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 چکیده

جمهوری  کشور اب مقایسة آن های المپیک وبا تأکید بر بازی منتخب کشورهای راهبردهای ورزش قهرمانی بررسی پژوهش، این از هدف

ای؛ طبیقی چهارمرحلهت روش مطالعه از ماهیت به توجه با ای است ومطالعات کتابخانه گردآوری اطالعات مورد نیاز، روش .بود اسالمی ایران

 شامل پژوهش در شدهبررسی منتخب کشورهای .شد توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه برای توصیف و تحلیل اطالعات استفاده

 کشورها، تخابان و علت شدند مختلف انتخاب قارة پنج از کشورها. است جنوبی آفریقای و قزاقستان کانادا، جنوبی، کرة استرالیا، انگلستان،

 برتر شورک ده جمع در جنوبی کرة و استرالیا مستمر حضور تاکنون، آتالنتا 1996 المپیک از انگلستان چشمگیر و نظیربی صعودی سیر

 با جنوبی آفریقای و قزاقستان ثابت و نسبتاً جایگاهی در کانادا گرفتن قرار المپیک، اخیر دورة شش در مدال توزیع بندیرده جدول

های پژوهش نشان داد که در کشورهای منتخب برای ورزش قهرمانی یافته .است بوده جدول این در کشورمان شرایط مشابه تقریباً وضعیتی

 راهبردی اراید کشورمان نیز قهرمانی ورزش اند. نظامودهراهبردهای مدونی تدوین شده و تا حدودی در رسیدن به اهداف خود موفق ب

از  ضیبع و نگرفته قرار مدنظر آن در ورزشی بزرگ رویدادهای از میزبانی مانند قهرمانی ورزش توسعة مهم ارکان برخی ولی است، مدون

 .نیابد توسعه مطلوبی شکل به کشور قهرمانی ورزش که اندسببشده و نشده اهداف محقق
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  قهرمانی. رزشوهای المپیک، توسعة ورزش، راهبرد مدون، مطالعة تطبیقی، بازی
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 مقدمه

 تمناسبا در آن هجايگا هميتا و ورزش نشد گيرفرا

 ينا متوجه هادولت ناحية از را نیاوافر توجه المللی،بين

 در و جهانی و ایقاره مختلف تست. مسابقاا ساخته هپديد

ای در بين جايگاه ويژه لمپيكا هایبازی نهاآ همة رأس

و در بيشتر محافل ورزشی و  ها داردمردم و حکومت

توان گفت آيد. پس میغيرورزشی از آن سخن به ميان می

که امروزه هيچ پديدة اجتماعی ديگری همچون ورزش 

ويژه رويدادهای ورزشی مورد توجه اقشار مختلف جامعه به

بسياری از کشورها بيش از پيش، از ورزش  (.1نيست )

عنوان شی بهقهرمانی و برگزاری رويدادهای بزرگ ورز

کنند. آنها از خود استفاده می 1بخشی از راهبرد قدرت نرم

عنوان ابزاری برای ارتقای تصوير کشورشان و باال ورزش به

شك ورزش کنند. بیالمللی آن استفاده میبردن وجهة بين

عنوان عامل دخيل در تصوير يا برند يك حکومت به لطف به

اش اهميت فراوانی دارد. به اين های ملی سازیخصيصه

های يك تيم ملی، غرور نگام موفقيتترتيب که ورزش، در ه

المللی هويتی ملی ايجاد کرده و با بازتاب آن در سطح بين

کند که برای ديگران جذاب ويژه برای آن کشور ايجاد می

 و هابازی از است عبارت قهرمانی (. ورزش1است )

 آن در ماهر افراد که يافتهسازمان و رقابتی هایورزش

 اغلب (.5کنند ) کسب بهتر رتبة و نتيجه تا کنندمی شرکت

 و قهرمانی ورزش توسعة و گذاریسرمايه با کشورها

 سطح افزايش برای مبنايی و پايه را آن کوشندمی ای،حرفه

 چند در اين کشورها. دهند قرار ورزش در عمومی مشارکت

 متمرکز المللیبين افتخارات و قهرمانی هدف با ورزش

 و هارشته اين در ورزشی مشارکت برای را مردم تا شوندمی

 قهرمانی ورزش اساس، براين. برانگيزانند ديگر هایرشته

                                                           

عبارت از توانايی شکل قدرت نرم »: (Soft Power)  . قدرت نرم1

دادن به ترجيحات و اولويت های ديگران است اما نه با استفاده از 

 (.1« )تحميل و تطميع، بلکه از طريق جذب، همکاری و اغوا

 و گيردمی قرار مردم ورزش مشارکت فرضپيش و پايه

شود. توسعة ورزش به می کشورها ورزش توسعة موجب

شود که از ترکيب ها، فرايندها و اقداماتی گفته میسياست

تجارب ورزشی برای همة ها و شود فرصتآنها تالش می

 ارکان از يکی قهرمانی ورزش (.5افراد جامعه به وجود آيد )

ورزش قهرمانی  ةتوسع بوده و کشور در ورزش توسعة مهم

های زمينه کسب موفقيت در رقابتدر هر کشور پيش

 هایميدان در موفقيت، اخيراً جهانی و المپيك است.

 ظرفيت ،ملی غرور حس ايجاد دليلبه ورزشی المللیبين

 مختلف رويدادهای انیـميزب قـطري از ادیـاقتص سوددهی

های مختلفی ارزش آن کلی ديپلماتيك کاربرد همچنين و

(. ورزش قهرمانی و ميزان اهميت 9يافته است )

هاست. های مهم دولتگذاری روی آنها، از چالشسرمايه

منافع کالن ورزش قهرمانی موجب ترغيب سياستگذاران به 

دليل ويژگی عة آن شده است. سطح ورزش قهرمانی بهتوس

خاص خود مانند رقابت و پيروزی محوری، تدارک و پاداش 

ها و تماشاگران، ها، رسانهمالی ورزشکاران، توجه دولت

ها يا خدمات بسيار تعهدات حقوقی و قانونی و ... از سازمان

 مهم یهااديدرو از یـيک (.5گيرند )ويژه و تخصصی بهره می

و ست ا لمپيكا تمسابقا اریبرگز نيادر د ورزش قهرمانی

 بیـمناس تـفرص را كـلمپيا هاـگآورد ناـجه یهاروـکش

. میگيرند نظر در ننانشااجو نايیاتو و دخو رظهو و وزبر ایبر

 هایهای بازیتوزيع مدال ولجد در هاروـکش هجايگا اگرچه

 رـيگد روـکش بر رکشو يك یبرتر ایبر قاطعی ليلد لمپيكا

 اوانفر شتال با هارکشو که ستا ينا مرا قعيتوا  ،تـنيس

های تا با کسب مدال دندـمنقهعال دياز گذاریسرمايه و

بندی کشورها در رنگ در ردة بااليی در جدول ردهخوش

 را دوـخ رکشو ترتيببدين تا گيرند ارقر لمپيكا هایبازی
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 عنوانبه بلکه ،شیورز رتدـق كـي عنوانعنوانبهبه تنهانه

 مسئله نـيا. دـهند هوـجل دیقتصاا بعد در موفق ریکشو

 تـخداپر اـب هاروـکش از ادیدـتع که دارد هميتا  حدیبه

 تابعيت به را ساير کشورها ران نخبةکاـشورز داـيز الغـمب

 قهرمانی ورزش هایفعاليت (. گستردگی۳آورند )درمی دخو

 آن بر مدون و راهبردی ،جامع نظامی تا میکند ايجاب

 ورزش ،جامعی برنامة ينـچن مبنایـر ب. دـباش حاکم

 شرايط از تأثيرپذيری بدون توانست قهرمانی خواهد

 تحوالت و تغييرپذيری در قبال و با انعطافمديريتی 

 استمرار را خود موفقيت باتوأم  حرکت جهانی و محيطی

 قـتحق يرهایـمس و دافـاه ها،مأموريت هـکانیـزم. بخشد

 يکپارچگی سيستم درحرکت طبعاً ،باشد مشخص آنها

 را هاحرکت همة ،ديرـم ناگهانی تغيير و آيدمی وجودبه

 برای ورزشی هاینخواهد کرد و امروزه سازمان متوقف

 راهبردی ريزیبرنامه به بيشتر محيطی تغييرات با مقابله

در پژوهش ( 1۳90(. مظفری و همکاران )10اند )آورده روی

 ورزش نظام برای شده تدوين خود برخی راهبردهای

 هایبرنامه تـتقويچنين عنوان کردند: را اين کشور قهرمانی

 توسعة ،ورزشی هایفدراسيون در هـپاي ورزش عةـتوس

 ورزش سازیخصوصی نظام اجرای و دوينـت بانوان، ورزش

 از غير ورزشی هایرشته تلويزيونی پخش ايشزاف ،قهرمانی

 هایرشته بين منابع عادالنة تقسيم نظام تـتقوي ،فوتبال

 فضاهای و اماکن استانداردسازی امـنظ دوينـت ،ورزشی

 نهادهای بين يافتهسازمان لـتعام ترشـگس ،کشور ورزشی

 مطالعة در (.10قهرمانی ) ورزش ایمنطقه و ملی

 که داد ننشا نتايج( 1۳91)  همکاران و زادهخسروی

 از يکی عنوانبه لمپيكا ملی کميتة دیهبررا موقعيت

 دارد، ارقر فرصت و قوت وضعيت در کشور، ورزش متوليان

 تحقق ایبر لمپيكا ملی کميتة که کردند توصيه ينابنابر

                                                           

1 . Baka, R 

2 . ComRes stakeholder consultations 

 خوبیبه خود هایقوت و هافرصت از ندابتو بايد افهدا

 پژوهش در( 1۳94) همکاران و فراهانی(. 4) کند دهستفاا

 تدافعی وضعيت در را کشور قهرمانی ورزش موقعيت خود

 تغيير و آن توسعة برای را راهبرد 15 و کردند گزارش

 نژاد ورمضانی. (۶کردند ) تدوين حالت اين از وضعيت

 توسعة به اين نتيجه رسيدند که برای (1۳95) هژبری

 با ورزش نهاد استراتژيك پيوند بايد ابتدا ايران، ورزش

 تربيتی نظام و فرهنگ اقتصاد، سالمتی، و بهداشت نهادهای

 ايجـنت(. 5) شود برقرار گذاریسياست و حاکميت سطح در

 که داد ننشا( 1۳95) نياکريم کاشی و خدادادهش وپژ

 لاـحتما اـب داریاـمعن و تـمثب رابطة يافتگیتوسعه

 تهـشدا كـلمپيا هایبازی در هارکشو یـشورز تـموفقي

 کندمی بيان چنين پژوهشی در( 2010) 1باکا (.۳ت )ـسا

 از و است داشته ایسابقهبی المپيکی موفقيت استراليا که

 ميزبانی: کرد اشاره موارد اين به توانمی آن موفقيت داليل

 حال در بودجة تابستانی، المپيك هایبازی دوره دو از

 با هدف استراليا جوانان جشنوارة المپيك برگزاری افزايش،

 دادن قرار اولويت در المپيك، ورزشکاران بعدی نسل توسعة

 هایورزش به ويژه توجه و بروز ورزشی امکانات ايجاد

 مشاوره شرکت توسط که پژوهشی در(. 1۳) المپيکی

به اين  گرفت، انجام انگلستان در( 2015) 2رس کام نفعذی

 از حمايت با بايد بريتانيا ورزش که نتيجه رسيدند

 گيرد،می انجام ريو در 201۶سال  در که هايیورزش

 و هاسيستم و باشد خود فعلی استراتژی دنبال به همچنان

 (2015) ۳مايلنا(. 1۶) باشند داشته را شدهثابت فرايندهای

 المپيك هایبازی نظارت و مديريت خصوص در پژوهشی در

 که رسيد نتيجه اين به کانادا ونکور 2010زمستانی

 سطح در نفعانذی مشارکت کانادا؛ ورزش رويکردهای اصلی

 هایبازی مديريت برای نوآوری مناسب، رهبری کالن،

3 . Milena M. Parent 
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 نتايج(. 19) است ورزشی بزرگ رويدادهای ديگر و المپيك

 انگلستان کانادا و کشورهای که داد نشان اروپا در پژوهشی

 رويدادهای برگزاری راهبرد از استفاده و تدوين پيشروان

 برگزاری راهبردی سياست خصوص، اين در. اندورزشی

 رويدادهای برنامه» نام به انگلستان در ورزشی رويدادهای

 نام به کانادا در سياست اين و «جهانی سطح در

 ورزشی رويدادهای ميزبانی برای فدرال هایسياست»

 تدوين از کشورها هدف. است آمده وجودبه «المللیبين

 تبعبه و رويدادها برگزاری در بودن پيشرو مشخص، راهبرد

 هایدانش و علمی توسعه به کمك و ورزش توسعة آن

( 2015) همکاران و 1تاکس پژوهش در(. 2) است تخصصی

که  کردند گزارش ورزشی، رويدادهای راهبردی اثرات دربارة

 و اقتصادی مثبت تأثيرات به محلی مقامات و محققان

(. 24) اندورزشی اذعان کرده بزرگ رويدادهای گردشگری

 جهانی گذاریسرمايه شرکت توسط شدهارائه پژوهش در

 ريو؛ 201۶ المپيك هایبازی تأثير مورد در( 201۶) 2فلدا

 اجتماعی شاخص چندين در ريودوژانيرو شهر مردم زندگی

کميتة برگزاری المپيك زمستانی (. 1۷) است يافته بهبود

 طريق کرة جنوبی گزارش کردند که از ۳پيونگ چانگ

 بينیپيش زمستانی، المپيك هایهابازیبازی برگزاری

 جديد عطف نقطه يك به ایمنطقه هایورزش که شودمی

 مداوم ورزش به بخشيدن سرعتبه تواندمی امر اين و برسند

 بزرگ مقياس در بزرگ مسابقات ميزبانی طريق از همه برای

ای در خصوص تأثيرات ( در مطالعه201۷) 4وود (.20باشد )

 برگزاری مرحله نهايی جام جهانی در آفريقای جنوبی،

 طريق از توسعه جنوبی آفريقای در که کندمی گيرینتيجه

 منجر آن مشروعيت و دولت تقويت به جهانی ميزبانی جام

( در بررسی تأثير 201۷) 5بيك يانگ (.25است ) شده

                                                           

1 . Taks, M 

2 . Felda Global Ventures 

3 . PyeongChang Organizing Committee 

4 . Wood, A 

 تصميم تصويب گزارش کرد که باالمپيك بر توسعه شهری 

 تغييرات سئول دولت ،1988سال سئول المپيك ميزبانی

 ،«پيشرفته شهر» و «المللیبين شهر» عنوانبه را کامل

 سمت به سئول و سئول سمت به جهان» شعار با مطابق

( در پژوهش خود 201۷) ۶روزنتال (.12کرد ) عملی «جهان

بارسلونا و آتن به  در المپيك هایدر خصوص برگزاری بازی

 ميزان تواندها میاين نتيجه رسيد که برگزاری اين بازی

 از اثرات .بياورد ارمغان به را گذاریسرمايه از زيادی

 حضور افزايش بارسلونا در المپيك برگزاری درازمدت

 هایدر ورزش اسپانيا بود و بازی خصوصی گذارانسرمايه

 در خصوصی نيروهای واقعی قدرت دهدمی نشان آتن

 ۷پريسو و اسجو (.21شهرهاست ) امروز اقتصادی توسعة

 المپيك هایبازی ميزبانی پيشنهاد خصوص در( 2018)

 تواندمی رويداد اين که ميراثی و آلمان هامبورگ در 2024

 رسيدند نتيجه اين به و دادند انجام پژوهشی بگذارد، جای بر

 در اقتصادی مزيت بهترين مهم، رويداد اين برگزاری که

 و داشت خواهد شهر اين در اقتصادی هنجارهای تصوير

 منجر ساکنان زندگی کيفيت بهبود به مستقيم طوربه

( 2018) همکاران و 8سانتوس مطالعة در (.2۳) شد خواهد

 گرفت، صورت ريو 201۶ المپيك هایبازی در خصوص که

 المپيك هایهابازیبازی که داد نشان  هابررسی

 گسترش شهری، بازسازی برای کنندهتسهيل و برانگيزاننده

 کنندمی عمل شهری حرکت بهبود و ونقلحمل سيستم

در ادامه به بررسی اجمالی راهبردهای توسعة ورزش (. 22)

 شود.در کشورهای منتخب پرداخته می

 راهبرد ورزش انگلستان

 انگلستان کشور ورزش راهبردی سندبررسی بخشی از 

 ورزش راهبردی سند که دهدمی نشان اخير هایسال در

5 . Baek Yung, K 

6 . Rosenthal, S 

7 . Scheu, A., Preuss, H 

8 . Santos Neto, S.C 
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 است. شده تدوين ساله 1۶ زمانی دورة يك برای انگلستان

ترغيب به کسب  از: است عبارت مأموريت سند، اين در

 برتری، ترغيب به نوآوری، تدارک تسهيالت ورزشی بهتر؛

 و ترينفعال به انگلستان تبديل از: است عبارت اندازچشم

 از برخی؛ 2020سال  در جهان ورزشی ملت ترينموفق

 در عمومی مشارکت افزايش از: اندعبارت کالن اهداف

 در المللیبين هایموفقيت افزايش ،ورزشی هایفعاليت

 ورزشی رويدادهای ميزبانی از حمايت ،قهرمانی ورزش

 بهينة تخصيص از: اندعبارت راهبردها از برخیگ و بزر

 ارائة سازیبهينه ،ورزشی هایفدراسيون بين ملی دجهبو

ورزش در  هماهنگی ايجاد، ورزشکاران به تخصصی خدمات

 (.10قهرمانی، توسعة تسهيالت تمرينی در مراکز ملی )

برای کاميابی و تحرک  200۳ورزش انگلستان در سال 

اولويت ورزشی را مبنای قابليت مشارکت  ۳0بيشتر مردم، 

انداز ورزش انگلستان مشخص کرد. اين چشمآنها در 

ها طوری طراحی شدند که ورزش از سطح همگانی و برنامه

های ورزشی به شکلی صحيح تا مشارکت گسترده در رشته

سطح برجسته و عالی جذاب باشد و استمرار حضور 

(. تمرکز اصلی سياست 18کنندگان را حفظ کند )شرکت

به موفقيت در کسب  گذاری انگلستان در ورزش،سرمايه

 شود. با توجه به اين سياست،مدال خالصه می

 صعودی سير مسئول بريتانيا ورزش در مالی گذاریسرمايه

 مدال توزيع جدول در ششم و سی ردة از بريتانيا تيم

 ردة کسب تا 199۶سال  در آتالنتا المپيك هایهابازیبازی

 (.14)بود  لندن 2012 المپيك مدال توزيع جدول در سوم

 انگلستان، شرکای ورزش گذاریسرمايه رويکرد براساس

 را ورزش ملی و عمومی بودجة اين کشور ورزش شورای

 ورزش توسعه جهت ورزشکاران و ورزش از حمايت برای

 گذاریسرمايه چرخة جريان در. کنندمی گذاریسرمايه

 در مستقيم طوربه انگلستان ورزش فعلی، چهارسالة

 پارالمپيك و المپيك زمستانی، و تابستانی ورزش وپنجچهل

 گذاریسرمايه ملی درآمد از پوند ميليون ۳80مجموع در

های راهبردی ورزش (. در اهداف کالن برنامه1۶کند )می

انگلستان، حمايت از برگزاری رويدادهای ورزشی بزرگ 

شود. رويدادهای ورزشی بزرگ توجه ميلياردها نفر ديده می

کنند، بنابراين موقعيت ن به خود جلب میرا در سراسر جها

های کشور برگزارکننده، مناسبی را برای نشان دادن توانايی

آورند. دفتر منافع مشترک و وجود میتصوير و فرهنگش به

های المپيك امور خارجه استدالل کرد که برگزاری بازی

المللی تواند تأثير عميقی بر شهرت بينلندن می 2012

ترين اهداف برگزاری (. مهم1شته باشد )انگلستان دا

رويدادهای ورزشی کمك به پيشرفت ورزش، توسعة 

ويژه گردشگری(، اجتماعی و همگرايی، توسعة اقتصادی )به

بهبود وجهه و شهرت شهر، منطقه يا کشور محل برگزاری 

در اهداف  (.2های شهری است )و باالخره توسعة زيرساخت

شود که مشاهده می 200۳راهبردی انگلستان در سال 

بود. در اين  2012های المپيك تمرکز بر روی بازی

ورزشکاران انگلستان بايد حمايت »گذاری آمده است: هدف

های بيشتری ها، مدالشوند تا بتوانند تا حد امکان در بازی

کسب کنند و در اين راه تمامی مردم انگلستان نيز بايد از 

گذاری ورزشکاران ين هدفدر نتيجة ا«. آنها حمايت کنند

های المپيك لندن با کسب انگليسی موفق شدند در بازی

برنز بعد از اياالت متحدة آمريکا و  19نقره و  1۷طال،  29

ها بندی توزيع مدالچين و جلوتر از روسيه، به رتبة سوم رده

ريو ادامه  201۶های المپيك دست يابند. اين روند در بازی

طال،  2۷ها، انگلستان موفق شد با کسب يافت. در اين بازی

برنز، بعد از اياالت متحدة آمريکا و جلوتر از  1۷نقره و  2۳

 (.1چين و روسيه، مقام دوم را کسب کند )

 راهبرد ورزش استرالیا

 استراليا کشور ورزش راهبردی سندبررسی بخشی از 

 ورزش راهبردی سند که دهدمی نشان اخير هایسال در

 اين در است. شده تدوين ساله 5 زمانی ايدورةبر استراليا
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 مردم زندگی کردن غنی از: است عبارت مأموريت سند،

 مشارکت منظوربه هافرصت افزايشورزش، طريق  از استراليا

 از: است عبارت اندازچشماندازچشم؛ ورزش در برتری و

عنوان پيشرو ورزش قهرمانی در جهان؛ تأييد استراليا به

 ملی اثربخشايجاد نظام  از: اندعبارت کالن اهداف از برخی

 در هااستراليايی حداکثری مشارکت تحقق برای ورزش در

 در استراليا قهرمانی ورزش عملکرد برتری تضمين ،ورزش

المللی و بين رويدادهای ميزبانی از حمايت، جهان سطح

 مؤثر اقدامات کارگيریبه از: اندعبارت راهبردها از برخی

 و هاباشگاه توسعة به ملی هایفدراسيون تشويق برای

 برای مؤثر مسيرهای ايجاد ،محلی ورزشی هایانجمن

 برای هايیمشوق ارائة، ورزش در استراليا مردم مشارکت

 الگوی تدوين ،ملی هایفدراسيون در مؤثر مديريت ايجاد

 یهافرصت بر تأکيد با ورزشی هایرشته مالی منابع توسعة

 استراليا ورزش استراتژی(. 10غيردولتی ) بخش در وجودم

 اين .است توجه قابل کامالً المپيك هایبازی خصوص در

 در که است کشوری دو تنها از يکی يونان، با همراه کشور

 یهادوره در و کرده شرکت تابستانی المپيك هایبازی همة

 را جهان ورزشی یهاکاروان نيتربزرگ از يکی همواره اخير

در اهداف  (.1۳) است فرستاده تابستانی هایهابازیبازی به

های راهبردی ورزش استراليا، از ميزبانی کالن برنامه

رويدادهای ورزشی حمايت شده است و در راستای تحقق 

های هابازیبخشيدن به اين هدف، شهر سيدنی ميزبان بازی

جام و استراليا نامزد برگزاری مرحلة نهايی  2000المپيك 

 (. 2های اخير بوده است )در سال 2022جهانی فوتبال 

 راهبرد ورزش کرة جنوبی

دهد بررسی سند راهبردی ورزش کرة جنوبی نشان می

شود که رسيدن سال تدوين می 10تا  5که اين سند برای 

المللی عنوان برترين کشور آسيايی در ميادين بينبه

اند از: کالن عبارتانداز اين راهبرد است. برخی اهداف چشم

مردم، همگانی  بيشتر توسعة ورزش قهرمانی جهت اتحاد

 اعتبار روزانه، ارتقای زندگی در آن گنجاندن با کردن ورزش

 ورزشکاران برای مندنظام ارتقای و علمی پيشرفت با ملی

 ورزش از اند از: پشتيبانیبرتر؛ برخی راهبردها عبارت

 ورزش ای،مدرسه ورزش بين وحدت برای ای، تالشمدرسه

 وزارت) گردشگری و فرهنگ وزارت نخبگان، ورزش و روزانه

 و آموزش وزارت و( فعلی گردشگری و ورزش فرهنگ،

و  همگانی انسانی، توجه ويژه به ورزش نيروی توسعة

فراغت، ايجاد اماکن ورزشی استاندارد در  اوقات هایفعاليت

ورزش از  ارتقای برای مالی المللی، تأمين منابعسطح بين

ورزشکاران، حمايت از ميزبانی  شغلی رفاه چهار محل،

(. در راستای حمايت از 8رويدادهای بزرگ ورزشی )

برگزاری رويدادهای بزرگ ورزشی، شهرهای سئول و پيونگ 

های المپيك چانگ کرة جنوبی به ترتيب ميزبان بازی

 (.2اند )بوده 2018و المپيك زمستانی  1988تابستانی 

 بهترين از يکی عنوانبه هنوز سئول1988 المپيك هایازیب

 در. گيردمی را هانمره باالترين ها،بازی اين تاريخ در هابازی

 توجه سئول، المپيك هایبازی آميزموفقيت ميزبانی اثر

 طوربه کره ورزش ملی پذيریرقابت و ورزش به مردم عموم

 از يکی عنوانبهاين کشور  حتی .يافت افزايش چشمگيری

 سيدنی المپيك هایبازی در ورزش در پيشرفته کشورهای

 مانند بزرگ ورزشی مسابقات (. برگزاری8شد ) شناخته

 و دهدمی افزايش را سالمتی به عالقه المپيك، هایبازی

 همچنين،. دارد جامعه ساکنان سالمت بر مثبتی تأثير

 کردن فراهم ورزشی، رويداد ميزبانی از ناشی جامعه درآمد

 افزايش زندگی، گسترش به  که باالست کيفيت با امکانات

 منجر منطقه در کيفی رشد به منجر سالمتی، به عالقه

 کشور  به کره جمهوری که شودمی شود و سببمی

 (.20شود ) تبديل ورزشی پيشرفتة

 راهبرد ورزش کانادا

 در کانادا کشور ورزش راهبردی سندبررسی بخشی از 

 کانادا ورزش راهبردی سند که دهدمی نشان اخير هایسال
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 سند، اين در است. شده تدوين ساله 5 زمانی دورة برای

 کانادا مردم برای هافرصت افزايش از: است عبارت مأموريت

 اندازچشماندازچشم؛ ورزش در برتری و مشارکت منظوربه

 کالن افاهد از برخی ؛پيشتاز ورزشی ملّت از: است عبارت

 هایبازی در کانادايی ورزشکاران عملکرد بهبود از: اندعبارت

 بيشتر هرچه توسعة ،جهان قهرمانی و پارالمپيك ،المپيك

 نوجوانان ،کودکان دائمی مشارکت طريق افزايش از ورزش

 هرچه توسعة، رقابتی هایورزش در جامعه هایگروه ساير و

 راهبردها از برخیهای مؤثر و سياستطريق  از ورزش بيشتر

 ورزش در ريزیبرنامه از راهبردی حمايت از: اندعبارت

 یهافرصت افزايش ،مشارکتی( عالی قهرمانی )سطوح

 دانش و علم گسترش ،ورزشی مشارکت برای مناسب

 در بيشتر هماهنگی ايجاد ،کانادا ورزشی تحقيقات و ورزشی

 در ميزبانی مزايای حداکثر از ةاستفاد ،کانادا ورزش سيستم

 ورزش راهبردی مديريت اساس(. 10المللی )بين هایرقابت

 ميزبانی از حمايت و یزيربرنامه برای تعهد کانادا

 نفعانذی با هماهنگی و مشارکت با المپيك هایهابازیبازی

  (.19) است شده یزيربرنامه

 راهبرد ورزش قزاقستان

صورت تعريف و تدوين راهبرد ورزش قزاقستان بدين 

انداز عبارت سال؛ چشم 5شده است که طول مدت برنامه 

جهان؛ مأموريت در آن  ورزش باالی سطوح به از رسيدن

همگانی کردن ورزش، توسعة ابعاد گوناگون ورزش؛ برخی 

 ويژهبه ورزش از زياد از: حمايت اندعبارتاهداف کالن 

قهرمانی، ارتقاء غرور ملی با موفقيت در ميادين  ورزش

المللی ورزش، حمايت از برگزاری رويدادهای ورزشی در بين

آسيايی و برخی  هایبازی بندیرده در سطح آسيا، صعود

چندمنظوره  یهامجتمع از: ساخت اندعبارت راهبردها

 ورزشی جذاب جهت جذب گردشگر بيشتر، اعزام

 به ويژه المللی، توجهبين ابقاتمس به زيادی ورزشکاران

 مالی ورزشی، درگير کردن حاميان اماکن و فضاها ساختن

خصوصی در  هایشرکت و گاز و نفت هایکمپانی مانند

 استفاده دوم، گام در و ورزشکار جوانان تعداد ورزش، افزايش

 و جوانان روی گذاریدنيا، سرمايه مربيان مشهورترين از

 آن در که مهمی هایورزش روی يدتأکاستعدادها،  پرورش

 رأس در و قزاقستان دولت(. 11دارد ) وجود مدال شانس

 مانند مالی حاميان حمايت از مندیبهره با جمهورسيرئ آن،

 راهبرد خصوصی هایشرکت و گاز و نفت هایکمپانی

 از هدف که دارد مدرن ورزشی اماکن احداث در ایويژه

 کودکان، از دعوت :از است عبارت هاورزشگاه اين ساختن

 ورزشگاه به آمدن برای زنان و بزرگساالن جوانان، نوجوانان،

 انتخاب آنها بين از را قهرمانان بتوان تا است کردن تمرين و

 برای نفری هزاریبيست ورزشگاه همين وقتی کرد،

 وجود آن در قهرمانی شد،می ساخته سواریدوچرخه

 آن دل از المپيکی قهرمان شد، ساخته که زمانی .نداشت

 ديگری ورزشکاران پرورش حال در امروز و آمد بيرون

 (.11) شوند المپيك قهرمان هم آنها تا هستيم

 راهبرد ورزش آفریقای جنوبی

گونه تدوين شده راهبرد ورزش آفريقای جنوبی بدين

انداز: تالش برای سال؛ چشم 5است که: طول مدت برنامه 

قهرمان؛ مأموريت: بهبود کيفيت زندگی ايجاد ملتی فعال و 

و ارتقای همبستگی اجتماعی از طريق تحقق حداکثری 

دسترسی و رشد و توسعه در تمامی سطوح مشارکت 

 آفريقای ورزش زيربنايی توسعةورزشی؛ برخی اهداف کالن: 

 حداکثر به ،هماهنگ و يکپارچه پيوستاری قالب در جنوبی

 ،جنوبی آفريقای رزشیو المللیبين هایموفقيت رساندن

و برخی  جامعه در سالم تفريحات و ورزش وجهة توسعة

 ةتوسع، ورزشی استعدادهای شناسايی به کمكراهبردها: 

 ها،دانشگاه و مدارس در ورزش ارتقای ،باشگاهی ورزش

 ملی طرح با مطابق ورزشی فضاهای و اماکن توسعة و ايجاد

 از حمايت دار،اولويت ورزشی هایرشته تعيين ،مصوب

 ميزبانی پيشنهاد و بررسی ،ورزشی پيشکسوتان و قهرمانان
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به کمك  ،جنوبی آفريقای در المللیبين گبزر مسابقات

 افکار ،2010 سال (. در10توسعة گردشگری ورزشی )

 اولين جنوبی معطوف به اين شد که آفريقای جهان عمومی

 و فوتبال بوده جهانی جام ميزبان که است آفريقايی کشور

 قاره اين در تاکنون که است رويداد ورزشی ترينبزرگ

 به  جهانی جام مانند بزرگی رويدادهای. شودمی برگزار

 پيشرفت دنبال|به که اندشده تبديل دولت برای ابزارهايی

رسانی ورزش، شهری و خدمات با مرتبط هایزيرساخت در

 (.25به ملت هستند )

 راهبرد ورزش جمهوری اسالمی ایران

 ورزش وزارت ايران؛ در جمهوری اسالمی حاضر حال در

 هایفدراسيون و پارالمپيك و المپيك ملی کميتة جوانان، و

 شناخت و بررسی. اندقهرمانی ورزش اندرکاردست ورزشی

 و هاکه سازمان کرد مشخص کشور ورزش ساختار

 کشور ورزش مديريت حوزة در متعددی نيز هایدستگاه

زارت بهداشت، زارت آموزش و پرورش، واند، مانند ودخيل

ها، نيروهای مسلح، وزارت کار، دانشگاه آزاد شهرداری

همچنان که پيشتر بيان شد،  (.8اسالمی، وزارت علوم )

های پيشرو، برای تبعيت از سازمانهای ورزشی بهسازمان

های دنبال تدوين برنامهبقا در عرصة رقابت جهانی به 

راهبردی هستند؛ وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی 

عنوان متولی اصلی ورزش قهرمانی کشور و کميتة ايران به

المللی ورزش کشور نيز از اين نعنوان نهاد بيملی المپيك به

های مهقاعده مستثنا نيستند. در ادامه به بررسی اجمالی برنا

 شود: راهبردی ورزش کشور پرداخته می

سازندگی و  از: است عبارت کشور ورزش اندازچشم

سالمت و نشاط  یورزش کشور با هدف ارتقا ةتوسع

توسعة  ،المللیهای ملی و بيناجتماعی، سرافرازی در صحنه

 عبارت آن موريتأمش؛ ها و کمك به صنعت ورززيرساخت

سطح سالمتی جامعه و نشاط اجتماعی، يارتقاء از: است

 رشد از حمايت خواهی،ورزش ورزشکاری، ةتربيت روحي

 محوری،عدالت رويکرد با قهرمانی ورزش ایحرفه و علمی

های کشور جهت شناسايی، حمايت و ساماندهی ظرفيت

 کشورة ان در توسعآندادها و ارتقاء مشارکت تقويت استع

ورزش برای هر  از: اندعبارت کالن فاهدا از برخی(. 8)

 2014های آسيايی سال ارتقا و پيشرفت در بازی، ايرانی

دستيابی به ، جنوبی در مقايسه با ادوار قبلی ةاينچوان کر

حضور ، يك متر مربع سرانه فضای ورزشی برای هر ايرانی

ريودوژانيرو در راستای کسب  201۶المپيك پررنگ در 

توجه به امر ، ورزش بانوان ةتوسع، بيشتر ةسهمي

، ورزش در سطوح مختلف ةتوسع، سازی در ورزشخصوصی

 و( 8) سوم آسيايیو  قرار گرفتن در جايگاه دهم المپيك

شتاب بخشيدن به احداث و  از: اندعبارت اراهبرده از برخی

و امور جوانان با رويکرد  های ورزشیتکميل زيرساخت

ة توسع، ورزش همگانی ةتوسع، محوری در مناطقعدالت 

 یای و ارتقااهتمام به ورزش قهرمانی و حرفه، ورزش بانوان

در راهبرد  (.۶ی )المللنيهای بدر عرصه کشور جايگاه ورزش

هايی مدنظر قرار گرفته است سياست قهرمانی ورزش توسعة

 تبيين ورزش؛ ملی ساختار اصالحکه بدين ترتيب است: 

 گسترش ورزش؛ در یپرورقهرمان و استعداديابی نظام

 و ملی یهاتيفعال در حضور از معنوی و مادی یهاتيحما

 مشارکت توسعة در الزم سازوکار ايجاد المللی؛بين

 جايگاه نييتب قهرمانی؛ ورزش در یردولتيغ یهابخش

 هایرشته به توجه المللی؛بين ورزش در کشور ورزش واقعی

 و ورزشکاران از حمايت صندوق تقويت پرمدال؛ و پايه

در اين بخش، نتايج  (.۶،8) آنها از حمايت جهت قهرمانان

-199۶های المپيك )کشورهای مورد مطالعه در بازی

 شوند: ( در جداولی کنار هم قرار داده و مقايسه می201۶
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 (1996-2016های المپیک )ها و رتبة کشورهای مورد مطالعه در بازی. توزیع مدال1جدول 
 پکن 2008های المپیکجدول نهایی مدال لندن 2012های المپیکجدول نهایی مدال ریودوژانیرو 2016های المپیک جدول نهایی مدال

 مجموع برنز نقره طال کشور رتبه مجموع برنز نقره طال کشور رتبه مجموع برنز نقره طال کشور رتبه

 4۷ 15 1۳ 19 بريتانيا 4 ۶5 19 1۷ 29 بريتانيا 3 ۶۷ 1۷ 2۳ 2۷ بريتانيا 2

 4۶ 1۷ 15 14 استراليا 6 ۳0 8 9 1۳ کره. ج 5 21 9 ۳ 9 کره.ج 8

 ۳2 8 11 1۳ کره. ج 7 ۳5 12 1۶ ۷ استراليا 10 29 10 11 8 استراليا 10

 14 5 ۷ 2 کانادا 21 12 ۳ 5 4 ايران 16 22 15 ۳ 4 کانادا 20

 8 4 2 2 قزاقستان 37 ۶ 1 1 4 آفريقا. ج 23 11 ۳ 5 ۳ قزاقستان 22

 2 1 - 1 ايران 44 10 ۶ 1 ۳ قزاقستان 24 8 4 1 ۳ ايران 25

 1 - 1 - ج آفريقا. 70 18 12 5 1 کانادا 36 10 2 ۶ 2 آفريقا. ج 30

 آتالنتا 1996های المپیکجدول نهایی مدال سیدنی 2000های المپیکجدول نهایی مدال آتن 2004های المپیکجدول نهایی مدال

 مجموع برنز نقره طال کشور رتبه مجموع برنز نقره طال کشور رتبه مجموع برنز نقره طال کشور رتبه

 41 2۳ 9 9 استراليا 7 58 1۷ 25 1۶ استراليا 4 49 1۶ 1۶ 1۷ استراليا 4

 2۷ 5 15 ۷ ج. کره 10 28 ۷ 10 11 بريتانيا 10 ۳0 9 12 9 کره. ج 9

 22 8 11 ۳ کانادا 21 28 10 10 8 کره. ج 12 ۳1 1۳ 9 9 بريتانيا 10

 11 4 4 ۳ قزاقستان 24 ۷ - 4 ۳ قزاقستان 22 12 ۳ ۶ ۳ کانادا 21

 5 1 1 ۳ آفريقا. ج 27 14 8 ۳ ۳ کانادا 24 ۶ 2 2 2 ايران 29

 15 ۶ 8 1 بريتانيا 36 4 1 - ۳ ايران 27 8 ۳ 4 1 قزاقستان 40

 ۳ 1 1 1 ايران 43 5 ۳ 2 - ج. آفريقا 55 ۶ 2 ۳ 1 آفريقا. ج 43

 

 (1996-2016های المپیک )های ورزشی کشورهای مورد مطالعه در بازی. تعداد ورزشکاران و تعداد رشته2جدول 

 2008ورزشی در هایرشته و ورزشکاران تعداد 2012ورزشی در هایرشته و ورزشکاران تعداد 2016های ورزشی در رشتهتعداد ورزشکاران و 

تعداد  کشور

 ورزشکار

تعداد رشتة 

 ورزشی

تعداد  کشور

 ورزشکار

 تعداد رشتة

 ورزشی

تعداد  کشور

 ورزشکار

تعداد رشتة 

 ورزشی

 20 ۳11 بريتانيا 29 541 بريتانيا 25 ۳۶۶ بريتانيا

 2۶ 4۳۳ استراليا 2۳ 410 استراليا 2۶ 421 استراليا

 25 ۳۳2 کانادا 24 2۷۷ کانادا 2۷ ۳14 کانادا

 25 2۶۷ کره. ج 22 248 کره. ج 24 205 کره. ج

 18 1۳2 قزاقستان 1۶ 115 قزاقستان 1۷ 104 قزاقستان

 19 1۳۶ آفريقا. ج 1۷ 125 آفريقا. ج 15 1۳8 آفريقا. ج

 1۳ 55 ايران 14 5۳ ايران 15 ۶۳ ايران

 1996ورزشی در هایرشته و ورزشکاران تعداد  2000ورزشی در هایرشته و ورزشکاران تعداد  2004ورزشی در هایرشته و ورزشکاران تعداد

تعداد  کشور

 ورزشکار

تعداد رشتة 

 ورزشی

تعداد  کشور

 ورزشکار

تعداد رشتة 

 ورزشی

تعداد  کشور

 ورزشکار

تعداد رشتة 

 ورزشی

 22 ۳00 بريتانيا 2۳ ۳10 بريتانيا 22 2۶4 بريتانيا

 2۶ 41۷ استراليا ۳4 ۶28 استراليا ۳5 4۷0 استراليا

 25 ۳0۳ کانادا 29 294 کانادا 28 2۶۳ کانادا

 25 ۳00 کره. ج 2۶ 281 کره. ج 25 2۶4 کره. ج

 14 9۶ قزاقستان 1۷ 1۳0 قزاقستان 1۷ 114 قزاقستان

 14 84 آفريقا. ج 1۷ 12۷ آفريقا. ج 19 10۶ آفريقا. ج

 ۶ 18 ايران 12 ۳5 ايران 10 ۳8 ايران
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 (1996-2016های المپیک  )آور کشورهای مورد مطالعه در بازیهای ورزشی مدال. تعداد رشته3جدول

 ادوار المپیک

 

 کشور

 هایرشته تعداد

آور در مدال

2016 

 هایرشته تعداد

آور در مدال

2012 

 هایرشته تعداد

آور در مدال

2008 

 هایرشته تعداد

آور در مدال

2004 

 هایرشته تعداد

آور در مدال

2000 

 هایرشته تعداد

آور در مدال

1996 

 ۶ 11 12 11 1۷ 19 بريتانيا

 15 18 1۳ 12 11 12 استراليا

 10 11 ۷ 11 11 10 کانادا

 8 12 11 14 1۳ 9 ج کره.

 5 4 4 5 5 ۶ قزاقستان

 2 2 ۳ 1 4 5 ج آفريقا.

 1 ۳ ۳ 2 4 ۳ ايران
 

ی نظر مبانیهای پژوهش و پيشينه ةمطالع کهطورهمان

 قهرمانی ورزش ويژهبه زهحو هر در توفيق دهد،می ننشا آن

 که دی و توجه ويژه به آن استهبررا ةبرنام وجود ممستلز

 زا رجخا و خلدا در شیورز هایفدراسيون و هاسازمان

بررسی و  لذا .اندآورده روی بدان خيرا هایسال در رکشو

ها و چگونگی تحقق آنها جهت اتخاذ اين برنامه مطالعه

ربط، تدابير مناسب و اقدامات مؤثر از سوی نهادهای ذی

 سعی شپژوه ينرسد، در نتيجه انظر میمهم و ضروری به

 منتخب کشورهای راهبردهای تفسير و توصيف روش با دارد

 راهبرد با مقايسه و المپيك هایهابازیبازی در آنها نتايج و

 آيا که دهد پاسخ هاپرسش اين به کشور قهرمانی ورزش

 ورزش راهبرد تدوين در قهرمانی ورزش توسعة مهم ارکان

 اند؟دهش محقق راهبرد اين اهداف آيا اند؟بوده مدنظر کشور

 

 پژوهش شناسیروش

 ایکتابخانه مطالعات نياز، مورد اطالعات گردآوری روش

 تطبيقی روش از مطالعه نوع و ماهيت به توجه با و بوده

 کشورهای.شد استفاده اطالعات تحليل و توصيف برای

استراليا،  انگلستان، شامل پژوهش در شدهبررسی منتخب

. است کانادا، قزاقستان و آفريقای جنوبی کرة جنوبی،

 انتخاب علتشدند. مختلف انتخاب  قارة پنج از کشورها

 از انگلستان چشمگير و نظيربی صعودی سير کشورها،

استراليا و کرة  مستمر حضور تاکنون، آتالنتا 199۶ المپيك

 مدال توزيع بندیرده جدول برتر کشور ده جمع در جنوبی

در جايگاهی  کانادا گرفتن قرار المپيك، اخير دوره شش در

با وضعيتی تقريباً نسبتاً ثابت و قزاقستان و آفريقای جنوبی 

 اطالعات است. بوده جدول اين در مشابه شرايط کشورمان

 متولی هایسازمان هایسايتوب از پژوهش نياز مورد

 رسمی آمار و راهنما هایکتابچه مقاالت، کشورها، ورزش

 اطالعات همچنين. است شده آوریجمع منتخب کشورهای

 هایبرنامه از کشور قهرمانی ورزش نظام وضعيت نياز مورد

 مقاالت و قهرمانی ورزش متولی هایسازمان ورزش توسعة

 آوریجمع بودند، شده نگاشته خصوص اين در که معتبری

 چهار در که است تطبيقی بررسی حاضر پژوهش روش. شد

 گرفته انجام مقايسه و همجواری تفسير، توصيف، مرحله

 دربارة نياز مورد اطالعات ابتدا الگو اين براساس. است

 بندیطبقه سپس شده، تفسير و گردآوری منابع از کشورها

 مقايسه و تشابهاتبررسی و هاتفاوت آخر مرحلة در و گرديده

 شوند.می

 

 های پژوهشیافته

 های پژوهش، برگزاریبا توجه به مبانی نظری و پيشينه

مند المللی ورزشی، وجود فرايند نظامبين مهم رويدادهای

استعداديابی در ورزش، تخصيص بودجة مالی ويژه به ورزش 
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قهرمانی و ايجاد اماکن و تأسيسات مدرن ورزشی از ارکان 

شوند. اين اصول مهم توسعة ورزش قهرمانی محسوب می

کشورهای مورد مطالعه بوده و  کالن مهم از جمله اهداف

ند آن را محقق سازند. در ادامه به بحث کنتالش می همواره

 وتحليلو بررسی در اين خصوص پرداخته شده است. تجزيه

 جمله از ورزشی، مهم رويدادهای در کشورها ورزشی نتايج

 توسعة ارزيابی هایشاخص از تواندمی المپيك هایبازی

جدول ) بررسی. شود قلمداد قهرمانی ورزش ويژهبه ورزش،

دهد؛ و مقايسة آن با نتايج ورزشی کشورمان نشان می( 1

های نظيری از بازیبريتانيا سير صعودی چشمگير و بی

ريو  201۶های المپيك هابازیآتالنتا تا بازی 199۶المپيك 

وششم در المپيك ای که از رتبة سیگونههداشته است، ب

رسيده است؛ استراليا  201۶آتالنتا به رتبة دوم در المپيك 

اند که حضور مداوم خود را در جمع و کرة جنوبی توانسته

ها در شش دوره اخير بندی توزيع مدالده کشور برتر رده

جز ها حفظ کنند. اين در حالی است که کانادا نيز بهبازی

های لندن( همواره جايگاه ثابتی در رده 2012وره )يك د

وپنج داشته است. ورزش کشور ما نيز در اين بيست تا بيست

همراه کشورهای قزاقستان و آفريقای جنوبی، از ها بهدوره

وخيز نظر کسب مدال روندی همراه با نوسان داشته و افت

توان به اين ، میجدولاند. با بررسی فراوانی را مشاهده کرده

نتيجه رسيد که تعداد ورزشکاران حاضر در المپيك 

کشورمان، نسبت به تعداد ورزشکاران همة کشورهای 

 تعداد بودن زياد( 2010) منتخب بسيار پائين است. باکا

 داليل از را المپيك یهابازی در استراليا کشور ورزشکاران

 و کاشی خداداد(. 1۳) کندمی عنوان کشور اين موفقيت

 ادتعد گزارش کردند که پژوهشی در( 1۳95) همکاران

 لمپيكا هایبازی به کشور هر که کنندگانیشرکت

 شیورز موفقيت بر داریمعنا و مثبت رابطة فرستدمی

کشورهای (. ۳) ستا شتهدا لمپيكا هایبازی در هارکشو

کانادا همواره در بيش از  و جنوبی کرة استراليا، انگلستان،

بيست رشتة ورزشی به رقابت با حريفان پرداخته و شانس 

که اين آمار برای کشور ما اند، درصورتیکسب مدال داشته

 آفريقای و قزاقستان کشورهای با تقريباً مشابه وضعيتی در

اين زمينه  همواره نزديك به پانزده رشته بوده و در جنوبی

 جدولهای آرامی را تجربه کرده است. يافته رشد خفيف و

ای که ورزشکاران های ورزشیدهد تعداد رشتهنشان می

اند، آنها شده موفق به کسب مدال در دوره هر کشور ما در

در وضعيتی مشابه با کشورهای قزاقستان و آفريقای جنوبی 

رسد، اين سختی به تعداد انگشتان يك دست میاست و به

است که کشورهای انگلستان، استراليا، کرة جنوبی  در حالی

و کانادا همواره در بيش از ده رشتة ورزشی، موفق به کسب 

 اند.مدال شده

 گیریبحث و نتیجه

 از حمايت منتخب، کشورهای راهبردی برنامة در

 اهداف جزو المللیبين مهم رويدادهای برگزاری ميزبانی

 که دهدمی نشان هاپژوهش کشورهاست و نتايج اين کالن

 يك عنوانبه تواندمی ورزشی رويدادهای برگزاری

 اقتصاد، توسعة و رشد ورزش، توسعة سبب برانگيزاننده

 و اماکن افزايش ويژهبه شهری هایزيرساخت توسعة

 وجهه، افزايش عمومی، نقلية وسايل نيز و ورزشی تأسيسات

(. اين تأثيرات مثبت در 1شود ) کشورها ملی غرور و شهرت

 همکاران و تاکس مطالعة (، در2010پژوهش باکا )

 گذاریسرمايه شرکت توسط شدهارائه پژوهش در ،(2015)

(، در پژوهش بيك 201۷) ، در مطالعة روزنتال(201۶) فلدا

 سانتوس مطالعه (، در201۷(، در مطالعة وود )201۷يانگ )

( 2018، در پژوهش اسجو و پريسو  )(2018)  همکاران و

ولی در  (.12، 1۳، 1۷، 21، 22، 2۳،24، 25اند )تأييد شده

های راهبردی ورزش کشور، در خصوص حمايت، برنامه

ری رويدادهای مهم و پشتيبانی و تالش برای ميزبانی برگزا

صورت گذاری نشده يا بهالمللی ورزشی هدفبزرگ بين

، 5، ۶، 8، 10جدی و عملی اقدامی صورت نپذيرفته است )
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از ارکان يابی ادستعدا يندافر جامع هایبرنامه (. تحقق4

های آيد. در برنامهشمار میتوسعة ورزش قهرمانی به

ن اصل مهم راهبردی کشورهای مورد مطالعه نيز به اي

(. در برنامة راهبردی 8، 10، 11، 1۳پرداخته شده است )

ای شده ورزش کشورمان نيز به امر استعداديابی نگاه ويژه

 زهنو ر ماکشو در شیورز يابیادستعداست، ولی در عمل، ا

 منجاا نیاميد اتمشاهد از دهستفاا با و سنتی مالًکا صورتبه

 در قهرمانی ورزش متولی نهادهای نميا هماهنگی. دگيرمی

 ينا در هافعاليت و اين  است ضعيف يابیادستعدا بحث

، ۶، ۷، 10کند )می طی را ایجداگانه مسير امکد هر هادنها

ويژه ای به(. يکی ديگر از ارکان مهم توسعه در هر زمينه4

 .گذاری در ورزش استهای سرمايهورزش، بودجه و سياست

های پژوهش و بررسی چنانکه از مبانی نظری و پيشينه

شود، راهبردهای ورزش کشورهای مورد مطالعه برداشت می

های ای به سياستگذاری مالی، تخصيص بودجهتوجه ويژه

، 21کالن و حمايت حاميان مالی و شرکای ورزشی دارند )

که در نظام ورزش قهرمانی (، درحالی8، 10، 1۳،14،1۶

ازحد لی اصلی آن؛ وزارت ورزش و جوانان بيشکشور، متو

های دولتی است و از طرفی کميتة ملی متکی به بودجه

المپيك نيز وابستگی شديدی به منابع مالی دولتی دارد و 

با کمبود و کاهش منابع مالی و ضعف در جذب حاميان 

(. با بررسی ۳، 4، ۶، 8، 10گريبان است )بهمالی دست

تواننتيجه گرفت که های پژوهش میراهبردها و پيشينه

 یـشورز اتتجهيز ديجاا مينهز در ی مورد مطالعههارکشو

 باشند ومی وپيشر ورزش در يربنايیز هایگذاریسرمايه و

 هارکشو ينا موفقيت اومدـت يکی از علل مرا همين قعوا در

 از (،8، 10، 11، 1۳، 20ت )ـسا بوده المللیبين يندميا در

 شودمی مشخص انيرا يطارـش ةاهدـمش اـب رـيگد فرـط

 گذاریسرمايه روـکش تعدـمس و انجو وینير با متناسب

 لبتها و ستا نگرفته رتصو شیورز تمکاناا ديجاا در کافی

 دهستفاا مؤثری طوربه نيز يافتهتخصيص ودمحد منابع از

(. با توجه به مطالعة انجام شده ۳، ۶، ۷، 8، 10ست )ا هنشد

گيری کرد که توان چنين نتيجهوهش، میهای پژو يافته

 نظام ورزش قهرمانی کشور دارای راهبردی مدون بوده، ولی

ارکان مهم توسعة ورزش قهرمانی مانند ميزبانی از  برخی

رويدادهای بزرگ ورزشی در آن مدنظر قرار نگرفته و بعضی 

اند که ورزش از اهداف مهم آن محقق نشده و سبب آن شده

 ه شکل مطلوبی توسعه نيابد. قهرمانی کشور ب

 
 منابع و مآخذ
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate strategies for the championship of selected 

countries with an emphasis on the Olympic Games and a comparison with the Islamic 

Republic of Iran. Library studies were used to collect the required data and due to the 

nature of the study, the comparative method (four stages: description, interpretation, 

neighborhood and comparison) was used to describe and analyze the data. Those 

selected countries reviewed in this study included England, Australia, South Korea, 

Canada, Kazakhstan and South Africa and they were selected from five different 

continents. The reasons to choose these countries were as follows: the UK notable and 

drastic upswing from the 1996 Atlanta Olympics so far, Australia and South Korea 

continuous presence in top ten countries in medal distribution standings during the last 

six Olympic periods, Canada placement at a relatively stable position and Kazakhstan 

and South Africa being in a situation that was almost the same as Iran in this table. 

The results showed that the selected countries codified certain strategies for their 

championship and almost succeeded to achieve their goals. Iran championship system 

also has a codified strategy but some important elements of championship 

development such as hosting major sport events have not been considered and some 

goals have not been met and consequently Iran championship has not developed 

properly. 
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