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 مقدمه

) در تحقیقی با عنوان 2015و همکاران ( 1شري

گزارش کردند  2»یاجتماع ییراتتغ يورزش برا یریتمد«

عنوان به که کندیمبستري را فراهم  که ورزش براي توسعه

هایی مانند ینهزم درابزار یا قالبی براي کمک به نتایج مثبت 

توسعۀ اقتصادي، انسجام اجتماعی، انسجام فرهنگی، شیوة 

زندگی سالم، آموزش، عدالت جنسیتی، مصالحه و ایجاد 

سازي یک نه ظرفیت). در همین زمی24شود ( استفاده صلح

هاي مختلف اي در حال جریان در حوزهرویکرد توسعه

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و غیره است که در 

). 7دهۀ اخیر مورد توجه جوامع غربی قرار گرفته است (

جوامع در حال  یانطباق بخش سنت يشرط برا نینخست

از  یاي در شرف وقوع ناشریشه راتییتوسعه با تغ

و  يسازگار يهاي الزم براظرفیت جادیا ،سازينیجها

در  يکشورها یبخش سنت .پذیري در مردم استانطباق

 یو کوچک یاز اجتماعات محل یطور کلحال توسعه به

 يباال زانیهاي آن مترین ویژگیکه مهم ،اندشده لیتشک

باال به دولت و  یوابستگ ۀدرج ،یوري سنتافن ،سواديبی

 یمنف تأثیراتاست.  یو محل يهاي نهادبودن ظرفیت نییپا

هاي از جلوه یکی ۀمثاببه يساختار لیپردردسر تعد

اغلب  یآن است که در اجتماعات محل يسازي بازگوجهانی

هاي و مهارت یدر حال توسعه، هنوز منابع سازمان يکشورها

شدن و گذار به  یجهان يهااستیس با يسازگار يالزم برا

در  داریتحقق توسعۀ پا جهی. در نتندندار ی راهاناقتصاد ج

 يقدم ضرور نی. نخستودنخواهد ب یاجتماعات کار آسان نیا

شونده کوشش گسترده دیچالش تشد نیدر ا تیموفق يبرا

سازي) در مردم (ظرفیت يهاي سازگارظرفیت يارتقا يبرا

و  يسازگار تیقابل جادیا يسازي به معناظرفیت. است

 ).3( مستمر است راتییتغ ندیواکنش مناسب در برابر فرا

                                                           
1. Sherry 

اي است و تمام توسعه يکردیرو سازيظرفیت

در  ،توسعۀ تسلط دارند يهایی را که بر فضابخش

و  یضمن یدستورالعملاغلب  فیتعر نیا .ردیگیبرم

توسعه  ندیها و اشخاص فعال در فراگروه يبرا یچارچوب

کار کردن  طیو تنوع شرا بیو در آن به ترک آوردوجود میبه

 شودتوجه می قاًیدر حال توسعه عم يدر کشورها یواقع

دارد و  یشمول گوناگون ةو حوز فیسازي تعارظرفیت ).3(

از پژوهش، آموزش، پرورش و  اعمی توسعۀ منابع انسان

و هم  یکیزیفي ها و بسترسازآموزي و زیرساختحرفه

و  سازمانیدرون يو ارتقامطلوب رشد  يتوسعۀ فضا

. شودالمللی را شامل میویژه مشارکت بینبه سازمانیبرون

 سازي در واقعباورند که ظرفیت نیا از محققان بر ياریبس

 نیو عملکرد مناسب و بهنگام است که ا تیفعال انجام

 هادرون سازمان ۀهاي هستظرفیت تیتقو سبب عملکرد

 گسترةاست که  یانتزاع ايواژه سازيظرفیت .دشومی

از دانش و منابع  یهاي گوناگونو حوزه داردی عیوس ییمعنا

 يبرا یردولتیو غ یمؤسسات دولت که گیردمی را دربر

بدان مبادرت  دیبایوري مبهبود بهره و يمدااستقرار کار

سازي تخصص و مهارتی ). یکی از ابعاد ظرفیت9( ورزند

ان ورزشی موجود باشد است که باید براي توسعۀ یک سازم

). هدف از فرایند 29و به آن اجازة فعالیت بدهد (

، هاسازمانها، هاي افراد، گروهسازي، بهبود مهارتظرفیت

و جوامع براي انجام وظایف کلیدي، حل مشکالت،  نهادها

تعریف و دستیابی به اهداف و نیز توانایی درك و برخورد با 

صورت پایدار این مسائل بهالزامات مورد نیاز براي مدیریت 

هاي یک ). این روند در جهت تقویت مهارت25است (

بهبود عملکرد  منظوربه هاسازمانسازمان یا گروهی از 

هاي . نکته اینجاست که هدف بهبود مهارتآنهاست

 ). 4هستند ( هاسازمانافرادي که در درون  فقطنهو  هاستسازمان

2. Social change 
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کنند که براي ) استدالل می2009وندل و همکاران (

براي رهبري  هاسازمانسازي به یک سري افراد و ظرفیت

 ). 28در جامعه نیاز است (

است،  یسطح اجتماع ،سازيسطح ظرفیت نیباالتر

در متن آن آغاز  یکه توسعۀ مل یطیمح سطح یعنی

ه اي است کگونهبه یاجتماع سازيظرفیت ندایشود. فرمی

. گیردرا در برمیآن  يهابخشریجامعه و تمام ز ای کشور کل

ها و سازي در سطح اجتماع در برنامهظرفیت ازیی هانمونه

 ،یو مدن یحقوق يهاچارچوب کالن،ي هااستیس

. )27( خوردبه چشم می کشور بلندمدت ياندازهاچشم

بلندمدت و  يهابرنامه میکه اقدام به ترس ییکشورها

اهداف  یابیو دست تحققي برا، نندکیم ندهیآ يهااندازچشم

و با تفکر  آورندیم الزم را فراهم يهاخود، زیرساخت

 حیدرك صح قیطر مبتال به کشور از يازهایبه ن راهبردي

سازي ظرفیت به موفق، اقدام ياز الگوها يرویها و پاستیس

 ).2( نندکیآن م یویژه از انواع علمجانبه بههمه

فراتر از ، صلح يدر ارتقا مهم يعنوان ابزاربهورزش 

شود و نقش مهمی را یشناخته م یمرزها و طبقات اجتماع

عنوان تقویت همبستگی اجتماعی و توسعۀ اقتصادي در به

هاي مختلف جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی ایفا زمینه

روابط و  یتتقو يقدرتمند برا يورزش ابزار ).22( کندیم

 ی،صلح، همبستگ يهاآرمان یجترو يبرا یها اجتماعشبکه

سازمان جهانی . )19( عدم خشونت، مدارا و عدالت است

همچون  يمتعدد يهاگذشته از طرح يهادر سال یونسکو

ي و مرکز يکایآمر يصلح در کشورها يورزش برا

 یکعنوان در جهت استفاده از ورزش به کشورهاي غربی،

کرده  یتحما یصلح و توسعۀ اجتماع يبرا هکنندیلتعد

وجودآمده . به عقیدة این سازمان مقابله با مشکالت بهاست

 چراکهتواند آسان شود، هاي پس از مناقشه میدر وضعیت

امروزه از . )26(تواند مردم را به هم نزدیک کند ورزش می

 ۀجامع منظور توسعۀبه یداخل یاستعنوان ابزار سورزش به

 ).15شود (یاستفاده م یروناز ب یانسان یرويو جذب نسالم 

روابط با  یجادا يبرا یخارج یاستعنوان ابزار سبه ینهمچن

 يو مردم در جهان که ممکن است برا هااز کشور یاريبس

استفاده  یمل یتامن یلدست آوردن قدرت نرم و به دالبه

 ورزش. پژوهشگران اعتقاد دارند که )23( کاربرد دارد ،شود

بافت  تیتقو يرا برا هاهیجوانان و افراد در حاش تواندیم

را ارتقا  یارتباطات اجتماع نیجذب کند. همچن یاجتماع

افراد، جوامع و تمام  نیب انیو به بهبود روابط م بخشد

 يمثال باز عنوانمجموعه به کیها کمک کند و ملت

 ریچشمگ شیافزا با). 18،12،5( بگذارد انیبن اجوانمردانه ر

 یو حت ی، فرهنگی، اجتماعينقش ورزش در توسعۀ اقتصاد

از  یکیورزش به  نۀیدر زم شرفتیکشورها، پ یاسیس

 ایمختلف دن يدر کشورها زانیربرنامه يراهبرد يهاتیاولو

از  تیدارد حما دهی) عق2009(ی ک ).1( است شده لیتبد

 جیهدف ترو بر توسعۀ ورزش با یمبتن ةگسترد يهااستیس

و استفاده از ورزش  یو بهداشت یآموزش ،یاهداف اجتماع

 .)16( در حال گسترش است یالمللنیاهداف توسعۀ ب بیدر تعق

متنوع و مهم  ،يراهبرد يه به نقش و کارکردهاجبا تو

 يهااستیخاذ ستا ،یفرهنگ یورزش و مسابقات ورزش

به بسط  تواندیحوزه، م نیو جامع در ا ياتوسعه

و  يفرد یسطح نشاط و سالمت يارتقا ،يسازفرهنگ

 ياقتصاد ییایپو ،یو مشارکت اجتماع یهمبستگ ،یاجتماع

 یفرهنگ يهاارزش و اصالت بر يرگذاریتأث ،یو فرهنگ

و تفاهم در  تیصلح، امن میملل، گسترش مفاه یاجتماع

وزارت  ).8( رساند ياریو ...  یالمللنیروابط و مناسبات ب

خود  يدر گزارش راهبرد) 1393ورزش و جوانان (

توسعۀ ورزش از  يهااستیورزش را از س سازيظرفیت

گزارش  نیکرده است. در ا انیب يمنظر مقام معظم رهبر

 يهاارزش جیورزش و ترو یفرهنگ تیاستفاده از ظرف

 یکل يعنوان راهبردهادر ورزش به تیو معنو ياعتقاد

 ).10( است شده انیورزش ب رد یتوسعۀ فرهنگ
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 یفرهنگ يهااستی، س1404ساله در افق  20ندازاچشم

 پرورش، و آموزش یجوانان، سند مل یو اصول آن، منشور مل

آنها  ریو نظا یاسالم يتوسعۀ جمهور ۀسالپنج يهابرنامه

و  یبدن تیورزش و ترب ةدربار يبندها و مواد يدارا یهمگ

 يآن در جامعه و نهادها يکردهایاصول و اهداف و رو

 در یمصوبات زین یانقالب فرهنگ یعال يند. شوراایاعاجتم

 وآن  یتیو ترب یو ابعاد فرهنگ یبدن تیورزش و ترب ۀنیزم

ها و ارزش در جامعه متناسب با دهیپد نیا سازيظرفیت

در کشور ما  متأسفانه. دارد یاسالم يجمهور يهنجارها

در صنعت  خصوصبهسازي آگاهی از رویکرد مهم ظرفیت

ورزش در حد پایینی است و لزوم انجام پژوهشی در این 

هیچ پژوهشی در داخل کشور  تاکنونزمینه ضروري است. 

سازي ورزشی انجام نگرفته است. ضرورت در حوزة ظرفیت

صورت سازي در کشور ما بهمطرح شدن مفهوم ظرفیت

د. در حوزة مدیریت ورزشی وجود دار ژهیوبهنظري و عملی 

سازي اقدامی فوري نیست، ولی بخشی ظرفیت دهرچن

ص از رویکرد پایدار توسعه در خصو ریناپذییجداضروري و 

 آنچهکردن مشکالت مربوط به آن است. با درك  برطرف

دنبال پاسخگویی به این پرسش مطرح شد این پژوهش به

اي، محیطی و راهبردهاي که عوامل زمینه است

 ها هستند؟سازي ورزش در کشور کدامظرفیت

 

 روش پژوهش

از نظر  و روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي

کمی) است. در  –ها آمیخته (کیفی رویکرد گردآوري داده

اي، محیطی مرحلۀ اول از طریق مطالعۀ کیفی عوامل زمینه

سازي در ورزش کشور بر ظرفیت اثرگذارو راهبردهاي 

 1پدیدارشناسی قیتحقشناسایی شد. در این بخش از روش 

استفاده شد. در مرحلۀ دوم، پژوهش کمی انجام گرفت. 

از  کیکدامهدف این مرحله آن است که مشخص کند 

                                                           
1 . Phenomenological  

و  دارندامعنسازي در ورزش کشور بر ظرفیت مؤثرعوامل 

نیستند و باید از الگو کنار گذاشته  دارامعناز آنها  کیکدام

یمایشی پ -شوند. در این بخش، از روش تحقیق توصیفی

 استفاده شد.

نمونۀ آماري پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان 

نظران حوزة مدیریت ورزشی در کشور بود که و صاحب

سال سابقۀ  5داراي مدرك تحصیلی دکتري، حداقل 

هاي ارشد و دکتري مدیریتی، نگارش مقاله، هدایت رساله

مرتبط با موضوع پژوهش بودند. در این بخش براي مطلع 

نظران از و نظرهاي متخصصان و صاحب هادگاهیدز شدن ا

نفر استفاده  11از نوع نظري با  2ي هدفمندریگنمونهروش 

بر مبناي اشباع نظري  موردنظرشد. برآورد حجم نمونۀ 

 ها انجام گرفت. داده

جامعۀ آماري پژوهش در مرحلۀ کمی شامل مدیران و 

رؤساي نخبگان مدیریت ورزشی کشور اعم از مدیران کل، 

و اعضاي هیأت علمی مدیریت ورزشی  هاونیفدراس

هاي تربیت بدنی کشور بود. با استفاده از روش دانشکده

عنوان نمونۀ نفر به 270گیري غیرتصادفی هدفمند نمونه

 منظور مطالعه انتخاب شدند. آماري به

هاي پژوهش در بخش کیفی ابزار گردآوري داده

براي رعایت اصول اخالق  ساختاریافته بود.مصاحبۀ نیمه

خواسته  کنندهمشارکتاز  هامصاحبهپژوهش، در جریان 

ي آنها ضبط و ثبت شود و پس از پایان هاصحبتشد تا 

بررسی و روي کاغذ  مصاحبهصورت دقیق مصاحبه به

از  آمدهدستبهي هادادهبرگردانده شد. بعد از گردآوري 

ي کیفی آغاز شد. هادادهمصاحبه، فرایند تحلیل و تلخیص 

ها با توجه به موضوع تحقیق تلخیص و کدگذاري دادهاین 

ي تکراري و هادادهشدند. در نتیجۀ کدگذاري و حذف 

مقوله شناسایی و استخراج شد  143، دادهتلخیص نهایی 

شد.  دییتأگویه  62نظران که براساس نظرهاي صاحب

2. Purposeful sampling  
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 طور هدفمند بیانگر یک مقولۀیی که بههامقولهسپس 

تر بودند، شناسایی و در کنار هم قرار داده شدند و براي کلی

توانست شامل تمامی آنها باشد، آنها یک عنوان کلی که می

 ي شد.گذارنامتعیین و 

ي کمی از هادادهدر مرحلۀ دوم پژوهش براي گردآوري 

ساختۀ مستخرج از مرحلۀ کیفی استفاده پرسشنامۀ محقق

 دییتأرسشنامه مورد شد. روایی صوري و محتوایی پ

ي هاییایپامتخصصان و استادان قرار گرفت. مقدار شاخص 

و شاخص میانگین واریانس  79/0) برابر با CRترکیبی (

دهندة دست آمد که نشانبه AVE (62/0( شدهاستخراج

قابلیت اعتماد کافی و مناسب پرسشنامه است. پایایی 

مطالعۀ  پرسشنامه از طریق ضریب آلفاي کرونباخ در یک

محاسبه شد.  87/0نفري  40مقدماتی روي نمونۀ 

پاسخ براساس طیف بسته سؤال 62پرسشنامه شامل 

اي ، پرسشنامه سه عامل زمینهاست کرتیلاي درجهپنج

هاي خارجی، (منابع انسانی، امور مالی، روابط و شبکه

ریزي و توسعه و توسعۀ بازار)، محیطی (آمادگی، برنامه

ات، نوآوري و مدیریت دانش) و راهبردها فناوري اطالع

 سنجد. می را) هارساختیز(توسعۀ بسترها و توسعۀ 

ي کیفی از روش تحلیل تم که هادادهتحلیل  منظوربه

وتحلیل مبتنی بر کدگذاري باز است، استفاده شد. تجزیه

ها با استفاده از وتحلیل دادهها در بخش کمی تجزیهداده

در دو سطح  Lisrel8.8و  SPSS21افزار آماري نرم

ی انجام گرفت. در سطح توصیفی از استنباطی و فیتوص

هایی نظیر میانگین، انحراف استاندارد، کجی و آماره

کشیدگی و در سطح استنباطی، پس از اطمینان از رعایت 

از تحلیل عاملی مرتبۀ دوم  کیآمار پارامتري هافرضشیپ

  افزار لیزرل استفاده شد.در نرم

 
 هاي پژوهشیافته

 که دهندمی نشان هاداده شناختی،جمعیت بخش در

) نفر 69( زن درصد 22 و) نفر 211( مرد هانمونه درصد 78

 سال 41-50 بیندهندگان پاسخ بیشتر سنی نظر از و بوده

 داراي نفر 24 تحصیالت خصوص در. هستند) درصد 34(

 مدرك داراي نفر 121 ،) درصد 9( کاردانی مدرك

 کارشناسی مدرك داراي نفر 91 ،)درصد 42( کارشناسی

 17( دکتري مدرك داراي نفر 44 و) درصد 32( ارشد

 سابقۀ سال 20تا 11 بین آنها غالب گروه و بودند) درصد

 در پژوهش متغیرهاي توصیفی يهاشاخص. دارند خدمت

 .است شده ارائه 1 جدول

 هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش. شاخص1جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 39/1 -17/1 68/0 08/3 منابع انسانی
 52/1 -74/0 47/0 08/3 امور مالی

 44/4 -76/1 67/0 03/3 خارجی هايشبکهروابط و 
 -44/0 13/0 73/0 29/3 و توسعه ریزيبرنامه

 -16/0 -33/0 85/0 77/2 بازار توسعۀ
 96/0 -42/0 74/0 26/3 آمادگی

 97/0 -22/0 82/0 22/3 فناوري اطالعات
 60/0 -26/0 81/0 24/3 نوآوري

 -68/0 -06/0 65/0 37/3 مدیریت دانش
 19/1 -07/1 68/0 57/3 بسترها توسعۀ
ساختارها توسعۀ  34/3  82/0  44/0-  61/0  
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ي دارامعنیابی ساختاري ي مدلهافرضشیپاز دیگر 

). در 17( استي پژوهش رهایمتغماتریس همبستگی بین 

 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش ارائه شده 2جدول 

 است.

. ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش2جدول   
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

           1 منابع انسانی
          1 **0/64 امور مالی

         1 **0/65 **0/82 خارجی هايشبکهروابط و 
        1 **0/31 **0/37 **0/26 و توسعه ریزيبرنامه

       1 **0/35 **0/32 **0/63 **0/37 بازار توسعۀ
      1 **0/55 **0/40 **0/39 **0/60 **0/50 آمادگی

     1 **0/60 **0/56 **0/48 **0/44 **0/62 **0/41 فناوري اطالعات
    1 **0/60 **0/46 **0/51 **0/39 **0/53 **0/66 **0/53 نوآوري

   1 **0/47 **0/49 **0/55 **0/54 **0/38 **0/24 **0/51 **0/32 مدیریت دانش
  1 **0/37 **0/60 **0/67 **0/49 **0/36 **0/48 **0/53 **0/60 **0/56 بسترها توسعۀ
 1 **0/82 **0/45 **0/62 **0/63 **0/58 **0/44 **0/42 **0/47 **0/65 **0/56 ساختارها توسعۀ

*p<0.05, **p<0.01 

، رابطۀ بین متغیرهاي پژوهش 2با توجه به جدول 

. در ادامه نتایج تحلیل است دارامعن 01/0مثبت و در سطح 

 ارائه شده است. 1مرتبۀ دوم در نمودار  دییتأعاملی 

هاي لیزرل براي از خروجی 1که در نمودار طورهمان

هر اي، محیطی و راهبردها قابل مشاهده است، عوامل زمینه

 مؤلفه)،زیر  5(با  ايزمینهکدام از متغیرهاي مکنون 

مؤلفه) داراي زیر  2(با  و راهبردها مؤلفه)،زیر  4(با  محیطی

 . شدنداستفاده  وبیشترین بار عاملی بودند 

بارهاي عاملی (برآوردهاي استاندارد) متغیرهاي 

 89/0تا  48/0بین  ايعوامل زمینه متغیربراي  يریگاندازه

 .روایی همگرایی نشانگرهاست ةدهنداین امر نشان. است

 يریگي اندازهبارهاي عاملی (برآوردهاي استاندارد) متغیرها

این امر . است 79/0تا  61/0بین  عوامل محیطیبراي 

بارهاي عاملی  .روایی همگرایی نشانگرهاست ةدهندنشان

براي  يریگ(برآوردهاي استاندارد) متغیرهاي اندازه

روایی  بیانگراین امر . است 93تا  89/0بین  راهبردها

 .همگرایی نشانگرهاست

سازي ورزش سه ظرفیتهمچنین براي متغیر مکنون 

بارهاي  اي، محیطی و راهبردها شناسایی شد.عامل زمینه

براي  يریگعاملی (برآوردهاي استاندارد) متغیرهاي اندازه

اي سازي در ورزش در عوامل زمینهمتغیر مکنون ظرفیت

 .است) 86/0) و راهبردها (92/0)، عوامل محیطی (91/0(

 .نشانگرهاستروایی همگرایی  ةدهنداین امر نشان



 
 45                                                        ایران در ورزش سازيظرفیت راهبردهاي و محیطی اي،زمینه عوامل بررسی

 

 

 
 . الگو آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد1نمودار 

 
 يدارامعنشدة پژوهش در حالت . الگوي آزمون2نمودار 
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سنجش بودن  رقابلیغدلیل ي ساختاري بهمدلسازدر 

ي متغیر ریگاندازهصورت مستقیم، واحد متغیر مکنون به

نامعلوم است. براي رفع این مشکل و استاندارد ساختن واحد 

 ي متغیر مکنون دو روش وجود دارد.ریگاندازه

نگر از متغیر مکنون به نشا رهایمسثابت نمودن یکی از .1

 .1روي عدد 

 .1ثابت کردن واریانس متغیر مکنون روي عدد .2

ضریب مسیر با  يدارادر مدل ساختاري معنهمچنین 

شود. چنانچه مقدار ) مشخص میt )t – valueاستفاده از 

t  باشد، ارتباط دو سازه در سطح   57/2 تا 96/1بین P 

باشد،  57/2بیشتر از  tاست. اگر مقدار  دارامعن05. >

، 5در جدول  است. P < .01ارتباط در سطح  يدارامعن

هاي برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد به تفکیک شاخص

یی برازش کویناند. در این پژوهش شاخص گزارش شده

)GFI ( افتهیلیتعدیی برازش کوین)، شاخصAGFI و (

) SRMR( استانداردشدهریشۀ میانگین مربعات باقیماندة 

ی قیتطبهاي برازش مطلق، شاخص برازش عنوان شاخصبه

)CFIارشده ()، شاخص برازش هنجNFI و شاخص (

هاي برازش عنوان شاخص) بهNNFIبرازش هنجارنشده (

)، شاخص df/2Xتطبیقی و مجذور خی بر درجۀ آزادي (

ي خطامربعات  نیانگیم) و مجذور PNFI( جازیابرازش 

هاي برازش مقتصد عنوان شاخص) بهRMSEA( بیتقر

 اند.در نظر گرفته شده

 شدة پژوهشي آزمونالگوي نیکویی برازش هاشاخص. 3جدول
 هاي برازش مطلقشاخص

 GFI AGFI SRMR شاخص
آمدهدستبه  93/0  84/0  04/0  

90/0بیشتر از  قابل پذیرش 80/0بیشتر از   05/0کمتر از    
 هاي برازش تطبیقیشاخص

 CFI NFI NNFI شاخص
آمدهدستبه  94/0  90/0  91/0  

90/0بیشتر از  قابل پذیرش 90/0بیشتر از   90/0بیشتر از    
 افتهیلیتعدهاي برازش شاخص

 X2/df PNFI RMSEA شاخص
آمدهدستبه  77/2  69/0  07/0  

3کمتر از  قابل پذیرش 60/0بیشتر از   08/0کمتر از    

در پژوهش حاضر و  آمدهدستبه، مقادیر 3در جدول 

ي برازش گزارش هاشاخصحد قابل پذیرش هریک از 

ي برازش در هاشاخص. با توجه به این جدول تمامی اندشده

نتیجه گرفت که مدل  توانیمدارند و  قرارحد مطلوبی 

دارد.  شدهيگردآوري هادادهشده برازش مناسبی با آزمون

دهد که سه نیز نشان می 4نتایج آزمون فرضیات در جدول 

عنوان ابعاد به اي، محیطی و راهبردهابعد عوامل زمینه

 اند.سازي در ورزش ایران شناخته شدهظرفیت

هاي پژوهش. نتایج فرضیه4جدول  
ضریب  فرضیه

 مسیر
t p نتیجه 

 شد دییتأ 0001/0 67/12 91/0 دارد. يدارامعن ریتأثایران  در ورزش سازيظرفیت بر ايزمینه عوامل
 شد دییتأ 0001/0 00/13 92/0 دارد. يدارامعن ریتأثایران  در ورزش سازيظرفیت بر محیطی عوامل

 شد دییتأ 0001/0 19/11 86/0 دارد. يدارامعن ریتأثایران  در ورزش سازيظرفیتراهبردها بر 
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 يریگجهینتبحث و 

 دیبا یتیو ترب یو ابزار فرهنگ دهیپد کیعنوان ورزش به

نکته بارها  نیباشد. ا یرانیا ۀفرد و جامع يدر خدمت اعتال

که  رانیا یاسالم يجمهور یفرهنگ يهااستیاصول سدر 

 نیعنوان باالتربه یانقالب فرهنگ یعال يشورا بیبه تصو

گرفته است.  قرار دی، مورد تأکدهیکشور رس یمرجع فرهنگ

فرهنگ در  یمتول ينهادها فیکه در آن وظا ییهااستیس

است که وزارت  و مقرر شده انیوضوح ب و یروشنکشور به

بخش فرهنگ  یمتول نهاد کیعنوان به زیورزش و جوانان ن

با درك این مهم پژوهش  .)7( نقش کند يفاینسبت به آن ا

اي، محیطی و حاضر با هدف بررسی عوامل زمینه

سازي ورزش کشور صورت گرفت. نتایج راهبردهاي ظرفیت

سازي ورزش بر ظرفیت مؤثراي نشان داد که عوامل زمینه

هاي کشور شامل منابع انسانی، امور مالی، روابط و شبکه

. عوامل استریزي و توسعه و توسعۀ بازار خارجی، برنامه

آمادگی، ي هامؤلفهدر این زمینه شامل  مؤثرمحیطی 

و در نهایت  است فناوري اطالعات، نوآوري و مدیریت دانش

ها در زمینۀ ۀ زیرساختدو راهبرد توسعۀ بسترها و توسع

سازي ورزش نقش مؤثري داشتند. ادوارد توسعۀ ظرفیت

عنوان که نقش بالقوة ورزش به کندیم) بیان 2013(

ی آشکار خوببهمکانیسمی براي ایجاد ظرفیت در جامعه 

است و شناخت نقش ورزش در روند توسعۀ انسانی و 

هاي علمی مدیریت اجتماعی، چالش مهمی در زمینه

هاي اخیر بوده است. نتایج پژوهش وي نشان شی در دههورز

ۀ عواملی واسطبهسازي در جامعه داد که فرایند ظرفیت

همچون سرمایۀ اجتماعی، رهبري اجتماع، توزیع قدرت در 

منظور شرکت در اجتماعات، جامعه، توانانی افراد جامعه به

 ابدییمهاي اجتماعی، عدالت اجتماعی تسهیل توسعۀ ارزش

) مشخص شد که 2003هال و همکاران ( ). در بررسی13(

ها، پنج عامل منابع انسانی، امور مالی، ارتباطات و شبکه

ریزي و توسعۀ پنج عامل کلیدي در ها و برنامهزیرساخت

). در مطالعۀ وندل و 14( استسازي ورزش توسعۀ ظرفیت

) توسعۀ سطح دانش جامع، توسعۀ روابط 2009همکارانش (

هاي اجتماعی، توسعۀ خودکارامدي، ی، توسعۀ شبکهاجتماع

توسعۀ مشارکت عمومی، توسعۀ دموکراسی و توسعۀ آگاهی 

سازي شناسایی شد بر ظرفیت مؤثرعنوان عوامل اجتماعی به

) مشخص شد که 2016). در مطالعۀ میلر و دورتی (28(

سازي، چهار فرایند کلیدي تمرکز بر نیازهاي ظرفیت

سازي و هاي ظرفیتسازي، استراتژيیتآمادگی براي ظرف

سازي در توسعۀ ي ظرفیتامدهایپبررسی نتایج و 

). میلر 20کنند (هاي ورزش نقش مؤثري را ایفا میظرفیت

عاملی براي ) گزارش کرد که یک ساختار سه2015(

از آمادگی سازمانی،  اندعبارتسازي وجود دارد که ظرفیت

نتایج تحقیق حاکی  همبستگی و ظرفیت موجود. همچنین

هاي ورزشی جامعه از آمادگی سازمان تريقواز درك 

هاي سازي و هماهنگی استراتژيظرفیت منظوربه

هاي فعلی، نسبت به تالش براي سازي با سیستمظرفیت

) 2018). کالترباك (21هاي موجود بود (حمایت از ظرفیت

 نیز در پژوهشی با هدف ظرفیت ورزشی براي توسعه گزارش

سازي در بستر تغییرات ي درگیر در ظرفیتندهایفراکرد که 

تواند اجتماعی و غنی شدن تجربیات سازمان ورزش ملی می

هاي تواند همسو با یافته). این نتایج می11توسعه یابد (

 پژوهش حاضر باشد.

اي به عالیق عنوان یکی از عوامل زمینهمنابع انسانی به

شنایی نیروي انسانی با و اشتیاق در جامعۀ ورزشی و آ

ها و اي ورزشی اشاره دارد. وجود مهارتمسائل توسعه

تواند زمینۀ هاي ارزشی در میان مسئوالن میصالحیت

هاي ورزشی کشور را افزایش دهد. در کنار توسعۀ ظرفیت

فعال و متعهد  کنندگانشرکتاین مهم وجود داوطلبان و 

هاي در کنار کارکنان کافی در سطوح مختلف سازمان

. در بعد امور مالی کندیمورزشی کشور نقش مؤثري ایفا 

ي پایدار، اعطاي گذارهیسرماي فرایندهاي مالی، سازشفاف
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وام و تالش براي جذب سرمایه و توزیع متوازن منابع مالی 

توسعۀ تواند زمینۀ هاي مختلف ورزشی میدر رشته

ۀ روابط مؤلفهاي ورزشی کشور را افزایش دهد. در ظرفیت

هاي مشارکت مداوم و پایدار با هاي خارجی شاخصو شبکه

المللی ورزش، مدیریت زمان، از طریق روابط جامعۀ بین

ي و همگانی، برگزاري احرفهدر سطح ورزش  المللنیب

هاي مختلف ورزشی با حضور کشورهاي مختلف جام

هاي مختلف هاي جهانی فدراسیونتصاحب کرسی همراهبه

. استهاي ورزش کشور توسعۀ ظرفیت سازنهیزمورزشی 

ریزي و توسعۀ تالش براي توسعۀ همچنین در بعد برنامه

ي ورزش پایدار، سازنهینهادریزي راهبردي ورزش، برنامه

ها و تهدیدها، تدوین و توسعۀ سند ملی شناخت فرصت

ي در ریگبهرهخبگان جهت ورزش همگانی و جذب ن

در این  مؤثرتواند گامی هاي ورزشی کشور میریزيبرنامه

زمینه باشد. در نهایت توسعۀ بازار از طریق توسعۀ الگوهاي 

نظران ي از استادان و صاحبمندبهرهنوین بازاریابی ورزشی، 

هاي اجتماعی براي هاي شبکهحوزة بازاریابی و ظرفیت

ش براي برندسازي ورزش ملی در بازاریابی ورزشی و تال

تواند نقش مؤثري در حوزة پوشاك و وسایل ورزشی می

 سازي ورزش کشور داشته باشد.ظرفیت

ۀ آمادگی بر آمادگی مؤلفدر راستاي عوامل محیطی 

سازي ورزش، همبستگی و تناسب بین سازمان براي ظرفیت

هاي ورزشی، تعامل با جامعه براي تبیین عالیق و سازمان

ها و اطالعات جامعه رزیابی نیازهاي آنان و ارتقاي مهارتا

هاي ۀ فناوري اطالعات نیز بر توسعۀ شبکهمؤلفدارد.  دیتأک

ي از مدیریت مبتنی بر وب ریگبهرهارتباطی و اطالعاتی و 

ها به ها و ورزشگاهتجهیز سازمان مؤلفهدارد. در این  دیتأک

ها براي حل ريهاي نوین و استفاده از این فناوفناوري

ۀ نوآوري نیز مؤلف. در است ریناپذاجتنابمشکالت ضرورتی 

ي ازهاینارائۀ خدمات جدید و نو متناسب با 

ها نو و خالق از سوي ، پذیرش ایدهکنندگانمشارکت

هاي جدید در وجو و پژوهش براي ایدهمدیران ارشد، جست

هاي ورزشی و توسعۀ نوآوري در فرایندهاي حوزة برنامه

گیرد. در قرار می دیتأکداري، تولیدي و خدماتی مورد ا

مدیران ارشد در راستاي  دیتأکنهایت در مدیریت دانش 

و مورد نیاز و تبدیل دانش به  روزبهکسب و دانش 

هاي مدیریتی در راستاي تسهیم سریع دانش است فعالیت

هاي اي فراهم شود که دانش جدید در بین بخشتا زمینه

به اشتراك گذاشته شود.  سرعتبهمختلف سازمانی 

ي قابل قبول به لحاظ هارساختیزوجود همچنین 

همراه نش به ي در راستاي تسهیم داافزارنرمي و افزارسخت

هاي تواند در خصوص توسعۀ ظرفیتمی شدهمطرحاقدامات 

 ورزشی کشور نقش مؤثري داشته باشد.

سازي ورزش هاي ظرفیتدر نهایت توسعۀ زیرساخت

در ورزش همگانی،  توسعۀ قوانین پویاي اجتماعیکشور بر 

سالمت و  يو توسعۀ ورزش کشور با هدف ارتقا یسازندگ

از رشد علمی و  حمایت و خواهیی، ورزشنشاط اجتماع

محوري و فرهنگی کردن عدالت، ورزش قهرمانی ياحرفه

 نظام مدیریتی ورزش کشورساماندهی ، ورزشی هادانیم

روحی،  يجهت شناسایی، حمایت و تقویت استعدادها

مشارکت  يارتقا، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي جوانان

و توسعۀ ورزش بانوان  در توسعه و تعالی کشور ورزشکاران

هاي دارد. در بعد توسعۀ بسترها نیز انجام مشاوره دیتأک

ها، تسهیل در اجراي گسترده براي تبیین عالیق و ظرفیت

تمرکز بر ساختارهاي سازمانی  ،هاتیاولواقدامات براساس 

ي هاتیمأمور، کیفیت خدمات سازگار با سازيظرفیت

تواند در توسعۀ می ورزشکاري ۀتربیت روحی سازمان و

 هاي ورزشی کشور نقش مؤثري ایفا کند.ظرفیت

ها در ایران براي پژوهش حاضر جزء اولین کوشش

اي، محیطی و راهبردهاي شناسایی عوامل زمینه

ي ریپذمیتعم. براي افزایش استکشور  سازي ورزشظرفیت

هاي دیگر تکرار شود این پژوهش در نمونهها توصیه مییافته
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نین به مدیران و مسئوالن حوزة ورزش پیشنهاد همچشود. 

شود که با تعریف کردن جوامع هدف، درك دقیق از می

مبانی سالمت جامعه، برخورداري از مدیریت محلی قوي و 

ایجاد رقابت در جوامع، اشتراك اطالعات و برخورداري از 

ي در فرایندهاي ریپذانعطافهاي مشارکت قوي و شبکه

اي، محیطی و ر توجه به عوامل زمینهتوسعۀ ورزش در کنا

هاي مؤثري در خصوص سازي ورزش گامراهبردهاي ظرفیت

 هاي ورزش کشور برداشته شود.توسعۀ ظرفیت
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Abstract 
The present study aimed to investigate the contextual and environmental factors and 
capacities building strategies in sport in Iran. The research method was mixed 
(qualitative-quantitative); the phenomenological method was used in the qualitative 
section and the descriptive-survey method was used in the quantitative section. The 
statistical sample consisted of 11 specialists and experts in the field of sport 
management in the country in the qualitative section and the statistical population in the 
quantitative section included all managers and elites of sport management in the 
country, including general managers, heads of federations and faculty members of sport 
management in physical education faculties in the country. Sampling method in the 
qualitative section was purposive and the non-random purposive sampling method was 
used in the quantitative section and 270 subjects were selected as the statistical sample.  
Data in the qualitative section were collected by the semi-structured interviews and a 
researcher-made questionnaire was used in the quantitative section. Data were analyzed 
by the thematic analysis method based on open coding in the qualitative section and 
Pearson correlation coefficient and second-order confirmatory factor analysis in SPSS 
21 and Lisrel 8 software were used in the quantitative section. The results showed that 
the contextual factors (human resources, financial affairs, foreign relations and 
networks, planning and development and market development), environmental 
(readiness, information technology, innovation and knowledge management) and 
strategies (development of substrates, development of structures) played an effective 
role in capacity building in sport in the country. Consequently, effective steps can be 
taken to build capacity in sport in Iran with an emphasis on contextual and 
environmental factors and strategies.  
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