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 چکيده
 1هاي بومی و محلی )وربوم( با تأکيد بر هدف از این پژوهش، طراحی الگوي توسعۀ ورزش

باشد. روش پژوهش از نوع توصيفی ـ تحليلی بوده و  یجنبۀ احيا، ترویج و ارتقا در کشور م

اندرکاران  نفر از دست 3341صورت پيمایشی انجام شده است. نمونۀ آماري پژوهش را  به

بدنی علمی رشتۀ تربيت هاي ورزش همگانی و ورزش روستایی کشور، اعضاي هيأتهيأت

دادند. هاي کشور تشکيل ها و دانشگاهها و کارشناسان ورزشی شاغل در سازماندانشگاه

اي محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایيد قرار  نامه ها، پرسشابزارگردآوري داده

سازي هاي آمار توصيفی و نيز تحليل عاملی اکتشافی و مدلها توسط روشگرفت. داده

اي  غيرهاي توسعهمورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. نتایج  نشان داد که متمعادالت ساختاري 

دارند. همچنين، متغير  الگوداري بر یکدیگر در ساختار شامل احيا، ترویج و ارتقا، تأثير معنا

باشند و وضعيت موجود نيز  احيا و متغير ارتقا داراي تأثير معناداري بر روي وضعيت موجود می

هاي احيا ناسب مؤلفهتأثير معناداري بر روي اثرات توسعۀ وربوم دارد؛ لذا، در صورت اجراي م

بودن ميزان توسعه،  هاي وضع موجود مانند نامناسبرود که شاخصو ارتقا انتظار می

نشدن مسابقات و تأکيد بيش از حد بر ورزش قهرمانی، دستخوش تحوالتی گردد که به  برگزار

ت طور معناداري باعث ظهور و بروز اثرا تر شود. وضعيت موجود نيز بهوضعيت مطلوب نزدیک

 4در محيطی متشکل از ، تمامی مراحل در الگوي توسعۀ وربوم گردد.مفيد توسعۀ وربوم می

 پذیرد.ها تأثير میعامل اثرگذار قرار دارد و از آن

 هاي بومی و محلی، توسعه، الگو، ایران  ورزش :واژگان کليدي

  Email: afshar.honarvar@kntu.ac.ir                                             نویسندۀ مسئول*

 

                                                           
 ریزی، آموزش و تحقیقات وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است. . این پژوهش با حمایت مالی دفتر برنامه 1
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 مقدمه
و  یجسم یها یتگکاهش خس است که از طریق اوقات فراغت یهاتیورزش از جمله فعال

را  یو پرورش یتی، تربیو اثرات آموزشت کرده یرا در افراد تقو یبستگ ، روح تعاون و همیروان

 یدر حفظ و بقا ،یماعو اجت یاز مظاهر فرد یکیعنوان  نقش ورزش به خواهد داشت. دنبال  به

محمدی و عطارزاده حسنی، )ست یده نیپوش یافراد جامعه بر کس یو جسم یسالمت روح

از  ،یهمگان یها از ابعاد ورزش یکیعنوان  کشور به )وربوم( 1یو محل یبوم یها ورزش (.1331

اهانی، فرشهرکی و ) دینما یارین هدف یما را در تحقق ا تواند یاست که م ییها ن جنبهیتر مهم

از اوقات  یتوجه مردم بوده و بخش مهم م موردیقد یها از زمان یو محل یبوم یها یباز(. 1311

در  و ها هنگام برداشت محصول، پس از برداشت محصول ین بازیا .پر کرده استها را  فراغت آن

میرنیا، ) شده است یار مزبرگ یجذابخاص و  یها وهیگوناگون و به ش یها مراسم و جشن

مت، یق ل گرانیو وسا به ابزار یو بدون وابستگبوده ساده  یشکل یداراها  یگونه باز نیا .(1311

با  ،اما ؛ما دارند یل و ملیاصشه در فرهنگ یر اجرا هستند و قابل یو هر فصل یمکان در هرجا و

، 2کمیسیون ورزش استرالیا؛ 1331سواری، ) باشند می یفراموشمدرن در حال  یها یورود باز

های فردی، تیمی، نرمشی، نیایشی و رقابتی  از ویژگی ها که این بازی ،نیا بر عالوه .(2113

قرار پوشش  تحت یسال تا کهن یرا از کودک یسنمختلف  یها گروهتوانند  می برخوردار هستند

 دهند. 

مان بودن در هر مکان و ز اجرا بودن ابزار و امکانات و قابل دسترس در ،ها آنمثبت  یها یژگیاز و

؛ کمیسیون 1331؛ ارشاد، آزمون و جودی، 1331متینی، ) باشد می یتیج محدودیبدون ه

باشد؛  می ها آن یایگر مزایاز د ن و مقرراتیبودن قوان منعطف ،نیهمچن(. 2113ورزش استرالیا، 

 وربومت یتقو د.نگرد یهمگان یها موجب گسترش ورزش یریطور چشمگ توانند به یم وربوم ،لذا

 یها در ورزش نیز یمیبلکه آثار مستق ،شود یم یهمگان یها موجب گسترش ورزشتنها  نه

باشند  یم ییها مربوط به شهر ،یورزش ۀک رشتیورزشکاران و قهرمانان در  ۀدارد. عمد یقهرمان

، 3ایشبرگ) شوند یاجرا م یخوب به رشتهآن  ک بهینزد یو محل یبوم یها هرها رشتهشدر آن  که

 باشد می یمحل یها یانواع کشت نه،ین زمیخوب در ا ی(. مثال1311، انیشهرکی و فراه؛ 2113

ورزشکاران  تیموفقباعث  رسد ینظر م به ورد یگ یکشور انجام م یشمال یها که در استان

 . ک شده استین مناطق در سطح المپیر ایگ یکشت

                                                           
1. Traditional Sports and Games 

2. Australian Sports Commission 

3. Eichberg 
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رشد و در  ها ن ورزشیت ایبه اهم هایی پژوهشدر  وز دارند ین یگریدابعاد  وربومت یاهم

استفاده از  ،ها ن ورزشینظران ا صاحب از نظر است.کودکان اشاره شده یپرورش استعدادها

گردد  یدر کودکان م یادیحرکات بن ۀموجب توسع ین کودکیدر سن یو محل یبوم یها یباز

اند که د داشتهیکأله تأن مسیز بر ایپژوهشگران ناز  ی(. برخ1311 ،، خلجی و شفیع زادهاکبری)

و تفاوت  یتواند عامل برتریها متیگر فعالیو د یورزش یهاتیها و فعالیکردن در باز رکتش

 یبوم یها یباز (.1311محمدزاده، قربانی و اشتری، ه باشد )یپا یحرکت یهاکودکان در مهارت

ر یرا فعال ساخته و درگ یدستگاه عصب ینحو هرکدام به ،در انواع و سطوح مختلف یو محل

و  یختگیموجب برانگ ،یعضالن ـ یعصب یجاد نشاط و آمادگین راه ضمن ایو از اد ینما یم

 یکپارچگیک نوع ی ۀنیزم ،یکل طور شده و به یریگ میو تصم یادراک ـ یحس یها تعامل بخش

ها  ین بازیبا استفاده از ا ،نیهمچن (.1311، زادهاکبری، خلجی و شفیع) کند یرا فراهم م یحس

ت مثبت را به کودکان القا کرد و یک شخصی یها را آموزش داد و نماد یتوان تجارب زندگ یم

در کسب بلوغ  یا ژهیر ویثأها ت ین بازیکه ا هستند نظران معتقد ت نمود. صاحبیدر آنان تثب

، ی، فرهنگیدر ابعاد اجتماع ید فراوانیفوا وربومتوجه به  ،عالوه دارند. به یو اجتماع یفرهنگ

اکبری، ) مردم هر کشور خواهند داشت یبرا یو اقتصاد ی، گردشگریللالم نی، بیو روان یروح

 .(2113؛ ایشبرگ، 1311، خلجی و شفیع زاده

 ـ کشور از رجچه در خا چه در داخل وـ  یو محل یبوم یها یباز ۀدوباری  ارتقاج و یترو، ایاح

افته کمک ی توسعه یبه کشورها یسنت یها یباز یایاح (.1331سواری، ) باشد یمر یپذ امکان

خود را  یت ملیهو و دا سازندیهو اًخود را مجدد یفرهنگ بوم ۀکند تا بخش پنهان و گمشد یم

 ۀکه جشنوار چرا؛ کند یکمک م یورزش همگانبه گسترش  ،ت و زنده کنند. همچنینیتقو

، 1باومن) افته استیتوسعه  یهمگان یها وند با ورزشیهمراه با پ ،یو محل یبوم یها یباز

 یون جهانید و عضو فدراسنکه در کشور ما وجود دار ییها ها و ورزش یباز یتمام .(1311

که  (1311، شهرکی و فراهانی) دنشو یم دهینام یمحل ای و ی، بومیسنت یها ، ورزشندستین

و  ییروستا یها ون ورزشیو فدراس یهمگان یها ون ورزشیفدراس یها از سو آن یزیر برنامه

تنگاتنگ  ۀو رابط باشد می ما یبرگرفته از فرهنگ قوم ،یبوم یها زشور .شود یانجام م یریعشا

ن یاز ا یامروزه برخ ،ها دارد. البته آن یها ، رفتار، کردار و مناسبتیزندگ ۀویش اب یکیو نزد

دا یهم رواج پ یگریناطق دخود خارج شده و در م یقوم ۀیاول ۀاز محدود یبوم یها یباز

که در اصل  هستند ییها ز ورزشین جهان یها ر کشوریران و سایدر ا یمحل یها ورزش .اند کرده

 .دننباش یقوم در ارتباط درون ممکن است ،اگرچه .دنها دار آن ملت یشه در فرهنگ ملیر

                                                           
1. Baumann 
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که  دنشناخته شده باشک منطقه یمتداول و معمول در  یعنوان باز به منحصراً ،گرید عبارت به

معتمدی و ) دنگر باشیا مربوط به مناطق دی د وناز آن منطقه برخاسته باش دنتوان یم

ا یکه در منطقه  دنباش می یبوم یها ز از جمله ورزشین یسنت یها ورزش .(1311نژاد،  مهدوی

دگاه ین دیو از ا ندا درآمده یصورت رسم محل دا کرده و بهیت عام پیا کل کشور مقبولیمناطق و 

  .(1311اشرفی، ) ندا رش قرار گرفتهیمورد توجه و پذ

با رشد  ،توسعه حال در یدر کشورها .مانند یدار می، کمتر پایدر جوامع صنعتهای سنتی  ورزش

؛ 2112، 1آدگان)باشند  می یرو به نابود یسنت یها  ی، بازییصنعت و به اصطالح تجددگرا

 ،افتهی توسعه یدر کشورها وربوم اند که ه کردهیتوص پژوهشگران .(2113، 2نورگاردایشبرگ و 

ن یحفظ ا منظور به ،توسعه حال در یو در کشورها یفرهنگ بوم یایاح یبرا یا لهیوان وسعن به

 .(2113نورگارد، ایشبرگ و ) ت شوندیفرهنگ تقو

 یو اجتماع یگروهۀ که جنب وربوم به باستان،ونان و روم یتمدن مانند  یدارا یدر کشورها

ان یاز م ،هاگرچ .(11ص. ،1311 منصوریان،) تشده اس یممبذول  یتوجه خاصاند  داشته

 یها افتهیها و  بهیها، کت یمانند نقاش که دارای شواهدی یو محل یبوم یها یاز باز یاریبس

 یار اندکیبس تعدادتنها  ،هستند یالملل نیات دانشمندان در سطح بیو کشف یخیتارمورخان 

از شتر یفت اطالعات بایدر ید برایبا ،لذا .اند ح داده شدهیمربوطه توض یان نواحیبومۀ لیوس به

اندرکاران  دست .(1311باومن، ) ردیصورت گ یشتریتالش بمختلف  یافراد مطلع نواح و انیبوم

 یقایا، آلمان، آفریاز کشورها از جمله دانمارک، استرال یاریبس و محققان یورزش یها ونیفدراس

 یها یباز یدیکل س و پاکستان هرکدام با توجه به نقشیه، انگلیجرین، نیپرتغال، چ، یجنوب

شدن  ها و فراموش ن ورزشیاز عدم توجه به ا یونح به ،مختلف زمینه هایدر  یو محل یبوم

 یج و ارتقایا، ترویاح یبرا یا پژوهش ها را ها تیفعال یبرخ ،راستا نیا  و در هستند ها نگران آن

؛ ایشبرگ، 2111، 1؛ کریست2111، 3؛ بورنت و هلندر2112آدگان، ) به انجام رسانیده اندها  آن

، 1رزاق؛ و 2113؛ کمیسیون ورزش استرالیا، 2112، 1؛ ون2111، 3؛ داوتور و فاچاردو2113

2113) . 

                                                           
1. Adeogun 

2. Eichberg & Norgard 
3. Burnet & Hollander 

4. Krist 
5. Doutor & Fachardo 

6. Wen 

7. Razzaq 
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انجام  ،ها استفاده از رسانه مانند ییکارها راه ،وربوم یایدر جهت احه یجرین و نیچ یدر کشورها

، 1یالوگ بگها) تشنهاد شده اسیپ ها آموزش در مدارس و دانشگاه و  یپژوهش یها تیفعال

ج ینتا ،رانیها از جمله ا گر از کشورید ی. در برخ(2112، ون؛ 2113، 2آکینمی؛ 2111

در وزارت ورزش و جوانان مانند  ییها کمبود ارگان ۀدهند نشان ،ر ارتقایمتغ درموردها  پژوهش

عدم  د ها مانن رسانه یکار کم ،نین بخش و همچنیمربوط به ا ۀمبود بودجک  ،وربومکل  ۀادار

؛ 2113، 3الوگابورگس)باشد  می ها ن ورزشیت از مسابقات مربوط به ایفیباک یربرداریتصو

از  ییآموزش عوامل اجرا مانند یعوامل ،کشور پاکستاندر (. 2112معماری، محمدی و یکتایار، 

ه شده است یآموزش و پرورش توص ۀمها در برنا ین بازیدادن ا قرار و یبدن تیمعلمان ترب جمله

 .(2113رزاق، )

 ۀتوسع منظور بهتهیه و تدوین الگوها ه شده است که یتوص پژوهشگران یبرخ یاز سو ،همواره

شده  ادیات یضرور با وجود ار ثمربخش باشد.یتواند بس یم ندارند یقو یا نهیشیکه پ ییها تیفعال

نه ین زمید الگو در اکه از قبل فاقران یدر کشور اها  ین بازیا یج و ارتقایا، ترویدر رابطه با اح

 باشد. یملموس م کامالً یا توسعه یها تین فعالیامناسب جهت  ییالگو به ازین ،است بوده

ا یعدم وجود الگو  ،هیجریپاکستان و ن مانند دانمارک، ی دیگرها از کشور یدر برخ ،رانیبر ا عالوه

ها  ن ورزشیگذاشتن ا کناربه روند  ،یو محل یبوم یها یباز یج و ارتقایا، ترویمناسب احۀ برنام

ده است یبخش یادیاز آن سرعت ز یریجلوگ یبراها با وجود تالش فراوان  آن یو فراموش

ن یکه در ا یا ن برنامهیتر مهم .(2113؛ رزاق، 2112معماری و دیگران، ؛ 2111، 1یالوگ بگها)

 یها ون ورزشیراستوسط فد یو محل یبوم یها  یم بازیتقو یاجرا ،گردد یاجرا م رانیانه در یزم

 .باشد می یریو عشا ییروستا

 ،الگو .باشد میاز ین مورد وربوم ۀتوسع درموردریزی الگو و چهارچوبی منسجم برای برنامه ،لذا

عنوان  به ،مربوط به آن یها دهیتبع ادراک از موضوع و پد به پژوهشگراست که  ییها افتهی  سلسله

 یو ابزار لهیعنوان وس ران از الگو بهیمد .(1313، حمیدی، الوانی و جباری) ردیپذ یقت میحق

کردن  ل و سادهیتحل قابل یو هماهنگ برا یندیت فرایریمد یها تیظرف یو دارا یافزار نرم

ها و  یریگمیبه تصمدن یبخش منظور بهبود ان عوامل مختلف و گوناگون، بهیم ۀدیچیروابط پ

ت یفعال .(1311ضلی، جوادزاده و علوی مجد، پازارگادی، اف) کنند یها استفاده میزیر برنامه

کار  و سر یمل و فرا یمل یها تیکه با امور و فعال یورزش سازمان های بزرگ از جمله یها مانساز

                                                           
1. Iyaluegbeghe 
2. Akinemi 

3. Lavega Burgués 

4. Iyalogbegeh  
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 ییها از به وجود الگویها ن به آن یبخش و انسجام یسازمانده یده است که برایچیپ یقدر دارند به

ت و یبا توجه به اهم بنابراین .(1313دیگران،  حمیدی و) ت کنندیها تبع که از آن باشد می

، یفرهنگ یهااز جنبه وربومت یژه اهمیو و به یاجتماع یدر ابعاد مختلف زندگ نقش ورزش

 ،ها ن ورزشیا یارتقاج و یترو ،ایاح یکه برا نیو با توجه به ا یو اجتماع ی، سالمتیگردشگر

حاضر  پژوهشد ندارد، پژوهشگران وجو در کشور یبرنامه و چهارچوب مشخص و مدون ،گوال

ها و  شورز (3و ارتقا 2جی، ترو1ایاح) توسعۀ یبرا که باشند میال ؤن سیا رایب یپاسخدنبال   به

 ت کرد؟یتبع دیبا ییدر کشور از چه الگو یو محل یبوم یها  یباز
 

  يشناس روش
 یبرا .رفته استانجام گ یشیمایصورت پ و به بوده یلیتحل ـ یفیاز نوع توص پژوهشن یروش ا

 یابیالگو منظور هب ینسبتاً جامع  ۀساخت پژوهشگر ۀنام پرسش ۀیبه تهاقدام ن پژوهش، یانجام ا

و  یصور ییروا .گردید مختلف یها ج پژوهشیتفاده از نتابا اس وربوم یج و ارتقایا، ترویاح

رکاران مربوط اند و دست یت ورزشیرید مدینفر از اسات 13از  یبا نظرسنج نامه پرسش ییمحتوا

د قرار ییأر مورد تییتغ با اندکی ،یو ورزش همگان ییورزش روستا یها ونیدر فدراس وربومبه 

 131 یبر روبا استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی  راهنما پژوهشز پس از یسازه ن ییروا گرفت.

کمتر از  یعامل بار ی)عامل( مربوطه دارا ۀکه در ساز ییها الؤس د ویانجام گرد ها نفر از نمونه

 محاسبه و مورد راهنما پژوهشانجام  پس ازنیز نامه  پرسش ییایپا .ندحذف شدبودند  3/1

 یو بررس یمدل مفهوم یطراح منظور به ،نیهمچن (.11/1 کرونباخ= ید قرار گرفت )آلفاییأت

 یمارآ ۀنمون از خبرگان امر صورت گرفت. یبا تعداد ای مصاحبه ،ها ریمتغان یک میروابط تئور

و  ییو ورزش روستا یورزش همگان یها أتیاندرکاران ه نفر از دست 2313ن پژوهش را یا

و  یمختلف ورزش یها ان رشتهیها، کارکنان، مرب ران استانیسراسر کشور )شامل مد یریعشا

ها و متخصصان و کارشناسان  دانشگاه یبدن تیترب ۀرشت یعلم یها أتیه یورزشکاران( و اعضا

با باً برابر یتقر یآمار ۀدادند. نمون ل یکشور تشک یها ها و دانشگاه ر سازمانشاغل د یورزش

در  پژوهشگران یحضور ۀق مراجعینامه از طر پرسش 3311 ،ن منظوریا یبود. برا یآمار ۀجامع

، ارسال و یریو عشا ییو ورزش روستا یمربوط به ورزش همگان یها ییمحل تجمعات و گردهما

ز یون و نیفدراس 2ن یا یاندرکار با همکار ها و افراد دست تأیها به ه هنام پرسش یافت پستیدر

 یها ان نمونهیسراسر کشور م یبدن تیترب یها ها و گروه ها به دانشکده نامه پرسش یارسال پست

                                                           
1. Revive 

2. Promotion 

3. Development 
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ز در نظر گرفته ین ییایها، هدا نامه افت کامل پرسشیق جهت دریتشو ید. برایع گردیتوز یآمار

برگشت داده  ینامه بدون نقص به گروه پژوهش پرسش 2313 ،مجموع در شده بود. سرانجام و

شناختی مانند تعداد، جنسیت،  های جمعیت ویژگی برای) یفیسطح آمار توص 2ها در  . دادهشد

 یو استنباط وربوم(مورد  استان و شهر محل اقامت، شغل، میزان تحصیالت، میزان اطالعات در

روش  از طریقطراحی و ساخت مدل  ،ها یک از آن های هر لفهؤها و م برای بررسی اهمیت متغیر)

ها با  لین تحلیا ی. تمامندل قرار گرفتیه و تحلیمورد تجز (سازی معادالت ساختاری مدل

 .دیگردانجام  2اس .اس .پی .و اس 1لیزرل افزار استفاده از نرم
 

 نتايج
 ها آن  یسن نیانگیم و ن بودندز %2/22ها مرد و  از نمونه %1/11نشان داد که  یفیج توصینتا

مربوط به  ین فراوانیشتریب ،ع شدیها توز نامه در آن که پرسش یاستان 31از  سال بود. 11/12

 211نامه( و کردستان ) پرسش 333) یجان شرقیآذربا نامه(، پرسش 331تهران ) یها استان

همچنین، مشخص شد  د.بو نامه( پرسش 1زد )یمربوط به استان  ین فراوانینامه( و کمتر پرسش

پژوهش  یها . شغل نمونهباشند میو باالتر  یمدرک کارشناس یپژوهش دارا یها اکثر نمونه که

 .باشدشده انتخاب یآمار ۀبودن نمون انگر مناسبیتواند ب یاست که م ییها یژگیاز و یکیز ین

 کند. یف میر درصد هرکدام را توصیز یستوننمودار 
 وهش )درصد(های پژ ـ شغل نمونه1شکل 
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 ین فراوانیشتریب ،پس از آن .نفر( 1131) بودند یبدن تیکارشناس ترب ،پژوهش یها اکثر نمونه

ه و ین، تجزینفر(. همچن 131) بود که در گروه ورزشکار قرار داشتند یانیمربوط به پاسخگو

                                                           
1. LISREL 

2. SPSS 
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 یسال دارا 13/12 ،نیانگیطور م ش بهپژوه یها ها نشان داد که نمونه داده یفیل توصیتحل

 وربومطور کامل با  ا بهی یحدود پژوهش اظهار داشتند که تا یها از نمونه %1/33سابقه بودند. 

بودن  انگر مناسبیتواند ب یاست و م یار مناسبین رقم بسیدارند که ا ییت خود آشنایقوم

 انتخاب شده باشد. یآمار یها نمونه
 های متغیرهای احیا، ترویج و ارتقا الؤهای پژوهش به س سخ نمونهتوصیف وضعیت پا ـ1 جدول
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برگزاری مسابقات رسمی 
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PA 

3.1
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تقا
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 DA وربومطرح جامع  ۀتهی
3.1

3 

حیا
ا

 

چاپ کتاب، مجله، 

 آموزشی CDجزوه یا 
RA 

1.1

3 

برگزاری مسابقات 

 خانوادگی
PB 

3.1

1 
 DB  ۀافزایش بودج

1.1

1 

رسانی  آموزش واطالع

 ها از طریق رسانه
RB 

1.1

1 

های  برگزاری جشنواره

 المللی ملی و بین
PC 

3.3

1 

کیفیت از  با برداری تصویر

 مسابقات و رویدادها
DC 

1.1

2 

آموزش در مدارس و 

 ها دانشگاه
RC 

1.3

1 

افزایش لذت و نشاط در 

 آن
PD 

3.1

3 

جذاب و مدرن 

 دادن از نظر ظاهری نشان
DD 

3.3

3 

های  حمایت از فعالیت

 پژوهشی
RD 

1.3

1 

های  گسترش فعالیت
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2 
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 اصول علمی ورزش
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2 

های  گنجاندن در برنامه

 آموزش و پرورش
PG 
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DH 
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1 

مشارکت سازمان میراث 

 فرهنگی و وزارت ارشاد
PI 

3.3

1 
 DI وربومسیس فدراسیون أت

3.1

1 

ها و  در محیطشدن  انجام

 فضاهای جذاب
PJ 

3.3

3 
ایجاد یک سازمان یا شورای 

 DJ (کاری موازی )عدممتولی 
3.1

2 

آموزش معلمان 

 بدنی تربیت
PK 

3.3

3 

ر د وربومکل  ۀایجاد ادار

 وزارت ورزش 
DK 

1.1
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اجرا در قالب درس 

بدنی در مدارس و  تربیت

 ها دانشگاه
PL 

3.1
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راهبری  ۀتشکیل کمیت

 DL شورای عالی ورزش نظر زیر
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های  ترویج در دانشکده

ب بدنی )در قال تربیت
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PM 
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 غیره
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3.1

1 
DNot غیره

her 
3.3

1 
 

های مربوط به راهکارهای ترویج، ارتقا  ها به سؤال های نمونه تجزیه و تحلیل توصیفی پاسخنتایج 

مطابق با اطالعات جدول، در متغیر ترویج، راهکار آورده شده است.  1در جدول  وربومو احیای 

های ملی و  برگزاری در قالب جشنواره"، "ورشهای آموزش و پر گنجاندن در برنامه"های 

، در "ها و فضاهای جذاب برگزاری در محیط"و  "بدنی آموزش معلمان تربیت"، "المللی بین

ایجاد ادارۀ کل "عامل قرار دارند. در متغیر ارتقا نیز راهکار  13های اول تا چهارم از میان  رتبه

تصویربرداری "، "کردن براساس اصول علمی ورزش علمی"، "وربوم در وزارت ورزش و جوانان

 13های اول تا چهارم از میان  در رتبه "افزایش بودجه"و  "کیفیت از مسابقات و رویدادها با

رسانی از طریق  آموزش و اطالع"راهکار  نیز در متغیر احیا  اند. عامل مربوط به ارتقا قرار گرفته

های  در رتبه "ها آموزش در مدارس و دانشگاه"و  "های پژوهشی حمایت از فعالیت"، "ها رسانه

 عامل قرار دارند. 1اول تا سوم از میان 

ان یم یپژوهش و روابط مفهوم یاصل یها ریو آزمون آن، متغ یمدل مفهوم یطراح یدر راستا

 یشامل راهکارها رهاین متغی. او مصاحبه با خبرگان مشخص شد ینظر یمبان یبا بررس ها آن

ج یبود. نتا وربوم ۀت موجود و اثرات توسعیارتقا، وضع ی، راهکارهاجیترو یرهاا، راهکایاح

انجام  وربوم ۀحاضر در زمین حال هایی که در فعالیت ۀعمد نشان داد کهها  ها و مصاحبه یبررس

توجهی  فعالیت قابل ،وربوم یترویج قرار دارد و در ارتباط با احیا و ارتقا ۀدر مقول ،گیرد می

 ابتدا  دبای نشان داد کهشده  انجام یها از مصاحبهنتایج حاصل  ،مجموع ذیرد. درپ صورت نمی

،  نهایت درها نمود.  این ورزش یقااقدام به ترویج و ارتتوان  یمو پس از آن احیا گردد  وربوم

توان انتظار  و پس از آن می خواهند بود وربوم موجود وضعیت ۀدهند شکل این امور تمامی

 ،یمدل مفهوم یطراح منظور به لذا ؛ها خود را نمایان سازند و فواید این برنامه داشت که اثرات

 11 مکنون و متغیر 3متشکل از مدل مفهومی پژوهش  مالک عمل قرار گرفت و استدالل فوق

ساختاری در  ۀسازی معادل مدل ها با استفاده از روش . دادهطراحی گردیدگر  ر مشاهدهیمتغ

آزمون قرار گیرد. در   تا مدل پژوهش مورد ندل قرار گرفتیه و تحلیتجز  موردافزار لیزرل  نرم

   آماری پژوهش آورده شده است. یابیالگو مقادیر تی نتایج مربوط به ، 2 شکل

جز ضریب اثر  هقبولی هستند و ب ضرایب دارای مقادیر قابل ۀ، کلیمطابق با یافته های شکل

 ۀبقی ،(-t>31/1<31/1) مورد تایید قرار نگرفتمتغیر ترویج بر متغیر وضعیت موجود که 

برآورد  آزادی، کای اسکوار و ۀدرج های برازش اصلی مدل شامل . شاخصدار بودنداضرایب معن



 3131 و مهر شهریور، 13مطالعات مدیریت ورزشی شماره           13

توان به مدل و  می کند که بیان می این قبول بودند و همگی قابل 1میانگین ریشه مجذور خطا

 آن استناد نمود.  ۀشد روابط تأیید

 

 
 مدل آماری پژوهش tر ـ مقادی2شکل 

 

 

 

                                                           
1. RMSEA 
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 يريگ جهيو نتبحث 
 ،رایزباشد؛  میهدف پژوهش  یبرا یآمار ۀبودن نمون مناسب ۀدهند نشان ،یفیتوص یها افتهی

دانشگاه،  یعلم تأیکشور بودند که در نقش ه یورزش ۀاز جامع( %31ها )حدود  ت آنیاکثر

 ،نیهمچن. باشند یبه کار م ره مشغولیان و غی، مربی، کارشناسان ورزشیبدن تیران تربیمد

پژوهش  یها از کل نمونه% 33 یباالتوزیع گردیده است و  استان کشور  31نامه در  پرسش

 .دارند ییطور کامل آشنا ا بهی یحدود تا ،ا مناطق خودیکشور و وربوم اظهار داشتند که با 

 یبود که راهکارهان مطلب یا ۀدهند شانن ،ایر احیمتغ درموردحاضر  پژوهش یفیتوص یها افتهی

و آموزش در مدارس و  یپژوهش یها تیت از فعالیها، حما ق رسانهیاز طر یرسان آموزش و اطالع

که  رندقرار داا یر احیمربوط به متغعامل  1ان یاول تا سوم از م یها در رتبه ها دانشگاه

امر ها را در  رسانه ،ها پژوهشن یج اینتا و دنکن ید مییها را تأ افتهین یا یا گسترده های پژوهش

 دانند یر مسئول مین مسیا در پژوهشآموزش و ها را در انجام  و دانشگاه یرسان آموزش و اطالع

 یراهکارهانیز ج یر ترویمتغ مورد در. (2112، ونو  2113آکینمی، ؛ 2111یالوگ بگه، ا)

، یالملل نیو ب یمل یها در قالب جشنواره یبرگزار، آموزش و پرورش یها گنجاندن در برنامه

 13ان یاول تا چهارم از م یها جذاب در رتبه یدر  فضاها یارو برگز یبدن تیآموزش معلمان ترب

یالوگ است )ا سو خوان و هم نه همین زمیدر ا ها پژوهشگر ید یها افتهیعامل قرار داشتند که با 

ن کرد ی، علم اندر وزارت ورزش و جوانوربوم کل  ۀجاد اداریا یراهکارها ،نیهمچن .(2111بگه، 

را  هش بودجیو افزا دادهایت از مسابقات و رویفیک با یربرداری، تصوورزش یاساس اصول علم بر

ت از یفیک با یربرداریتصو راهکار 2د که ندان یر ارتقا میمتغ یراهکار مناسب برا 1ب یترت به

گر ید یها افتهی با ،در وزارت ورزش و جوانان وربومکل  ۀجاد اداریدادها و ایمسابقات و رو

ها  افتهی  این ،نیهمچن .(2112معماری و دیگران، ؛ 2113الوگابورگس، ) تطابق دارد پژوهشگران

ن یجاد قوانیو ا وربومبخش  ۀش بودجیافزا و انجام شد یجنوب یقایکه در کشور آفر مطالعاتیبا 

مطابقت دارد  ،دانند یمها  ن ورزشیا یارتقا یبرا یمهم یها راهکاررا  ها ین بازیا یآور برا الزام

 .(2111برنت و هلندر، )

سازی  حاصل از مدل ۀنشد ییدأشده و ت ییدأبا استنباط از روابط تو  یفیتوص یها افتهیبا توجه به 

عنوان الگویی مناسب برای احیا،  به (3شده )شکل  آوردهالگوی  ،2  معادالت ساختاری در شکل

های حاصل از پژوهش حاضر در  اساس یافته الگو برطراحی گردید. این  وربوم یترویج و ارتقا

گونه که در این  همان باشد. می وربوم ۀریزی برای توسع ثر در برنامهؤارتباط با عوامل مهم و م

ضلعی  1صورت  گیرد که به شود، تمام مراحل این الگو در محیطی انجام می الگو مشاهده می

مبانی نظری،  ۀکه از مطالعگردیده  مشخص شده است و در هر ضلع آن به عاملی اشاره
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به  دبای وربومۀ در اجرا و توسع دیگر، عبارت اند. به ها استخراج شده نامه ها و نتایج پرسش مصاحبه

های  هدف توجه داشت و برنامهۀ شناختی، اقلیمی و فرهنگی جامع های جمعیت ویژگی

 تناسب با این عوامل انتخاب نمود.  درگرفته را  نظر در

 
 های بومی و محلی در کشور ـ الگوی توسعۀ ورزش3 شکل

ن مرحله الزم است یدر ا .باشد یشده م منسوخ و فراموش وربوم یایاح ،الگو نیا درن مرحله یاول

انجام ، آموزشگاه ها و رسانه هادر  یرسان مانند آموزش و اطالع ییها تیق فعالیطر که از

ا لوح یصورت کتاب  ها به تین فعالیج اینتا نمودن  مستند ،تینها و در یپژوهش یها تیفعال

افتن یدنبال  که به ییدر کشورها پژوهشنتایج شده نمود.  فراموش وربومی ایاقدام به اح ،فشرده

ن مهم در مدارس یاز ضرورت توجه به آموزش ا یاند حاک ها بوده ن ورزشیا یایاح یبرا ییها راه

ن یکه ا باشد میکردن عموم مردم  آشنا یبرا ها رسانه برجستۀنقش  و همچنین،ها  و دانشگاه

 (.2113آکینمی، ؛ 2111یالوگ بگه، اخوان است ) حاضر هم پژوهشج یها با نتا افتهی

ان عموم ینمودن آن در م ریگ ر و همهیفراگ یبرا وربوم یجیترو یها تیفعال ،دوم ۀدر مرحل 

 یسسات آموزشؤم یها تیظرف استفاده از ،ن امریا ین درگاه برایرد. بهتریگ یجامعه صورت م

ن یا ی، اجرایبدن تیمانند آموزش معلمان ترب ییها تیفعال .باشد میها  مانند مدارس و دانشگاه
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ها  ن ورزشیدرس ا ۀ، ارائیبدن تیصورت درس ترب ها به ها در مدارس و دانشگاه یها و باز ورزش

توجه  ،ها زمان با آن مو ه یو عمل ینظر یها صورت واحد به یبدن تیترب یها در دانشکده

ج یترو یبرا یمناسب یها وهیتواند ش یم یجیترو یها تین فعالیما به ایژه صدا و سیو به ،ها رسانه

ن یا ۀو ارائ یبدن تیجهات مانند آموزش معلمان ترب برخیدر  پژوهشگرانگر ید یها افتهیباشد. 

د ییأحاضر را ت پژوهشگران یها  افتهی ،ها ین بازیج ایدر جهت ترو یصورت واحد درس ها به یباز

 (.2112معماری و دیگران، ؛ 1311باومن، د )ینما یم

. شود انجام مید یجد یها سطح ورزش به  یت فعلیاز وضع وربوم ین الگو، ارتقایا سوم ۀدر مرحل

ن مهم یکه ا باشد مین گام الزم یاول ،وربومطرح جامع  ۀیرسد که ته ینظر م ن منظور بهیا یبرا

کمیسیون ورزش استرالیا، د گشته است )ییأن کشور تیا پژوهشگرانا توسط یاسترال در کشور

 دیبا ،زمان ابد. همیاختصاص  یقبول قابل ۀالزم است که بودج وربوم یارتقا ی(. برا2113

آور به  ن الزامین قوانیز تدویاجرا و رقابت باشد و ن که قابل یا وهیها به ش ن ورزشیکردن ا یعلم

و  ییبایز یها و توجه به جنبه یا پوشش رسانه ۀویرد. شیدر دستور کار قرار گ یجرم یها ارگان

د. یخود جلب نما برخوردار است تا بتواند جوانان را به یادیت زیها از اهم ین بازیا یشینما

د دارند یکأن بخش تیمربوط به ا ۀش بودجیز بر افزایقا نیه و آفریجرین یکشورها یها پژوهش

 (. 2113آکینمی، ؛ 2111برنت و هلندر، حاضر تطابق دارند ) یها افتهیبا  ن جهتیکه از ا

گذارند و  یت موجود اثر میا و ارتقا بر وضعیاح یها تیفعالن است که یانگر ایالگو ب یبعدۀ مرحل

رود  یاجرا شوند، انتظار م یها به شکل مناسب تین فعالیکه ا یصورت آن هستند. در ۀدهند شکل

ن ینشدن مسابقات در ا برگزار ،زان توسعهیبودن م ع موجود مانند نامناسبوض یها که شاخص

گردد که به وضع مطلوب  ی، دستخوش تحوالتیش از حد بر ورزش قهرمانید بیکأنه و تیزم

د که آموزش و یمشخص گردکه در کشور دانمارک صورت گرفت  یدر مطالعات .شودتر  کینزد

 ،ن مسابقاتیه بهتر از اهرچ یربرداریتصومنظور  ها به نهز رسایو تجه یبدن تیت معلمان تربیترب

ها و  ین بازیبه ا دنآور یرو ید برایشتر نسل جدیب بیکه باعث ترغبودند  ییها تیفعال

حاضر  پژوهش یها افتهیبا  یکه از جهات شدند یم ید بر ورزش قهرمانیکأشدن ت ترکمرنگ

 .(2113ایشبرگ، ) ستا سو خوان و هم هم

اثر تایید  2 .ان گرددیها نما ن ورزشید ایتوان انتظار داشت که اثرات مف یم یبعد ۀدر مرحل

  باشد.یها م در مدارس و دانشگاه وربوم ۀ، توسعالگو شده در
 یها یژگیبه و دیبا وربومۀ در اجرا و توسع ،گونه که در الگو نشان داده شده است همان
 یتوجه و اهتمام جدهمچنین،  .ه داشتهدف توج ۀجامع یو فرهنگ یمی، اقلیشناخت تیجمع

عوامل  ،تخصص، دانش و تجربه یها مالک .دارد ییسزا ت بهیکاران امر اهماندر و دستن یمسئول
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ترین موانع  یکی از مهم چرا که د.نباش یها م ن بخشین ایران و متخصصیمد یبرا یالزم و ضرور
 یابیو بازار یابی ، استعدادی، مالیسایت سیحماعدم ، ایدن یها از کشور یاریدر بس وربومۀ توسع

 (.2112، ون) از سوی دولت است
 یر فراوانیثأت وربومۀ ز در توسعیزات روز نیها و تجه یاستفاده از فناور ،با توجه به الگو ،تینها در

 ،وربوم ۀکه در جهت توسع ینحو ؛ بهستا دایپ پژوهشگرانگر ید یها افتهیز در ین مهم نیا .دارند
باید تا حد امکان  ،لذا ؛(2113الوگابورگس، )دانند  یم یشرفته را ضروریزات پیتجه استفاده از
ها و مسابقات منظم و  شنوارهج یبا برگزار و استفاده نمود وربومۀ در توسعهای روز  از فناوری

 یزمان برا ش داد و همیرا افزادادها ین رویا تیفیت و کیکم م،یتقو گرفتن نظر با در و متنوع
و  ییافزا هم یبرا یتواند عامل یم ی. گردشگرنمود یزیر حاصل از آن برنامه یگردشگرۀ توسع

 یبرا یمناسب یها زمان ،یمل یها اد و جشنیبخش باشد. اع 2ش هر یش از پیگسترش ب
 یبخش انیم یمورد همکار در د.نباش یها م ن ورزشیا یها مسابقات و جشنواره یبرگزار

 یبا هم همکار دیبا وربوم ۀتوسع یوجود دارند که برا یادیز یها د گفت که بخشیها با سازمان
 گردد. یسازمانده یا ارگان متولیک سازمان یها توسط  تین فعالیا ۀند و همینما

د یبا ،لذا ؛است یها الزم و ضرور ن ورزشیما به ایخصوص صدا و س ها به توجه رسانه ،از طرفی
که با  نیزمان با ا هم د.یمربوط را پخش نما یاه رسانه را مجاب نمود که مسابقات و جشنواره

د. شوتوجه  وربوم یت ورزشیشود، به ماه یها توجه م تیالگو به اولو یو اجرا یزیر برنامه
کند که  یدا مینمود پ وربومها در آن نوع  تین فعالیمثبت ا یها د و جنبهیاز فوا یاریبس
را طلب  یقبول قابل یت جسمانیلکلمه ورزش محسوب شوند و تحرک و فعا یواقع یمعنا به

د خاص خود را یها فوا یاگرچه باز .گذاشت یها را باز توان نام آن ین صورت میر ایند. در غینما
 .هستندبهره  یب یبدن یها تیار فعالید بسیاز فوا طور مشخص ، بهاما ؛دارند

ای ترویجی در گذشته، عمده فعالیت های صورت گرفته برای توسعه وربوم از جنس فعالیت ه

بوده است و معموال توسط فدراسیون ورزش روستایی و فدراسیون ورزش همگانی و عموما در 

 روستاها انجام می شده است. این فعالیت ها نتوانسته است به نتایج قابل توجهی دست یابد.

اکنون توصیه می شود توجه بیشتری به فعالیت هایی مربوط به احیا و ارتقا این ورزش ها با 

ۀ توسع یالزم به ذکر است که مراحل الگووجه به عوامل شناسایی شده در الگو صورت گیرد. ت

صورت  آن را به یها توان بخش یست و میو مرحله به مرحله ن یندیصورت فرا به لزوماً ،وربوم

  ش برد.یپ یطور مواز زمان و به هم
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 و قدرداني تشکر
ریزی، آموزش و  دفتر برنامههای مادی و معنوی  دانند از حمایت پژوهشگران بر خود الزم می

در شان بخاطر نقش پر اهمیت نیا ویژه آقای شهاب رستمی  به ،تحقیقات وزارت ورزش و جوانان

 د. نرساندن این کار بزرگ تشکر و قدردانی نمای ثمر به
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