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 چكيده

ست انجام گرفت SPLISSمدل  براسـاس ي كليدي منجر به موفقيت ايران در المپيك ريو هاشـاخص تبيين نقش تحقيق با هدف اين  . ه ا
ــيفي   از نظر روش تحقيق ــي   -ماهيت توص ــورتبه پيمايش ــته     هد  تحليلي، از نظر ص ف كاربردي و از لحاظ گردآوري اطالعات نيز از دس

شنامه    س ست. جامع  ياتحقيقات ميداني و پر شكاران، مربيان و  آماري تحقيق را  ةا ست تمام ورز هاي يبازدر  كنندهشركت  اندركاراند
ــكيل م المپيك ريو   با    )N=269داد (يتش جامعة تحقيق،        كه  به تعداد محدود  كل  گنمونه توجه  به روش  مار انجام گرفت   يري  ــ ابزار  .ش

وسط  بود. روايي پرسشنامه ت   )2012بوسچر و همكاران (  موفقيت ورزشي دي ي هاشاخص  ةمتغيرهاي پژوهش شامل پرسشنام    يريگاندازه
صص   ستفاده از آزمون آلفا  آنو پايايي  شد ن مربوط تأييد امتخ سبه   93/0كرونباخ  يبا ا از  شده يتحليل اطالعات گردآوربراي د. ش محا

لسازي معادالت  و مد 23نسخة   SPSS افزارنرمي به كمك انمونهي كولموگروف اسميرنوف و تي تك هاآزموني آمار توصيفي و  هاشاخص 
ستفاده   Smart Pls3 افزارنرمساختاري به كمك   شان داد نتايج  شد. ا ساختار )، t=22/8( حمايت مالي كه ن س  يعوامل  ست و  گذاري يا

)46/9=t ،(        ستعدادهاي ورزشي سايي ا شنا شغل  يورزش  هاييتحما)، t=94/14( سيستم توسعه و   ةتوسع )، t=80/10( ناراورزشك از  يو 
المللي ينب -ملي  يهاحضور در رقابت  شيافزا)، t=65/6ي (گريمرب يفيو ك يكم ةتوسع )، t=20/8ي (نيو تمر يآموزش  التياماكن و تسه 

)67/7=t ،(پژوهش -علمي يهاتيحما) 28/10ي=t ،(ايغرافجو تنوع  ياجتماع - يطيعوامل مح) 85/13يي=t يمشاركت ورزش شيافزا) و 
ــر در المپيك نقش معن     در موفقيت تيم  )t=47/7( مردم ــي حاض ــازي معادالت    ةنتيج مچنين، ). هP=01/0( داري دارداهاي ورزش مدلس

شان داد كه  ساختاري  ضر در المپيك   عوامل مؤثر بر موفقيت تيمهمة  ن شي حا بار عاملي قابل قبولي و مثبتي  و Tريو از مقدار  هاي ورز
  شوند.يمريو محسوب  هاي ورزشي حاضر در المپيكبر موفقيت تيم عوامل مؤثربرخوردارند و 

 

  هاي كليديواژه

  موفقيت ورزشي.، SPLISSي كليدي، مدل هاشاخصهاي المپيك، يباز
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 مقدمه

 مناسبي هايانگيزه تواندمي كه ورزش ابعاد از يكي

 كند، ايجاد جوانان ويژهبهجامعه  افراد در كردن ورزش براي

 ويژهبه و الملليبين هايپيروزي .است قهرماني ورزش

 طوربه ورزش، عرصة المپيك در هايرقابت در موفقيت

 شده كشورها از بسياري توسعه در و رشد موجب ايفزاينده

 عرصة در نخبه و موفقيت ورزشكاران برتري است. اين

  .دهدمي كشور آن به ايشخصيت ويژه و هويت الملليبين

 با دارند بيشتري ها تمايلدولت اساس همين بر

 را خود نخبة موفقيت ورزشكاران زياد، مالي گذاريسرمايه

 و بسط به مسئله اين فراهم كنند كه الملليبين عرصة در

 توسعة و پرورش با هاي مرتبطسيستم و هاسازمان توسعة

 است شده منجر ورزش قهرماني بعد در نخبه ورزشكاران

 در طول چند دهة گذشته، تالش و كوشش در برتري .)12(

 الملليها براي كسب مدال در مسابقات بزرگ بينبين ملت

 هاي ورزشي ملي واين امر در سازمان. شدت يافته است

 ها در سراسر جهان به افزايش صرف هزينه در ورزشدولت

 هاي ورزش نخبگانسيستم. نخبگان منجر شده است

 الملليهاي بينكشورهاي پيشرو در تالششان براي موفقيت

 طور فزاينده همگن و مشابهدر دنياي جهاني شده، به

 آنها بيشتر از قبل بر پيرامون يك مدل واحد توسعة .اندشده

 كسب عنوان در. )19(اند ورزش نخبگان با تغييراتي اندك

 توجه كانون در كه الملليبين و بزرگ ورزشي رويدادهاي

 اقتصادي، شرايط تواندمي دارد قرار كشورها از بسياري

 دهد، قرار تأثير تحت را جامعه يك اجتماعي فرهنگي،

 ريزي،برنامه با تالش هستند در كشورها از بسياري روازاين

 آنها موفقيت مسابقات كنند كه روانة و آماده را ورزشكاراني

 بزرگي رويداد. )5(تضمين كنند  بزرگ رويدادهاي در را

 براي الملليرويداد بين ترينمهم المپيك هايبازي مانند

                                                            
1. Sgart 
2. Gerad kuper & Elmer striken 

 محسوب در جهان حاضر همة كشورهاي و ايران ورزش

 تمام آينة و مثابة ويترينبه اين رويداد شكبي. شودمي

 چهار گذشت طي كشورها تكورزشي تك عملكرد نماي

 كه است تاريخي رويداد اين در آخرين حضورشان از سال

 مقايسه در را خود موفقيت حاصله، نتايج به با اتكا توانندمي

 ).11(دهند  قرار ارزيابي و سنجش مورد ساير كشورها با

 بر عالوه الملليبين و جهاني در عرصة ورزشي هايموفقيت

 به .شود كشور هر سربلندي موجب تواندمي رونق اقتصادي،

 راهكارها به دستيابي براي زيادي هايمنظور تالش همين

 كشور يك تا گيردمي صورت نخبه پرورش استعدادهاي و

 كه است بديهي. شود موفق المپيك هايدر رقابت بتواند

 گذاري،سرمايه ساية در تنها موفقيتي هر تكرار

 هاي مناسبزمينه كردن فراهم و كالن هايريزيبرنامه

 ).19(پذير است امكان قهرماني ورزش تعالي و رشد منظوربه

 توسط ورزشي موفقيت مورد در مختلف مطالعات

 المر و ، گرادكوپر)1993( 1مانند اسگارت اقتصادداناني

 و ، جوهانسن)2003(3پرشين و ، تاش)2004(2استريكن

 رياس و لوييز و جان) 2004(باس و ، براند)2000(علي 

 موفقيت پژوهشگران اين .است گرفته صورت) 2010(فادال 

 هايبرحسب شاخص را الملليبين ميادين در ورزشي

 را موفقيت علل كه داشتند تالش و كردند بررسي مختلف

 ) به2004استريكن ( المر و گرادكوپر. كنند شناسايي

 موفقيت بر اجتماعي و اقتصادي هايعامل تأثير بررسي

 پرداختند. آنها هاي المپيكبازي در كشورها ورزشي

 ميزبان جمعيت، سرانه، درآمد از تابعي را ورزشي موفقيت

 در هوايي و آب شرايط و تحصيالت بودن، سرانة بهداشت،

 يك موفقيت است، آشكار طوركههمان). 1(گرفتند  نظر

 چشمگيري به به شكل ورزشي كاروان يا تيم ورزشكار،

 استفادة در آن اثربخشي و ملي سيستم عملكردي ظرفيت

3.Tcha & Pershin 
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 و مرادي شعباني ).22وابسته است ( منابع همة از مناسب

 بر تأثيرگذار پارامترهاي«)، در پژوهشي با عنوان 1397(

 ميزان عامل سه تأثير» قهرماني ورزش عمومي محيط

 بر را داخلي ناخالص توليد و سرزميني وسعت جمعيت،

 و رفاه سطح عامل دو تأثير و تأييد ورزش قهرماني توسعة

 ثيرتأ داد نشان نتايج آنان نكردند. همچنين تأييد را علمي

  ).8است ( مختلف متفاوت هايقاره در عوامل اين

 ورزش با مرتبط سازمان 35 پژوهشي روي محققان در

 نخبه، ورزشكاران پرورش مورد چگونگي در در استراليا

 فرهنگي در اقتصادي، عوامل نقش كردند كه اهميت عنوان

 تربيت در تواندمي علمي هايكالن و روش سطح

 هار در ايمطالعه طي همچنين باشد.نخبه مؤثر  ورزشكاران

 كه رسيدند نتيجه اين به سيدني المپيك بعد از و قبل سال

 راهبردهاي تدوين بااستعداد، و مندافراد عالقه كشف

 مالي هايكمك جذب موفقيت، به براي دستيابي بلندمدت

 و ورزش به افراد جذب هايراه از منزلت اجتماعي، كسب و

  ). 21است ( نخبه ورزشكاران نهايت تربيت در

 موفقيت خود مطالعة ) در2010(  1فادال و لوييز

 جام و المپيك هايبازي آفريقايي را در كشورهاي ورزشي

 كردند. نتايج نشان داد كه براي بررسي فوتبال جهاني

 بر موفقيت مؤثر عوامل بايد موفقيت و برنامه تدوين

 مشخص شود نيز هر كدام تأثيرگذاري ميزان و شناسايي

 عوامل مؤثر بر يبندتياولو«با عنوان  يقيدر تحق ).19(

 2010 ياييآس يهايدر باز يرانا يكاروان ورزش يتموفق

 و منابع يشترينب يكه منابع ماد ه شدنشان داد  »گوانگژو

 يرانا يكاروان اعزام يترا در موفق يتاهم ينكمتر يريتيمد

  .)6( اندداشته ژوگوانگ 2010 ياييآسي هايبه باز

 از وسايل ورزشكاران استفادة دهديم نشان هاپژوهش 

 علمي، هاييشگاهآزما از برخورداري دنيا، روز تجهيزات و

 هاييونفدراس و استفادة ورزشي اختراعات ثبت تعداد

                                                            
1. Luiz and Fadal 

 اطالعاتي نوين هاييفناور از المپيك ملي كميتة و ورزشي

  .)9،4باشد ( مؤثر ورزشي هاييمت در موفقيت توانديم

 كاربرد مدل تحليل«محققان در پژوهشي با عنوان 

 بر موفقيت ورزشي مؤثري هاشاخصمسير در تبيين 

 هاركه در چ» الملليينبهاي ايران در رويدادهاي يمت

 دو انجاميداني و تكواندوومي، برداروزنهفدراسيون كشتي، 

 حمايت بيروني عامل گرفت، به اين نتيجه رسيدند كه دو

 گذاريياستسو  ساختار طريق از يقهرمان محيط و اليم

 ). در همين10دارند ( ورزشي موفقيت بر يرمستقيمغ اثر

 موفقيت كشورها عدم موفقيت و داليل با شناسايي زمينه

 وليدت افزايش المپيك به اين نتيجه رسيدند كه هايبازي در

 اميد(سالمت  شاخص و درآمد بهبود توزيع داخلي، ناخالص

 ورزش عملكرد بهبود كشور در هاياستان) زندگي به

 تأثير ). همچنين در بررسي10است ( مؤثر كشورها

 كشورها ورزشي موفقيت بر اجتماعي و اقتصادي هايعامل

 نشان داده شدكه) 1996-2012( المپيك هايبازي در

 كنندگان، تراز تجاري،شركت تعداد توسعة انساني، شاخص

 موفقيت احتمال قبل، دورة ورزشي عملكرد و سرانه درآمد

  .)1دهد (يم افزايش را هاي المپيكبازي در كشورها ورزشي

 و موانع بررسي در ايران المپيك ملي كميتة رئيس

 رويدادهاي در ايران ورزشي هايفراروي كاروان مشكالت

 حقوقي، اي،بودجه مسائل كه داشت اذعان الملليبين

 منابع و ورزشي فضاهاي از نامطلوب استفادة استعداديابي،

  .)2آن كميته هستند ( روي پيش مشكالت ازجمله مالي،

 كنندةبينيپيش هايمؤلفه«در تحقيقي با عنوان 

 به» المپيك هايبازي در كنندهشركت كشورهاي موفقيت

 تواندمي شاخص185اين نتيجه دست يافتند كه 

 المپيك هايبازي كشورها در موفقيت كنندةبينيپيش

 در را هاشاخص گرفتهانجام هايتحليل بر اين،عالوه باشد.

 فناوري و فرهنگي، اجتماعي اقتصادي، سياسي، پنج مؤلفة
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  ).3كردند ( بنديطبقه  )PEST+S (ورزشي و

 برخي كه است اين ) بيانگر2016( 1ليندفلت پژوهش

ه جمل از نخبگان ورزش هاياستراتژي با مرتبط عوامل

 دولت)، عوامل اجرايي (اصالحات داخلي - سياسي عوامل

 اروپا)، عوامل اتحادية هاي(سياست خارجي – سياسي

 خاصي طوربه محيطي عوامل و قانوني عوامل اقتصادي،

  ). 18باشند ( تأثيرگذار قهرماني ورزش بر توانندمي

 از را ايحرفه و قهرماني ورزش ) توسعة2016( 2وان

 افزايش براي گذاريسرمايه مانند اقتصادي توسعة طريق

 اجتماعي توسعة همچنين و مسابقات و امكانات، تسهيالت

 رشد به تواندمي يكديگر با عوامل اين كه داندكشورها مي

 3). فتر23شود ( منجر كشورها جهاني و المپيك رتبة

 توسعة طريق از را قهرماني ورزش توسعة ) نيز2015(

 فرهنگي عوامل داردمي و عنوان داندمي فرهنگي جوامع

 توانندمي قهرماني ورزش گسترش در نهفته صورتبه

 همگرايي و«). در پژوهشي با عنوان 17باشند ( تأثيرگذار

 الملليينب ةمقايس به» واگرايي سياست نخبگان ورزشي

 عنوان بخشيكشور به 15دقيق از سياست ورزش نخبگان 

 تريقعم يينشبايجاد  هاهدف آنپرداختند كه    SPLISSاز 

 همگرايي و واگرايي سياست نخبگان ورزش هاييدهبه پد

 براساس بررسي سند، تركيبيبا استفاده از روش  .بود

 معين شد كه يمصاحبه با مديران با عملكرد باال و نظرسنج

 هيچ طرح عمومي براي دستيابي به موفقيت ورزشي

 و). در مطالعة عوامل كليدي 14( داردنوجود  الملليينب

 كه درمؤثر در توسعة ورزشكاران دووميداني استراليا 

 1956 هايسالالمپيك يا مسابقات جهاني بين  هايبازي

 كه پرداختند و به اين نتيجه رسيدند به رقابت 2013تا 

 كليدي در طول توسعه شامل بعد تخصص،و  مؤثرعوامل 

 ديگر در دوران بلوغ و حمايت هايورزشمشاركت در 

                                                            
1. Lindfelt 
2. Van 

 در يك زندگي و پرورشبر اين، است. عالوه اجتماعي قوي

 مدرك دانشگاهي نيز دارا بودنشهرستان بزرگ و 

  و سانز فارست، .)15ه است (بود آنان مشترك هايويژگي

 ) در پژوهشي بيان كردند كه راز موفقيت2010( 4تنا

 اين كه است اين المپيك در كنيا و جامائيكا كشورهاي

 ورزشكارانشان فردي هايتوانايي و رقابتي مزيت بر كشورها

 بهبود توانايي و كنندمي دووميداني) تكيه (مانند

 داخلي ناخالص توليد از جمله را ديگر موفقيت هايشاخص

 ) در1397). زارعيان و همكاران (16ندارند ( بيكاري نرخ و

 هايبازي در نيز ايران پژوهشي اذعان داشتند كه كشور

  فردي هايتوانايي بر مبتني و فردي هايرشته المپيك بر

 رقابتي ورزشكاران مزيت و برداري)وزنه و كشتي (مانند

 پكن 2008 المپيك در ايران مثال، براي دارد؛ تأكيد ايراني

 نتيجه ترينضعيف برنز، يك مدال و طال مدال يك كسب با

 رتبة در و كرد كسب المپيك در حضور هايدوره كل در را

 چهار كسب با 2012 المپيك در بالفاصلهقرار گرفت.  51

 را از لحاظ عملكرد بهترين برنز سه و نقره پنج طال، مدال

 در و آورد دستبه المپيك در حضور مدت در مدال تعداد

 )،1392زارعي محمودآبادي ( گرفت. به عقيدة قرار 17 رتبة

 نباشد؛ كافي است ممكن تنهاييبه نخبه ورزشكاران وجود

 بهبود و آنها آموزش براي بهتر شدن موقعيتفراهم  بلكه

 فراهم شدن رسد. برايمي نظربه الزم آنها ظرفيت ارتقاي

 رسدمي نظربه مهم كشور سرماية و دارايي ميزان زمينه، اين

)2(.  

 عوامل الملليبين رويدادهاي در موفقيت منظوربه

 و سخت كاري آنها بنديطبقه كه انددخيل متعددي

 هايناكامي و هااخير موفقيت هايسال در .است پيچيده

 الملليبين در مسابقات كشور ورزش پوشان ملي

 وجود به و مسئوالن مردم بين در را هاي زياديحساسيت

3. Fetter 
4. Forrest، Sanz & Tena 
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 و مردم رسد انتظاراتمي نظربه كهطوريبه .است آورده

 خواستار همه و فزوني يافته ورزشي غير و ورزشي مسئوالن

 نظير الملليبين در ميادين ارزشمندي و بيشتر هايموفقيت

 كسب براي تالش امروزه .هستند المپيك و جهاني مسابقات

 مورد در بيشتر دانش مستلزم كسب بيشتر هايمدال

 اين در .شوندمي منجر ورزشي به موفقيت كه است عواملي

 مشخص تا گرفتهاست  بسياري صورت هايتالش زمينه

 الملليبين هايرقابت در صحنة كشورها بعضي چرا كنند

 هايتفاوت دليلبه اما .كشورها هستند ديگر از ترموفق

 الگويي توسعة سياسي، اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي،

 در ورزشي موفقيت بر همة عوامل اثرگذار آن در كه جامع

  .نيست پذيرامكان باشد، لحاظ شده الملليبين سطح

 ايجاد در عوامليچه  كه پرسش اين به پاسخ بنابراين 

 ريزيبرنامه براي مناسبي مؤثرند راهنماي ورزشي موفقيت

 اينكه به بود. با توجه خواهد ورزش در جهت موفقيت

 از مثبتي تصوير المپيك هايبازي در كشورها موفقيت

 به نظر همچنين و كندمي ترسيم جهانيان در اذهان كشور

 موجب بارها الملليبين سطح در ورزشي هايپيروزي اينكه

 توجه با و است شده ايرانيان ملي اتحاد و غرور برانگيختگي

 براي مناسبي پتانسيل كه ايران مشتاق و جمعيت جوان به

 عوامل در شناسايي سعي دارند، ورزشي ميادين در موفقيت

 شده است. گفتني المپيك ريو هايبازي در موفقيت بر مؤثر

 در بخش و كشور ورزش جامع طرح در هرچند كه است

 بايد اين با وجود گرفته، صورت هاييتالش قهرماني ورزش

 زمينة موفقيت و يا عدم موفقيت كاروان در كه كرد اذعان

 است نرسيده انجام به تاكنون جامعي تحقيق المپيك ايران

 دليل روشن نبودن علت كسب نتايج مطلوب يا نامطلوبو به

 مدلدر اين رويداد، بر آن شديم در اين تحقيق 

 دي بوسجر و همكاران،(كشورهاي مختلف  در شدهآزمايش

                                                            
1. Sports Policy Factors Leading to International 
Sporting Success 

 اهداف براي تحليلي چارچوب و عنوان پايهبه كه )2011

 شود، با ده عامل حمايت مالي،استفاده مي تحقيق اين

 ورزشي، سيستم ورزش، مشاركت گذاريساختار و سياست

 ورزشي، اماكن و تسهيالت-شغلي  حمايت استعداديابي،

 المللي،و بين ملي هايمربيگري، رقابت يستمتمريني، س

 اجتماعي و تنوع-علمي و  عوامل محيطي تحقيقات

 نخبگان هايسياستاز  وريبهرهاثربخشي و  جغرافيايي كه

 هاي كليديكند، به تبيين نقش شاخصرا تعيين مي ورزش

 منجر به موفقيت ايران در المپيك ريو براساس مدل
1spliss هاي منجرپرداخته شود تا مشخص گردد سياست 

 به موفقيت كشور ايران در المپيك ريو در كجاي اين مدل

   .قرار دارد

 

  ي پژوهششناسروش
 صورتبهماهيت توصيفي  حاضر از نظر تحقيقروش 

 هدف كاربردي و از لحاظ گردآوري تحليلي پيمايشي، از نظر

  است. ياپرسشنامهاطالعات نيز از دسته تحقيقات ميداني و 

 نفر متشكل از ورزشكاران 269آماري اين تحقيق را  ةجامع

 نفر)، مربيان، سرپرستان 63در المپيك ريو ( كنندهشركت

 نفر)، رؤسا، نائب رئيسان و دبيران 32و همراهان (

 نفر) و مديران 56در المپيك ( كنندهشركتهاي يونفدراس

 داديتشكيل م نفر)117و كاركنان كميتة ملي المپيك (

)269=N(  توجه به تعداد محدود جامعة تحقيق،كه با 

 يريگابزار اندازه .شمار انجام گرفتيري به روش كلگنمونه

 اطالعات ةمتغيرهاي پژوهش شامل دو پرسشنام

 ، سن، ميزان سابقة كاري ياتأهليت، (جنس دموگرافيك

 يهاشاخص ةپرسشنام ميزان تحصيالت و ...) وورزشي، 

 بود كه در )2012 بوسچر و همكاران، (دي موفقيت ورزشي

 ليكرت تنظيم شده است. روايي صوري ارزشي 5 قالب طيف
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 ناراهنما و مشاور و متخصص تادانپرسشنامه توسط اس

 همچنين پايايي پرسشنامه در يك شد.مربوطه تأييد 

 نفر از جامعه مورد مطالعه و با 30مقدماتي بر روي  ةمطالع

 د كه نشانشمحاسبه  93/0كرونباخ  يز آزمون آلفااستفاده ا

 يد روايي وأياز پايايي مناسب پرسشنامه دارد. پس از ت

 هاپرسشنامه يآورپايايي پرسشنامه، اقدام به توزيع و جمع

 شدهيآورجمع يهاد و در نهايت پرسشنامهش

 اطالعات وتحليليهمنظور تجزبه .شد وتحليليهتجز

 بخش آمار توصيفي و استنباطي استفادهاز دو  شدهيگردآور

 د. در بخش آمار توصيفي با استفاده از جداول آماري ازش

 انحراف و فراواني، درصد فراواني، ميانگين يهاشاخص

 از آزموناستاندارد استفاده شد و در بخش آمار استنباطي 

 ي به كمكانمونهكولموگروف اسميرنوف و آزمون تي تك

 و مدلسازي معادالت ساختاري 23نسخة  SPSS افزارنرم

  .شداستفاده  smart pls3 افزارنرمبه كمك 

  

  ي تحقيقهاافتهي
 30درصد از نمونه زير  1/38هاي تحقيق، يافته براساس

و از نظر  سال بودند 60درصد باالي  6 كهيدرحال ،بودند

. درصد مرد بودند 7/85درصد از نمونه زن و  3/14جنسيت، 

 8/54و  مجرددرصد از نمونه  2/45 تأهلاز نظر وضعيت 

 ةسابقسابقة كاري يا ورزشي  براساسو  درصد متأهل بودند

 ،سال بود 5درصد از نمونه زير  9/38 كاري يا ورزشي

 15باالي  يورزش اي يكار ةدرصد سابق 0/38 كهيدرحال

درصد از نمونه  3/41. همچنين، از نظر سمت سال داشتند

 كيالمپ يمل ةتيدرصد كارشناسان كم 5/17و  رورزشكا

 ).1(جدول  بودند
 

  قيتحق يهانمونه كيدموگراف هاييژگيو فيتوص. 1جدول 

 درصد فراواني فراواني عوامل جمعيت شناختي متغيرهاي جمعيت شناختي

 سن

  1/38  96  سال 30زير 
  0/25 63سال 40تا  31
  4/21  54  سال 50تا  41
  5/9  24  سال 60تا  51

  0/6  15  سال 60باالي 

  3/14  36  زن جنسيت
  7/85  216مرد

  2/45  114  مجرد تأهل
  8/54  138متأهل

 سابقة كاري يا ورزشي

  9/38  98  سال 5زير 
  3/10 26سال 10تا  5
  7/12  32  سال 15تا  11
  0/19  48  سال 20تا  16

  0/19  48  سال 20باالي 

 سمت

  3/41  104  ورزشكار
  8/4  12  مربي

  8/4  12  سرپرست
  8/4  12  هيأت همراه

  9/7  20  كيالمپ يمل ةتيكم رانيمد
  5/17  44  كيالمپ يمل ةتيكارشناسان كم

  6/5  14  ونيفدراس سيرئ
  6/5  14  ونيفدراس سينائب رئ
  9/7  20ونيفدراس ريدب
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ي پژوهش هادادهآزمون كولموگروف اسميرنوف بر روي 

داد. با يمرا نشان  هادادهاجرا شد و نتايج  طبيعي بودن 

ي انمونهها از آزمون تي تكتوجه به طبيعي بودن توزيع داده

هاي در موفقيت تيمبراي بررسي نقش متغيرهاي تحقيق 

 ). 2استفاده شد (جدول ورزشي حاضر در المپيك 

 

 هاي ورزشي حاضر در المپيكموفقيت تيمي نقش متغيرهاي تحقيق در انمونه. نتايج آزمون تي تك2جدول 

 آماره  
  متغير

ميانگين  ميانگين 
 آماري

 ةدرج
 آزادي

T  سطح
يدارامعن  

k-s 

37/3  حمايت مالي  3 251 23/8  01/0  25/0  
29/3  يگذاراستيعوامل ساختاري و س  3 251 46/9  01/0  64/0  

68/3  سيستم توسعه و شناسايي استعدادهاي ورزشي  3 251 94/14  01/0  09/0  
59/3  ورزشي و شغلي از ورزشكاران يهاتيحما  3 251 80/10  01/0  12/0  
45/3  اماكن و تسهيالت آموزشي و تمريني ةتوسع  3 251 20/8  01/0  71/0  
32/3  كمي و كيفي مربيگري ةتوسع  3 251 65/6  01/0  54/0  

43/3  يالمللنيب -ملي  يهاافزايش حضور در رقابت  3 251 67/7  01/0  54/0  
62/3  ژوهشيپ-هاي علميحمايت  3 251 28/10  01/0  17/0  

32/3جتماعي و تنوع جغرافياييا -عوامل محيطي   3 251 85/13  01/0  17/0  
40/3  مشاركت ورزشي مردمافزايش   3 251 47/7  01/0  41/0  

 

)، t=22/8(، حمايت مالي 2ا توجه به نتايج جدول ب

سيستم توسعه )، t=46/9( گذاريياستو س يعوامل ساختار

 هاييتحما)، t=94/14( و شناسايي استعدادهاي ورزشي

اماكن و  ةتوسع)، t=80/10(ن ورزشكارااز  يو شغل يورزش

و  يكم ةتوسع)، t=20/8( ينيو تمر يآموزش التيتسه

ملي  يهاحضور در رقابت شيافزا)، t=65/6( يگريمرب يفيك

 يپژوهش-علمي يهاتيحما)، t=67/7( الملليينب -

)28/10=t ،(ييايو تنوع جغراف ياجتماع - يطيعوامل مح 

)85/13=t 47/7(مردم  يمشاركت ورزش شيافزا) و=t ( در

داري اهاي ورزشي حاضر در المپيك نقش معنموفقيت تيم

  .)P=01/0(د ندار

هاي ورزشي عوامل مؤثر بر موفقيت تيمدر ادامه مدل 

  ).1و شكل  3ترسيم شد (جدول  حاضر در المپيك

  
هاي ورزشي حاضر در المپيكعوامل مؤثر بر موفقيت تيم. مسيرهاي مدل 3جدول   

  هاي ورزشي حاضر در المپيكمدل عوامل مؤثر بر موفقيت تيممسيرهاي 
ضرايب رگرسيوني 

  استاندارد
مقدار 

T 
P 

value 

  001/0  1  712/0  هاي ورزشي حاضر در المپيكموفقيت تيم ˂---حمايت مالي 
  001/0  19/12  731/0  هاي ورزشي حاضر در المپيكموفقيت تيم ˂--- گذاريياستعوامل ساختاري و س

  001/0  731/8 628/0  ر در المپيكهاي ورزشي حاضموفقيت تيم˂ ---توسعه و شناسايي استعدادهاي ورزشي  سيستم
  001/0  297/9  655/0  هاي ورزشي حاضر در المپيكموفقيت تيم ˂---ورزشي و شغلي از ورزشكاران  هاييتحما
  001/0  803/11  719/0  هاي ورزشي حاضر در المپيكموفقيت تيم ˂---اماكن و تسهيالت آموزشي و تمريني  ةتوسع
  001/0  892/12  752/0  هاي ورزشي حاضر در المپيكموفقيت تيم ˂---كمي و كيفي مربيگري  ةتوسع

  001/0  427/8  610/0  ر المپيكدهاي ورزشي حاضر فقيت تيممو˂ --- الملليينب -ملي  يهاحضور در رقابت افزايش
  001/0  314/8  597/0  لمپيكاهاي ورزشي حاضر در موفقيت تيم ˂---پژوهشي -علميهاي حمايت

  001/0  543/5  622/0  لمپيكاهاي ورزشي حاضر در مموفقيت تي ˂---جتماعي و تنوع جغرافيايي ا -عوامل محيطي 
  001/0  642/11  698/0  هاي ورزشي حاضر در المپيكموفقيت تيم ˂---افزايش مشاركت ورزشي مردم 
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  smart pls3افزار هاي ورزشي حاضر در المپيك از طريق نرم. مدل عوامل مؤثر بر موفقيت تيم1شكل 

  
عوامل مؤثر ، همة 1و شكل  3با توجه به نتايج جدول 

شده ييشناسا ضر در المپيكهاي ورزشي حابر موفقيت تيم

د و و بار عاملي قابل قبولي و مثبتي برخوردارن Tاز مقدار 

 هاي ورزشي حاضر در المپيكعوامل مؤثر بر موفقيت تيم

  شوند.يممحسوب 

ي كليدي منجر به هاشاخصدر نهايت مدل نقش 

دست به splissمدل  براساسموفقيت ايران در المپيك ريو 

  ).2آمد (شكل 

  

رسد كه براي موفقيت يمنظر ، به2با توجه به شكل 

هاي المپيك الزم است يبازهاي ورزشي كشورمان در يمت

كه تمامي عوامل مدل مورد توجه قرار گيرند، اما بايد از بين 

ي سيستم توسعه و شناسايي هاعاملاين عوامل، 

پژوهشي بيش از  -هاي علمييتحمااستعدادهاي ورزشي و 

 چراكهار گيرد، ساير عوامل مورد اهتمام مسئوالن امر قر

هاي ورزشي كشور در يمتنقش اين عوامل در موفقيت 

  هاي المپيك ريو بيش از ساير عوامل بوده است.يباز
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  splissهاي كليدي منجر به موفقيت ايران در المپيك ريو براساس مدل . مدل نقش شاخص2شكل 

  
  يريگجهينتبحث و 

)، t=22/8(حمايت مالي نتايج تحقيق نشان داد كه 

سيستم توسعه )، t=46/9( گذاريياستو س يعوامل ساختار

 هاييتحما)، t=94/14( و شناسايي استعدادهاي ورزشي

اماكن و  ةتوسع)، t=80/10(ن ورزشكارااز  يو شغل يورزش

و  يكم ةتوسع)، t=20/8( ينيو تمر يآموزش التيتسه

ملي  يهاحضور در رقابت شيافزا)، t=65/6( يگريمرب يفيك

 يپژوهش-علمي يهاتيحما)، t=67/7( الملليينب -

)28/10=t ،(ييايو تنوع جغراف ياجتماع - يطيعوامل مح 

)85/13=t 47/7(مردم  يمشاركت ورزش شيافزا) و=t ( در

داري اهاي ورزشي حاضر در المپيك نقش معنموفقيت تيم

با بخشي از نتايج  آمدهدستبهنتيجة  .)p=01/0(د ندار

 المر و )، گرادكوپر2016)، وان (2016تحقيقات ليندفلت (

) و خداداد 1394)، عسكريان و همكاران (2004استريكن (

همسو بود كه اين موضوع نشان  )1395(كاشي و همكاران 

هاي ورزشي يتموفقدهد عوامل مذكور نقش مهمي در يم

  لمللي و المپيك دارد. اينبي هارقابتورزشكاران در 

هاي يبازيكي از عوامل مهم موفقيت كشورها در 

امروزه مسائل مالي و المپيك عامل مالي و اقتصادي است. 

ير مستقيم تأثهاي نوع بشر يتفعالاقتصادي بر تمام 

ويژه،  طوربهي ورزشي و هاسازمانگذارد. در يم

هاي ورزشي نيز اين قاعده وجود دارد و براي يونفدراس

ين تأمپيشبرد اهداف توسعه ورزش تحت پوشش، ملزم به 

. نتايج پژوهش زارعيان و همكاران استمنابع مالي مورد نياز 

) در مورد تأثير 2016) و وان (2016)، ليندلفت (1395(

عامل مهم مادي و اقتصادي در موفقيت كشورها در 

المللي همسو و موافق با اين پژوهش است. هاي بينرقابت

 توسعة طريق از را ايحرفه و قهرماني ورزش آنها توسعة

امكانات،  افزايش براي گذاريسرمايه مانند اقتصادي

كشورها  اجتماعي توسعة همچنين و مسابقات و تسهيالت

 رتبة رشد به تواندمي يكديگر با عوامل اين كه داندمي

). از منظري علمي 23شود ( منجر كشورها جهاني و المپيك

ي خصوصي در هابخشمناسب  گذارييهسرماتوان يم

ين عامل در رفع مسائل مالي ورزش ترمهمورزش قهرماني را 

پايه و اساس ورزش قهرماني  چراكهقهرماني كشور دانست، 

دهند و امروزه در يمي ورزشي تشكيل هاباشگاهرا 

اهده كرد كه اكثر قريب به توان مشيمكشورهاي پيشرفته 

ي معتبر ورزشي را بخش خصوصي اداره هاباشگاهاتفاق 
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هاي يونفدراسرو بار مالي خاصي بر دولت و كنند، ازاينيم

كنند. اين در حالي است كه در كشور ينمورزشي تحميل 

ي خصوصي امري غريب است و دولت امور دارباشگاهما، 

با  توأمكند كه اين امر يمي را مديريت دارباشگاهمربوط به 

موجب شده است كه  هاباشگاهعدم كارايي مناسب مديريت 

هاي ورزشي تحميل يونفدراسبار مالي زيادي بر دولت و 

قانون  44شود كه در اجراي اصل يمرو پيشنهاد شود. ازاين

سازي يخصوصاساسي در حوزه ورزش تعجيل نموده و با 

ي دولتي، زمينه مشاركت حداكثري بخش هاباشگاه

  يژه ورزش قهرماني فراهم آيد. وبهخصوصي در ورزش كشور 

المللي، ينبعامل مهم ديگر موفقيت ورزش در سطوح 

بر اين، بر كسي . عالوهاستگذاري درست ياستسساختار و 

پوشيده نيست كه بهبود و ارتقاي عوامل ساختاري و 

مديريت كارامد، جامة عمل  گذاري مناسب زير سايةياستس

) و سوتيريادو 2010. نتايج تحقيق لوييز و فادول (پوشديم

) با نتايج تحقيق حاضر همسوست و نتايج تحقيق 2009(

) در زمينة ساختار و مديريت كه 1390شريعتي و سجادي (

 ينكمتر يريتيو منابع مد يشترينب يمنابع ماد عنوان كرده

ي هايبه باز يرانا ياعزامكاروان  يترا در موفق يتاهم

، همسو با نتيجة اين اندداشته ژوگوانگ 2010 ياييآس

و تحليل مسائل  در بررسيرو ازاين .) 6تحقيق نيست (

همچون توسعه  مختلف و موضوعات گوناگون اجتماعي

از  هاي المپيك،يبازورزش قهرماني كشور و موفقيت در 

توان غافل شد و آن را ناديده گرفت. اصل مديريت نمي

ي غافل شدن از اغفلت و ناديده گرفتن اين موضوع به معن

العلل مشكالت است. وضعيت ورزش مسائل و علت ةريش

، چه هاي المپيكيبازيژه در بخش قهرماني و وبهكشور 

مديريتي كه  ةمثبت و چه منفي، بازتابي است از نوع و نحو

فرع بر يباً آن حاكم بوده است. ساير موضوعات و اجزا تقربر 

. در واقع در هر سازمان و اين قضيه و معلول آن هستند

توان يمي انجام گيرد، خوببهصنعتي، چنانچه مديريت 

ين با انتخاب شايستة بنابراشاهد موفقيت و ارتقاي آن بود. 

 هاي ورزشي، وزارتيونفدراسيژه در وبهمديران ورزشي 

توان بسياري از يمورزش و جوانان و كميتة ملي المپيك، 

-4(دورة  بلندمدتعوامل مديريتي همچون داشتن برنامه 

ساله) براي توسعة ورزش قهرماني و حمايت از آن در  8

قرار داد و آيندة  مدنظرامور ورزش كشور  رأسكشور را در 

هاي المپيك يبازيژه در وبهدرخشاني را در ورزش كشور 

  تصور شد. م

، مديريت استعداديابي ورزشي آمدهدستبهدر پي نتايج 

در كشور براي تقويت كاروان  مؤثرعاملي كارا و  عنوانبه

. نتيجة رسديمنظر المپيك كشورمان امري ضروري به

زارعيان  ) و2010مذكور با نتايج تحقيق فارست، سانز و تنا (

ها، تاگر در گذشته سن. ست) همسو1397و همكاران (

 يورزش زاتيتجه و معلم صيتشخ ن،يوالد راها، فشآرمان

 يفايخاص ا يافراد به سمت ورزش تيدر دسترس در هدا

بر موارد ذكرشده، عالوه رسدينظر مبه اكنون كرد،ينقش م

 يوجود فدانش در شناخت ابعاد مختل شيتوجه به افزا

 تيهداكشف و در  يورزش يابياستعدادهمچون ها، انسان

برخوردار  ييبسزا تياز اهم يورزشكاران به سطوح قهرمان

در مورد  . بنابراين دستيابي به اطالعات دقيق و جامعاست

استعدادهاي ورزشي و  موقعبهورزشكاران و شناسايي 

ي ورزشي را افزايش هاصحنهپرورش آنها، امكان موفقيت در 

  دهد.يم

ديگر در بهبود، توسعة ورزش و دست  مؤثرعاملي مهم و 

المللي، جهاني و المپيك، ينبهاي يتموفقيافتن به 

كه نتايج  استهاي ورزشي و شغلي از ورزشكاران يتحما

) و هاكسلي و همكاران 1394پژوهش عسگري و دخت باقر (

. در ادامه نتايج و در همين زمينه، است) همسو با آن 2017(

هاي مالي محركي بسيار قوي براي هيزانگرسد كه يمنظر به

بسياري  امروزه چراكهشود، يمهاي انسان محسوب يتفعال

ة پول و منابع مالي واسطبهاز مشكالت و نيازهاي انسان 
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ي از طريق احرفهشود. از طرفي، ورزشكاران يمبرطرف 

كنند و شغل و حرفة آنان همان ورزش يم امرارمعاشورزش 

اين زمينه تمام سعي خود را  رو دركردن است، ازاين

كنند كه به باالترين سطوح ورزشي صعود كنند و يم

وسيله موجبات كسب درآمد از طريق قراردادهاي ينبد

، جذب حاميان ورزشي و كسب جوايز و هاباشگاهي با احرفه

رو، الزم است كه ينازاي ورزشي را فراهم سازند. هامدال

 مدنظرران المپيكي ين مالي و شغلي ورزشكاتأمموضوع 

  مسئوالن قرار گيرد.

 التياماكن و تسه ةتوسعدر ادامه نتايج نشان داد كه 

هاي ورزشي حاضر در موفقيت تيمنيز  ينيو تمر يآموزش

كه با نتايج تحقيق سبحاني  داردداري ادر المپيك نقش معن

) و 1393)، شعباني بهار و همكاران (1392و همكاران (

 . استفادةست) همسو1394عسگري و همكاران (

 از برخورداري دنيا، روز تجهيزات و از وسايل ورزشكاران

و  ورزشي اختراعات ثبت تعداد علمي، هاييشگاهآزما

 از يكالمپ ملي كميتة و ورزشي هاييونفدراس استفادة

 هاييمت در موفقيت توانديم اطالعاتي نوين هاييفناور

اين زمينه بايد بيان داشت كه  ). در9،4باشد ( مؤثر ورزشي

هاي آن يرساختزبراي پيشرفت در هر امري، ابتدا بايد 

ها را امكانات يرساختزترين اين ياصلفراهم آيد كه يكي از 

دهد. در مورد ورزش قهرماني بايد يمو تجهيزات تشكيل 

ي مجهز، هاسالنگفت كه امكانات و تجهيزاتي نظير 

تجهيزات شخصي و تمريني، وسايل آموزشي و 

نياز است. از طرفي،  آنهاي و ... براي توسعة آموزشكمك

بر وجود اين امكانات، بايد به تقسيم و توزيع اين عالوه

ممكن است  چراكهشت، نيز توجه دا هااستانامكانات در كل 

وجود  هااستانبخش اعظم اين امكانات در پايتخت و مراكز 

فاقد حداقل نيازهاي ورزش  هاشهرستانداشته باشد، اما 

 هايسالنشود ايجاد يمقهرماني باشند. بنابراين پيشنهاد 

ي و ايجاد مراكز ورزشي  چندمنظوره به تعداد كاف نيتمر

مركز  در سطحان مرد و زن يفيت براي ورزشكارباكمتعدد و 

  قرار گيرد. مدنظري مختلف كشور بايستي هابخشو 

 يدهاز جمله عوامل بسيار مهمي كه در بهرههمچنين،  

ورزشي مؤثر است، مربي آن  هاييمت گيرييجهيا عدم نت

ورزشي، مربي  هاييمها و تزيرا در سازمان ،ستهايمت

عنوان مغز متفكر و پويا در تعيين سرنوشت و كسب به

. ي داردناپذيرباالترين بازده ممكن نقش و اهميت انكار

مشاغل  ينترعنوان يكي از مشكلامروزه شغل مربيگري به

العاده جهت پرورش دنيا نياز به مهارت و دانش فوق

ار رفت بايستييورزشكاران ماهر دارد. اين رهبران، م

 ذهني و بدني مورد توجه قرار دهند ةورزشكاران را از جنب

ي مهم از جمله المپيك به هارقابتو در نهايت بتوانند در 

هاي شاياني دست يابند. به همين دليل است كه يتموفق

هاي يمتكشورهاي پيشرو در ورزش از بهترين مربيان براي 

ضروري  برند. بنابراين،يمورزشي و ورزشكاران خود بهره 

 طوربهاست كه در ايران نيز از بهترين مربيان استفاده شود و 

كلي در حوزة مربيگري توسعة كمي و كيفي رخ دهد تا 

  ي المپيك كسب كرد.هارقابتبتوان نتايج مطلوبي در 

هاي تداركاتي و شركت در يبازعامل مهم ديگر  

منظور كسب آمادگي بيشتر المللي بهينبي ملي و هارقابت

نظير المپيك  ترمهمي هارقابتيت در موفقو دستيابي به 

هاي ورزشي يمترسد كه يمنظر . در همين زمينه بهاست

تري در ورزش يطوالني در كشورهايي كه سابقة احرفه

ي تمريني و هاكمپقهرماني دارند، از يك طرف داراي 

ي كه ورزشكاران به دور از اگونهبهند، ااردويي اختصاصي

بتوانند تمركز فكر و آرامش داشته باشند؛  هارسانهي هياهو

كنند تا ورزشكاران خود را با شركت يماز سوي ديگر، تالش 

المللي، ينبي مختلف ورزشي اعم از داخلي و هارقابتدر 

بايد پيش از  اصوالًهاي المپيك آماده سازند. يبازبراي 

هاي ورزشي يمت شدهمشخصي المپيك، اعضاي هارقابت

بر ي معتبر شركت كنند تا عالوههارقابتيباً در تمامي تقر
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نيز  آنهاي تكنيكي و تاكتيكي هامهارتحفظ آمادگي بدني، 

افزايش يافته و زمينة آشنايي با حريفان اصلي آنان در 

  هاي المپيك نيز فراهم آيد. يباز

بر موفقيت ورزشكاران المپيكي  مؤثرديگر عامل مهم 

دهد. يمپژوهشي تشكيل  -علمي هاييتحماايران را 

امروزه تمامي فرايندهاي الزم براي موفقيت در حوزة ورزش 

ير علم روز و تأثي پيشرفته، تحت كشورهاقهرماني در 

ة اين واسطبهتحقيقات علمي متعدد قرار گرفته است و 

هاي رفيع يگاهجابه  اندتوانستهتحقيقات است كه كشورها 

ي متعدد و رنگارنگ هاالمدورزش قهرماني همچون كسب 

در رويدادي همچون المپيك دست يابند. علم و تحقيقات 

علمي در حوزة ورزش بسيار گسترده بوده و از مديريت 

يابي ورزشي گرفته تا فيزيولوژي ورزشي استعدادورزشي و 

ي به نوعبهشناسي ورزشي و ...، همگي و علم تمرين و روان

ي رسانده و در نهايت ارتقاي سطح عملكرد ورزشكاران يار

موجبات حضور قدرتمند كشورها در رويدادهاي بزرگ 

هاي المپيك را فراهم ساخته است. يبازورزشي همچون 

اين در حالي است كه در كشور ما به تحقيقات علمي و 

مقاالت پژوهشگران در خصوص ارتقاي سطوح مختلف 

در حد همان  متأسفانهشود و ينمورزشي توجه چنداني 

قات علمي باقي مانده و تنها مورد استفادة ساير تحقي

كه بايد از دل تحقيقات يدرحالگيرد، يممحققان قرار 

ي مختلف مرتفع ساختن هاحلراهچنيني به دنبال ينا

مسائل و مشكالت ورزش قهرماني كشور بوده و 

ي پيشنهادي محققان را در بوتة آزمايش هاكاربست

  گذاشت.

اجتماعي و تنوع  –حيطي عامل مهم ديگر عامل م 

كه كشور ما داراي وسعت جغرافيايي زيادي  استجغرافيايي 

و  هافرهنگاست و به موجب آن، اقوام مختلف با 

كنند. اين يماستعدادهاي جسماني مختلف در آن زندگي 

يژه از نظر فرهنگي بسيار حائز اهميت است، وبهموضوع 

ورزشي ميزان تأثيرگذاري فرهنگ بر موفقيت  چراكه

ن تأثير آن را بيشتر از ااي است كه بعضي محققاندازهبه

 ورزش توسعة ) نيز2015( فتر. دانندشرايط ژنتيكي مي

 و عنوان داندمي فرهنگي جوامع توسعة طريق از را قهرماني

 ورزش گسترش در نهفته صورتبه فرهنگي عوامل داردمي

اين نكته  اهميت). 17باشند ( تأثيرگذار توانندمي قهرماني

كه يك ملت يا يك كشور به ورزش خاصي عالقه داشته 

تواند تأثير بسيار زيادي بر دستيابي به موفقيت باشند، مي

) داشته باشد. بنابراين چنانچه خصوص در سطح قهرمانيبه(

 ،فرهنگ يك كشور با فرهنگ ورزش كردن غني نشده باشد

 يهامانورزشي ساز يهاانتظار داشت كه برنامه توانينم

. بنابراين الزم است وابسته به ورزش به اهداف خود برسند

ي بومي هاورزشبا اقدامات فرهنگي مناسب و حمايت از 

محلي اقوام مختلف كشور، زمينة مشاركت حداكثري مردم 

ترتيب، احتمال هاي ورزشي فراهم آيد. بدينيتفعالدر 

ورزشي  يهارشتهافزايش تعداد ورزشكاران و افراد فعال در 

  آيد.يموجود مختلف به

هاي منظور دستيابي به موفقيتعامل مهم ديگر به

المللي، عامل جمعيت و بيشتر در سطوح مختلف بين

هاي ورزشي مردم كشور است كه لوييز و فادال مشاركت

) موافق با تأثيرگذاري 1397) و شعباني و مرادي (2010(

) 1397مرادي (اين عامل در كسب موفقيت است. شعباني و 

 محيط بر تأثيرگذار پارامترهاي«در پژوهش خود با عنوان 

 جمعيت، ميزان عامل سه تأثير» قهرماني ورزش عمومي

ورزش  توسعة بر را داخلي ناخالص توليد و سرزميني وسعت

 نشان نتايج آنان اند. همچنين كرده بررسي و تأييد قهرماني

). 8است ( متفاوتمختلف  هايقاره در عوامل اين تأثير داد

شك احتمال موفقيت ورزشكاران يك كشور در يك رشتة يب

تواند يمورزشي با تعداد ورزشكاران و فعاالن در آن رشته 

از نظر آماري نيز  چراكهارتباط مستقيمي داشته باشد، 

توان به اين نتيجه رسيد كه از دل تعداد زيادي ورزشكار، يم
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شكيل داد تا اينكه بخواهيم توان تيماحتماالً تيم بهتري را 

از بين تعداد اندكي ورزشكار اقدام به انتخاب يك تيم كنيم. 

تواند يميافته سازمان صورتبهيژه وبهتعداد باالي ورزشكار 

ي مختلف ورزشي هارقابتموجبات ايجاد و برگزاري 

هاي استاني آن هم در يگلهاي كشوري و يگلهمچون 

كه در صورت نبود يدرحالازد، سطوح كيفي باال را فراهم س

را برگزار كرد.  هارقابتتوان اين ينمتعداد ورزشكار كافي، 

رسد كه با افزايش تعداد ورزشكاران يمنظر بنابراين به

ي ورزشي بتوان موجبات ارتقاي هارشتهيافته در سازمان

هاي المپيك را براي كشور يبازهاي ورزشي حاضر در يمت

  فراهم ساخت.

توان گفت كه ورزش و ميزان يمي كلي بندجمعدر 

ين ترعمدهگذاري روي آن به يكي از يهسرمااهميت 

در هزارة سوم تبديل شده است.  هادولتي هاچالش

كه منافع كالن ورزش قهرماني، موجب ترغيب يطوربه

گذاران به توسعة آن در جهت كسب سود بيشتر ياستس

اهميت يافته و كشورها رو ورزش قهرماني شده است. ازاين

در پي گسترش ورزش قهرماني هستند. در كشور ما هم 

براي تربيت ورزشكاران و  سالههمهوزارت ورزش و جوانان 

هاي ينههزقهرمانان مورد نياز جامعة ورزش كشور متحمل 

شود. همچنين يكي از داليل قوي حمايت از يمهنگفتي 

بليغاتي آن است ي تهاجاذبهورزش قهرماني، وزنة سياسي و 

هاي يبازيژه در وبهالمللي ورزشكاران و موفقيت بين

المپيك سبب ايجاد اعتبار و منزلت براي مردم هر كشوري 

ها شود. به همين دليل دولتدر سطح جهاني مي

منظور شناسايي گذاري وسيعي را در ورزش بهسرمايه

ها، افتخار ملي و توسعه و يكپارچگي جامعه انجام ملت

 1980راي مثال وزارت ورزش چين در اواخر بدهند. يم

استراتژي المپيك را تدوين كرد و دولت جهت اين كار 

ميليون دالر)  122يباً تقرساالنه حدود يك ميليارد يوان (

جهت توسعة ورزش قهرماني اختصاص داد. با اين تفاسير 

ي هارشتهيژه وبهتوان به اهميت ورزش قهرماني مي

كه نتايج اين تحقيق نشان داده  آنجابرد. از المپيكي پي 

هاي يبازتوانند نتيجة ايران در يماست كه چه عواملي 

تواند يمرو اين مدل ازاينير قرار دهند، تأثالمپيك را تحت 

ي كارگزاران ورزش كشور در حوزة اعزام به برداربهرهمورد 

المللي و المپيك قرار گيرد و با ارتقاي ينبي هارقابت

ي بندردهوضعيت اين عوامل، زمينة بهبود جايگاه ايران در 

 هاي آينده فراهم آيد.يكالمپكشورها در 
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Abstract 
The purpose of this study was to explain the role of key indicators leading to the success 
of Iran in the Rio Olympics based on the SPLISS model. The research method was 
descriptive-analytical, in terms of purpose it was practical, and it was a fieldwork and 
questionnaires base in terms of data collection. The statistical population of this study 
was all of the athletes, coaches and Participants in the Rio Olympic Games (N = 269), 
and, sampling was (done as a) full census according to a limited number of the research 
population. The research instrument was Sports Success Indicators questionnaire 
designed by El Bouscher et al (2012). The validity of the questionnaire was confirmed 
by the relevant experts and its reliability was 0.93 based on the Cronbach’s alpha test. 
Data analysis was done by descriptive statistics and Kolmogorov-Smirnov and one-
sample t-tests in SPSS software and structural equation modeling using in Smart Pls3 
software. The results showed that financial support, structural and political factors, 
development and identification of athletic talents, athletic and job support, development 
of training facilities, qualitative and quantitative development of coaching, Increased 
participation in national-international competitions, scientific-research support, socio-
environmental factors and geographical diversity and increasing the participation of 
people in the sport has significant role in the success of the Olympic sports teams. Also, 
the result of structural equation modeling showed that all the affecting factors in the 
success of the Rio Olympics' sports teams have an acceptable and positive in the T value 
and a factor load variables. 
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