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تحلیل عاملی قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدیدهای توسعة ورزش قهرمانی ایران
1

لقمان کشاورز – ابوالفضل فراهانی  – 2علی صادقی

3

.1دانشیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران  .2استاد گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،تهران،
ایران  .3عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت  ، 1393/ 12 / 07 :تاریخ تصویب )1394 / 05 / 18 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی نقاط قوت ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای توسعة ورزش قهرمانی ایران بود .جامعة آماری تحقیق
شامل مدیران و متخصصان حوزة ورزش قهرمانی و اعضای هیأت علمی رشتههای تربیت بدنی دانشگاههای کشور به تعداد  850نفر بود.
در بخش کیفی از نظر  25تن از متخصصان ورزش قهرمانی بهطور هدفمند استفاده شد و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان 265
نفر بهطور تصادفی -طبقه ای برای نمونة تحقیق برگزیده شدند .برای دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از
قوتها ،ضعفها ،فرصت ها و تهدیدهای توسعة ورزش قهرمانی ایران تهیه و بر مبنای آنها ،پرسشنامة محققساختة  61سؤالی تهیه شد و
در اختیار آزمودنیها قرار گرفت .برای تجزیهوتحلیل اطالعات جمعآوری شده در بخش کیفی از روش دلفی ،و در بخش کمّی از روشهای
آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی تأییدی با کمک دو نرمافزار  AMOSو  SPSSاستفاده شد .نتایج نشان داد برای
توسعة ورزش قهرمانی  10قوت 15 ،ضعف 6 ،فرصت و  16تهدید وجود دارد .در پایان توصیه میشود مسئوالن ورزش برای توسعة ورزش
قهرمانی به نتایج و توصیههای ارائهشده در پژوهش حاضر توجه کنند.

واژههای کلیدی
توسعه ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها ،تهدیدها ،ورزش قهرمانی.

 - نویسنده مسئول  :تلفن 09123203370 :

Email:keshavarzlog@yahoo.com
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مقدمه

کیفی و از دیدگاه خبرگان انجام گرفته یا به یک جزء از

رویداد ورزشی خارج و بهعنوان ابزار رقابتی توسط کشورها

زمینه نتایج پژوهش حسینی و همکاران ( )1392بیانگر

استفاده میشود .بهطوریکه بسیاری از کشورها با برنامه-

این است که برخی نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و

ریزیهای بلندمدت ،سرمایهگذاریهای هنگفت ،حمایت-

تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور عبارتند

های مالی ،مادی ،سیاسی ،اقتصادی و معنوی در تالشاند

از وجود پایگاههای استعدادیابی در استانها ،گسترش

سطح ورزش قهرمانی کشور خود را ارتقا بخشند و با

هیأتهای ورزشی در سطح کشور ،فعال نبودن آموزش و

میزبانی و حضور در رقابتهای مهم بازیهای المپیک،

پرورش در استعدادیابی ،بیتوجهی به تالش مربیان

بازیهای آسیایی ،مسابقات جهانی ،آسیایی و بینالمللی

متخصص در امر کشف و پرورش استعدادها ،ضعف

عالوهبر ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان ،موفقیتها و

همکاری مناسب بین پایگاههای استعدادیابی و قهرمانی با

توانمندیهای ورزشی ،اقتصادی و سیاسی خود را به

هیأتهای ورزشی ،کثرت جمعیت جوان کشور ،توجه

جهانیان نشان دهند .در این زمینه میتوان به سخنرانی-

مسئوالن به ورزش قهرمانی ،توجه به ارتقای سطح فنی

های رهبر چین در مراسم افتتاحیۀ بازیهای المپیک

ورزش قهرمانی بانوان کشور در سالهای اخیر ،تمرکز

 2008اشاره کرد که عنوان کرد برگزاری مراسم افتتاحیه

مسئوالن و رسانههای گروهی بر نتیجهگرایی ،ضعف

و مسابقات المپیک بخشی از قدرت چین است ( .)20بر

اقتصادی و معیشتی خانوادههای دارای استعداد و

این اساس موفقیت در ورزش قهرمانی و توسعۀ آن در هر

محدودیتهای شرکت دختران و پسران در رقابتهای

کشوری مستلزم شناخت دقیق قوتها ،ضعفها ،فرصتها

ورزشی ( .)3نتایج پژوهش خسرویزاده و همکاران

و تهدیدهای ورزش قهرمانی آن کشوری است ،چراکه

( )1388نشان داد برخی از نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و

ورزش قهرمانی هر کشوری با وضعیت اقتصادی ،سیاسی،

فرصتهای کمیتۀل ملی المپیک عبارتند از توان بالقوۀ

اجتماعی و فرهنگی آن کشور در ارتباط است ( )10و به

فکری و اجرایی در ورزش قهرمانی ،حمایت مالی از

همین دلیل قوتها ،ضعفها ،تهدیدها و فرصتهای ورزش

فدراسیونهای ورزشی ،وجود مدیران تحصیلکرده و

قهرمانی کشورها با تغییر در عوامل مزبور میتواند دچار

مجرب ،حاکمیت نگرش برنامهمحوری ،وابستگی شدید

دستخوش تغییرات شود .در این زمینه میتوان به

مالی به دولت ،استفادۀ اندک از توان و ظرفیت کمیسیون-

محدودیتهای اعزام تیمهای ورزشی به رقابتهای بین-

های تخصصی ،نداشتن کرسیهای مؤثر در مجامع بین-

المللی در سال  1391اشاره داشت که بهدلیل تحریمهای

المللی ورزشی ،نقش ورزش در غرور و افتخارات ملی،

اقتصادی و مشکالت بهوجودآمده ،اعتبارات وزارت ورزش و

دیدگاه مثبت مسوالن تراز اول کشور به ورزش قهرمانی،

جوانان کاهش یافت و بهتبع آن بودجۀ فدراسیونهای

امکان بهرهگیری از نیروهای متخصص و مجرب علوم

ورزشی نیز با چالش مواجه شد .از سویی دیگر بررسی

ورزشی ،افزایش اقبال عمومی بهویژه بانوان به ورزش،

پیشینۀ مرتبط با ورزش قهرمانی و تعیین نقاط قوت،

تأثیر مسائل سیاسی بر عملکرد سازمانهای ورزشی ،نبود

ضعف ،فرصتها و تهدیدها بهویژه تحقیقات انجامگرفته در

سیستم مناسب گزینش ،حفظ و ارتقای مربیان نخبۀ

داخل کشور بیانگر این است بیشتر تحقیقات بهصورت

کشور و فقدان شایستهساالری در تعیین مدیران ورزشی
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رقابت اولین انگیزۀ شرکت در ورزش قهرمانی ورزشکاران

سرمایهگذاری در ورزش ،همکاری دستگاههای مختلف با

محسوب میشود و پس از آن سایر انگیزهها قرار دارند.

وزارت ورزش و تفریحات ،حامیان مالی داخلی و خارجی

یافتههای این تحقیق نشان میدهد که با شناخت انگیزهها

عالقهمند برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی و منابع

و دالیل شرکت افراد و همچنین شناخت سایر ویژگیهای

مالی خارجی در دسترس ( .)13نتایج پژوهش فدراسیون

فردی و اقتصادی اجتماعی میتوان سیاستگذاری و برنامه-

ورزش سهگانۀ ایاالت متحده )2014( 2مؤید این است که

ریزی خوبی را با توجه به شرایط فرهنگی و زیستبومی

برخی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای ورزش

هر شهر و منطقه اعالم کرد ( .)1نتایج پژوهش موسوی،

سهگانۀ این کشور عبارتند از ارتباطات بینالمللی ،تصویر

حبیبیان و صفانیا ( )2012در پژوهشی مؤید این است که

مناسب از ورزش در جامعه ،افزایش سرمایهگذاری دولت

برخی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای ورزش

در ورزش ،افزایش تماشاگران ورزشی ،افزایش پوشش

کشتی ایران عبارتند از کمیت مناسب دورههای آموزشی،

تلویزیونی از برنامههای ورزشی ،افزایش سرمایهگذاری

دسترسی به اطالعات مورد نیاز و بهروز ،حمایت مالی و

بخش خصوصی در ورزش ،فقدان منابع مالی کافی،

معنوی نهادهای ورزشی باالدستی از کشتی ،حمایت بخش

ورزشکاران محدود ،دوپینگ ،مشکالت اقتصادی عمومی،

خصوصی از کشتی ،حمایت مادی و معنوی از قهرمانان

امکانات محدود ورزشی ،منابع متنوع مالی ،منابع انسانی

کشتی ،تأثیر کشتی در موقعیت اجتماعی ورزشکاران،

زیاد ،حامیان مالی قدرتمند خارجی ،کیفیت برنامهها،

اقبال عمومی از کشتی ،حمایت رسانهها از کشتی ،وجود

دانش مطلوب ،ارتباطات داخلی ضعیف ،تعهد کم ،عدم

ارزشهای معنوی در کشتی ،تماشاگران زیاد در مسابقات

انتقال مناسب دانش موجود ،مدیریت ضعیف و کار تیمی

کشتی ،برنامهها و تجهیزات مناسب برای قهرمانان کشتی،

ضعیف ( .)18فدراسیون هاکی نیوزیلند )2012(3برای

ارتباط مناسب بین دانشآموزان و باشگاههای کشتی،

تدوین راهبردهای این فدراسیون ابتدا نقاط قوت ،ضعف،

دوپینگ ،ممانعت والدین برای ادامۀ ورزش کشتی توسط

فرصتها و تهدیدهای این فدراسیون را تبیین کرد که

فرزندان ،آسیب دیدگی زیاد در کشتی ( .)15یافتههای

برخی از آنها عبارتند از وضعیت مناسب عالقهمندان به

ماکاتو 1و همکاران ( )2013در پژوهشی نشان داد برخی

هاکی در سنین مختلف ،عملکرد مطلوب مدیران

نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای ورزش آفریقای

فدراسیون ،نگهداری مناسب از تجهیزات و زیرساختها،

جنوبی عبارتند از بستر موجود برای رشد بیشتر ،منابع

تعداد مناسب داوطلبان ،تقویت برندها ،بهبود کیفیت

انسانی توانمند ،پخش مناسب ورزش از رسانهها ،برنامه-

مسابقات و خلق ارزش ،وجود سیستم آنالین از مدیریت

های آموزشی موفق ،ساختار نامناسب ،فقدان برنامههای

نگهداری اطالعات در هاکی ،تقویم عملیاتی شفاف ،تغییر

دانشافزایی ،نظارت و کنترل ضعیف ،تعهد کم به اجرای

مستمر و نظاممند در بین اعضای تیم ملی بر حسب

برنامهها و سیاستهای تدوینشده ،درخواست میزبانی

شایستهساالری ،افزایش اعتبارات ،عملکرد مالی شفاف،

رویدادهای بینالمللی سازماندهینشده ،تغییر در چشم-

محصوالت کمارزش و فاقد قابلیت تجاری ،هزینۀ باالی

انداز ،نظام مدیریت عملکرد ناموفق ،گسترش نهادهای

نگهداری از تجهیزات و زیرساختها ،پراکندگی جغرافیایی

1 . Makoto

2 . Pan American Triathlon Confederation
3. New Zealand Hockey Federation
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ورزشی بهطور غیرمنظم ،وجود بستر مناسب برای
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حمایتهای دولتی و انجمنها ،فقدان سرمایهگذاری در

زیرساختها ،عدم حمایت اجتماعی ،وسعت کم کشورها،

کوتاهمدت برای تغییرات مورد نیاز و فقدان اعتبارات برای

عدم ثبات اقتصادی و سیاسی را بهعنوان نقاط ضعف،

فعالیتهای بینالمللی سطح باال ( .)17نتایج پژوهش تقی

توسعۀ گردشگری ،فرهنگ ،کیفیت زندگی ،میراث

بگلو ،کهندل ،دریانی و حیدری ( )2011بیانگر این است

زیرساختی رویداد و توسعۀ ورزش و سالمت در جامعه را

که برخی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای ورزش

بهعنوان فرصتهای میزبانی نشان دادند .همچنین

استان زنجان عبارتند از پتانسیل رشتههای مختلف

تهدیدها را تحمیل هزینه ،تخریب محیط و خطر ایجاد

ورزشی ،حضور تیمها و نفرات استان در لیگهای برتر،

ناامنی و جابهجا کردن ساکنان بیان کردند .یافتههای آنها

متخصصان کارا و مؤثر در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان

مبین این بود که عالقهمندی تعداد زیادی از داوطلبان و

و شهرهای تابعه ،کیفیت ضعیف اماکن و تأسیسات ورزشی

حمایت مردم از برگزاری رویدادها میتواند نقطۀ قوتی

استان ،کمبود فضاهای ورزشی ،محدودیت مربیان با

برای شهر و کشور میزبان رویدادهای بزرگ بینالمللی

دانش ،محدودیت منابع مالی هیأتهای ورزشی ،استفادۀ

باشد و کمبود نیروی انسانی ماهر نیز نقطۀ ضعف این

تمام وقت از اماکن ورزشی استان ،جایگاه مناسب ورزش

کشورها بهشمار میرود ( .)12نتایج پژوهش مایکل و

قهرمانی استان در کشور ،افزایش هزینۀ تجهیزات و

دورسی )2002(2نشان داد برخی نقاط قوت ،ضعف،

کاالهای ورزشی و استفاده از نیروهای غیرورزشی در

فرصتها و تهدیدهای کمیتۀ ملی المپیک زیمبابوه

ورزش استان ( .)19نظری و عابدی ( )2013در مطالعهای

عبارتند از رهبری متعهد و فداکار ،حضور و تأثیر

دریافتند برخی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای

بینالمللی ،آمادگی ضعیف تیمها برای شرکت در بازیها،

ورزش استان اصفهان عبارتند از تیم مدیریتی توانمند،

وجود برنامههای راهبردی فقط در بخش تجاری ورزش،

تفکر راهبردی ،اعتقاد به ساختار پویا ،بهرهوری پایین،

ارتباط ضعیف با سازمانهای ورزش و ذینفعان ،ترویج

آگاهی کم منابع انسانی از وظایف خود ،تعامل محدود

ارزشهای ورزشی در مبارزه با جرایم ،ایدز ،فقر و بیکاری،

مدیران با رسانهها و مدیران استانی ،جمعیت جوان کشور،

افزایش دانش ،مهارت ،تجربه ،و تعداد مربیان و مدیران،

توجه ویژۀ رسانهها به ورزش ،فقدان ساختار اداری مناسب

دستیابی به منابع مالی ،موقعیت اقتصادی و سیاسی،

تأییدشده برای دستیابی به مأموریت ،نبود وحدت

دیدگاه بینالمللی و خطمشی قانونی دولت در خصوص

فرماندهی در ورزش استان ،محدودیت در برخی رشتههای

تجهیزات ( .)14گودرزی و هنری ( )1386در پژوهشی به

ورزشی بانوان ،محدودیت در منابع انسانی ،امکانات و

طراحی نظام جامع ورزش کشتی ایران با هدف انجام

اعتبارات بهویژه در شهرستانهای کوچک ( .)16کاپلینادیو

مطالعات تطبیقی ،تحلیل قوتها و ضعفها ،تدوین

و کستاس )2010( 1در پژوهشی نقاط قوت ،ضعف،

راهبریها و مأموریتها پرداختند .نتایج نشان داد برخی

فرصتها و تهدیدهای برگزاری بازیهای المپیک در کشور

نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدهای فدراسیون کشتی

میزبان را برای توسعۀ ورزش را شناسایی کردند و نتایج

عبارتند از وجود برنامههای علمی ،امکانات پیشرفته و

پژوهش آنها نشان داد ،داشتن اقتصاد قوی ،امنیت،

بهروز کشورهای رقیب و اعتبارات مکفی ،برگزاری

1. Kostas and Kaplindiou

2 . Michael and Doorsi
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تشکیالتی دولت و مسئوالن قوای سهگانه ،نبود مدیران

بهرهمندی از نظر متخصصان ضعفها ،قوتها ،فرصتها و

شایسته و باکفایت در مدیریت هیأتها ،نبود برنامۀ مدون،

تهدیدهای توسعۀ ورزش کشور را شناسایی و در مرحلۀ

عدم توجه به اصول علمی در آموزش و تربیت

بعد با بهرهگیری از بدنۀ اجرایی ورزش قهرمانی کشور و

کشتیگیران و نبود مربیان شایسته ( .)9نتایج پژوهش

همچنین صاحبنظران دانشگاهی این نقاط را بهصورت

سیف پناهی شعبانی ،گودرزی ،حمیدی و خطیبی

کمی شناسایی کند (.)11

( )1390بیانگر این است که برخی از نقاط ضعف ،قوت،

روش تحقیق

فرصتها و تهدیدهای توسعۀ ورزش قهرمانی استان

پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از دو روش

کردستان عبارتند از فعال بودن پایگاه ورزشهای قهرمانی،

کیفی و کمی بود .جامعۀ آماری تحقیق شامل مدیران و

تعداد مکانهای سرپوشیده و روباز وابسته به ادارۀ کل،

اعضای هیأت اجرایی کمیتۀ ملی المپیک ،مدیران آکادمی

توجه در میزان استفاده از مشاوران علمی برای اتخاذ

ملی المپیک و پارالمپیک ،مدیران حوزۀ ورزش قهرمانی و

تصمیمات ،نظام استعدادیابی در ورزش قهرمانی استان،

کارشناسان مرکز استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان،

بودجۀ ورزشی ،نیروهای انسانی متخصص و کارامد ورزشی

رؤسای فدراسیونهای ورزشی مرتبط با ورزش قهرمانی،

در سطح ادارۀ کل و شهرستانهای تابعه ،تعدد دانش-

مدیران و رؤسای پایگاههای قهرمانی و استعدادیابی مراکز

آموختگان رشتۀ تربیت بدنی ،نبود مؤسسات و شرکتهای

استانهای کشور ،مدیران ادارات ورزش و جوانان استانها،

تولیدی و اسپانسر ،مشکالت اقتصادی جامعه ،ترک ورزش

مربیان و مدیران تیمهای ملی ،اعضای هیأت علمی رشته-

بهدلیل مشکالت اقتصادی و معیشتی ( .)5غفرانی و

های تربیت بدنی دانشگاههای کشور بودند ( 850نفر).

همکاران ( )1389همانطورکه بررسی مبانی نظری و

برای نمونۀ تحقیق در بخش کیفی از نظرهای  25تن از

ادبیات پیشینۀ مرتبط با موضوع پژوهش نشان میدهد

مدیران و متخصصان ورزش قهرمانی استفاده شد که

بیشتر تحقیقات انجامگرفته مرتبط با توسعۀ ورزش

نمونهها بهطور هدفمند انتخاب شدند .در بخش کمی نیز

قهرمانی بهویژه در داخل کشور بهصورت کیفی و در یک

با استفاده از جدول مورگان  265نفر بهطور تصادفی-

بخش خاص از ورزش قهرمانی به شناسایی ضعفها،

طبقهای برای نمونۀ تحقیق برگزیده شدند .برای دستیابی

قوتها ،فرصتها و تهدیدها پرداختهاند و تحقیقات

به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از

انجامگرفته بهصورت کمّی و بهویژه در زمینۀ شناسایی این

قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای ورزش قهرمانی

نقاط از دیدگاه افرادی که در بدنۀ اجرایی و عملیاتی

ایران تهیه و در سه مرحله با نظر متخصصان فهرست

ورزش قهرمانی فعالیت دارند و باید مورد توجه قرار گیرند،

تهیهشده نهایی شد .سپس بر مبنای فهرست تهیهشده،

محدود است .بنابراین از آنجا که خبرگان و مدیران ارشد

پرسشنامهای که حاوی قوتها ( 15سؤال) ،ضعفها (19

بیشتر بهصورت نظری و کلی با سازمان و حوزۀ ورزش

سؤال) ،فرصتها ( 11سؤال) و تهدیدها ( 16سؤال) بود،

قهرمانی آشنایی دارند و بهزعم کاپالن و نورتن)2001(1

تهیه شد و در اختیار آزمودنیها قرار گرفت .شایان ذکر

بین برنامۀ تئوریکی و اجرای برنامه خأل وجود دارد،

است روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را  20تن از
متخصصان تأیید کردند و پایایی آن در یک مطالعۀ

1 . Kaplan and Norton
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مقدماتی با  30آزمودنی و با آلفای کرونباخ  0/83محاسبه

نتایج و یافتههای تحقیق

شد .در ادامه برای تجزیهوتحلیل اطالعات جمعآوریشده

جدول  1وضعیت جمعیتشناختی نمونهها را

در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از

نشان میدهد.

روشهای آماری توصیفی میانگین ،درصد فراوانی ،جدول

کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل عاملی تأییدی با کمک دو
نرمافزار  AMOSو  SPSSاستفاده شد.
جدول  .1وضعیت جمعیتشناختی نمونهها
رده
سن

25

12

64

75

55

9

10

جنسیت

بانوان

آقایان

تعداد

190

75

میزان
تحصیالت

25-21

60-56 55-51

سنی(سال)
تعداد

جنسیت

30-26

35-31

40-36

45-40

50-46

 61و بیشتر

کارشناسی ارشد

کارشناسی و کمتر

7

8

دکتری

تحصیالت
80

تعداد
سال فعالیت

75

110

 5و کمتر از  5سال

6-10

11-15

20-16

25-21

30-26

46

54

47

39

38

24

 31و یا بیشتر از 31
سال

سابقة
کار

تعداد

رشتة

رشته

تربیت بدنی

غیر از تربیت بدنی

تحصیلی

تعداد

188

77

17

جدول  .2نتایج آزمون بارتلت و  KMOپرسشنامه
شاخص KMO
0/87

آزمون کروییت بارتلت
χ2

df

p

1135/62

264

0/001

نتایج جدول  2نشان میدهد با توجه به اینکه ضریب

نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول  3نشان

 KMOبیشتر از  0/7است ،اندازۀ نمونهها برای تحلیل

میدهد که از  15نقطۀ قوت ورزش قهرمانی کشور که از

عاملی مناسب است .همچنین با توجه به اینکه میزان

روش دلفی بهدست آمده بود ،در تحلیل عاملی تنها 10

آزمون بارتلت از  0/05کوچکتر است ،گویهها ارتباط

مورد از بار عاملی قابل قبولی برخوردار بودند و سایر

معناداری برای فراهم کردن مبنای معقول برای تجزیه و

عاملها بهدلیل اینکه بار عاملی کمتر از  0/3و مقدار

تحلیل عوامل مرتبط با یکدیگر دارند .به بیان دیگر

 t-valueکمتر از  2داشتند ،حذف شدند.

تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب
است.
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تحلیل عاملی قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدیدهای توسعة ورزش قهرمانی ایران
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی تأییدی مربوط به نقاط قوت توسعة ورزش قهرمانی ایران
بار عاملی

سؤاالت

t-value

جهانی بودن برخی از رشتههای ورزشی (مانند کشتی ،تکواندو ،وزنهبرداری و )....

0/748

7/23

افزایش مشارکت بیشتر بانوان در ورزش قهرمانی

0/732

8/14

وجود تحقیقات متعدد در حوزۀ استعدادیابی

0/725

7/1

وجود استعدادهای فراوان در بیشتر رشتههای ورزشی

0/717

7/03

توسعۀ کیفی برخی از رشته های گروهی مانند والیبال و بسکتبال در سطح آسیا و جهان

0/691

7/62

استقبال عمومی از ورزش قهرمانی در سطح کشور

0/681

7/11

توسعه و پیشرفت رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی در سالهای اخیر

0/671

6/2

جمعیت جوان کشور

0/577

5/17

وجود مراکز استعدادیابی در استانهای مختلف

0/492

4/14

گسترش روزافزون هیأتهای ورزشی بهعنوان مجاری کشف و پرورش استعداد در سطح کشور

0/256

1/78

وضعیت نسبتاً قابل قبول در کسب مدالهای نقره و برنز در مسابقات المپیک

0/254

1/95

استعدادهای بالقوۀ ورزشی ایران ،بهویژه در ورزشهای انفرادی

0/231

1/92

تنوع اقلیمی مناسب برای رشتههای ورزشی گوناگون (کوه ،صحرا ،دریا و رودخانه)

0/221

1/43

ارتقای نسبی سطح تحصیالت و درجۀ کارت مربیگری ،داوری و مربیان کشور

0/152

1/32

جدول  .4نتایج تحلیل عاملی تأییدی مربوط به ضعفهای توسعة ورزش قهرمانی ایران
بار عاملی

t-value

عدم توزیع مناسب امکانات ،اماکن و تأسیسات ورزشی در سطح کشور

0/912

12/51

ناهماهنگی در برگزاری مسابقات ورزشی در بین نهادهای مختلف متولی ورزش

0/894

9/1

نبود و عدم اجرایی برنامۀ راهبردی در ورزش قهرمانی

0/842

9/14

فقدان ارتباط مناسب بین ورزش قهرمانی با پتانسیل علمی کشور

0/836

8/89

نظام استعدادیابی ناکارامد در ورزش کشور

0/81

9/34

تفاوت سطح فنی ورزش آقایان و بانوان در بسیاری از رشتههای ورزشی

0/796

8/26

عدم تعادل بین کمیت ورزشکاران در سه حوزۀ ورزش همگانی ،قهرمانی و حرفهای

0/76

8/21

عدم بهرهگیری از متخصصان علمی ورزش در سطوح مختلف مدیریتی ورزش

0/694

7/53

ناکارامدی نظام گزینش بازیکنان تیمهای ملی در ردههای سنی مختلف

0/673

7/19

علمی و بهروز نبودن دانش فنی در بسیاری از رشتههای ورزشی

0/582

6/49

عدم هماهنگی مناسب در بین بخشهای مختلف کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان ،کمیتۀ ملی
المپیک ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و ....

0/579

6/65

مشکالت فرهنگی و اجتماعی برای حضور بانوان در مسابقات بینالمللی ورزشی

0/532

6/47

ضعف در نظام پرداخت در دستمزد به مربیان (در سطح ملی و کشور) و ورزشکاران ملی

0/84

5/48

سؤاالت

عدم احراز پستهای تأثیرگذار در مجامع بینالمللی ورزشی

0/439

5/66

ناکارامدی دورههای مربیگری

0/388

4/58

عدم توجه به ورزش مدارس به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای ورزش قهرمانی

0/253

1/83

فقدان کتابها و منابع ویژۀ میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در کشور

0/241

1/63

بیتوجهی به مسابقات و استعدادهای ورزشی مناطق محروم و دورافتاده

0/211

1/17

نظام استعدادیابی ناکارامد در ورزش کشور

0/173

0/98

نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول  4نشان

کشور که از روش دلفی بهدست آمده بودند ،تنها  15مورد

میدهد که از  19نقطۀ ضعف توسعۀ ورزش قهرمانی

از بار عاملی قابل قبولی برخوردار بودند و سایر عاملها
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بهدلیل اینکه بار عاملی کمتر از  0/3و مقدار t-value
کمتر از  2داشتند ،حذف شدند.
جدول  .5نتایج تحلیل عاملی تأییدی مربوط به فرصتهای توسعة ورزش قهرمانی ایران
اعتبارات مناسب ورزش قهرمانی در مقایسه با ورزش همگانی

0/912

12/975

وجود قهرمان المپیک ،جهانی و آسیایی تحصیلکرده در رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

0/854

10/78

وجود متخصصان علمی متعدد در حوزۀ ورزش

0/781

9/32

تأسیس شبکۀ ورزش در صداوسیما و توجه مناسب صداوسیما به پخش رقایتهای بینالمللی

0/464

5/84

گرایش بسیاری از بانوان به ورزش قهرمانی

0/412

4/51

وجود اعتبارات خاص در المپیک سولیداریتی برای توسعۀ ورزش قهرمانی در کشورهای مختلف

0/391

3/32

کثرت جمعیت جوان سرشار از استعداد کشور

0/271

1/92

دیدگاه مناسب دولت جهت توسعه و تجهیز اماکن ،و تجهیزات ورزش قهرمانی در کشور

0/246

1/86

کمیت مناسب معلمان ورزش در کشور (در کلیۀ مقاطع تحصیلی)

0/231

1/73

کمیت مربیان داوران ورزشی

0/186

0/98

کمیت مناسب مربیان ورزشی

0/178

0/96

سئواالت

نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول  5نشان

عاملی قابل قبولی برخوردار بودند و سایر عاملها بهدلیل

میدهد که از یازده فرصت بهدستآمده از روش دلفی

اینکه بار عاملی کمتر از  0/3و مقدار  t-valueکمتر از 2

برای توسعۀ ورزش قهرمانی کشور فقط شش مورد از بار

داشتند ،حذف شدند.

جدول .6نتایج تحلیل عاملی تأییدی مربوط به تهدیدها توسعة ورزش قهرمانی ایران
بار عاملی

t-value

سئواالت
کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای خارج و تأثیر منفی بر بودجۀ فدراسیونهای ورزشی
ضعف اقتصادی برخی از خانوادهها
عدم تعهد به اجرای برنامۀ جامع در بین برخی از مسئوالن ورزش کشور
توجه بسیاری از مدیران ورزش کشور بر مدالآوری و کارایی و عدم توجه به اثربخشی
از دست دادن کرسیهای مختلف در کنفدراسیونهای آسیایی و جهانی
نبود قوانین حمایتی از حامیان مالی در حوزۀ ورزش قهرمانی
عدم اقبال بخش خصوصی در سرمایهگذاری در بسیاری از رشتههای ورزشی
وجود قوانین در برخی از فدراسیونهای ورزشی برای عدم حضور بانوان با پوشش اسالمی در رقابتهای بینالمللی
افزایش هزینههای ساخت و نگهداری اماکن ورزشی
تمرکز مسئوالن کشور و رسانههای گروهی بر نتیجهگرایی در ورزش بهجای فرایندگرایی

0/749
0/721
0/682
0/654
0/645
0/623
0/569
0/391
0/281
0/251

9/37
9/15
8/98
8/96
8/86
8/62
7/37
4/26
1/56
1/29

افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی بهدلیل تحریم و رویآوری ورزشکاران نخبه به استفاده از لوازم غیراستاندارد

0/217

1/38

فقدان مسیر ترقی و پرورش ورزشکار در کشور
بیحوصله بودن برخی مدیران ورزش کشور و تکیۀ آنان بر طرحهای زودبازده
تقدم اقدامات سلیقهای بر اجرای برنامههای راهبردی در بین برخی از مدیران ورزش کشور
عدم حمایت مالی از قهرمانان ملی

0/211
0/197
0/187
0/184

1/12
0/98
0/86
0/83

تحریمهای اقتصادی و سیاسی

0/174

0/80

نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول  6نشان

ورزش قهرمانی کشور فقط هشت مورد از بار عاملی قابل

میدهد که از شانزده تهدید بهدستآمده برای توسعۀ

قبولی برخوردار بودند و سایر عاملها بهدلیل اینکه بار
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عاملی کمتر از  0/3و مقدار  t-valueکمتر از  2دارند،

ورزش قهرمانی که در رقابتهای المپیک ،بازیهای

حذف شدند.

آسیایی ،مسابقات جهانی و آسیایی شرکت میکنند،

بحث و نتیجهگیری

چنانچه از حمایتهای ویژهای که مجلس شورای اسالمی

ضعف ،فرصتها و تهدیدهای توسعۀ ورزش قهرمانی ایران

برنامۀ راهبردی این حمایتها را بهصورت معنوی و مادی

بود .یافتهها نشان داد نقاط قوت توسعۀ ورزش قهرمانی

به سمت استعدادهای فراوان در رشتههای ورزشی و

ایران عبارتند از وجود تحقیقات متعدد در حوزۀ

جمعیت جوان کشور و بهویژه مراکز استعدادیابی در

استعدادیابی ،وجود مراکز استعدادیابی در استانهای

استانها سوق دهند ،بهنظر میرسد چنین استعدادهایی

مختلف ،توسعه و پیشرفت رشتۀ تربیت بدنی و علوم

بهطور هدفمند پرورش یابند و برای ارتقای ورزش قهرمانی

ورزشی در سالهای اخیر ،جهانی بودن برخی از رشتههای

کشور مفید خواهند بود .همانطورکه نتایج پژوهش

ورزشی (مانند کشتی ،تکواندو ،وزنهبرداری و  ،)...استقبال

حسینی و همکاران ( )1392نشان داد وضعیت اقتصادی

عمومی از ورزش قهرمانی در سطح کشور ،جمعیت جوان

خانوادههای دارای استعداد ورزشی و همچنین عدم ارتباط

کشور ،حمایت دولت و مجلس از ورزش قهرمانی ،وجود

بین پرورشیافتگان ورزشی در پایگاههای استعدادیابی

استعدادهای فراوان در بیشتر رشتههای ورزشی ،توسعۀ

استانها با فدراسیونها و نهادهای باالدستی مرتبط با

کیفی برخی از رشتههای گروهی مانند والیبال و بسکتبال

ورزش قهرمانی از ضعفهای توسعۀ مراکز استعدادیابی در

در سطح آسیا و جهان ،افزایش مشارکت بیشتر بانوان در

کشور بهشمار میرود ( .)2ازاینرو چنانچه حمایتهای

ورزش قهرمانی ،که با نتایج مطالعات باقرپور (،)1387

ویژه از آنها انجام گیرد نه اینکه استعدادها شناسایی شده

حسینی و همکاران ( ،)1392خسرویزاده و همکاران

از مسیر در اختیار قرار گرفتن برای کسب نتیجۀ مطلوب

( ،)1388موسوی ،حبیبیان و صفانیا ( )2012و ماکاتو و

برای کشور منحرف نخواهند شد ،بلکه این استعدادها

همکاران ( )2013که هر کدام به نوعی به توان بالقوۀ

عالوهبر خدمت به توسعۀ ورزش قهرمانی در سطح ملی،

فکری و اجرایی در ورزش کشور ،استقبال مناسب از

در نهایت به کسب موفقیت در سطوح بینالمللی در

ورزش قهرمانی ،توجه ویژۀ مسئوالن به ورزش قهرمانی،

رشتههای مختلف کمک شایانی خواهند کرد .از سویی

کیفیت ورزش قهرمانی و کسب مقام در سطوح ملی و

دیگر دو اتفاق مهم و تأثیرگذاری که در سالهای اخیر در

بینالمللی اشاره داشتهاند ،همخوانی دارد (،3 ،4 ،13 ،15

ورزش کشور رخ داده است ،یکی موفقیت نسبی برخی از

 .)1برای توسعۀ ورزش قهرمانی در کشور وجود نقاط قوتی

رشتههای گروهی مانند بسکتبال و والیبال و همچنین

که به آنها اشاره شد ضروری است .نقاط قوتی که میتوان

مشارکت بیشتر بانوان در ورزش قهرمانی بوده است.

با بهرهمندی از آنها سطح ورزش قهرمانی را از وضعیت

همانطورکه نتایج این رشتهها در بازیهای آسیایی نشان

فعلی که رتبۀ پنجمی بازیهای آسیایی و رتبۀ هفدهم

داد و کسب مدالهای ارزشمند در آن بازیها توسط بانوان

آخرین دورۀ بازیهای المپیک است ،ارتقا بخشید.

ورزشکار بهدست آمد ،چنانچه مسئوالن ورزش بتوانند از

مسئوالن ورزش کشور در وزارت ورزش و جوانان ،کمیتۀ

این نقطۀ قوت بهرۀ مناسب ببرند و با هماهنگی و بهره-

ملی المپیک و بهطور ویژه فدراسیونهای فعال در حوزۀ

مندی از نتایج پژوهشهای علمی موجود در دانشکدههای
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مسئوالن جراید و رسانههای مختلف این نقاط قوت را

هماهنگی مناسب در بین بخشهای مختلف کشور از

بیشتر به جامعه نشان دهند و حتی حمایتهای مادی و

جمله وزارت ورزش و جوانان ،کمیتۀ ملی المپیک ،وزارت

معنوی انجامگرفته توسط دولت ،مجلس و مسئوالن کشور

آموزش و پرورش ،وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و ،...

را برجسته سازند و در اختیار جامعه قرار دهند ،بهنظر

ضعف در نظام پرداخت در دستمزد به مربیان (در سطح

میرسد با وجود دلگرم شدن قهرمانان حاضر برای کسب

ملی و کشور) و ورزشکاران ملی ،فقدان ارتباط مناسب بین

نتایج بهتر در آینده ،بسیاری دیگر از استعدادهای موجود

ورزش قهرمانی با پتانسیل علمی کشور ،عدم بهرهگیری از

در ورزش و همچنین سایر افراد به ورزش قهرمانی روی

متخصصان علمی ورزش در سطوح مختلف مدیریتی

آورند .درصورتیکه کمیت ورزشکاران حوزۀ ورزش

ورزش ،علمی و بهروز نبودن دانش فنی در بسیاری از

قهرمانی افزایش یابد ،رقابت در این حوزه افزایش مییابد و

رشتههای ورزشی ،ناکارامدی دورههای مربیگری ،نبود و

نتیجۀ آن افزایش سطح کیفی ورزش قهرمانی خواهد بود.

عدم اجرای برنامۀ راهبردی در ورزش قهرمانی ،مشکالت

در نتیجه موفقیت ورزش قهرمانی در عرصههای بینالمللی

فرهنگی و اجتماعی برای حضور بانوان در مسابقات

دور از دسترس نخواهد بود .در این زمینه میتوان به

بینالمللی ورزشی ،عدم احراز پستهای تأثیرگذار در

عملکرد مناسب فدراسیون تکواندو اشاره کرد که با

مجامع بینالمللی ورزشی مواجه است که نتایج پژوهش با

برگزاری لیگهای مختلف در ردههای سنی خردسال،

برخی از یافتههای مطالعات حسینی و همکاران (،)1391

نونهال ،نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن در سطوح گوناگون

گودرزی و همکاران ( ،)1386غفرانی و همکاران ()1389

از جمله شهر ،استان و کشور ،سطح کیفی این رشته

و ماکاتو و همکاران ( )2013از جمله عدم توجه به نیروها

افزایش پیدا کرده و موفقیتهای چشمگیری در ردههای

و منابع انسانی کارامد ،ضعف در دورههای آموزشی،

مختلف سنی در مسابقات المپیک ،جهانی و آسیایی در

مشکالت ورزش بانوان ،نداشتن پستهای بینالمللی مؤثر

این رشته بهدست آمده است ( .)4ازاینرو توجه مدیران و

و کارامد همخوانی دارد ( .)2 ،6 ،9 ،13همانطورکه نتایج

مسئوالن حوزۀ ورزش قهرمانی به نقاط قوت مستخرج از

نشان میدهد توسعۀ ورزش قهرمانی با چالشها و ضعف-

نتایج پژوهش حاضر برای توسعۀ ورزش قهرمانی توصیه

های عمدهای مواجه است؛ از جمله عدم تعادل بین کمیت

میشود.

افراد فعال در حوزۀ ورزش همگانی و قهرمانی .بهنظر

یافتههای پژوهش نشان داد توسعۀ ورزش قهرمانی در

میرسد عدم کمیت مطلوب در حوزۀ ورزش همگانی تأثیر

کشور با ضعفهایی مانند نظام استعدادیابی ناکارامد در

معناداری در توسعۀ ورزش قهرمانی داشته باشد .در جایی

ورزش کشور ،عدم تعادل بین کمیت ورزشکاران در سه

که هنوز افراد زیادی در جامعه بهویژه در خانوادهها با

حوزۀ ورزش همگانی ،قهرمانی و حرفهای ،ناکارامدی نظام

انجام فعالیتهای ورزشی بیگانهاند ،چگونه میتوان انتظار

گزینش بازیکنان تیمهای ملی در ردههای سنی مختلف،

داشت اعضای خانواده و بهویژه فرزندان خود را به سمت

ناهماهنگی در برگزاری مسابقات ورزشی در بین نهادهای

فعالیتهای ورزشی از جمله ورزش قهرمانی هدایت کنند.

مختلف متولی ورزش ،توزیع نامناسب امکانات ،اماکن و

ازاینرو ضروری است مسئوالن ورزش بهویژه مسئوالن

تأسیسات ورزشی در کشور ،تفاوت سطح فنی ورزش

تأثیرگذار در حوزۀ ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان
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مانند شهرداریها ،نیروهای مسلح ،آموزش و پرورش،

و نظاممند بودن دستمزدهای قهرمانان و مربیان تیمهای

بسیج ،وزارت کار و امور اجتماعی ،مسئوالن صنایع

ملی و مربیان سازنده است .توفیق در ورزش قهرمانی

مختلف ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری که دارای بستر و

مستلزم صرف وقت طوالنی توسط مربیان و ورزشکاران و

امکانات مناسب از جمله اماکن و سالنهای ورزشی

حضور مستمر آنها در اردوهای تدارکاتی برای حضور در

هستند ،در اقدامی هماهنگ و همسو زمینۀ مشارکت افراد

رقابتهای مختلف بینالمللی است .این در حالی است که

بیشتری را در فعالیتهای ورزشی مهیا کنند .در صورت

نسبت به وضعیت معیشتی و تأمین نیازهای مالی

چنین اقدامی عالوهبر مهیا شدن زمینۀ مناسب برای انجام

ورزشکاران ،مربیان و حتی مربیان سازنده نظام مشخص و

فعالیتهای ورزشی در کشور ،افزایش فرهنگ ورزش

واحدی وجود ندارد .چنین وضعیتی موجب میشود که

کردن نیز در بین خانوادههای دارای استعداد ورزشی

بسیاری از ورزشکاران مستعد دغدغههای مختلف معیشتی

افزایش مییابد و از بین آنها تعداد زیادی مستعد ورزش

پس از قهرمانی خود را داشته باشند و حتی ورزش

قهرمانی به حوزۀ ورزش قهرمانی معرفی میشوند .اما

قهرمانی را خیلی زود ترک کنند .ازاینرو ضروری است در

توسعۀ ورزش قهرمانی در کشور مستلزم هماهنگی در

اولویت برنامههای مسئوالن ورزش کشور تدوین نظام

بخشهای مختلف بهمنظور هدایت اعتبارات موجود در

پرداخت حقوق و دستمزد و جوایز قهرمانان ،مربیان تیم-

حوزۀ ورزش است .در حال حاضر رقابتهای مختلف

های ملی و مربیان سازنده قرار گیرد .از سویی دیگر تحقق

ورزشی توسط نهادهای گوناگون از جمله فدراسیونهای

چنین عواملی مستلزم تدوین و اجرای برنامۀ راهبردی با

ورزشی ،آموزش و پرورش ،آموزش عالی ،نیروهای مسلح،

همکاری متخصصان دانشگاهی کارامد و فعال و دارای

وزارت کار و بسیج در حال برگزاری است که هر کدام از

تجربه در این حوزه است که بهرهمندی از تجارب آنها به

نهادهای مزبور هزینههای زیادی برای برگزاری رقابتهای

مسئوالن ورزش کشور توصیه میشود .در این زمینه با

مختلف صرف میکنند .در این زمینه بهنظر میرسد

توجه به اینکه ورزش کشور و برخی از رشتههای مدالآور

برونداد برگزاری چنین رویدادهایی در توسعۀ ورزش

مانند دو و میدانی ،شنا و ژیمناستیک با علم روز دنیا

قهرمانی کشور تأثیر زیادی نداشته است .ازاینرو توصیه

فاصلۀ معناداری دارند ،ضروری است متولیان و مسئوالن

میشود با توجه به اینکه مسئولیت سازماندهی ورزش در

ورزش کشور با هماهنگی کمیتۀ ملی المپیک و

کشور بر عهدۀ وزارت ورزش و جوانان است و مسئولیت

فدراسیونهای مربوط با بهرهمندی از تجارب مربیان

فنی رشتههای مختلف بر عهدۀ فدراسیونهای ورزشی ،با

صاحبنام دنیا به کاهش فاصلۀ موجود اقدام کنند تا سطح

تشکیل کمیتهای به نام کمیتۀ سازماندهی رقابتهای

کیفی رشتههای مزبور طی چند سال افزایش یابد و از این

ورزشی نسبت به تقسیم کار هدفمند برای برگزاری

طریق به شکوفایی ورزش قهرمانی کمک شایانی شود .از

مسابقات ورزشی اقدام شود تا هزینه کردن اعتبارات

آنجا که ورزش بانوان پس از پیروزی شکوهمند انقالب

ورزش قهرمانی هدفمند شوند و توسعۀ ورزش قهرمانی با

اسالمی به دالیل مختلف دچار کمکاری شده و کیفیت

روند و سرعت مطلوبتری انجام گیرد و در آخر برگزاری

ورزش بانوان با آقایان اختالف معناداری دارد ،ضروری

مسابقات ورزشی در کشور نظاممند شود .از دیگر ضعف-

است مسئوالن ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان و
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ورزش بخش آقایان و با حفظ تمام ارزشهای اسالمی و

توجه کافی به تکمیل پروژههای ناتمام ورزشی و تهیه و

ایرانی نسبت به ارتقای سطح کیفی ورزش بانوان اقدام

تدارک تجهیزات بهروز برای ورزش کشور دارد ،بهنظر می-

کنند .در آخر با توجه به اینکه عدم داشتن پستهای

رسد مسئوالن ورزش کشور از این فرصت و اعتبارات

تأثیرگذار در مجامع بینالمللی ورزشی بهدفعات موجب

مختلفی که از المپیک سولیداریتی جذب ورزش کشور

پایمال شدن حق و حقوق تیمها و ورزشکاران کشور شده،

میشود و همچنین بهرهمندی از تجارب متخصصان علمی

ضروری است مسئوالن وزارت ورزش ،کمیتۀ ملی المپیک،

کشور نسبت به تقویت نقاط قوت و کاهش ضعفهای

فدراسیونهای ورزشی و مسئوالن وزارت امور خارجه

توسعۀ ورزش کشور استفادۀ بهینه ببرند.

کمیتهای با نام کمیتۀ کسب کرسیهای بینالمللی ورزشی

یافتههای پژوهش مبین آن است که تهدیدهای ورزش

در وزارت و جوانان تشکیل دهند و نسبت به شناسایی

قهرمانی کشور عبارتند از کاهش ارزش پول ملی در

افراد واجد شرایط در رشتههای مختلف ورزشی و

مقایسه با ارزهای خارج و تأثیر منفی بر بودجۀ فدراسیون-

سرمایهگذاری و حمایت معنوی و مادی از آنها نسبت به

های ورزشی ،توجه بسیاری از مدیران ورزش کشور بر

اخذ پستهای تأثیرگذار بینالمللی ورزشی اقدام کنند.

مدالآوری و کارایی و عدم توجه به اثربخشی ،عدم اقبال

نتایج نشان داد فرصتهای ورزش قهرمانی کشور

بخش خصوصی در سرمایهگذاری در بسیاری از رشتههای

عبارتند از وجود متخصصان علمی متعدد در حوزۀ ورزش،

ورزشی ،نبود قوانین حمایتی از حامیان مالی در حوزۀ

وجود قهرمان المپیک ،جهانی و آسیایی تحصیلکرده در

ورزش قهرمانی ،وجود قوانین در برخی از فدراسیونهای

رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دیدگاه مناسب دولت

ورزشی برای عدم حضور بانوان با پوشش اسالمی در

جهت توسعه و تجهیز اماکن ،و تجهیزات ورزش قهرمانی

رقابتهای بینالمللی ،عدم تعهد به اجرای برنامۀ جامع در

در کشور ،گرایش بسیاری از بانوان به ورزش قهرمانی،

بین برخی از مسئوالن ورزش کشور ،ضعف اقتصادی

وجود اعتبارات خاص در المپیک سولیداریتی برای توسعۀ

برخی خانوادهها ،از دست دادن کرسیهای مختلف در

ورزش قهرمانی در کشورهای مختلف که نتایج پژوهش با

کنفدراسیونهای آسیایی و جهانی که نتایج پژوهش با

برخی از یافتههای مطالعات سیف پناهی شعبانی و

برخی از مطالعات سیف پناهی شعبانی و همکاران

همکاران ( ،)1390گودرزی ( ،)1392فدراسیون هاکی

( ،)1390خسرویزاده و همکاران ( ،)1388نظری و

نیوزیلند ( ،)2012فدراسیون ورزشهای سهگانۀ ایاالت

همکاران ( ،)2013تقی بیگلو و همکاران ( )2011و

متحده ( )2014که در آنها به منابع انسانی کیفی در

یوپینگ ( )2013که به مواردی چون نبود خیرین و

دانشگاهها و سازمانهای ورزشی ،استقبال بانوان از ورزش

حامیان مالی کافی ،محدودیتهای ورزش بانوان در

قهرمانی ،وجود اعتبارات در نهادهای بینالمللی و کمک

مسابقات ورزشی ،مشکالت حقوقی و ضعف قوانین و

خیرین اشاره شده است ،همخوانی دارد (.)5 ،8 ،17،18

مقررات دولتی ،توجه به مدالآوری اشاره کردهاند،

همانطورکه یافتهها نشان میدهد فرصتهای بسیاری

همخوانی دارد ( .)4 ،5 ،16 ،19 ،21تهدیدهای

برای توسعۀ ورزش قهرمانی در کشور وجود دارد .برای

بهدستآمده برای توسعۀ ورزش قهرمانی کشور در نتایج

توسعۀ ورزش قهرمانی وجود امکانات ،تجهیزات و اماکن

پژوهش بیانگر این است که مسئوالن در برنامهریزیهای
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ریال در مقایسه با سایر ارزها توجه نشان دهند .چنانچه

مسئوالن ورزش قهرمانی و فدراسیونهای ورزشی برای

ارزش ریال در مقایسه با سایر ارزهای خارجی کاهش یابد،

جبران چنین تهدیدی تنها به یک قهرمان خاص در

حداقل در کوتاهمدت تأثیر منفی بر اجرای برنامهها نداشته

رقابتهای مختلف اکتفا نکنند و از جمعیت جوان و

باشند .در این زمینه توصیه میشود میزان ارز مورد نیاز

استعدادهای موجود در رشتههای مختلف استفادۀ بهینه

ورزش کشور بهطور ساالنه در اختیار مسئوالن ورزش

ببرند و زمینۀ پرورش قهرمانان جدید بهمنظور جایگزین

کشور قرار گیرد تا نوسانات احتمالی بهوجودآمده در ارزش

کردن آنها بهجای قهرمانان برجستۀ فعلی را داشته باشند.

ریال ،حداقل در کوتاهمدت تأثیر منفی بر اجرای برنامه-

در این زمینه تدوین نظام قهرمانان ملی برای حضور در

های ورزش قهرمانی کشور نداشته باشد .از دیگر

تیمهای ملی توصیه میشود .در پایان به مسئوالن ورزش

تهدیدهایی که در سالهای اخیر بر توسعۀ ورزش قهرمانی

کشور ،کمیتۀ ملی المپیک و فدراسیونهای مختلف

تأثیرگذار بوده است ،موضوع نتیجهگرایی بسیاری از

ورزشی توصیه میشود با بهرهمندی از نتایج پژوهش

فدراسیونها و نهادهای ورزشی است .وجود چنین تفکری

حاضر از نقاط قوت و فرصتهای بهدستآمده استفادۀ

در بین مسئوالن ورزش کشور مانع از پرورش چهرههای

بهینه ببرند تا نقاط ضعف را به نقاط قوت و تهدیدها را به

جدید و پشتوانهسازی برای قهرمانان صاحبنام شده است.

فرصت برای توسعۀ ورزش تبدیل کنند.

بهطوریکه چنانچه یک قهرمان برجسته دورۀ قهرمانیاش
به اتمام میرسد ،متأسفانه سالها جایگزین شایستهای
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