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 چکیده

 جامعۀ آماري در بخش روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) بود. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوي توسعۀ ورزش قهرمانی ناجا بود.

نظران ورزش قهرمانی ناجا و در بخش کمی شامل مدیران، کیفی شامل استادان و اعضاي هیأت علمی مدیریت ورزشی، مدیران و صاحب

صورت هدفمند و در بخش کمی براي هر نفر از افراد جامعه کیفی، به 10مربیان و ورزشکاران ورزش ناجا بود. نمونۀ آماري در بخش کیفی 

پرسشنامۀ  این پژوهش گیريابزار اندازهنفر به روش در دسترس در نظر گرفته شد.  324نفر الزم بود که  10تا  5سؤال پرسشنامه بین 

منظور تقلیل پرسشنامۀ اولیه و براي برازش مدل از تحلیل مسیر ساختۀ توسعۀ ورزش قهرمانی ناجا بود. از تحلیل عامل اکتشافی بهمحقق

یابی معادله ساختاري نشان داد که استفاده شد. نتایج مدل 2نسخۀ  PLSو  20نسخۀ  SPSSافزارهاي ري با استفاده از نرممعادالت ساختا

 .عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، دیدگاه آموزشی، محیطی، اجتماعی و توسعۀ تکنولوژي در توسعۀ ورزش قهرمانی ناجا مؤثر است

هاي نامههاي راهبردي در ورزش قهرمانی ناجا، تفاهمشده مواردي مانند تدوین برنامهعوامل شناساییبنابراین با توجه به هر کدام از 

هاي دولتی و خصوصی، استفاده از نظام پاداش براي افزایش انگیزة المللی در ورزش قهرمانی ناجا، جذب تسهیالت حمایتی از ارگانبین

 شود.ورزشکاران پیشنهاد می

 
  هاي کلیديواژه

 توسعۀ تکنولوژي، دیدگاه آموزشی، عوامل محیطی.
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 مقدمه

ي الزمهسیر تحول ورزش در زندگی با بازي کردن که 

شود و سپس به ورزشی یمرشد و تکامل کودك است شروع 

این رقابت ابتدا به  پیوندد.یمکه رقابت در آن مطرح است، 

صورت غیررسمی است و در تکامل خود به ورزش رقابتی 

ي است، احرفهیافته که همان ورزش قهرمانی و سازمان

ود. این مسیر از گذشته تاکنون در زندگی مردم شیممنتهی 

به اشکال متفاوتی ظهور  ي مختلفهافرهنگکشورها و در 

پیدا کرده است. در جوامع ابتدایی، حرکت و فعالیت بخش 

الینفک زندگی محسوب شده است. با گذشت زمان مسائلی 

یربنایی را براي رشد رفتار رقابتی در سطوح زچون پیشرفت 

کرده که با عنوان ورزش قهرمانی بروز نموده  مختلف ایجاد

 یکی و اجتماعی پدیده یک عنوانبه قهرمانی است. ورزش

. است فراوانی يهاارزش داراي تخصصی و علمی يهانظام از

 فرهنگ، با یبدن یتترب و ورزش نزدیک رابطۀ به توجه با

 موقعیت بخواهد کشور اگر کشور، یک اقتصاد و سیاست

 جایگاه و بگذارد نمایش به المللیینب عرصۀ در را خود

 تشکیالتی علمی، ساختار از باید کند، حفظ را خود مناسب

 حاضر عصر در). 1( باشد برخوردار مناسبی زیربنایی و

 است شده تبدیل چندبعدي و ايیدهپد به قهرمانی ورزش

 شناخت. است ابعاد تمام به توجه مستلزم آن توسعۀ که

 نگاهی نیازمند کشور قهرمانی ورزش مشکالت و مسائل

 تجارب از استفاده مسیر این در و است تجربی و علمی

 به دستیابی هزینۀ تواندیم که است میانبري راه جهانی

ورزش قهرمانی ناجا نیز از این  ).21( دهد کاهش را توسعه

قاعده مستثنا نیست. بدون شک وجود برنامۀ راهبردي در 

هاي ورزشی کشور به ویژه سازمان تربیت بدنی مورد سازمان

ناپذیر است. بنابراین خردمندانه است ناجا ضرورتی اجتناب

عبارت مند شود. بهکه این سازمان از چنین مزایایی بهره

                                                           
1. Davies & Davies 
2.  Green 

ریزي راهبردي، افزون بر مزایاي از برنامهدیگر با استفاده 

توان به انجام ریزي، میموجود در بطن فرایند برنامه

هاي سازمان تربیت بدنی تر و کارامدتر و مسئولیتاثربخش

هاي ورزشی، رشد ورزش ناجا توسعۀ بیشتر اصول و آرمان

هاي قهرمانی و همچنین کسب جایگاه بهتر در عرصه

هاي سیزم کمک شایانی ویژه در بازيهالمللی ورزشی ببین

اي ). یکی از نهادهاي مهم و تأثیرگذار در هر جامعه5کرد (

ترین وظایف آن، تأمین امنیت کشور پلیس است که اصلی

هاي مختلف است. نیروي ناجا از نهادهایی است که در بخش

ورزش کشور از جمله ورزش قهرمانی نقش بسزایی دارد. 

هاي مسلح بر توجه خاص به نیرويهاي مختلف برنامه

اند و در تدابیر فرماندهان نیروي توسعۀ ورزش تأکید کرده

هاي سازمان تعیین عنوان یکی از اولویتانتظامی ورزش به

شده است. از آنجا که توسعۀ ورزش ناجا فرایندي پیچیده 

تواند متغیر باشد و دارایی تعامالت است در طی زمان می

 1دیویس و دیویس ).4ادهاي خاص است (اجتماعی با بروند

ملی المپیک کانادا،  هايیتهاند کمبیان داشته) 2011(

و  ياآمریکا، استرالیا، بریتانیا، فنالند و ژاپن ورزش حرفه

کلیدي عملکرد خود عنوان کرده و  يهاحوزه نخبگان را از

پایه تا به ثمر رسیدن  هايیمرا براي این ت ايیژهو يهابرنامه

 قهرمانی ورزش توسعۀ امر ). اما در10اند (یدهها تدارك دآن

 رویکردهاي مختلفی و هايمدل ورزشی، قهرمانان تربیت و

 ورزش توسعۀ راهگشاي تواندمی آنها به توجه که دارد وجود

 قهرمانی ورزش ) توسعۀ2005( 2باشد. گري کشور قهرمانی

 سیستم به ورزشکار ورود و انتخاب فرایند سه تعامل را

 پیشرفت و در نهایت رشد و نگهداري و حفظ ورزش نخبه،

معتقدند که )، 1996( 3). فرمر و آرنودن3داند (می ورزشکار

 یورزش همگانسطح  در یتموفق ینب یثابت ۀرابط یاتعادل 

چالش  ین،. عالوه بر ایستبرقرار ن یشهو ورزش نخبه هم

3. Farmer and Arnaudon. 
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 یاقهرمان  یدو تول یجهان هايرقابتبراي  گذاريسرمایه

سالمت هاي برنامهروي مشارکت افراد در  گذاريسرمایه

وجود  یزاقتصادي آن ن –یو منافع اجتماع یمل یا یعموم

 هايمدلند که امدعی) 2001( 1شیلبري و دین). 16( دارد

افراد  که کنندمیرا مطرح  هافرضپیشهرمی ورزش این 

صورت منطقی به سمت سطوح بعدي شرکت در ورزش به

هدفمندي  پیوستگی یا نظام اینکه، بدون کنندمیحرکت 

ایجاد شود.  ايحرفهو  ايحرفهنیمهتفریحی،  هايرقابتبین 

و  پذیرانعطاف هرمی ورزش ماهیتی هايمدلر بیشتالبته 

. پویا ندارند، بلکه داراي ماهیتی ایستا و ثابت هستند

). 25( مرتبط با آن مانند هايمدل هرمی یا سایر هايمدل

کند که عوامل اقتصادي، ) عنوان می2020( 2بویریپید

 ایتول). 15تکنولوژي و رسانه در توسعۀ ورزش نقش دارد (

کنند که عوامل یمي عنوان امطالعه) در 2020( 3و کاراج

حمایت دولت، اقتصادي، سیاسی بر توسعۀ ورزش فیلیپین 

) در نتایج 2020و همکاران ( 4). شیروانی29( یر داردتأث

کنند که عوامل مدیریتی یمتحقیقات خود عنوان 

یزي)؛ عوامل فردي؛ عوامل ربرنامه(اقتصادي، منابع انسانی، 

محیطی (فرهنگی و سیاسی) و زیرساخت بر توسعۀ ورزش 

) 2020و همکاران ( 5استورآپ). 26یر دارد (تأثارتش ایران 

ورزش پرداختند و عوامل  توسعۀبه برسی ي امطالعهدر 

فردي و اجتماعی را از جمله عوامل موثر بر توسعۀ ورزش 

) معتقد است 2013( 6). بشام24( اندکردهعنوان 

 جهانی جام کشور در هر سطح اقتصادي لیوتحلهیتجز

 در آن کشور عملکرد براي اعتمادي قابل نسبتاً راهنماي

). ماتر و 9( کندیم فراهمجنوبی)  جام جهانی (آفریقاي

در  هامدلنقش «)، پژوهشی با عنوان 2014(  7پائولوسکی

 تواندیمي، احرفهي هاورزشآیا موفقیت در  -هاورزش
                                                           

1. Shilbury & Deane 
2. Diepiribo  
3. Tulio & Carag  
4. Shirvani  
5. Opstoel  

ي را داشته ارحرفهیغافزایش تقاضا براي مشارکت ورزشی 

را انجام دادند. در این پژوهش عوامل موثر بر تقاضا » باشد؟

شده  لیوتحلهیتجزگسترده  رطوبهبراي مشارکت ورزشی 

ي گذشته در هر دو هاتیموفقکه  دهدیماست. نتایج نشان 

ي ملی فوتبال آلمان، به میزان کمی هامیتگروه مرد و زن از 

ي شده است. به ارحرفهیغسبب افزایش تقاضا براي فوتبال 

ی تقاضا فراوان طوربهي ملی هامیت، موفقیت کنونی هر حال

براي فراوانی مشارکت ورزشی بازیکنان کنونی را افزایش 

. در دسترس بودن و ارتباط الگوهاي نقشی دهدیم

ة اصلی کنندنییتعهمچنین همانندي به الگوهاي نقشی، 

) 2016و همکاران ( 8). استورم23اثر انگیزشی آنها هستند (

ر ي دگذارهیسرمادر تحقیقی به دنبال این بودند که آیا 

توجیه اقتصادي  تواندیم هايشهرداري توسط احرفهورزش 

 آنهامنظور باشد؟ بدین رگذاریتأثداشته و در توسعۀ شهر 

سه رشته پرطرفدار در دانمارك را بررسی کرده (فوتبال، 

هندبال و هاکی) و نشان دادند که نتایج نشان داد که 

 ي نقشی در توسعۀ شهري ندارداحرفهي هامیتحمایت از 

) طی پژوهشی نشان 2010و همکاران ( 9بوسچريد). 27(

دادند که حمایت مالی، افزایش میزان شرکت ورزشکاران در 

هاي علمی در المللی، رشد پژوهشهاي ملی و بینرقابت

ن را از ورزشی و حمایت و تضمین شغلی قهرمانا يهارشته

 بوسچر ). دي10( داشتندها ترین عوامل موفقیت ورزشمهم

 هايبرنامه و هاسیاست بررسی در ،)2015( همکاران و

 نتیجه این به کشور، شش در نخبه توسعۀ ورزشکاران

 این درشده گرفته نظر در عامل 9 میان از که رسیدند

 فراهم مالی، منابع ورزش، ساختار سازماندهی( پرسشنامه

 و شناسایی افراد، همۀ کردن ورزش براي شرایط کردن

 از بعد و قبل در ورزشکاران از حمایت استعدادها، پرورش

6. Basham   
7. Mutter & Pawlowski 
8. Storm  
9. De Bosscher  
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 توسعه مناسب، تمرینی شرایط کردن فراهم ورزشی، دوران

 انجام و تدارکاتی يهارقابت برگزاري مربیان دانش ارتقاي و

 از حمایت مالی، منابع عوامل) مناسب علمی تحقیقات

 عوامل از مربیان دانش توسعۀ و تمرینی شرایط ورزشکاران،

 .)14شوند (یم محسوب نخبه ورزشکاران توسعۀ در اصلی

 مختلف ملل و کشورها که دهدیم نشان تحقیقات نتایج

 این دارند، متفاوتی در رویکردهاي ورزش توسعۀ براي جهان

 میدانی، رواج از پس یا بوده نظري پایۀ بر آغاز از هاوهیش

 مباحثی توانیم حال هر به. است کرده پیدا نظري پشتوانۀ

 ومنظور اعتال به مرسوم رویکردهاي و هاوهیش براي نظري

 از برخی ادامه در. یافت مختلف ملل میان در ورزش توسعۀ

 ارائه کشورها برخی در نخبه ورزشکاران توسعۀ يهابرنامه

 چهار توسعۀ بر ژاپن نخبه ورزشکاران توسعۀ برنامۀ .شودیم

 چهار ایناند شده معرفی اصلی يهارساختیز عنوان به بعد

 نخبگان، سطح ویژه تجهیزات و امکانات توسعۀ .1شامل  بعد

 وقت تمام حمایت( ورزشی توسعۀ و ورزشکاران حمایت .2

 براي يهابرنامه و زندگی شیوة از حمایت ورزشکاران، از

 .3 ،)مربیگري در تحول و توسعه ورزشکاران، دوم شغل

 استعدادهاي و ورزشکاران شناسایی يهاستمیس توسعۀ

 ورزشکاران براي رقابت هايفرصت ایجاد و توسعه .4 بالقوه،

 ژاپن نخبه ورزشکاران توسعۀ برنامه این وجود با. جوان

 اهمیت موضوع آن که است دیگري متمایز ویژگی داراي

 در. است ارتباطی يهاشبکه توسعۀ و اطالعات يآورجمع

 توسعۀ چون مواردي سنگاپور ورزش توسعۀ يهابرنامه

 ظهور و شناسایی نخبه، ورزشکاران تجهیزات و امکانات

 در تحول و توسعه ،جانبههمه صورت به ورزشکاران

 رقابتی هاي-فرصت ورزشی، طب و ورزشی علوم مربیگري،

 يهااستیس عنوانبه نخبگان سطح ورزشکاران براي

 و امکانات توسعۀ آلمان دراند. شده معرفی ياتوسعه

 از حمایت و کشف ورزشی، باالي سطوح در تجهیزات

 ورزش ترکیب ورزشکاران، ازجانبه همه حمایت استعدادها،

 در ورزش ياتوسعه يهاشاخص عنوانبه تمرینی علوم و

 مربیان، به توجه استعدادها، شناسایی. ندهست باال سطوح

 و امکانات رقابتی، يهافرصت ورزشی، طب و ورزشی علوم

 نیوزلند در ورزش توسعۀ ابعاد نیترمهم عنوانبه تجهیزات

هاي داخلی نیز به توسعۀ در پژوهش ).21( هستند

هاي نیروهاي مسلح پرداخته شده است. منوچهري و ورزش

کنند ) در نتایج تحقیقات خود عنوان می1398همکاران (

هاي کالن و راهبردهاي مرتبط در ورزش نیروهاي هدف

مانی، فرهنگی، تواند در پنج گروه همگانی، قهرمسلح می

، 1404افزایی و توسعۀ منابع جاي گرفته و در افق دانش

نیروهاي مسلح ج.ا.ایران را در مسیري  بدنی تربیتسازمان 

صحیح و با تأکید بر تقویت سهم خانواده نظامیان در ورزش 

غفوري و همکاران  .)5( سوي تعالی پیش براندقهرمانی، به

نفعان، الزامات ت ذينیازها و انتظارا مؤلفه ) شش1399(

قانونی و نظارتی، توسعۀ مشارکت ورزشی، عوامل ساختاري، 

و نیاز به توسعۀ ارتباطات  هازیرساختنیاز به منابع مالی و 

داند. ی را مؤثر میانتظام يروینرا بر توسعۀ ورزش در 

وضعیت ورزش قهرمانی کند ) بیان می1396شعبانی (

ارانه (ثبات) و ورزش کنیروهاي مسلح در راهبرد محافظه

اي نیروهاي مسلح در راهبرد تهاجمی (توسعه) قرار حرفه

دیریتی، ) عوامل م1397غفوري و همکاران ( .)2د (دار

، فرهنگی و هازیرساختساختاري، اقتصادي، امکانات و 

را مؤثر بر توسعۀ ورزش ناجا  اجتماعی و عوامل فردي

یز یک فرایند دانستند. از آنجا که توسعۀ ورزش ناجا نمی

متغیر باشد  تواندیمسازمانی پیچیده است که در طی زمان 

). 14و داراي تعامالت اجتماعی با بروندادهاي خاص است (

با این حال پژوهش و تحقیقات نیز در چگونگی ارتقاي 

به  تواندیمطراحی و توسعه یا هر ورزش قهرمانی دیگر 

شورمان طراحی اصولی و علمی منتج شود. تاکنون در ک

بیشتر تحقیقات در طراحی و الگوي توسعۀ ورزش صورت 

گرفته و در زمینۀ ورزش قهرمانی ناجا صورت نگرفته است. 
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علمی در این زمینه شده است. براي  خألکه این امر موجب 

علمی انجام چنین تحقیقی ضرورت دارد. این  خألرفع این 

برقراري سازمان نیروي انتظامی به جهت در حالی است که 

نظم و امنیت در سراسر کشور و ارتباطی که با عموم مردم 

ورزشی را با  يهاتیها فعالخواهد داشت، در تمام استان

. یکی از کندیکل تربیت بدنی پیگیري م ةمحوریت ادار

کل تربیت بدنی حضور در ورزش  ةادار يهاتیمأمور

 است. نمایندگان سازمان نیروي يدارقهرمانی یا باشگاه

انتظامی از بخش نیروهاي پایور، کادر، سربازان وظیفه و 

 يهاورزشی در رقابت يهامیفرزندان کارکنان در قالب ت

هزار نفر را تحت هفت و ساالنه د لیگ کشور حضور دارن

. لذا انجام تحقیقات متعدد و استفاده و دهدپوشش قرار می

ي هاشنهادیپي مطلوب از تجربیات، نظرها و ریگبهره

طراحی و الگوي توسعۀ  نظرانصاحبرزشکاران، مربیان و و

ریزان ورزشی ورزشی قهرمانی سبب خواهد شد که برنامه

گیران در ورزش ناجا، وزارت ورزش، کمیتۀ مانند تصمیم

و ... با توجه به  هاتیأهملی المپیک، فدراسیون ورزشی و 

ی ي اصولی، با نگاهزیربرنامهاین نظرها و اتخاذ تدابیر و 

آگاهانه و دقیق در این زمینه حرکت کنند و در توسعۀ 

هرچه بیشتر بعد قهرمانی ورزش ناجا گام بردارند. بنابراین 

توسعۀ  يالگواین محقق سعی دارد به پرسش پاسخ دهد که 

 چگونه است؟  ناجا یورزش قهرمان

 
 ی تحقیق شناسروش

. براي بود يپژوهش حاضر از حیث هدف کاربرد

)، یکم -یفیهدف پژوهش روش ترکیبی (کدستیابی به 

عنوان راهبرد پژوهش مدنظر قرار طرح تدوین ابزار، به

 توجه با .شودیم میبه دو بخش تقس يآمار ۀجامع .گرفت

 جامعۀ میدانی، مصاحبه انجام براي کار، اجرایی ماهیت به

 هادانشکده علمی هیأت اعضاي مدیران و را پژوهش آماري

 سابقه که کشور هايدانشگاه بدنی تربیت هايگروه و

 شامل هستند، دارا را قهرمانی ورزش حوزة در فعالیت

 هايمصاحبه براي هدفمند صورتبه افراد، این که شدندمی

مصاحبه انجام گرفت  10در بخش کیفی تعداد  .شد انتخاب

ي کیفی به اشباع نظري رسید. هاداده 10که در مصاحبه 

نفر الزم بود که  10تا  5 نیهر سؤال ب يبرا یبخش کم

ي تربیت بدنی ناجا هامعاونتاز مدیران و کارکنان نفر  324

 این در در نظر گرفته شد. در دسترسبه روش کشور 

 پژوهش، پیشینۀ و نظري مطالعۀ مبانی از پس پژوهش

 ورزش توسعۀ بر مؤثر عوامل نیترمهم شناسایی منظوربه

. شود استفاده کیفی پژوهش روش از ناجا قهرمانی

 توسعه، يهاشاخص و عوامل استخراج از بعد که ترتیببدین

 درشده عنوان اصلی هايمؤلفه بر تأکید با نظري، مبانی از

 طریق از را مقوالت این نهایی فهرست پژوهش، هايپیشینه

 حوزه این در متخصصان و نخبگان با مصاحبه روش

. کرد تکمیل ،)و اعضاي هیأت علمی نظرانصاحبمدیران، (

 طریق از که کیفی پژوهش از حاصل هايداده عبارتیبه

 يازینشیپ آیدمیدست به ايکتابخانه مطالعات و مصاحبه

 اینکه به توجه با ادامه در. باشندمی کمیپژوهش  براي

 محیط و متغیر شرایط با معموالً ايتوسعه عوامل الگوي

 براي تواندمی مناسبی روش روش، این است مواجه نامعلوم

 پژوهشگر باشد، چراکه حاضر پژوهش از بخش این انجام

 جستجو مورد مختلف ابعاد از را مطالعه پدیدة مورد تواندمی

 مؤثر نهایی عوامل کیفی هايمصاحبه جریان در. دهد قرار

 اجرایی يکارهاراه و هاچالش حین این در و شده شناسایی

ي هامصاحبهبراي بررسی . شد شناسایی نیز مؤلفه هر براي

 کوربن و استراس به که سیستماتیک شیوة ازشده انجام

، باز کدگذاري مرحله سه طی شود،می داده نسبت) 1990(

 خواهد پرداخته آن شرح به ادامه در که انتخابی و محوري

توسعۀ منظور مفهوم به). نخست 28شد استفاده گردید (

آن، ابتدا به مطالعات  و شناسایی ابعاد ورزش قهرمانی ناجا

با (. در گام بعد شده بودپرداخته  يااسنادي و کتابخانه



 1400، پاییز 34 مارةش، 9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          50

 

 يهامصاحبه )مطالعات صورت گرفته محوریت قرار دادن

 نظران،با خبرگان، صاحب ساختارمندعمیق و نیمه

که طی قهرمانی ناجا  ورزشگیران  سیاستگذاران و تصمیم

منظور هب هدفمندفرایندي هدفمند و همچنین رویکرد 

. شد، طراحی و اجرا شوندیمشارکت در پژوهش انتخاب م

. ابدییامه مادبه مرحله اشباع نظري  این فرایند تا رسیدن

تحلیل محتوا بعد از انجام هر مصاحبه صورت در مرحلۀ سوم 

جدیدي مورد توجه قرار  ین رهگذر نکاتاو از  ردیگیم

ۀ سوم شد در مرحلبعدي لحاظ  يهاکه در مصاحبه گرفت

توجه به اینکه دغدغه  با ي انتخابی انجام گرفت.کدگذار

پژوهش مورد  يهاوهیش ۀنسبت به روایی و پایایی در هم

و بدون این موارد دقت علمی پژوهش  توجه جدي است

در مرحلۀ چهارم . دهدیمطلوبیت خود را از دست م

از  هاافتهیمنظور روایی پژوهش که به معناي دقیق بودن به

کنندگان و خوانندگان پژوهش مشارکت دیدگاه پژوهشگر،

شوندگان ابتدا روایی محتوایی آن توسط مصاحبه .است

بررسی شد. در مرحلۀ پنجم با استفاده از تحلیل عامل 

اکتشافی براي بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد. در 

بعد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی،  7ي با اپرسشنامهنهایت 

ل آموزشی، عوامل محیطی، مدیریتی، توسعۀ تکنولوژي عوام

عوامل بر توسعۀ ورزش  ریتأثبررسی  منظوربهساخته شد. 

از  ریمس لیبه روش تحل يمعادالت ساختارقهرمانی ناجا از 

 استفاده شد.  2نسخۀ  PLSو  23نسخۀ  SPSSي افزارهانرم

 
 ي تحقیق هاافتهی

 60هاي توصیفی در بخش کیفی نشان داد که یافته

درصد مدیران ارشد ورزشی  40درصد اعضاي هیأت علمی و 

 20درصد دکتري و  80در ناجا بودند. مدرك تحصیلی 

 ی نمونۀ آماريسن ۀدامن. استدرصد کارشناسی ارشد 

بود. در بخش کمی نتایج نشان داد که  07/8±04/43

درصد  3/58انی، درصد کارد 6/13مدرك تحصیلی 

درصد  7/3درصد کارشناسی ارشد و  4/24کارشناسی، 

 بود. 51/30ي آماري هانمونه. میانگین سن استدکتري 

پس از ساخت پرسشنامۀ اولیه که براساس نتایج بخش  

مصاحبه به روش هدفمند  10کیفی بود. در بخش کیفی 

براساس شیوة  هگرفتانجامي هامصاحبهانجام گرفت. 

ه در د تحلیل شد که در نهایت با توجه به سه مرحلمننظام

 عامل نهایی شناسایی شد که شامل عوامل 7فرایند مذکور 

سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل 

 محیطی، مدیریتی، توسعۀ تکنولوژي بود. 

از تحلیل عاملی اکتشافی براي تعیین و شناسایی عوامل 

استفاده شد. به همین  ناجا یثر بر توسعۀ ورزش قهرمانؤم

منظور اطمینان از کافی دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی، به

) KMO( 1اولکین -یِریم -بودن تعداد نمونه از معیار کایرز

) از آزمون هایهو براي تعیین همبستگی بین متغیرها (گو

 استفاده شد. 2بارتلت

 KMOنتایج آزمون بارتلت و . 1جدول 
 مقدار  

ت حجم نمونه)یفاک( نیلکر و اوی یم –کایرز مقدار   775/0  

ت بارتلتیروکآزمون   

(2χ) 608/4415 مقدار کاي اسکوآر  

آزادي ۀدرج  990 

001/0 سطح معناداري  

                                                           
1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling 
adequacy (KMO) 

2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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 KMOمقدار  1هاي جدول با توجه به یافته

. این مقدار بیانگر این موضوع است 775/0 آمدهدستبه

تحلیل عاملی کفایت  منظوربهي تحقیق هانمونهاست تعداد 

 موردنظري هادادهکند و انجام تحلیل عاملی براي یم

ي هاعاملرا به یک سري  هادادهتوان یمیر است و پذامکان

داد. همچنین نتایج آزمون بارتلت  پنهان تقلیل

)001/0=Sig ،608/4415=χ2 ها یهگودهند بین یم) نشان

رو ادامه و استفاده از ینازاهمبستگی باالیی وجود دارد، 

سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است. در ادامه نتایج 

بار به تفکیک با مقدار  هامؤلفهاز تحلیل عاملی  آمدهدستبه

براي هر عامل ارائه شده است. بر مبناي  مدهآدستبهی عامل

 7هاي حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج یافته

متناظر با  سؤاالتعامل در پرسشنامۀ تحت بررسی، 

  :استي مستخرج بدین شرح هاعامل

 هاي عوامل توسعۀ ورزش قهرمانی ناجایاگو. توصیف 2جدول 

سیاسیهاي گویه ردیف  بار عاملی 

ناجا یدر ورزش قهرمان موجود طیشراي متناسب با راهبرد يهابرنامه نیتدو 1  78/0  

ناجا یدر ورزش قهرمان رانیمد یاسیس شیگرا 2  78/0  

رانیمد یاسینفوذ س 3  77/0  

ناجا یگرا در ورزش قهرمانجهینگرش نت 4  77/0  

یتیحما نیقوان نیتدو 5  76/0  

ناجا یدر ورزش قهرمان یالمللنیب يهانامهتفاهم 6  75/0  
رانیانتخاب مد يارهایوجود مع 7  72/0  

هاي اجتماعی گویه گویه  بار عاملی 

یاجتماع يهاحفظ ارزش تیاهم 8  53/0  

یزندگ طیمح تیاهم 9  61/0  

ناجا یورزش قهرمان یسطح عموم تیاهم 10  73/0  

ناجا یدر ورزش قهرمان اتیبه اخالق تیاهم 11  59/0  

یتوجه به سبک زندگ 12  64/0  

هاي اقتصادي گویه گویه  بار عاملی 

یدولت يهااز ارگان یتیحما التیجذب تسه 13  73/0  

یالمللنیمسابقات ب یزبانیم 14  69/0  

يبلندمدت اقتصاد يهاوجود برنامه 15  68/0  

یدولت و بخش خصوص یبخش نیب يهمکار 16  63/0  

یداخل يجذب اسپانسرها 17  59/0  

یخصوص يهااز ارگان یتیحما التیجذب تسه 18  57/0  

هاي دیدگاه آموزشی گویه گویه  بار عاملی 

متعدد يگریمرب يهاوجود دوره 19  78/0  

ناجا یورزش قهرمان يبرا یپژوهش يهاتهیکم جادیا 20  64/0  

مناسب ینیتمر طیشرا جادیا 21  62/0  

ناجا یدر جهت ورزش قهرمان یعال التیاستفاده از ورزشکاران با تحص 22  60/0  
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57/0 توجه به ورزش بانوان 23  

یمل میت انیمرب یابیارز يهاتهیکم جادیا 24  52/0  

هاي محیطیگویه گویه یبار عامل   

یجهان ونیبا امکانات استاندارد فدراس ییهاسالن يریکارگبه 25  76/0  

زاتیاماکن و تجه يو نگهدار راتیتوجه به تعم زانیم 26  67/0  

هااستان یدر تمام یو امکانات ورزش زاتیگسترش تجه 27  65/0  

استاندارد يادار ياز فضا يبرخوردار زانیم 28  55/0  

به ورزشکاران یامکانات رفاه ۀارائ 29  53/0  

انیبه مرب یامکانات رفاه ۀارائ 30  51/0  

هاي مدیریتی گویه گویه  بار عاملی 

مختلف يهادر بخش تیریمد وجود ثبات 31  82/0  

یورزش کردهلیجوان و تحص رانیمد يریکارگبه 32  79/0  

یجهان ونیفدراس يهابراساس برنامه يها راهبردوجود برنامه 33  77/0  

هیگو هاي توسعۀ تکنولوژيهیگو  یبار عامل   

ناجا یورزش قهرمان يبخش فناور يارتقا 34  79/0  

اطالعات تیریمد ستمیاستفاده از س 35  70/0  

ایروز دن يهاياستفاده از فناور 36  63/0  

هاي منظور اطمینان از روایی سازه و تأیید عاملبه

شده در مرحلۀ قبل (تحلیل عامل اکتشافی)، شناسایی

ها با استفاده از آزمون تحلیل عامل تأییدي به روش عامل

باشد،  3/0کمتر از  یعاملاگر بار مربعات جزئی بررسی شد. 

. شودمی نظرصرفگرفته شده و از آن  نظر در فیضع ۀرابط

 6/0از  تربزرگقبول و اگر  قابل 6/0و  3/0 نیب یبار عامل

شده ). براساس نتایج گزارش6( است مطلوبی لیباشد، خ

بارهاي عاملی سؤاالت تحقیق قابل قبول است  3در جدول

دست آمد و در نتیجه به 96/1 نیز بیش از tو مقادیر آمارة 

 ).2و  1هاي تمامی سؤاالت حفظ شد (شکل

 . نتایج بار عامل تأییدي3جدول

 سطح معناداري t مقدار عاملی بار سؤال عوامل 
 
 

 سیاسی
 

1 85/0  13/23  001/0  
2 74/0  74/12  001/0  
3 84/0  41/21  001/0  
4 83/0  35/20  001/0  
5 84/0  75/24  001/0  
6 71/0  31/10  001/0  
7 82/0  80/18  001/0  

 
 

 اجتماعی

8 82/0  11/20  001/0  
9 84/0  91/26  001/0  
10 74/0  36/12  001/0  
11 63/0  86/6  001/0  
12 69/0  19/10  001/0  

71/0 13 اقتصادي  33/9  001/0  
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14 71/0  99/9  001/0  
15 83/0  53/24  001/0  
16 62/0  89/7  001/0  
17 82/0  82/16  001/0  
18 77/0  30/12  001/0  

55/0 19 دیدگاه آموزشی  81/3  001/0  
20 65/0  43/5  001/0  
21 62/0  79/4  001/0  
22 88/0  21/7  001/0  
23 87/0  86/6  001/0  

 
  

 محیطی

24 84/0  70/6  001/0  
25  88/0  13/18  001/  
26 84/0  84/20  001/0  
27 57/0  63/6  001/0  
28 61/0  78/7  001/0  
29 66/0  26/9  001/0  
30 66/0  63/11  001/0  

86/0 31 مدیریتی  43/26  001/0  
32 95/0  61/73  001/0  
33 94/0  46/49  001/0  

  
 توسعۀ تکنولوژي 

34 78/0  48/17  001/0  
35 94/0  70/57  001/0  
36  93/0  95/39  001/0  

 ترکیبی پایایی شاخص و کرونباخ آلفاي شاخص از

 سازگاري اطمینان قابلیت ارزیابی و پایایی بررسی منظوربه

 براي شد. استفاده گیرياندازه مدل درونی متغیرهاي

 7/0از  باالتر مقادیر ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفاي شاخص

 مشاهده 3 جدول در طورکه). همان17شدند ( قبول قابل

 همۀ براي ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفاي مقادیر شودمی

 و پایایی بنابراین شدند. قبول قابل تحقیق متغیرهاي

 شاخص از. شد تأیید تحقیق متغیرهاي درونی همسانی

 روایی بررسی منظوربه شدهاستخراج واریانس متوسط

 روایی همگرا شد. استفاده تحقیق گیرياندازه مدل همگراي

 با همبستگی بیشترین داراي سؤال هر اینکه بررسی براي

 .شودمی استفاده باشد هاسازه سایر به نسبت خود سازة

 تبیین بررسی به شدهاستخراج واریانس متوسط شاخص

                                                           
1. Fornell & Larcker 

 عبارتبه پردازد،می پنهان متغیر توسط هاسؤال واریانس

 پنهان متغیرهاي تکتک همبستگی میزان به بررسی دیگر

 مقدار پردازد. حداقلمی خودشان به مربوط سؤاالت با

 شده،استخراج واریانس متوسط شاخص براي شدهپذیرفته

 در طورکه). همان1981، 1فورنل و الکرتعیین شد ( 5/0

 شاخص مقادیر به توجه با شودمی مشاهده 4 جدول

 .شودمی تأیید همگرا روایی شده،واریانس استخراج متوسط
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 تحقیق متغیرهاي براي شدهاستخراج واریانس متوسط شاخص و ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفاي مقادیر .4جدول
هامؤلفه  معناداري سطح AVE ترکیبی پایایی کرونباخ آلفاي 

81/0 اجتماعی  86/0  57/0  0/001 

84/0 اقتصادي  88/0  56/0  0/001 

86/0 توسعۀ تکنولوژي  91/0  78/0  0/001 

91/0 سیاسی  92/0  65/0  001/0  
78/0 محیطی  85/0  50/0  0/001 

91/0 مدیریت  94/0  85/0  0/001 

83/0 دیدگاه آموزشی   88/0  56/0  00/0  

واگرا  روایی بررسی منظوربه الکر و فورنل شاخص از

 براي روایی واگرا شد. استفاده تحقیق گیرياندازه مدل

 سازه با همبستگی بیشترین داراي سؤال هر اینکه بررسی

طبق  شود.می استفاده باشد هاسازه سایر به نسبت خود

 سایر با مقایسه در پنهان متغیر یک الکر، و فورنل شاخص

 در بین را بیشتري پراکندگی باید پنهان، متغیرهاي

 میانگین جذر دیگر عبارتباشد. به داشته هاي خودسؤال

 از بیشتر باید پنهان متغیر هر شدهاستخراج واریانس

 مدل پنهان متغیرهاي دیگر با آن متغیر همبستگی حداکثر

 مهم این شود،می مشاهده 5 جدول در طورکههمان باشد.

 ).16( شودمی تأیید واگرا روایی بنابراین .است پیوسته وقوعبه

 تحقیق مدل گیرياندازه بخش واگراي روایی تعیین منظوربه الکر و فورنل شاخص مقادیر .5جدول
هامؤلفه  1 2 3 4 5 6 7 

یاجتماع  75/0        
ياقتصاد  36/0  74/0       

يتکنولوژ توسعۀ  46/0  19/0  88/0      
یاسیس  50/0  55/0  25/0  80/0     

یطیمح  51/0  28/0  45/0  42/0  70/0    
تیریمد  51/0  27/0  31/0  50/0  61/0  92/0   

17/0 دیدگاه آموزشی  16/0  40/0  14/0  32 19/0  74/0  

 از پژوهش مدل ساختاري بینیپیش قدرت و کیفیت

 بررسی قابل 2R تعیین و ضریب اشتراکی شاخص طریق

 دهندةنشان 2Qاشتراکی شاخص مثبت مقادیر است.

 2Rتعیین است. ضریب گیرياندازه مدل مناسب کیفیت

 مؤلفۀ یک بر زابرون مؤلفه یک که دارد، تأثیري از نشان

 که است یک تا صفر از ضریب مقدار این گذارد.می زادرون

را  67/0است. مقادیر نزدیک به  ترمطلوب تر،بزرگ مقادیر

را  19/0را معمولی، نزدیک به  0/ 33مطلوب نزدیک به 

 براساس ). بنابراین2009، 1کند (استیونزضعیف ارزیابی می

 تحقیق ساختاري ، مدل6جدول در شدهداده نشان مقادیر

 .است مناسب بینیپیش قدرت و کیفیت داراي

  

                                                           
1. Stevens 
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 پژوهش گیرياندازه مدل بینیپیش قدرت و توسعۀ ورزش قهرمانی ناجا بررسی هايشاخص مقادیر. 6 جدول
 يمعنادارسطح  2Q 2R شاخص اشتراکی هامؤلفه

 001/0 47/0 26/0 یاجتماع
 001/0 36/0 20/0 ياقتصاد
 001/0 38/0 30/0 يتکنولوژ توسعۀ

 001/0 60/0 39/0 یاسیس
 001/0 58/0 27/0 یطیمح
 001/0 47/0 41/0 تیریمد

 001/0 22/0 13/0 آموزشی دگاهید

 مربوط به بخش کلی(گاف) نیکویی برازش  شاخص

شاخص  که توسط این ،است معادالت ساختاري يهامدل

مدل و یري گبخش اندازه پس از بررسی تواندیمپژوهشگر 

 مدل، برازش ساختاريبینی یشو قدرت پ کیفیت بررسی

شاخص، مجذور ضرب دو  این .دکنکنترل  نیز را بخش کلی

 و متوسط ضرایب تعیین اشتراکی مقدار متوسط مقادیر

 سطرا به ترتیب قوي، متو 36/0و  25/0، 01/0مقادیر است. 

 کند.میو ضعیف ارزیابی 

 

 
ه بر مبناي فرمول باال گرفتانجام يهابراساس محاسبه

ما برابر  پژوهشبراي مدل  نیکویی برازش مقدار شاخص

 .که این مقدار خوب و قوي است ،محاسبه شد 52/0

نتیجه گرفت که برازش کلی مدل مناسب  توانیم بنابراین

توسعۀ متغیر  بینییشپ در تبیین و است و قدرت مدل

 .مناسب است ناجاورزش 

 
 tبا مقادیر  تحقیق نهایی مدل .1 شکل
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 با بار عاملی تحقیق نهایی مدل .2 شکل

 
 بحث و بررسی 

تواند بر توسعۀ یمنتایج نشان داد که عوامل سیاسی 

یر دارد. نتایج تحقیق با برخی نتایج تأثورزش قهرمانی ناجا 

). در تبیین 4( است) همخوان 1397غفوري و همکاران (

توان گفت که ورزش در طول حیات یم آمدهدستبهنتایج 

ي وقت و همچنین هادولتي قدرت و هاگروهخود همواره با 

هاي کلی و قوانین و مقررات عمومی جامعه به یاستسبا 

داشته است. امروزه ورزش ي مختلف ارتباط هاشکل

ي قدرت و هاگروهعنوان یک ابزار سیاسی مؤثر در دست به

رو الزم است فضاي قدرت یاستمداران افتاده است. ازاینس

اي بررسی شود و به عنوان یشهر طوربهو سیاست 

هاي ورزشی مورد توجه یتفعالهاي مهم در عرصۀ یاییپو

 ) معتقد است2007ن (قرار گیرد. در همین زمینه بکر و لوگا

توسعۀ ورزشکاران نخبه فراتر از کنترل  هايکنندهتعیین

دي بوسچر ). 8هاست (سازمانفوري سیاستمداران، دولت و 

 انتخابات نتایج مانند عواملی نیز) 2015و همکاران (

 احزاب تعداد نیز و کشور یک در روزنامه تیراژ تعداد سیاسی،

 و مهم سیاسی متغیرهاي جمله از کشور فعال سیاسی

 المللیبین رویدادهاي در کشورها موفقیت در شدهشناخته

 همکاران و بوسچر همچنین دي .)12است ( فوتبال جمله از

 مالی، منابع ورزش، ساختار سازماندهی عوامل )2008(

 شناسایی افراد، همۀ کردن ورزش براي شرایط کردن فراهم

 از بعد و قبل در ورزشکاران از حمایت استعدادها، پرورش و

 توسعه مناسب، تمرینی شرایط کردن فراهم ورزشی، دوران

 انجام و تدارکاتی هايرقابت برگزاري مربیان، دانش ارتقاي و

 ورزشکاران، از حمایت مالی، منابع مناسب، علمی تحقیقات

 در اصلی عوامل را از مربیان دانش توسعۀ و تمرینی شرایط

ورزش در  .)14اند (عنوان کرده نخبه ورزشکاران توسعۀ

ي هادولتي قدرت و هاگروهطول حیات خود همواره با 

هاي کلی و قوانین و مقررات یاستسوقت و همچنین با 

ي مختلف ارتباط داشته است. هاشکلعمومی جامعه به 

ي هاگروهعنوان ابزار سیاسی مؤثر در دست امروزه ورزش به

رو الزم است که است. ازاین یاستمداران افتادهسقدرت و 

اي بررسی شود و یشهر طوربهفضاي قدرت و سیاست 

هاي ورزشی مورد یتفعالهاي مهم در عرصۀ یاییپوعنوان به

توجه قرار گیرد. برخی از کارشناسان و متخصصان علوم 
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ي با سیاست ندارد، مؤثرورزشی معتقدند که ورزش ارتباط 

ورزش را با سیاست به  نحوي در مباحث خویشاما آنها به

 دانند.یممعنایی خاص مرتبط 

تواند بر توسعۀ یمنتایج نشان داد که عوامل اقتصادي 

) 2016( همکاراناستورم و یر دارد. تأثورزش قهرمانی ناجا 

کرده (فوتبال،  یسه رشته پرطرفدار در دانمارك را بررس

 هايیماز ت تیکه حما ادند) و نشان دیهندبال و هاک

 ي. د)27( دارد يشهرورزش در توسعۀ  ینقش ياحرفه

 ،یمال تی) نشان دادند که حما2010( همکارانبوسچر و 

و  یمل يهاشرکت ورزشکاران در رقابت زانیم شیافزا

و  یورزش يهادر رشته یعلم يهارشد پژوهش ،یالمللنیب

عوامل  نیترقهرمانان را از مهم یشغل نیو تضم تیحما

 از ورزش، صنعت در ).13دانند (یها مورزش تیموفق

 حمایت را مالی نیاز رفع و درآمد کسب يهاروش ینترمهم

 تشکیل باشگاه یا تیم از مختلف ادارات وها سازمان ورزشی

 از شایان توجهی بخش توانیم طریق این از و دهدیم

 را ورزشی يهاباشگاه و هایأته ها،یونفدراس هايینههز

. مستثنا نیست قاعدهنمود که ورزش ناجا نیز از این  مرتفع

 دهدیم نشان و است موضوع این یدمؤ نیز تحقیق نتیجۀ

 ورزش توسعۀ به مربوط اقتصادي عوامل ارتقاي براي که

 بخش در تمایل ایجاد همچون راهکارهایی باید تکواندو

 تسهیالت اعطاي همچون گذاريیهسرما براي خصوصی

تمام . شود اتخاذ تکواندو حوزه در گذاريیهسرما براي بانکی

ي خود، هابرنامهو  هاپروژهکه براي انجام  اندموظفمدیران 

 طوربهرا برآورده کنند و  آنهااحتیاجات مالی و اقتصادي 

ي ورزشی هاسازمانبه مصرف رسانند. در  موقعبهصحیح و 

ه هاي ورزشی نیز این قاعده وجود داشتیأتهویژه،  طوربهو 

و براي پیشبرد اهداف توسعۀ ورزش در استان، ملزم به 

. این مهم بازاریابی ورزشی استین منابع مالی مورد نیاز تأم

ي مهم در هاروشعنوان یکی از و جذب حامیان مالی را به

 تعیین منابع اقتصادي شاخص کرده است.

نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی بر توسعۀ ورزش 

 تأثیر) 2012( همکاران و یر دارد. الشمستأثقهرمانی ناجا 

 جهت در ورزش پیشرفت و ترویج در را گروهی يهارسانه

 و معتقدند که انددانستهموثر  جامعه سالمت افزایش

 افزایش بر اثرگذاري در باالیی قابلیت گروهی يهارسانه

 . عوامل فرهنگی)7ورزش دارد ( فرهنگ در عمومی آگاهی

هاي فیزیکی توانند بر زیبایی ذاتی و جنبهمی و اجتماعی

که محبوبیت  نحويورزش در یک کشور تأثیرگذار باشند، به

و جذابیت ورزش به اهمیت و عالقه مردم و اهمیت آن در 

ها وابسته است. بنابراین چنانچه فرهنگ یک فرهنگ ملت

 توانینم ،کشور با فرهنگ ورزش کردن غنی نشده باشد

وابسته به  يهاورزشی سازمان يهاکه برنامه انتظار داشت

یی هاورزشرسد یم نظربه ورزش به اهداف خود برسند.

ي و والیبال این مشکل فرهنگی و برداروزنهچون کشتی، 

اجتماعی را نداشته باشند، اما ورزش تکواندو و دیگر 

چنینی دست و ینایباً با مشکلی تقري ورزش ناجا هارشته

که باید  طورآندر کشور هنوز  چراکهد، کنیمپنجه نرم 

یفتاده است و هنوز بسیاري از مردم نتکواندو براي مردم جا 

مخالف شرکت فرزندان خود در این رشته هستند و آن را 

اهمیت  کنند. بنابراینیمیب تلقی پرآسي خشن و ارشته

این نکته که یک ملت یا یک کشور به ورزش خاصی عالقه 

تواند تأثیر بسیار زیادي بر دستیابی به داشته باشند، می

توسعۀ ورزش  يهاموفقیت داشته باشد. یکی از ضرورت

قهرمانی، نهادینه کردن فرهنگ ورزش در میان اعضاي 

روزمره  يهاکه ورزش جزو ضرورت يطور جامعه است، به

 يهای کارکنان نیروي انتظامی شود. اجراي جشنوارهزندگ

و دیگر  یماورزشی، انجام تبلیغات مناسب از طریق صداوس

مؤثر  ییهاو نخبگان ورزشی گام تادانها و جذب اسرسانه

فرهنگی  يهابا برگزاري جشنواره توانیدر این راه است. م

مناسب توسط شوراي  هايیاستورزشی و همچنین اتخاذ س

سیاستگذاري و هماهنگی، امور فرهنگی و معنوي را  عالی
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در میان کارکنان نیروي انتظامی ترویج داد. با توجه به این 

بدنی نیروي انتظامی  نکته که یکی از نقاط قوت تربیت

رعایت موازین شرعی و اخالقی در تمامی سطوح و میادین 

در جهت تولید و نشر  یزيراست، برنامه المللیینملی و ب

منظور ترویج فرهنگ ها و بروشورهایی بهها، بولتنابکت

در ورزش نیروي  يبرداراصیل اسالمی و ملی براي بهره

 يسازمؤثر براي فرهنگ هايیوهیکی از ش تواندیانتظامی م

اسالمی و ملی در میان اعضاي  يهاو توسعۀ فرهنگ و ارزش

داف آنان باشد که از جمله اه يهانیروي انتظامی و خانواده

  .محوري نیروي انتظامی است يهاو ارزش

تواند بر توسعۀ یمنتایج نشان داد که دیدگاه آموزشی 

تواند یمیر دارد. یکی از عواملی که تأثورزش قهرمانی ناجا 

در توسعۀ هر رشته ورزشی در هر کشوري موثر باشد، تعداد 

ورزشکاران و افراد فعال در آن رشتۀ ورزشی است. بدون 

ال موفقیت ورزشکاران یک کشور در رشتۀ شک احتم

ورزشی خود با تعداد ورزشکاران و فعاالن در آن رشته 

تواند ارتباط مستقیمی داشته باشد، چراکه از نظر آماري یم

توان به این نتیجه رسید که از دل تعداد زیادي یمنیز 

توان تشکیل داد تا اینکه یمورزشکار، احتماالً تیم بهتري را 

از بین تعداد اندکی ورزشکار اقدام به انتخاب یک  بخواهیم

یافته سازمانصورت ویژه بهتیم نمود. تعداد باالي ورزشکار به

ي مختلف هارقابتتواند موجبات ایجاد و برگزاري یم

هاي استانی آن یگلهاي کشوري و یگلورزشی همچون 

که در صورت یدرحالهم در سطوح کیفی باال را فراهم سازد، 

را  هارقابتتوان این ینمم وجود تعداد کافی ورزشکار، عد

ورزشی در  يهاو برنامه هایتساماندهی فعال برگزار کرد.

افسري و  يهامراکز آموزشی نیروي انتظامی اعم از دانشگاه

منظور تقویت توانمندي جسمانی دانشجویان به يداردرجه

الزم براي استفاده در  هايیو تربیت افراد توانمند با آمادگ

نیروي انتظامی و همچنین استعدادیابی در این  هايیگان

مراکز براي تقویت ورزش قهرمان در نیروهاي مسلح و 

 يهامد، الیق، مجرب و توانمند در پستاانتصاب مدیران کار

مسئولیتی ورزشی در سطح نیروهاي مسلح با اولویت 

در  تواندیرزشی مو ۀکارشناسان و افراد باسابقه و باتجرب

 .توسعۀ ورزش نیروي انتظامی کمک شایانی داشته باشد

تواند بر توسعۀ ورزش یمنتایج نشان داد که زیرساخت 

و  کریویید این فرضیه تأدر  یر دارد.تأثقهرمانی ناجا 

) در تحقیق خود به تأثیر مثبت تعداد باالي 2013همکاران (

ند ورزش پی بردورزشی در مشارکت نوجوانان در  يهامکان

. در این میان کشورهاي مختلف جهان بر روي )30(

که بتوانند براي آنها در مسابقات  کنندیتمرکز م ییهاورزش

براي پیشرفت در  مهم ورزشی مدال بیشتري را کسب کنند

هاي آن فراهم آید که از یرساختزهر امري، ابتدا باید 

زات تشکیل ها را امکانات و تجهییرساختزترین این یاصل

بایستی بیان ناجا  یورزش قهرماندهد. در خصوص یم

ي مجهز، هاسالنداشت که امکانات و تجهیزاتی نظیر 

تجهیزات شخصی و تمرینی، وسایل آموزشی و کمک 

نیاز است. از ناجا  یورزش قهرمانآموزشی و ... براي توسعۀ 

طرفی، عالوه بر وجود این امکانات، باید به تقسیم و توزیع 

ممکن  چراکهنیز توجه داشت،  هااستانین امکانات در کل ا

 هااستاناست بخش اعظم این امکانات در پایتخت و مراکز 

فاقد حداقل نیازهاي این  هاشهرستانوجود داشته باشد، اما 

رشته باشند. یکی دیگر از امکانات مورد نیاز براي توسعۀ 

هاي ورزش قهرمانی یگاهپارا مراکز و ناجا  یورزش قهرمان

، نیروي انسانی هابرنامهدهد. از آنجا که وجود یمتشکیل 

متخصص و امکانات و تجهیزات استاندارد و مناسب با 

هاي ورزش قهرمانی و استفادة بهینه یگاهپارسیدن به اهداف 

ها رابطۀ مستقیم دارد؛ بنابراین الزم است ابتدا یگاهپااز 

ورزش قهرمانی از نظر امکانات و  هايیگاهپاوضعیت موجود 

ها یگاهپاتجهیزات و دانش و اطالعات تخصصی مدیران 

این اطالعات و شناخت حاصله با  براساسارزیابی شود تا 
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توجه به اهداف، اصول و امکانات مادي موجود بتوان 

 ي صحیح و اصولی مورد نیاز را تدوین و اجرا کرد. هابرنامه

تواند بر توسعۀ یممدیریتی  نتایج نشان داد که عوامل

یر دارد. نتایج تحقیق با نتایج تأثورزش قهرمانی ناجا 

 اندکرده) که عنوان 1397تحقیقات غفوري و همکاران (

یر دارد همخوان تأثعوامل مدیریتی بر توسعۀ ورزش ناجا 

 است معتقد) 2006همکاران ( و بوسچر ). دي4( است

 و است گسترده و هپیچید بسیار نخبه ورزشکاران مدیریت

 آن پیرامون و دور محیط. گیردبرمی در را اصلی محیط سه

 هايسازمان آن میانی محیط و سیاسی -اجتماعی عوامل

 مسابقه و رویداد مدیریت نیز آن نزدیک محیط و ورزشی

. )11شود ( ریزيبرنامه باید حوزه سه هر براي که است

در  ریزيبرنامه) نیز اعتقاد دارند 1397غفوري و همکاران (

 المللیبینجهت اخذ میزبانی و برگزاري موفق رویدادهاي 

حضور فعال در مجامع و جلسات سیزم و  -سیزم در کشور

در  المللیبین هايکرسیتالش در جهت کسب و حفظ 

 ی،ورزش نظامی و انتظام المللیبینسیزم و سایر نهادهاي 

 هايسازمانا ویژه ببه المللیبینتوسعه و تقویت ارتباطات 

جهان باید  هايپلیسو  CISMورزشی کشورهاي اسالمی، 

و  المللیبینکسب جایگاه در نهادهاي  چراکهانجام گیرد؛ 

ورزشی کشور در  هايتیمسیزم، باعث تقویت جایگاه 

شده و میزبانی موفق رویدادهاي  المللیبینرویدادهاي 

در کشور نقش بسزایی در شناساندن فرهنگ  المللیبین

متعالی ایرانی و اسالمی به جهانیان و کسب منافع اجتماعی، 

در مجموع ارتباطات ). 4( اقتصادي و فرهنگی خواهد بود

قهرمانی  هايورزشبه توسعۀ  المللیبین هايسازمانمؤثر با 

د. و همگانی در نیروي انتظامی کمک شایانی خواهد کر

 هايبرنامه کارگیريبه در توسعه با ورزشی یتمدیر صنعت

 اعتقاد این. است رشد حال در جهان سرتاسر در دانشگاهی

 تعریف ورزشی، مدیران صالحیت بهبود الزم که دارد وجود

هاي یتفعالباید توجه داشت که بسیاري از  .هاستصالحیت

ی نوعبههاي ورزشی در واقع یأتهها و یونفدراس

ي هاسالشود و در یممحسوب  لندمدتبگذاري یهسرما

توان یمآتی به نتیجه خواهند رسید. به عنوان نمونه 

در  هابرنامهي استعدادیابی را در نظر گرفت. این هابرنامه

بر خواهند بود، اما در واقع از بهترین ینههزابتدا 

توان انجام یمهایی است که در هر ورزشی گذاريیهسرما

، در هر سازمان ورزشی چنانچه تمام عوامل آنکهحالداد. 

مساعد جهت پیشرفت و ارتقاي آن وجود داشته باشد، اما 

از مدیریت ناکارامدي برخوردار باشند، به احتمال فراوان 

توان شاهد عدم موفقیت آن سازمان ورزشی بود. این یم

هاي یونفدراستوان در برخی یمی سادگبهموضوع را 

کرد. در واقع مدیریت کارآمد و موثر ورزشی کشور مشاهده 

ي هاسازمانین عوامل موفقیت ترمهمتوان یکی از یمرا 

 ورزشی دانست. 

تواند بر توسعۀ یمنتایج نشان داد که توسعۀ تکنولوژي 

یر دارد. نتایج تحقیق با نتایج تأثورزش قهرمانی ناجا 

). در تبیین 15( استهمخوان ) 2020( بویریپیدتحقیقات 

 ستین دهیپوش یبر کستوان عنوان نمود که یمتایج این ن

 تیریاز مد یدبا يدر هر امر تیموفق يکه در عصر حاضر، برا

 نکهیا ژهیوبه ،برخوردار بود ايیژهو یزيرو برنامه يقو

به اهداف و  یابیدست يبرا یستیها و ادارات باسازمان

بلندمدت باشند.  یزيربرنامه يانداز سازمان، داراچشم

ي هارشته يمنظور توسعه و ارتقابه یدبا زین ورزش ناجا

 يانداز بوده و براچشم يدارا یخود در بخش قهرمان یورزش

بلندمدت در همه  یزيرانداز خود، برنامهبه چشم یابیدست

یید این نتیجه غفوري تأهمچنین در  داشته باشند. هاینهزم

بیان ) 2016) و گیبلین و همکاران (1397و همکاران (

 در تکنولوژیکی کاربردي يهابرنامه از کند که استفادهیم

یافته  گسترش ورزشی يهارشته از بسیاري در حاضر حال

 رقابتی مزیت آوردن دستبه براي ابزار این پذیرش و است

 .است قهرمانی يهاورزش از ايیندهفزا هايیژگیو از یکی
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 يهاجنبه یتمام یباًتقر ن،ینو هاييفناور يایامروزه در دن

قرار گرفته  يرشد روزافزون فناور یرتحت تأث یآدم یزندگ

 ياو حرفه یدر سطح قهرمان ژهیو. ورزش و به)19، 4( است

 راتییقاعده مستثنا نبوده و همواره دستخوش تغ نیاز ا زین

 شیوة هاينوآور بنابراین این قرار گرفته است. يفناور

 بین اطالعات انتقال نحوة ،هاداده پردازش و يآورجمع

 تأثیر واند داده شکل را ورزشکاران یا و کارکنان و مربیان

 آموزشی هايیطمح در ورزشکاران بر نظارت نحوة بر زیادي

. در نهایت با توجه به نتایج این است داشته روزانه رقابت و

قهرمانی ناجا در جهت توسعۀ ورزش  شودیپیشنهاد م بخش

استعدادهاي بالقوه، استاندارد کردن از  یريگو با بهره

و استفاده از  هاي روز دنیايتکنولوژبا استفاده از  هاباشگاه

حامیان ورزشی، این بخش توسعه یابد و با استفاده از 

بخش خصوصی، دولتی و مردمی مانند ترکیب  ییهافرصت

 در این بخش توسعه بیشتري یابد. 

گذاري روي یهسرماکلی ورزش و میزان اهمیت  طوربه

در هزارة سوم  هادولتي هاچالشین ترعمدهآن به یکی از 

که منافع کالن ورزش قهرمانی، طوريتبدیل شده است. به

یاستگذاران به توسعۀ آن در جهت کسب سموجب ترغیب 

رو ورزش قهرمانی ینازاسود بیشتر براي خود شده است. 

دنبال گسترش ورزش قهرمانی اهمیت یافته و کشورها به

 منافع کالن ورزش قهرمانیهستند. این در حالی است که 

به توسعۀ آن در جهت  یاستگذاران، موجب ترغیب سناجا

ورزش  روینکسب سود بیشتر براي خود شده است. ازا

ورزش دنبال گسترش و کشورها به افتهی تیاهم یقهرمان

 یبدن تی. در کشور ما هم سازمان تربهستند یقهرمان

 ازیورزشکاران و قهرمانان مورد ن تیترب يساله براهمه

. شودیم یهنگفت هايینهورزش کشور متحمل هز ۀجامع

 ۀوزن ،یاز ورزش قهرمان تیحما يقو لیاز دال یکی نیهمچن

 یالمللنیب تیآن است و موفق یغاتیتبل يهاو جاذبه یاسیس

مردم  ياعتبار و منزلت برا جادیا سبب ناجاورزشکاران 

بنابراین با توجه به هر کدام  .شودیم یکشور در سطح جهان

 يهابرنامه نیتدومواردي مانند  شدهییشناسااز عوامل 

 یالمللنیب يهانامهتفاهم، ناجا یدر ورزش قهرمان يراهبرد

از  یتیحما التیجذب تسه، ناجا یدر ورزش قهرمان

 ياستفاده از نظام پاداش برای و خصوصی، دولت يهاارگان

استفاده از ورزشکاران با ، ورزشکاران ةزیانگ شیافزا

ارتقا بخش ، ناجا یدر جهت ورزش قهرمان یعال التیتحص

 تیریمد ستمیاستفاده از س، ناجا یورزش قهرمان يفناور

 تیاهم، ناجا یورزش قهرمان یسطح عموم تیاهم، اطالعات

و  راتیتوجه به تعم زانیمی، اجتماع يهاحفظ ارزش

و امکانات  زاتیگسترش تجه، زاتیاماکن و تجه ينگهدار

براساس  يها راهبردوجود برنامه، هااستان یدر تمام یورزش

در  تیریوجود ثبات مدی، جهان ونیفدراس يهابرنامه

 ةکردلیجوان و تحص رانیمد يریکارگبه، مختلف يهابخش

توسعۀ ورزش قهرمانی ناجا پیشنهاد  منظورهبی ورزش

 . شودیم
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Abstract 
The purpose of this study was to design a model for the development of NAJA 
championship sports. The research method was mixed (qualitative and quantitative). 
The statistical population in the qualitative section was the professors and faculty 
members of sports management, managers and experts of NAJA championship sports. 
In the quantitative section, it included managers, coaches and athletes of NAJA sports. 
Statistical sample in the qualitative part was 10 person, and in the quantitative part for 
each question of the questionnaire 5 to 10 people were required that 324 people were 
selected purposefully. The measurement tool of this research was a researcher-made 
questionnaire developed by NAJA Championship Sports. Exploratory factor analysis 
was used to reduce the initial questionnaire item and to fit the model, structural equation 
path analysis was used using SPSS software version 20 and PLS version 2. The results 
of structural equation modeling showed that political, social, economic, educational, 
environmental, social and technology perspectives are effective in the development of 
NAJA championship sports. Therefore, according to each of the identified factors, such 
as developing strategic plans in NAJA championship sports, international agreements 
in NAJA championship sports, attracting support facilities from public and private 
bodies, using the reward system to increase the motivation of athletes it is suggested. 
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