
 

 

 

 

 

   یمدیریت  ورزشی نوین در هارویکرد

  1393 پاییز ،  6 شمارة، 2دورة 

  83 -97ص ص : 

  

 

 

  ها و تهدیدهای توسعة ورزش قهرمانی ایران ها، فرصت ها، ضعف تحلیل عاملی قوت
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. استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، 2نور، تهران، ایران  .دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام1
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 (1394/  05 / 18، تاریخ تصویب :   1393/ 12/  07)تاریخ دریافت :  

 
 

 چکیده

جامعة آماری تحقیق  ها و تهدیدهای توسعة ورزش قهرمانی ایران بود.ها، فرصتت، ضعفتحلیل عاملی نقاط قوهدف از پژوهش حاضر 

نفر بود.  850های کشور به تعداد های تربیت بدنی دانشگاهشامل مدیران و متخصصان حوزة ورزش قهرمانی و اعضای هیأت علمی رشته

 265د استفاده شد و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان طور هدفمن تن از متخصصان ورزش قهرمانی به 25در بخش کیفی از نظر 

ای برای نمونة تحقیق برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از طبقه -طور تصادفی نفر به

سؤالی تهیه شد و  61ساختة  ، پرسشنامة محققها و تهدیدهای توسعة ورزش قهرمانی ایران تهیه و بر مبنای آنها ها، فرصت ، ضعفها قوت

های شده در بخش کیفی از روش دلفی، و در بخش کمّی از روش آوری وتحلیل اطالعات جمع ها قرار گرفت. برای تجزیهدر اختیار آزمودنی

نتایج نشان داد برای  استفاده شد. SPSSو  AMOSافزار  آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی تأییدی با کمک دو نرم

شود مسئوالن ورزش برای توسعة ورزش تهدید وجود دارد. در پایان توصیه می 16فرصت و  6ضعف،  15قوت،  10توسعة ورزش قهرمانی 

 شده در پژوهش حاضر توجه کنند. های ارائهقهرمانی به نتایج و توصیه

 

  های کلیدی واژه

 ورزش قهرمانی. ها، تهدیدها،توسعه، نقاط قوت، ضعف، فرصت

 

 

                                                           

  -  : 09123203370نویسنده مسئول : تلفن Email:keshavarzlog@yahoo.com                                                                                 
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 مقدمه

در هزارۀ سوم ورزش قهرمانی از یک مقولۀ صرف 

عنوان ابزار رقابتی توسط کشورها  رویداد ورزشی خارج و به

-که بسیاری از کشورها با برنامه طوری شود. به استفاده می

-های هنگفت، حمایتگذاریمدت، سرمایه های بلندریزی

ند ا معنوی در تالشهای مالی، مادی، سیاسی، اقتصادی و 

سطح ورزش قهرمانی کشور خود را ارتقا بخشند و با 

های المپیک،  های مهم بازی میزبانی و حضور در رقابت

المللی های آسیایی، مسابقات جهانی، آسیایی و بین بازی

ها و بر ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان، موفقیت عالوه

خود را به های ورزشی، اقتصادی و سیاسی توانمندی

-توان به سخنرانی جهانیان نشان دهند. در این زمینه می

های المپیک  های رهبر چین در مراسم افتتاحیۀ بازی

اشاره کرد که عنوان کرد برگزاری مراسم افتتاحیه  2008

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

این اساس موفقیت در ورزش قهرمانی و توسعۀ آن در هر 

ها ها، فرصت، ضعفها شوری مستلزم شناخت دقیق قوتک

و تهدیدهای ورزش قهرمانی آن کشوری است، چراکه 

ورزش قهرمانی هر کشوری با وضعیت اقتصادی، سیاسی، 

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

های ورزش ، تهدیدها و فرصتها ، ضعفها همین دلیل قوت

تواند دچار غییر در عوامل مزبور میقهرمانی کشورها با ت

توان به دستخوش تغییرات شود. در این زمینه می

-های بینهای ورزشی به رقابتهای اعزام تیممحدودیت

های دلیل تحریم اشاره داشت که به 1391المللی در سال 

وجودآمده، اعتبارات وزارت ورزش و  اقتصادی و مشکالت به

های آن بودجۀ فدراسیونتبع  جوانان کاهش یافت و به

ورزشی نیز با چالش مواجه شد. از سویی دیگر بررسی 

پیشینۀ مرتبط با ورزش قهرمانی و تعیین نقاط قوت، 

گرفته در  ویژه تحقیقات انجام ها و تهدیدها بهضعف، فرصت

صورت  داخل کشور بیانگر این است بیشتر تحقیقات به

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

(. در این 1، 4، 7، 15ورزش قهرمانی پرداخته شده است )

( بیانگر 1392زمینه نتایج پژوهش حسینی و همکاران )

ها و این است که برخی نقاط ضعف، قوت، فرصت

تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور عبارتند 

ها، گسترش های استعدادیابی در استاناز وجود پایگاه

های ورزشی در سطح کشور، فعال نبودن آموزش و تهیأ

توجهی به تالش مربیان  پرورش در استعدادیابی، بی

متخصص در امر کشف و پرورش استعدادها، ضعف 

های استعدادیابی و قهرمانی با  همکاری مناسب بین پایگاه

های ورزشی، کثرت جمعیت جوان کشور، توجه هیأت

به ارتقای سطح فنی مسئوالن به ورزش قهرمانی، توجه 

های اخیر، تمرکز ورزش قهرمانی بانوان کشور در سال

گرایی، ضعف  های گروهی بر نتیجهمسئوالن و رسانه

های دارای استعداد و اقتصادی و معیشتی خانواده

های های شرکت دختران و پسران در رقابت محدودیت

زاده و همکاران  (. نتایج پژوهش خسروی3ورزشی )

ن داد برخی از نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و ( نشا1388)

های کمیتۀل ملی المپیک عبارتند از توان بالقوۀ فرصت

فکری و اجرایی در ورزش قهرمانی، حمایت مالی از 

های ورزشی، وجود مدیران تحصیلکرده و فدراسیون

محوری، وابستگی شدید  مجرب، حاکمیت نگرش برنامه

-ن و ظرفیت کمیسیونمالی به دولت، استفادۀ اندک از توا

-های مؤثر در مجامع بین های تخصصی، نداشتن کرسی

المللی ورزشی، نقش ورزش در غرور و افتخارات ملی، 

دیدگاه مثبت مسوالن تراز اول کشور به ورزش قهرمانی، 

گیری از نیروهای متخصص و مجرب علوم امکان بهره

ویژه بانوان به ورزش،  ورزشی، افزایش اقبال عمومی به

های ورزشی، نبود أثیر مسائل سیاسی بر عملکرد سازمانت

سیستم مناسب گزینش، حفظ و ارتقای مربیان نخبۀ 

ساالری در تعیین مدیران ورزشی  کشور و فقدان شایسته
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( نشان داد که 1387(. نتایج پژوهش باقرپور )4کشور )

رقابت اولین انگیزۀ شرکت در ورزش قهرمانی ورزشکاران 

ها قرار دارند. پس از آن سایر انگیزه شود و محسوب می

 ها دهد که با شناخت انگیزههای این تحقیق نشان می یافته

های  و دالیل شرکت افراد و همچنین شناخت سایر ویژگی

-توان سیاستگذاری و برنامه فردی و اقتصادی اجتماعی می

بومی  ریزی خوبی را با توجه به شرایط فرهنگی و زیست

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

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

ها و تهدیدهای ورزش ، فرصتها ، ضعفها برخی قوت

های آموزشی، کشتی ایران عبارتند از کمیت مناسب دوره

روز، حمایت مالی و  دسترسی به اطالعات مورد نیاز و به

ی از کشتی، حمایت بخش معنوی نهادهای ورزشی باالدست

خصوصی از کشتی، حمایت مادی و معنوی از قهرمانان 

کشتی، تأثیر کشتی در موقعیت اجتماعی ورزشکاران، 

ها از کشتی، وجود اقبال عمومی از کشتی، حمایت رسانه

های معنوی در کشتی، تماشاگران زیاد در مسابقات  ارزش

ان کشتی، ها و تجهیزات مناسب برای قهرمانکشتی، برنامه

های کشتی،  آموزان و باشگاه ارتباط مناسب بین دانش

دوپینگ، ممانعت والدین برای ادامۀ ورزش کشتی توسط 

های (. یافته15فرزندان، آسیب دیدگی زیاد در کشتی )

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

ها و تهدیدهای ورزش آفریقای نقاط قوت، ضعف، فرصت

عبارتند از بستر موجود برای رشد بیشتر، منابع جنوبی 

-ها، برنامهانسانی توانمند، پخش مناسب ورزش از رسانه

های های آموزشی موفق، ساختار نامناسب، فقدان برنامه

افزایی، نظارت و کنترل ضعیف، تعهد کم به اجرای  دانش

شده، درخواست میزبانی  های تدوینها و سیاستبرنامه

-نشده، تغییر در چشم المللی سازماندهینرویدادهای بی

انداز، نظام مدیریت عملکرد ناموفق، گسترش نهادهای 

                                                           

1 . Makoto 

طور غیرمنظم، وجود بستر مناسب برای  ورزشی به

های مختلف با گذاری در ورزش، همکاری دستگاه سرمایه

وزارت ورزش و تفریحات، حامیان مالی داخلی و خارجی 

های ورزشی و منابع تمند برای مشارکت در فعالیعالقه

(. نتایج پژوهش فدراسیون 13مالی خارجی در دسترس )

( مؤید این است که 2014) 2گانۀ ایاالت متحدهورزش سه

ها و تهدیدهای ورزش برخی نقاط قوت و ضعف و فرصت

المللی، تصویر گانۀ این کشور عبارتند از ارتباطات بینسه

گذاری دولت  مناسب از ورزش در جامعه، افزایش سرمایه

در ورزش، افزایش تماشاگران ورزشی، افزایش پوشش 

گذاری  های ورزشی، افزایش سرمایهتلویزیونی از برنامه

بخش خصوصی در ورزش، فقدان منابع مالی کافی، 

ورزشکاران محدود، دوپینگ، مشکالت اقتصادی عمومی، 

امکانات محدود ورزشی، منابع متنوع مالی، منابع انسانی 

ها، میان مالی قدرتمند خارجی، کیفیت برنامهزیاد، حا

دانش مطلوب، ارتباطات داخلی ضعیف، تعهد کم، عدم 

انتقال مناسب دانش موجود، مدیریت ضعیف و کار تیمی 

( برای 2012)3(. فدراسیون هاکی نیوزیلند18ضعیف )

تدوین راهبردهای این فدراسیون ابتدا نقاط قوت، ضعف، 

دراسیون را تبیین کرد که ها و تهدیدهای این ففرصت

مندان به ها عبارتند از وضعیت مناسب عالقهبرخی از آن

هاکی در سنین مختلف، عملکرد مطلوب مدیران 

ها، فدراسیون، نگهداری مناسب از تجهیزات و زیرساخت

تعداد مناسب داوطلبان، تقویت برندها، بهبود کیفیت 

یریت مسابقات و خلق ارزش، وجود سیستم آنالین از مد

نگهداری اطالعات در هاکی، تقویم عملیاتی شفاف، تغییر 

مند در بین اعضای تیم ملی بر حسب  مستمر و نظام

ساالری، افزایش اعتبارات، عملکرد مالی شفاف،  شایسته

ارزش و فاقد قابلیت تجاری، هزینۀ باالی  محصوالت کم

ها، پراکندگی جغرافیایی نگهداری از تجهیزات و زیرساخت
                                                           

2 . Pan American Triathlon Confederation 

3. New Zealand Hockey Federation  
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های ملی با کیفیت پایین، برگزاری مسابقات، رقابت برای

گذاری در ها، فقدان سرمایههای دولتی و انجمن حمایت

مدت برای تغییرات مورد نیاز و فقدان اعتبارات برای  کوتاه

نتایج پژوهش تقی  (.17المللی سطح باال )های بینفعالیت

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

ی ورزش دهایتهد و ها فرصت ضعف، قوت، نقاطبرخی  که

های مختلف استان زنجان عبارتند از پتانسیل رشته

ی برتر، هاگیل در استانها و نفرات ورزشی، حضور تیم

متخصصان کارا و مؤثر در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان 

و شهرهای تابعه، کیفیت ضعیف اماکن و تأسیسات ورزشی 

د فضاهای ورزشی، محدودیت مربیان با استان، کمبو

های ورزشی، استفادۀ دانش، محدودیت منابع مالی هیأت

تمام وقت از اماکن ورزشی استان، جایگاه مناسب ورزش 

قهرمانی استان در کشور، افزایش هزینۀ تجهیزات و 

کاالهای ورزشی و استفاده از نیروهای غیرورزشی در 

ای ( در مطالعه2013(. نظری و عابدی )19ورزش استان )

 یدهایتهد و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط یبرخدریافتند 

تیم مدیریتی توانمند،  از عبارتند اصفهان استان ورزش

وری پایین، تفکر راهبردی، اعتقاد به ساختار پویا، بهره

آگاهی کم منابع انسانی از وظایف خود، تعامل محدود 

عیت جوان کشور، ها و مدیران استانی، جممدیران با رسانه

ها به ورزش، فقدان ساختار اداری مناسب  توجه ویژۀ رسانه

شده برای دستیابی به مأموریت، نبود وحدت  تأیید

های فرماندهی در ورزش استان، محدودیت در برخی رشته

ورزشی بانوان، محدودیت در منابع انسانی، امکانات و 

پلینادیو کا(. 16)های کوچک ویژه در شهرستان اعتبارات به

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

های المپیک در کشور  ها و تهدیدهای برگزاری بازی فرصت

میزبان را برای توسعۀ ورزش را شناسایی کردند و نتایج 

پژوهش آنها نشان داد، داشتن اقتصاد قوی، امنیت، 

                                                           

1. Kostas and Kaplindiou 

عنوان نقاط قوت، ضعف زیرساخت عالی و ثبات سیاسی به

ا، عدم حمایت اجتماعی، وسعت کم کشورها، هزیرساخت

عنوان نقاط ضعف، عدم ثبات اقتصادی و سیاسی را به

توسعۀ گردشگری، فرهنگ، کیفیت زندگی، میراث 

زیرساختی رویداد و توسعۀ ورزش و سالمت در جامعه را 

های میزبانی نشان دادند. همچنین عنوان فرصتبه

خطر ایجاد  تهدیدها را تحمیل هزینه، تخریب محیط و

های آنها جا کردن ساکنان بیان کردند. یافته ناامنی و جابه

مندی تعداد زیادی از داوطلبان و  مبین این بود که عالقه

تواند نقطۀ قوتی حمایت مردم از برگزاری رویدادها می

المللی برای شهر و کشور میزبان رویدادهای بزرگ بین

طۀ ضعف این باشد و کمبود نیروی انسانی ماهر نیز نق

نتایج پژوهش مایکل و  (.12رود )شمار می کشورها به

 ضعف، قوت، نقاط ( نشان داد برخی2002)2دورسی

کمیتۀ ملی المپیک زیمبابوه  یدهایتهد و ها فرصت

رهبری متعهد و فداکار، حضور و تأثیر  عبارتند از

ها،  ها برای شرکت در بازی آمادگی ضعیف تیم ،المللی بین

های راهبردی فقط در بخش تجاری ورزش،  وجود برنامه

ترویج  نفعان، های ورزش و ذی ارتباط ضعیف با سازمان

های ورزشی در مبارزه با جرایم، ایدز، فقر و بیکاری،  ارزش

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

دستیابی به منابع مالی، موقعیت اقتصادی و سیاسی، 

مشی قانونی دولت در خصوص   و خط المللی دیدگاه بین

 به یپژوهش در( 1386) یهنر و یگودرز(. 14تجهیزات )

 انجام هدف با رانیا یکشت ورزش جامع نظام یطراح

 نیتدو ها، ضعف و ها قوت لیتحل ،یقیتطب مطالعات

 یبرخ داد نشان جینتا. پرداختند ها تیمأمور و ها راهبری

 یکشت ونیفدراس یدهایتهد و هافرصت قوت، ضعف، نقاط

 و شرفتهیپ امکانات ،یعلم یها برنامه وجود از دنعبارت

  یبرگزار ،یمکف اعتبارات و بیرق یکشورها روز به

                                                           

2 . Michael and Doorsi 
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 تیحما ها، دانشگاه و ها آموزشگاه سطح در منظم مسابقات

 رانیمد نبود گانه، سه یقوا  مسئوالن و دولت یالتیتشک

 مدون، ۀرنامب نبود ها، تیأه تیریمد در تیباکفا و ستهیشا

 تیترب و آموزش در یعلم اصول  به توجه عدم

 پژوهش جینتا .(9) ستهیشا انیمرب نبود و رانیگ یکشت

 یبیخط و یدیحم ،یگودرز ،یشعبان یپناه فیس

 قوت، ضعف، نقاط از یبرخ که است نیا انگریب( 1390)

 استان یقهرمان ورزش توسعۀ یدهایتهد و هافرصت

 ،یقهرمان هایورزش گاهیپا بودن فعال از عبارتند کردستان

 کل، ۀادار به وابسته روباز و دهیسرپوش هایمکان تعداد

 اتخاذ یبرا یعلم مشاوران از استفاده زانیم در توجه

 استان، یقهرمان ورزش در یابیاستعداد نظام مات،یتصم

 یورزش مداکار و متخصص یانسان یروهاین ،یورزش ۀبودج

-دانش تعدد تابعه، هایشهرستان و کل ۀادار سطح در

 هایشرکت و سساتؤم نبود ،یبدن تیترب ۀرشت آموختگان

 ورزش ترک جامعه، یاقتصاد مشکالت اسپانسر، و یدیتول

(. غفرانی و 5ی )شتیمع و یاقتصاد مشکالت لیدل به

طورکه بررسی مبانی نظری و  ( همان1389همکاران )

 دهدادبیات پیشینۀ مرتبط با موضوع پژوهش نشان می

گرفته مرتبط با توسعۀ ورزش  بیشتر تحقیقات انجام

صورت کیفی و در یک  ویژه در داخل کشور به قهرمانی به

، ها بخش خاص از ورزش قهرمانی به شناسایی ضعف

اند و تحقیقات  ها و تهدیدها پرداخته، فرصتها قوت

ویژه در زمینۀ شناسایی این  صورت کمّی و به گرفته به انجام

اه افرادی که در بدنۀ اجرایی و عملیاتی نقاط از دیدگ

ورزش قهرمانی فعالیت دارند و باید مورد توجه قرار گیرند، 

محدود است. بنابراین از آنجا که خبرگان و مدیران ارشد 

صورت نظری و کلی با سازمان و حوزۀ ورزش  بیشتر به

( 2001)1زعم کاپالن و نورتن قهرمانی آشنایی دارند و به

ئوریکی و اجرای برنامه خأل وجود دارد، بین برنامۀ ت

                                                           

1 . Kaplan and Norton 

صورت کیفی و با  پژوهش حاضر در صدد است ابتدا به

ها و ، فرصتها ، قوتها مندی از نظر متخصصان ضعفبهره

تهدیدهای توسعۀ ورزش کشور را شناسایی و در مرحلۀ 

گیری از بدنۀ اجرایی ورزش قهرمانی کشور و بعد با بهره

صورت  اهی این نقاط را بهنظران دانشگ همچنین صاحب

 (. 11کمی شناسایی کند )

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از دو روش 

کیفی و کمی بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل مدیران و 

اعضای هیأت اجرایی کمیتۀ ملی المپیک، مدیران آکادمی 

ملی المپیک و پارالمپیک، مدیران حوزۀ ورزش قهرمانی و 

سان مرکز استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، کارشنا

های ورزشی مرتبط با ورزش قهرمانی، رؤسای فدراسیون

های قهرمانی و استعدادیابی مراکز مدیران و رؤسای پایگاه

ها، های کشور، مدیران ادارات ورزش و جوانان استاناستان

-های ملی، اعضای هیأت علمی رشته مربیان و مدیران تیم

نفر(.  850های کشور بودند ) ت بدنی دانشگاههای تربی

تن از  25برای نمونۀ تحقیق در بخش کیفی از نظرهای 

مدیران و متخصصان ورزش قهرمانی استفاده شد که 

طور هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز  ها بهنمونه

 -طور تصادفی نفر به 265با استفاده از جدول مورگان 

یق برگزیده شدند. برای دستیابی ای برای نمونۀ تحقطبقه

به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از 

ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی  ها، فرصت ، ضعفها قوت

ایران تهیه و در سه مرحله با نظر متخصصان فهرست 

شده،  شده نهایی شد. سپس بر مبنای فهرست تهیه تهیه

 19) ها ، ضعفسؤال( 15) ها ای که حاوی قوتپرسشنامه

سؤال( بود،  16سؤال( و تهدیدها ) 11ها ) سؤال(، فرصت

ها قرار گرفت. شایان ذکر  تهیه شد و در اختیار آزمودنی

تن از  20است روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را 

متخصصان تأیید کردند و پایایی آن در یک مطالعۀ 
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به محاس 83/0آزمودنی و با آلفای کرونباخ  30مقدماتی با 

شده  آوری وتحلیل اطالعات جمع شد. در ادامه برای تجزیه

 در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از 

های آماری توصیفی میانگین، درصد فراوانی، جدول روش

های آماری استنباطی از جمله توزیع فرانی و روش

کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل عاملی تأییدی با کمک دو 

 استفاده شد.  SPSS و AMOSافزار  نرم

 های تحقیق نتایج و یافته

ها را شناختی نمونه وضعیت جمعیت 1جدول 

 دهد.نشان می

 

 

 هاشناختی نمونه . وضعیت جمعیت1 جدول

 

  سن

رده 

 سنی)سال(

 و بیشتر 61 56-60 51-55 46-50 40-45 36-40 31-35 26-30 21-25

 7 8 9 10 55 64 75 25 12 تعداد

 

 جنسیت

 آقایان بانوان جنسیت

 75 190 تعداد

 

 التیتحص

 میزان

 تحصیالت

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی و کمتر

 75 110 80 تعداد

 

 ةسابق

 کار

 31و یا بیشتر از  31 30-26 25-21 20-16 11-15 6-10 سال 5و کمتر از  5 سال فعالیت

 سال

 17 24 38 39 47 54 46 تعداد

 ةرشت

 تحصیلی

 غیر از تربیت بدنی نیتربیت بد رشته

 77 188 تعداد

 

  پرسشنامه KMO. نتایج آزمون بارتلت و 2جدول 

 KMOشاخص 
 یت بارتلتیآزمون کرو

χ2 df p 

87/0 62/1135 264 001/0 

 

 دهد با توجه به اینکه ضریبنشان می 2نتایج جدول 

KMO  ها برای تحلیلاست، اندازۀ نمونه 7/0بیشتر از 

 است. همچنین با توجه به اینکه میزانعاملی مناسب 

 ها ارتباطتر است، گویهکوچک 05/0آزمون بارتلت از 

 و  معناداری برای فراهم کردن مبنای معقول برای تجزیه

تحلیل عوامل مرتبط با یکدیگر دارند. به بیان دیگر 

 عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب  تحلیل

 است.

 

 نشان 3تأییدی مندرج در جدول نتایج تحلیل عاملی 

 نقطۀ قوت ورزش قهرمانی کشور که از 15دهد که از می

 10دست آمده بود، در تحلیل عاملی تنها  روش دلفی به

 مورد از بار عاملی قابل قبولی برخوردار بودند و سایر

 و مقدار 3/0دلیل اینکه بار عاملی کمتر از  ها بهعامل

t-value  ذف شدند.داشتند، ح 2کمتر از 
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 . نتایج تحلیل عاملی تأییدی مربوط به نقاط قوت توسعة ورزش قهرمانی ایران 3جدول 

 t-value بار عاملی سؤاالت

 21/9 826/0 حمایت دولت و مجلس از ورزش قهرمانی

 23/7 748/0 برداری و ....( های ورزشی )مانند کشتی، تکواندو، وزنهجهانی بودن برخی از رشته

 14/8 732/0 شارکت بیشتر بانوان در ورزش قهرمانیافزایش م

 1/7 725/0 وجود تحقیقات متعدد در حوزۀ استعدادیابی

 03/7 717/0 یورزش یها رشته شتریب در فراوان یهاداستعدا وجود

 62/7 691/0 های گروهی مانند والیبال و بسکتبال در سطح آسیا و جهانتوسعۀ کیفی برخی از رشته

 11/7 681/0 می از ورزش قهرمانی در سطح کشوراستقبال عمو

 2/6 671/0 های اخیرتوسعه و پیشرفت رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال

 17/5 577/0 جمعیت جوان کشور

 14/4 492/0 های مختلفوجود مراکز استعدادیابی در استان

 78/1 256/0 کشور سطح در عداداست پرورش و کشف یمجار عنوان به یورزش یها تیأه روزافزون گسترش

 95/1 254/0 کیالمپ مسابقات در برنز و نقره یها مدال کسب در قبول قابل نسبتاً تیوضع

 92/1 231/0 های انفرادی ویژه در ورزش استعدادهای بالقوۀ ورزشی ایران، به

 43/1 221/0 (رودخانهو  ایدر صحرا، کوه،) گوناگون یورزش یها رشته یبرا مناسب یمیاقل تنوع

 32/1 152/0 کشور انیمربو  یداور ،یگریمرب کارت ۀدرج و التیتحص سطح ینسب یارتقا

 

 توسعة ورزش قهرمانی ایران های . نتایج تحلیل عاملی تأییدی مربوط به ضعف4جدول 

 t-value بار عاملی سؤاالت

 51/12 912/0 عدم توزیع مناسب امکانات، اماکن و تأسیسات ورزشی در سطح کشور

 1/9 894/0 ناهماهنگی در برگزاری مسابقات ورزشی در بین نهادهای مختلف متولی ورزش

 14/9 842/0 نبود و عدم اجرایی برنامۀ راهبردی در ورزش قهرمانی 

 89/8 836/0 فقدان ارتباط مناسب بین ورزش قهرمانی با پتانسیل علمی کشور

 34/9 81/0 نظام استعدادیابی ناکارامد در ورزش کشور

 26/8 796/0 های ورزشیتفاوت سطح فنی ورزش آقایان و بانوان در بسیاری از رشته

 21/8 76/0 ای عدم تعادل بین کمیت ورزشکاران در سه حوزۀ ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه

 53/7 694/0 گیری از متخصصان علمی ورزش در سطوح مختلف مدیریتی ورزش عدم بهره

 19/7 673/0 های سنی مختلف های ملی در ردهزینش بازیکنان تیمناکارامدی نظام گ

 49/6 582/0 های ورزشیروز نبودن دانش فنی در بسیاری از رشته علمی و به

های مختلف کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان، کمیتۀ ملی عدم هماهنگی مناسب در بین بخش

 یقات و فناوری و ....المپیک، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحق

579/0 65/6 

 47/6 532/0 المللی ورزشی مشکالت فرهنگی و اجتماعی برای حضور بانوان در مسابقات بین

 48/5 84/0 ضعف در نظام پرداخت در دستمزد به مربیان )در سطح ملی و کشور( و ورزشکاران ملی

 66/5 439/0 المللی ورزشیگذار در مجامع بین های تأثیرعدم احراز پست

 58/4 388/0 های مربیگری ناکارامدی دوره

253/0 های ورزش قهرمانی ترین زیرساخت عدم توجه به ورزش مدارس به عنوان یکی از مهم  83/1  

241/0 ها و منابع ویژۀ میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در کشور  فقدان کتاب  63/1  

 17/1 211/0 دورافتاده و محروم مناطق یورزش یاستعدادها و مسابقات به یتوجه یب

173/0 نظام استعدادیابی ناکارامد در ورزش کشور  98/0  

 

 نشان 4نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول 

 نقطۀ ضعف توسعۀ ورزش قهرمانی 19دهد که از می

 مورد 15دست آمده بودند، تنها  کشور که از روش دلفی به

 هابولی برخوردار بودند و سایر عاملاز بار عاملی قابل ق
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 t-valueو مقدار  3/0دلیل اینکه بار عاملی کمتر از  به

 داشتند، حذف شدند. 2کمتر از 

 

 های توسعة ورزش قهرمانی ایران. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مربوط به فرصت5جدول 

 t-value بارعاملی سئواالت

 975/12 912/0 با ورزش همگانی اعتبارات مناسب ورزش قهرمانی در مقایسه

 78/10 854/0 وجود قهرمان المپیک، جهانی و آسیایی تحصیلکرده در رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

 32/9 781/0 وجود متخصصان علمی متعدد در حوزۀ ورزش

 84/5 464/0 المللیهای بینتأسیس شبکۀ ورزش در صداوسیما و توجه مناسب صداوسیما به پخش رقایت

 51/4 412/0 گرایش بسیاری از بانوان به ورزش قهرمانی

 32/3 391/0 وجود اعتبارات خاص در المپیک سولیداریتی برای توسعۀ ورزش قهرمانی در کشورهای مختلف

 92/1 271/0 کثرت جمعیت جوان سرشار از استعداد کشور

 86/1 246/0 رمانی در کشوردیدگاه مناسب دولت جهت توسعه و تجهیز اماکن، و تجهیزات ورزش قه

 73/1 231/0 کمیت مناسب معلمان ورزش در کشور )در کلیۀ مقاطع تحصیلی(

 98/0 186/0 کمیت مربیان داوران ورزشی

 96/0 178/0 کمیت مناسب مربیان ورزشی

 

 نشان 5نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول 

 دلفیآمده از روش  دست دهد که از یازده فرصت بهمی

 برای توسعۀ ورزش قهرمانی کشور فقط شش مورد از بار

 دلیل ها بهعاملی قابل قبولی برخوردار بودند و سایر عامل

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

 داشتند، حذف شدند. 

 

 ن. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مربوط به تهدیدها توسعة ورزش قهرمانی ایرا6جدول

 t-value بار عاملی سئواالت

 37/9 749/0 های ورزشیکاهش ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای خارج و تأثیر منفی بر بودجۀ فدراسیون
 15/9 721/0 هاضعف اقتصادی برخی از خانواده

 98/8 682/0 عدم تعهد به اجرای برنامۀ جامع در بین برخی از مسئوالن ورزش کشور
 96/8 654/0 آوری و کارایی و عدم توجه به اثربخشی  ز مدیران ورزش کشور بر مدالتوجه بسیاری ا

 86/8 645/0 های آسیایی و جهانی های مختلف در کنفدراسیون   از دست دادن کرسی
 62/8 623/0 نبود قوانین حمایتی از حامیان مالی در حوزۀ ورزش قهرمانی

 37/7 569/0 های ورزشیگذاری در بسیاری از رشته  عدم اقبال بخش خصوصی در سرمایه
 26/4 391/0 المللیهای بین های ورزشی برای عدم حضور بانوان با پوشش اسالمی در رقابتوجود قوانین در برخی از فدراسیون

 56/1 281/0 های ساخت و نگهداری اماکن ورزشی افزایش هزینه
 29/1 251/0 ییندگرایفرا یجابه ورزش در ییگرا جهینت بر یگروه یها رسانه و کشور مسئوالن تمرکز

 38/1 217/0 آوری ورزشکاران نخبه به استفاده از لوازم غیراستاندارد دلیل تحریم و روی افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی به

 12/1 211/0 فقدان مسیر ترقی و پرورش ورزشکار در کشور

 98/0 197/0 زودبازده یهاطرح بر نانآ یۀتک و رکشو ورزش رانیمد یبرخ بودن حوصله یب
 86/0 187/0 کشور ورزش رانیمد از یبرخ نیب در یراهبرد یها برنامه یاجرا بر یا قهیسل اقدامات تقدم

 83/0 184/0 عدم حمایت مالی از قهرمانان ملی

 80/0 174/0 های اقتصادی و سیاسی  تحریم

 

 نشان 6ر جدول نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج د

 آمده برای توسعۀ دست دهد که از شانزده تهدید بهمی

 ورزش قهرمانی کشور فقط هشت مورد از بار عاملی قابل

 دلیل اینکه بار ها بهقبولی برخوردار بودند و سایر عامل
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 دارند، 2کمتر از  t-valueو مقدار  3/0عاملی کمتر از 

 حذف شدند.

 گیری بحث و نتیجه

حاضر تحلیل عاملی نقاط قوت،  هدف از پژوهش

ها و تهدیدهای توسعۀ ورزش قهرمانی ایران ضعف، فرصت

ها نشان داد نقاط قوت توسعۀ ورزش قهرمانی بود. یافته

وجود تحقیقات متعدد در حوزۀ  ایران عبارتند از

های استعدادیابی، وجود مراکز استعدادیابی در استان

نی و علوم مختلف، توسعه و پیشرفت رشتۀ تربیت بد

های های اخیر، جهانی بودن برخی از رشتهورزشی در سال

برداری و ...(، استقبال  ورزشی )مانند کشتی، تکواندو، وزنه

عمومی از ورزش قهرمانی در سطح کشور، جمعیت جوان 

 وجودکشور، حمایت دولت و مجلس از ورزش قهرمانی، 

ۀ ی، توسعورزش یها رشته شتریب در فراوان یهاداستعدا

های گروهی مانند والیبال و بسکتبال کیفی برخی از رشته

در سطح آسیا و جهان، افزایش مشارکت بیشتر بانوان در 

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

زاده و همکاران  (، خسروی1392حسینی و همکاران )

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

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

فکری و اجرایی در ورزش کشور، استقبال مناسب از 

ورزش قهرمانی، توجه ویژۀ مسئوالن به ورزش قهرمانی، 

کیفیت ورزش قهرمانی و کسب مقام در سطوح ملی و 

، 3، 4، 13، 15همخوانی دارد )اند، المللی اشاره داشتهبین

قهرمانی در کشور وجود نقاط قوتی  (. برای توسعۀ ورزش1

توان که به آنها اشاره شد ضروری است. نقاط قوتی که می

مندی از آنها سطح ورزش قهرمانی را از وضعیت با بهره

های آسیایی و رتبۀ هفدهم  فعلی که رتبۀ پنجمی بازی

های المپیک است، ارتقا بخشید.  آخرین دورۀ بازی

ش و جوانان، کمیتۀ مسئوالن ورزش کشور در وزارت ورز

های فعال در حوزۀ طور ویژه فدراسیون ملی المپیک و به

های  های المپیک، بازی ورزش قهرمانی که در رقابت

کنند، آسیایی، مسابقات جهانی و آسیایی شرکت می

ای که مجلس شورای اسالمی های ویژهچنانچه از حمایت

ی یک و دولت از ورزش قهرمانی دارند، استفاده ببرند و ط

صورت معنوی و مادی  ها را به برنامۀ راهبردی این حمایت

های ورزشی و به سمت استعدادهای فراوان در رشته

ویژه مراکز استعدادیابی در  جمعیت جوان کشور و به

رسد چنین استعدادهایی نظر می ها سوق دهند، بهاستان

طور هدفمند پرورش یابند و برای ارتقای ورزش قهرمانی  به

طورکه نتایج پژوهش  مفید خواهند بود. همان کشور

( نشان داد وضعیت اقتصادی 1392حسینی و همکاران )

های دارای استعداد ورزشی و همچنین عدم ارتباط خانواده

های استعدادیابی یافتگان ورزشی در پایگاه بین پرورش

ها و نهادهای باالدستی مرتبط با ها با فدراسیوناستان

های توسعۀ مراکز استعدادیابی در ضعف ورزش قهرمانی از

های رو چنانچه حمایت(. ازاین2رود ) شمار می کشور به

شده  ویژه از آنها انجام گیرد نه اینکه استعدادها شناسایی 

از مسیر در اختیار قرار گرفتن برای کسب نتیجۀ مطلوب 

برای کشور منحرف نخواهند شد، بلکه این استعدادها 

توسعۀ ورزش قهرمانی در سطح ملی،  بر خدمت به عالوه

المللی در در نهایت به کسب موفقیت در سطوح بین

های مختلف کمک شایانی خواهند کرد. از سویی رشته

های اخیر در  دیگر دو اتفاق مهم و تأثیرگذاری که در سال

ورزش کشور رخ داده است، یکی موفقیت نسبی برخی از 

لیبال و همچنین های گروهی مانند بسکتبال و وارشته

مشارکت بیشتر بانوان در ورزش قهرمانی بوده است. 

های آسیایی نشان  ها در بازیطورکه نتایج این رشته همان

ها توسط بانوان  های ارزشمند در آن بازیداد و کسب مدال

دست آمد، چنانچه مسئوالن ورزش بتوانند از  ورزشکار به

-بهره و هنگیهمااین نقطۀ قوت بهرۀ مناسب ببرند و با 

های های علمی موجود در دانشکدهاز نتایج پژوهش مندی
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تربیت بدنی و با همکاری متخصصان دانشگاهی و 

های مختلف این نقاط قوت را مسئوالن جراید و رسانه

های مادی و بیشتر به جامعه نشان دهند و حتی حمایت

گرفته توسط دولت، مجلس و مسئوالن کشور  معنوی انجام

نظر  ته سازند و در اختیار جامعه قرار دهند، بهرا برجس

رسد با وجود دلگرم شدن قهرمانان حاضر برای کسب  می

نتایج بهتر در آینده، بسیاری دیگر از استعدادهای موجود 

در ورزش و همچنین سایر افراد به ورزش قهرمانی روی 

که کمیت ورزشکاران حوزۀ ورزش  آورند. درصورتی

یابد و ، رقابت در این حوزه افزایش میقهرمانی افزایش یابد

نتیجۀ آن افزایش سطح کیفی ورزش قهرمانی خواهد بود. 

المللی های بیندر نتیجه موفقیت ورزش قهرمانی در عرصه

توان به دور از دسترس نخواهد بود. در این زمینه می

عملکرد مناسب فدراسیون تکواندو اشاره کرد که با 

های سنی خردسال، ر ردههای مختلف د برگزاری لیگ

نونهال، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در سطوح گوناگون 

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

های   های چشمگیری در رده افزایش پیدا کرده و موفقیت

مختلف سنی در مسابقات المپیک، جهانی و آسیایی در 

توجه مدیران و رو  (. ازاین4دست آمده است ) این رشته به

مسئوالن حوزۀ ورزش قهرمانی به نقاط قوت مستخرج از 

نتایج پژوهش حاضر برای توسعۀ ورزش قهرمانی توصیه 

 شود. می

های پژوهش نشان داد توسعۀ ورزش قهرمانی در یافته 

نظام استعدادیابی ناکارامد در هایی مانند کشور با ضعف

در سه  عدم تعادل بین کمیت ورزشکارانورزش کشور، 

ای، ناکارامدی نظام  حوزۀ ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه

های سنی مختلف، های ملی در ردهگزینش بازیکنان تیم

ناهماهنگی در برگزاری مسابقات ورزشی در بین نهادهای 

مختلف متولی ورزش، توزیع نامناسب امکانات، اماکن و 

تأسیسات ورزشی در کشور، تفاوت سطح فنی ورزش 

های ورزشی، عدم و بانوان در بسیاری از رشتهآقایان 

های مختلف کشور از هماهنگی مناسب در بین بخش

جمله وزارت ورزش و جوانان، کمیتۀ ملی المپیک، وزارت 

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

ضعف در نظام پرداخت در دستمزد به مربیان )در سطح 

ن ملی، فقدان ارتباط مناسب بین ملی و کشور( و ورزشکارا

گیری از  ورزش قهرمانی با پتانسیل علمی کشور، عدم بهره

متخصصان علمی ورزش در سطوح مختلف مدیریتی 

روز نبودن دانش فنی در بسیاری از  ورزش، علمی و به

های مربیگری، نبود و های ورزشی، ناکارامدی دورهرشته

رمانی، مشکالت عدم اجرای برنامۀ راهبردی در ورزش قه

و اجتماعی برای حضور بانوان در مسابقات  فرهنگی

گذار در های تأثیرالمللی ورزشی، عدم احراز پست  بین

المللی ورزشی مواجه است که نتایج پژوهش با  مجامع بین

 ،(1391) همکاران و ینیحس مطالعاتهای برخی از یافته

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

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

های آموزشی، و منابع انسانی کارامد، ضعف در دوره

المللی مؤثر های بینمشکالت ورزش بانوان، نداشتن پست

طورکه نتایج  همان (.2 ،6 ،9 ،13) دارد یهمخوانو کارامد 

-ها و ضعفدهد توسعۀ ورزش قهرمانی با چالشنشان می

ای مواجه است؛ از جمله عدم تعادل بین کمیت های عمده

نظر  افراد فعال در حوزۀ ورزش همگانی و قهرمانی. به

رسد عدم کمیت مطلوب در حوزۀ ورزش همگانی تأثیر  می

معناداری در توسعۀ ورزش قهرمانی داشته باشد. در جایی 

ها با ویژه در خانواده که هنوز افراد زیادی در جامعه به

توان انتظار ند، چگونه میا های ورزشی بیگانهام فعالیتانج

ویژه فرزندان خود را به سمت  داشت اعضای خانواده و به

های ورزشی از جمله ورزش قهرمانی هدایت کنند. فعالیت

ویژه مسئوالن  رو ضروری است مسئوالن ورزش بهازاین

تأثیرگذار در حوزۀ ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان 
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مکاری دیگر نهادهای فعال در حوزۀ ورزش همگانی با ه

ها، نیروهای مسلح، آموزش و پرورش،  مانند شهرداری

بسیج، وزارت کار و امور اجتماعی، مسئوالن صنایع 

مختلف، وزارت علوم تحقیقات و فناوری که دارای بستر و 

های ورزشی امکانات مناسب از جمله اماکن و سالن

و همسو زمینۀ مشارکت افراد  هستند، در اقدامی هماهنگ

های ورزشی مهیا کنند. در صورت بیشتری را در فعالیت

بر مهیا شدن زمینۀ مناسب برای انجام  چنین اقدامی عالوه

های ورزشی در کشور، افزایش فرهنگ ورزش فعالیت

های دارای استعداد ورزشی کردن نیز در بین خانواده

زیادی مستعد ورزش یابد و از بین آنها تعداد  افزایش می

شوند. اما  قهرمانی به حوزۀ ورزش قهرمانی معرفی می

توسعۀ ورزش قهرمانی در کشور مستلزم هماهنگی در 

منظور هدایت اعتبارات موجود در  های مختلف بهبخش

های مختلف حوزۀ ورزش است. در حال حاضر رقابت

های ورزشی توسط نهادهای گوناگون از جمله فدراسیون

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

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

های  های زیادی برای برگزاری رقابتنهادهای مزبور هزینه

رسد نظر می کنند. در این زمینه بهمختلف صرف می

برونداد برگزاری چنین رویدادهایی در توسعۀ ورزش 

رو توصیه  ادی  نداشته است. ازاینقهرمانی کشور تأثیر زی

شود با توجه به اینکه مسئولیت سازماندهی ورزش در می

کشور بر عهدۀ وزارت ورزش و جوانان است و مسئولیت 

های ورزشی، با  های مختلف بر عهدۀ فدراسیونفنی رشته

های ای به نام کمیتۀ سازماندهی رقابتتشکیل کمیته

د برای برگزاری ورزشی نسبت به تقسیم کار هدفمن

مسابقات ورزشی اقدام شود تا هزینه کردن اعتبارات 

ورزش قهرمانی هدفمند شوند و توسعۀ ورزش قهرمانی با 

تری انجام گیرد و در آخر برگزاری روند و سرعت مطلوب

-مند شود. از دیگر ضعف مسابقات ورزشی در کشور نظام

 های موجود برای توسعۀ ورزش قهرمانی عدم شفاف بودن

های مند بودن دستمزدهای قهرمانان و مربیان تیم و نظام

ملی و مربیان سازنده است. توفیق در ورزش قهرمانی 

توسط مربیان و ورزشکاران و   مستلزم صرف وقت طوالنی

حضور مستمر آنها در اردوهای تدارکاتی برای حضور در 

المللی است. این در حالی است که های مختلف بین رقابت

وضعیت معیشتی و تأمین نیازهای مالی  نسبت به

ورزشکاران، مربیان و حتی مربیان سازنده نظام مشخص و 

شود که واحدی وجود ندارد. چنین وضعیتی موجب می

های مختلف معیشتی بسیاری از ورزشکاران مستعد دغدغه

پس از قهرمانی خود را داشته باشند و حتی ورزش 

رو ضروری است در  ینقهرمانی را خیلی زود ترک کنند. ازا

های مسئوالن ورزش کشور تدوین نظام اولویت برنامه

-پرداخت حقوق و دستمزد و جوایز قهرمانان، مربیان تیم

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

چنین عواملی مستلزم تدوین و اجرای برنامۀ راهبردی با 

ال و دارای همکاری متخصصان دانشگاهی کارامد و فع

مندی از تجارب آنها به تجربه در این حوزه است که بهره

شود. در این زمینه با مسئوالن ورزش کشور توصیه می

آور  های مدالاینکه ورزش کشور و برخی از رشته توجه به

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

مسئوالن فاصلۀ معناداری دارند، ضروری است متولیان و 

ورزش کشور با هماهنگی کمیتۀ ملی المپیک و 

مندی از تجارب مربیان  های مربوط با بهرهفدراسیون

نام دنیا به کاهش فاصلۀ موجود اقدام کنند تا سطح  صاحب

های مزبور طی چند سال افزایش یابد و از این کیفی رشته

طریق به شکوفایی ورزش قهرمانی کمک شایانی شود. از 

ورزش بانوان پس از پیروزی شکوهمند انقالب آنجا که 

کاری شده و کیفیت  اسالمی به دالیل مختلف دچار کم

ورزش بانوان با آقایان اختالف معناداری دارد، ضروری 

است مسئوالن ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان و 
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گیری از تجارب  های مختلف با بهرههمچنین فدراسیون

های اسالمی و فظ تمام ارزشورزش بخش آقایان و با ح

ایرانی نسبت به ارتقای سطح کیفی ورزش بانوان اقدام 

های کنند. در آخر با توجه به اینکه عدم داشتن پست

دفعات موجب  المللی ورزشی به تأثیرگذار در مجامع بین

ها و ورزشکاران کشور شده،  پایمال شدن حق و حقوق تیم

تۀ ملی المپیک، ضروری است مسئوالن وزارت ورزش، کمی

های ورزشی و مسئوالن وزارت امور خارجه  فدراسیون

المللی ورزشی  های بینای با نام کمیتۀ کسب کرسیکمیته

در وزارت و جوانان تشکیل دهند و نسبت به شناسایی 

های مختلف ورزشی و افراد واجد شرایط در رشته

گذاری و حمایت معنوی و مادی از آنها نسبت به  سرمایه

 المللی ورزشی اقدام کنند. های تأثیرگذار بینپست اخذ

های ورزش قهرمانی کشور نتایج نشان داد فرصت

وجود متخصصان علمی متعدد در حوزۀ ورزش، عبارتند از 

وجود قهرمان المپیک، جهانی و آسیایی تحصیلکرده در 

دیدگاه مناسب دولت  رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی،

کن، و تجهیزات ورزش قهرمانی جهت توسعه و تجهیز اما

گرایش بسیاری از بانوان به ورزش قهرمانی، در کشور، 

وجود اعتبارات خاص در المپیک سولیداریتی برای توسعۀ 

که نتایج پژوهش با  ورزش قهرمانی در کشورهای مختلف

سیف پناهی شعبانی و  مطالعاتهای برخی از یافته

 یهاک ونیفدراس ،(1392) گودرزی ،(1390) همکاران

 االتیا ۀگان سه هایورزش ونیفدراس ،(2012) لندیوزین

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

های ورزشی، استقبال بانوان از ورزش ها و سازماندانشگاه

المللی و کمک قهرمانی، وجود اعتبارات در نهادهای بین

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

های بسیاری دهد فرصتها نشان میطورکه یافته همان

برای توسعۀ ورزش قهرمانی در کشور وجود دارد. برای 

توسعۀ ورزش قهرمانی وجود امکانات، تجهیزات و اماکن 

ورزشی ضروری است. با توجه به اینکه دولت عزم جدی و 

های ناتمام ورزشی و تهیه و توجه کافی به تکمیل پروژه

-نظر می روز برای ورزش کشور دارد، به جهیزات بهتدارک ت

رسد مسئوالن ورزش کشور از این فرصت و اعتبارات 

مختلفی که از المپیک سولیداریتی جذب ورزش کشور 

مندی از تجارب متخصصان علمی شود و همچنین بهرهمی

های کشور نسبت به تقویت نقاط قوت و کاهش ضعف

 ببرند. توسعۀ ورزش کشور استفادۀ بهینه

تهدیدهای ورزش های پژوهش مبین آن است که یافته

کاهش ارزش پول ملی در  قهرمانی کشور عبارتند از

-مقایسه با ارزهای خارج و تأثیر منفی بر بودجۀ فدراسیون

توجه بسیاری از مدیران ورزش کشور بر های ورزشی، 

آوری و کارایی و عدم توجه به اثربخشی، عدم اقبال  مدال

های گذاری در بسیاری از رشته صی در سرمایهبخش خصو

نبود قوانین حمایتی از حامیان مالی در حوزۀ ورزشی، 

های وجود قوانین در برخی از فدراسیونورزش قهرمانی، 

ورزشی برای عدم حضور بانوان با پوشش اسالمی در 

المللی، عدم تعهد به اجرای برنامۀ جامع در های بین رقابت

الن ورزش کشور، ضعف اقتصادی بین برخی از مسئو

های مختلف در  ها، از دست دادن کرسیبرخی خانواده

های آسیایی و جهانی که نتایج پژوهش با  کنفدراسیون

 سیف پناهی شعبانی و همکاران مطالعاتبرخی از 

 نظری و (،1388زاده و همکاران ) خسروی ،(1390)

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

که به مواردی چون نبود خیرین و  (2013)پینگ یو

های ورزش بانوان در حامیان مالی کافی، محدودیت

مسابقات ورزشی، مشکالت حقوقی و ضعف قوانین و 

اند،  آوری اشاره کردهمدال مقررات دولتی، توجه به

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

کشور در نتایج آمده برای توسعۀ ورزش قهرمانی  دست به

های ریزیپژوهش بیانگر این است که مسئوالن در برنامه
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مدت خود به نوسانات ارزش  مدت و کوتاه مدت، میان بلند

ریال در مقایسه با سایر ارزها توجه نشان دهند. چنانچه 

ارزش ریال در مقایسه با سایر ارزهای خارجی کاهش یابد، 

ها نداشته ای برنامهمدت تأثیر منفی بر اجر حداقل در کوتاه

شود میزان ارز مورد نیاز  باشند. در این زمینه توصیه می

طور ساالنه در اختیار مسئوالن ورزش  ورزش کشور به

وجودآمده در ارزش  کشور قرار گیرد تا نوسانات احتمالی به

-مدت تأثیر منفی بر اجرای برنامه ریال، حداقل در کوتاه

اشد. از دیگر های ورزش قهرمانی کشور نداشته ب

های اخیر بر توسعۀ ورزش قهرمانی تهدیدهایی که در سال

گرایی بسیاری از  گذار بوده است، موضوع نتیجه تأثیر

ها و نهادهای ورزشی است. وجود چنین تفکری فدراسیون

های در بین مسئوالن ورزش کشور مانع از پرورش چهره

است.  نام شده سازی برای قهرمانان صاحب جدید و پشتوانه

اش که چنانچه یک قهرمان برجسته دورۀ قهرمانی طوری به

ای ها جایگزین شایستهرسد، متأسفانه سالبه اتمام می

شود رو توصیه می توان پیدا کرد. ازاینبرای وی نمی

های ورزشی برای مسئوالن ورزش قهرمانی و فدراسیون

جبران چنین تهدیدی تنها به یک قهرمان خاص در 

مختلف اکتفا نکنند و از جمعیت جوان و  های رقابت

های مختلف استفادۀ بهینه استعدادهای موجود در رشته

منظور جایگزین  ببرند و زمینۀ پرورش قهرمانان جدید به

جای قهرمانان برجستۀ فعلی را داشته باشند.  کردن آنها به

در این زمینه تدوین نظام قهرمانان ملی برای حضور در 

شود. در پایان به مسئوالن ورزش یه میهای ملی توصتیم

های مختلف کشور، کمیتۀ ملی المپیک و فدراسیون

مندی از نتایج پژوهش شود با بهره ورزشی توصیه می

آمده استفادۀ  دست های بهحاضر از نقاط قوت و فرصت

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

 کنند. فرصت برای توسعۀ ورزش تبدیل
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