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 مقدمه

المپیک نه یک رویداد صرف ورزشی، بلکه   يهايباز

 ورزشی يهاتیجنبش وسیع اجتماعی است که به مدد فعال

 کیالمپ .)3( شودیم یالمللنیتعالی انسان و تفاهم ب سبب

 نیبا تدو ردوکوبرتنیتوسط پ يالدیم 1894در سال  نینو

 يهايباز يو برگزار یالمللنیب ،یآموزش ،یاخالق اهداف

 ۀتیکم ياریهم ۀجیجنبش نت نیا شد. ایاح کیالمپ

 ،یورزش یالمللنیب يهاونیفدراس ک،یالمپ یالمللنیب

 يهاافراد و سازمان گریو د ک،یالمپ یمل يهاتهیکم

 يهايو باز کیآرمان المپ جیاست که خواهان ترو يهمفکر

وزارت ورزش و  يهاتالش ۀآنجا که هم از. )7( اندآن

 تیدر هر کشور متمرکز بر موفق یورزش يهاونیفدراس

و  هاتیموفق روازاین ،است کیدر المپ یمل يهامیت

گاه جلوه توانیرا م یورزش ۀهر رشت یکیالمپ يهامدال

ه در آن کشور گرفتانجام یورزش يهاکوشش وها تالش

است  کیمسابقات المپ یورزش يهااوج رقابت ۀنقط. دانست

سراسر جهان به مبارزه  یشاز نخبگان ورز ینیکه در آن گلچ

هر ورزشکار  يآرمان و آرزو کی. کسب مدال المپپردازندیم

 تیموفق نکهیهر کشور است. ضمن ا يبزرگ برا يو افتخار

 یطور کلبه کیالمپ يهاکشور در رقابت کیورزشکاران 

 یو اعتبار آن کشور در سطح جهان گاهیجا ةکنندتیتقو

هستند و  کیبه کسب مدال المپ لیکشورها ما ۀاست. هم

که براساس آن  یشاخص ۀ. ارائکنندیتالش م نهیزم نیدر ا

 ینیبشیپ یرا به شکل علم کیالمپ يهابتوان کسب مدال

 تیکشورها ارزشمند و حائز اهم ۀهم يبرا تواندید، مکر

و انجام  قیمستلزم تحق یشاخص نیدادن چن تباشد. به دس

 تیاولو کیبه  یورزش مل ).9است ( یعلم يهاپژوهش

در این  حضور ).20( تاس شده لیدر جهان تبد یاسیس

 سراسر در ياورزشکاران حرفه ۀابررویداد ورزشی براي هم

 يهایستگیشا دادن نشان براي عرصه بهترین ۀمثاببه جهان

 یا تیم یک دستیابی دیگر، طرف از. شودیم محسوب خود

 برايفقط نه بزرگ موفقیتی ۀمثاببه مدال، به ورزشکار

کشور قهرمان  ملی سرود و پرچم اهتزاز بلکه تیم یا ورزشکار

عنوان کسب وجهه، اعتبار و غرور ملی براي مردم و کشور به

و عمده در  اساسی عامل هفت. شودیقهرمان نیز محسوب م

 اند از:عبارت یاتیح یسازمان ورزش ای میت کی تیموفق

 ت،یاهداف، خالق ،ینات مالافراد گروه، امکا زشیانگ ،يرهبر

در  شرویپ ي). امروزه در کشورها16ساختار و مهارت (

 يرو ژهیون راه بهی. در اشودیدنبال م هايگذارورزش، هدف

تا در ابتدا  شودیم يشتریب يگذارهیسرما ،یمنابع انسان

را  یاز منابع مال يریگبهره يمتخصص برا یمنابع انسان

 تیریخوب با مد یسو، منابع انسان گریداشته باشند، از د

است  یتیاردو فعال ).13( دهندیخوب خودشان را نشان م

و با  گروهیصورت به کههدفمند  و مندنظام افته،یسازمان

 یطیدر مح یمرب تیتحت نظارت و هدا ن،یمع يهابرنامه

. )2( دشویروزمره برگزار م يهاتیفعال ةخارج از محدود

 يدر اردوها یورزش يهاکاروان یو منطق حیصح تیریمد

با آرامش  هامیکه ت شودیداخل و خارج کشور، سبب م

اما  ،ابندیحضور  یورزش يهاخاطر و حداکثر توان در رقابت

 میبر عملکرد ت حیبدون تجربه و ناصح تیریدر مقابل مد

 یآمادگ ياردوها. گذاردیم ریناپذو گاه جبران یمنف ریتأث

ورزشکاران  شتریهرچه ب یآمادگ ورمنظبهمعموالً  یداخل

به اهداف بلندمدت و  یابیو دست یهماهنگ يو برا یمل

که در آن  یداخل يالبته اردوها ،شودیم برگزارمدت کوتاه

 ،کندیم دایپ رییتغ ییوهواآب طیاردوها شهرها و شرا

و  کرده بهرا تجر یمختلف طیورزشکاران شرا شودموجب می

 ياردوها. ندکنمسابقات کسب  يالزم را برا یآمادگ

به دو هدف برگزار  یابیدست يبرا شتریب يمرزبرون

 :ندشویم

 ملی و هايتیم آمادگی براي فقط آمادگی اردوهاي.1
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و شرکت در مسابقات که در کنار  یآمادگ ياردوها.2

 یاعضا و کادر فن ۀو کسب تجرب شرفتیاردوها باعث پ

 .ندشویم یمل يهامیت

  سرپرست اردو فیوظا

 ورزشکاران و مربیان مربوطه، فدراسیون با هماهنگی.1

 .ملی هايتیم اردوهاي مطلوب اجراي براي

 تیأورزش و ه ۀمربوط ۀتیکم يگزارش برا یۀته.2

اردو و مسائل و  ياجرا ةاز نحو ونیفدراس ۀسیرئ

 ی.مشکالت احتمال

 یکسب آمادگ يبرا یمل میت اردويکه یدرصورت.3

دارد تا  فهیسرپرست وظ ،دشوبرگزار  کیمسابقات المپ

در تماس باشد و ضمن  کیالمپ یمل ۀتیکم نبا مسئوال

 ۀتیبازرس کم اریگزارش کامل اردوها را در اخت يهمکار

 .)5( قرار دهد کیالمپ یمل

 يهاستمیس يهامؤلفه شتریدر ب ياحرفه ورزش

قرار  یبحران تیدر وضع ینرم و سخت مورد بررس یبانیپشت

بخش  نیا يرو شیپ یفراوان داتیدارد و نقاط ضعف و تهد

کشور  یورزش قهرمان يدهایتهد. )1از ورزش قرار دارد (

 يبا ارزها سهیدر مقا یمل یاند از کاهش ارزش پولعبارت

توجه  ،یورزش يهاونیفدراس ۀبر بودج یمنف ریخارج و تأث

و  ییو کارا يآورمدال يورزش کشور برا رانیاز مد ياریبس

در  یعدم اقبال بخش خصوص ،یبه اثربخش یتوجهبی

 نیقوان نبود ،یورزش يهااز رشته ياریدر بس يگذارهیسرما

وجود  ،یورزش قهرمان ةدر حوز یمال انیاز حام یتیحما

عدم حضور  يبرا یورزش يهاونیاز فدراس یدر برخ نیقوان

عدم تعهد  ،یالمللنیب يهادر رقابت یبانوان با پوشش اسالم

ورزش کشور،  نمسئوال یبرخ نیجامع در ب ۀبرنام يبه اجرا

 يهایکرس دست دادن و از هاخانواده یبرخ يضعف اقتصاد

 ةانداز .)10ی (و جهان ییایآس يهاونیمختلف در کنفدراس

 يعوامل برا نیترمهم يو قدرت اقتصاد تیجمع

                                                           
1 . De Bosscher 

عنوان به یمال منابع .)20( کشور است یکیالمپ يدستاوردها

 کیدر حرکت  يادیز اریبس ریمهم، تأث یعامل سازمان

 قدقیطور منابع با برنامه و به نیا کهیسازمان دارد و هنگام

 کندیآسان م اریبه اهداف را بس یابید، دستشومصرف 

 يهامیت يسازآماده يشده براداده صیتخص ۀبودج ).19(

از سه منبع وزارت ورزش،  کیکننده در المپشرکت یورزش

 .شودیم نیمربوطه تأم يهاونیو فدراس کیالمپ یمل ۀتیکم

از  يفرد یمال تی) حما1392( و همکاران يسجاد

و  یمال تیرا نسبت به حما ییورزشکاران و کادر اجرا

 ترتیبااهم هاونیبودجه به ورزش و فدراس صیتخص

و  یمشکالت مال توانیامر را م نیا لدلی کهاند دانسته

ورزشکاران دانست. البته در  فیضع ياقتصاد طیشرا

از قهرمانان و  تیحما ندوقص يبا همکار ریاخ يهاسال

رفع  يادیمشکالت تا حدود ز نیا ،هاونیفدراس يریگیپ

قهرمانان  شتریب نکهیبا توجه به ا ن،یشده است. همچن

 ياقتصاد طیشرا تیاهم ،دهندیم لیرا جوانان تشک یورزش

 تواندیم ينقد يهاو پاداش یمال يهاکمک ن،یسن نیدر ا

و  1. دي بوسچر)8( آورد وجودرا در آنان به يادیز ةزیانگ

 تینشان دادند که حما یپژوهش ی) ط2010(همکاران 

 یمل يهاشرکت ورزشکاران در رقابت زانیم شیافزا ،یمال

 یورزش يهادر رشته یعلم يهارشد پژوهش ،یالمللنیو ب

عوامل  نیترقهرمانان را از مهم یشغل نیو تضم تیو حما

). مطالعه گرین 15( دانستند یالمللنیب يهاورزش یتیموفق

انتخاب  ندایرا تعامل سه فر یورزش قهرمان ۀوسع) ت2008(

 ،يورزش نخبه، حفظ و نگهدار ستمیو ورود ورزشکار به س

 هر). 17( داندیورزشکار م شرفتیرشد و پ تینهادر و 

 ر،یدهنده، مدسازمان يهانقش يبرا کیالمپ یمل ۀتیکم

ورزشکار  ،یکارمند، مرب ز،یربرنامه ،یمنابع مال ةکنندنیتأم

 دیبه مردم است. شا یصرفاً متک یو متخصصان طب ورزش

ورزشکاران و  کیالمپ یمل ۀتیکم کیمنابع  نیترباارزش
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وزارت ورزش  ران،یحال حاضر در ا در. )3( آنان باشد یۀروح

 يهاونیو فدراس کیو پارالمپ کیالمپ یمل ۀتیو جوانان، کم

نهادها  نیاز ا کیند. هراقهرمانی ورزشاندرکار دست یورزش

به  حیصح يکارها و انجام کارها حصحی انجاممنظور به

دارند. مشخص است که  ازیاهداف مشخص و برنامه مدون ن

دارد و اساس و  ياریبس تینهادها اهم نیدر ا يزیربرنامه

 کهی. درصورتشودیم محسوبدر آنها  تیریشالوده مد

 به توجه بدون و مستقلطور مذکور به ياز نهادها کیهر

کشور به  یکالن ورزش قهرمان يو راهبردها هااستیس

چارچوب  در). 13( خود بپردازند يبرا يزیربرنامه

نظران و صاحب هاونیفدراس يورزش، رؤسا یالتیتشک

و متخصصان آن  یعال رانمدیعنوان به یورزش يهارشته

رو ازاینآن رشته دارند.  شرفتیدر روند پ یرشته نقش اساس

 هانظر ات،یمطلوب از تجرب يریگهر اندازه با استفاده و بهره

 کتحر قیو دق یعلم ۀافراد و مطالع نیا يهاشنهادیو پ

 ).8( خواهد آمد دستبه يترحاصل مناسب شکبیشود، 

 یبررس«با عنوان  یقی) در تحق1391و همکاران ( انیمشتاق

در مسابقات  رانیورزش ا یبر ناکام یعوامل مؤثر منابع انسان

کارشناسان و  ران،یپکن از تجارب مد 2008 کیالمپ

 یو کادر فن انیمرب يریکارگعوامل عدم به ،»ورزشکاران

 ران،یبودن مد یرورزشیمد، غاناکار تیریمد سته،یشا

و  یمخصوصاً کشت« ونیچند فدراس يمداناکار

عملکرد  و ،رانیاز مد ياریچندشغله بودن بس ،»يبرداروزنه

بسکتبال و تکواندو و عدم تعامل  يهاونیمناسب فدراس

 یدسترس دیترد. بیدکردن یرا بررس نابا متخصص رانیمد

است و در  يبهتر ضرور ناتیتمر يبه امکانات بهتر برا

گرفتن از  یشیوجود ندارد، پ یامکانات نیکه چن ییاهاج

 يهاستمیس. )13( شودیسخت و دشوار م اریبس گرانید

 هارساختیامکانات و ز ای ياسخت ورزش حرفه یبانیپشت

و  یامکانات بهداشت سات،یشامل تأس عمومی بخش دو در

 يشامل فضاها یو بخش اختصاص یو خدمات یامکانات رفاه

شدند. مطالعات نشان  یبررس دهیروباز و سرپوش یورزش

 يو پاسخگو ناسبموجود، م ياماکن و فضاها دهدیم

کشور  گیمسابقات ل يو برگزار ياورزش حرفه يازهاین

انداز چشم يمناسب در راستا یورزش يفضاها دیو با ستین

و  ودش یسامانده ياورزش حرفه ژهیوورزش، به ۀعرص

داخل در بخش ورزش  دیتول یورزش زاتی. تجهدیفراهم آ

 یورزش ۀچند رشت ازیمورد ن لیوسا یبه برخ ياحرفه

 توانیم. )1ندارند ( زین یمطلوب تیفیاست که ک محدود

که مسئوالن آن  ستین یورزش ۀرشت چیه باًیگفت که تقر

 التیتسه ۀنیآن ورزش در زم يازهاین ۀباشند هم یمدع

سجادي و همکاران  .)12( برآورده شده است یبخش قهرمان

بر موفقیت کاروان  مؤثر) در پژوهش خود عوامل 1392(

گوانجو را منابع  2010ي آسیایی هايبازورزشی ایران در 

ي، تسهیالتی، مالی، انسانی و مدیریتی ورافنمادي، 

عامل ذکر شد که وجود  نیترمهمدانستند، که منابع مادي 

ارکاتی از مکان مناسب براي اسکان در مدت اردوهاي تد

عوامل منابع مادي و نزدیکی محل تمرین و محل  نیترمهم

زندگی ورزشکاران در طول برگزاري اردوها و دسترسی به 

ي مجهز مربوط به رشتۀ هامکاني تخصصی و هاباشگاه

مهم  عوامل گریدیۀ مناسب از و تغذورزشی براي ورزشکاران 

) 1394( پوريپژوهش جواد جینتا). 8( منابع مادي بود

و روشن نبودن  کیاستراتژ ۀنشان داد که فقدان برنام

مناسب و  یفقدان منابع انسان ،هايریگو جهت هااستیس

نبود نظارت و  ران،یمد عیسر ییجاهو تحول و جاب رییتغ

 يگذارهیدولت و عدم سرما یبه منابع مال یوابستگ ،یابیارز

در  یمنابع مال سبمنا صیعدم تخص ،یبخش خصوص

 نقوانی وجود متناسب،صورت متنوع به يهابخش

 التیساختار و تشک تیعدم مطلوب ،يناهماهنگ و مواز

 ندایو فر یابیورزش، نامطلوب بودن نظام استعداد یفعل

 یاتیو عمل یکیتاکت ،مدتانیم ۀو نبود برنام یورزش قهرمان

 کشور یورزش قهرمان تیریمد يروشیپ يهااز اهم چالش
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) در پژوهشی با 1394همکاران ( چیان وکوزه.)4( است

 کشتی عملکرد نوسان عوامل يبندرتبه و شناسایی«عنوان 

 و مدیریت نشان دادند حیطۀ» المپیک يهايباز در ایران

کشتی  نتایج نوسان در حیطه نیترعنوان مهمبه يزیربرنامه

 مسائل يهامؤلفه و دارد نقش المپیک يهايباز در ایران

 و پرورش کشف رسانه، و عمومی روابط آموزشی، و علمی

 در ورزشی رویدادهاي و مدیریت شایستگی استعداد،

که در  ی. عوامل متنوع)11دارند ( قرار بعدي يهاتیاولو

 ریتأث کیمدال المپ عیکشورها در جدول توز تیموفق

 رینظ ییهااستیس ،يدئولوژیا ا،یاز جمله جغراف ،گذارندیم

ورزش  يمدال، ارتقاة دوارکنندیام يهاتمرکز بر ورزش

 یقی) در تحق2016و همکاران ( 1زونیتر). 20( بانوان است

 نیا تیو وضع تیو ظرف یمنابع سازمان یبررس«با عنوان 

عوامل مؤثر در ورزش  ییبه شناسا »منابع در ورزش کشورها

امکانات  ينشان داد فاکتورها جینتا .پرداختند ياحرفه

 یبانیپشت ان،یو پرورش، مربآموزش  ،یو رقابت یآموزش

 یبانی، مشارکت جوانان، پشتیالمللنیب يهارقابت ،یعلم

درخشان  ياستعدادها عۀو توس ییدولت و سازمان و شناسا

ورزشکاران  تیموفق ینیبشیپ يبرا یعوامل توانندیم

 عوامل )2014همکاران ( و 2توپچی .)23( کشورها باشند

 المپیک يهايباز در کشتی ملی تیم در موفقیت تأثیرگذار

 عوامل ترتیب امکانات،به و کردند بررسی را لندن 2012

عنوان به را مدیریتی عوامل و روانی عوامل فیزیولوژیکی،

کیفیت داراي .)22کردند ( موفقیت عنوان عوامل نیترمهم

ی ممکن نیست. آسانبهارزش ذهنی است که تشریح آن 

ي یک فراورده یا نوعی هایژگیوکیفیت به معناي شناسایی 

ي مشتري را در سطح قابل هاخواستهي که اگونهبهخدمت 

؛ در این صورت کیفیت شودیمقبولی برآورده کند، تعبیر 

ي و سنجش است. ریگاندازهنوعی ارزش عینی دارد که قابل 

مشخص  کنندگانعرضهسنجش این توافق بین مشتري و 

                                                           
1 Truyens 

 بعضاًیی که هاپژوهش). گفتنی است با وجود 21( دشویم

ي ملی ایران هامیتدر مورد عوامل موفقیت و عدم موفقیت 

ي هايبازی همچون المپیک و المللنیبدر رویدادهاي 

پژوهشی در  تاکنوناست، اما  هجهانی و آسیایی انجام گرفت

ي ملی هامیتي سازآمادهمورد چگونگی کیفیت اردوهاي 

هی توجابل ی که از اهمیت قالمللنیببراي رویدادهاي 

بر نو برخوردار باشد، صورت نگرفته است، بنابراین عالوه

بودن موضوع پژوهش، اهمیت دیگر این تحقیق در این است 

ي ملی هامیتي سازآمادهکه با مشخص شدن اینکه اردوهاي 

 ای تا چه حد از کیفیت مطلوب عوامل تأثیرگذار برخوردارند

رزش قهرمانی اند، راهکارهاي پیشنهادي در ودچار ضعف

 هاونیفدراسکشور از دیدگاه افراد متخصص ورزش (رؤساي 

ي مرتبط (کمیتۀ هاسازمانو...) و همچنین  نظرانصاحبو 

) ارائه و از آن در هاونیفدراسملی المپیک، وزارت ورزش، و 

ي المپیک آتی هايباز ژهیوبهبهبود پیشرفت ورزش کشور 

 استفاده شود.

 
 ی پژوهششناسروش

پیمایشی است که به -ي علیهاپژوهشاین پژوهش از 

روش میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماري این پژوهش شامل 

 2 یانتخاب یمل يهامیو سرپرستان ت انیورزشکاران، مرب

 یمیورزش ت 2و  ي)راندازیو ت یکشت( يورزش انفراد

 دادیرو يبرا یآمادگ يدر اردوها حاضر )و بسکتبال بالیوال(

شمار صورت تمامبه يریگ. روش نمونهبودند ویتوک کیالمپ

 قیتحق نیا يریگاندازه ابزار .دشدن انتخاب نفر 150

با استخراج عوامل کلیدي و مؤثر ساخته محقق ياپرسشنامه

یی که با مربیان و بازیکنان مربوط به هر رشتۀ هامصاحبه از

و کمیتۀ ملی المپیک و  هاونیفدراسورزشی و مسئوالن 

گذشته مشابه  قاتتحقی اقتباس ارت ورزش و همچنینوز

در ادامه براي ارزیابی روایی صوري و  .ي شدآورجمع

2 .Toupchi 
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مرتبط قرار گرفت تا از  نظرانصاحبمحتوایی آن در اختیار 

 ییایپامنظور تعیین استفاده شود. به آنهانظرهاي اصالحی 

نفر  30 نیپرسشنامه ب لیو تکم عیبعد از توز ق،یابزار تحق

) α=82/0%( خکرونبا يآلفا ۀبا محاسب قیتحق يهااز نمونه

. پرسشنامه شامل مطلوب و مناسب بوده استحاصل شد که 

 سؤال 5شناختی با دو بخش بود؛ بخش اول عوامل جمعیت

(سن، تحصیالت، سابقۀ اجرایی در اردوهاي ورزشی، تعداد 

حضور در اردوهاي آمادگی المپیک و سابقۀ اعزام به 

 5که  هگوی 41صورت بهاي ورزشی) و بخش دوم رویداده

 6( ی)، عوامل مالهیگو 7( يافزارعوامل سخت اخصش

) هیگو 7( یتیری)، عوامل مدهیگو 17( ی)، عوامل انسانهیگو

 کرتیل یارزش 5 فی) در قالب طهیگو 4( یو عوامل اطالعات

افراد  نیو در ب دیسنجیرا م (از خیلی کم تا خیلی زیاد)

 عیتوز بودننرمال  منظور تعیینبه .شد عیتوز قینمونه تحق

) استفاده  P≤/05( رنوفیلموگروف اسموک آزمون ازها داده

 یعوامل مؤثر از آزمون ت يهاداده لیتحل منظوربهشد. 

عوامل مؤثر  يبندتیاولو منظوربه نیو همچن يانمونهتک

 شد. استفاده 23 ۀنسخ SPSS افزاراز نرم دمنیاز آزمون فر

 

 ي پژوهشهاافتهی

 برحسب يآمار يهانمونه یشناختتیجمع يهایژگیو

و  کیالمپدر  تعداد حضور ،ییاجرا ۀسابق الت،یسن، تحص

سال و میانگین  30نشان داد که میانگین سن  تیمسئول

درصد از  7/53. همچنین استسال  10سابقۀ اجرایی 

 1/71بار در المپیک حضور داشتند و  1ي آماري هانمونه

درصد آنها داراي  8/38ي آماري ورزشکار و هانمونهدرصد از 

ي رهایمتغ. آمار توصیفی ندمدرك تحصیلی لیسانس هست

مربوط  نیانگیم نیباالترتحقیق به این صورت نشان داد که 

 نیترنییپاو  49/3±59/0 نیانگیبا م یبه عوامل انسان

 46/2±98/0 نیانگیبا م یمربوط به عوامل مال نیانگیم

و میانگین  32/3±78/0ي افزارسختمیانگین عوامل  ،است

و میانگین عوامل اطالعاتی  90/2±59/0عوامل مدیریتی 

کیفیت اردوهاي ورزشی  نیانگیم و 79/0±32/3

 .است 63/0±17/3

ي عوامل رهایمتغدر ادامه، هر کدام از خرده

ر کیفیت دي، مالی، انسانی، مدیریتی و اطالعاتی افزارسخت

لمپیک ي ملی براي اهامیتي سازآمادهبرگزاري اردوهاي 

ن بود یعیطب یبررس يراشود، بتوکیو بررسی می 2020

 فولموگروف اسمیرنواز آزمون ک قیتحق يرهایمتغ عیتوز

(K-S) نرمال  ياز لحاظ آمار هاعیاستفاده شد. تمام توز

 ).P≤ %5( ندهست

ها، از داده عیبودن توز یعیتوجه به طب با 1در جدول 

ي عامل رهایمتغی خردهبررس يبرا يانمونهتک یآزمون ت

علت ، به1 جدول جیتوجه به نتا . بااستفاده شد يافزارسخت

 يداربودن سطح معنا داراو معن 3از  نیانگیباال بودن م

 ياردوها يافزارعوامل سخت تیفیگفت که ک توانیم

 ر استمناسب برخوردا تیاز وضع یمل يهامیت يسازآماده

)1%=P ،46/4=t .(يافزارعوامل سخت نیاز ب نیهمچن 

و محل  نیمحل تمر یکینزد«مربوط به  نیانگیم نیباالتر

 استفاده از«مربوط به  نیانگیم نیترنییو پا »یزندگ

 يهااهوجود خوابگ«و » به روز در اردو يهايوراامکانات و فن

 .بود» مناسب و راحت

ها، از داده عیبودن توز یعیتوجه به طب با 2در جدول 

ي عامل رهایمتغخرده یبررس يبرا يانمونهتک یآزمون ت

 نییعلت پابه ،2 جدول جیتوجه به نتا با .استفاده شد مالی

 توانیم يداربودن سطح معنا دارو معنا 3از  نیانگیبودن م

 يهامیت يسازآماده ياردوها یعوامل مال تیفیگفت که ک

). P، 43/5-=t=%1( برخوردار است ینامناسب تیاز وضع یمل

مربوط به  نیانگیم نیباالتر یعوامل مال نیاز ب نیهمچن

مناسب در  ۀبودج صیو تخص حیصح یمال يزیربرنامه«

 افتیدر«مربوط به  نیانگیم نیترنییو پا» اردو يبرگزار

د.بو »کیالمپ یمل ۀتیبودجه مناسب از کم
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 يافزارسختعامل  يرهایمتغخرده يانمونه. نتایج آزمون تی تک1 جدول
 آماره

 متغیر
 میانگین

میانگین 
 آماري

درجۀ 
 T آزادي

سطح 
 معناداري

 01/0 46/4 120 3 32/3 يافزارسختعوامل 
 1 0   00/3 در اردو روزبه يهايورافناستفاده از امکانات و 

 69/0 38/0   04/3 وجود مکان مناسب براي اسکان در مدت اردو
 0 76/5   64/3 نزدیکی محل تمرین و محل زندگی

 0 4/5   48/6 ورزشی ۀخاص هر رشت يافزارهانرماستفاده از تجهیزات الکترونیکی 
 0 12/6   59/3  تیفیباکمناسب و  ۀتغذی

 0 2/5   46/3 دسترسی به اماکن مجهز و مناسب 
 1 0   00/3 مناسب و راحت  يهاخوابگاهوجود 

 
 عامل مالی يرهایمتغبراي بررسی خرده يانمونهنتایج آزمون تی تک .2جدول 

 آماره
 متغیر

 میانگین
میانگین 

 آماري
درجۀ 
 T آزادي

سطح 
 معناداري

 01/0 -43/5 120 3 46/2 مالیعوامل 
 0 -63/5   47/2 ي کافی و مناسبگذارهیسرما

 0 -61/8   31/2 آورانمدالپاداش نقدي مناسب به 
 0 4/  1   96/2 ي مالی صحیح و تخصیص بودجۀ مناسب در زیربرنامه

 88/0 -14/0    برگزاري اردو
 0 -62/4   46/2 ونیفدراسدریافت بودجۀ مناسب از 

 0 -3/10   17/2 مناسب از کمیتۀ ملی المپیکدریافت بودجۀ 
 0 -5   37/2 استفاده از حامیان مالی قوي براي برگزاري اردو

 
ها، از داده عیبودن توز یعیتوجه به طببا  3در جدول 

ي عامل رهایمتغی خردهبررس يبرا يانمونهتک یآزمون ت

علت باال ، به3جدول  جیتوجه به نتا با .استفاده شد انسانی

 توانیم يداربودن سطح معنا دارو معنا 3از  نیانگیبودن م

 يهامیت يسازآماده ياردوها یعوامل انسان تیفیگفت که ک

). P ،11/9=t=%1( برخوردار است یمناسب تیاز وضع یمل

ه مربوط ب نیانگیم نیباالتر یعوامل انسان نیاز ب نیهمچن

در  جادشدهیا يخودباور یۀروح جادیاردو در ا شنق«

ه از استفاد «مربوط به  نیانگیم نیترنییو پا» ورزشکاران

 .بود»  شناس در اردومشاوران روان

ها، از داده عیبودن توز یعیتوجه به طب با 4در جدول 

ي عامل رهایمتغخرده یبررس يبرا يانمونهتک یآزمون ت

علت به ،4 جدول جیتوجه به نتا با .استفاده شد مدیریتی

 تیفیگفت که ک توانیم ،يدارنبودن سطح معنا دارمعنا

 در یمل يهامیت يسازآماده ياردوها یتیریعوامل مد

از  نی. همچن)P ،4/1-=t=%16( قرار دارد یمتوسط تیوضع

نظارت و « مربوط به  نیانگیم نیباالتر یتیریعوامل مد نیب

و » اردو يدر برگزار هاونیمناسب فدراس تیریمد

کشور در  ینقش مقامات عال«مربوط به  نیانگیم نیترنییپا

 د.بو» بهتر اردو يو برگزار میت تیموفق
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 عامل انسانی يرهایمتغبراي بررسی خرده يانمونه. نتایج آزمون تی تک3 جدول
 آماره

 متغیر
 میانگین

میانگین 
 آماري

درجۀ 
 T آزادي

سطح 
 معناداري

 01/0 11/9 120 3 49/3 عوامل انسانی
 0 27/11   36/3 عملکرد مناسب کادر فنی 

 0 69/14   99/3 فراهم بودن زمینۀ تالش و انگیزة فردي ورزشکاران
 0 24/15   16/4 نقش اردو در برانگیختن تعصب و غیرت ملی در بین ورزشکاران

 0 22/5   24/4 در ورزشکاران جادشدهیاخودباوري  ۀنقش اردو در ایجاد روحی
 12/0 54/1   52/3 استفاده از مربیان مجرب بدنساز در اردو

 0 23/11   19/3 استفاده از مربیان مجرب خارجی در اردو
 0 5/15   85/3 استفاده از کادر فنی مجرب و متخصص در اردو

 45/0 -75/0   14/4 حضور مستمر و مکرر ورزشکاران در اردوها
 0 6   94/2 از پیشکسوتان و قهرمانان گذشته در اردو يریگبهره

 0 -57/8   42/3 زهیباانگفرصت دادن به ورزشکاران جوان و 
 0 37/4   24/2 شناس در اردون روانااستفاده از مشاور

 003/0 01/3   49/3 ورزشکاران در اردو یدگیدبیآس موقعبهوجود کادر پزشکی مجرب و درمان 
 0 9/3   30/3 مربیان و عدم تعویض مکرر آنان در طول اردو ثبات

 8/0 25/0   31/3 استعدادیابی شایسته براي حضور ورزشکاران در اردو
 0 65/4   03/3 ن تغذیه در اردوااستفاده از مشاور

     51/3 تربیت بدنی در اردو ۀرشت ةکردلیتحصاز کارشناسان و مربیان  يریگبهره
 

 عامل مدیریتی يرهایمتغبراي بررسی خرده يانمونهنتایج آزمون تی تک. 4جدول 
 آماره

 متغیر
 میانگین

میانگین 
 آماري

درجۀ 
 T آزادي

سطح 
 معناداري

 16/0 -40/1 120 3 90/2 یریتیعوامل مد
 13/0 5/1   15/3 در برگزاري اردو باتجربهاستفاده از مدیران موفق  و 

 78/0 -27/0   97/2 مناسبشرکت در مسابقات تدارکاتی 
 0 -21/5   43/2 و برگزاري بهتر اردو میتنقش نهادهاي دولتی در موفقیت 

 0 -54/6   30/2 و برگزاري بهتر اردو میتنقش مقامات عالی کشور در موفقیت 
 0 -13/5   53/2 و برگزاري بهتر اردو میتنقش نهادهاي عمومی در موفقیت 

 59/0 53/0   04/3 ملی المپیک در برگزاري اردو ۀکمیتنظارت و مدیریت مناسب 
 0 5   46/3 در برگزاري اردو هاونیفدراسنظارت و مدیریت مناسب 

 001/0 45/3   31/3 مدیریت مناسب وزارت ورزش و جوانان در برگزاري اردو

 

ها، از داده عیبودن توز یعیتوجه به طب با 5در جدول 

ي عامل رهایمتغی خردهبررس يبرا يانمونهتک یآزمون ت

علت باال ، به5جدول  جیتوجه به نتا با .استفاده شد اطالعاتی

 توانیم يداربودن سطح معنا دارو معنا 3از  نیانگیبودن م

 يسازآماده ياردوها یعوامل اطالعات تیفیگفت که ک

، P=%1( وردار استبرخ یمناسب تیاز وضع یمل يهامیت

42/4=t.( نیانگیم نیباالتر یعوامل انسان نیاز ب نیهمچن 

روز و کامل ورزشکاران به اطالعات به یدسترس«مربوط به 

حضور «مربوط به  نیانگیم نیترنییو پا» خود ياز رقبا

 ود.ب» مستمر خبرنگاران در اردو
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 عامل اطالعاتی يرهایمتغبراي بررسی خرده يانمونه. نتایج آزمون تی تک5جدول 

 آماره
 متغیر

 میانگین
میانگین 

 آماري
درجۀ 
 T آزادي

سطح 
 معناداري

 16/0 42/4 120 3 32/3 اطالعاتیعوامل 
 0 92/8   80/3 و کامل از رقباي خود روزبهدسترسی ورزشکاران به اطالعات 

 0 76/5   55/3 ورزشی يهارسانهحمایت مطلوب 
 17/0 -37/1   88/2 حضور مستمر خبرنگاران در اردو

تلویزیونی و رادیویی ورزشی درزمان برگزاري اردو و  يهابرنامهتهیه و پخش 
 تیم  تیدر موفقنقش آن 

04/3   4/0 68/0 

 

عوامل  يبندتیاولو يبرا دمنیآزمون فر ازدر ادامه، 

استفاده  یمل يهامیت يسازآماده ياردوها تیفیمؤثر بر ک

 يسازآماده ياردوها تیفیثر بر کؤعوامل م نیب شد.

 تیاولو نیباالتر .وجود دارد يدارمعنا تیاولو یمل يهامیت

بعد از آن و  94/3با میانگین رتبۀ  یمربوط به عوامل انسان

، عوامل 71/3ي با میانگین رتبۀ افزارسختترتیب عوامل به

، عوامل مدیریتی با میانگین 58/3میانگین رتبۀ اطالعاتی با 

با  یمربوط به عوامل مال تیاولو نیترنییپاو  33/2رتبۀ 

 .است 44/1میانگین 

 يریگجهینتبحث و 

منظور بررسی کیفیت ي پژوهش، بههاافتهبر پایۀ ی

ي ملی براي المپیک هامیتي سازآمادهبرگزاري اردوهاي 

ي، مالی، انسانی، مدیریتی افزارسختعامل  5توکیو،  2020

و اطالعاتی شناسایی شدند که عامل انسانی و عامل 

ي از وضعیت مناسب و عامل اطالعاتی از وضعیت افزارسخت

نسبتاً مناسب و عامل مدیریتی از وضعیت نسبتاً نامناسب و 

 . عامل انسانیاستعامل مالی از وضعیت ضعیفی برخوردار 

ي سازآمادهر برگزاري اردوهاي سطح کیفیت د باالترین

 نظرانصاحبي ملی براي المپیک توکیو را از دیدگاه هامیت

 نیانگیم نیباالتر یعوامل انسان نیاز بداشت. همچنین، 

 جادشدهیا يخودباور یۀروح جادیاردو در ا شنق«مربوط به 

استفاده از «مربوط به  نیانگیم نیترنییو پا »در ورزشکاران

. از آنجا که وجود بود» در اردو شناسروان نامشاور

کمک بهتري به بهبود عملکرد  تواندیمشناس روان

ي و چه در زمان مسابقات سازآمادهورزشکاران چه در زمان 

 رییتغحائز اهمیت باشد. در مورد  تواندیمکند، این عامل 

نامطلوب بودن نظام ) به 1394پور (عوامل انسانی جوادي

اشاره کرده که با  یورزش قهرمان ندایو فر یابیاستعداد

متغیر استعدادیابی شایسته براي انتخاب ورزشکاران خرده

در جامعۀ  توانیم)؛ دلیل این ناهمسویی را 4ناهمسوست (

آماري این دو پژوهش دانست، زیرا در این پژوهش نمونۀ 

، اما در استآماري شامل مدیران و خبرگان ورزش قهرمانی 

آماري از بین ورزشکاران و مربیان و پژوهش حاضر نمونۀ 

. همچنین تحقیق مشتاقیان و همکاران ندسرپرستان هست

 سته،یشا یو کادر فن انیمرب نگرفتن کاربه) که 1391(

 یرورزشیغ ،یورزشکاران بر ناکام ریمد، تأثاناکار تیریمد

را علل ناکامی  ونیچند فدراس يمداناکار ران،یبودن مد

 باپکن شناسایی کرد،  2008ایران در مسابقات المپیک 

ی همخوانعوامل انسانی و مدیریتی تحقیق حاضر  تیاهم

ي افزارسختي پژوهش، عامل هاافته). با توجه به ی15دارد (

ي سازآمادهدومین سطح از کیفیت برگزاري اردوهاي 

 نیهمچن .توکیو را دارد 2020ي ملی براي المپیک هامیت

مربوط به  نیانگیم نیباالتر يافزارعوامل سخت نیاز ب

 نیترنییو پا »یو محل زندگ نیمحل تمر یکینزد«

به روز  يهايورااستفاده از امکانات و فن«مربوط به  نیانگیم

نتایج  .بود» مناسب و راحت يهاوجود خوابگاه«و » در اردو

عوامل ) با 1391تحقیق حاضر با نتایج خدایاري و همکاران (

 یدر مسابقات جهان رانیا یفرنگ یکشت تیمؤثر بر موفق
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ي افزارسختعوامل  ، در مورد اهمیتدانمارك 2009

). توجه به این امر حیاتی است که 6ی دارد (همخوان

ورزشکاران زمانی قادر به حداکثر بازدهی و درخشش در 

که از حداقل امکانات و تجهیزات  دی هستنالمللنیب مجامع

استاندارد جهانی برخوردار باشند، طبیعی است که هر اندازه 

این منابع متناسب با نیازهاي روز باشند، نیروي انسانی از 

این منابع بهرة بیشتري خواهد برد. در تحقیق سجادي و 

ل نزدیکی محل تمرین و مح رمتغی)، خرده1392همکاران (

که با تحقیق حاضر  استزندگی از اهمیت زیادي برخوردار 

ي پژوهش، عامل هاافته). با توجه به ی9( ستهمسو

اطالعاتی سومین سطح از کیفیت برگزاري اردوهاي 

توکیو را دارد.  2020ي ملی براي المپیک هامیتي سازآماده

ي اخیر در ردیف منابع هاسالخصوص در این منابع به

ي ورزشی هاسازمانش هر کشور قرار گرفته و راهبردي ورز

ي عظیمی را در این زمینه هايگذارهیسرماکوچک و بزرگ 

در رویدادهاي مختلف  توانیمکه نتایج آن را  انددادهانجام 

 اطالعاتیعوامل  نیاز ب نیهمچنورزشی مشاهده کرد. 

ورزشکاران به  یدسترس«مربوط به  نیانگیم نیباالتر

 نیانگیم نیترنییو پا »خود يروز و کامل از رقبااطالعات به

، که با بود »حضور مستمر خبرنگاران در اردو«مربوط به 

) از نظر اهمیت وجود 2012( 1تحقیق هاتچیین و روو

ی دارد همخواني دیجیتال در پیشرفت ورزش هارسانه

ی در نقش بسزای هارسانه). در جامعۀ کنونی که 18(

 هارسانه تیفعالپیشرفت ورزش دارند، به هر اندازه که 

ي زیادي هاشرفتیپشاهد  توانیمباشد،  ترقیدقبیشتر و 

ي هاافتهي مختلف ورزشی بود. با توجه به یهاجنبهدر 

پژوهش، عامل مدیریتی چهارمین سطح از کیفیت برگزاري 

 2020ي ملی براي المپیک هامیتي سازآمادهاردوهاي 

 نیباالتر یتیریعوامل مد نیاز ب نیهمچنتوکیو را دارد. 

 هاونیمناسب فدراس تیرینظارت و مد«مربوط به  نیانگیم

                                                           
1 Hutchin  and Rowe 

نقش «مربوط به  نیانگیم نیترنییو پا» اردو يدر برگزار

» بهتر اردو يو برگزار میت تیکشور در موفق یمقامات عال

با در تحقیقی ) 2016و همکاران ( ونزیترد. همچنین بو

 نیا تیو وضع تیو ظرف یمنابع سازمان یبررس«عنوان 

عوامل مؤثر در ورزش  ییبه شناسا »منابع در ورزش کشورها

و  ینشان داد امکانات آموزش جینتا .پرداختند ياحرفه

مشارکت جوانان،  ،یالمللنیب يهارقابت ان،ی، مربیرقابت

 ياستعدادها ۀو توسع ییدولت و سازمان و شناسا یبانیپشت

 تیموفق ینیبشیپ يبرا یعوامل توانندیدرخشان م

که با تحقیق حاضر در مورد  ورزشکاران کشورها باشند

ي افزارسختعوامل مدیریتی و عوامل انسانی و عوامل 

اثرگذار در موفقیت، همچون استفاده از امکانات و 

 یابیاستعداد ، استفاده از مربیان مجرب،روزبهي هايورافن

فرصت دادن به ورزشکاران ، ضور ورزشکارانح يبرا ستهیشا

، شرکت در مسابقات تدارکاتی مناسب، زهیجوان و باانگ

ي هاافته). همچنین با توجه به ی23ی دارد (همخوان

سطح از کیفیت برگزاري  نیترنییپاپژوهش، عامل مالی 

 2020ي ملی براي المپیک هامیتي سازآمادهاردوهاي 

 نیانگیم نیباالتر یعوامل مال نیباز  نیهمچنتوکیو را دارد. 

 ۀبودج صیو تخص حیصح یمال يزیربرنامه«مربوط به 

مربوط به  نیانگیم نیترنییو پا» اردو يمناسب در برگزار

د. بو »کیالمپ یمل ۀتیمناسب از کم ۀبودج افتیدر«

همچنین نتایج تحقیق حاضر در مورد اهمیت منابع مالی 

و برگزاري اردوها با نتایج تحقیق رحیمی  هامیتدر موفقیت 

 روانکا دعملکردر  ارثرگذا ملاعو سیربر« انعنو ) با1386(

 2006سیاییآ يهايدر باز انیرا سالمیا ريجمهو شیورز

» رانشکاو ورز نمربیا ن،شناسارکا ان،مدیر هیدگااز د حهدو

). همچنین با نتایج تحقیق فراهانی و 8( ستهمسو

، به این صورت که در تحقیق ستهمسو) 1395( همکاران

حاضر در بررسی شاخص مالی عوامل دستمزد مناسب کادر 
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با ضعف پرداخت در  آورانمدالفنی و پاداش نقدي به 

دستمزد مربیان (در سطح ملی و کشور) و ورزشکاران در 

منابع مالی  ).12ی دارد (وانخهمتحقیق فراهانی و همکاران 

، تأثیر بسیار زیادي در حرکت عامل سازمانی مهم عنوانبه

 طوربهاین منابع با برنامه و  کهیهنگامیک سازمان دارد و 

. کندیمدقیق مصرف شود، دستیابی به اهداف را آسان 

همچنین با توجه به اینکه ورزشکاران، مانند دیگر افراد 

با حمایت مالی  توانیمجامعه دغدغۀ مالی فراوان دارند، 

بر اهداف  آنهابر افزایش تمرکز الوهکافی از ورزشکاران ع

 ).8براي قهرمانی شد ( آنهاورزش سبب افزایش انگیزه در 

در یک نگاه کلی، نتایج پژوهش نشان داد که از بین 

 یمتپنج عامل مؤثر بر کیفیت برگزاري اردوهاي آماده سازي 

، افزاري، مالی، انسانی هاي ملی براي المپیک توکیو (سخت

 ترین، سطح کیفیت اطالعاتی) عامل مالی پایینمدیریتی و 

 سازي که این یافتۀ پژوهش را در برگزاري اردوهاي آماده

 ) و فراهانی1394پور ( هاي جوادي توان همسو با پژوهش می

 ). 10)(4) دانست (1395و همکاران (

ترتیب عامل مدیریتی قرار دارد که همسو بعد از آن به

) و توپچی و 1391کاران (ي مشتاقیان و همهاپژوهشبا 

) و عامل اطالعاتی که این 22،13) است (2014همکاران (

و  نیهاتچ يهاپژوهشهمسو با  توانیمیافتۀ پژوهش را 

ي که این یافتۀ افزارسخت) و عامل 18دانست ( )2012روو (

توپچی و همکاران  پژوهشهمسو با  توانیمپژوهش را 

ح از کیفیت، عامل ). در باالترین سط22) دانست (2014(

همسو با  توانیمانسانی قرار دارد که این یافتۀ پژوهش را 

) و خدایاري و 1391ي مشتاقیان و همکاران (هاپژوهش

) دانست 2016) و تریونز و همکاران (1391همکاران (

). در این پژوهش، تأکید زیادي بر تقویت عامل 23،13،5(

زاري اردوهاي مالی از لحاظ اختصاص بودجۀ بیشتر در برگ

ي و افزایش حقوق مزایاي مربیان و ورزشکاران و سازآماده

 يزیربودجه ندایاردوها در فر ۀبودج امنیت شغلی آنها و

نرخ ارز،  ینیبشیاز قبل، با توجه به تورم و پ تا شدساالنه 

 یتیریمد عاملدر شود. همچنین  در بودجه لحاظ هانهیهز

 یمل ۀتیکم ياز سو يترمناسب تیرینظارت و مدباید 

 نید. همچنگیراردو انجام  يبرگزار يبرا کیالمپ

در مسابقات  هامیشرکت ت يمسئوالن برا شتریب يزیربرنامه

عملکرد و کسب  تتقوی منظوربهتر مناسب یتدارکات

. یالمللنیب يهااز مسابقات در عرصه شتریب يهاتجربه

 تیفیک يارتقا منظوربه یاطالعات عاملدر شود پیشنهاد می

داشته باشند  يخبرنگاران حضور مستمرتر ،یعوامل اطالعات

و  ییویاردو، پوشش راد يهاو برنامه یتدارکات يدادهایو رو

 نکهیبا توجه به ا يافزارسخت عاملدر  داده شود. یونیزیتلو

 یورزش ۀتنها در کمپ مجموع یمل يهامیت ياردوها شتریب

مسئول  يهاو سازمان مسئوالن د،شویبرگزار م يآزاد

عوامل استفاده از امکانات  تیبه تقو یورزش قهرمان ۀتوسع

مناسب و  يهاروز در اردو، وجود خوابگاهبه يهايوراو فن

اسکان در مدت اردو  يمناسب برا نراحت، وجود مکا

 يمناطق مستعد برا یسنجامکان. همچنین بپردازند

مسئوالن و  ياز سو یورزش ۀهر رشت ةژیاردو، و يبرگزار

شاخص  تیفیک ۀتوسع منظوربهمربوط  يهاسازمان

 .ي انجام و اجرا شودسازآماده ياردوها يافزارسخت
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Abstract 
The aim of this study was to assess the quality of the national teams training camps for 
Tokyo 2020 Olympics in terms of 5 factors (hardware, finance, human, management, 
and information). The population included athletes, coaches and supervisors of selected 
national teams of 4 sports (wrestling, shooting, volleyball and basketball) at the training 
camps. The sampling method was census sampling method and 150 subjects were 
selected. A researcher-made questionnaire in the form of 5-point Likert scale was used 
to collect data. The questionnaire was distributed among the subjects after determining 
the face and content validity and reliability (α = 0.82). The Kolmogorov-Smirnov test 
(P≤0.05) was used to check the normal distribution of data (P≥0.05). One-sample t test 
was used to analyze the data of the effective factors and Friedman test was used to 
prioritize the effective factors by SPSS software. The results showed that the financial 
factor had the lowest level of quality (mean 1.44) and then the management, information 
and hardware factors (mean 2.33, 3.58 and 3.71) and the human factor (mean 3.94) had 
the highest levels of quality. It is suggested that a higher quality of camps can be 
obtained by providing adequate budget and proper planning with regard to exchange 
rate and inflation changes, as well as the constant attendance of journalists in camps and 
the improvement of special hardware in sport. 
 
Keywords  

Effective factors, national teams, Olympics, quality, training camps. 

  

                                                           
∗ Corresponding Author: Email: atefebanakar71@yahoo.com;Tel: +989357174809 


	چكيده

