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 چکیده

توسعه  کشورها دارد. یاسیس یو حت یاجتماع ،ياقتصاد يهابر شاخص یو مهم قیعم ریاست که تأث شدهلیتبد یورزش به صنعتاکنون 
 یتحقیق پیش رو باهدف کلیت منجر به توسعه جامعه خواهد شد. درنهاي ورزشی چه در بعد همگانی و چه در بعد قهرمانی هارشته

روش  ازنظر هدف کاربردي، ازنظرداده کیفی و کمی،  ازنظرپژوهش حاضر انجام گرفت.  در ایران باکمانشناسایی موانع توسعه ورزش تیراندازي 
ش کیفی جامعه آماري پژوهش در بخ. ي داده میدانی بودآورجمع لحاظ از، اکتشافیاستراتژي آمیخته متوالی  ازلحاظهمبستگی،  – توصیفی

)  N=125بودند ( باکمان يراندازیتو ورزشکاران خبره   باکمان يراندازیت ، مدیران فدراسیونباکمان يراندازیورزش ت متخصانشامل همه 
با انجام مصاحبه  هادادهو  شدهانتخابنمونه  عنوانبهنفر از آنان  18 ، تعدادگیري گلوله برفیگیري هدفمند و فن نمونهبا روش نمونهکه 

 مربوطه يهاونیفدراس مسئوالن و مدیراني شد. در بخش کمی تحقیق نیز جامعه تحقیق را همه آورجمععمیق و نیمه ساختاریافته با آنان 
و مان با ک يراندازیتسال سابقه کارشناسی در رشته  15کارشناسان ورزش با حداقل  یتمام، )استانی هايهیئت و فدراسیون مدیران(

تصادفی  صورتبهي ریگنمونه) که N=125( دادندیمتشکیل اي سال تجربه ورزش حرفه 10با حداقل  باکمان يراندازیتورزشکاران رشته 
هاي وتحلیل دادهمنظور تجزیهبه تیدرنهابه دست آمد.  هادادهي صورت گرفت و با استفاده از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی، اطبقه

ي معادالت ساختاري با سازمدلي فریدمن و بندرتبهي، آزمون انمونه، تی تک K-Sي تحلیل عاملی اکتشافی، هاآزمون شده ازگردآوري
ران عبارت بودند ای درباکمان  تیراندازي ورزش توسعه استفاده شد. نتایج نشان داد که موانع 23و لیزرل نسخه  SPSSي افزارهانرمکمک 

 مدیریت انعتبلیغاتی، مو و يارسانه آموزش، موانع به مربوط مسابقات، موانع برگزاري به مربوط موانع تجهیزاتی، از زیرساختی، موانع
از  شدهییشناساخانوادگی. همچنین بارهاي عاملی مربوط به مدل ساختاري نشان داد که عوامل  و فردي مدیریتی، موانع استعداد، موانع

 .باشندیمی مناسب برخوردار بار عامل
 

  هاي کلیديواژه

 ؛ موانع زیرساختی.باکمانتوسعه؛ تیراندازي 
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 مقدمه

 بشري ورزش داراي انواع مختلفی جوامع در امروزه

 تفریحی، و همگانی هايورزش ورزش تربیتی، ازجمله

 توسعه. دید توانمی ايحرفه هايورزش و قهرمانی مسابقات

 آموزش و تأمین براي ايپایه عنوانبه ورزش و بدنی آموزش

مامی ملی ت توسعه هايبرنامه از بخشی سالم انسانی نیروي

 هايسازمان برخی عملکرد ). بررسی16است ( کشورها

 از که هاییسازمان از دسته آن که دهدمی نشان ورزشی

 جامان براي استراتژیک ریزيبرنامه براساس قوي مدیریت

 اند،کرده استفاده خود اهداف به دستیابی و خود مأموریت

 هرمانیق ورزش ازجمله مختلفی هايفعالیت در اندتوانسته

. را کسب کنند توجهیقابل موفقیت موردنیاز منابع تأمین و

 چهارم، رتبه در تالنتاآ 1996 المپیک در چین مثال،عنوانبه

 در و سیدنی در رتبه سوم 2000 المپیک هايبازي در

 کهدرحالی گرفت، قرار در رتبه دوم آتن 2004 المپیک

 المپیک در و هفتم رتبه در آتالنتا المپیک در استرالیا

 ). 4گرفت ( قرار آتن در رتبه چهارم و سیدنی

آموزش ورزشکاران نخبه  يبرا يادیمنابع ز سالههر 

 محدودکنندهو عدم توجه به عوامل  شودمیصرف  یرانیا

شود. می یو انسان یباعث اتالف منابع مال یعملکرد ورزش

منجر که  ییو سازوکارها هاجنبهپرداختن به  ان،یم نیدر ا

 تیاز اهم شوددر عملکرد و کسب نتیجه میمحدودیت  به

که در  دهدمینشان  قاتیتحق. )3برخوردار است ( ايویژه

 ستمیس چیه هاي ورزشیدر بسیاري از رشته حال حاضر

 .وجود ندارد رانیدر ورزش ا يمستقر ياستعداد ییشناسا

عوامل توسعه  ترینمهماز  یکی سیستم شناسایی استعداد

مسئله مهم در ورزش مشخص  نیااست و نهاد و مسئول 

مسابقات و  جیاستعداد، نتا ییشناسا اری. تنها معستین

بودن مسابقات  مک لیاست که به دل یورزش هايجشنواره

عدم وجود  نیدر سطح مدارس و همچن خصوصبه

                                                           
1 . Green & Houlihan 

و متخصان  بااستعدادانتخاب افراد  يمشخص برا يارهایمع

 مختلف کشورهاي .)7کم است ( اریبس يو استعداد باتجربه

 ورزش اکنون. اندشده ورزش عرصه وارد مختلف دالیل به

 بر مهمی و عمیق تأثیر که است شدهتبدیل  صنعتی به

 کشورها سیاسی حتی و اجتماعی اقتصادي، هايشاخص

 آن در تأثیرگذار متغیرهاي ترینمهم به باید کشور هر. دارد

 حد تا خود شدهتعیین منافع و منابع در بتواند تا کند توجه

 ریزيبرنامه که است مشخص شده اکنون. یابد تسلط امکان

 نیز ورزش و دارد جهانی رویکرد یک به نیاز پدیده هر براي

 يهااستیس ). شناخت15نیست ( مستثنا قاعده این از

 جامعه هر سرنوشت منطقی يهاياستراتژ تعیین و درست

 بر مؤثر عوامل به توجه عدم شک بدون. کندیم تعیین را

 به رساندن آسیب به منجر اجتماعی مختلف يهادهیپد

 به آن در يگذارهیسرما اهمیت و ورزش. شد خواهد جامعه

 هزاره درها دولت روي پیش يهاچالش ترینمهم از یکی

 ورزش عظیم مزایاي کهيطور. بهاست شدهتبدیل سوم

 را آن که است کرده ترغیب را سیاستمداران قهرمانی،

 ).11کنند ( کسب خود براي بیشتري سود تا دهند توسعه

ورزش  ۀتوسع یندمدل فرآ نیتریمیتالش و قد یناول 

 اینشد که  ) معرفی2005( 1گرین و هولیهان ۀلیوسبه

 را ورزش در پیشرفت و مشارکت مختلف يهاراه و مسیرها

 از مدل این اگرچه. داد نشان يریپذانعطاف و پویا مدل در

 مختلفی يهايریگجهت اما است، شدهلیتشک سطح چهار

  خاطرنشان محققان ،حالنی. باا)14است ( يچندبعد و دارد

 سطح از) دوم سطح( عمومی مشار کت سطح که  کردند

 تحرك و پویایی بهتر درك براي وي. کندینم تجاوز باالتر

 این مطابق. کرد پیشنهاد را دیگري مدل خود، اولیه نمونه

 و هااستیس به ورزشی مختلف سطوح در حرکت مدل،

 و دارد بستگی ورزشی يهاسازمان یا مدیران تصمیمات

 کهدرحالی کنند، عمل متفاوت زمینه این در توانندمیها آن
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. کنند کار سطح یک در فقط بخواهند برخی است ممکن

 یا مدیران يهاياستراتژ و هااستیس ،هابرنامه ی،طورکلبه

 دهدمی تغییر را مدل از استفاده شیوه ورزشی هايسازمان

)20 .( 

 چند دسته در توانیم را ورزش توسعۀ روي کردهاي

 :قرارداد

 کیدتأ رویکرد این در: جامعه بر مبتنی ورزش - الف

 بین در ورزش رواج و آورد روي ورزش به جامعه که شودیم

 .داردچندمنظوره  دستاوردهاي جامعه

 تالش رویکرد این در: نخبگان بر مبتنی ورزش -ب

 تأکید نخبگان براي ورزش ارتقاي و توسعه بر تا شودیم

 جهتو کانون از قهرمانی ورزش حوزة در توسعهدرواقع  و شود

 .است بوده برخوردار ياژهیو

 50 دهه از پس: صنعت یک عنوانبه ورزش توسعه - ج

 ژهیوبه جمعی، يهارسانه توسط ورزش از استفاده و

 باعث ورزش در جامعه سابقهیب محبوبیت تلویزیون،

 يهابخش از برخی در ورزش ،جهی. درنتشد آن محبوبیت

 از يامجموعه مستلزم ورزش تجارت. کرد پیدا رواج جامعه

 معجوا برخی در که است اجرایی و قانونی سازمانی، الزامات

 .است تبدیل شده صنعت یک به ورزش و شودیم تأمین

: مومیع آموزش براي ابزاري عنوانبه ورزش توسعه -د

 شده باعث صنعتی پیشرفته جوامع در ورزش گسترده توجه

 شآموز یک عنوانبه ورزش اخیر يهاسال در که است

 .شود محبوب بسیار عمومی

 درویکر چهار از ترکیبی همیشه: ترکیبی رویکردهاي -ه

 بنابراین، است؛ جهان مختلف مناطق و ملل بین در فوق

 یبدنتیبتر مرزي نقاط عنوانبه مورد چهار به که است الزم

 .)4( شود توجه ورزش توسعۀ رویکردهاي و

 يهاونیفدراس ازجمله ورزشی هايسازمان امروزه 

 تغییرات معرض در یرورزشیغ هايسازمان مانند ورزشی

                                                           
1 . Sotiriadou 

 دائماً بایدها سازمان بنابراین هستند، جهانی و یستیزطیمح

 تا باشند داشته نظارت خارجی و داخلی رویدادهاي بر

 سازگارها آن با لزوم صورت در و مناسب زمان در بتوانند

 دیگر امروز،پرسرعت  دنیاي در شدن براي سازگار. شوند

 شهودي يهايداور بر اساس هبارکی تصمیمات از تواننمی

 از توانندمی موفق هايسازمان امروز. کرد استفاده تجربی و

 ).12کنند ( استفاده استراتژیک مدیریت و علم

 ورزش توسعه براي گوناگونی رویکردهاي و الگوها 

 به توجه و دارد وجود ورزشی قهرمانان آموزش و قهرمانی

 را کشور قهرمانی هايورزش پیشرفت زمینۀ تواندمیها آن

 يهااستیس طراحی در اساسی قدم اولین. کند فراهم

. است ورزش توسعه مفهوم تفسیر و تعریف کشور هر ورزشی

. است شده فیتعر ورزش سیاست عنوانبه مفهوم این

 و قهرمانی ورزش توسعه مفهوم با ورزش توسعه از بخشی

گرین و  .استخورده گره قهرمان ورزشکاران پرورش

 سه تعامل را قهرمانی ورزش )، توسعه2005هولیهان (

 ورزش نخبه، سیستم به ورزشکار ورود و انتخاب فرآیند

 داندیم ورزشکار پیشرفت و رشد نهایتاً و نگهداري و حفظ

 تمامی را قهرمانی ورزش توسعه 1). سوتریادو14(

 را ورزشکار مندنظام پیشرفت که داندیم ییهاياستراتژ

 اهداف، برنامه، باید هاياستراتژ این و سازدیم تسهیل

 و داوران مربیان، ورزشی، مدیریت، تسهیالت ابزارها،

)، 2011( 2). رابرتسون19برگیرد ( در را ورزشی يهارقابت

 یتموفق ینب یرابطه ثابت یاتعادل همیشه که  است معتقد

. عالوه یستو ورزش نخبه برقرار ن یورزش همگان در سطح

 یدو تول یجهان يهابراي رقابت يگذارهیچالش سرما ین،بر ا

ي هاروي مشارکت افراد در برنامه يگذارهیسرما یاقهرمان 

 یزاقتصادي آن ن –یو منافع اجتماع یمل یا یسالمت عموم

 ).18( وجود دارد

2 . Robertson 
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م انجا ارتباط نیدراتحقیقات مختلفی در ایران و جهان 

 به) 2020( همکاران و مثال بیتریکسعنواناست به شده

 تعیین و درست هايسیاست شناخت که رسیدند نتیجه این

ي هارشتهنقش مهمی در توسعۀ  منطقی يهاياستراتژ

 بر مؤثر عوامل به توجه عدم شک بدون. ورزشی دارد

 به رساندن آسیب به منجر اجتماعی مختلف يهادهیپد

آن و  در يگذارهیسرما اهمیت و ورزش. شد خواهد جامعه

 يهاچالش ترینمهم از یکی به ي ورزشیهارشتهتوسعۀ 

. است تبدیل شده سوم هزاره درها دولت روي پیش

 را سیاستمداران قهرمانی، ورزش عظیم مزایاي کهطوريبه

 بیشتري سود تا دهند توسعه را آن که است کرده ترغیب

 ) طی تحقیقی با1398الفتی ( .)11کنند ( کسب خود براي

 دگاهیاز د یموانع توسعه ورزش همگان ییشناسا«عنوان 

 يرویکمبود نبه این نتیجه رسید که » مردم کرمانشاه

است.  یورزش همگان يمانع ارتقا ترینبزرگ یانسان

نشان داد که بعد از کمبود  قیتحق جینتا گرید نیهمچن

اماکن  تیو کم تیفیک ،یبودجه و مسائل مال ،یانسان يروین

ورزش  يموانع توسعه و ارتقا گریاز د یورزش زاتیو تجه

طی  ) 2019، (1گرین و هولیهان. )6( بودند یهمگان

 ورزشی هايسازمان تحقیقی به این نتیجه رسیدند که

 هايسازمان مانند ورزشی هايفدراسیون ازجمله

 جهانی و زیستیتغییرات محیط معرض در غیرورزشی

 روند ۀدرزمین پژوهشی )2014( 2). دونگ11هستند (

 سالهپنج برنامه دوازدهمین بر مبتنی ورزشی اقدامات توسعه

 نشان او هايیافته. است داده انجام چین صنعت ورزش

 در دولت حمایت با چین ورزشی اقدامات که  دهدمی

مرادي و همکاران . )13است ( یافته اخیر توسعه هايسال

رشد  ايرسانهراهکارهاي « عنوان با یقیتحق یط) 1398(

 جهینت نیبه ا» تهران شهرکالنورزش همگانی  ۀو توسع

 هايرسانه هايشاخصاز دیدگاه کارشناسان، ند که دیرس

                                                           
1 . Green & Houlihan 

دیداري (سریال تلویزیونی با مضمون ورزش همگانی، 

ورزشی تلویزیون در خصوص ورزش همگانی،  هايبرنامه

ورزش همگانی در تلویزیون، پخش تیزر  ةبخش خبري ویژ

 ۀآموزشی ورزش همگانی در تلویزیون، در رشد و توسع

 شهرکالنورزش همگانی  سازينهادینهنگرش، فرهنگ و 

) طی 1398بامیر و همکاران (. )9( هران مؤثر استت

پیشرفت علم بر  تأثیرگذاريسنجش «عنوان  تحقیقی با

موضوعی ورزش  حوزهموردي:  مطالعهورزش ( توسعهرشد و 

که با گذشت زمان به این نتیجه رسید » قهرمانی المپیک)

ضریب همبستگی در تمامی متغیرها رشد یافته است؛ بدین 

ت زمان نقش بروندادهاي علمی در رشد و معنی که با گذش

 .)1( شده است ترپررنگورزش قهرمانی  توسعه

 براي يانهیزم که است شده تالشها سال ایران در

 موفقیت راه تا شود فراهم ورزش به علمی رویکرد

. شود هموار یالمللنیب يهاعرصه در ایرانی ورزشکاران

 جامع سیستم یک توسعۀ به توانمیها تالش این ازجمله

 جامع سیستم یک و 2003 سال در ورزش و یبدنتیترب

 راهبرد برنامه. کرد اشاره 2009 سال در قهرمانی ورزش

 تمامی و استان هر در ورزش توسعۀ براي بهینه

 الزامات وها چالش ترینمهم از ورزشی يهاونیفدراس

 پیشرفت و رشد حقیقت، در. است جوانان و ورزش وزارت

 اکثر در ايحرفه ورزش سمت به حرکت و جوامع در ورزش

 .است تبدیل شده مهم مسئله یک به کشورها

 را آن خواه ورزش، حوزه در پیشرفت و رشد به تمایل

 هايورزش به را ما نخواهیم، چه و باشیم داشته دوست

 طبق که کندیم مجبور را ما و کندیم متصل ايحرفه

 و ایجاد سازوکارهاي دارد، اختیار در که الزاماتی و قوانین

 به دستیابی شرط ترینمهم. میبخش تحقق را آن توسعه

 در سطح نیترکامل و باالترین که ايحرفه هايورزش

 سیستم و چهارچوب  یک داشتن است، ورزش توسعۀ

2 . Dong 
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 چیزي، چه که دهد توضیح آن، بر اساس که است منطقی

 جامع سیستم یک. افتی دست آن به توانمی چگونه و چرا

 منطقی چهارچوب  یک ايحرفه هايورزش توسعۀ براي

 بیان موردنیاز، اساسی مفاهیم و ادبیات شامل که است

 براي کارمیتقس و ايحرفه هايورزش فلسفه و رسالت

عملیاتی  هايبرنامه و راهبردها رویکردها، اهداف، آن، توسعه

 درزمینۀکه  یقی)، در تحق2010(  موثیفر). 8است (

انجام داده بود،  تنامیو تیراندازي با کمان در هايچالش

و  مسئوالن یعلوم ورزش درزمینۀنشان داد که دانش اندك 

 ،المللیبیناز استانداردهاي  مسئوالنعدم اطّالع  ان،یمرب

براي  موردنیاز زاتیو تجه یامکانات فن دیضعف شد

و کمبود بودجه  یون ورزشیورزشکاران، نوپا بودن فدراس

 ترینمهماز  ،یو اهداف علم هابرنامه ۀتوسع منظوربه

و  نزیاست. فرک تنامیوتیراندازي با کمان و موانع  هاچالش

 ریزيبرنامهخود نقش  قی)، در تحق2010(  يلبوریش

و  یملّ یورزش هايسازمانراهبردي و بلندمدت در 

 اندعقیدهو بر آن  دانندمیبه اهداف  موفقیترا پل  ايمنطقه

اهداف،  اندازچشمو  بلندمدته با نداشتن برنامه ک

چه در  موفقیتی گونههیچمتوقع  دینبا یورزش هايسازمان

مانند  هاآن چراکهباشند،  ايمنطقهو  محلیو چه  یسطح ملّ

 در دست ندارند. هاينقش چیهستند که ه ايشدهگم

 هیانیب يدر اجرا 1ورد آرچري یاز سه ستون اصل یکی

مفهوم در قلب  نی، که ااست "يتوسعه باز"خود  مأموریت

نهفته  زیگرسروتز ن تیراندازي با کمانبرنامه  مأموریت هیانیب

 يادیتعداد ز وسیلهبه تیراندازي با کمان دیاجازه بده"است: 

راه  نیاز مردم تا آنجا که ممکن است شناخته بشود. بهتر

به  یورزش، فراهم کردن دسترس در دیجد کنانیجذب باز

 تیوضع ت،یبدون توجه به سن، جنس تیراندازي با کمان

 است.نژاد  ایرنگ پوست، مذهب  ،یبدن

                                                           
1 . World Archery 
2. Mixed Method 

 و است کرده نفوذ مردم زندگی در تقریباً ورزش امروزه

 از ورزشی هايفدراسیون و هاسازمان بیشتر امروزه

 یک عنوانبه استراتژیک و مدتطوالنی هايریزيبرنامه

 استفاده خود هايبرنامه و اهداف پیشبرد براي استراتژي

 چگونگی و رو پیش هايافق و اندازهاچشم و کنندمی

 در تفصیلبه هاآن. طلبندمی را دستیابی و حرکت

 نظر اند. بهشده داده شرح خود استراتژیک هايبرنامه

 تیراندازي جمله از ورزش توسعه در بسیاري موانع رسدمی

 بین از و شناسایی بدون که موانعی. دارد وجود کمان با

 این یا شودنمی انجام زمینه این توسعه یا هاآن بردن

 است الزم بنابراین، شود؛می انجام آرامیبه پیشرفت

 در کمان با تیراندازي توسعه موانع تا شود انجام تحقیقات

 با و صحیح رفع براي راهکارهایی تا شود شناسایی ایران

  .شود انجام موانع این دقیق ریزيبرنامه

ي هارشتهعنوان یکی از به باکمانرشته تیراندازي 

 حالنیباازیادي در کشور دارد.  مندانعالقهالمپیکی، 

ي زیادي باعث شده است که بر اساس آخرین هاتیمحدود

 هزار 3کمتر از  1398آمار وزارت وزش و جوانان در سال 

بنابراین  ؛داین ورزش را انجام دهن افتهیسازمان صورتبهنفر 

اساسی انجام  سؤالاین تحقیق براي پاسخ دادن به این 

ایران  درباکمان  تیراندازي ورزش توسعۀ گرفت که موانع

 ت؟به چه میزان اس هاآناهمیت هرکدام از  ؟اندکدم

 

 روش تحقیق

هدف  ازنظراز نوع آمیخته بود،  ازنظرپژوهش حاضر 

استراتژي  همبستگی، ازلحاظ – کاربردي، ازنظر روش توصیفی

کمی)، و ازلحاظ  -(کیفی 3اکتشافیمتوالی  2آمیخته

 .استنگر  زمانی حال مقطع آوري داده میدانی و به لحاظجمع

3. Sequential Exploratory 
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 و مدیرانمتش کل از  قیتحق نیا يجامعه آمار

 و فدراسیون مدیران( مربوطه يهاونیفدراس مسئوالن

 15کارشناسان ورزش با حداقل  یتمام، )استانی هايهیئت

و با کمان  يراندازیتسال سابقه کارشناسی در رشته 

سال  10با حداقل با کمان  يراندازیتورزشکاران رشته 

با استعالم از  هاکه تعداد آن است ايتجربه ورزش حرفه

نفر  125 حدوداً 1هاي مربوطه و بر اساس جدول سازمان

 . است

 . جامعه آماري در بخش کمی1جدول 
 فراوانی گروه ردیف

 25 ورزشکار خبره ریکرو آقایان 1
 20 بانوان کرویورزشکار خبره ر 2
 20 انیآقاورزشکار خبره کامپوند  3
 30 بانوان ورزشکار خبره کامپوند 4
 20 کارشناسان خبره  5
فدراسیون مربوطه (مدیران فدراسیون و  مسئوالنمدیران و  6

 ي استانی)هائتیه
10 

 125 مجموع      

بندي مختلف در جامعه، با توجه به وجود افراد با دسته

 100ي انجام شد. تعداد اطبقه تصادفی روش به يریگنمونه

آوري شد. از پرسشنامه جمع 86و  شدهپرسشنامه پخش

 يهاونیفدراس در توسعه پرسشنامه محقق ساخته موانع

در این آوري اطالعات استفاده شد. ورزشی براي جمع

آلفاي کرونباخ  تعیین پایایی آزمون از روش منظوربهتحقیق 

براي تعیین ضریب آلفاي کرونباخ در استفاده گردیده است. 

آمده دستپرسشنامه مذکور، ابتدا محقق هر یک از عوامل به

صورت جداگانه در نظر گرفت از تحلیل عاملی اکتشافی را به

مؤلفه را بصورت کلی براي تمامی سؤاالت  8و در نهایت هر 

(آزمون فرضیه)  تأییديهاي روشمدنظر قرار داده شد. 

ها با یک ساختار عاملی معین (که که داده کنندتعیین می

میرز، الورنس  در فرضیه آمده) هماهنگ هستند یا نه

آمده از جذر برآورد خطاي دست). با توجه به عدد به1391(

دهد نشان می 070/0که مقدار آن کمتر از  1واریانس تقریب

ها با یک ساختار عاملی معین هماهنگ هستند. که داده

ها از دست آمد و کلیه مؤلفه به 86/0شنامه پایایی کل پرس

ها در جدول مقدار قابل قبولی برخوردار است. پایایی مؤلفه

 نشان داده شده است. 2

 ها. پایایی مؤلفه2جدول 
 کرونباخ آلفاي هامؤلفه

 87/0 موانع زیرساختی 
 81/0 موانع تجهیزاتی

 82/0  مسابقاتموانع مربوط به برگزاري 
 78/0  موانع مربوط به آموزش

 89/0  و تبلیغاتی ياموانع رسانه
 90/0  موانع مدیریت استعداد

 82/0  موانع مدیریتی
 85/0 موانع فردي و خانوادگی 

                                                           
1 . RMSEA 
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اي، ي تی تک نمونههاآزمونها از براي بررسی فرضیه

افزارهاي فریدمن و معادالت ساختاري با استفاده از نرم

Spss V25  وSmart PLS2 وتحلیل اطالعات براي تجزیه

 استفاده شد. 

 

 هاي تحقیقیافته

 جنسیت اساس بر تحقیق يهانمونه وضعیت توصیف

 .بودند مرد درصد 3/73 و زن نمونه از درصد 7/26 که داد نشان

 نمونه از درصد 36 که داد ها نشانیافته تأهل وضعیت اساس بر

 که داد نشان سن براساس .بودند متأهل درصد 64 و مجرد

 0/7 کهدرحالی بودند سال 50 تا 41 نمونه از درصد 5/39

 یا کاري سابقه میزان اساس بر .بودند سال 60 باالي درصد

 از درصد 1/29 ورزشی یا کاري سابقه که داد نشان ورزشی

 یا کاري سابقه درصد 0/7 کهدرحالی بود سال 10 تا 5 نمونه

 داد نشان تحصیالت براساس .داشتند سال 20 باالي ورزشی

 بودند ارشد کارشناسی مدرك داراي درصد 7/33 که

 8/5 و سانسیلفوق مدرك داراي درصد 9/34 کهدرحالی

 تحصیلی رشته اساس بر؛ و بودند دکتري مدرك داراي درصد

 ورزشی علوم نمونه از درصد 2/30 تحصیلی رشته که داد نشان

  .بودند هارشته سایر درصد 8/69 و

در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی براي تعیین و 

شناسایی موانع توسعه تیراندازي با کمان در ایران استفاده 

منظور شد. به همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی، به

 -یِرمی -از معیار کایرز بودن تعداد نمونهاطمینان از کافی 

) و براي تعیین همبستگی بین متغیرها KMO( 1اولکین

 استفاده شد. 2ها) از آزمون بارتلت(گویه

 KMOنتایج آزمون بارتلت و  .3جدول 
 مقدار  
 706/0 ( کفایت حجم نمونه) می یر و او کلین –کایرز مقدار 

 کرویت بارتلت آزمون 
 2χ( 10/11318مقدار کاي اسکوآر (

 3218 درجه آزادي
 01/0 سطح معناداري

 KMOمقدار  3هاي جدول با توجه به یافته

. این مقدار بیانگر این موضوع است 706/0 آمدهدستبه

تحلیل عاملی کفایت  منظوربههاي تحقیق است تعداد نمونه

 موردنظرهاي انجام تحلیل عاملی براي دادهکند و می

هاي ها را به یک سري عاملتوان دادهپذیر بوده و میامکان

، Sig=01/0پنهان تقلیل داد. همچنین نتایج آزمون بارتلت (

10/11318=2χها همبستگی دهند بین گویه) نشان می

رو ادامه و استفاده از سایر مراحل باالیی وجود دارد، ازاین

از  آمدهدستبهیل عاملی جایز است. در ادامه نتایج تحل

                                                           
1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling 
adequacy (KMO) 

ی بار عاملها به تفکیک با مقدار تحلیل عاملی مؤلفه

 براي هر عامل ارائه شده است. آمدهدستبه

2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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 هاي تحقیق (جدول اشتراکات). مقادیر ابتدایی تحلیل مؤلفه4جدول

 شماره گویه
برآورد اولیه 

اشتراك میزان 
 هر متغیر

واریانس 
عامل 

 مشترك

شماره 
 گویه

برآورد اولیه 
میزان اشتراك 

 هر متغیر
 واریانس عامل مشترك

Q1 1 832/0 Q28 1 693/0 
Q2 1 599/0 Q29 1 620/0 
Q3 1 823/0 Q30 1 544/0 
Q4 1 588/0 Q31 1 742/0 
Q5 1 699/0 Q32 1 577/0 
Q6 1 800/0 Q33 1 685/0 
Q7 1 796/0 Q34 1 747/0 
Q8 1 785/0 Q35 1 794/0 
Q9 1 878/0 Q36 1 755/0 
Q10 1 693/0 Q37 1 757/0 
Q11 1 629/0 Q38 1 553/0 
Q12 1 738/0 Q39 1 762/0 
Q13 1 874/0 Q40 1 754/0 
Q14 1 894/0 Q41 1 874/0 
Q15 1 687/0 Q42 1 866/0 
Q16 1 887/0 Q43 1 559/0 
Q17 1 589/0 Q44 1 543/0 
Q18 1 550/0 Q45 1 598/0 
Q19 1 583/0 Q46 1 566/0 
Q20 1 740/0 Q47 1 583/0 
Q21 1 827/0 Q48 1 720/0 
Q22 1 866/0 Q49 1 702/0 
Q23 1 580/0 Q50 1 841/0 
Q24 1 688/0 Q51 1 549/0 
Q25 1 793/0 Q52 1 741/0 
Q26 1 802/0 Q53 1 842/0 
Q27 1 699/0 Q54 1 882/0 

) برآورد اولیه 4ها (جدولبا توجه به جدول اشتراك

ها میزان اشتراك هر متغیر نشان داد که مقادیر تمامی آن

برابر با یک است. ستون واریانس عامل مشترك در جدول 

نشان دهنده مقداري از واریانس هر متغیر است که  4

اند آن را تبیین کنند. هر توانسته موردنظرمجموعه عوامل 

تر باشند بهتر است و مقادیر یکنزد) 1چه مقادیر به (
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هر متغیر نشان از آن دارد که متغیر (گویه یا  ترکوچک

کافی براي تحلیل عاملی مناسب  اندازهبه موردنظرسؤال) 

نبوده و بنابراین باید از تحلیل خارج شود. بنابراین اعتقاد 

اند باالتر از ها نتوانستهرا که عاملمتغیرهایی  نظرانصاحب

ها را تعیین کنند تعدیل درصد) از تغییرات آن 50(یا  5/0

که در  طورهمانشوند. و یا از مجموعه متغیرها حذف می

ها شود واریانس مشترك همه گویهمشاهده می 5جدول 

گزارش شده است. بنابراین تمامی متغیرها  5/0بیشتر از 

 یل باقی خواهند ماند.ها) در تحل(گویه

 هاي تحقیق. مقادیر ویژه و واریانس عامل5جدول 

 اجزاء

 شدهاستخراجمجموع مجذورات بارهاي عاملی  مقادیر ویژه اولیه

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
واریانس 
 تجمعی

 کل
درصد 
 واریانس

درصد واریانس 
 تجمعی

1 897/11 897/11 897/11 897/11 897/11 897/11 

2 876/8 876/8 773/20 876/8 876/8 773/20 

3 545/6 545/6 318/27 545/6 545/6 318/27 

4 029/6 029/6 347/33 029/6 029/6 347/33 

5 152/3 152/3 499/36 152/3 152/3 499/36 

6 552/2 552/2 051/39 552/2 552/2 051/39 

7 465/2 465/2 516/41 465/2 465/2 516/41 

8 235/1 235/1 751/42 235/1 235/1 751/42 

9 823/0 823/0 574/43 823/0 823/0 574/43 

… … … … 823/0 823/0 574/43 

54 -4.778E-17 -4.778E-17 00/100    

مقادیر ارزش ویژه، درصد واریانس و  5در جدول 

ها داده درصد واریانس تجمعی تبیین شده از مجموعه

توسط هر عامل گزارش شده است. بر اساس معیار 

شوند انتخاب می 5هایی از این جدول کیزر، تنها عامل

ها ها باالتر از یک باشد و سایر عاملکه مقدار ویژه آن

-ها حذف میبا مقادیر کمتر از یک نیز از مجموع عامل

شوند و در نظر گرفته نخواهند شد. بنابراین با توجه به 

گویه در تحقیق  54دهد که نشان می 6تایج جدول ن

توان از ترکیب عامل بوده و می 8یل به تقلقابلحاضر 

ها با گویه، ساختار جدیدي بر اساس عامل 54این 

ها را تحلیل ترکیب جدید طراحی و بر اساس آن داده

ها در بین عامل، بر بندي گویهاکنون براي دسته کرد.

باید از نتایج ماتریس عوامل  هااساس بار عاملی آن

ماتریس  6چرخش یافته استفاده شود. در جدول 

ها و عامل بعد از چرخش ارائه شده همبستگی بین گویه

است. با توجه به نظر محققان بارهاي عاملی با مقادیر 

هستند. در این جدول محقق بر  قبولقابل 5/0باالتر 

-دسته ها بهتک گویهاساس بزرگترین بار عاملی تک

ها با توجه به میزان همبستگی با یکدیگر بندي آن

پرداخته است. البته این نکته نیز حائز اهمیت بوده که 

ها هیچگونه بار عاملی ممکن است یک یا برخی از گویه

معناداري روي هیچکدام از عامل نداشته باشند که این 
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 شوند.یجه تحلیل حذف میدرنتها از مدل و گویه

 . ماتریس عوامل چرخش یافته6جدول 

 يارسانه موانع
 یغاتیتبل و

 موانع
 تیریمد

 استعداد
 آموزش مسابقات

 موانع
 یتیریمد

 رساختیز زاتیتجه
 و يفرد موانع

 یخانوادگ
 هاگویه

8 7 6 5 4 3 2 1  
      737/0  Q1 
      658/0  Q2 
      825/0  Q3 
      776/0  Q4 
     500/0   Q5 
     687/0   Q6 
     740/0   Q7 
     814/0   Q8 
       555/0 Q9 
       555/0 Q10 
       786/0 Q11 
       585/0 Q12 
       775/0 Q13 
       849/0 Q14 
       500/0 Q15 
       580/0 Q16 
       571/0 Q17 
       857/0 Q18 
       463/0 Q19 
  441/0      Q20 
  616/0      Q21 
  491/0      Q22 
  577/0      Q23 
  413/0      Q24 
  717/0      Q25 
  539/0      Q26 
   778/0     Q27 
   470/0     Q28 
   705/0     Q29 
   518/0     Q30 
   408/0     Q31 
716/0        Q32 
438/0        Q33 
582/0        Q34 
443/0        Q35 
663/0        Q36 
 733/0       Q37 
 435/0       Q38 
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 يارسانه موانع
 یغاتیتبل و

 موانع
 تیریمد

 استعداد
 آموزش مسابقات

 موانع
 یتیریمد

 رساختیز زاتیتجه
 و يفرد موانع

 یخانوادگ
 هاگویه

 795/0       Q39 
 626/0       Q40 
 648/0       Q41 
 505/0       Q42 
 466/0       Q43 
    766/0    Q44 
    415/0    Q45 
    786/0    Q46 
    713/0    Q47 
    770/0    Q48 
    627/0    Q49 
    819/0    Q50 
    503/0    Q51 
    585/0    Q52 
    804/0    Q53 
    740/0    Q54 

هاي حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و بر مبناي یافته

 سؤاالتعامل در پرسشنامه تحت بررسی،  13استخراج 

 .استي مستخرج بدین شرح هاعاملمتناظر با 

 رساختیز.1

 زاتیتجه.2

 یتیریمد موانع.3

 آموزش.4

 مسابقات.5

 استعداد تیریمد موانع.6

 خانوادگی و يفرد موانع.7

 یغاتیتبل و ايرسانه موانع.8

 مؤثر بر یرساختیموانع زبندي و بررسی اولویت منظوربه

هاي تحقیق از ازنظر نمونهتوسعه تیراندازي با کمان در ایران 

بندي فریدمن استفاده شد. با توجه به نتایج جدول آزمون رتبه

مؤثر بر توسعه تیراندازي با کمان در  یرساختیموانع زبین  7

ي مشاهده شد. باالترین اولویت مربوط داریمعناولویت ایران 

خوابگاه  لیاردوها از قب يکمبود امکانات مربوط به برگزار«به 

 بود.» توران و...و رس

 مؤثر بر توسعه تیراندازي با کمان در ایران بندي موانع زیرساختی. رتبه7جدول 
داريسطح معنی خی دو میانگین رتبه گویه رتبه  

خوابگاه و رستوران و... لیاردوها از قب يکمبود امکانات مربوط به برگزار 1  36/3  59/89  01/0  

کشور ينامناسب اقتصاد تیوضع 2  47/2  
رشته در کشور یبودن سرانه اماکن ورزش نییپا 3  30/2  
موجود در کشور يهانیزماستاندارد نبودن اکثر  4  87/1  
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 مؤثر بر تجهیزاتیموانع بندي و بررسی اولویت منظوربه

هاي تحقیق از ازنظر نمونهتوسعه تیراندازي با کمان در ایران 

بندي فریدمن استفاده شد. با توجه به نتایج جدول آزمون رتبه

مانند  هیاول زاتینبود تجه«باالترین اولویت مربوط به  8

 بود. »کشور ياز شهرها ياریو کمان در بس بلیس

 ایران موانع تجهیزاتی مؤثر بر توسعه تیراندازي با کمان دربندي . رتبه8جدول 
داريسطح معنی خی دو میانگین رتبه گویه رتبه  

کشور ياز شهرها ياریو کمان در بس بلیمانند س هیاول زاتینبود تجه 1  72/2  92/15  01/0  

با کمان يراندازیت زاتیگران بودن تجه 2  67/2  
یداخل تیفیباک زاتینبود تجه 3  43/2  
زاتیتجه يبودن و استهالك باال یمصرف 4  17/2  

 خانوادگی و فردي موانع بررسی و بندياولویت منظوربه

 هاينمونه ازنظر ایران در کمان با تیراندازي توسعه بر مؤثر

 توجه با. شد استفاده فریدمن بندي-رتبه آزمون از تحقیق

 طیعدم شرا«باالترین اولویت مربوط به  9 جدول نتایج به

 بود. »ورود فرزندانشان در رشته يبرا هاخانوادهالزم 

 عوامل موانع فردي و خانوادگی مؤثر بر توسعه تیراندازي با کمان در ایرانبندي . رتبه9جدول 
سطح  خی دو میانگین رتبه گویه رتبه

داريمعنی  
ورود فرزندانشان در رشته يبرا هاخانوادهالزم  طیعدم شرا 1  7/7  90/76  01/0  
رشته انیبودن آمار مرب نییپا 2  02/7  
رشته در سطح کشور انینامناسب مرب عیتوز 3  86/6  
هارشته ریبه نسبت سا افتهیسازمانبودن آمار ورزشکاران  نییپا 4  55/6  
با کمان يراندازیمذهب به توسعه ت داتیتأکعدم شناخت نسبت به  5  4/6  
چند استان خاصتمرکز ورزشکاران رشته در  6  38/6  
14٫6 پایین بودن تعداد پیشکسوتان مطرح در این حوزه 7  
01/6 پایین بودن دانش مربیان داخلی 8  
به رشته یو شناخت کاف یعدم آگاه 9  53/4  
دانش روز جهان يریادگیبه  یداخل انیعدم عالقه مرب 10  29/4  
روز زاتیرشته به تجه ياز استعدادها ياریبس یعدم دسترس 11  12/4  

 برگزاري به مربوط موانع بررسی و بندياولویت منظوربه

 ازنظر ایران در کمان با تیراندازي توسعه بر مؤثر مسابقات

. شد استفاده فریدمن بندي-رتبه آزمون از تحقیق هاينمونه

باالترین اولویت مربوط به  10 جدول نتایج به توجه با

 بود.» گیدر ل کنندهشرکت هايتیمبودن تعداد  نییپا«

 عوامل موانع مربوط به برگزاري مسابقات بر توسعه تیراندازي با کمان در ایرانبندي رتبه .10جدول 
داريسطح معنی خی دو میانگین رتبه گویه  رتبه  

در لیگ کنندهشرکتي هامیتپایین بودن تعداد  1  14/5  86/101  01/0  
66/4 انگیزه پایین قهرمانان رشته با توجه به درآمد پایین 2  
اينداشتن لیگ منسجم و حرفه 3  63/4  
ورزشکاران قهرمان با توجه به نبود روانشناس زودهنگاماشباع  4  62/3  
50/3 عدم میزبانی مسابقات آسیایی و حتی جهانی 5  
اي داخلیکم بودن مسابقات حرفه 6  42/3  
يامنطقهعدم برگزاري مسابقات  7  03/3  
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 آموزش به مربوط موانع بررسی و بندياولویت منظوربه

 هاينمونه ازنظر ایران در کمان با تیراندازي توسعه بر مؤثر

 توجه با. شد استفاده فریدمن بندي-رتبه آزمون از تحقیق

بودن  یناکاف«باالترین اولویت مربوط به  11 جدول نتایج به

 بود.» يو داور يگریمرب يهاکالس

 عوامل موانع مربوط به آموزش بر توسعه تیراندازي با کمان در ایرانبندي . رتبه11جدول
داريسطح معنی خی دو میانگین رتبه گویه  رتبه  

يو داور يگریمرب يهابودن کالس یناکاف 1  59/3  14/68  25/0  

هاهیئتتوسط  برگزارشده یآموزش يهابودن کالس یناکاف 2  35/3  
یمرب تیترب ينداشتن مدرسان الزم برا 3  14/3  
یعموم آموزيمهارت هايدوره يعدم برگزار 4  81/2  
ونیتوسط فدراس برگزارشده یآموزش يهابودن کالس یناکاف 5  10/2  

 و ايرسانه موانع بررسی و بندياولویت منظوربه

 ازنظر ایران در کمان با تیراندازي توسعه بر مؤثر تبلیغاتی

. شد استفاده فریدمن بندي-رتبه آزمون از تحقیق هاينمونه

باالترین اولویت مربوط به  12 جدول نتایج به توجه با

 بود.» از رشته یمال انیحام نییاستقبال پا«

 

 و تبلیغاتی بر توسعه تیراندازي با کمان در ایران ايرسانهعوامل موانع بندي رتبه .12جدول
داريسطح معنی خی دو میانگین رتبه گویه رتبه  

از رشته یمال انیحام نییاستقبال پا 1  56/3  42/68  01/0  

نندهیپرب هايساعتعدم پخش مسابقات در  2  55/3  
زنده مسابقات هايپخش نییآمار پا 3  76/2  
ي تبلیغاتی نوین توسط فدراسیونهاروشعدم استفاده از  4  63/2  
ي گروهی در معرفی رشته تیروکمانهارسانهي کارکم 5  49/2  

 استعداد مدیریت موانع بررسی و بندياولویت منظوربه

 هاينمونه ازنظر ایران در کمان با تیراندازي توسعه بر مؤثر

 توجه با. شد استفاده فریدمن بندي-رتبه آزمون از تحقیق

نداشتن «باالترین اولویت مربوط به  13 جدول نتایج به

 بود.» و مدارس آموزيدانشخوب در ورزش  گاهیجا

 

 موانع مدیریت استعداد بر توسعه تیراندازي با کمان در ایرانعوامل بندي . رتبه13جدول
داريسطح معنی خی دو میانگین رتبه گویه رتبه  

84/4 مدارس و يآموزدانش ورزش در خوب جایگاه نداشتن 1  73/51  01/0  

48/4 براي حضور فرزندانشان در این رشته هاخانوادهرغبت پایین  2  
22/4 کافی اندازهبهدر کشور  ابی استعدادنداشتن مربی  3  
02/4 نداشتن برنامه منسجم براي حفظ و پرورش استعدادها 4  
65/3 ي استانیهائتیهمناسب کمیته استعدادیابی در  چنداننهعملکرد  5  
انگیزه پایین ورزشکاران سنین پایه با توجه به اختصاص داشتن به  6

 طبقه خاصی از جامعه
63/3  

16/3 هاي مناسب براي استعدادیابیشاخصنبود  7  

 بر مؤثر مدیریتی موانع بررسی و بندياولویت منظوربه

 تحقیق هاينمونه ازنظر ایران در کمان با تیراندازي توسعه
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 نتایج به توجه با. شد استفاده فریدمن بندي-رتبه آزمون از

 یبرخ استیر يتصد«باالترین اولویت مربوط به  14 جدول

 بود.» غیرورزشیتوسط افراد  هاهیئتاز 

 موانع مدیریتی بر توسعه تیراندازي با کمان در ایرانبندي . رتبه14جدول
داريسطح معنی خی دو میانگین رتبه گویه  رتبه  

93/7 یرورزشیغ افراد توسط هائتیه ریاست برخی از تصدي 1  61/62  01/0  

5/7 هارساختیزي مدیران سابق و عدم توجه به توسعه کارکم 2  
09/7 ي استانیهائتیهکم بودن مدیران متخص در برخی از  3  
71/6 نداشتن برنامه منسجم و یکپارچه ملی 4  
56/6 هاي جامعي استانی از برنامههائتیهعدم استقبال  5  
84/5 رشتهکمبود مدیران باتجربه و باسابقه در  6  
73/5 ي قبل مدیریتی در فدراسیونهادورهي کالن از هایبدهوجود  7  
2/5 عدم ارتباط کافی با فدراسیون آسیا و جهانی 8  
06/5 عدم شرکت در مجامع آسیایی و جهانی 9  
81/4 ناکافی بودن بودجه دریافتی از وزارت ورزش و جوانان 10  
57/3 کشورپیشینه کوتاه رشته در  11  

مؤثر بر شده موانع گانه شناساییبر اساس موانع هشت

عوامل مؤثر بر ، مدل توسعه تیراندازي با کمان در ایران

با توجه به این عوامل توسعه تیراندازي با کمان در ایران 

 طراحی خواهد شد.

 مؤثر بر توسعه تیراندازي با کمان در ایران . مسیرهاي مدل موانع15جدول 

 موانع مؤثر بر توسعه تیراندازي با کمان در ایرانمسیرهاي مدل 
ضرایب رگرسیونی 

 استاندارد
 T P value مقدار

 01/0 783/8 653/0 توسعه تیراندازي با کمان در ایران ←موانع زیرساختی 

 01/0 017/13 747/0 توسعه تیراندازي با کمان در ایران  ←موانع تجهیزاتی  

 01/0 078/16 817/0 توسعه تیراندازي با کمان در ایران  ←  موانع مربوط به برگزاري مسابقات

 01/0 357/81 932/0 توسعه تیراندازي با کمان در ایران  ←  موانع مربوط به آموزش

 01/0 659/95 936/0 توسعه تیراندازي با کمان در ایران  ←  موانع رسانه اي و تبلیغاتی

 01/0 492/68 950/0 توسعه تیراندازي با کمان در ایران  ←  موانع مدیریت استعداد

 01/0 663/31 875/0 توسعه تیراندازي با کمان در ایران  ←  موانع مدیریتی

 01/0 18/36 869/0 توسعه تیراندازي با کمان در ایران  ←موانع فردي و خانوادگی  
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 در حالت بار عاملی موانع مؤثر بر توسعه تیراندازي با کمان در ایران. مدل 1شکل 

 
 در حالت معنی داري موانع مؤثر بر توسعه تیراندازي با کمان در ایران. مدل 2شکل 
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دهد، نتایج نشان می 1و شکل  15گونه که جدول همان

مؤثر بر توسعه تیراندازي  حاکی از این است که همه موانع

و بار عاملی قابل  Tشناسایی شده از مقدار  با کمان در ایران

عوامل مؤثر بر توسعه قبولی و مثبتی برخوردارند و 

شوند. در ادامه محسوب می تیراندازي با کمان در ایران

یکویی برازش مدل ارائه شده هاي ن) شاخص16(جدول 

توان گفت آیا مدل از برازش ها میاست که بر اساس آن

 باشد یا خیر.قابل قبولی برخوردار می

 

 رانیبا کمان در ا يراندازیبرازش مدل موانع مؤثر بر توسعه ت يهاشاخص .16جدول 
هاي برازندگی مدل مفهومیشاخص هامقادیر شاخص برازش قابل قبول    تفسیر 

Chi-Square (کاي دو) 12/390 - کاي اسکوآر  - 

Degrees of Freedom (df) 309 - درجه آزادي - 

χ2/df 
نسبت کاي اسکوآر به درجه 

 آزادي
3تا  1مقدار بین   42/1  مطلوب 

Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

08/0از  کمتر ریشه دوم میانگین خطاي برآورد  056/0  مطلوب 

Comparative of Fit Index 
(CFI) 

9/0بیشتر از  شاخص برازش تطبیقی  903/0  مطلوب 

Normed of Fit Index (NFI) 9/0بیشتر از  شاخص برازش هنجار شده  912/0  مطلوب 

Incremental of Fit Index 
(IFI) 

9/0بیشتر از  شاخص برازش افزایشی  928/0  مطلوب 

هاي برازش مدل از شاخص 16بر اساس نتایج جدول 

مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقیق 

 شود. مقدار ریشه میانگین مربعات خطاي برآوردتأیید می

)RMSEA و  056/0) با مقدارCFI  903/0با مقدار 

 هستند.

 

 بحث و نتیجه گیري

 هايیونفدراس ازجمله ورزشی هايسازمان امروزه

 تغییر، معرض در یرورزشیغ هايسازمان مانند ورزشی

 باید بنابراین هستند، تغییرات جهانی و زیستیطمحمسائل 

 تا باشند داشته نظارت خارجی و داخلی رویدادهاي بر دائماً

 سازگارها آن با لزوم صورت در و مناسب زمان در بتوانند

 امروزي،پرسرعت  دنیاي توجه به بر این اساس و با. شوند

 هاييداور بر اساس بارهیک تصمیمات از تواننمی دیگر

 موفق هايسازمان کرد و لذا استفاده تجربی و شهودي

) و با 8کنند ( استفاده استراتژیک مدیریت و علم بایستی از

شناسایی موانع موجود در مسیر توسعه ورزش خود، الگوي 

توسعه آن رشته ورزشی را مشخص نمایند. در ایران نیز 

 ورزش به علمی رویکرد براي ايزمینه که است شده تالش

 هايعرصه در ایرانی ورزشکاران موفقیت راه تا شود فراهم

 به توانمی هاتالش این ازجمله. شود هموار المللیبین

 سال در ورزش و بدنیتربیت جامع سیستم یک توسعۀ

 2009 سال در قهرمانی ورزش جامع سیستم یک و 2003

صورت تخصصی براي هرچند که نیاز است که به .کرد اشاره

هرحال هاي ورزشی این امر صورت پذیرد. بههر یک از رشته

لمپیکی، هاي اعنوان یکی از رشتهرشته تیراندازي با کمان به

مندان زیادي در کشور دارد و این در صورتی است که عالقه

هاي زیادي باعث شده است که بر اساس آخرین محدودیت

هزار  3کمتر از  1398آمار وزارت وزش و جوانان در سال 

یافته این ورزش را انجام دهند و لذا به صورت سازماننفر به

زشی عوامل و رسد که در مسیر توسعه این رشته ورنظر می
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ها موانع متعددي وجود دارند که در راستاي شناسایی آن

. بر این اساس گونه تحقیق علمی صورت نپذیرفته استهیچ

و با توجه به اهمیت توسعه این رشته ورزشی در کشور، 

محقق بر آن شد تا در تحقیق پیش رو به شناسایی موانع 

زد و در این توسعه ورزش تیراندازي با کمان در ایران بپردا

قرار  موردبحثراستا به نتایجی دست یافت  که در ادامه 

 گیرد.یم

 و پرطرفدار ورزشی هايرشته ازتیراندازي با کمان 

 در. دارد دوستان ورزش نزد ايویژه جایگاه و است المپیکی

 چندبعدي و پیچیده ايپدیده به ورزش، این حاضر عصر

 آن تمام به توجه مستلزم آن ۀتوسع که  است شده تبدیل

 ورزش مشکالت و مسائل شناخت بنابراین،؛ است ابعاد

 تجربی و علمی نگاهی نیازمند کشور تیراندازي با کمان 

 بريمیان راه جهانی تجارب از استفاده مسیر این در و است

در این رشته  توسعه به دستیابی هزینه تواندمی که  است

 ورزش توسعه و رشد شک، بدون .)1( دهد کاهش  را

 دیگر، سویی از آن تنزل و افت و سویک ازتیراندازي با کمان 

 هاآن از هریک سهم تعیین که دارد متعددي عوامل در ریشه

 هیچ که است این است مسلم آنچه بود اما خواهد مشکل

. دانست خاص علت یک به تواننمی را شکستی یا موفقیت

 هايرشته از دسته آن زمرة درتیراندازي با کمان  ورزش

 ریشه جهان نقاط اقصی در خود جذابیت با که است ورزشی

. است کرده جلب خود به را زیادي مندانعالقه و دوانیده

 و علمی مطالعۀ که نیست تردیدي گونههیچ جاي پس

 و سویک از ورزشی حوزه این در موجود مشکالت شناسایی

 از مسئولین توسط مشکالت این ساختن مرتفع براي تالش

 خواهد آمیزموفقیت آن بیشتر هرچه ارتقاي در دیگر، سوي

بود. بر کسی پوشیده نیست که در عصر پرتالطم و رقابتی 

حاضر براي موفقیت در هر امري بایستی از مدیریت قوي و 

ویژه این هاي ویژه و تخصصی برخوردار بود. بهریزيبرنامه

هاي هاي ورزشی همچون فدراسیونموضوع در سازمان

ها توسعۀ رشته ورزشی خود در سطح ورزشی  که هدف آن

المللی ورزشکاران است که از نیز ارتقاي سطح بین کشور و

شود چراکه توسعۀ یک رشته اهمیت دوچندان برخوردار می

ورزشی در سطوح مختلف آن، نیازمند سطح بسیار باالیی از 

مدیریت است. نظر به این موضوع، باید توجه داشت که 

ها و ادارات مختلف (ورزشی) بایستی براي سازمان

انداز سازمانی خود، داراي داف و چشمیابی به اهدست

هاي ورزشی ). لذا فدراسیون2ریزي بلندمدت باشند (برنامه

نیز بایستی  کشور تیراندازي با کمانازجمله فدراسیون 

منظور توسعه و ارتقاي این رشته ورزشی، در تمامی به

هاي همگانی، تربیتی، هاي چهارگانه یعنی حوزهحوزه

یابی انداز بوده و براي دستراي چشماي داقهرمانی و حرفه

ریزي بلندمدت در همه این انداز خود، برنامهبه چشم

آوري ها داشته باشد. با تأمل بر دالیل پیشرفت و مدالحوزه

تیراندازي بیشتر کشورهاي صاحب سبک در مسابقات مهم 

شود این دسته از کشورها ضمن ، مشخص میبا کمان

ریت، به اصول مدیریتی نیز در برخورداري از ثبات در مدی

و در اجراي  جهت برآورده ساختن اهداف خویش پایبند بوده

اند. همین شرایط در مقیاسی هر چه بهتر آن کوشیده

رشته تر براي کل ورزش یک کشور و براي یککوچک

نیز صادق است.  تیراندازي با کمانورزشی خاص همچون 

داشت که بسیاري از ریزي، باید توجه عالوه بر بحث برنامه

تیراندازي با ها ازجمله فدراسیون هاي فدراسیونفعالیت

گذاري بلندمدت محسوب نوعی سرمایهدرواقع به کمان

عنوان هاي آتی به نتیجه خواهند رسید. بهشود و در سالمی

هاي استعدادیابی را در نظر گرفت. این توان برنامهنمونه می

خواهند بود اما درواقع یکی از  برها در ابتدا هزینهبرنامه

هایی است که در هر رشته ورزشی گذاريبهترین سرمایه

آنکه، در هر سازمان ورزشی ازجمله توان انجام داد. حالمی

چنانچه تمام عوامل کشور تیراندازي با کمان فدراسیون 

مساعد جهت پیشرفت و ارتقاي آن وجود داشته باشد اما از 
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احتمال فراوان وردار باشند، بهمدیریت ناکارآمدي برخ

توان شاهد عدم موفقیت آن فدراسیون ورزشی بود. این می

هاي توان در برخی فدراسیونسادگی میموضوع را به

ورزشی کشور مشاهده کرد. درواقع مدیریت کارآمد و مؤثر 

هاي ترین عوامل موفقیت فدراسیونتوان یکی از مهمرا می

، در صورت وجود و حضور افراد ورزشی دانست. بر این اساس

تیراندازي با هاي متولی متخص و شایسته در بدنه سازمان

تیراندازي با کشور، احتماالً تمام مجموعه ورزش کمان 

با تالش بیشتري به انجام وظایف خود پرداخته و کمان 

ورزشکاران نیز با امید بیشتري به موفقیت خود و خانواده 

پردازند. مدیران کارآمد و یکشور متیراندازي با کمان 

ودل به حمایت از مجموعه تحت امر متخصص با جان

هاي مهمی بردارند؛ توانند در پیشرفت آن گامپرداخته و می

از  یبرخ استیر يتصدرسد که بنابراین منطقی به نظر می

 کشور تیراندازي با کمانهاي زیر نظر فدراسیون یئته

مانع در بخش موانع ترین یرورزشی، مهمتوسط افراد غ

مدیریتی توسعۀ این رشته ورزشی باشد. در ادامه مشخص 

بندي متفاوتی ها نیز از اهمیت و اولویتشد که سایر مؤلفه

 يتصدکه پس از مؤلفه طورينسبت به هم برخوردارند به

یرورزشی، به ترتیب توسط افراد غ هایئتاز ه یبرخ استیر

 ۀسابق و عدم توجه به توسع رانیمد يکارکمي هامؤلفه

از  یص در برخصمتخ رانیبودن مد کمها، یرساختز

ی، مل کپارچهیبرنامه منسجم و  نداشتنی، استان هايیئته

 کمبود، هاي جامعاز برنامه یاستان هايیئتاستقبال ه عدم

 وجودتیراندازي با کمان،  باتجربه و باسابقه در رشته رانیمد

 ونیدر فدراس یتیریقبل مد ياهکالن از دوره هايیبده

و  ایآس ونیبا فدراس یارتباط کاف عدمتیراندازي با کمان، 

 یناکافی، و جهان ییایشرکت در مجامع آس عدمی، جهان

یت درنهاو  از وزارت ورزش و جوانان یافتیبودن بودجه در

رسد قرار دارند  که به نظر می کوتاه رشته در کشور ۀنیشیپ

براي رفع این مشکالت و موانع،  کشورمان نیازمند اصالحات 

اساسی در سیستم مدیریتی فدراسیون تیراندازي با کمان و 

هاي تابعه بوده و بایستی با انتخاب مدیران مناسب و هیئت

هاي ها، زمینه مرتفع ساختن مؤلفهشایسته در این سازمان

اند بسیاري از موانع دیگر که شناسایی شدهیادشده و نیز 

فراهم شده تا درنهایت بتوان بهبود وضعیت موجود ورزش 

المللی را تیراندازي با کمان  کشور در سطوح ملی و بین

تحقیق مبنی بر نقش موانع توجه به نتایج متصور شد. 

، مدیریتی در توسعه ورزش تیراندازي با کمان کشور

اي رفع این موانع و ایجاد بستر که بر شودپیشنهاد می

توسعۀ تیراندازي با کمان در  کشور، با انتخابات مبتنی بر 

گرایی در مجامع فدراسیون و ساالري و متخصصشایسته

و  باسابقه مجرب، رانیمدهاي تیراندازي با کمان، هیئت

جهت مدیریت فدراسیون و  رشته این در متخصص

وانند با اعمال مدیریت هاي تابعه انتخاب شوند تا بتهیئت

مناسب بر مجموعه، سایر مشکالت موجود مانند کمبود 

و  ایآس ونیبا فدراس یارتباط کاف عدمبودجه فدراسیون،  

 ی مرتفع شود.و جهان ییایشرکت در مجامع آس عدمی، جهان
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Abstract 
Sport has become an industry that has a profound and important impact on the 
economic, social and even political indicators of countries. The development of sports, 
both in the public and in the championship dimension, will eventually lead to the 
development of society. The present study was conducted with the  aim of identifying 
barriers to the development of the archery  sport in Iran. The present study was mixed 
(qualitative and quantitative) in terms of data collection, and was applied in terms of  
purpose, and, in terms of strategy, it was consecutive exploratory mixed , which was 
conducted in the  field. The statistical population of the research in the qualitative 
section included all archery specialists, archery Federation managers  and archery 
athletes (N = 125). In-depth and semi-structured interviews were conducted with them. 
In the quantitative part of the research, the research community consisted of all 
managers and officials of relevant federations (managers of federations and provincial 
boards), all sports experts with at least 15 years of experience in archery and archery 
athletes with at least 10 years of professional sports experience. (N = 125) that stratified 
random sampling was performed and data were obtained using a questionnaire from the 
qualitative section. Finally, in order to analyze the collected data, exploratory factor 
analysis tests, K-S, one-sample t-test, Friedman ranking test and structural equation 
modeling were used through SPSS and LISREL software version 23. The results 
showed that the obstacles to the development of archery in Iran were infrastructure, 
equipment barriers, competition barriers, training barriers, media and advertising 
barriers, talent management barriers, managerial barriers, individual and family 
barriers. Also, the factor loads related to the structural model showed that the identified 
factors have a suitable factor load. 
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