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 چکیده

از نوع  روش پژوهش گرفت.در قالب یک مدل انجام هنرهاي دفاعی  ورزشیرشتۀ پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ 
امۀ تحلیل معادالت ساختاري با استفاده از پرسشندر بخش کیفی از روش گراندد تئوري و در بخش کمی از روش  اکتشافی است. ۀآمیخت
جامعۀ آماري در بخش یید شد. تأو پایایی آن  و روایید شاستفاده  ساختاریافته در بخش کیفیفته از مصاحبۀ عمیق نیمهساخته برگرمحقق

پس از به حد نفر  16که در نهایت بود  هاي رزمیورزش ۀنظران و متخصصان در حیط، صاحبتادان مدیریت ورزشیکیفی شامل تمامی اس
 وو دانشجویان رشتۀ تربیت بدنی  تادانآماري در بخش کمی نیز شامل اس ۀ. جامعشدند آماري انتخاب ۀعنوان نمونبهاشباع رسیدن 

 127 کیفی پژوهش ۀمرحل درري انتخاب شدند. عنوان نمونۀ آمانفر به 347بود که  هاي رزمیورزشهمچنین متخصصان و ورزشکاران 
عامل  11ها یند کدگذاري محوري از این مضمونافر طی شد که حاصلدفاعی هنرهاي  ورزشیرشتۀ بر توسعۀ  اثرگذارعوامل مضمون براي 

ذار بودند که اثرگاین رشته متغیر به بر توسعۀ  10کیفی،  ۀدر مصاحب شدهییمتغیر شناسا 12از  که . همچنین نتایج نشان داددششناسایی 
 32( هاحمایت رسانهدرصد)،  39(ی مدیریت عاملشامل  یبتتربههاي آماري پژوهش از دید نمونه شدهییمتغیرهاي شناسا بنديیتاولو

درصد)، لیگ  22وفقیت (مدرصد)، کسب  24رشته (  و معرفیتبلیغات درصد)،  27ها ( زیرساخت درصد)، 28(  انسانی مالی، منابعدرصد)، 
 حقیقت درصد و در نهایت 4با  اجتماعیعامل فرهنگی و درصد) بود و  14( سازمانی درصد)، حمایت 19درصد)، استعدادیابی ( 22منظم ( 

در داخل و خارج از کشور،  آنهای و توسعۀ ي نوظهور ملهارشتهرو با توجه به اهمیت ثبت ینازا .اثر معناداري نداشتند درصد 2با  توسعه و
نظور توسعۀ این رشتۀ ورزشی انجام مگذاري الزم را بهریزي و سرمایهاولویت، برنامه براساسشود به مدیران این رشتۀ ورزشی پیشنهاد می

 دهند.
 
 

 يدیکل يهاواژه
 ایران، توسعه، ورزش، هنرهاي رزمی.

                                                           
  :gmail.com54ahmadiEmail@                                                                              09120364020نویسندة مسئول : تلفن :  ∗ 

                                                                              



 1401 تابستان، 2 ، شمارة14هاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                            192
 

 

 مقدمه

و ورزش در مقیاس کالن مانند  یبدن یتتوسعۀ ترب

است و  یچیدهپ یموضوع ياقاره یااي و منطقه ورزش ملی،

مختلف  يعلمی و کاربرد هايینهپرداختن به آن به زم يبرا

 ياست. ملل و مناطق مختلف جهان در قبال اعتال یازن

 یو تجرب یعلمهاي یوهو ش یکردهارو یورزش خود از برخ

 ينظر یمبان یۀاز همان آغاز بر پا هایوهش یناند. ابهره جسته

اعتال و توسعۀ  يمرسوم برا یکردهايو رو هایوهبراي ش

از  یکیلحاظ ین. بدیافت یانورزش در میان ملل مختلف بن

در توسعۀ بخش ورزش و تربیت بدنی  یکل هايیمشخط

است  یصورتبه یبدن یتتعمیم ورزش و ترب از انقالب، پس

 یو جسم یاز انحرافات روان یشگیريآن را پ یتکه مردم اهم

هاي همواره سازمان). 1(سالمت آنها بشناسند  ینو تأم

همانند  یاستان هايیأتو ه هایوناز جمله فدراس یورزش

و تحوالت محیطی  ییردر معرض تغ یرورزشیغ يهاسازمان

اند یباناي دست به گرقرار دارند و با مسائل پیچیده اريیبس

 يها) گزارش کرده است که بخش2007( 1. کریمادیس)2(

قوانین و  نزول، يهاهمچون دوره یبا مشکالت یورزش

و قرار گرفتن  یمشکالت مال مقررات دولتی محدودکننده،

در بخش  یژهوبه یطیمح ییراتاز تغ یرقابتی ناش یطدر مح

در حال  يکشورها ینات ورزشی مواجهند. همچنخدم

همچون کاهش  یبا مسائل یتحوالت جهان ۀواسطتوسعه به

، نداشتن یبه بخش ورزش یدولت يهاکمک یدشد

 يبرا اینديمنسجم، ضعف ارتباطات و فقدان فر يهابرنامه

مواجه  یهاي ورزشدر سازمان یگرانجذب مشارکت د

در رشد و  هایییتمحدود سببموضوع  یناند که اشده

از آن  ی. این مسائل حاک)3( توسعۀ ورزش آنها شده است

 ییراتمقابله با این تغ يبرا یورزش يهااست که سازمان

هاي بسیاري از سازمان زمینه ینبه فکر چاره باشند. در ا یدبا

هاي ورزشی دنبال راهکارهایی براي توسعۀ رشتهبه یورزش

                                                           
1. Kriemadis 

جذاب و  يهاعنوان رشتهبه یهاي رزم. ورزشهستندخود 

با وجود رشد در  مختلف، يهاورزش ینپرطرفدار در ب

در سطح جامعه  یهنوز از جایگاهی مطلوب یراخ يهاسال

 یژهو توجه و یزيربرنامه یازمندو ن یستندبرخوردار ن

 . )4است (در سراسر کشور  یداررشد و توسعۀ پا منظوربه

هاي هزمینۀ توسعۀ رشت هاي متعددي درپژوهش

 نتایج پژوهش قهرمان تبریزي وورزشی انجام گرفته است؛ 

) نشان داد عواملی همچون اهمیت ندادن 1396همکاران (

ریزان کارامد و به ورزش شنا در مدارس، نبود برنامه

مناسب در سطح کالن هیأت شنا، عدم جذب  يزیربرنامه

پشتیبان براي حمایت مالی در رشتۀ ورزشی شنا، عدم 

ها در پیشبرد ورزش شنا و نبود استخرهاي حمایت رسانه

و  استاندارد تمرین و مسابقه، از موانع درونی مهم توسعه

هاي . یافته)5( پیشرفت شنا در استان کرمان هستند

ایجاد و  نشان داد که) 1393پژوهش بلدي و همکاران (

هاي رزمی در توسعۀ پایگاه تخصصی استعدادیابی ورزش

 هايورزش ۀتقویت حضور استان در صحن ،سراسر استان

تقویت  ،هاي رزمیعمومی ورزش ۀتوسعۀ وجه ،رزمی کشور

ر توسعۀ مدیریت بازاریابی د و ارتباطات استانی و کشوري

وسعۀ ورزش تبر از عوامل مؤثر  هاي رزمی استانورزش

 ).4رزمی هستند (

 ) در تحقیق خوددر زمینۀ1398منافی و همکاران (

 توسعه که محیط کنندیمدانشگاهی، اظهار  ورزش توسعۀ

 بر که است اصلی اثرگذار و پیشایندي نقش داراي

 فردي عوامل و توسعه مدیریت توسعه، منابع فرایندهاي

 دارند. تأثیر

) در تحقیق خود نقش 1398نوحی و همکاران (

 ي رزمی حائز اهمیتهاورزشاستعدادیابی را در توسعۀ 

 .داندیم

) نیز در جهت توسعۀ ورزش 1397دوستی و همکاران (
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 کنند و ضعف در محیطیمبه اهمیت ورزش مدارس تأکید 

 امکانات مالی، انسانی، مدیریتی، ابعاد سازمانی (مانند درونی

دیگر و ضعف در محیط بیرونی  طرف از هایرساختز و

 از استفاده عدم فرهنگی، محیط در مانند ضعف سازمانی

محیط  رکود و قوانین نبود ناسالم، اجتماعی محیط فناوري،

 داند.یمرا از جمله موانع توسعۀ ورزش در مدارس 

یافتند که از دیدگاه در) 1393سجادي و همکاران (

و هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس مسئوالن و کارشناسان 

ها، موفقیت تیم، وفاداري هواداران، ستاره یبترتتهران به

باشگاه، سرمربی، رسانه،  ۀمدیریت باشگاه، استادیوم، پیشین

ارزش ویژة توسعۀ حامیان و لوگو بیشترین اثرگذاري را بر 

) 2017و همکاران ( 1کوسنیرز). 6( برند باشگاه داشتند

آموزان و دانش بههاي رزمی ورزش که آموزشدریافتند 

شود دانشجویان به رشد و توسعۀ این رشتۀ ورزشی منجر می

 که داد نشان) 2017( 2). یافتۀ ناکونچنی و گاالن7(

 افزایش بر اثرگذاري در باالیی قابلیت گروهی هايرسانه

و  3وولف .)8( دندار ورزش فرهنگ در عمومی آگاهی

 زمانی مشارکت بیشترین دریافتند که) 2016همکاران (

 باشد زندگی محل نزدیک ورزشی مکان که افتدیم اتفاق

)9(.  

هاي توسعۀ رشته با مرتبط تحقیقات ۀپیشین بر مروري

 شایان پژوهش تاکنون که است مطلب این بر گواهورزشی 

هاي ورزشی توسعۀ رشته در زمینۀ کالن سطح در توجهی

  کشور انجام نگرفته است.به صورت تخصصی در داخل 

 تیامن يبا رویکرد ارتقاي جدید که هاسبکیکی از 

سبک هنرهاي با نام  ملی ارتش ج. ا. ا تیاجتماعی و امن

محافظت و مراقبت) در سال  دفاعی ایرانیان (دفاع شخصی،

هاي پیشگیري و مدیریت شامل حوزهو  هدشطراحی  1392

 صی عمومی،(نزاع، درگیري و سرقت)، دفاع شخ بحران

                                                           
1. Kusnierz 
2. Nakonechnyi & Galan 

سیسات، أت حفاظت اماکن و حفاظت شخصی و شخصیت،

سیسات، حفاظت أت تصرف اماکن و رهایی گروگان و

 يهنرهاو هاي تن به تن و یک به چند هواپیمایی، رزم

 زیر نظر 1392است. این سبک در سال نمایشی  فردي و

رزمی رسماً فعالیت خود را در کشور  يهاورزش فدراسیون

توان مخاطبان که در صورت توسعۀ این رشته می آغاز کرد

 .ه این رشته جذب کردبسیاري را ب

رشتۀ یک  سبک هنرهاي دفاعی ایرانیاناز طرفی 

یس است و تاکنون کار پژوهشی و تحقیقاتی تأستازه ورزشی

توسعۀ این رشتۀ دانشگاهی روي آن صورت نگرفته است. 

خش هنرهاي تواند نام ایران را در جهان در بورزشی می

بر نقش بولد کند، همچنین این سبک عالوه و دفاعیدفاعی 

از خود  و مراقبت مؤثر در سالمت ورزشکاران، هنر محافظت

) براي حفظ و...  ، سارقان، تبهکارانلذارادیگران ( در برابر

باشد که ضرورت آن در بین امنیت جانی، مالی و اجتماعی 

هاي رزمی، تهبانوان بیشتر است. همچنین در بخش رش

هاي علمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است که جنبه

دهد. ضرورت انجام چنین تحقیقی را بیش از پیش نشان می

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل توسعۀ  سبببه همین 

در داخل و خارج از  هنرهاي دفاعی ایرانیانرشتۀ ورزشی 

 بر مؤثر عوامل تواندمی پژوهشاین  نتایج کشور است.

 نظر از را سبک هنرهاي دفاعی ایرانیان ورزش توسعۀ

 نظر با هایی رابرنامه همچنین و کند شناسایی نامتخصص

گسترش این رشتۀ ورزشی  بر که دهد ارائه نامتخصص

 ذکرشده موارد براساس .گذاردب مثبت اثر جذاب در جامعه

ل مد طراحی چگونگی از اطالع و بررسی و تحقیق لزوم

بیش از پیش  سبک هنرهاي دفاعی ایرانیان ورزشتوسعۀ 

تدوین  بهپژوهش حاضر  دلیلبه همین یابد. ضرورت می

سبک هنرهاي دفاعی رشتۀ ورزشی توسعۀ راهبردهاي 

3. Woolf 
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با استفاده از روش گراندد تئوري و راهکارهایی براي  ایرانیان

 رفع آنها خواهد پرداخت.

 ینهزم این در رویه، وحدت نبود دلیلبه دیگر سوي از

 و یسازمان نیازهاي به توجه بدون وارداتی رزمی هايسبک

 هايدوره بودن کاربردي و شهروندان اجتماعی امنیت

 آموزشی مراکز انسانی منابع آموزش حوزة وارد آموزشی،

 مصرف بیشتر که هاییتکنیک برخی آموزش با و شده

 شخصی دفاع رویکرد با بیشتر و دارند نمایشی و عمومی

 را کشور مسلح نیروهاي شوند،می تدریس باشگاهی

 خود اصلی یتمأمور وانداز چشم از مذکور حیث ازروز روزبه

 القاي و جدي آسیب آوردن وارد سبب و کرده دور

 سازمانی هايیتمأمور به توجه بدون کاذب،نفس اعتمادبه

 دوجو به توجه بااند. شده واقعی شرایط در آموزش و

 به تمایل و یتحرککم گسترش و متعدد ورزشی هايرشته

 را اديزی مخاطبان توانمی سختیبه مجازي، دنیاي سمت

 .کرد جذب نوپا ورزشی رشتۀ این براي

 

 یقتحق روش

از لحاظ  و کاربردي یريگجهت حیث از پژوهش این

 .گرفت صورت 1آمیخته صورتبه هاداده گردآوريشیوة 

تبیینی  نوع از دوم مرحلۀ و 2اکتشافی و کیفی اول مرحلۀ

در مرحلۀ کیفی از  هانمونهجامعۀ آماري و انتخاب  .است

تادان اسمیان خبرگان ورزش هنرهاي ورزش ایرانیان، 

 ۀنظران و متخصصان در حیط، صاحبمدیریت ورزشی

 ياجامعه چنین حجم که آنجا از .بودند هاي رزمیورزش

د و هدفمنیري گنمونه روش از نبود، تخمین قابل

. شد استفاده 3یبرفگلوله یا ايیرهزنج ارجاعی يبردارنمونه

مصاحبۀ عمیق  طریق از گردآوري اطالعاتدر این مرحله 

مصاحبه  16صورت گرفت. پس از انجام  4ساختاریافتهنیمه

                                                           
1. Mixed method 
2. Exploratory 

هاي حاصل به روش و رسیدن به اشباع نظري، داده

ه استراوس و کوربین در س بنیاد با رویکردپردازي دادهیهنظر

وتحلیل یهتجزمرحله کدگذاري (باز، محوري و گزینشی) و 

و تادان آماري در بخش کمی نیز شامل اس ۀجامع شد.

دانشجویان رشتۀ تربیت بدنی و همچنین متخصصان و 

حجم نمونه براساس بود.  هاي رزمیورزشورزشکاران 

با در نظر گرفتن ریزش نامحدود  ۀفرمول مورگان براي جامع

به روش  نفر انتخاب و 400اطمینان ظور مناحتمالی به

 347در نهایت  .گیري در دسترس توزیع شدنمونه

با شد. آماري  وتحلیلیهو تجز يآورصحیح جمع ۀپرسشنام

ها در بخش اول با داده يتوجه به ماهیت پژوهش، گردآور

منظور به یافتهساختارعمیق نیمه يهااستفاده از مصاحبه

شناسایی  ۀلی پژوهش در زمینانجام مصاحبه، سؤاالت ک

عامل  96و  توسعۀ این رشتۀ ورزشی طرح شدعوامل مؤثر بر 

متغیر  12اثرگذار شناسایی و در فرایند کدگذاري محوري 

 53 ۀساختمحقق ۀد که از بین آنها پرسشنامشمشخص 

سپس با استفاده از آزمون  ،دشطراحی و توزیع  یسؤال

د. پایایی ش ییدآن تأ ةتحلیل عاملی اکتشافی روایی ساز

پژوهش نیز با استفاده از آزمون  ۀساختمحققۀ پرسشنام

د. مقدار ضریب آلفاي کرونباخ در ش ییدآلفاي کرونباخ تأ

گزارش  91/0مورد استفاده  ۀاین پژوهش براي پرسشنام

 د.ش

ها در بخش کیفی با توجه به استفاده تحلیل داده ةشیو

شد. این روش بر استفاده  بنیاد استفادهداده ۀاز روش نظری

ها از طریق کدگذاري باز، کدگذاري از مراحل تحلیل داده

محوري و کدگذاري گزینشی تأکید دارد که در آن تحلیل 

انجام گرفت.  10نسخۀ   Nvivoافزارها با استفاده از نرمداده

آمار استنباطی  يهادر بخش کمی نیز با استفاده از روش

پرسشنامه و بررسی ساختار  ةاعتبار ساز ۀشامل محاسب

3. Snowball 
4. Semi - structured 



  195                                              هنرهاي دفاعی ایرانیان ورزشیرشتۀ ثر بر توسعۀ ؤطراحی مدل عوامل م

نسخۀ   Spssافزارتحلیل عاملی اکتشافی آن با استفاده از نرم

و آزمون مدل نهایی پژوهش با آزمون شد  همحاسب 24

 24افزار ایموس تحلیل معادالت ساختاري از طریق نرم

 انجام گرفت.

 

 

 هاي پژوهشیافته

عنوان نمونۀ آماري نفر به 16در بخش کیفی پژوهش 

گیري هدفمند انتخاب شدند که براساس روش نمونه

کنندگان و کدهایی که براي هاي توصیفی مشارکتیافته

 1در جدول  ،است شدههاي آنها استفاده تحلیل مصاحبه

 ارائه شده است. 

 کیفی فاز در شوندگانهاي مصاحبه. ویژگی1جدول 

ف
ردی

 

 درصد فراوانی سمت / تخصص
 حوزة فعالیت

 دانشگاهی اجرایی

 *  36/0 6 هیأت علمی دانشگاه 1
  * 32/0 5 هاي رزمیمدیران ورزشی هیأت 2

 *  32/0 5 در رشتۀ هنرهاي دفاعی ایرانیان نظرصاحب 3
 

عنوان نمونۀ نفر به 347در بخش کمی پژوهش نیز 

 ودرصد را مردان  68آماري انتخاب شدند که از این میان 

تا  30درصد آنها  74ها تشکیل دادند؛ و درصد را خانم 32

ۀ سال سابق 20تا  10درصد آنها نیز  60ساله بودند و  50

یالت شتند. تحصهاي رزمی را داحضور در رشته

درصد  42دیپلم، درصد فوق 15دهندگان نیز پاسخ

درصد نیز دکتري  17لیسانس و درصد فوق 23لیسانس، 

 بود.

 یندافر در وکیفی  ۀمرحل درهاي پژوهش یافته

توسعۀ رشتۀ اثرگذار بر  شرایط علیبراي  باز کدگذاري

 طی شد که مضمون حاصل 96 هنرهاي دفاعی ایرانیان

عامل  12ها مضمون یني از ایند کدگذاري محورافر

ها، شامل متغیرهاي زیرساختد که ششناسایی 

، هاحمایت رسانهرشته،  و معرفیتبلیغات استعدادیابی، 

 ، عاملعامل فرهنگی و اجتماعی، سازمانی حمایت

، کسب موفقیت، لیگ منظم، توسعه و تحقیقی، مدیریت

گونه که گفته شد، در هماناست.  انسانی منابعو  شرایط مالی

هاي ساخته مبتنی بر یافتهبخش کمی نیز از پرسشنامۀ محقق

به تأیید متخصصان  پرسشنامهبخش کیفی استفاده شد. روایی 

 جدول(د شگزارش  91/0آلفاي کرونباخ رسید و پایایی از طریق 

2.( 

 آلفاي کرونباخ نهایی متغیرهاي پژوهش .2 جدول

 پایایی کل پایایی گویه متغیر

 87/0 هایرساختز

91/0 

 90/0 استعدادیابی

 79/0 رشته و معرفیتبلیغات 

 89/0 هاحمایت رسانه

 86/0 سازمانی حمایت

 88/0 عامل فرهنگی و اجتماعی

 88/0 یمدیریت عامل

 81/0 توسعه و تحقیق
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 89/0 کسب موفقیت

 91/0 لیگ منظم

 87/0 مالی

 75/0 انسانی منابع

 
ها جهت اجراي تحلیل عاملی  منظور بررسی تناسب داده  به

 آزمون نتایج.  شد  استفاده   KMOشاخص  و بارتلت آزمون از

ستگی  حاکی بارتلت کرویت سبت  و از همب  متغیرهاي منا

ــت. براي عاملی  تحلیل  انجام  براي موردنظر  کفایت   اسـ

 حجم که داد کیزرـ میرـ اولکین نشان   آزمون نمونه، حجم

 ).3(جدول  است مناسب عاملی تحلیل انجام براي نمونه

 
 کیزرـ میرـ اولکین  و بارتلت آزمون . نتایج3جدول 

 مقدار فرضشیپ

 8762/0 مقدار کیزرمیر (کفایت حجم نمونه)

 آزمون کروویت بارتلت
 7/1381 مقدار مجذور کاي

 3755 آزادي ۀدرج
 001/0 سطح معناداري

 
پژوهش از روش تحلیل معادالت  مدلدر آزمون 

د. سطح معناداري این آزمون با ضریب شساختاري استفاده 

د. اگر ضریب استاندارد تی شواستاندارد تی مشخص می

معنادار خواهد  درصد 95باشد، در اطمینان  96/1بیشتر از 

 شده نشان داده 4و جدول  1 نمودارکه در گونهبود. همان

 10کیفی،  ۀدر مصاحب شدهییمتغیر شناسا 12از  است،

بیشترین میزان اثرگذار بودند که  این رشتهمتغیر بر توسعۀ 

عامل و اثر  استدرصد  39اثر مربوط به عامل مدیریتی با 

  معنادار نبود. توسعه و تحقیقو  فرهنگی و اجتماعی
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 الگوي پیشنهادي پژوهش متغیرهاي ةضرایب استانداردشدافزار ایموس براي آزمون خروجی نرم .1شکل 
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 نتایج تحلیل مسیر الگوي نظام پاسخگویی  .4جدول 

 میزان اثر مسیر رتبه
خطاي 

 استاندارد
 تی ةآمار

سطح 

 معناداري

 001/0 79/7 099/0 392/0 توسعه --->ی مدیریت عامل 1

 001/0 89/5 107/0 323/0 توسعه ---> هاحمایت رسانه 2

 001/0 66/5 120/0 314/0 توسعه --->مالی  3

 001/0 39/4 129/0 284/0 توسعه ---> انسانی منابع 4

 001/0 81/4 137/0 273/0 توسعه --->ها زیرساخت 5

 001/0 13/4 141/0 240/0 توسعه --->رشته و معرفیتبلیغات  6

 001/0 91/3 155/0 234/0 توسعه --->کسب موفقیت  7

 001/0 80/3 164/0 221/0 توسعه --->لیگ منظم  8

 001/0 15/3 170/0 192/0 توسعه --->استعدادیابی  9

 001/0 76/2 187/0 142/0 توسعه ---> سازمانی حمایت 10

 541/0 67/0 277/0 041/0 توسعه ---> فرهنگی و اجتماعی 11

 611/0 39/0 221/0 023/0 توسعه ---> توسعه و تحقیق 12

 
 

اسخگویی آزمون الگوي نظام پ منظوربه، 4با توجه به جدول 

یریتی عامل مدمسیر  تی، ةدهد که مقدار آمارسازمانی نشان می

تر از و بزرگ 52/11برابر  رشتۀ هنرهاي دفاعی ایرانیانبر توسعۀ 

عامل درصد  95است، یعنی در سطح اطمینان  96/1مقدار 

عی توسعۀ رشتۀ هنرهاي دفا معناداري بر یرباشگاه تأث مدیریتی

معنا که درصد است. بدین 39دارد و مقدار تأثیر برابر با  ایرانیان

 توسعۀدرصد بر  39اه، به ازاي یک واحد افزایش در ثبات باشگ

افزوده خواهد شد. سایر مسیرها هم  این رشتۀ ورزشی

 صورت اثر معنادار خود را نشان دادند. بدین

هاي از دید نمونه شدهییمتغیرهاي شناسا بنديیتاولو

درصد،  39ی با مدیریت عاملشامل  یبترتبهآماري پژوهش 

انسانی با  نابعدرصد، م 31درصد، مالی با  32با  هاحمایت رسانه

رشته با  و معرفیتبلیغات درصد،  27ها با درصد، زیرساخت 28

درصد،  22درصد، لیگ منظم با  23درصد، کسب موفقیت با  24

درصد بودند و  14با  سازمانی درصد، حمایت 19استعدادیابی با 

توسعه  و درصد و در نهایت تحقیق 4عامل فرهنگی و اجتماعی با 

در ادامه آزمون نیکویی برازش،  .داري نداشتنداثر معنا درصد 2با 

همراه ضرایب ها بهشاخص د.کر ییدمدل پژوهش را تأ

  .اندشده ذکر 5 جدول در آمده از پژوهش،دستبه

 
 هاي تناسب برازش براي مدل پژوهششاخص .5جدول 

ي برازش هاشاخص

 مدل
AGFI GFI CFI IFI NFI RMR RMSEA CMIN/DF 

آمدهدستبهمقدار   >80/0 >80/0 >80/0 >80/0 >80/0 <1/0 <1/0 <3 

 94/2 067/0 89/0 90/0 90/0 94/0 89/0 91/0 مقدار مالك
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در  شده براي این مدلهاي ارائهبراساس مقادیر شاخص

 3تر از آزادي آن کوچک ۀدو به درج، شاخص کاي5جدول 

و  GFIو  NFI ،CFI ،IFIهاي برازش شاخص و است

AGFI 8/0تر از بزرگ ،RMSEA  وRMR تر نیز کوچک

 .ندکرد ییداست که برازش مدل را تأ 1/0از 

 

 گیريیجهنتبحث و 

 ها وفدراسیون جمله از هاي ورزشیسازمان امروزه

 در یرورزشیغهاي سازمان همانند هاي استانیهیأت

 با و دارند قرار بسیاري محیطی تحوالت و تغییر معرض

 تحوالت واسطۀو به اندبانیگربه  دست يادهیچیپ مسائل

 هاي دولتیکمک کاهش شدید همچون مسائلی با جهانی

 ضعف هاي منسجم،برنامه نداشتن ورزش، بخش به

 در دیگران مشارکت جذب براي فقدان فرایندي و ارتباطات

سبب  موضوع این که اندشده مواجه هاي ورزشیسازمان

است  شده آنها ورزش توسعۀ و رشد هایی درمحدودیت

 هاي ورزشیکه سازمان است آن از حاکی مسائل این ).10(

توسعۀ  باشند. چاره فکر به باید تغییرات، این با مقابله براي

هاي ورزشی در میان جامعه همواره از اهداف رشته

هاي ورزشی بوده است. با توجه به نوپا ها و انجمنفدراسیون

بودن رشتۀ ورزشی هنرهاي دفاعی ایرانیان، توسعۀ این 

اهداف این  نیترمهمرشتۀ ورزشی در میان جامعه همواره از 

اسایی شنرو پژوهش حاضر با هدف سازمان بوده است؛ ازاین

 رشتۀ ورزشی هنرهاي دفاعی ایرانیانعوامل مؤثر بر توسعۀ 

هاي در بخش یافته در قالب یک مدل انجام گرفته است.

عامل اثرگذار شناسایی شد که شامل  12 کیفی ۀمرحل

 و معرفیتبلیغات ها، استعدادیابی، متغیرهاي زیرساخت

، عامل فرهنگی و سازمانی ، حمایتهاحمایت رسانهرشته، 

توسعه، کسب موفقیت،  و ی، تحقیقمدیریت اجتماعی، عامل

هاي اند. یافتهانسانی لیگ منظم، شرایط مالی و منابع

                                                           
1. Nakonechnyi & Galan 

عامل  12پژوهش در بخش کمی نشان داد که از 

در این پژوهش تنها دو متغیر فرهنگی و  شدهییشناسا

توسعه اثر معناداري بر توسعۀ ورزشی  و اجتماعی و تحقیق

د. در این میان بیشترین اثر مربوط به عامل این رشته نداشتن

معناست که با درصد بود. این یافته بدین 39مدیریتی با 

درصد بر توسعۀ  39بهبود وضعیت مدیریتی در این سازمان، 

این رشتۀ ورزشی در جامعه ثمربخش خواهد بود. نتایج این 

بلدي  ،)1396قهرمان تبریزي و همکاران (یافته با پژوهش 

سجادي و  )1397، دوستی و همکاران ()1393ان (و همکار

هاي همخوانی دارد. توسعۀ رشته) 1393و همکاران (

هاي فدراسیوندر  ياژهیتوان به شکل ورا می ورزشی

مدیریت و  ۀمختلف جهان مشاهده کرد که در آن، مؤلف

آن نقش پررنگ و اثرگذاري دارد.  رملموسیهاي غجنبه

چندان معروف و با نه جدید هايرشتهچنانچه بسیاري از 

چندان قدرتمند البته با قدرت مدیران و مدیریت منابع نه

هاي بنیادي سازي گامیالمللنیاند در مسیر بخود توانسته

انجمن توانند الگوي خوبی براي ها میبردارند که این نمونه

در فراسوي  آنگسترش  منظوربه هنرهاي دفاعی ایرانیان

  .مرزهاي ملی باشند

ها دومین متغیر اثرگذار بر توسعۀ ورزش حمایت رسانه

 استدرصد  32در این پژوهش شناسایی شد. این میزان اثر 

)، 5( )1396قهرمان تبریزي و همکاران (هاي که با پژوهش

 1ناکونچنی و گاالنو  )6( )1393سجادي و همکاران (

عنوان بخشی از ها بهرسانه ) همخوانی دارد.8) (2017(

فراگیر و گسترده  يهاساختار نوین جامعه و یکی از دستگاه

در دسترس همگانی، در تمامی کشورها نقش حساس و 

 –مختلف سیاسی، فرهنگی  يهانهیمهمی را در زم

. تحلیل نظریات و کنندیم ایفا...  و اقتصادي اجتماعی،

 ۀمثابجمعی به يهارسانه دهدیمبانی پژوهش نشان م

عاتی و پل ارتباطی تأثیرگذار بر افکار هاي اطالبزرگراه
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، گفتمان سازي، یرسانعمومی نقش مهمی در فرایند اطالع

ورزشی در  يسازآموزش، مشارکت اجتماعی و فرهنگ

ن آن ساختجامعه و اعتالي ورزش کشور و توسعه و فراگیر 

توانند خوبی میها بهرسانه نیبنابرا). 12( بر عهده دارند

ة این رشتۀ ورزشی در اذهان دهندیاهآگدهنده و اشاعه

 مردم جامعه باشد.

دیگر یافتۀ پژوهش عامل منابع مالی براي توسعۀ این 

درصدي دارد. ضعف و  31که میزان اثر  استرشتۀ ورزشی 

 استان، هیأت اختصاصی مشکالت مالی، کمبود درآمدهاي

مایت ح عدم هاي رزمی،ورزش در ورزشی بازاریابی ضعف

مالی است. از سوي  حامیان عدم اشتیاق مادي و مناسب

 منابع حیث از کشور ورزش کنونی وضع به توجه دیگر با

هاي هیأت ها وهاي فدراسیونبودجه شدید کمبود و مالی

شتۀ بزرگی براي توسعۀ این ر ها، مشکلاستان ورزشی

رد مو اعتبارات تأمین براي این انجمن ورزشی است. بنابراین

 و مالی حامیان جذب جهت ریزيرنامهب به باید خود نیاز

 بپردازد. هاي غیردولتیهاي بخشجذب سرمایه

درصد دیگر متغیر  28نیروي انسانی کارامد نیز با 

عنوان نیروي انسانی باشگاه به. استاثرگذار بر توسعۀ ورزش 

. هویت باشگاه ورزشی است دهندهیلیک رکن اصلی تشک

 بازیکنان، مربیان، مدیران (مالکان) و کادر سرپرستی و

هاي تخصصی حیطه با عملکرد فنی خود در سازماناداري 

و همچنین با وضعیت ظاهري و آراستگی، رفتار و گفتار 

در ذهن جامعه شکل  سازماناز مثبت را  خود تصویري

برند که باال میکلی سازمان را  عملکردهمچنین  دهند.می

 شود.در نهایت به توسعۀ این رشتۀ ورزشی منجر می

 ۀ، سرمایتوسعۀ این سبک رزمیعامل بعدي اثرگذار بر 

هاست که هاي موجود در زیرساختو قابلیت باشگاه

استادیوم، ساختار سازمانی، فناوري و امکانات  ةرندیدربرگ

هاي هاي آموزشی و کمپآکادمی مانندفیزیکی باشگاه 

                                                           
1. Woolf 

باشگاه است. این یافته با نتایج پژوهش  ةتمرینی و موز

 )1393بلدي ()، 5( )1396قهرمان تبریزي و همکاران (

و همکاران  1وولف) و 6( )1393سجادي و همکاران ( )،4(

باید از این  مدیران این رشتههمخوانی دارد. ) 9) (2016(

کنند و درصدد ایجاد آنها در  خوبی استفادهها بهقابلیت

باشگاه باشند. ممکن است داشتن ورزشگاه اختصاصی 

هاي توانند با تعامل با سازمانها میاما باشگاه ،مقدور نباشد

صورت اجاره یا اجاره به ها اماکنی را بهدیگر مانند شهرداري

ها باید بتوانند از تمام شرط تملک استفاده کنند. باشگاه

شده ند و کیفیت خدمات ارائهکنشگاه استفاده امکانات ورز

حضور مجدد هواداران را به  ۀرا به حد اعلی برسانند تا زمین

ها پر شوند عنوان پول نقد باشگاه فراهم آورند و اگر ورزشگاه

 یابند. امکاناتهاي تجاري نیز حضور میاسپانسرها و شرکت

، یخانگ يهافیزیکی مناسب، مجهز و جذاب مانند ورزشگاه

هاي ، ساختمان باشگاه، موزه، فروشگاهینیهاي تمرکمپ

اختصاصی باشگاه همگی تصویر مطلوبی در ذهن مخاطبان 

د. کنمجدد می ۀآورد که آنها را مجاب به تجربوجود میبه

هاي تلخ و خانگی سرشار از تجربه يهاکه ورزشگاه از آنجا

وادث ها و حها، شکستشیرین بوده و یادآور پیروزي

عین حال منابع فراوان درآمدزایی  نوستالژیک است و در

تبلیغات محیطی) را  ی وفروشتی(حق نام ورزشگاه، بل

کند، باید تسهیالت مناسب براي ساخت نصیب باشگاه می

فراهم  فعاالن این رشتهیا واگذاري ورزشگاه اختصاصی به 

 شود. 

ر د شدهییدرصد، از عوامل شناسا 24تبلیغات نیز با 

است که  توسعۀ رشتۀ ورزشی سبک هنرهاي دفاعی ایرانیان

 تبلیغاتهمراستاست. ) 4( )1393بلدي ( پژوهش ۀبا نتیج

 در که است مشهود و آشکار هاي ترویجیفعالیت از یکی

 .دارد بسزایی نقش و ریتأث کنندگانمصرف دیدگاه بهبود

 دیدگاه به شود،میو معرفی تبلیغات  براي که يانهیهز
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 د. همچنینشومی منجر جادشدهیا کیفیت از مثبتی

 آن از آگاهی و یادآوري ،است زیاد تبلیغات که حجمزمانی

  )12یابد (افزایش می

در  شدهییمحوري شناسا ۀموفقیت دیگر مقول کسب

رشتۀ درصدي بر توسعۀ  23این پژوهش است که میزان اثر 

دارد که با یافته پژوهش  ورزشی هنرهاي دفاعی ایرانیان

 واقع همخوانی دارد. در )6( )1393سجادي و همکاران (

دارد،  بر توسعۀ رشتۀ ورزشیموفقیت نقش مهمی کسب 

 )2013و همکاران ( 1طورکه نتایج پژوهش بیسکایاهمان

هاي تیم توسعۀکه یکی از مطالعات معتبر با هدف  )13(

بر اهمیت این مؤلفه  يدیتواند تأکاست، می ياورزشی حرفه

 ۀبا مؤلف يارتباط برندساز دییباشد. پژوهش آنها نشان از تأ

موفقیت تیم دارد. در واقع تیم موفق، خواهان بیشتري براي 

تماشاي بازي دارند و همین تماشاگران به مرور زمان به 

شوند. همچنین ذات انسان میل به هوادار باشگاه تبدیل می

د به احساس رضایت و جذب هوادار پیروزي دارد و این موار

آن رشتۀ ورزشی و بیشتر منجر خواهد شد که در نهایت 

را به یک برند معتبر در نزد هواداران تبدیل  هاي آنهاتیم

 خواهد کرد. 

داشتن لیگ منظم، دیگر عامل اثرگذار بر توسعۀ رشتۀ 

شناسایی شد که اثر  ورزشی سبک هنرهاي دفاعی ایرانیان

 وسعۀ این رشتۀ ورزشی دارد. امروزهدرصدي بر ت 22

هاي جنبه از ورزشی هاي مختلفلیگ ارزش و اهمیت

 هاي مستمرلیگ وجود .است رسیده اثبات به گوناگون

 بازیکن، مربی، مانند درگیر انسانی منابع فعال شدن سبب

 براي عرصه بهترین واقع در شود؛می ...و  سرپرست داور،

 و مربیان ورزشکاران،هاي تالش کشیدن تصویر به

 که است مسابقه و رقابت پدیدآوردن شرایط اندرکاراندست

 در اساسی راهکارهاي جمله از هاي مختلفلیگ اندازيراه

 سبب لیگ وجود نیز مدیریتی حیث از زمینه است. این

                                                           
1. Biscaia 

 خود و شودکشور می در ورزش رزمی پویایی این سبک

بنابراین این  باشد. مؤثر نیز مالی حامیان جذب تواند درمی

مناسب و تأمین منابع مالی  تدوین راهبرد انجمن باید با

 کافی اقدام به برگزاري لیگ منظم براي این رشته کند.

استعدادیابی درست نیز به توسعۀ این رشتۀ ورزشی 

. این استدرصد  19منجر خواهد شد. میزان اثر این متغیر 

و  2کوسنیرز ) و4( )1393بلدي (یافته با نتایج پژوهش 

) 1398) و نوحی و همکاران (7) (2017همکاران (

 نقش مدرن ورزش در استعدادیابی همخوانی دارد. فرایند

 و نتایج رکوردها بررسی کهطوريکند، بهمی ایفا را ياعمده

 بیشتر که است آن مبین جهان نخبۀ و برتر قهرمانان

 داراي که هاي ورزشی استنظام آن به مربوط رکوردها

 ورزشکاران تربیت براي مندنظام و علمی هاي جامع،برنامه

 مجهز شدن هستند. بیان شده است که باال سطح و نخبه

 چشمگیري طوربه استعدادیابی به هاي مربوطبرنامه به

 سبب و داده افزایش را هاي ورزشیتیم موفقیت احتمال

 و شودبااستعداد می نیروهاي تمرکز روي و بیشتر وريبهره

کاهد و به می قهرمانی ورزش در زمان و هزینه هدر رفتن از

 ).14توسعۀ آن رشتۀ ورزشی منجر خواهد شد (

حمایت سازمانی از مقامات باالدست آخرین عامل 

 اثرگذار بر توسعۀ سبک هنرهاي دفاعی ایرانیان است. در

 در ورزش به دولتی مقامات نگرش نحوة کشورها، بیشتر

 تواندمی که دارد اينقش عمده هاي مختلفورزش توسعۀ

). 15باشد ( نوسان در نادیده گرفتن تا فعاالنه حمایت از

هاي سازمان از بسیاري که است کرده محققان اذعان

 دولت به وابسته نهادهاي و از دولت بزرگ، و کوچک ورزشی

 از مؤثر ارتباطات ).16کنند (می دریافت هاي مالیکمک

این  ضروري شود.می محسوب موفقیت سازمانی عوامل

 مؤثر ارتباط خلق به خود رسالت منظور تحققبه نیز انجمن

2. Kusnierz 
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کشور (وزیر، استاندار،  در تأثیرگذار و دولتی مقامات با

 .آورد و ...) روي مجلس نمایندگان فرماندارها،

در این پژوهش، اثر متغیرهاي فرهنگی و اجتماعی و 

گفت که در گام اول توان توسعه معنادار نبود. می و تحقیق

تر است و باید که این رشته نوپاست اثر بقیۀ عوامل مهم

ابتدا سایر عوامل تقویت شود، سپس به تقویت عوامل 

هاي فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه و نیز پژوهش

 مرتبط در این حوزه پرداخت.

 مدیران و نیروي انسانی کارگیريبه و جذب با حفظ،

 یزيرکارامد و برنامه ۀبرنام و مجرب و طراحی متخصص

و معرفی این سبک با تبلیغات مناسب در سطح کالن 

ي به رشد این رشتۀ ورزشی بپردازند. همچنین با ارسانه

ها و نیز برگزاري لیگ جذب منابع مالی به توسعۀ زیرساخت

منظم و نیز استعدادیابی درست اقدام به برگزاري لیگ 

هاي مدیران وزارت و فدراسیون را در منظم کنند و حمایت

یرند که در نهایت به توسعۀ گ کاربهتوسعۀ این رشتۀ ورزشی 

هنرهاي دفاعی ایرانیان در سطح داخلی و خارج از  سبک

 کشور منجر خواهد شد.
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Abstract 
The present study aimed to identify the factors affecting the development of self- 
defense arts in the form of a model. The research method is exploratory mixed type that 
in the qualitative part the grounded theory method was used and in the quantitative part 
the structural equation analysis method was used using a researcher-made questionnaire 
taken from a semi-structured in-depth interview in the qualitative part which confirmed 
its validity and reliability. The statistical population in the qualitative section included 
all professors of sports management, experts and specialists in the field of martial arts, 
and finally 16 people were selected as a statistical sample after reaching saturation. The 
statistical population in a small part also includes professors and students in the field of 
physical education as well as specialists and athletes in martial arts, of which 347 people 
were selected as a statistical sample. In the qualitative stage of the research, 127 themes 
were obtained for the factors affecting the development of the defense arts sport. During 
the axial coding process, 11 of these themes were identified. The results also showed 
that out of 12 variables identified in the qualitative interview, 10 variables had an impact 
on the development of this field. Human resources with 28%, infrastructure with 27%, 
advertising and field introduction with 24%, success with 22%, regular league with 
22%, talent identification with 19%, organizational support with 14% and cultural and 
social factor with 4 % and finally research and development with 2% had no significant 
effect. Therefore, due to the importance of developing this field in the country and 
abroad, it is suggested to the managers of this sport to do the necessary planning and 
investment for the development of this sport based on priority. 
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