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 چکيده
ی ورزش قهرمانی هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تفاوت نقش عوامل سطوح کالن، میانی و خرد در توسعه

های ورزشی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات پیمایشی فدراسیونبا تأکید بر 

ی آماری پژوهش را مدیران جامعهباشد که به صورت میدانی انجام شده و از روش کمی استفاده شد. می

ضا مربوطه، اعهای ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی که دارای تجربیات پژوهشی، مدیریتی و یا مشورتی در حوزه

تشکیل  N≥ 260های مستقر در شهر تهران ها و هیأتو کارکنان وزرات ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون

تعیین  نفر 941گیری بر اساس روش تصادفی منظم بود و حجم نمونه با مراجعه به جدول مورگان دادند . نمونه

و مدارک، مطالعات ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده ها از بررسی اسناد برای گردآوری اطالعات و دادهشد. 

سؤال  55ی مذکور شامل پرسشنامهساخته استفاده شد. نامه محققشده است. در بخش نظرسنجی از پرسش

ا ههای توسعه در سطوح کالن، میانی و خرد و همچنین عوامل توسعه مرتبط با فدراسیوندر رابطه با شاخص

نفر از اساتید و متخصصان  91سه منظر ؛صوری، محتوایی و سازه ، توسط نظرات  بود. روایی پرسشنامه از

مدیریت سازمان های ورزشی و اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت ورزش تأیید شد و پایایی آن از طریق آلفای 

 از تحلیل ( محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، عالوه بر شاخص های توصیفی،𝛂/. = 271کرونباخ )

های پرسشنامه، از آزمون تی تک نمونه برای بررسی نقش هر یک از عوامل عاملی تأییدی برای تأیید گویه

های مربوط به هریک از سطوح به خوبی معرف سطح خود بودند، نتایج تحقیق نشان داد که گویهاستفاده شد. 

  ی ورزش قهرمانی نقش دارند.عههای ورزشی در توسچنین سطوح کالن، میانی، خرد و فدراسیونهم

 .های ورزشیرزش قهرمانی، فدراسیونعوامل سطوح کالن، میانی و خرد، توسعه و: واژگان کليدي
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 2، غالمعلی کارگر2، فرزاد غفوري1آرش گچی

 .کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی 9
 .دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی 1
 

  نام نویسنده مسئول:

 آرش گچی

ي نقش عوامل سطوح کالن، ميانی و خرد در توسعه بررسی تفاوت

 هاي ورزشیورزش قهرمانی با تأکيد بر فدراسيون
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 مقدمه

عنوان یک حرفه نیز در میان مردم جلوه کرده است و به همین منظور ورزش یکی از اموری است که امروزه نه تنها یک تفریح بلکه به

ی ورزشی توسعه 9کنند. از نظر هولیهان و وایتگذاری میالمللی نیز بر روی آن سرمایهها ونهادهای ملی و بینها، سازماناست که دولت

ی گیرد. چون برخی عقیده دارند از توسعهای از اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در بر میاصطالح بحث برانگیزی است و مجموعه

ای آورده ساختن اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استفاده شود. البته مبناهای منطقی مختلفی برای چنین عقیدهورزشی در بر

ی ورزشی باید شبیه چه ی ورزش روی دهد یا توسعههای ورزشی وجود دارد. مهم این است که چه جیزی باید در توسعهدر قوانین و سیاست

ی تر از هر چیزی است. البته این موضوع با بررسگیری توسعه ورزشی در عمل مهمتفسیر تجربی چگونگی شکلچیزی باشد، البته تبیین و 

ی ورزشی در هر سه سطح شود. شناسایی دقیق وظایف و نقش مسئوالن توسعهتر میهای ورزشی روشنها و سازمانهای ورزشی دولتبرنامه

جریان( دهندگان )مگذاران و ارائهکند. اگرچه بحث و اختالف بین سیاستفهم این موضوع کمک میای به المللی، دولتی و منطقهاختیارات بین

ی ها را متأثر ساخته است، اما سیاست ورزش در هر سه سطح کالن، میانی و خرد، نقش اصلی را در فرمول توسعهتوسعه ورزشی تمام بخش

شود باشد. به همین دلیل هرساله سعی میتوجه و عالقه مردم و مسئوالن کشور می . ورزش قهرمانی همواره مورد[(9)]کند ورزشی بازی می

ها بدون در نظر داشتن اهداف منطقی به اجرا ها و برنامهبودجه قابل توجهی به ورزش قهرمانی اختصاص داده شود. با وجود این، بیشتر فعالیت

شود. این در حالی است که امر توسعه و موفقیت ورزشی در ای دنبال میلیقهشوند و تحقق آرزوهای بزرگ به صورت تصادفی و سگذاشته می

شود. کشور ما، ایران نیز دریای استعداد های بلند یکی پس از دیگری فتح میبسیاری از کشورها با نگاهی علمی در حال تحقق است و قله

 .[(1)]انسانی است و از این حیث زمینه مناسبی وجود دارد 

های سطح کالن )موقعیت اجتماعی و فرهنگی محل زندگی المللی به سه دسته شاخصکننده موفقیت ورزش در سطح بیننعوامل تعیی

های ها و تدابیر ورزشی )این سطح با سیاستهای سطح میانی که شامل سیاستافراد، رفاه اقتصادی، جمعیت، نظام سیاسی و فرهنگی(، شاخص

ی ورزشکاران های سطح خرد که در برگیرندهمدت را تحت تأثیر قرار دهد، سروکار دارد( و شاخصورزشی که ممکن است عملکرد طوالنی

. ورزش قهرمانی و همگانی و میزان [(4و3)]شود های ژنتیکی( و محیط زندگی )والدین، مربیان و دوستان( است، دسته بندی می)ویژگی

گیری از ی ورزش قهرمانی و بهرهاند که توسعه. امروزه، کشورها دریافته[(5)]هاست های مهم دولتها، از چالشگذاری روی آناهمیت سرمایه

باشد؛ بنابراین، ورزش قهرمانی مانند گذرای مناسب ورزش قهرمانی میسر نمیریزی و سیاستمزایای مستقیم و غیرمستقیم آن بدون برنامه

کاری، های عملیاتی است تا ضمن آگاهی از مسیر حرکت بتواند از هرگونه دوبارهنامههر نظام دیگری نیازمند تدوین اهداف کالن، راهبردها، و بر

های مهم که دارای شخصیت حقوقی یکی از سازمان .[(6)]رفتن و هدررفت منابع مالی، انسانی، فیزیکی و اطالعاتی خود اجتناب ورزد بیراهه

صالح در هر رشته ورزشی فعالیت عنوان باالترین مرجع ذیضیات ملی بهموجب منشور المپیک با مراعات شئون اسالمی و مقتاست و به

د کنرا ملزم می های راهبردی و عملیاتی متنوعی قرار دارد و فدراسیونها  هدفکند، فدراسیون ورزشی است، در اساسنامه این فدراسیونمی

های متعددی برای شاخص[. (7)]باشد اف توسعه ورزش میها تالش مستمر داشته باشد، که یکی از این اهددر راستای رسیدن به آن

 هایالمللی در سطح آسیا و جهان، تعداد مدالهای بینتواند شامل: کسب کرسییافتگی در ورزش وجود دارد؛ که در سطح کالن میتوسعه

)اعزامی(،  المللیی بینتعداد مسابقات برگزار شده المللی )میزبانی( ،ی بینهای جهانی، تعداد مسابقات برگزار شدهقهرمانی آسیا، تعداد مدال

ات کنندگان از امکانها و اماکن ورزشی غیردولتی، تعداد استفادهها و اماکن ورزشی دولتی، تعداد باشگاهدر سطح میانی شامل: تعداد باشگاه

گذاری، مندی از مزایای سرمایههای ورزشی، بهرههای ورزشی در دست احداث، جذب افراد به فعالیتورزشی دولتی و غیردولتی، تعداد مکان

ها و چنین در سطح خرد: تعداد باشگاههای تحقیقاتی،  همی طرحوجود اماکن و تسهیالت ورزشی، تعداد مسابقه برگزار شده کشوری، بودجه

های ورزشی روباز، مساحت از، مساحت مکانهای ورزشی روبهای ورزشی سرپوشیده، تعداد مکانی تربیت بدنی، تعداد مکاناماکن ورزشی ویژه

دیده، تعداد کارکنان های ورزشی زنان، تعداد افراد تحت پوشش همگانی، تعداد مربیان آموزشهای ورزشی سرپوشیده، تعداد مکانمکان

 [.(2)]ی استانی بدنی، و تعداد مسابقه برگزار شدهتربیت

مؤلفه پشتیبان طراحی  99مؤلفه اصلی و  4بدنی و ورزش در قالب ام جامع تربیتی ورزش کشور، نظدر راستای تدوین برنامه توسعه

بدنی و طوری که برای توسعه تربیتاند بهشده است. در این نظام، مؤلفه های پشتیبان خود به دو دسته پشتیبان سخت و نرم تقسیم شده

زش همگانی ، ورزش قهرمانی ، ورزش تعلیم و تربیتی و ورزش ورزش کشور چهار حیطه اصلی در نظر گرفته شده است که عبارتنداز: ور

ها عبارتند از : توسعه محیط حقوقی، مؤلفه پشتیبان نیز در نظر گرفته شده است. این مؤلفه 99ای. همچنین برای توسعه این مؤلفه ها حرفه

اندارد ریزی، توسعه استه نهادها، توسعه مدیریت و برنامهتوسعه منابع انسانی، توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، توسعه فرهنگ ورزش، توسع

ها و توسعه تجهیزات. به منظور تحقق چشم اندازهای تعیین شده در هریک از پژوهشی، توسعه امکانات و زیرساخت–و ارزیابی، توسعه علمی

                                                           
1 Houlihan & Whyte 
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ردهای استخراج شده در مؤلفه ورزش قهرمانی به مؤلفه های اصلی و پشتیبان نظام جامع، راهبردهایی معین شده است، به عنوان نمونه راهب

 شرح زیر است:

 توسعه کمی وکیفی نظام استعدادیابی و پرورش ورزشکار 

 توسعه کمی و کیفی نظام رقابت در ورزش قهرمانی 

 اصالح ساختار ملی ورزش قهرمانی 

 علمی کردن ورزش قهرمانی 

 های غیر دولتی در ورزش قهرمانیگسترش مشارکت بخش 

  فراگیر منابع انسانی.تربیت 

 1جداول ( فاکتورها و متغير هاي  مربوط به سطوح کالن. ميانی و خرد  1جدول )

 سطح کالن

های چندساله، بودجه گذاری برای دورهحمایت مالی، برنامه حمایت مالی برای ورزشکاران، استقالل مالی، سرمایه

های گذاری در ورزش، اولویتنخبگان، جمعیت، تولید ناخالص ملی، سیاست، سیاستعمومی ورزش، بودجه ورزش 

های ریزی، رقابتگذار، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، سازمان مدیریت و برنامهسیاسی، عوامل قانون

 مللی.الالمللی، کسب کرسی در مجامع بینها، میزبانی رویدادهای بینالمللی، تعداد مدالبین

 سطح ميانی

هایی که شانس واقعی موفقیت دارند، وجود ها، هدف قراردادن منابع برای افراد و رشتهبودجه مناسب برای زیرساخت

شی ی امکانات ورزهای دولتی، توسعهی ارتباطی مناسب، ارتباط با نهادهای ملی، پشتیبانی ساختاری از سازمانشبکه

انوان ی مشارکت بی مراکز آموزش ملی، توسعهها، کیفیت و سطح آموزش باشگاه، توسعهسطح نخبگان، ساختار باشگاه

کاربردی، تحقیقات -ای در کشور، اولویت باالی تحقیقات علمیهای حرفهها و باشگاهدر ورزش، افزایش تعداد تیم

ا، هها، دانشگاهش، فدراسیونها، فرهنگ ورزمنظور رشته ورزشی خاص، رسانه، کیفیت و کمیت توجه رسانهکاربردی به

 نحوه انتخاب رؤسای فدراسیون، ساختار فدراسیون، علوم ورزشی.

 سطح خرد

سیستم شناسایی استعداد و توسعه، تشخیص زودهنگام استعدادها از طریق مدراس، وجود سیستم برای نظارت بر 

و منظم از کودکی تا بزرگسالی، ظهور مدت های آموزشی کافی، آموزش تخصصی،طوالنیپیشرفت استعدادها، فرصت

های فردی و ژنتیکی، محیط های مختلف، ویژگیهی چندبُعدی و مشاوره در زمینهوقت، حمایتورزشکاران تمام

های آموزشی، محیط اجتماعی و فرهنگی، والدین،مربیان و دوستان، توجه ویژه به ورزش مدارس، پایبندی به سنت

و کمیت مربیان، سطح و تعداد کارشناسان، ارتباط مناسب بین مربی و ورزشکار،  ورزشی، تخصص مربیگری، کیفیت

 های المپیک در مدارس.وقت، احساس مسئولیت اجتماعی، تعداد ورزشظهور مربیان تمام

 

 به عنوان انیها، دخالت ورزشکاران و مربتیبر موفق یورزش یهااستیس یسازمدل یگذشته برا یهااز عناصر مهم در تمام تالش یکی

طح که در س یگرچه مطالعاتگیرد. ، این نوع مطالعه در سطح خرد قرار میملت خود هستند یبرا تیاست که مسئول موفق یدیمؤسسات کل

 یهاتاسیس یاصل یهاتیاز مسئول یرا در مورد برخ یها اطالعات جالبشوند، آنیمتمرکز م یشخص یکیژنت یهایژگیو یقرار دارند بر رو خرد

 [.(6)] دهندیاال ارائه مببه سطح  دنیرس یورزشکار برا یابیریدر مس یورزش

ی ورزش ایران وجود ندارد. از یک طرف، هایی درباره وضعیت توسعههای مستند و حتی پژوهشدر باب ضرورت موضوع، مدارک و گزارش

در  اقتصادی-طور طبیعی توسعه در سایر ابعاد اجتماعیبهدلیل شروع جنگ تحمیلی و دوران سازندگی، بعد از پیروزی انقالب اسالمی به

ساله جمهوری  12انداز های توسعه ورزش، بازبینی برنامه اول الی پنجم توسعه و سند چشماولویت بود. تنها مدرک مستند برای بررسی سیاست

های اجرایی و میزان تحقق درباره برنامه میالدی( است. اگرچه اطالعات کامل و جامعی 1215هجری شمسی،  9424اسالمی ایران )افق 

های جمهوری اسالمی، این برنامه را در ها و اهداف توسعه ورزش کشور گزارش نشده است، ولی دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشسیاست

بدنی های تربیتسترش فعالیت(، بر همگانی کردن ورزش و گ9362-9371ساله اول توسعه )چند  گزارش تحلیل کرده است. مثأل در برنامه پنج

(، نیز همانند برنامه اول دارای یک ماده واحده بود، اما برخالف برنامه اول در این برنامه 9374-9372تأکید شده بود. در برنامه دوم توسعه )

ی هیچ جایگاهی نداشت، بدن(، ورزش و تربیت9371-9323تری به توسعه ورزش و فعالیت بدنی شد. در بخش برنامه سوم توسعه )توجه بیش

( در پژوهشی به 1291براین، منظمی و همکاران ) . عالوه[(1،92،99،91)]اما در قانون برنامه توسعه در چند مورد به این حوزه توجه شد 

و امکاناتی بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسالمی ایران پرداختند و گزارش نمودند که عوامل مالی ی تربیتتعیین عوامل مؤثر بر توسعه

. [(93)]باشندبدنی و ورزش بانوان جمهوری اسالمی ایران مؤثر میی تربیتترتیب اولویت بر توسعهساختاری و مدیریتی و فرهنگی و اجتماعی به
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ا، هزیرساختی ورزش همگانی، عوامل انسانی، فرهنگی، بر تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه( نیز در پژوهش خود مبنی1299غفوری و همکاران )

دیگر، ایران کشوری اند. از طرفی ورزش همگانی دانستهاقتصادی، آموزشی، فرهنگی، سیاسی، رسانه و بین فردی را از عوامل مهم در توسعه

این ازد سیافته یا در حال توسعه است. چیزی که تا کنون مغفول مانده و ضرورت انجام چنین پژوهشی را بیش ازپیش آشکار مینیمه توسعه

ها، مربیان، معلمان چنین رؤسای هیأتگذاران و مدیران ورزشی، همها، سیاستاست که نتایج این پژوهش برای طیف وسیعی از فدراسیون

، در تحقیق خود با عنوان عوامل 9313همکاران کوهی و . مالئی[(94)]باشدورزشی، و پژوهشگران حوزه مدیریت ورزشی قابل استفاده می

چنین ی میزان اثرگذاری توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همهای ایران پرداختند که تببین کنندهی ورزش قهرمانی استانعهمؤثر بر توس

ترین های استان ایران بود و نتایج تحلیل عوامل پیشنهادی نشان داد بیشبرخی متغیرهای جغرافیایی و ورزشی توسعه این سطح از ورزش

دل مربوط به ابعاد توسعه به ترتیب توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و در مدل جغرافیایی متوسط بارش ساالنه، منابع ضریب اثرگذاری در م

، در پژوهش خود به 9319چنین فخری و همکاران . هم[(95)]ها، امکانات و در نهایت میزبانی رویداد ورزشی تعلق داشتانسانی، زیرساخت

های ی مؤلفهیافتگیافتگی ورزشی خود مدیون توسعهکرد ورزشی قهرمانی در ایران پرداختند و معتقدند توسعهبررسی عوامل مؤثر بر توسعه عمل

بررسی »(، در پژوهش خود با عنوان 1293و همکاران ) 1. در این زمینه، ژانگ[(96)]باشداقلیمی می اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و

ی سنین مهم دانسته و به اهمیت های ورزشی در کلیهشده را برای سطوح اجرایی فعالیتطراحی تأثیر ساختار« های چینیی ورزشتوسعه

ی خود را در پیشرفت آن ورزش زیاد دانسته ای هر ورزش در منطقهچنین، تأثیر فرهنگ منطقهاند. همای اشاره نمودههای پایهی ورزشتوسعه

  .[(97)]آموزان همان منطقه داردکننده از میان دانشاز به داشتن حمایتاند که هر ورزش برای پیشرفت نیو عنوان نموده

ی ورزش پرداخته شده ی توسعهدر نهایت با اشاره به پیشینه پژوهش مشخص شد که تحقیقات زیادی در داخل و خارج کشور در زمینه

یافتگی شهر مشهد، تدوین راهبردهای توسعه ورزش که شامل مواردی همچون بررسی نقش مطبوعات در توسعه، نابرابری در سطوح توسعه

ی های ایران، اثربخشیافتگی استانهای کسب شده، امید به زندگی و..(، مقایسه و تحلیل سطح توسعههمگانی، عوامل مؤثر بر توسعه )مدال

 سازمانی و نقش نهادهای، روابط درونهای ورزشی ملی، عوامل سیاسی مؤثر برتوسعه در مناطق شمالی اروپا، ظرفیت سازمانی کشورهاسیاست

صورت جامع و کامل که شامل همه جوانب مربوط به توسعه ورزش باشد. با توجه به نکاتی که ذکر شد هنوز پژوهشی بهحکومتی ورزشی می

ی این موضوع است که هدهندلذا موارد عنوان شده فوق نشانی آن نقش حائز اهمیتی ایفا کند انجام نشده، باشد و بتواند در جهت توسعه

گذاران و مردم جامعه ما خیلی مهم بوده، چرا که باعث نشاط و شادی مردم و افزایش ی ورزش قهرمانی برای سیاستکسب موفقیت و توسعه

بال آن دنی ورزش و  ورزش قهرمانی مطالعات و تحقیقاتی انجام گرفته و بهشود. در رابطه با توسعهمشارکت افراد جامعه در ورزش می

های اخیر اقدام به برگزاری طور جامعه علمی و دانشگاهی در سالکارشناسان، اساتید و... نظرات و پیشنهادهای فراوانی ارائه دادند. همین

به چنان کشور ما نتوانسته اند، اما همهای فراوانی در جهت توسعه ورزش قهرمانی کردهها، چاپ مقاالت علمی و کتابها، کنفرانسهمایش

که ورزش قهرمانی در جامعه ما که کشوری در حال توسعه تر این است های مطرحی در عرصه جهانی و المپیک دست یابد. نکته مهمموفقیت

ی نحو های ورزشی بهدنبال رشد و امتداد آن نبودیم، درواقع موفقیتای و زودگذر بوده، در مواقعی که قهرمانی داریم بهصورت گلخانهباشد بهمی

شود همه خود را پشت آن فرد قرار داده ای قهرمان میباشد، زمانی فردی در رشتهذاتی و استعدادی بوده و نتیجه اثربخشی یک سیستم نمی

که ما همیشه با یک شکست کنند، ضمن اینکنند و به نحوی همه خود را در موفقیت ورزشکار سهیم میعنوان سپر از آن استفاده میو به

ر این دایم که نتایج آن برای همگان آشکار است، لذا های سریع زدهیابی مسائل دست به اقدامخاطر بدون ریشهایم به همینمقصر بودهدنبال به

ی ورزش قهرمانی را ای و میدانی تفاوت نقش عوامل کالن، میانی و خرد در توسعهپژوهش ما سعی خواهیم نمود بر اساس مطالعات کتابخانه

 بررسی کنیم.های ورزشی ر نقش فدراسیونبا تأکید ب

 

 روش شناسی تحقيق 
باشد، به صورت میدانی انجام شده و از روش کمی استفاده ای بوده و از نوع مطالعات پیمایشی میپژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه

پیوندد سروکار دارد و به دنبال یافتن اطالعات و وقوع میهایی که در زمان حال بهاین نوع پژوهش برخالف تحقیقات تاریخی، با پدیده .گردید

ی آماری پژوهش را مدیران ورزشی، ها رابطه بین متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار دهد. جامعهی آنوسیلههایی است که بتواند بهداده

ه(، گان)توسعه، ورزش قهرمانی، سطوح سههای مربوطه اساتید مدیریت ورزشی که دارای تجربیات پژوهشی، مدیریتی و یا مشورتی در حوزه

گیری بر اساس روش تصادفی منظم بود و تشکیل دادند و نیز نمونه N≥250ها اعضا و کارکنان وزرات ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون

استاندارد مطابق با اهداف تحقیق دلیل عدم وجود پرسشنامه ی حاضر بهنفر تعیین شد. در مطالعه 916حجم نمونه با مراجعه به جدول مورگان 

ای هسازی و تدوین سؤاالت پرسشنامه، برمبنای مطالعات و چارچوبدر بخش پیمایشی از ابزار محقق ساخته )پرسشنامه( استفاده شد، آماده

                                                           
2 Zhang 
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، سؤاالت پرسشنامه های توسعه در سطوح کالن، میانی و خرد بودسؤال در رابطه با شاخص 55ی مذکور شامل نظری صورت گرفت. پرسشنامه

ی پرسشنامه اولیه توسط محقق بر مبنای مطالعات نظری، پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت و با طیف پنج ارزشی تنظیم گردید. پس از تهیه

 ططی چندین مرحله در اختیار کارشناسان و خبرگان حوزه مدیریت ورزشی قرار گرفت. سرانجام، روایی )صوری، محتوایی و سازه( آن توس

که گویه ها برای اولین بار طرح شده چنین با توجه به اینها تأیید شد و همشده از جانب آننظر اساتید و متخصصان و اعمال اصالحات عنوان

هایی برای تحلیل نهایی حفظ شد که از پایایی الزم برخوردار بوده و مقدار است، علیرغم آزمون مقدماتی، پس از انجام پیمایش تنها گویه

چنین ضریب پایایی پرسشنامه از ایی از تحلیل نهایی حذف شدند. همها به دلیل ضعف پایباشد. بقیه گویه7/2ها بیش از ضریب آلفای آن

... از آمار توصیفی در قالب  تعیین گردید. برای توصیف هریک از متغیرهای پژوهش مانند؛ سن، جنس، تحصیالت و 746/2طریق آلفاکرونباخ 

شود چنین از آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای تحلیل هریک از عوامل استفاده می. همهای گرایش به مرکز استفاده شد.صجدول و شاخ

های تی تک نمونه استفاده پذیر(، و برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمونها )متغیرهای مشاهدهها )متغیرهای پنهان( با گویه)رابطه عامل

 گردید.

 

 یافته هاي پژوهش

 توزیع فراوانی جنسيت اعضاي نمونه آماري( 2جدول )

 کل زن مرد تيجنس

 941 51 12 تعداد

 922 6.31 4.62 درصد

 

نمونه نشان داده شده است. بر این اساس از بین اعضای حاضر در پژوهش  گروه اعضای تیجنساطالعات مربوط به فراوانی ( 1)در جدول 

 نفر نیز زن می باشند.  51و  نفر مرد 12

 سن اعضاي نمونه توزیع فراوانی (:3) جدول

 درصد یفراوان سن

 6 1 سال 12تا  92

 42.3 62 سال 32تا  19

 43.6 65 سال 42تا  39

 2.9 91 سال 52تا  49

 1 3 سال 62تا  59

 922 941 کل

 

نفر از شرکت کنندگان در پژوهش بین  1داده شده است. بر این اساس نمونه نشان  اعضای اطالعات مربوط به فراوانی سن (3) در جدول

 دارند. سال سن 62 تا 59نیز بین نفر  3سال و  52 تا 49نفر بین  91، سال 42تا  39نفر بین  65، سال 32تا  19نفر بین  62سال،  12تا  92

 تحصيالت اعضاي نمونه توزیع فراوانی (:4)جدول

 درصد یفراوان تحصيالت

 12.  2 39 دیپلم

 32.  3 57 کارشناسی

 33. 6 52 کارشناسی ارشد

 7.  4 99 دکتري

 922 941 کل
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نفر از شرکت کنندگان در  57نمونه نشان داده شده است. بر این اساس  اعضای اطالعات مربوط به فراوانی تحصیالت (4)در جدول 

 باشند.نفر دکتری می 99نفر دیپلم و  39ارشد، نفر کارشناسی  52پژوهش دارای تحصیالت کارشناسی، 

 نتایج آلفاکرونباخ(: 5جدول )

 آلفا سؤاالت نفرات

94 55 272./ 

 گیرد./. تعیین شد که در سطح خیلی خوب قرار می271میزان آلفاکرونباخ * 

 عوامل کالنتک نمونه اي براي  t (: 6) جدول

 شاخص
درجه 

 آزادي

ميانگين 

 شدهمشاهده
 tمقدار  ميانگين نظري

داري سطح معنی

(sig) 

کران 

 پایين
 کران باال

 6.22 4.22 2.229 99.631 31 44.22 941 عوامل کالن

 

ای جهت بررسی نقش عوامل کالن در توسعه ورزش قهرمانی ارائه گردیده است. با تک نمونه tنتایج حاصل از آزمون ( 6)در جدول فوق 

مقدار بیشتر است.  31باشد که از مقدار میانگین نظری یعنی می 44.22شده عوامل کالن برابر با توجه به نتایج بدست آمده میانگین مشاهده

کمتر  2.25باشد که از مقدار می 2.229داری بدست آمده برابر با است و همچنین سطح معنی 99.631برابر با  942زادی با درجه آ tآماره 

به  ست.شده از آن بیشتر اشده با میانگین نظری برابر نیست و با توجه به مقدار میانگین مشاهدهتوان گفت میانگین مشاهدهاست. پس می

  ندگان، نقش عوامل کالن در توسعه ورزش قهرمانی تأثیرگذار است.دهعبارت دیگر از نظر پاسخ

 تک نمونه اي براي عوامل ميانی t(:  7جدول ) ولجدا

 شاخص
درجه 

 آزادي

ميانگين 

 شدهمشاهده

ميانگين 

 نظري
 tمقدار 

داري سطح معنی

(sig) 

کران 

 پایين

کران 

 باال

 5.72 4.21 2.229 99.472 42 51.26 941 عوامل ميانی

 

ای جهت بررسی نقش عوامل میانی در توسعه ورزش قهرمانی ارائه گردیده است. با تک نمونه tنتایج حاصل از آزمون ( 7)در جدول فوق 

 مقداربیشتر است.  42باشد که از مقدار میانگین نظری یعنی می 51.26شده عوامل میانی برابر با توجه به نتایج بدست آمده میانگین مشاهده

کمتر  2.25باشد که از مقدار می 2.229داری بدست آمده برابر با است و همچنین سطح معنی 99.472برابر با  942با درجه آزادی  tآماره 

به  .ستشده از آن بیشتر اشده با میانگین نظری برابر نیست و با توجه به مقدار میانگین مشاهدهتوان گفت میانگین مشاهدهاست. پس می

 دهندگان، نقش عوامل میانی در توسعه ورزش قهرمانی تأثیرگذار است. عبارت دیگر از نظر پاسخ

 تک نمونه اي براي عوامل خرد t(:  2جدول ) جداول 

 شاخص
درجه 

 آزادي

ميانگين 

 شدهمشاهده
 tمقدار  ميانگين نظري

داري سطح معنی

(sig) 

کران 

 پایين

کران 

 باال

 92.12 2.51 2.229 96.616 72 71.74 941 عوامل خرد

 

ای جهت بررسی نقش عوامل خرد در توسعه ورزش قهرمانی ارائه گردیده است. با تک نمونه tنتایج حاصل از آزمون ( 2)در جدول فوق

مقدار بیشتر است.   72باشد که از مقدار میانگین نظری یعنی می 71.74شده عوامل خرد برابر با توجه به نتایج بدست آمده میانگین مشاهده

کمتر  2.25باشد که از مقدار می 2.229داری بدست آمده برابر با است و همچنین سطح معنی 96.616برابر با  942 با درجه آزادی tآماره 

به ست. شده از آن بیشتر اشده با میانگین نظری برابر نیست و با توجه به مقدار میانگین مشاهدهتوان گفت میانگین مشاهدهاست. پس می

 ن، نقش عوامل خرد در توسعه ورزش قهرمانی تأثیرگذار است.دهندگاعبارت دیگر از نظر پاسخ
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 ورزشیهاي اي فدراسيونتک نمونه  t( : آزمون 6جدول )

 شاخص
درجه 

 آزادي

ميانگين 

 شدهمشاهده
 tمقدار  ميانگين نظري

داري سطح معنی

(sig) 

کران 

 پایين

کران 

 باال

هاي فدراسيون

 ورزشی
941 41.91 45 2.124 2.229 3.17 5.91 

 

های ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی ارائه گردیده ای جهت بررسی نقش فدراسیونتک نمونه tدر جدول فوق نتایج حاصل از آزمون 

 45باشد که از مقدار میانگین نظری یعنی می 41.91های ورزشی برابر با شده فدراسیوناست. با توجه به نتایج بدست آمده میانگین مشاهده

باشد که از می 2.229داری بدست آمده برابر با است و همچنین سطح معنی  2.124با برابر  942با درجه آزادی  tبیشتر است. مقدار آماره 

شده از آن شده با میانگین نظری برابر نیست و با توجه به مقدار میانگین مشاهدهتوان گفت میانگین مشاهدهکمتر است. پس می 2.25مقدار 

 های ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی تأثیرگذار است. دهندگان، نقش فدراسیونسخبه عبارت دیگر از نظر پابیشتر است. 

 

 بحث و نتيجه گيري
ا جفناوری، پزشکی، ورزشی و غیره است. در اینهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمیاصوأل توسعه یک امر کلی و دارای جنبه

گوییم، منظور ما الگوپذیری از فرهنگ، جامعه، اقتصاد و سیاست غرب ختلف آن سخن میهای موقتی از کلی بودن امر توسعه و توجه به جنبه

از سوی دیگر، شواهد و تجربیات مؤید این واقعیت است که پذیرد. نیست؛ زیرا توسعه امری تک خطی نیست و تنها از یک مسیر صورت نمی

. ودکار گرفته شحال ابزاری کم هزینه در جهت تحقق اهداف مربوط به توسعه بهعنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد و در عین تواند بهورزش می

توسعه های مؤثرتر ارتقاء و افزایش عالقه، مشارکت و اجرا در ورزش باشد. طور کلی، توسعه ورزشی باید در راستای طرحی بهتر و روشبه

 به قوانین و مقررات خاص برای ارتقای رکوردهای ورزشی و کسب رتبه که با توجهاست، ای های رقابتی و سازمان یافتهورزش قهرمانی ورزش

ا هجهانی با توجه به نقش مهمی که در زندگی انسان –ترین پدیده اجتماعی عنوان بزرگچنین به اهمیت ورزش بههم شود.ا مدال انجام میی

 هیاز عوامل روح یکی یو افتخار مل یشود. سرافرازیهان مدر سطح ج روزیپ یهاموجب زبانزدشدن نام ملت یورزش قهرمانکه دارد و این

ن دنبال آهای ضروریِ کوتاه و بلندمدت وزارت ورزش اشاره شد و بهترین برنامههاست، توضیحاتی ارائه گردید. به مهمی در میان ملتنیآفر

 مانی به تفصیل پرداخته شد.ی ورزش قهرها در توسعهمسئله مهم سطوح کالن، میانی و خرد با توجه نقش عوامل آن

ه بیانگر آن بود ک "نقش فدراسیون های ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی"یافته های مطرح شده در رابطه با سؤال اول پژوهش مبنی بر 

شده های ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی میانگین مشاهدهای جهت بررسی نقش فدراسیونتک نمونه tنتایج حاصل از آزمون طبق 

برابر با  942با درجه آزادی  tبیشتر است. مقدار آماره  45باشد که از مقدار میانگین نظری یعنی می 41.91های ورزشی برابر با فدراسیون

توان گفت میانگین کمتر است. پس می 2.25باشد که از مقدار می 2.229داری بدست آمده برابر با است و همچنین سطح معنی  2.124

دهندگان، شده از آن بیشتر است. به عبارت دیگر از نظر پاسخا میانگین نظری برابر نیست و با توجه به مقدار میانگین مشاهدهشده بمشاهده

های موجود در این سطح با استفاده از تحلیل تجزیه و تحلیل مؤلفه. های ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی تأثیرگذار استنقش فدراسیون

 (. P<0/01)باشند ها معرف خوبی برای این سطح میتمامی گویهعاملی مشخص کرد که 

ها، مانهای مربوطه و سازها با کنفدراسیونها )صالحیت علمی و فنی(، ارتباط فدراسیونبا توجه به نتایج، نحوه انتخاب رئیس فدراسیون

 های مربوطهالمللی، همکاری با ارگانرای استاندارد بینها )رسمی/ غیررسمی(، ایجاد یا داشتن اماکن و فضاهای ورزشی داساختار فدراسیون

ا، هها، هتل و..(، ارتباط متناسب و متقابل با رسانهونقل، فرودگاهالمللی برای برگزاری مسابقات )حملجهت تجهیز و دارا بودن شرایط بین

یجاد های داوری، اآموزش و ارتقاء مربیگری، برگزاری کالس هایها برای انجام مسابقات ملی، برگزاری کالساعطای میزبانی مسابقات به استان

المللی، بیشترین اهمیت های ملی و بینروز در مورد ورزشکاران سطح قهرمانی، برگزاری سمینارها و همایشهای اطالعاتی مناسب و بهپایگاه

 باشند.را دارا می

، میناوند و همکاران [(12)]، خاکپور و همکاران [(91)]ادقی و میرغفوری ، ص[(92)] قاسمی و کشگرنتایج حاضر با برخی از نتایج تحقیق 

بوسچر و دی ،[(15)]بوسچر دیبروئرز و ، [(14)]نژاد و همکاران ، رمضانی[(13)]پورکیانی و همکاران [، (11)]، فراهانی و همکاران [(19)]

 باشد.، در یک راستا می[(12)] ، سوتیریادو و همکاران [(17)] و همکاران  دکسچر، [(16)] همکاران 

های تخصصی در حوزه ورزش و تندرستی هستند که فلسفه وجودی و رسالت آن، توسعه ورزش های ورزشی، یکی از سازمانفدراسیون

نان های اسالمی آرشد و تعالی ارزش های اجتماعی وبا تأکید بر تآمین سالمت جسمی و روحی، نشاط، شادابی، تقویت، توانمندی افراد و گروه
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طور ویژه و کارکنان آن، همواره ها بهازطرفی رؤسای فدراسیون [.(11)] های جسمی و روحی است ها و ارتقای مهارتاز طریق انجام فعالیت

های ورزشی سای فدراسیونترین و مؤثرترین مدیران در بخش ورزش، رؤکنند؛ یکی از مهمهای جهانی را دنبال میهای فدراسیونسیاست

طوری که ها، برایند عملکرد وزارت ورزش و جوانان و آیینه تمام نمایی از دستاوردهای این سازمان است؛ بههستند که در عملکرد آن

 . [(32)] شود های ورزشی نمایان میهای راهبردی سازمان ورزشی، در فدراسیونهای برنامهموفقیت

ام ها انجانمند و متخصص یک ضرورت است، به همین منظور زمانی که فرآیند انتخابات ریاست فدراسیوننابراین، داشتن رؤسای تو

چنین دارای های فنی و ورزشی الزم در زمینه رشته مورد را داشته باشند و همشود باید افرادی تأیید صالحیت شوند که دارای مهارتمی

شود و شاهد حضور افراد سیاسی در این جایگاه این امری است که خیلی به آن توجه نمی تحصیالت آکادمیک در زمینه علوم ورزشی باشند،

ویژه شاهد این اند، بههم به دلیل جایگاهی است که ورزش در کشور ما دارد و سیاستگذاران به دنبال منافع شخصی خود بودهایم و آنبوده

رو حضور بانوان ورزشکار موفق که تجربه حضور ها و بازیکنان ملی وارد شده، از اینبه تیم همراه آن لطماتیایم که بهاتفاق در ورزش بانوان بوده

تواند در جهت رفع مشکالت ورزش بانوان برآید، باشند میچنین متخصصین دانشگاهی علوم ورزشی میالمللی را داشته و همدر مسابقات بین

توانند زمینه مناسب برای همکاری قوی بین را برای احراز این پست داشته باشند میها صالحیت الزم بر این اگر رؤسای فدراسیونعالوه

تری را برای توسعه و موفقیت بازیکنان فراهم های تخصصی را پدید آورند که فرصت بیشای با آکادمیهای ورزش محلی و منطقهسازمان

اشته های مربوطه دتری با کنفدراسیونشود ارتباط مناسبباشند باعث می های ما ساختار رسمی و قانونی داشتهآورد. زمانی که فدراسیونمی

م و شود و ساختاری منظالمللی پیروی کنند و این خود باعث کاهش اثرگذاری سیاست بر ورزش میباشند و به تبع آن باید از قوانین بین

طور مناسب در یک سطح رقابت کنند و از دهد بهعدادها فرصت میشود که به استها برقرار میواقع ساختاری متمرکز در فدراسیونمنسجم به

روز در مورد ورزشکاران سطح توانند با ایجاد یک پایگاه اطالعاتی مناسب و بهها میچنین فدراسیونعمل آورند. همهای الزم را بهآنان حمایت

سعه فرهنگ ورزش قهرمانی باعث معرفی قهرمانان و شناسایی نخبه که به راحتی در دسترس عموم قرار داشته باشد عالوه بر گسترش و تو

ها و فرآیندهای متفاوتی برای تربیت شوند. از طرفی روشعنوان الگو در جامعه قلمداد میآنان به اعضای جامعه شوند چرا که قهرمانان به

است که دولت مرکزی نقش اصلی و محوری دارد،  کشورهایی متداولها مدل متمرکز است و در ورزشکاران نخبه وجود دارند که یکی از آن

رو وزارت ورزش یا فدراسیون ویژه، نقش انحصارطلبانه دارد. مدل دیگری در العاده متمرکز است و ازایندر این روش سازمان یا مدیریت فوق

ه ای معروف است که بر پایل شبکههای زیادی توزیع و تفکیک شده است به مدها به بخشکشورهایی که سیاست کلی و عمومی دولت در آن

ته های ملی، کمیی فدراسیونهای اصلی بر عهدههای مختلف قرار دارد و نقشها و مسئولیتنفعان مختلف و با نقشهمکاری بین عامالن یا ذی

ذاری و کنترل مالی دولتی، گدلیل سرمایه. البته این مدل به([31و ) (39)] های مدارس استملی المپیک، مؤسسات ورزشی دولتی و سیستم

ای کشور را به وجود چنین سیستمی مرتبط ها دو سازمان اصلی ورزش قهرمانی و حرفهطالب چندانی ندارد و شاید برخی از ناهماهنگی

کرد  اهمتوان با برقراری ارتباط مناسب با بخش خصوصی زمینه را برای ورود این بخش به فضای ورزش کشور فردانست، در همین راستا می

شود و هم اینکه بخش خصوصی با تبلیغات خود و محبوبیت های ورزشی کمک میکه با این اتفاق هم از لحاظ هزینه به دولت و فدراسیون

ها ها با رسانهتوان از ارتباط مناسب و متقابل فدراسیونعالوه میتواند درآمدزایی خود را افزایش دهد. بهورزش در بین اقشار مختلف مردم می

ها در ورزش وجود مزایای اقتصادی عنوان یکی از عواملی که نقش بسزایی در توسعه ورزش قهرمانی دارند نام برد، یکی از دالیل ظهور رسانهبه

 رها با فدراسیون شده، از سویی دیگی نزدیک و تنگاتنگ رسانهباشد و همین امر باعث ایجاد رابطهفراوان از قبیل حق پخش تلویزیونی می

لمللی اهای بینپخش مسابقات ورزشی از طریق رسانه موجب افزایش محبوبیت ورزش در جامعه و افزایش انگیزه ورزشکاران در کسب موفقیت

ی اتوانند با تشکیل کمیته رسانهها نیز میشود، رسانهتر جوانان در عرصه ورزش قهرمانی میدنبال آن محرکی برای حضور هرچه بیششده و به

ای دارای طور اگر کارشناسان رسانههای تیم ملی به توسعه ورزش قهرمانی کمک نمایند و همینها و کمپحضور مستمر در فدراسیون و یا

هایی که در آن به جنبه تندرستی و سالمتی ورزش های خود از جمله برنامهتوانند با نوآوری در برنامههای ورزشی باشند میتخصص در زمینه

بر افزایش عالقه مردم به ورزش، سطح مهارت و عملکرد آنان را بهبود بخشد، یا با توجه به بحث فرهنگ بقات تلویزیونی عالوهدر قالب مسا

های علوم ورزشی، آموزش و پرورش زمینه را برای گسترش فرهنگ ورزشی و ترویج و اشاعه هایی با همکاری دانشگاهورزشی با ساخت برنامه

کنند های محلی در سراسر جهان منابع بسیاری را هزینه میها، شهرها و دولتامروزه دولتمداری فراهم نماید. از طرفی ورزش پهلوانی و اخالق

گذاری مناسبی برای سرمایه چرا که میزبانی یک رویداد ورزشی، .[(33)] های بزرگ ورزشی را به دست آورندمیزبانی رقابت تا بتوانند مجوز

خوبی بر این امر واقف یافته و پیشرفته بهشود، و مسئوالن ورزشی کشورهای توسعهمانی یک کشور محسوب میرشد و توسعه ورزش قهر

دهند چرا که از منافع اقتصادی های زیاد انجام میهستند و در رقابت برای گرفتن میزبانی رویدادها تمام تالش خود را همراه با صرف هزینه

المللی بسیار حائز اهمیت ه همین جهت ایجاد یا داشتن اماکن فضاهای ورزشی دارای استاندارد بینو موفقیت ورزشی آن مطلع هستند، ب

ای هشود به جز یکی دو مورد در سالشوند و بیشتر اماکنی که ساخته میخواهد بود که متأسفانه در جامعه ما به این موضوع توجه چندانی نمی

بود  1297های آسیا ی مسابقات را ندارند و نمونه بارز آن عدم اعطای میزبانی مسابقات جام ملتاخیر حداقل استاندارهای الزم برای برگزار
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ای به بخش خصوصی، حضور کارشناسان و متخصصان در زمینه طراحی و که به کشور امارات اعطا گردید، لذا در این مورد باید نگاه ویژه

های دانشگاهی در زمینه مورد نظر استفاده برد و از نگاه سنتی و بدون برنامه که نامهانتجهیز اماکن، استفاده از نتایج تحقیقات علمی و پای

ای اقدام کرد و ابتدا میزبانی مسابقات را صورت مرحلهشود بهسازند دوری کرد. برای انجام این کار میفقط مثل کبریت یک چهاردیواری می

خوبی ماهر ی ورزشی خود بهدهد که در رشتههیز و ساخت اماکن، به ورزشکاران فرصت میهای مختلف داده که این امر عالوه بر تجبه استان

های خود را ارتقاء دهند و در مرحله شوند مهارتعنوان استعداد شناسایی میای که بهچنین در قبل و یا طول دورهشوند و آموزش ببیند، هم

توان اقدام به درخواست میزبانی برای مسابقات سطوح باالتر را درخواست داد. می بعد با توجه به گسترش و تجهیز اماکن و فضاهای ورزشی

ها، راه آهن، سیستم حمل و نقل داخل شهری، هتل و... غافل شد چرا که هریک ها از قبیل فرودگاهالبته در این راستا نباید از نقش سایر ارگان

های الزم حتی در صورتی که به لحاظ اماکن و فضاهای ورزشی در بهترین وضعیت بود برده در خصوص نداشتن شرایط و استاندارداز موارد نام

شود، به همین جهت مسئوالن مربوطه باید تمام تالش مانع از اعطای واگذاری مسابقات سطوح باالتر به کشور و از دست دادن منافع آن می

 خود را در راستای بهبود تجهیزات بکار گیرند.

های ورزشی که در رابطه با سؤال دوم پژوهش مبنی بر نتایج آزمون فریدمن بر روی عوامل کالن، میانی، خرد و فدراسیوناز سویی دیگر 

برابر با  3تفاوت نقش عوامل کالن، میانی و خرد در توسعه ورزش قهرمانی بود، نشان داد مقدار مجذور کای به دست آمده با درجه آزادی 

است و در نتیجه فرض صفر مبنی بر یکسان بودن میانگین رتبه عوامل کالن، میانی،  2.229داری برابر با معنیاست. از طرفی سطح  366.546

بندی ها رتبهبندی عوامل مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی بامعناست و آندهندگان رتبههای ورزشی رد شده و از نظر پاسخخرد و فدراسیون

( به سطح خرد 4.22دهد که باالترین میانگین رتبه )ها نشان میمقایسه میانگین رتبه زش قهرمانی دارند.متفاوتی از عوامل مؤثر در توسعه ور

دهندگان سطح خرد است. بعد از ویژگی ترین عامل در توسعه ورزش قهرمانی از نظر پاسخدهی اختصاص دارد و بدین معناست که مهمدر نمره

 شود.های ورزشی و سطح کالن میهای سطوح میانی، فدراسیونمانی  به ترتیب شامل شاخصترین عوامل در توسعه ورزش قهرفوق، مهم

، میناوند و [(12)] ، خاکپور و همکاران [(91)] ، صادقی و میرغفوری [(92)] این نتایج با بخشی از نتایج پژوهش کشکر و قاسمی 

 [،(13)] ، پورکیانی و همکاران [(11)] ، فراهانی و همکاران [(11)] ان ، سیدعامری و همکار[(34)] ، عسکریان و همکاران [(19)] همکاران 

بوسچر و ، دی[(15)] اندرسون دکستر و   [،(16)] بوسچر و همکاران ، دی[(15)] بوسچر و همکاران ، دی[(14)] نژاد و همکاران رمضانی

 ، ویلیام و همکاران [(37)] ، مان و همکاران [(12)] ، سوتیریادو و همکاران [(36)] ، لوزانو میوزانو [(35)] ، تروینز و همکاران [(16)] همکاران 

[ (16)بوسچر و همکاران  ]، دی[(15)] بوسچر و همکاران های دیباشد، و با برخی از یافتهدر یک راستا می[، (31)] ، داد و نیوانز [(32)]

 باشد.، ناهمسو می[(32)] ویلیام و همکاران

آماری آنان متشکل از ورزشکاران و مربیان ورزشی  آماری اشاره کرد چرا که جامعه توان به جامعهدالیل ناهمسو بودن آن میکه از جمله 

ای هباشد. از طرفی دیگر در یافتهها، اعضای هیئت علمی و... میبوده اما در تحقیق حاضر جامعه آماری متشکل از رؤسا و کارکنان فدراسیون

 اندهای زیاد در ورزش قهرمانی هنوز موفقیت چندانی در میادین مختلف کسب کردهرغم صرف هزینهضوع اشاره شد که علیآنان به این مو

توان در جامعه مورد بررسی قرار داد که شامل بعضی از کشورهای در حال توسعه )سودان، نیجریه، هند و...( بود چرا که در که این امر را می

 صورت عادالنه اتفاقچنین توزیع ثروت بههای ورزشی تدوین نشده و همبرنامه مداوم و منسجمی برای اجرای فعالیتکشورهای در حال توسعه 

 های دقیق و ازپیش تعریفیافته بودجه برای امور مختلف از جمله ورزش قهرمانی با توجه به برنامهکه در کشورهای توسعهافتد، در حالینمی

ای در این موضوع دارد که منجر به کسب موفقیت در میادین جهانی بخش خصوصی نیز مشارکت گسترده شود وشده اختصاص داده می

کننده موفقیت، متغیرهای کالن هستند که فراتر از کنترل سیاستمداران درصد عوامل تعیین 52چنین نتایج نشان داد که بیش از شود. هممی

ترین نقش در توسعه ورزش قهرمانی مربوط به عوامل گر این بود که بیشی از این پژوهش بیانهای حاک، در حالی که نتایج یافته[(16)] است 

های کسب شده و بودجه در توان نتیجه گرفت عواملی که در سطح کالن هستند مانند جمعیت، تعداد مدالسطح خرد است، از این رو می

طور جمعیت متناسب با بودجه و امکانات اهای ورزشی در سراسر کشور و همینیافته با توجه به توزیع مناسب امکانات و فضکشورهای توسعه

توان به کشورهای چین، آمریکا، ژاپن و بریتانیا اشاره باشد که میباشد و به نوعی ارتباط بین جمعیت و کسب مدال دارای رابطه مثبتی میمی

کنند اما در جوامع در حال توسعه نظیر هند، نروژ و ایران که دارای کسب میترین مدال را های جهانی و المپیک بیشکرد که همواره در رقابت

توان عدم توزیع ثروت و را میآید و ریشه آندست نمیگیری بههای زیاد در ورزش قهرمانی هستند موفقیت چشمجمعیت زیاد و صرف هزینه

های بلند مدت ورزشی جهت چنین نبود برنامهر ورزش و همهای مختلف، عدم مشارکت بخش خصوصی، مداخله سیاست دامکانات بین بخش

های غیرورزشی در معرض تغییر و تحوالت محیطی و جهانی قرار دارند های ورزشی همانند سازمانسازماندستیابی به موفقیت در سطوح باال. 

م گیری از مزایای مستقیم و غیرمستقیزش قهرمانی و بهرهاند که توسعه وررو، کشورها دریافتهاند، از اینو با مسائل ویژه خود دست به گریبان

باشد؛ بنابراین، ورزش قهرمانی مانند هر نظام دیگری نیازمند تدوین اهداف کالن، گذرای مناسب میسر نمیریزی و سیاستآن بدون برنامه
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کاری، بیراهه رفتن و هدررفت منابع مالی، انسانی، بارههای عملیاتی است تا ضمن آگاهی از مسیر حرکت بتواند از هر گونه دوراهبردها و برنامه

 فیزیکی و اطالعاتی خود اجتناب ورزد.

ها تا چنین فدراسیونباشد، همتوجه به این موضوع که ورزش قهرمانی در ایران در زمینه عوامل خرد و میانی دارای شرایط مناسبی می

دنبال افزایش عوامل سطح کالن بوده، چرا ها و راهکارهای مناسب بهباید با تدوین برنامهکنند، خوبی ایفا میحدودی نقش خود را در توسعه به

 های جهانی شود.تواند منجر به موفقیت در عرصههای مادی و تجهیزاتی میکه با توجه جمعیت جوان ایران، سرمایه

 

 پيشنهادات پژوهشی

  صورت مجزا انجام گیرد.قهرمانی بهتحقیقی کیفی در زمینه نقش سطح کالن در توسعه ورزش 

 صورت مجزا انجام گیرد.تحقیقی کیفی در زمینه نقش سطوح میانی و خرد در توسعه ورزش قهرمانی به 

 صورت مجزا انجام گیرد.ها در توسعه ورزش قهرمانی بهتحقیقی کیفی در زمینه نقش فدراسیون 

 نیت شغلی ورزشکاران نخبه صورت گیرد.پژوهشی در جهت بررسی وضعیت معیشتی، کیفیت زندگی و ام
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