9 راهبردهای سازمانی

 5-9 9 23/9 05/9 راهبردهای مدیریتی

 5-9 9 29/9 03/9 راهبردهای مالی

 5-9 9 55/9 50/9 راهبردهای پژوهشی

 5-9 9 59/9 02/9 راهبردهای نرم افزاری

 5-9 9 20/9 29/9 راهبردهای سخت افزاری

 5-9 9 22/9 88/9 راهبردهای فرا سازمانی

راهبردهای اجتماعی، فرهنگی و 

 انگیزشی

89/9 59/9 9 9-5 

 5-9 9 23/9 82/9 ایراهبردهای رسانه

 5-9 9 29/9 90/9 اهبردهای قانونی و دولتیر

 

 

( نشان داد که میانگین متغیر 2نتایج جدول)

و باالتر از سطح  02/9راهبردهای سازمانی 

متوسط است و همچنین میانگین متغیر 

حاصل شد که  88/9راهبردهای فرا سازمانی نیز 

اندکی بیشتر از متوسط است. در بین ابعاد 

راسازمانی نیز، راهبردهای سازمانی و ف

و  29/9راهبردهای سخت افزاری با میانگین 

از نسبت  82/9ای با میانگین راهبردهای رسانه

اهمیت بیشتری برخوردار بودند. در ادامه روند 

سازی معادالت ساختاری ارایه شده انجام مدل

تاییدی متغیرهای  ابتدا تحلیل عاملیاست. 

اصلی پژوهش انجام و پس از اصالح مدل 

گیری به تعیین مدل ساختاری پرداخته اندازه

همچنین از آزمون بارتلت برای  شده است.

ها( ها )همبستگی بین دادهبررسی ساختار داده

مربوط به  KMOمیزان شاخص استفاده شد. 

بوده و به  3/9راهبردهای سازمانی باالتر از متغیر 

گیری برای انجام کفایت نمونه این ترتیب

(، همچنین 5ود دارد)جدولتحلیل عامل وج

میزان سطح معناداری آماره بارتلت کمتر از پنج 

باشد که بیانگر مناسب بودن ساختار صدم می

ها برای انجام تحلیل عاملی است، به این داده

ها معنا که وجود ارتباط مناسب بین ساختار داده

گیری قبل از بررسی مدل اندازه شود.تائید می

گیری بررسی کفایت نمونهمتغیرهای مختلف به 

پرداخته شده   KMOبا استفاده از شاخص 

 است. 
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 و آزمون کرویت بارتلت برای متغیرهای مربوط به راهبردهای سازمانی KMOشاخص  .5جدول

          

 متغیرها

 شاخص

راهبردهای  

 مدیریتی

راهبردهای 

 پژوهشی

راهبردهای 

 نرم افزاری

راهبردهای 

 سخت افزاری

ای راهبرده

 مالی

        KMO  852/9 738/9 749/9 741/9 821/9 

 

 بارتلت
 278125 349/134 962/138 510/193 628/377 آماره کای دو

 21 21 21 89 190 درجه ازادی

 999/9 999/9 999/9 999/9 999/9 معناداری

روابط بین متغیرهای مشاهده شده در ادامه 

 نون موردبا متغیر مک  پرسشنامه( های)گویه

بررسی قرار گرفت که نتایج بارهای عاملی آن در 

 آورده شده است. 3جدول 
 

 بارهای عاملی گویه های متغیر راهبردهای سازمانی .6جدول

 داریمعنا نسبت بحرانی بارهای عاملی هاگویه متغیر

 
 
 
 

راهبردهای 
 مدیریتی

همسو کردن اهداف مربیان و مسئوالن و 
 ورزشکاران 

0/57 12/52 *** 

های مختلف جهت گیری از کمیتهبهره
 توسعه 

0/93 21/49 *** 

زمینه حضور افراد متخصص در راس 
 ها گیریتصمیم

0/61 13/55 *** 

های برقراری ارتباط قوی بین هیات
  هاو فدراسیونورزشی 

0/52 50/99 *** 

رات ورزش فدراسیون و ادامؤثر پشتیبانی 
 های پایهشو جوانان از توسعه ورز

0/31 6/48 *** 

قوی در بعد آموزش ریزی برنامه
 های پایهورزش

290/ 22/2 *** 

های بلند مدت با هدف تدوین برنامه
 پایه هایورزشتوسعه 

330/ 39/99 *** 

و ماموریت متناسب با انداز چشمتدوین 
 پایه هایورزشای اهداف توسعه

95/9 32/3 *** 

بخش خصوصی جذب حمایت و همکاری 
 در جهت توسعه 

0/31 6/48 *** 

 *** 92/99 52/9 های منظملیگبرنامه ریزی 
های های حمایتی از باشگاهتدوین برنامه

 پایه هایورزش
22/9 89/2 *** 

ک و شفاف استراتژی هایبرنامهتدوین 
 توسعه های نمودن سیاست

90/9 98/9 - 

های منفی و مخالف با حذف سیاست
 توسعه

22/9 89/2 *** 

 *** 50/98 50/9تدوین نظام جامع توسعه علمی 
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 پایه هایورزش
 *** 59/5 82/9 ایجاد نظام نوین مریگری 

تدوین نظام جامع جذب و بهسازی منابع 
 انسانی متخصص

99/9 23/9 - 

گسترش روابط عمومی و رسانه ای در 
 های پایهورزشخصوص معرفی 

08/9 59/90 *** 

ایجاد تغییر در جهت مطلوبیت ساختار و 
 تشکیالت ورزش پایه

59/9 99/0 *** 

الگو برداری از کشورهای موفق در جهت 
 توسعه ورزش پایه

320/ 22/93 *** 

 *** 20/0 /220 ال نمودن کمیته تحقیق و پژوهش فع

 
 
 

راهبردهای 
 پژوهشی

استفاده از تحقیقات جدید در زمینه 
 ههای پایتوسعه ورزش

500/ 92/98 *** 

های تحقیقاتی سایر استفاده از نتایج طرح
 کشورها 

900/ 50/0 *** 

دف توسعه انجام تحقیقات تطبیقی با ه
 ها و کشورهاورزش پایه در سایر رشته

0/31 6/48 *** 

پژوهشی به محققان های فراخوان طرح
 در جهت شناسایی راه کارهای اجرایی

20/9 02/99 *** 

 *** 50/3 92/9 از پژوهشگران حمایت 
 - 25/9 99/9 ها و سمینارهای علمی برگزاری همایش
ها و سمینارهای علمی برگزاری کارگاه

 هاتخصصی برای خانواده
08/9 59/93 *** 

 
 
 
 

راهبردهای 
 نرم افزاری

 *** 29/99 /590 افزایش سطح دانش مرییان 

 *** 90/92 /320 هاظرفیت تحصیلکردهاستفاده از 

معرفی  برایهای آموزشی برگزاری کارگاه
 های پایه و فواید آن رزشو

82/9 59/5 *** 

 *** 90/99 59/9 های استانی و کشوریبرگزاری تورنومنت
 *** 90/99 39/9 پایه در مدارس هایورزشتوجه به 

یت مربیان متعهد و متخصص در ترب
 های پایهورزش

320/ 92/92 *** 

دیابی علمی و تخصصی و توجه به استعدا
 سن شروع فعالیت ورزشکار در انتخاب ها

300/ 58/92 *** 

 
 
 

راهبردهای 
 سخت افزاری

افزایش تجهیزات و اماکن ورزشی 
 پایه هایورزشمخصوص 

580/ 50/99 *** 

ی امکانات و توسعه ایمنی و استاندارد ساز
 های پایههای ورزشسالن

90/9 38/0 *** 

مکانات ورزشی جهت آموزش توسعه ا
 پایه هایورزش

59/9 99/0 *** 

توسعه امکانات ورزشی متناسب با تمرین 
 پایه هایورزشو مسابقه 

0/93 21/49 *** 

 *** 05/90 02/9های ورزشی وسعه اماکن و سالنت
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 پایه هایورزشمخصوص بانوان در 
 *** 99/9 93/9 ساخت اماکن ورزشی در دسترس 

های جدید در آموزش آوریاز فناستفاده 
 پایه هایورزشو توسعه 

39/9 90/99 *** 

 
 
 

راهبردهای 
 مالی

 *** 92/99 52/9 حمایت مالی از ورزشکاران پایه
 *** 89/2 22/9 پایه هایورزشحمایت مالی از مربیان 

 *** 50/0 /900 الی و خیران جذب حامیان م

 *** 52/2 82/9 شغلی و مالی فعاالنتامین آینده 
اختصاص بودجه پژوهشی برای تحقیقات 

 کاربردی در زمینه توسعه ورزش پایه
330/ 39/99 *** 

درآمد زایی از طریق برگزاری کالس ها و 
کارگاه های آموزشی و ... برای توسعه 

 ورزش پایه

900/ 50/0 *** 

های پایه های آموزش ورزشکاهش هزینه
 هاو حق عضویت

590/ 29/99 *** 

 /99داری کمتر از *** سطج معنی

9

برای ابعاد متغیر  KMOمیزان شاخص 

بوده و به  3/9راهبردهای فراسازمانی نیز باالتر از 

این ترتیب کفایت نمونه گیری برای انجام تحلیل 

آماره بارتلت داری وجود دارد. سطح معنیعاملی 

باشد که بیانگر مناسب کمتر از پنج صدم می

برای انجام تحلیل عاملی  هادادهبودن ساختار 

است، به این معنا که وجود ارتباط مناسب بین 

 شود.ها تائید میساختار داده

 

 و آزمون کرویت بارتلت برای متغیر راهبردهای فراسازمانی KMOشاخص  .7جدول
 متغیرها          

 شاخص

راهبردهای  

 اجتماعی

راهبردهای 

 قانونی

راهبردهای 

 ایرسانه

        KMO  608/9 645/9 638/9 

 

 بارتلت
 05/90 729/34 75/804 آماره کای دو

 15 6 10 درجه ازادی

 999/9 999/9 999/9 سطح معناداری

 

های بین متغیرهای مشاهده شده )گویهروابط 

دهد که نامه( با متغیر مکنون  نشان میشپرس

بارهای عاملی راهبردهای فراسازمانی در سطح 

 (. 2ار دارند)جدولمطلوبی قر
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 های متغیر راهبردهای فراسازمانیبارهای عاملی گویه .8جدول

بارهای  هاگویه متغیرهای پژوهش

 عاملی

نسبت 

 بحرانی

 

 

راهبردهای اجتماعی، 

 فرهنگی و انگیزشی

مند نمودن جامعه به ورزشعالقه برایهایی تدوین برنامه
 های پایه

0/57 12/52 

سازی جامعه نسبت به ورزشآگاه رایبهایی تدوین برنامه
 های پایه

92/9 50/3 

 20/9 98/9 های پایه تغییر نگاه مردم نسبت به ورزش
 50/99 0/52 های پایهحمایت خانواده، معلمان و مربیان از ورزش

 90/2 29/9 های ورزشی پایهتشویق قهرمانان رشته

 

 

 راهبردهای قانونی

 89/99 32/9 های پایهتوسعه ورزش های متولیحمایت از سازمان

 92/92 /320 های پایهاختصاص بودجه دولتی کافی جهت توسعه ورزش

 98/9 92/9 های پایهحمایت معنوی مسئولین کشوری از توسعه ورزش
 89/2 22/9 های پایهدر ورزش خصوصی برای ورود بخش بستر ایجاد

 

 ایراهبردهای رسانه

 95/98 55/9 ای سانهاستفاده از تبلیغات ر
 58/9 95/9 های پایه افزایش حق پخش ورزش

 99/0 59/9 ای با هدف آموزش و اطالع رسانیهای رسانهتدوین برنامه

 50/99 /350 های پایه ای ورزشهای رسانهافزایش غنای برنامه

 10/1*** سطج معنی داری کمتر از 

توسعه  یراهبردهاآیا مدل سوال دوم: 

 های پایه دارای برازش است؟شورز
نتایج مربوط به برازش مدل ساختاری در 

متغیرهای دهد ( نشان می9( و شکل)0جدول)

با  راهبردهای سازمانی و راهبردهای فراسازمانی

 9بزرگتر از  tدرصد )مقادیر آماره  00اطمینان 

 هایراهبردهای توسعه ورزشاست( بر متغیر 

ها به گذاری آنتأثیر گذار بوده و میزانتأثیرپایه 

 می باشند.  35/9و  09/9ترتیب برابر  

 

 پژوهشها بر اساس مدل مفهومی جدول روابط میان سازه .9جدول

 داریمعنی نسبت بحرانی تأثیرضریب  روابط میان سازه

راهبردهای سازمانی بر راهبردهای توسعه  تأثیر

 های پایهورزش

09/9 92/99  
*** 

سازمانی بر راهبردهای توسعه راهبردهای فرا تأثیر

 های پایهورزش

35/9 02/99  
*** 

 99/9*** سطج معنی داری کمتر از 
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 بین متغیرهای پژوهش تأثیرنمودار ضرایب  .1شکل

( 99)در جدول  ،ارزیابی مطلوبیت مدلبرای 

 اند.های برازش مدل ساختاری ارایه شدهشاخص

 RMRو  90/9باید کمتر از RMSEA شاخص 

باشند. همچنین سایر  90/9د کمتر از بای

بهتر  CFI و   AGFI  ،GFIهای برازش شاخص

باشد و در کل هر چقدر به  0/9است بیشتر از 

تر باشند بهتر است. با توجه به مقدار یک نزدیک

میزان این پنج شاخص مدل ساختاری از برازش 

 مناسبی برخوردار است. 
 

 

 ریهای برازش مدل ساختاشاخص .11جدول

RMR GFI AGFI CFI RMSEA 

900/9 092/9 090/9 099/9 909/9 

ذکر شده، سه معیار مهم  هایعالوه بر شاخص

( گزارش شده است. معیار 99دیگر در جدول)

 2Rهای ساختاری اساسی برای برازش مدل

زا های برونسازه تأثیراست. این شاخص نشان از 

زا )متغیرهای )متغیرهای مستقل( بر درون

به  30/9و  99/9، 90/9وابسته( دارد. مقادیر 

ترتیب مقادیر ضعیف، متوسط و قوی به شمار 

های به دست بر این اساس شاخصآیند که می

گذاری قوی همه متغیرهای تأثیرآمده نشان از 

شاخص دیگری است  2Qمعیار  .زا هستندبرون

هایی سنجد. مدلبینی مدل را میکه قدرت پیش

بل قبولی هستند باید قادر به دارای برازش قا که

های های مربوط به سازهبینی شاخصپیش

زا باشند. در مورد این شاخص مقادیر درون

نشان از قدرت ضعیف،  95/9و  95/9، 98/9

بر  (.Ghasemi, 2010) متوسط و قوی دارد

بینی زا در پیشاساس نتایج متغیرهای برون

و برازش مدل مناسب متغیر وابسته، قوی هستند 
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مدل ساختاری پژوهش را تا حدودی تایید 

یز مربوط به بخش کلی ن GOFمعیار کند. می

های معادالت ساختاری است. بدین معنی مدل

تواند که با استفاده از این معیار پژوهشگر می

گیری و بخش پس از بررسی برازش بخش اندازه

ساختاری مدل پژوهش، برازش بخش کلی را 

و  85/9، 99/9بررسی قرار دهد. مقادیر  مورد

 ,Ghasemi) دهدبرازش قوی را نشان می 93/9

ارزیابی کلی مدل با استفاده از شخص (. 2010

GOF  راهبردهای نشانگر برازش قوی مدل

 است. های پایهتوسعه ورزش

 برای متغیرهای پژوهش GOFو  2R ،2Q شاخص .11جدول

GOF 2Q 2R متغیرها 

 راهبردهای سازمانی  398/9 599/9 0/540

 راهبردهای فراسازمانی  039/9 229/9

 های پایهراهبردهای توسعه ورزشمدل نهایی  .3شکل

 

 بحث و نتیجه گیری
طراحی و اعتباریابی مدل هدف پژوهش حاضر 

پایه بود. پژوهش  هایراهبردهای توسعه ورزش

و کمی انجام گرفت.  در دو بخش کیفی

ن داد راهبردهای نشا پژوهش ی کیفیهایافته

عد اصلی های پایه در دو باصلی توسعه ورزش

بندی هستند. بعد راهبردهای قابل تقسیم

و راهبرد فراسازمانی  مؤلفه 5سازمانی متشکل از 

است. راهبردهای سازمانی شامل  مؤلفه 9دارای 

افزاری پژوهشی، نرمراهبردهای مدیریتی، مالی، 

شامل  ای فراسازمانیافزاری و راهبردهو سخت

راهبرد اجتماعی، فرهنگی و انگیزشی، راهبرد 

ای و راهبرد قانونی و دولتی بودند. در ادامه رسانه

برای برازش مدل پیشنهادی از معادالت 

ساختاری استفاده شد. بارهای عاملی نشان دادند 

های راهبردهای سازمانی، راهبرد از بین مؤلفهکه 

و از بین راهبردهای فرا  در رتبه اول افزاریسخت

رتبه اول را دارا می  ایرسانهسازمانی، راهبرد 

باشند. در نهایت مدل پیشنهادی مورد برازش 

قرار گرفت که از سطح نسبتا باالیی برخوردار 

   (.GOF=52/9بود)

های پژوهش حاضر با نتیجه یافته

های ذیل همسو و سازگار است: با پژوهش

که  Jahantabnajad etal, 2018پژوهش 
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 اجتماعی، و نتیجه گرفتند عومل فرهنگی

 انسانی نیروی اقتصادی، سازمانی، و مدیریتی

 رسانه انگیزشی و تجهیزات، و امکانات متخصص،

شنا، دو و میدانی و  هایورزش بر توسعۀ

دارند؛ با نتیجه پژوهش  تأثیر ژیمناستیک

Ramezani Nejad & Hojabri (2017)  که 

اید پیوند استراتژیک نهاد ورزش بنتیجه گرفتند 

با نهادهای بهداشت و سالمتی، اقتصاد، فرهنگ 

و نظام تربیتی در سطح حاکمیت و 

 Shafiee. با پژوهش سیاستگذاری برقرار شود

etal, 217  هایاستراتژینتیجه گرفتند که 

 و تدوین سازی، خصوصی جامع نظام تدوین

 و منابع افزایش جذب، جامع نظام اجرای

فوتبال از ضرورت تدوین  هیأت مالی باراتاعت

با  های پایه هستند.استراتژی های توسعه ورزش

که  Mozaffari etal, 2012نتیجه پژوهش 

 سطوح ورزش توسعۀ هایبرنامه تقویتدریافتند 

 علمی توسعۀ جامع نظام اجرای و تدوین پایه،

 نظام اجرای و تدوین کشور، قهرمانی ورزش

 قهرمانی و زشور سازی خصوصی جامع

 برخی از ایرسانه و عمومی روابط گسترش

 قهرمانی ورزش نظام توسعۀ راهبردهای

 Ghasemzadehهستند؛ با نتیجه پژوهش  ایران

mirkalae etal, 2011   نتیجه گرفتند که

های پایه مانند دو و میدانی به مربیان با ورزش

استعداد، حامیان مالی خوب، شیوه جذب 

ه پرورش استعدادها بستگی استعدادها و نحو

 Makoto etal, 2019با نتیجه پژوهش  ؛دارد. 

های پایه منابع که نتیجه گرفتند برای ورزش

ها، رسانه از ورزش مناسب پخش توانمند، انسانی

در مدارس از الزامات  آموزشی هایبرنامه و

 ,Zhang & Baoبا نتیجه پژوهش  هستند؛

 م در توسعۀکه نتیجه گرفتند فرهنگ مرد 2018

آموزان نقش دانش بین در پایه هایورزش

 Bergsgardبا نتیجه پژوهش  اساسی دارد؛

etal,2018  که نتیجه گرفت مسایل مادی و

 به هزینه کمک و بورسیه پاداش مانند اعطای

 هایورزش در تمام استعداد با کنندگان شرکت

تمام تیم برای پزشکی حمایت تأمین المپیک،

 ملی آموزش مرکز یک اندازیراه و ملی های

های پایه و پیشرفته در توسعه ورزش مجهز

 Hardy etal, 2017با پژوهش دخیل هستند؛ 

تجهیزات ورزش مورد نیاز و  ندکه نتیجه گرفت

یکی از نکات ضروری برای گسترش  ریزیبرنامه

  است.های پایه ورزش

مدل نهایی و کاربردی راهبردهای توسعه 

دهد که توسعه ان میهای پایه نشورزش

های پایه نیازمند پرداختن به بعد درون و ورزش

به هر شکل نقش و  است که یبرون سازمان

های پایه و پر مدال در مسابقات اهمیت ورزش

های آسیایی کامالً بازی مهمی همچون المپیک و

ت مدل بدست آمده در که مطلوب مشخص است

برای تواند به عنوان نقشه راه این زمینه می

توسعه و گسترش  .مسئولین مربوطه عمل نماید

هدفمند امکانات و نیازهای اولیه ورزش قهرمانی 

در کنار تحوالت اساسی در ساختار سازمانی و 

های پایه و به تبع آن به ی فدراسیونتشکیالت

کارگیری نیروهای توانمند، خالق و اثرگذار، یکی 

مد ترین شروط برای دستیابی به اهداف از مهم

راهبردهای  این الگو با تأکید برنظر است. 

تواند مورد توجه مسئولین سازمانی و فراسانی می

 امر ورزش قرار گیرد. 

های پژوهش حاضر عدم مطالعه از محدودیت

ی مالی و زمانی هاجنسیت به خاطر محدودیت

ابی ها با افراد مختلف و دستیمحقق بود. مصاحبه

ها نیز از دیگر هبه آنها و تعیین زمان مصاحب



     929  82، پیاپی 2، شماره 9299زمستان فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش،                        . . زادپیمانی ،حسینرامشینی رامش 

شد تا های پژوهش حاضر بود که سعی چالش

ها در زمان و مکان جایی که امکان دارد مصاحبه

هش، های پژومناسبی انجام شوند. بر اساس یافته

ر پژوهشی دیگر به مقایسه شود دپیشنهاد می

های پایه های موجود در زمینه توسعه ورزشمدل

پرداخته  در سایر کشورها با مدل بدست آمده

ت که مسئولین شود. پیشنهاد دیگر این اس

های پایه های ورزشها و فدراسیونهیات

)ژیمناستیک، شنا و دو و میدانی( در جهت 

بکارگیری راهبردهای شناسایی شده در سطح 

سازمان و برون سازمان احتمام ورزند و از این 

های پایه و طریق بتوانند در جهت توسعه ورزش

افزایش سطح سالمت عمومی و در نتیجه آن 

ای گام بردارند. تقویت ورزش قهرمانی و حرفه

همچنین با توجه به رتبه اول راهبردهای سخت 

ای نسبت به سایر افزاری و راهبردهای رسانه

راهبردهای شناسایی شده موثر بر توسعه 

های پایه پیشنهاد می شود که مسئولین و ورزش

 اجرایهای پایه در جهت لیان ورزشمتو

توسعه ای خود به این رتبه ها توجه  هایبرنامه

نمایند و بر طبق نیاز موجود ابتدا در بخش 

سخت افزاری اقدام به تهیه و تکمیل فضاها و 

تجهیزات مورد نیاز و منطبق بر میزان تقاضا 

اقدام و به طور موازی نیز اقدامات ترویجی در 

رغیب ها را در جهت افزایش آگاه سازی و ترسانه

ها در جامعه را به گرایش به این ورزش

ریزی نمایند و سپس به اجرای سایر برنامه

راهبردها با توجه به رتبه نمایند. استفاده از 

 هایبرنامهای با هدف پیشبرد تبلیغات رسانه

ها و افزایش حق پخش ای، حمایت رسانهتوسعه

ای با های رسانههای پایه، تدوین برنامهورزش

های رسانی و تدوین برنامهآموزش و اطالعهدف 

ای با هدف ترغیب جامعه به مصرف رسانه

 های پایه از دیگر پیشنهادهای دیگر است.  ورزش
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to design and validate the basic sports 

development model.  

Methodology: This research adopted a combining qualitative and quantitative 

approaches and is considered applied research in terms of purpose. The statistical 

population of the qualitative section consisted of experts related to basic sports in 

2019, where a targeted sampling method was used to select 35 were out of that 

subset of individuals. The quantitative section consisted of club managers, Age-

class coaches of basic sport (333 individuals) from which 181 were selected as 

the sample size based on the Morgan table using random sampling. Interviews 

were used as the research tool in the qualitative section and a questionnaire 

containing 2 dimensions and 63 items was used in the quantitative section. The 

validity of the tool was confirmed through the Convergent Validity parameter and 

Cronbach alpha coefficients of reliability (80/0). Qualitative data analysis was 

done using the content analysis method and descriptive statistics and inferential 

statistics were used to answer research questions, assisted by SPSS software and 

LISREL. 

Findings: Qualitative findings of the research into the formation of two central 

dimensions, organizational strategies with 5 components and transnational 

strategies with 3 components led to the following major themes of basic sports 

development strategies. It has also been shown by the research Model-Fit test that 

the overall evaluation of the basic sports development strategies has a strong and 

desirable rating (GOF=54/0).  

Conclusion: The final model can be used by sports policy officials and managers 

towards the development of basic sports.  
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