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Abstract 
Sports development should be in line with better design and more effective ways to 

promote and increase interest, participation and performance in sports. For the 

development of any country and organization, it is necessary to have a suitable model 

in accordance with the economic, cultural, social and political conditions of that 

country and organization. Karate is one of the promising sports in winning a medal in 

the upcoming Olympics. Therefore, the purpose of this study was to design a 

developmental model of the environmental factors of the karate championship sport 

of the Iran. This study was mixed exploratory research which was done in two steps: 

The first phase (qualitative phase) was a qualitative study using grounded theory 

method. The participants of the study were selected among the experts in the Karate 

field of the country selected through the snowball sampling technique. The data were 

collected using deep and semi-structured interviews. Then, the data resulted from 

twenty interviews were encoded and analyzed through grounded theory method. The 

data were analyzed through open, axial and selective coding. The second phase of the 

study (quantitative phase) was done quantitatively using the structural equation 

modeling method. For this purpose, 21 items of the questionnaire were used based on 

the model of sport for all in Iran (derived from the qualitative phase of the study). In 

this phase, the samples were selected using the stratified random sampling method 

and 278 participants were selected based on Morgan table. They included the Iranian 

athletes, coaches, and sport staff involved in Karate Premier League. The data were 

analyzed through exploratory and confirmatory factor analysis and the structural 

equation modeling using LISREL software. The results showed the special role of 

cultural, social, economic, political, international and environmental factors in 

providing a suitable contextual for the development of the karate championship sport 

of the Iran. The results of the present study pointed out the environmental factors and 
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its priorities for proper planning of managers in order to achieve the desired level of 

development of Iranian karate championship sport. 

 

Keywords: Developmental Model, Championship, Environmental Factor,  Karate 

Sport 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
 Sports development includes structures, systems, opportunities, and 

procedures that enable people to participate in sports, so they can proceed to 

their optimal performance level (Schulenkorf, 2017, 1). The main goal in 

choosing a domestic model to develop sports is its coordination with 

economical, cultural, social and political circumstances of the country and its 

focus on national and regional potentials and championship records of various 

sports. Houlihan (2001), Scheerder (2008) and Wicker (2009) insist on social 

classes and circumstances, Xiong (2007) and De Liu (2009) persist in 

economical issues and Rowe (2009) focuses on how politicians’ attitudes 

impact the participation in sports. Upgrading the rank of Iran in Japan 

Olympics is the first goal in the 6th economical, social, and cultural 

development plan and policies of resistance economics set by Supreme leader 

of Iran. Unfortunately, the previous studies have not presented a model for 

developing the Karate sport in Olympics. Thus, the present study intends to 

design a model to develop environmental factors which are effective in 

ptomoting Karate Championship in the country.  

 

Materials and Methods 
Corbin and Strauss (1990;1998) have introduced inductive production 

procedures of theory by qualitative method with very exact data analysis. This 

study had a mixed (a combination of qualitative and quantitative) design and  

the reseach method was sequential-exploratory  with regard to an applied, field  

study. In the qualitative phase, the research tools consisted of semi-structured 

interviews. 

The research sample included 20 academic experts from experienced 

university sport trainers and professors in Karate sport, managers of Karate 

Federation and professional mentors of Iran national team. However, in the 

quantitative phase, the research population included 1034 exports among 

managers, experts, mentors, judges, Karate male and female athelets 

participated in Iran Karate league, faculty members of universities, Ph.D. and 

MSc students who had carried out studies in this field, of which a sample size 

of 278 were chosen based on Morgan table. Then, with the help of 45 

sportsexperts in the relevant field, the content validity and construct validity 

were confirmed through confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha 

and factor validity (model fit). The reliability of the questionnaire was 
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calculated by Cronbach alpha = 785.0.  The data analysis in the qualitative 

phase was through the grounded theory. The statistical procedures 

(Frequencies, Percentages, Means, Standard deviations) were computed 

through SPSS software version 24. The data analysis in the quantitative phase 

was computed through the structural equations statistics and hierarchical 

regression coefficient by PRELIS in order to create an a symptotic covariance 

matrix which was used as an input next to the sample variance-covariance 

matrix in LISREL.The confirmatory factor analysis was also performed on the 

variance-covariance matrix. 
 

Findings 
The results of data analysis showed that by comparing the obtained codes, all 

the resulting structural codes can be placed in six main components: 

International environment (International-related organizations and Sports 

events), Political environment (Attitudes of government officials, Political 

parties, Extra-sectoral documents and Sectoral documents), Environment 

(Natural spaces and Climate), Social environment (Demographic texture, Life 

style, Social security and Mass media), Economic environment (Expensivness 

and inflation rates, Unemployment rate, Income, Investment rate, Economic 

Growth), and Cultural environment (Beliefs and assumptions, Values and 

norms,  Speech, Behavioral and physical artifacts). 
The analysis of the results showed that in the first phase, the model was 

approved and the data fitted the model well. 

Determining the relationships among the levels of the proposed model in the 

qualitative phase of the research was tested by the structural equation 

modelling. 

The results obtained from 278 questionnaires were analysed by using LISREL 

confirmatory factor analysis. The factors predicted the influencing 

environmental factors. The results revealed that the regression coefficient of 

environment level is yet the most significant at the level of P≤ 01/0 , affecting 

the environment level.  

In fact, it can predict % 67 of environment level. In the second level, economic 

environment effects the environment and it can increase its prediction to %10 

as this increase is statistically significant in the level of (P ≤ (01/0 ). In the third 

level, the political-legal environment level effects the environment which can 

increase the prediction to % 2. In the fourth level, biological environment with 

the increase of %1 of R2 and in the fifth level with the increase of %1 of R2 

and in the sixth level, international environment with the increase of %1 for 

R2 for the predictions of the environment. 
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Figure - Coefficients of predicting the path of influential factors at the 

environmental level 

 

Conclusion 
 The most important factor in this level is social environment, which is aligned 

with the results of Scheerder (2008) and Laakso et.al (2008).  

 Next, economic environment is also considerable. Xiang (2007), Laakso et.al 

(2008) and Wicker (2009) associate it with economical problems and how it 

affects participating in sports. Andreff (2001) persists on the deep relationship 

between economic and sports growth level in developing countries. 

The third significant factor is the importance of political environment. Senior 

politicians’ attitude and developing national strategic plans in promoting 

public sports were evident in the studies of Xiang (2007) and Rowe (2009).  

Governments intervene in different aspects of sports by setting policies and 

legislations in land use, building sport venues and controlling aggression. 

The next remarkable factor is the environment. Aligned with many 

international researches such as Xiang (2007), Laakso et.al (2008). and De Liu 

(2009), there is a persistence on using natural spaces, squares and parks and 

using specific climate during the year. 

The fifth factor is cultural importance. Xiang (2207), De Liu (2009) and 

Scheerder (2005) highlighted culturalising for the increase of people 

participation in sports. 

And the last important factor is the importance of international environment, 

meaning that international organisations in field of WKF sports can affect 

people participation by holding international events. 

This model is a simple display of Karate structure, and there is hope that 

mentors of Karate review the environmental factors included in this study, and 
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in case of development of operational infrastructure, we will see a remarkable 

growth in the heroic sports field. 
 

Keywords: Developmental Model, Championship, Environmental Factor,  
Karate Sport 
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 مقالة پژوهشی

 1ایران  ۀورزش قهرمانی کارات  محیطیعوامل  ۀتوسعالگوی  طراحی
 

 3، محمد نیکروان 2 محمد باتوانی ،1پورحمید فروغی 

 

 بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایران گروه تربیت   .1

  )نویسنده مسئول(   رانیبروجرد، ا  ،ی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالم  یبدن  تیگروه ترب .2

  ران یا  ،بروجرد،یواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالم  ،یبدن  تیگروه ترب  ،یورزش  تیریمد.  3
  

05/1400/ 06تاریخ پذیرش:                          09/01/1400تاریخ دریافت:     
 

 هچکید

ارتقا و افزایش عالقه، مشارکت و اجرا در    مؤثرتر  هایروشتوسعه ورزشی باید در راستای طراحی بهتر و  

مناسب و متناسب با شرایط اقتصـادی،    یداشتن الگو  ، بـرای توسـعه هـر کشور و سازمانی  ورزش باشد.

امیدهای کسب  کاراته یکی از  فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی آن کشور و آن سازمان ضروری است.  

ورزش    محیطیتوسعه عوامل  الگوی    طراحی  ،هدف این پژوهشبنابراین  ؛  روستمدال در المپیک پیش

تحقیقی آمیخته اکتشافی بود.    ی هاطرحاین مطالعه به روش ترکیبی و از نوع    بود.  ایران  قهرمانی کاراته

اول به روش  )  مرحله  با  که    بود  بنیاددادهکیفی(  مرتبط  کاراته   موضوع پژوهشافراد  و خبرگان ورزش 

 میق از طریق مصاحبه عسپس   شدند.انتخاب  برفی  گلوله هدفمند و با استفاده از تکنیک صورتبهکشور  

به روش  مصاحبه    20  های حاصل ازدادهدرنهایت،    .شد  پرداخته  هادادهآوری  به جمع  ساختاریافتهو نیمه

ی(  کم  )  مرحله دوم  .شدند  لیتحل  و  هیتجزبنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی  داده

برگرفته از    ایهگوی  بیست و یک  ةاز پرسشنامبا استفاده    کهساختاری بود    تسازی معادالبه روش مدل

این    هاآزمودنی  .شدانجام  کیفی    بخش که   دردسترسگیری  نمونه  صورتبه  مرحله در  شدند    انتخاب 

  278  ، حجم جامعه مدنظر  با توجه به  بودند.  ایرانکاراته    لیگ برتر  اندرکاران دستمربیان و    ورزشکاران، 

با و مدل معادالت ساختاری    یدییتأتحلیل عاملی  با    اهداده   .نفر براساس جدول مورگان انتخاب شدند

 ، عوامل فرهنگی ویژه  نقش  دهندهنشانترتیب  به نتایج    .شدند  لیتحل  و  هیتجز  للیزر  افزاراستفاده از نرم

اقتصادی، سیاسی،   و زمینه   آوردن فراهم   منظور به   زیستو محیط  المللنیباجتماعی،     مناسب  محیط 

را   آن  هایاولویتو  محیطی  عوامل    ، حاضرنتایج تحقیق    .بود   کاراته ایران   توسعه ورزش قهرمانی    برای

 دستیابی به سطح مطلوب توسعه ورزش قهرمانی کاراته ایران  منظوربه مناسب مدیران  ریزی  برنامه   رایب

 .کردنشان  خاطر
 

 .کاراته  ورزش،  یانهیزمعوامل  قهرمانی، ، ی توسعهالگو  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
  شودمیتالش    ها آنکه از ترکیب    شود می، فرایندها و اقداماتی گفته  ها سیاستتوسعه ورزش به  

توسعه ورزش مشتمل بر ساختارها،  و تجارب ورزشی برای همه افراد جامعه به وجود آید.    هافرصت

و فرایندهایی است که افراد را قادر به مشارکت در ورزش تا رسیدن به سطح    هافرصت،  ها سیستم 

و    تأمین  ساززمینه   عنوانبهتوسعه ورزش    .(1،  2017،  1)اسچولنکورف   کندمیعملکرد مطلوب  

در   البته  ؛آید میتوسعه ملی به شمار    هایبرنامهتربیت نیروی انسانی سالم و تندرست، بخشی از  

  های برنامهو در    1404اسالمی ایران در افق    جمهوری  اندازچشمکالن سند    های گذاری سیاست

پایه رشد    (. 260،  2020قرار گرفته است )میرزائی کاالر و همکاران،    مدنظرتوسعه کشور،    سالهپنج

،  هاسیاستدر هر کشور است؛ به همین دلیل باید    ایحرفه ورزشکاران نخبه، رشد و توسعه ورزش  

  نژاد را به کار گرفت )رمضانی  ها آنرا شناخت و    ایحرفه ، ساختارها و فرایندهای ورزش  ها برنامه

میالدی باید برخی از عوامل سازمانی و مدیریتی مرتبط   بیست و یکم قرن  در  (. 2017و هژبری، 

  هایفدراسیون ها و  رکشو   مدنظر بیشترتوسعه ورزش بیشتر درک و شناسایی شود و این موضوع    اب

توسعه    آمیزموفقیت( عناصر حیاتی برای تحقق  2016)  2ولتی و کوهنورزشی قرار گرفته است.  

را   ارتباط    ریزیبرنامهورزش  و    هایسازماناستراتژیک،  ملی  مشخصایمنطقه ورزشی  کردن ، 

نفعان و ارزیابی مستمر ، کار تیمی ذیایمنطقهورزش ملی و    هایسازمان  هایمسئولیت و    ها نقش

درباره توسعه   هایی چالشهنوز    ، رسدمیبه نظر  یندهای توسعه ورزش بیان کردند.  ااز اجرای فر

وجود دارد و    گذاریسیاستدر سطح    نیازپیشپشتیبان و    هایمؤلفهحمایت از    یژه وبهورزش و  

(.  3،  2011آن طراحی و تجربه نشده است )عیدی و همکاران،   با  یندهای متناسباساختارها و فر

ارتقا و افزایش عالقه،    مؤثرتر  هایروشتوسعه ورزش باید در راستای طراحی بهتر و    ،طورکلیبه

ی  بخشی از توسعه ورزش با مفهوم توسعه ورزش قهرمان  ،هرحالبهمشارکت و اجرا در ورزش باشد.  

ورزشی برای استعدادیابی و    هایسازمانت بین  برقا   تازگی بهو پرورش نخبگان گره خورده است.  

   شده است. شدیدترجذب ورزشکاران نخبه 

  ها دولتبسیار اهمیت دارد و    ها دولتمانند ورزش قهرمانی برای    ایحرفه در ورزش    گذاریسرمایه

هزینه    هایسازمانو   بسیار  قهرمانی  سطح  باالترین  به  رسیدن  برای  برخی  .  کنندمیورزشی 

  نظر  به.  اند شدهدر سیستم ورزش قهرمانی موفق    زیاد  گذاریسرمایهدلیل  اروپایی به  هایدولت

استراتژیک و تدوین سیستم تربیتی ورزشکاران نخبه و    یحاضر اتخاذ رویکرد  در حال  ،رسدمی

است که    هایی یافتهالگو سلسله   یا مدل    اجباری و الزامی شده است.  ها دولت  بیشتربرای    ،ممتاز

 عنوان به  ؛پذیردمی  قتیحق  عنوانبهرا  مربوط به آن    هایپدیده  ،ادراک از موضوع  تبعبهمحقق  

 
1. Schulenkorf 

2. Welty & Cohen  
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  های یت مسئولو    ها نقشمختلف با    نفعانیذبرپایه همکاری بین عامالن یا    یاشبکهمدل    ،نمونه

ورزشی    مؤسساتملی، کمیته ملی المپیک،    هاییون فدراسمختلف قرار دارد و نقش اصلی برعهده  

وزارت   پوشـش معاونـت ورزش قهرمـانی   زیر  هایفدراسیون   مدارس است.  هاییستمسدولتی و  

حضور موفق در مسابقات قهرمانی    ویژهبهحوزه قهرمانی و    برعمده فعالیت خود را    جوانان  وورزش  

  دارند   تأکید   هایی فعالیتچنین    بر و    اند کرده  متمرکزآسیایی    هایبازی، جهانی، المپیـک و  ایقاره

با مشارکت    هایسیاست  ها دولتبهتر است    (. 15-14،  2016)کشاورز،   را    هایسازمانورزشی 

و   هاسیاستنفعان در زیرا از این طریق مشارکت ذی به کار گیرند؛ ورزشی، متخصصان و مدارس 

و همکاران،    1)یانگ   شودمینیز بیشتر    ها آن و احتمال موفقیت    یابد می  افزایشورزش    هایبرنامه

مدل53،  2018 شناخته مدل از  یکی (2005)  همکاران و 2مول (.   رویکرد در شدههای 

 ،همگانی ،پرورشی بخش )ورزش برای چهار را مدلی این پژوهشگران است. ورزش به مراتبیسلسله 

 تعیین  هاورزش  از هرکدام میزان گستردگی یادشده، مدل در  اند.شده متصور ای( و حرفه قهرمانی

 قرار ایحرفه  آن ورزش  رأس در  و  )آموزشی(  تربیتی و تعلیم ورزش  قاعده هرم، در است. شده

 از تعداد هرم، رأس به شدنک نزدی با و است مربوط هرم قاعده  به شرکت سطح بیشترین  دارد.

دیگر،شودمی کاسته  ورزش در کنندگانشرکت منظر  از   تعداد آموزشی، ورزش بخش در . 

 ورزش گسترش که کندمی مدل ادعا  این است. بیشتر ای،حرفه  ورزش در بوده و تماشاچیان کمتر

 گسترش در صورت شد. خواهد عموم  مشارکت  افزایش سبب آن ورزش همگانی، از پس و  آموزشی

معموالً  آن را تماشا کنند.   باید اغلب و کرده شرکت آن توانند درمی  کمتری افراد ای،حرفه  ورزش

های کاربردی بررسی شود که با عنوان مدلچند شیوه و فرایند برای تربیت ورزشکاران دنبال می

تابع سیاستسازی نشدهاند که کامالً بومیشده و سازماناند و  های  های ورزش قهرمانی دولت 

دهد،  بررسی ابعاد نظری توسعه ورزش قهرمانی و کاربرد آن در ورزش نشان میورزشی هستند.  

دو رویکرد توسعه از باال به پایین و از پایین به باال در ایران وجود دارد. اساس این دو رویکرد نیز  

(  1388-1384ساله چهارم توسعه )پنج  مراتبی مشارکت ورزشی است. بر برنامههای سلسلهمدل

شد؛ تا جایی    بدنی تأکید بیشتریهای سه دوره قبل توسعه ورزش و تربیتدر مقایسه با برنامه

عنوان یک موضوع فرهنگی در بدنی به( ورزش و تربیت1394-1389که در برنامه پنجم توسعه )

اسالمی )فرهنگ  اول  پژوهش-فصل  )مرکز  شد  گنجانده  اسالمی،  ایرانی(  شورای  مجلس  های 

و  2008 کشـور  فرهنگـی  و  اجتمـاعی  اقتصـادی،  توسـعه  ششـم  برنامـه  تدوین  همچنین   .)

العالی(  های اقتصاد مقـاومتی توسط رهبـر معظـم انقـالب )مدظلهآن بـا ابالغ سیاست  زمانی هم

گیری منظور توسعه بخش ورزش و جوانان و بهرهگیری وفاق ملی بهفرصـتی مناسـب بـرای شکل

 
1. Yang 

2. Mull 



 173                                                   ... ورزش قهرمانی یطیعوامل مح ةتوسع یالگو یطراح: پوریفروغ

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

رود که ارتقای رتبه کشور از آثار مثبت اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه به شمار می

های المپیک ژاپن، نخستین هدف کمّی این برنامه در بخش ورزش در فصل پنجاه و نهم  یدر باز

و  بودجه کشور،   برنامه  از طرفی، کشورهای مختلف ضمن 2019قرار گرفته است )سازمان   .)

های مالی بر توسعه  حمایت از ورزش همگانی، از طریق فرایندهای ویژه استعدادیابی و حمایت

های مختلف مانند مدل متمرکز، مدل باشگاهی،  اند که از طریق مدلکز شدهای متمرورزش حرفه 

ای برای ها و کشورها از سیستم ویژههریک از سازمانشود.  ای و مدل فردی دنبال میمدل شبکه

(. نکته بسیار مهم در انتخاب  253،  2017نژاد و هژبری،  کنند )رمضانیجذب ورزشکار استفاده می

داشتن مدل مناسب و متناسب با شرایط اقتصـادی، فرهنگـی، اجتمـاعی  وسعه،  مدل بومی برای ت

های  ای و همچنین سوابق قهرمانی رشتههای ملی و منطقهو توجه به ظرفیت  و سیاسـی آن کشور

 (،2005همکاران ) و خاکی آفرینش (،2009همکاران ) و غفوری  مطالعاتمختلف ورزشی است.  

  2اسچیدر تایکوم وان (،2001) 1هولیهان (،2009)و همکاران (، غفرانی 2007اربطانی ) روشندل

، مطالعات  اجتماعی طبقات و ( به شرایط2009)  4ویکر  ( و2008و همکاران ) 3الکوزو (،2008)

 5زیانگ (،2009)رحمتی  (،  2007)  و فکور  ممتازبخش (،  2002مظفری ) (،2001)اسماعیلی  

 مداران( به نگرش سیاست2009) 7اقتصادی و مطالعۀ رو مشکالت به (2009)  6لیو   دی و(  2007)

ویژه اینکه برخی کشورهای حاشیه دریای خزر به  دارند؛ تأکید ورزش در مشارکت بر آن تأثیر و

های ورزشی هستند. به نظر  شدن به رقبای جدی ایران در رقابتفارس نیز در حال تبدیلو خلیج

تواند برای توسعه مراتبی مول نمیای قرار دارد که مدل سلسلهشرایط ویژهرسد، کشور ما در  می

توسعه ورزش از ارکان   1404انداز  ویژه اینکه در اسناد باالدستی سند چشمکشور مفید باشد؛ به

شود. از یک طرف، امکانات و شرایط الزم برای توسعه فرهنگی است و با رویکرد تربیتی دنبال می

های  ان آینده فراهم نشده است و از طرف دیگر، ورزش کشور عمدتاً توسط بخشتربیت ورزشکار

ها در فرایند استعدادیابی مشارکت کمتری  شود )مدل تقریباً متمرکز( و باشگاهدولتی مدیریت می

های کلی توسعه ورزش چون  (، به سیاست 1404سالۀ کشور )افق  انداز بیست دارند. در سند چشم

ویژه جوانان اشاره  بدنی بین عموم مردم و بههای تربیتو گسترش فعالیت  کردن ورزشهمگانی

به و  است؛  شده  نگریسته شده  فرهنگی  توسعه  ارکان  از  یکی  نادیدهعنوان  رویکرد  البته  گرفتن 

های خاص و بلندمدت  گذاری سازی و سرمایهگرا سبب شده است که خصوصیاقتصادی و نخبه
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توان ورزشکاران نخبه و بسیار مراتبی نیز میبدون عبور از این مسیر سلسله کندی پیش رود.  به

 ای تربیت کرد و از طرفی نیز ممکن است مشارکت توده مردم در ورزش همگانی همیشهحرفه 

( بیان کردند، برای 2010و همکاران )  1بیلی سبب پرورش ورزشکاران نخبه و سطوح باال نشود.  

شناختی، توسعه مشارکت افراد در ورزش به عواملی مانند منظرهای بیولوژیک، اجتماعی و روان

 اهمیت رسد،می نظر بههای فردی و نتایج باید توجه شود.  توانمندی افراد، عوامل محیطی، ویژگی

 ایران فعلی وضعیت از برآیندی سطح این در حقوقی-و سیاسی اقتصادی و اجتماعی هایمحیط

 امید حقوقی-سیاسی و اقتصادی اجتماعی، های مناسبزمینه  ایجاد بدون دهد،می نشان و باشد

 نظر در مزایایش، تمام با ورزش در مشارکت نیست؛ زیرا مردم میان در ورزش توسعه به چندانی

 امروز جامعه در زندگی هایاصلی فعالیت مراتب در و شدهاست   قلمداد تجمالتی کاالیی مردم

باید به نیازها، عالیق و انتظارات    (؛ بنابراین136،  2012رود )صفاری و همکاران،  نمی شمار به

دهندگان  راستای توسعه مربیان و ورزشکاران، ارائه کنندگان توجه شود و مسیرهای هممشارکت

تعیین مدل توسعه عوامل    ؛ بر این اساس،دها مدنظر قرار گیرها و...( و امکانات و زیرساخت)باشگاه

های ورزشی که  آن دسته از فدراسیون ویژه  ای خاص کشور و به محیطی با توجه به عوامل زمینه 

بـراساس    رسد. ضروری به نظر می  های آسیایی و المپیک حضور دارند،ها در بازیهای آنرشته 

های ورزشی، توجه به بعد قهرمانی و نیز توسعه و رواج  مأموریت، وظایف و اساسنامه فدراسیون 

های ورزشی عه از وظایف مهم فدراسیون های متبوع ورزشی در سطح ملی و در بین آحاد جامرشته 

 (. 41، 2009است )سجادی، 

درستی تدوین کنند و فرایندها و مسیرهای مناسبی  های توسعه ورزش را به نفعان استراتژی اگر ذی

مندان را ارائه دهند، پیامدهای توسعه ظهور خواهند کرد که شامل افزایش میزان مشارکت عالقه

و رویدادهای  و  مسابقات  آن در  انتقال  و  استعدادها  شناسایی  )رشد(،  ورزش رزشی  به سطح  ها 

ها به ورزش )حمایت(، افزایش ، افزایش آگاهی و عالقه والدین و خانواده(قهرمانی )استعدادیابی 

رخ عمومی(، توانایی جذب منابع مالی برای ورزش )پشتیبانی  آگاهی جامعه و عمومیت ورزش )نیم

ها و رویدادهای ورزشی )ورزش همگانی و قهرمانی( و عملکرد  قابتنفعان(، برگزاری مداوم رذی

رضاخانی طالقانی و همکاران   .(2020شود )میرزائی کاالر و همکاران،  موفق )پیشرفت ورزشی( می

عوامل اقتصادی، اجتماعی  ( با بررسی مدل توسعه ورزش شنا در ایران گزارش کردند که  2020)

ورزشی در سطوح کالن، متوسط و خرد در توسعه رشته ورزشی و فرهنگی، سیاسی، فناوری و  

( با بررسی مدل موانع توسعه ورزش جودو ایران  2021ند. امیری و زردشتیان )شنا در ایران مؤثر

که   کردند  زمینه گزارش  علّی،  مداخلهشرایط  و  میای  ایران گر  جودو  توسعه  موانع  بر  توانند 

ها بر پیامدها تأثیر  و استراتژی  ها  ه جودو ایران بر استراتژی تأثیرگذار باشند. همچنین موانع توسع
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عنوان »2020. میرزائی کاالر و همکاران )معناداری دارد با  پژوهشی  طراحی مدل توسعه ( در 

استراتژی ورزش دانش نتایج رسیدند که  این  به  ایران«  اثر آموزی  ها، فرایندها و مسیرها دارای 

معنا و  پیامده مستقیم  بر  ذیدار  عامل  و  هستند  توسعه  استراتژی ای  طریق  از  نیز  بر  نفعان  ها 

نشان داد، در مدل توسعه ورزش برای (  2016کشاورز )پیامدهای توسعه اثر دارد. نتایج پژوهش  

-های ورزشی، یازده عامل مدیریت، تفریحی، خانواده و دوستان، آموزشی، رسانههمه در فدراسیون 

ها  ها و جشنوارهی، کنترل و ارزیابی، انگیزش، یادبودها و ارزشای، داوطلبی، فرهنگی و اجتماع 

برای توسعه ورزش در کشورهای مختلف تجربه شده  همچنین مدل  .وجود دارد های مختلفی 

در مدل توسعه ورزش ایتالیا مواردی مانند بهبود عملکرد، افزایش دانش فنی،  است؛ برای مثال،  

های سنی  های ورزشی، توجه به مشارکت گروهداد باشگاهافزایش ارتباطات اجتماعی، افزایش تع

های مختلف برای تقویت سطح ارتباطات در جامعه مدنظر قرار گرفته به ورزش و تشکیل گروه 

کند که در  ( نیز تأیید می2013)  2های پژوهش هیلتون(. یافته2011،  1است )آچینی و مارچیونی

ع  بـه  اسـت  توسعه ورزش ضـروری  افراد در تدوین مدل  مانند جامعه، سطوح مشارکت  واملی 

های دولتـی، خصوصی و همچنین نیروهای ای، ملـی و فراملـی، بخشسـطوح محلـی، منطقه

(، در مدل توسعه ورزش 2013و همکاران ) 3های پژوهش چنداوطلب توجه شود. براساس یافته

کیف ورزشی،  اماکن  وضعیت  کیفیت خدمات،  ماننـد  عـواملی  و تایوان  کارکنان، محصوالت  یت 

   ونقل و مدیریت عملیاتی وجود دارد.کاالهای ورزشـی، وضـعیت ترافیـک و حمل

طورکه مطالعه پیشینۀ پژوهش نشـان داد، بسـیاری از کشـورها بـرای توسعه ورزش کشور همان

منجر  ها به رونق ورزش در آن کشورها  کنند که استفاده از آنخود از الگوی خاصی استفاده می

شده در سایر کشورها موجب موفقیـت ورزش شده است. نکته مهم این است که الگوهای استفاده

در آن کشورها شده است، اما توسعه ورزش در هر کشور و رشته ورزشی مستلزم الگوی مناسب  

توان پذیرفت که دقیقاً آن الگوها در ایران نیز کارایی الزم را خواهـد داشت؛  خویش است و نمی

حوزهچ در  ازجمله  ایران  محیطی  وضعیت  زیرساختراکه  اجتماع،  اقتصاد،  فرهنگ،  و  های  ها 

رسد برای توسعه ورزش  ها با سایر کشورها متفاوت است. با توجه به این مبانی، به نظر میسیاست

ایران، ابتدا باید پیوند استراتژیک نهاد ورزش با نهادهای بهداشت و سالمتی، اقتصاد، فرهنگ و  

های  گذاری برقرار شود و سپس با یادگیری سیاستام تربیتی در سطح حاکمیت و سیاستنظ

نژاد و  های کاربردی و متناسب ایران به کار گرفته شود )رمضانیورزشی و الگوسازی بومی، مدل

برای رونق رشته 2017هژبری،   بنابراین  از مدل  (؛  ایران ضروری است  های مختلف ورزشی در 
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مطالعات الگویی برای توسعه فردی و محیطی ورزش  متناسب با شرایط ایران استفاده شود. در  

  کاراته ارائه نشده است.

مچون ههای ورزشی است و قهرمانان بسیاری  ترین رشته در ایران یکی از پرجمعیت کاراته  امروزه  

اند.  به کاراته دنیا معرفی شدهزاده و...  زاده، عموزاده، برادران باتوانی و روحانی، گنجعباسعلی، مهدی

استان تمام  رشته در  این  بیشتر شهرستاندر حال حاضر  در  و  است  فعال  های های کشورمان 

کنون الگویی ارائه  تا (؛  2020های کاراته وجود دارد )باتوانی و همکاران،  ها و باشگاه کشور، هیئت

ها و اهداف مصوب ورزش قهرمانی کاراته را  توان سیاستمبنی بر اینکه چگونه می  ،نشده است

ها  تحقق بخشید و برای تحقق این اهداف در فدراسیون کاراته باید بر کدام محورهای توسعه، برنامه

های  طور خاص استراتژی هشود که برو این مسئله مطرح میازاین  .ها تأکید بیشتری شودو فعالیت

های قهرمانی کشور چگونه است؟  قهرمانی رشته کاراته در ورزش  راهبردی محیطی توسعه ورزش

بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، تدوین الگوی توسعه عوامل محیطی ورزش قهرمانی کاراته  

ترتیب اهمیت  عوامل تأثیرگذار بر سطح محیطی بهسؤال اساسی پژوهش عبارت بود از:    کشور بود.

کدام ایران  کاراته  قهرمانی  ورزش  آندر  براساس  و  ورزش  اند  محیطی  عوامل  توسعه  الگوی  ها 

 قهرمانی کاراته ایران چگونه است؟ 

مدل برپایه  علم  دادهجوهره  نه  است،  فراگیر  دادههای  پراکنده.  برهای  توانند  مدل می  اساسها 

سازی از فراگردهای اجتماعی،  مدل(.  139،  2012و همکاران،  کشف، تبیین و تعبیر شوند )صفاری  

به لزوماً  را  اجتماعی  نمیجهان  معرفی  کامل  میطور  دست  به  ابزاری  اما  درک  کند،  که  دهد 

آسان را  آن  اساسی  و دستوم،  تر میسازوکارهای  )نصیری  راستا، 160،  2020کند  (. در همین 

اتکا و دارای مصداق عینی برای توسعه عوامل محیطی ورزش کاراته در ایران، فقدان مدلی قابل

 منظور دستیابی به ساختار چنین مدلی در کشور ایجاد کرد.  ضرورت انجام این پژوهش را به

 

 ژوهش  پ روش
  پژوهش کیفی استدر  شده  های شناختهروش ها )مبتنی بر زمینه( یکی از  ه نظریه برخاسته از داد

  ، 1990)  2و کوربینکردند. اشتراوس  معرفی    ( 1967)  1س وکه برای نخستین بار گلیزر و اشترا

تولید استقرایی نظریه در روش کیفی با اتکا به بررسی دقیق    هایبه معرفی رویه  ( نیز بعدها1998

ها  روش نظریه برخاسته از داده  ، نظران پژوهش کیفیاز منظر صاحب  .ها پرداختند  و منظم داده 

هایی  شده برخاسته از دادهنظریه تدوین  وگستری است  پردازی و نظریهروشی استقرایی برای نظریه

به  که  نظاماست  بهشکل  و  هممند  میصورت  تحلیل  و  گردآوری  همانشوندزمان  که  ؛  گونه 

 
1. Glaser & Strauss 

2. Corbin 
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نظریه مبتنی بر زمینه این است بودن  منظور از استقرایی  ،کندنشان می ( خاطر  2002)  1گولدینگ

گردآوری ۀ  شده درنتیجبلکه نظریه تدوین  ؛شودکه در این روش به آزمودن فرضیه پرداخته نمی

دادهو تحلیل هم زاییده می  هازمان  یا  این  شودروییده  استفاده می.  شود که  روش در شرایطی 

روش  (.  9،  2011محمدی،  )نوری و مهر  هدف مطالعه تدوین، تعدیل یا اصالح یک نظریه باشد

-و طرح انجام آن از نوع متوالی  اکتشافی )کیفی و کمی(-های ترکیبیپژوهش از نوع پژوهشاین  

این  در  گیری  . ابزار اندازهصورت میدانی انجام شدو به لحاظ هدف کاربردی بود که به  اکتشافی 

پیشنهادی   محیطی احتمالیعوامل    .بودساختارمند  و نیمه مصاحبه عمیق  در بخش کیفی    پژوهش

همچنین عوامل محیطی توسعه ورزش   الملل و بیندر ادبیات داخلی و  کاراته    مرتبط با ورزش

( که می توانست جامعه آماری را برای بیان نظرات خود  2012همگانی ایران )صفاری و همکاران،  

از.  تسریع کند، استفاده شدند   کاراته ورزش یهاتیالفع و زمینه  بستر محیطی، سطح منظور 

ورزش محیطی سطح است. جایگاه ایران کاراته در مدل   نیترمهماست.   برخوردار خاصی  از 

 یانه یزماست. سطح   سطوح سایر سطح در مقایسه با این قدمت و وسعت سطح،  این ویژگی

اهرنجانی  )میرزاییدارد   متقابل رابطه آن و با دهدمی تشکیل را ورزش محیطی شرایط  و عوامل

طور دقیق بررسی، تأیید، تعدیل  . این عوامل توسط جامعه آماری بخش کیفی به(2002امیری،   و

ها به عوامل اثرگذار محیطی افزوده شد تا درنهایت عوامل  یا رد شدند و موارد مدنظر توسط آن 

نهاده شدند.   بنیاد  کاراته  قهرمانی  رشته  با  متناسب  آمجاممحیطی جدیدی  در تحقیق  اری  عه 

بدنی دارای کتب و مقاالت علمی در زمینه رشته تربیتعلمی  تئ اساتید و اعضای هی،  بخش کیفی 

ایران   کاراتهو مربیان خبره تیم ملی    کاراتهفدراسیون    نظرانصاحبمدیران و    کاراته و همچنین

جامعه  انتخاب شدند.  هدفمند    صورتبه  بودند کهنفر    20  بخشاین  در    کنندگانبودند. مشارکت

لیگ    کننده درکاران شرکت، مربیان، داوران، کاراته کارشناسان  ،مدیران  ، یآماری در بخش کمّ

ارشد دارای پژوهش در  کارشناسی  و  دکتریمقاطع  و دانشجویان    علمیهیئتاعضای    کاراته ایران،

حجم  نفر بود،    1034ه  که با توجه به تعداد تقریبی کل جامعه کایران بودند    حوزه تخصصی کاراته

 گیری نمونهروش    ها در این بخش بهنمونه  .نفر تعیین شد  278نمونه براساس جدول مورگان  

طور پرسشنامه که به  278  ها توزیع شد و پرسشنامه بین آن  300انتخاب شدند که    دردسترس

 و تحلیل شدند. کامل پاسخ داده شده بودند، تجزیه 

مصاحبهانجام  با   کاراته،در    مؤثر  محیطیعوامل  درباره  صان  متخص  با  بیست  در    ورزش  تکرار 

پرسشنامه    هامؤلفه  نیز  کمّی  بخش  در  شد.  باامتیازبندیو    ساخته محقق مشاهده  روش   شده 

برای تا یک عددی ارزش با لیکرت و همکارن براساس مطالعه  سؤال،   هر پاسخ پنج  صفاری 

 
1. Goulding 
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تنظیم  گویه به شرح جدول شماره یک    21نظران بخش کیفی با  صاحبو مصاحبه با    (2012)

 . دش

 
کاراته ایران  قهرمانی عوامل محیطی توسعه ورزش پرسشنامه هایهای مؤلفهتعداد گویه -1جدول 

 کیفی پژوهش  مرحلةبرگرفته از 
Table 1- Number of Components of the Questionnaire of Environmental 

Factors of the Development of the Karate Championship Sport of the Iran 

Taken from the Qualitative Phase of the Research 

 مؤلفه

Factor 

محیط  

 فرهنگی
Cultural 

محیط  

 اجتماعی 
Social 

محیط  

 اقتصادی
Economic 

محیط  

 سیاسی
Political 

 الملل بینمحیط 
International 

 زیست محیط
Environmental 

 مجموع 

 گویه 
Item 

3 5 6 4 3 3 29 

 
)پیشکسوتان و اعضای حوزه مدیریت ورزشی و کاراته  متخصصان    نفر از  45ات  با استفاده از نظر

پایایی    ،تأییدیروایی سازه آن با تحلیل عاملی  و روایی )محتوایی( ،فنی فدراسیون کاراته کشور(

 785/0پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ    . )برازش مدل( تأیید شد)آلفای کرونباخ( و اعتبار عاملی  

   .محاسبه شد

  1بنیادی  سازیمفهوم  تئوری روش به (کیفی)  اول مرحله در پژوهش، این در  ها داده تحلیل  و  تجزیه

 انحراف  و  میانگین،  درصد،  فراوانی)  آمار توصیفی  یهاروشبا استفاده از  همچنین  شد و   انجام

 از  ها داده  لیتحل  برای عالوه،به  . گرفت انجام  24نسخه    2اس اسپیاس  افزارنرم  توسط  استاندارد(

 ایناستفاده شد.  مراتبی  و ضریب رگرسیون سلسله    3معادالت ساختاری  آمار استنباطی  یهاروش

 شود.می استفاده مجانبی کوواریانس ماتریس ایجاد یک برای  PRELISتوسط   همبستگی ضرایب

  استفاده  4لیزرل  در اینمونه  واریانسکُ-واریانس  ماتریس کنار  در ورودی عنوانبه ماتریس این

 .گرفت انجام واریانسکُ-واریانس  ماتریس روی تأییدی عاملی تحلیل و شد

 

 

 

 
1. Grounded Theory 

2. SPSS 

3. SEM 

4. LISREL 
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 نتایج 

.  دهد میکیفی را نشان    مرحلهشوندگان  شناختی مصاحبه های جمعیتویژگی  شماره دو جدول  

 عنوانبهها در عرصه رقابت مانکشور وانبانارزنده و گرامی قهرمانان  دلیل حضورهبگفتنی است، 

 . بودند تمامی جامعه آماری در بخش کیفی مردان  ،کنندهشرکت

 

 در بخش کیفی   شوندگانمصاحبهشناختی جمعیت هایویژگی توصیف -2  جدول

Table 2 - Description of the Characteristics of the Interviewees in the 

Qualitative Section 

 
 

 تمامی توانمی آمدهدست به کدهای مقایسه  از  ،دهدمیبنیاد نشان  داده تحلیل  و  تجزیه نتایج

   (.شماره سه جدول) داد جای اصلی مؤلفه ششدر را  کدهای ساختاری حاصل

 

 محیطی سطح در هامصاحبه کل از مستخرج و انتخابی محوری کدهای باز،   -3 جدول
Table 3- Open, Central and Selective Codes Extracted from All Interviews at 

the Environmental Level 

 کدهای محوری 
 Central Codes 

 کدهای باز 
 Open Codes 

 الملل ینب محیط 
  International 

Environment 

 International Relatedالمللی ینب ی مرتبط  هاسازمان

Organizations 

 Sports Eventsیدادهای ورزشی                                         رو

 محیط سیاسی 

Political Environment 

 Attitudes of Governmentنگرش دولتمردان                  

Officials 

 Political Partiesاحزاب سیاسی                                             

 Extra-Sectoralاسناد فرابخشی                                

Documents 

 Sectoralاسناد بخشی                                           

Documents 
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 محیطی  سطح در ها مصاحبه کل از محوری و انتخابی مستخرجکدهای باز،  -3جدول ادامة 
Table 3- Open, Central and Selective Codes Extracted from All Interviews at 

the Environmental Level 
 کدهای محوری 

Central Codes 

 کدهای باز 
Open Codes 

 محیط زیست 

Environment 

 Natural Spacesفضاهای طبیعی                                             

 Climate                                                                  وهواآب

 محیط اجتماعی

Social Environment 

 Demographic             بافت جمعیتی                              

Texture 
 Life                         شیوه زندگی                                  

Style 

 Social                      اجتماعی                           امنیت

Security 

 Mass                            ی جمعی                      هارسانه

Media 

 محیط اقتصادی 

Economic Environment 

 Expensivness and Inflation      نرخ تورم و گرانی               

Rates 

 Unemployment       نرخ بیکاری                                      

Rate 

 Income                       میزان درآمد                                      

 Investment            گذاری                               یهسرمانرخ  

Rate 
 Economic                 رشد اقتصادی                            

Growth 

 محیط فرهنگی 
Cultural Environment 

 Beliefs andها                                باورها و مفروض

Assumptions 

 Values andو هنجارها                                       هاارزش

Norms 

 مصنوعات گفتاری، رفتاری و فیزیکی 
Speech, Behavioral and Physical Artifacts 

 

 با مدل مناسب برازش  هاداده وشود  می  تأیید مطالعه اول  مرحله  مدل ،دهدمی نشان  تحلیل نتایج

 .آورده شده است شماره چهاردر جدول شده برازش بررسی نیکویی هایشاخص .دندار
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 مطالعه  شده در اینبرازش بررسی نیکویی هایشاخص -4 جدول

  آماره
Statistics 

 اسکوئر کای

2χ 
RMSEA GFI AGFI NFI PGFI RMR 

 2χ 0.090 0.9 0.96 0.97 0.9 0.49=  280.2 مقادیر 

 وضعیت 
  <0.01معنادار)

P ) 
 نسبتاً خوب 

Fair 
 خوب 

Good 
 خوب 

Good 
 خوب 

Good 
 مناسب 

Appropriate 
 مناسب 

Appropriate 

 

 بیشترین  ،طومرب  ن واحدهای شغلیمسئوال ،دهدمیی نیز نشان  کمّدر بخش    توصیفی هاییافته

از  4/43 که  اندداده تشکیلرا   شدهمطالعه افراد فراوانی ه  داد پوشش  را شدهمطالعه افراد درصد 

 شماره پنج(.  جدول) است
 

 ی در بخش کم  دهندگانشناختی پاسخ جمعیت هایویژگی توصیف -5جدول 
Table 5- Description of the Characteristics of the Subjects in the Quantitative 

Section of the Study 

 
 

 معادالت  سازیمدل  طریق از  پژوهش، کیفی مرحله  در شدهمطرح  مدل سطوح  بین روابط

 تأییدی عاملی تحلیل از استفاده با پرسشنامه 278 از آمدهدستبه . نتایجشد آزمون ساختاری

شماره  جدول و تأثیرگذار عوامل بینیپیش مسیر ضرایب  شماره یک، شکل.  شد بررسی لیزرل 

 تأثیرگذار عوامل بررسی برای مسیر ضرایب  گرفتن نظر در با مراتبیسلسله  رگرسیون تحلیل ،شش

 تأثیر بیشترین  محیط اجتماعی رگرسیون  ضریب ،دهدمی  نشان نتایج  .دهندمی نشان  رامحیطی  

و حیطیم بر سطح را    سطح واریانس ازدرصد    67 که ستا معنادار  (≥01/0P) سطح در  دارد 

 و گذاردمی تأثیر یمحیط سطح بر  محیط اقتصادی دوم مرتبه . درکنندمی بینیپیش  را محیطی

معنادار  نظر  از افزایش این و  افزایدمی محیطیسطح   بینیپیش بر درصد   10  است  آماری 

 (01/0P≤.)  درصد  2  که گذاردمی تأثیر محیطی سطح بر حقوقی-محیط سیاسی ،سوم مرتبه در 
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 در،  2R مقدار  افزایشدرصد   1 با زیستمحیط  ،چهارم مرتبه  در   .افزایدمی کنندگیبینیپیش بر

 درصد1 با المللیبین محیط   ،ششم مرتبه  در  و  R 2 مقدار  افزایش  درصد  1 بافرهنگ   پنجم، مرتبه

  .هستند محیطی سطح کنندگانبینیپیش،  2R افزایش
 

 
 محیطی  سطح بر تأثیرگذار عوامل بینیپیش مسیر ضرایب -1 شکل

Figure 1- Coefficients of Predicting the Path of Influential Factors at the 

Environmental Level 

 
  عوامل بینیپیش برای مسیر ضرایب نظرگرفتندر با مراتبیسلسله رگرسیون تحلیل -6 جدول

 اهمیت  ترتیببه محیطی تأثیرگذار

Table 6- Hierarchical Regression Analysis Considering the Path Coefficients to 

Predict the Environmental Influences in Order of Importance 

 مدل
Model 

متغیرهای 

مستقل  

   (بینیشپ)

Independent 

Variables 

Β T P R 2 R 
F Sig 

85/0 محیط اجتماعی 1  22/21  0001/0  82/0  67/0  22/521  0001/0  

2 
71/0 محیط اجتماعی  

 

33/23  
0001/0  

92/0  84/0  92/672  0000/0  

اقتصادی محیط   60/0  23/19  0001/0  

3 

54/0 محیط اجتماعی  23/20  0001/0  

94/0  88/0  71/1055  0001/0  
52/0 محیط اقتصادی   80/22  0000/0  

- محیط سیاسی

قوقی ح  
41/0  41/17  0000/0  
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  عوامل بینیپیش برای مسیر ضرایب درنظرگرفتن با مراتبیسلسله رگرسیون تحلیل -6 جدول

 اهمیت  ترتیببه محیطی تأثیرگذار

Table 6- Hierarchical Regression Analysis Considering the Path Coefficients 

to Predict the Environmental Influences in Order of Importanc 

 مدل
Model 

متغیرهای 

مستقل  

   بین(یشپ)

Independent 

Variables 

Β T P R 2 R F Sig 

4 

36/0 محیط اجتماعی  37/18  0001/0  

95/0  90/0  22/1427  0000/0  

48/0 محیط اقتصادی   25/28  0000/0  

- محیط سیاسی

قوقی ح  
30/0  03/18  0001/0  

18/0 محیط زیستی  26/12  0000/0  

5 

24/0 محیط اجتماعی  99/18  0000/0  

99/0  98/0  25/1863  0001/0  

اقتصادی محیط   32/0  16/30  0001/0  

- محیط سیاسی

قوقی ح  
23/0  21/19  0000/0  

14/0 محیط زیستی  25/14  0000/0  

11/0 فرهنگ   15/0  0001/0  

6 

23/0 محیط اجتماعی  - 0001/0  

1 

1 - 0001/0  

34/0 محیط اقتصادی   - 0000/0  

- محیط سیاسی

قوقی ح  
23/0  - 0000/0  

13/0 محیط زیستی  - 0000/0  

18/0 فرهنگ   - 0000/0  
  0001/0  

الملل ینب محیط   15/0  - 0000/0  

 

 گیرینتیجه بحث و 
؛ بر این  بودایران  ورزش قهرمانی کاراته  عوامل محیطی  عه  طراحی مدل توس  ، هدف این پژوهش

  محیطی عوامل  سطح    درتحقیق با استناد به مبانی نظری و پیشینه تحقیقات    مدل مفهومی  اساس،

 . عامل بود  ششاز  متأثرسطح این براساس نتایج حاصل،  و ارائه شد

امنیت  زندگی، شیوه جمعیت، بافتست؛ یعنی  ا اجتماعی محیط  ،سطح این  در مؤلفه نیترمهم

 رفتار بر باالدستی یهاستمی س  عنوانبه جمعی یهارسانه  و اجتماعی یهاگروه اجتماعی، وجود

 یهایبندطبقه  که کندیم تأکید (  2009) لیو دی .گذارندیم اثر  کاراته ورزش مردم در مشارکت
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 گذارد.می ریتأث ورزش تسهیالت از استفاده  بر  نمعلوال و  قومی سنی،  یهاگروهازجمله   اجتماعی

یافته همچنین  همکاران و خاکی  آفرینش (،2009)  همکاران و غفوری مطالعات نتایج با این 

 تایکوم وان (،2001) هولیهان (، 2009) و همکاران (، غفرانی 2007) اربطانی  روشندل (،2005)

 اجتماعی طبقات و بر شرایط ( که2009ویکر ) ( و2008همکاران )و   الکو (،2008اسچیدر )

در    کهیدرصورت  ، رسدیمبه نظر    .راستاستهم ،دارند اشاره ورزش  در  مشارکت میزان  برمبنی

کردن همسن و ساالن، فرزندان الزم برای ورزش  هاییزهانگمختلف ورزشی راهکارها و  یهارشته 

  تواند یممختلف ورزشی    یهارشته به    مندعالقهبـا یکدیگر فراهم شود، تعداد افراد    هاخانوادهو  

  ی هارشته تسهیالت رایگان  ،  شودیمبرای تحقق این عامل توصیه    روینازا  ؛افـزایش پیـدا کنـد

در   ورزشی  ورزشهابوستانمختلف  به  ورزشی  خـدمات  ارائـه  خانوادگی،    صورتبهکنندگان  ، 

برای   مناسب  محل   صورتبهکنندگان  نامثبت تخفیف  از  یکدیگر،  با  دوست  چند  و  خانوادگی 

خود، ابزار    یریپذانعطافورزش با    .شودزشـی ارائـه  مختلف ور  یهارشتهقهرمانی  اعتبارات ورزش  

چون چین، سنگاپور، بلژیک، استرالیا، کانادا و انگلستان    یرایجی برای کشورهای مختلف  و  مناسب

است.   برای  شده  ورزش  گوناگون،    یهابرنامهو    هادولتاهمیت  رشد   یریپذ انعطافسیاسی  و 

ورزش   چشمگیر  فرهنگی  و  سیاسی    اییله وس  عنوانبه اجتماعی  اهداف  به  دستیابی  برای 

اجتماعی،    هاییتظرفغیرورزشی مانند کاهش جنایت و مصرف موادمخدر در بین جوانان، افزایش  

 (. 54، 2008، هولیهان و گیرینپیشرفت سالمتی، تندرستی و احیای جامعه است )

 بیکاری، گرانی،  و تورم نرخ . است اقتصادی محیط ،سطح این در  اهمیت نظر از دوم مرتبه مؤلفه

 اثر در رشته کاراته مشارکت در مردم رفتار بر ملی اقتصاد رشد و درآمد میزان  ی،گذارهیسرما

 مالی تقویت روش تنها اقتصادی توسعه بلندمدتدر   که است معتقد(  2001)  1آندرف   .دنگذاریم

 و اقتصادی توسعه سطح بین عمیق رابطهبر  توسعهدرحال  کشورهای برای یژهوبه  و است ورزش

 مؤلفه دومین عنوانبه  نیز اقتصادی محیط مؤلفه جایگاه کرده است. تأکید ورزش توسعه سطح

 در  .دارد اشاره توسعهدرحال کشوری عنوانبه  ایران در موضوع این اهمیت به محیطی سطح از

 ممتازبخش ،(2005) و همکارانخاکی    آفرینش(،  2002)  مظفری (،2001)  اسماعیلی زمینه، این

 و  (2009)  لیو  دی (،  2008)   همکارانو   الکو ،(2007) زیانگ (، 2009)  رحمتی(،  2007)  و فکور

 اند. کرده تأکید ورزش در مشارکت بر آن یرتأث و اقتصادی مشکالت به (2009) ویکر

شرقی   .است حقوقی و سیاسی محیط  ،اهمیت سوم مرتبه مؤلفه از   گذشتهآلمان  پیروزی  با 

و اصول بنیادی ورزشی نخبه    کردیماستفاده    یالیسمسوسشوروی سابق از ورزش برای برتری  

در المپیک    کهی طوربه  ؛شد  آفرینیشگفت  1980-1970مشابه بود. این کشور در دهه    کامالً  ها آن 

رین  ی(. گ15،  2002هولیهان و وایت،  مریکا پیشی گرفت ) آمدال طال از    34مونترال، با    1976

 
1. Andreff 
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  یش افزافرهنگی  -نهاد برجسته سیاسی  مثابهبهاهمیت ورزش    ،در چهل سال گذشته  ،کند یم بیان  

و استفاده    گذارییاستساست. کشورهای کانادا، استرالیا و انگلستان با درنظرگرفتن حوزه    یافته

اقدامات اساسی انجام دادند    یاحرفهورزش    برمالی و تمرکز    ین تأماز سیاست، توسعه مدیریت،  

،  2007رین، یهمه احزاب بوده است )گ مدنظراخیر  یهادههو نخبه در  یاحرفه و توسعه ورزش 

 قانون مانند فرابخشی قهرمانی کاراته، اسناد ورزش به سیاسی احزاب و مرداندولت نگرش  (.933

( 2006رین )یگ  .است بخشی اسناد همچنین و ابالغی کلی یها استیس ،اندازچشم سند اساسی،

یکسان   یهافرصت  خلق منظوربه بریتانیا یهایگذاربودجه  و سیاسی تمرکز اهمیت و نقش به

 اهمیت از حاکی ( نیز2009)  رو ( و2007)  زیانگ . مطالعاتکندیم اشاره جامعه افراد همه برای

 استعمومی   ورزش یارتقا در ملی استراتژیک یهابرنامه تدوین و ارشد مدارانیاستسنگرش  

مختلف در چند حوزه از   هایتدر ایران نیز نقش دول  .دارد حاضر هماهنگی مطالعه نتایج با که

بودجه   ینتأمو رویدادهای ورزشی،    هابرنامهورزش مانند ساخت اماکن و تجهیزات ورزشی، توسعه  

دالیل مداخله    و نخبه و تنظیم قوانین و مقررات بسیار آشکار است.   یاحرفهورزش، رشد ورزش  

فت که با توجه به روابط  از نظر فواید اجتماعی و اقتصادی در نظر گر  توانیم دولت در ورزش را  

تولید و عرضه کاال و خدمات ورزشی،    ، رسدیمسه ساختار دولت، بازار و جامعه مدنی به نظر  

مانند    یژهوبه رویدادهایی  و    هاییتفعالدر  ورزشی  مسابقات  یک    یهابرنامهورزشی،  تفریحی، 

 ارزشگ تلقی کرد.  ورزش را صنعت و تجاری بزر  توانیمو    شودیمفعالیت اقتصادی نیز محسوب  

جامعه    افزوده نصیب  نیز  ورزشی  خدمات  و  کاالها  تولید  همچنین  شودمیاز  حقوق   ازجمله. 

  ها دولت  ؛ بنابراینورزش است  ازجملهمختلف    های راهسالمتی و تندرستی از    یشهروندی ارتقا

مختلف ورزش تعادل مناسب    ی هابخشکه بین    کنند یممدیریت    یاگونهبهخدمات ورزشی را  

هژبری،    نژاد)رمضانی  شودبرقرار   حاکمیتی  238،  2017و  وظیفه  طریق    ها دولت(.  از 

مختلف ورزش مداخله کنند و این    یهابخشدر   هاآنکه    کندیمو نظارت ایجاب    گذارییاستس

کاربری زمین، نحوه ساخت اماکن ورزشی، کنترل   ینهزم  درعمل را با تصویب قوانین و مقرراتی  

 (.  940، 2007 گیرین،انجام دهند )  ... پرخاشگری و

 آب وضعیت و دریا کوه، جنگل، مانند طبیعی فضاهای وجود ، ستیزط یمح بعدی اثرگذار مؤلفه

 و (، الکو2007زیانگ ) (،2005بنسون ) مانند  یالمللنیب متعدد مطالعات .است هوایی ایران و

 استفاده ،هاپارک و هایدان م  طبیعی، فضاهای از  استفاده به (2009) (، دی لیو2008همکاران )

 چهار فصل با وجود رسدیم نظره  ب ولی ،کنند یم تأکیدسال   طول در خاص اقلیمی شرایط از

 مدنظر کمتر موضوع این دریا و کوه مانند جنگل، طبیعی متعدد فضاهای وجود و ایران بودن

 اخالقی و اسالمی یهاارزش  دلیلبه ،رودی م احتمال  .است قهرمانی کاراته ورزش اندرکاراندست
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 مدنظرایران   در کمتر قهرمانی کاراته ورزش در مردم مشارکت افزایش برای مناسب بستر این

 .باشد گرفته قرار ریزانبرنامه

فرهنگ حاکم بر ورزش    است. فرهنگی محیط ،سطح این در اهمیت نظر از پنجم مرتبه مؤلفه

از  ت ئنش باورهایهاشهیاند اعتقادات، شامل هامفروض و باورها .هاستارزش گرفته  و   بنیادی ، 

 و هنجارهای فرهنگی هاارزشبر   که  دهندیم  تشکیل را فرهنگی محیط مرکزی هسته خانوادگی،

 و فیزیکی رفتاری گفتاری، مصنوعات  هنجارها،و   ها ارزش  درنهایت،و   گذارند یم تأثیر ایران مردم

 در ایران ورزش بر توسعه که  دهند یم  شکل هاسمبلنمادها و   رفتاری، الگوهای عنوانبه را   مردم

 یسازفرهنگ  نبود ( به2009)و همکاران    غفرانی و  (2008اتقیا )  زمینه،. در این  گذارندیم اثر

 (2005)  اسچیر در ( و2009)  لیو (، دی2007) زیانگ و  ندنکی م اشاره ورزش همگانی حوزه در

  علت بهورزش قهرمانی   در  دارند.  تأکیدورزش   در مردم مشارکت افزایش زمینه در یسازفرهنگ به

ورزش   یهاجاذبهمادی ورزشکاران،    یهاپاداشکسب مدال، مقام، شهرت، محبوبیت و دریافت  

  کنند یم ، ورزشکاران نخبه نقش یک مدل یا الگو را برای مردم ایفا  ها یابیبازارو    یغاتتبلقهرمانی،  

و    شوند یمدرنتیجه افراد جدیدی جذب باشگاه    ؛شوند یمو عموم مردم    ها رسانه و سبب توجه  

به جایگاه    توانیم  زمینهدر این  .  گیردیم پایه و عمومی شکل    یهاورزشمشارکت و رقابت در  

پهلوان از گذشت سال  ویژه مرحوم  بعد  کرد که  اشاره  بهتختی  فوت وی  از  و  ها  تفکرات  دلیل 

پهلـوانی انسـانی و  در بین ورزشکاران، شهروندان و مدیران   اییژهوایشـان جایگاه    ،عملکردی 

به کشور  از سـوی دیگر، بسیاری از ورزشکاران نخ(.  22،  2009،  حاتمیورزشـی دارد )کشـاورز و  

و   اند آوردهزیادی را به دست  مندان عالقه،  شوندیمالمپیک موفق به کسب مدال   های دربازیکه 

ورزش   در  پیشرفت  برای  مناسبی  محسوب    یژهوبهالگوی  جوانان  در  .  شوندیمبرای  همچنین 

مختلف ورزشی برخی از مربیـان، داوران، مـدیران و ورزشـکاران محبوبیـت   یهارشته بسیاری از  

از شهرت و محبوبیت چنـین ورزشـکارانی توصـیه   یمندبهره  منظوربه  ، راستا  زیادی دارند. در این

سال را به نـام ایـن افـراد در تقـویم سـاالنه    روزهای ورزشی یک روز از    هاییون فدراسدر  ،  شودیم

انجام دهند    هاآنآموزشی و رویدادهای متعددی را به یادبود    هاییتفعالکننـد و    یگذارمناخـود  

  جذب مختلف  یهارشته در بین افراد جامعه، شهروندان متعددی را به  ها آنتا با توجه به جایگاه 

تا در تقویم ساالنه کشور  شود پیشـنهادبـه شـورای عالی انقالب فرهنگی  ،شودیمکنند. توصیه 

مختلف ورزشی موفق و پرطرفدار    یهارشته  یژه وبهمختلف ورزشی    ی هارشتهیک روز را به نام  

)کشاورز،    ببرند  کردن بیشتر پیکند تا شهروندان ایرانی بـه اهمیـت ورزش و ورزش  یگذارنام

زشی در مسیر باشگاه و  از مواردی مانند تردد با لباس ور  ،شودیمتوصیه    . همچنین(18،  2016

گوناگون و ایجاد تصویر مثبـت    های یماریبورزش در کاهش    یرتأثبیشتر از    ی رساناطالعمنزل،  

 ،دهدیم  نشان نیز مطالعه این یهاافتهی  .شود  تریینهبهاز پرداختن بانوان به ورزش استفاده  
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 الگوهای ارائه منظوربه هنجارها و  هاارزش ،بعد در مرحله و  هامفروض و باورها تغییر برای تالش

قهرمانی در رشته  ورزش در مردم افزایش مشارکت به تواندیم جسمانی  نظر از فعال رفتاری

  .شود منجر ایران کاراته در

 در چه یالمللنیب بازیگران است؛ یعنی المللنیب محیط ،اهمیت درجه نظر از مؤلفه آخرین و

 صحنه در چه و آسفا و تافیسا مانند یالمللنیب مرتبط یهاسازمان همچون ورزش صحنه همگانی

)   همچون یاحرفهو   قهرمانی ورزش جهانی  کاراته  عملکردهایی    WKF)1فدراسیون   مانندبا 

  .گذارندیم کاراته اثر ورزش مشارکت در  مردم رفتار بر ورزشی یالمللنیب رویدادهای برگزاری

اجتماعی مرتبط با ورزش را   اهداف   تواند یم  المللیینب  یهاصحنه  درورزشی    هاییبرترکسب  

دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی،  تابع عملکرد و رتبه قرار دهد. در دهه پایانی قرن بیستم، به

از کشورها به   در ورزش همگانی معطوف شده است، اما همچنان   گذارییهسرما توجه بسیاری 

برای   اییهپاآن را   کوشندیم  یاحرفهو توسعه ورزش قهرمانی و  گذارییهسرمابرخی کشورها با 

کشورهای عربی، آمریکایی و آفریقایی    مثالً  ؛افزایش سطح مشارکت عمومی در ورزش قرار دهند

تا مردم را برای   شوندیممتمرکز    المللیینبر  قهرمانی و کسب افتخا  هدف  بایک یا چند ورزش    بر

 . یزانندبرانگدیگر  یهارشته و  هارشتهمشارکت ورزشی در این 

در پژوهش حاضر   شدهارائه مدل  ،توان گفتمی پژوهش هاییافتهحاصل از  هاییشنهادپ ازجمله 

و از برازش مطلوب برخـوردار  شده  تدوین بـرمبنای واقعیت ورزش ایران و شرایط محیطی ایران 

یندهای پویای  اکردن فرتوسط منتقل   هاتیمحدوداین پژوهش در تالش برای حل این    .اسـت

توسعه آن از    یهابرنامهو    های استراتژ نفعان دخیل،  دخیل در توسعه ورزش قهرمانی کاراته، ذی

رپایه مدل  ب  ،ن امیداوارندامحقق  طریق ایجاد مسیرهایی برای مشارکت بیشتر در ورزش کاراته بود. 

  محیطی   ظرفیت ابعاد مختلف  یخوببهتوسعه ورزش کاراته را تحلیل کرد و    بتوانحاضر  پژوهش  

را نشان    کاراتهرزش  مشارکت بیشتر در و  منظورکا بهتوسعه ورزش کاراته و جذب کاراتهاثرگذار بر  

است و در حد خود قادر به تبیین کارکرد    کاراتهاز ساختار ورزش    یاسادهداد. این مدل نمایش  

از عوامل    مطلوبشناختی    مطالعه،مدل نهایی این    احتماالً  است.  کاراتهاساسی ورزش    یهاساخت

  آوردیم م با یکدیگر را فراه ها آنتعامل توسعه ورزش کاراته و چگونگی و دخیل در   مؤثرکلیدی 

توسعه برای   تواند یمدر این حوزه است و    تریقدقو مدلی مناسب و بومی برای مطالعات بیشتر و  

گیرد.    کاراته  ورزش قرار  عمل  استمبنای  کشور  ،امید  فدراسیون  کادر  و  رؤمدیران  سای ، 

عوامل محیطی    ،ی رشته کاراتهیمدیران اجراها و  ها و شهرستانهای ورزشی کاراته استانتئهی

بررسی را  تحقیق  در  شده  تدوین  و    کنند   بررسی  و  یاستراتژبا  متناسب  هابرنامهها  راه  ی  در 

 
1.  World Karate Federation 
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