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ایران هاي تیم ورزشی موفقیتبررمؤث هايشاخص کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین

  المللیرویدادهاي بیندر

  

             1غالمرضا شعبانی بهار

      2نصراله عرفانی

         3محمود گودرزي

  4علی منصف

١٢/١٢/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  
٢٦/١/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

المللـی  هاي ایران در رویدادهاي بـین هاي مؤثر بر موفقیت ورزشی تیمتبیین شاخص ،هدف از این پژوهش

منتخب و همچنـین   شامل مربیان، ورزشکاران و مدیران اجرایی چهار فدراسیون جامعۀ آماري پژوهش، .بود

بـا  . مدیران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش وجوانان بود که به طور غیر تصادفی هدفدار انتخاب شـدند 

امۀ ابزار گردآوري اطالعات، پرسشن. نمونه تحقیق انتخاب شدند به عنواننفر  153استفاده از جدول مورگان 

روایـی محتـوایی   . بودسوال   95شامل ) 2011،همکاران و دي بوسچر(بررسی جو ورزش نخبگان استاندارد

ن این حیطه مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز از طریق مطالعه مقدماتی با اآن توسط متخصص

اسـتفاده از   بـا هـا  موفقیت ورزشی تیمعوامل مؤثر بر  .دست آمد به )93/0( نفر و آزمون آلفاي کرونباخ 30

عامـل بیرونـی حمایـت     دو نتایج حاصل از بررسی نشان داد کـه . مورد بررسی قرارگرفت مدل تحلیل مسیر

موفقیـت   بـر  )P < 199/0 , 05/0(و ) P < 189/0 , 01/0( بـه ترتیـب   با اثرکل و عامل محیط قهرمانی مالی

 و بیشـترین اثـر   348/0ضـریب اسـتاندارد    متغیرسیستم مربیگـري بـا   ،همچنین .داري دارداثر معنی ورزشی

ضـریب اسـتاندارد    ورزشـی بـا   -و حمایـت شـغلی   035/0متغیرهاي مشارکت ورزشی با ضریب استاندارد 
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    گـذاران ورزشـی  مـدیران و سیاسـت  بـدین ترتیـب،   . موفقیت ورزشی دارند را بر مستقیم کمترین اثر134/0

  .عوامل موفقیت، سرمایه گذاري و تمرکز مناسبی بر این عوامل داشته باشندتوانند با شناخت می

  مربیانتحلیل مسیر و  جو ورزش نخبگان، ،محیط قهرمانی، ورزشی موفقیت :گان کلیديواژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٣ 
 

 مقدمه

پیشرفت  کشورها،حتی سیاسی  وفرهنگی  اجتماعی، اقتصادي، افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعۀ با

شورهاي مختلف دنیا تبدیل شده ریزان در کهاي راهبردي برنامهورزش به یکی از اولویت زمینۀ در

با مربیان  براي ورزشکاران و المللیبینشرکت در مسابقات  .)231-246: 1390وهمکاران، سجادي(است

- 81: 1374آرمند،( آوردوجود می هها براي شرکت در این مسابقات بقوي در بین آن ةبوده و انگیزاهمیت 

المللی که درکانون توجه بسیاري از کشورها قرار بین کسب عنوان  در رویدادهاي ورزشی بزرگ و ).77

بسیاري از  ،از این رو .قرار دهد اجتماعی یک جامعه را تحت تأثیر فرهنگی، شرایط اقتصادي، تواندمی دارد

که موفقیت آنها را در  کنند روانۀ مسابقات شکارانی را آماده وورز ند با برنامه ریزي،ا کشورها در تالش

تواند ورزش که می یکی از ابعاد ).231-246: 1390همکاران، سجادي و(رویدادهاي بزرگ تضمین کنند

 .ورزش قهرمانی است کند،اد جامعه به ویژه جوانان ایجاد هاي مناسبی براي ورزش کردن در افرانگیزه

موجب اي به طور فزاینده هاي المپیک در عرصۀ ورزش،به ویژه موفقیت در رقابت المللی وهاي بینپیروزي

      موفقیت ورزشکاران نخبه در عرصۀ  این برتري و .توسعه در بسیاري از کشورها شده است رشد و

دارند با ها تمایل بیشتري دولت ،برهمین اساس .دهدبه آن کشور می ايشخصیت ویژه المللی هویت وبین

که این مسئله  المللی فراهم کنندموفقیت ورزشکاران نخبۀ خود را در عرصۀ بین سرمایه گذاري مالی زیاد،

عد ورزش ب توسعۀ ورزشکاران نخبه در هاي مرتبط با پرورش وسیستم ها وتوسعۀ سازمان به بسط و

  .)185-1،215:2009دي بوسچر(قهرمانی منجر شده است

گذاران براي شدید به موفقیت و تمایل محققان و سیاست ۀعالق ،استبارز و هویدورزش  نظامآنچه که در 

با  .استجهانی المپیک و هاي رقابتدر رویدادهایی مانند  ها به خصوصتشریح این موفقیت بررسی و

 بالقهاي کشورهاي مختلف در ز پایان قرن بیستم در مورد سیاستمطالعات فراوانی ا ،توجه به این نکته

خود پیش با توجه به اینکه تشریح موفقیت ورزشی و یافتن دالیل موفقیت  .ورزش به انجام رسیده است

 سجادي و(وس استله کامال ملماهمیت نگاه به این مسأ اي آتی است،هنیاز و زمینه ساز موفقیت

ورزشی در هر  هايهاي وزارت ورزش و فدراسیونآنجایی که همۀ تالش از ).231-246: 1390،همکاران

ها و توان جلوه گاه تالشلذا تیم ملی هر رشته ورزشی را می ،باشدهاي ملی میکشور متمرکز بر تیم

اي ملی پوشان هها و ناکامیهاي اخیر موفقیتدر سال .هاي ورزشی انجام شده در آن کشور دانستکوشش

                                                           
1 De Bosscher 
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مردم و مسئوالن به وجود آورده  هاي زیادي را در بینحساسیت ،المللیبینورزش کشور در مسابقات 

فزونی یافته و همه  غیر ورزشی رسد انتظارات مردم و مسئوالن ورزشی وکه به نظر می طوريه ب ؛است

 .باشندجهانی و المپیک می المللی نظیر مسابقاتن بیندر میادی ترهاي بیشتر و ارزشمندموفقیتخواستار 

مستلزم کسب دانش بیشتر در مورد عواملی است که منجر به هاي بیشتر امروزه تالش براي کسب مدال

ضی هاي بسیاري صورت گرفته تا مشخص کنند چرا بعدر این زمینه تالش. شوندموفقیت ورزشی می

هاي فرهنگی، اما به دلیل تفاوت ،تر از دیگر کشورها هستندالمللی موفقهاي بینکشورها در صحنه رقابت

بر موفقیت ورزشی در  عوامل اثرگذار ۀیک الگوي جامع که در آن هم ۀ، توسعسیاسی اقتصادي و ،اجتماعی

تواند برموفقیت بر اساس تحقیقات، عوامل زیادي می. پذیر نیستامکان المللی لحاظ شده باشدسطح بین

 توان به عوامل اقتصادي، جمعیت، شرایط آب وترین آنها میثیرگذارباشد که از شاخصأورزش قهرمانی ت

 المللی، سیستم استعدادیابی، تسهیالت وامکانات ورزشی،بین و هاي ملیهوایی، منابع انسانی، رقابت

هایی که دولت در گذاريرغم سرمایهدر کشور ایران علی. هاي پزشکی اشاره کردپیشرفت تحقیقات علمی و

کمیته (نهاد یا سازمان ورزش داشته، به دلیل نامشخص بودن وضعیت ورزش قهرمانی از این نظر که کدام

 گیرد وصورت میهاي موازيحرکت عمالً متولی ورزش قهرمانی هستند،) ملی المپیک یا وزارت ورزش

و در  هر چند در طرح جامع ورزش کشور. اي کشور به عمل نیامده استاستفاده بهینه از منابع سرمایه

هاي بیل استعدادیابی، مربیگري و فرصتگرفته و به مواردي از قهایی صورتبخش ورزش قهرمانی تالش

در ورزش قهرمانی بندي دقیقی رقابتی اشاره شده است، باوجود این باید اذعان کرد که متاسفانه اولویت

قره (رودهدر مینابع مادي و معنوي بهبه همین دلیل ساالنه بخش قابل توجهی از م و کشور وجود ندارد

  .)57-63: 1387لو،خان

هاي ان و همۀ کشورالمللی براي ورزش ایررویداد بینترین مهم ،هاي المپیکبازي نظیررویداد بزرگی 

تمام  ین رویداد به مثابه ویترین و آینۀا ،بدون شک .جهان محسوب می شود ةحاضر در پهناورترین قار

در این رویداد تاریخی  سال از آخرین حضورشان 4نماي عملکرد ورزشی تک تک کشورها طی گذشت 

توانند با اتکا به نتایج حاصله  موفقیت خود را در مقایسه با سایر کشورها مورد سنجش و است که می

در اواخر قرن نوزدهم،  یالمللنیب يهارقابت شیاز افزا پس ).28-46: 1384،قاسمی(ارزیابی قرار دهند

ون (کردند دایپ شیشدن گرا يامختلف جهان به سمت حرفه يدر کشورها یورزش يها ستمیس
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صنعت،  نیدرا یالمللنیب يهااستاندارد جادیشدن ورزش و ا یجهاناز طرفی، . )111-129: 1،2009بوتنبرگ

 قیاز طر یمل تیتمرکز و توسعه هو يکشورها برا یورزش و تالش گسترده برخ يباعث رشد اقتصاد

  زهحو نیا عیورزش باعث توسعه سر يرشد اقتصاد ،همچنین. )147-155: 2،2002مورتون(دیورزش گرد

، روند رو به رشد به عنوان مثال. ):3،2008روسلت(آن شد ياحرفه تیو موقع یبر ورزش قهرمان دیکأو ت

رسانه يهاو شرکت نترنتی، اونیزیاز تلو ییدرآمدزا شیشامل افزا(در جهان  یورزش يرسانه ها یابیبازار

که  يبه طور ؛دیگرد یشمسابقات ورز يبه سمت تماشا شیبر مخاطبان و گرا یمهم راتیثأباعث ت) يا

 1998فوتبال  یمسابقات جام جهان نالیف ينفر در سراسر جهان به تماشا اردیلیم 2 کینزد

رقابت  شیموجب افزا یورزش قهرمان تیو محبوب شاعها ن،یعالوه بر ا  ).1-21: 4،2008شیبلی(پرداختند

کشورها در  نیرقابت ب ،گریو از طرف د یورزش يهادر رشته مرد و زن ۀستیورزشکاران شا نییتع يبرا

 عالوه بر آن که .)83-105: 5،2007اوکلی(برجسته شده است گاهیکسب جا يورزش برا  یجهان ۀعرص

در  .هاستجب افتخار، مباهات و سربلندي ملتالمللی موو عناوین قهرمانی در مجامع بین کسب  مدال

یابد که می جایگاه هر کشور زمانی ارتقا ،هاي جهانی و المپیکمسابقات رسمی نظیر رقابت جدول رده بندي

هاي متعدد و کثیري نصیب کاروان هاي مختلف ورزشی مدالزشکاران تیم ملی آن کشور در رشتهور

 .نمایندخود ورزشی 

 ادیز دیکأهستند که موجب ت یعوامل یحول محور ورزش قهرمان ياو پوشش رسانه ياقتصاد يهاتیحما

ها دولت تیحما شیافزا از ،در ورزش ریاخ يها هیرو. شده است یورزش يدر رشته ها تیبر کسب موفق

شده  شنهادیپ گریاز طرف د. دارد تیحکا دیجد يکسب مدال و ثبت رکوردها ياز ورزشکاران نخبه برا

مهم  يهاقبال عملکرد ورزشکاران در رقابت و ارائه پاداش در یمال يهاتیکه روند رو به رشد حما است

: 2009ون بوتنبرگ،( .است ياتقال ورزش از شکل آماتور به حرفهشاخص مهم در ان کیبه مثابه  یورزش

 يایآن است که مزا ةگذشته نشان دهند ۀدر ده ژهیورزش، به و ياحرفه يهاستمیس یبررس )111- 129

فراهم کردن  قیکشورها از طر يبرا یاسیو س يشامل منافع اقتصاد یموفق ورزش قهرمان يهابرنامه

 دیمشارکت در رشد تول ،یتمام وقت مرتبط با ورزش، فروش کاال و خدمات ورزش یشغل يهافرصت

 يبرا یبزرگ ورزش يدادهایرو یزبانیبه دنبال م یورزش يگردشگر شیو افزا (GDP) یداخلناخالص 
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و متمرکز در توسعه ورزش  یمنطق يکردهایامروزه رو ن،یبنابرا. )83-105: 2007اوکلی،(است ا بودهکشوره

 ن،یعالوه بر ا. گرفته است جامان ای يریدر حال شکل گ یغرب ياز کشورها يارینخبه در بس ای یقهرمان

سطح از  نیدر رابطه با ا یورزش يهاسازمان يهاورزش نخبه و نقش ۀموفق توسع يهاستمیس يهاصشاخ

  ).104-119: 2007دي بوسچر وهمکاران،(شده است يو دسته بند ییورزش شناسا

فراهم کردن  و کالن هايبرنامه ریزي سرمایه گذاري،تنها در سایه  یموفقیت هربدیهی است که تکرار  

موفقیت  براي تدوین برنامه و .تعالی ورزش قهرمانی امکان پذیر است هاي مناسب به منظور رشد وزمینه

جهت موفقیت در  .ثیر گذاري هرکدام نیز مشخص شودأمیزان ت موفقیت شناسایی و ثر برؤباید عوامل م

عوامل  .ها کاري سخت و پیچیده استي آنبندالمللی عوامل متعددي دخیل هستند که طبقهرویدادهاي بین

  :بندي کردبقهحیطه ط 3توان در المللی را میمحیطی اثرگذار در موفقیت رویدادهاي بین

  .متغیرهاي سطح خرد -؛ 3متغیرهاي سطح متوسط - 2؛ متغیرهاي سطح کالن -1

توسعۀ ورزشکاران نخبه،  پرورش و هاي مرتبط بامجموعه ادبیاتی از سیاست ،گذشتهسال درطول چند

این مطالعات به طور قابل  ۀاگر چه هم .)139-151 :١،2007برگسگارد(ستدرملل مختلف پدید آمده ا

نعی براي ولی مالحظات روش شناختی، اغلب ما ،افزایندهاي ورزش نخبه  میتوجهی به درك ما از سیاست

. باشدهاست، میرایندهایی که پشت سیاستموفقیت ورزش قهرمانی و ف ها،تعامل بین سیاستبررسی 

ها در سطح ملی، ما باید ابتدا ي توضیح رقابتها به این اشاره دارد که به جاي تالش براادبیات رقابت

این تحقیق به طور ویژه برآن ). 87-٢،1990:96پورتر(وري را درك کنیمعوامل تعیین کننده یا موثر بر بهره

هاي تواند توسط سیاستشده است که می متمرکز) عوامل سطح میانی(وريکنندة بهرهدسته ازعوامل تعیین

 .ورزش شکل گیرد

در نه عامل که  spliss(3(دي بوسچر وهمکاران موسوم به ۀوري در مطالععوامل تعیین کنندة بهرهاین 

ن مدل آزمایش شده در ای .اندبندي شدهممکن است موفقیت ورزشی قهرمانی را تحت تاثیر قرار دهد دسته

براي ) کشورمانهاي داخلی باتوجه به فرهنگ وسیاست(، به عنوان یک پایه و چارچوب تحلیلی کشورها

ثر بر ؤبررسی عوامل م ۀمطالعات متعددي در زمین تحقیقات و .قرارگرفتین تحقیق مورد استفاده اهداف ا

     هاهاي مختلف ورزش قهرمانی صورت گرفته است که این پژوهشرشته درهاي ورزشکاران موفقیت

                                                           
1 Bergsgard  
2 Porter 
3 Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success  
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      هاي رقابتشرکت کننده در هاي موفقیت ورزشی تیم ثر برؤعوامل مبه شناسایی مهمترین  تواندمی

هاي ملی فوتبال جوانان تیمطی پژوهشی به بررسی علل ناکامی سجادي  .شایانی کندالمللی کمک بین

. پرداخته است)1998-1978(سال 20جمهوري اسالمی ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا طی 

تدارکات در حد  ،به روش سنتی اردوهاي ناکافی ونتایج نشان داد که برگزاري  )53- 74: 1386سجادي،(

عدم بهره گیري از مشاوران علمی و کادر پزشکی الزم در کنار  ،عدم امنیت شغلی در نزد مربیان ،متوسط

ترین الت فنی از مهمجود مشکاندهی تدارکات فدراسیون فوتبال وریزي سازم، وجود اشکال در برنامهتیم

ترین علل ناکامی در پژوهشی مهم سجادي ،همچنین). 28- 46: 1384،اسمیق(عوامل ناکامی شناخته شدند

را برگزاري نامنظم اردو  2002هاي آسیایی ملی شمشیر بازي جهت حضور در بازياردوهاي تدارکاتی تیم 

 هاي مکرر فدراسیون در کار مربیان خارجی ودخالت هاي بدون هدف،، اعزام1381و1380در طی سال 

هاي آسیایی تیم ملی شمشیر بازي به بازيهاي مصوب دانست که منجر به عدم اعزام تغییر دائم برنامه

یسات رشته تنیس و کمبود امکانات و تأس) 1374(اکبري آرمند). 44- 65: 1382سجادي،(پوسان شد2002

ش یشرفت ورزترین علل رکود و عدم پمودن منابع انسانی متخصص را از مهبکافی نبودجه و همچنین 

درتحقیقی دیگر استعداد ) 1390(سجادي و همکاران .)77-81: 1374،آرمنداکبري( تنیس در کشور دانست

مناسب  تجهیزات مدیریتی و کارهايریزي و راهنامهبر ،پرورش ورزشکاران در رشته جودو آموزش و یابی و

 ).231-246: 1390،سجادي و همکاران(اندورزشی دانسته در پیشرفت این رشتهترین عوامل را از مهم

هاي محیط قهرمانی که از مؤلفه - هاي جمعیدو عامل رسانه در پژوهشی) 1393(عامري و همکاراندسی

سید (هاي ورزشی را از عوامل مؤثر بر گرایش مردم به ورزش قهرمانی دانستندو ساختار سازمان - است

سازمان  عمده را درموفقیت یک تیم یا هفت عامل اساسی و )2007(بیکر ).61-72: 1393عامري وهمکاران،

 خالقیت، اهداف، امکانات مالی، انگیزش افرادگروه، رهبري، :ند ازا داند که عبارتحیاتی می ورزشی،

هاي ورزشی در که موفقیت کردند بیان) 2007(اوکلی وگرین ).515-517: 2007،بیکر( مهارت و ساختار

به همین  .شود کشور تواند موجب سربلندي هرمی عالوه بر رونق اقتصادي،المللی بین عرصه جهانی و

گیرد تا یک استعدادهاي نخبه صورت می پرورش کارها وهاي زیادي براي دستیابی به راهتالش منظور

نتایج تحقیقات هایدي و  .)83-105: 2007اوکلی،(هاي المپیک موفق شودرقابت کشور بتواند در

هایی با آب و کریکت و برگزاري آن در اقامتگاه نشان داد که زمان بندي صحیح اردوهاي )2009(همکاران

بودجه بیشتر به  هایی در این زمینه و تخصیصهاي پژوهشاستفاده از کمیته ،شرایط مناسب د وهواي مساع
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دي بوسچر  .)113-136: 2009، 1هایدي(أثیر گذار بر موفقیت کریکت هستندترین عوامل تاین رشته از مهم

 پرورش ورزشکاران نخبه در شش کشور، هاي آموزش وبرنامه ها ودر بررسی سیاست )2009(و همکاران

 و ساختار حمایت مالی،(عامل در نظر گرفته شده در این پرسشنامه 9به این نتیجه رسیدند که از میان 

اماکن وتسهیالت  ورزشی، - حمایت شغلی سیستم استعدادیابی، مشارکت ورزشی، سیاستگذاري ورزش،

- حمایت شغلی حمایت مالی، )تحقیقات علمی المللی وبین هاي ملی ورقابت سیستم مربیگري، تمرینی،

صلی در توسعۀ ورزشکاران نخبه سیستم مربیگري از عوامل ا تسهیالت تمرینی و اماکن و ورزشی،

سازمان مرتبط با  35پژوهشی روي  در )2009(سوتریادو وهمکاران .)215-185: 2009،دي بوسچر(است

عوامل  اقتصادي، نقشدریافتند که  ان نخبه،ورزش دراسترالیا در مورد چگونگی پرورش ورزشکار

همچنین طی  .باشد ثرنخبه مؤتواند درتربیت ورزشکاران علمی می هايروش و )درسطح کالن(فرهنگی

 با مند ونتیجه رسیدند که کشف افراد عالقهبعد از المپیک سیدنی به این  اي در چهار سال قبل ومطالعه

هاي مالی وکسب منزلت جذب کمک تدوین راهبردهاي بلند مدت براي دستیابی به موفقیت، استعداد،

: 2،2009سوتریادو(در نهایت تربیت ورزشکاران نخبه است هاي جذب افراد به ورزش واز راه اجتماعی،

ش میزان شرکت ورزشکاران افزای ،حمایت مالی پژوهشیطی  )2011( راندي بوسچر و همکا. )137- 148

شغلی حمایت و تضمین  هاي ورزشی وهاي علمی در رشتهرشد پژوهش ،المللیهاي ملی و بیندر رقابت

 3ویکر ).185- 215: 2011دي بوسچر،(المللی دانستندهاي بینقیت ورزشترین عوامل موفقهرمانان را از مهم

 منسجم سیستم ورزش، در  یکپارچه رویکردهاي المپیک، در موفقیت عوامل بررسی در) 2012( و همکاران

 عوامل مهمترین را تمرینی تسهیالت و اماکن و شناسانروان و مربیان از استفاده مالی، منابع استعدادیابی،

در ) 2009(4کالیوپی .)337-355: 2012ویکر وهمکاران ،(کردند ذکر المپیک هايبازي در کشورها  موفقیت

    ، استعدادیابی، تسهیالت کافی، مربیان مجرب و ساختار "توسعه ورزش استرالیا"عنوان  باتحقیقی 

کرده  بیانالمللی را عوامل اصلی موفقیت هاي بینهاي ملی و فرصت شرکت در رقابترقابت

مسیرهاي  است وسی"عنوان بااي در مطالعه) 2008(همکاران و 5گرین. )217-223: 2009کالیوپی،(است

هاي ویژه که تدوین برنامه گزارش کردند "فنالند توسعۀ ورزش نخبگی استرالیا و وابسته به سیاست در

از جمله ) هاي بومیزنان واسترالیایی آموزان،دانش( هاي هدفبراي افزایش مشارکت ورزشی گروه
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-251: 2008گرین،( بوده استموفقیت ورزش نخبگی این کشور  هاي اثر بخش در زمینۀ توسعه وسیاست

225.(  

وحدت و همکاري بین ورزشکاران و  ،اعتماد به تحقیقات علمی و اطالعات دقیق و به روز )1990(1یانگ

ترین عوامل موفقیت تیم ژیمناستیک روانشناس در کنار تیم را از مهم ن و وجود کارشناسان تغذیه ومسئووال

در ) 2012(همکاران  و 2زهمفری). 1- 6: 1990یانگ،( دانستندها در بیست و پنجمین دوره این بازي چین

المللی بین کشورها، عوامل سیاسی ورزش، مشارکت ورزشی و عوامل هاي بینمقایسۀ رقابت بررسی و

 بیانالمللی هاي بیننهادي و ساختاري  ورزش را از جمله مهمترین عوامل موفقیت کشورها در رقابت

تشریح موفقیت  هاي دیگر که بههمچنین نتایج پژوهش ).222-237: 2012وهمکاران ، زهمفری(کردند

لمللی ورزشکاران اهمترین عوامل در موفقیت بینالمللی پرداختند نشان داد که مورزشی در سطوح بین

صحیح توسط مدیران داشتن برنامه  ،)2009، ادو و شیلبوريیرسوتو  2010دي بوسچر،(کشف افراد مستعد

 ديو 2003،زونگیب(تخصیص بودجه و حمایت مالی  و )2009یادو وهمکاران،رسوت(هاارشد فدراسیون

هاي موفقیت برآورد شاخص"عنوان  بادر تحقیقی )  2013(و همکاران  3پرینز .باشدمی) 2009،بوسچر

تحقیقات علمی و المللی، هاي ملی و بین، منابع مالی، تسهیالت تمرینی، عامل مربیگري، رقابت"ورزش ملی

-210: 2012پرینز وهمکاران ،(کردند بیانهاي اثر گذار بر موفقیت ورزش ملی محیط قهرمانی را از شاخص

به این نتیجه  ژیمناستیکقهرمانی ورزش  توسعۀدر زمینه در پژوهش خود  ) 1384(همچنین، قاسمی ).200

 تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، حمایت سازمان ،ها به امکانات تخصصیتجهیز کامل سالنرسید که 

 وي سطح دانش علمی اارتق افزایش بودجه فدراسیون، راه اندازي کمیته تحقیقات، روانشناس،استفاده از 

پیشرفت بعد ورزش قهرمانی ورزش ترین عوامل در علمی مهماستعدادیابی به روش  فنی مربیان و

پژوهشی  در )1386(طهرانی  محمدتقی پور ،همچنین ).28-46: 1384قاسمی،( ژیمناستیک کشور است

مادگی روانی تکواندو زنان کشور به این نتیجه رسید که آزمینۀ توسعۀ ورزش قهرمانی تکواندو  در دیگر

استفاده از مربی بدنساز براي  ها،رقابت تیم ملی زنان کشور براي حضور در اردوها و کاران عضو

سطح ارتقاي  استفاده از مربی خارجی و ،هاي برون مرزيبیشتر در رقابت حضور ورزشکاران تیم ملی،

محمدتقی (شوداز جمله مهمترین عوامل توسعه این رشتۀ ورزشی محسوب می فنی مربیان، دانش علمی و

قابل اعتمادترین  معتبرترین و ،نخبگان هر رشته با توجه به اینکه متخصصان و ).42-63: 1386،طهرانیپور
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هاي مربوط به همان رشته کمک ها و راهبرداز آنها براي ترسیم سیاست توانکه می گروهی هستند

مدیران اجرایی در سطح قهرمانی به  مربیان و لذا ورزشکاران، )57-63: 1382،وهمکارانغفوري (گرفت

هاي اثربخش در بعد توسعۀ سیاست ونقش اساسی در روند پیشرفت  عنوان هستۀ اصلی ورزش قهرمانی

و بهره گیري مطلوب از  هر اندازه با استفاده نابراین ب). 567-600: 2011دي بوسچر،(دورزش قهرمانی دارن

 نتیجه بی شک ،نظرات و پیشنهادات این افراد و مطالعه به صورت علمی و دقیق حرکت شود تجربیات،

 حمایت مالی،از جمله  عامل اصلی دهثر در قالب شناخت نقش عوامل مؤ .تري به دست خواهد آمداسبمن

 اماکن و ورزشی، -حمایت شغلی سیستم استعدادیابی، مشارکت ورزشی، سیاستگذاري ورزش، و ساختار

سبب  محیط قهرمانی تحقیقات علمی و المللی،بین هاي ملی ورقابت سیستم مربیگري، تسهیالت تمرینی،

 ملی المپیک وه کمیت ،جوانان وزارت ورزش ونظیر  ،ورزشی گذارانوسیاست شود که برنامه ریزانمی

ها و اتخاذ ا آگاهی از آنب دهند،ذینفع این تحقیق را هم تشکیل می هايهاي ورزشی که سازمانفدراسیون

هاي اصولی و دست یابی به اهداف ورزش کشور، در توسعه هر چه بیشتر بعد قهرمانی ریزيتدابیر و برنامه

هایی و در بخش ورزش قهرمانی تالش کشورهر چند در طرح جامع ورزش  گفتنی است که. گام بردارند

هاي رقابتی اشاره شده است، باوجود گرفته و به مواردي از قبیل استعدادیابی، مربیگري و فرصتصورت

عالوه بر نو  بنابراین،. ا کنون به انجام نرسیده استدر این زمینه تحقیق جامعی ت این باید اذعان کرد که 

شود تا براي ریزان این امکان فراهم میبراي مدیران و برنامه است که آندر اهمیت دیگر این تحقیق  بودن،

المللی با توجه به امکانات و منابع بالقوه کشور و مقایسه با کشورهاي هاي بینتوسعه ورزش و کسب کرسی

خود را بر مدت مدت و کوتاهمدت، میانهاي بلنداي که هدفبه گونه کنند؛ اتخاذ  یهاي مناسبدیگر سیاست

 .نمایندی و فرهنگی تعیین اساس  عوامل اقتصادي، سیاسی، اجتماع

  پژوهشروش شناسی 

جامعۀ آماري پژوهش، شامل مربیان، . است همبستگیتوصیفی و از نوع مطالعات  ،پژوهشاین روش 

منتخب و همچنین مدیران کمیته ملی المپیک و وزارت  ورزشکاران و مدیران اجرایی چهار فدراسیون

به نفر  153 ،با استفاده از جدول مورگان. ورزش وجوانان بود که به طور غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند

که  بین جامعه آماري توزیع گردید پرسشنامه در250به همین منظور .نمونه تحقیق انتخاب شدند عنوان

     درمجموع  ، قابل استفاده غیر هاي مخدوش وبا حذف پرسشنامه شد و پرسشنامه برگشت داده172

بررسی  پرسشنامۀ ،ري اطالعات در این پژوهشابزار گردآو .پرسشنامه مورد بررسی قرارگرفت153 هايداده



 
 

١١ 
 

 وبه منظور اندازه گیري روایی صوري  .باشدمی) 2011،دي بوسچر وهمکاران( 1جو ورزش نخبگان

اساتید مدیریت ورزشی قرار  اعمال تغییراتی مختصر در اختیار مذکور پس از ترجمه و پرسشنامۀ محتوایی،

 به منظور تعیین پایایی، .نهایی استفاده شد دات آنها به منظور تدوین پرسشنامۀپیشنها نظرات و از گرفت و

استفاده از روش آلفاي پایایی پرسشنامه با  .تحقیق توزیع شد ۀنفر از نمون 30طراحی شده بین ۀپرسشنام

لیکرت  قالب مقیاس این پرسشنامه در ).Cronbach’s Alpha=0/93(کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت

اختصاص داده شده  )5=خیلی زیاد تا 1=خیلی کم( 5تا1ها ارزش عددي شاخصاز به هریک  تدوین و

- مدال ،به موجب این روش .گردیداستفاده  2روش موفقیت مطلق ورزشی ازگیري موفقیتبراي اندازه .است

امتیازات  مجموع و) 1= ، برنز 2= ، نقره 3= طال (شده است  به امتیاز تبدیلها، توسط تیم هاي کسب شده

  .)567-600: 2011دي بوسچر،(شودمی بیان  )موفقیت ورزشی(عنوان امتیاز کلمده، به به دست آ

ضریب همبستگی از  ،آمار توصیفی و براي ارائه spss19نرم افزاري از بستۀ ها،براي تجزیه وتحلیل داده

  .شد هاستفاد گام به گام رگرسیونو  پیرسون

  پژوهشهاي یافته

ها انحراف استاندارد سن آزمودنی آماري نشان داد که میانگین و ۀهاي توصیفی مربوط به نمونیافته

از لحاظ . هاي تحقیق جوان بودنددهد که اغب آزمودنیوضوع نشان میاین م. باشدمی 87/11±33/36

درصد داراي مدرك دکتري  9/3درصد لیسانس و فوق لیسانس و  6/87درصد دیپلم و  5/8 تحصیالت

درصد افراد گروه نمونه 2/24 ،همچنین .ها داراي تحصیالت دانشگاهی بودندمودنیبنابراین بیشتر آز. بودند

که بین  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد .بودند درصد ورزشکار 8/56و  درصد مدیر 0/19مربی،

 به منظور تحلیل اطالعات، .داري وجود داردمعنی موفقیت ورزشی رابطه مثبت و و هاي اثرگذارشاخص

به دنبال آن با استفاده از تحلیل مسیر  اجرا شد و 3استفاده از روش گام به گام ابتدا مدل رگرسیون چندگانه با

نتایج  3تا  1جداول  و 1شکل .یم متغیرهاي برونزا  بر متغیرهاي درونزا بررسی گردیدغیرمستق آثارمستقیم و

  .دهدرا نشان می تحلیل مسیرمربوط به مدل 

  

  

                                                           
1
 Elite sport climate survey questionnaire 

2 Absolute success  
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  هاي اثرگذار برموفقیت ورزشیمدل تحلیل مسیر شاخص: 1شکل 

 

همبستگی  محیط قهرمانی حمایت مالی و يمتغیر برونزا دو بین ،مشخص است 1گونه که در شکل همان

- سیاست و بر ساختار0 /048و457/0به ترتیب  ضرایب اثر با نیز و )=634/0r( شودداري مشاهده میمعنی

 متغیرسیستم مربیگري با ،عالوه بر این .دنباشگذاري به طور غیرمستقیم برموفقیت ورزشی اثرگذار می

- حمایت شغلیو  035/0هاي مشارکت ورزشی با ضریب استاندارد متغیر ثیر وأبیشترین ت 348/0ضریب اثر

  .را به طور مستقیم برموفقیت ورزشی دارند ثیرأکمترین ت134/0ضریب اثر ورزشی با

  باشندبرموفقیت ورزشی تاثیر گذار می یم متغیرهایی کهضریب اثر غیر مستق مقادیر :1 جدول

  t  P  خطاي استاندارد  استاندارد شدهمقدار   مقدار برآورد  اثر متغیرها در مدل 

  P>01/0  78/4  061/0  457/0  /294  سیاستگذاري مالی بر روي ساختار وحمایت

  P>05/0  508/0  087/0  048/0  044/0  سیاستگذاري  و روي ساختار محیط قهرمانی بر
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ورزشی موفقیتهاي یک ازشاخص روي هر سیاستگذاري بر مستقیم ساختار و مقادیر ضریب اثر: 2جدول  

  t  P  خطاي استاندارد  مقدار استاندارد شده  مقدار برآورد  اثر متغیرهادرمدل 

 P>01/0  99/6  112/0  495/0  782/0  ورزشیسیاستگذاري بر روي مشارکت و ساختار

  P>01/0  69/3  094/0  288/0  347/0  استعدادیابی سیستم بر روي سیاستگذاري و ساختار

  P>05/0  47/3  115/0  272/0  399/0  ورزشی -حمایت شغلی روي بر سیاستگذاري و ساختار

  P>05/0  47/2  099/0  198/0  245/0  آموزشی اماکن وتسهیالتوسیاستگذاري برروي ساختار

 P>01/0  46/6  144/0  465/0  928/0  توسعه مربیگري روي سیاستگذاري بر و ساختار

  P>01/0  52/4  077/0  345/0  350/0  المللی وبین ملی رقابت روي بر سیاستگذاري و ساختار

  P>01/0  77/3  104/0  294/0  393/0  سیاستگذاري برروي تحقیقات علمی و ساختار

 

روي موفقیت ورزشی ها  برشاخص اثرمستقیم هریک از مقادیر ضریب: 3جدول   

  t  P  خطاي استاندارد  مقدار استاندارد شده  مقدار برآورد  اثر متغیرها در مدل 

  P>05/0  470/0  26/1  035/0  593/0  مشارکت ورزشی بر روي موفقیت ورزشی

  P>05/0  78/2  66/1  208/0  62/4 سیستم استعدادیابی بر روي موفقیت ورزشی

 P>05/0  98/1  29/1  134/0  44/2 ورزشی بر روي موفقیت ورزشی- حمایت شغلی

  P>05/0  39/2  45/1  161/0  48/3 اماکن وتسهیالت آموزشی بر روي موفقیت ورزشی

  P>01/0  10/6  765/0  348/0  67/4 سیستم مربیگري بر روي موفقیت ورزشی

  P>05/0  31/3  795/1  225/0  95/5 المللی بر روي موفقیت ورزشیهاي ملی وبینرقابت

 P>05/0  38/2  517/1  180/0  61/3 تحقیقات علمی بر روي موفقیت ورزشی

  

  گیرينتیجه و بحث

عامل  ،هاي منتخباز دیدگاه ورزشکاران، مربیان و مدیران اجرایی رشته داد کههاي پژوهش نشان یافته

همکاران  گرین و. ها دارداثر مثبت و معنی داري بر موفقیت ورزشی تیم) 199/0(محیط قهرمانی با اثرکل

مداخلۀ دولت، نقش اسپانسرها و  ،"توسعه ورزش در استرالیا و فنالند"عنوان  بادر تحقیقی ) 2008(

بوسچر دي. کردند بیانسرمایه گذاري وسیع و کنترل دوپینگ را از عوامل توسعه ورزش قهرمانی در استرالیا 

یک  به عنوانعامل محیط نخبگی را ، هاي ورزش قهرمانی شش کشوردر بررسی سیستم) 2011(وهمکاران

      نتایج پژوهش حاضر همسوها نیز با که این یافتهدانستند بر موفقیت ورزشی کشورها  عامل اثر گذار

   ها و توسعۀ پخش تلویزیونی گسترش رسانه) 1388(و غفوري) 1388(مظفري و همکاران . باشدمی

درتوسعۀ ورزش قهرمانی آن  - هاي محیط نخبگی استکه یکی ازمؤلفه -هاي ورزشی غیر فوتبال رارشته

هاي خود  اهمیت نقش حمایت رسانه در تحقیق) 1390(سجادي وهمکاران. یافته اندرشته با اهمیت 
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برآورد "عنوان  بادر تحقیقی )  2013(همکاران  پرینز و .اندها بیان کردهدر موفقیت ورزشی تیم ورزشی را

هاي اثر گذار بر موفقیت ورزش ملی ، محیط قهرمانی را از شاخص"هاي موفقیت ورزش ملیشاخص

     هاي اخیر به دلیل در کشور ما در سال. همخوانی دارد نتایج تحقیق حاضر ها باکه این یافته دانستند

سازمانی براي پاسخگویی  آور، وجودهاي مدالمندي زیاد جامعه به حمایت از ورزش قهرمانی و رشتهعالقه

هاي ضد دوپینگ در کشور و همچنین کاهش تعداد ورزشکارانی که در کشور از دوپینگ به استراتژي

 .محیط نخبگی و قهرمانی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است کنند، ایناستفاده می

از  یک تعیین اثر هردر هاي منتخب ورزشکاران، مربیان و مدیران اجرایی رشته ،پژوهش این هايبرپایۀ یافته

موفقیت  بر داراي  اثر مثبت و معنی دار)189/0(اثرکل با را حمایت مالی ،موفقیت ورزشی ها برشاخص

ه در درجامور مالی را  متغیر بودجه و )1390( همکاران سجادي و نتایج پژوهش .نسته اندها داتیمورزشی 

که با یافتۀ  نشان داده استتوسعۀ ورزش قهرمانی جودو کشور از دیدگاه صاحب نظران  آخر اهمیت براي

 و بوسچردي و )2009(همکاران هایدي و )2007(بیکردراین راستا  .ستپژوهش حاضر غیرهمسو

فراهم بودن بودجۀ مالی الزم  هاي خود به این نتیجه رسیدند که حمایت مالی ودر پژوهش) 2009(همکاران

     یکی از )2009(شیلبوري ادو ویرهمچنین سوت .توسعۀ ورزش قهرمانی است موفقیت و یکی از عوامل

اوکلی  .اندذکر کرده نهاي جذب افراد مستعد به ورزش قهرمانی را اعطاي کمک مالی به آناراه

اند موجب رونق توالمللی میهاي ورزشی در عرصۀ بینبه این نتیجه رسیدند که موفقیت) 2007(وگرین

از  مالی را منابع المپیک، در موفقیت عوامل بررسی در) 2012( و همکاران ویکر .اقتصادي کشور شود

در تحقیق )  2013(پرینز و همکاران . کردند بیان المپیک هايدربازي کشورها  موفقیت عوامل مهمترین

هاي اثر گذار بر موفقیت را از شاخص ، منابع مالی"هاي موفقیت ورزش ملیبرآورد شاخص"خود با عنوان 

در تحقیقات خود مبنی بر تدوین راهبرد توسعۀ ورزش ) 1390(همکاران گودرزي و .یافتندورزش ملی 

که  کردند بیانورزش قهرمانی  ۀورزشکاران نخبه را عاملی مهم در توسعها حمایت مالی از قهرمانی استان

هاي از دالیل احتمالی اهمیت این عامل در بین نمونه .باشدبا نتایج پژوهش حاضر همسو می هااین یافته

همچنین تأمین  هاي ورزشی براي پیشبرد اهداف وکه حمایت مالی کافی از فدراسیون گفتتوان تحقیق می

هاي مختلف زیرا وزرشکاران بیشتر رشته تأثیر گذار است، بسیار مهم وآور مدال ومالی ورزشکاران نخبه 

هاي اهمیت عامل اقتصادي مانند کمک شرایط اقتصادي مناسبی ندارند و )به غیر از فوتبال(ورزشی در کشور

 ایجاد به افزایش تمرکز آنها براهداف ورزش و تواندهاي نقدي براي نخبگان ورزشی میپاداش مالی و

  .گردددر بین آنان  مضاعفانگیزة 
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بیشترین اثر را از دیدگاه ) 271/0(اثرکلبا سیاستگذاري ورزشی  عامل ساختار و ،هاي پژوهشبراساس یافته

سجادي  .ها اثر داردهاي منتخب بر موفقیت ورزشی تیمورزشکاران، مربیان و مدیران اجرایی رشته

 .کردند بیانعاملی مهم در توسعۀ ورزش قهرمانی جودو  وبرنامه ریزي رامدیریت  )1390(وهمکاران

هاي توسعۀ ورزش در سطح پایه را تقویت برنامه )2009(ادو وشیلبوريیرسوتو ) 1388(الهی مظفري و

سازماندهی  ریزي وبرنامهاشکال در ) 1386(سجادي .دانسته اندیکی از عوامل تأثیرگذار در ورزش قهرمانی 

کشورهایی که شانس بر این باور است  )2007( بوسچردي .یافته استل جوانان را از دالیل ناکامی تیم فوتبا

در واقع ساختار . واقعی موفقیت در ورزش قهرمانی را دارند باید سازماندهی مناسبی در ورزش داشته باشند

) 2012( وهمکاران همفري .مؤثر از منابع است پیش شرط اساسی براي استفادة یک ،همسان و منسجم

 هايدررقابت کشورها موفقیت عوامل مهمترین جمله از را ورزش  و ساختاري نهادي هماهنگی عوامل

ر ورزش قهرمانی تنها سرمایه گذاري وسیع د می سازد کهخاطر نشان ) 1994(کالمپنر. دانسته اند المللیبین

تواند باعث موفقیت شود که از طریق سیاست گذاري و تعیین خط مشی مناسب و صورتی میدر 

در ) 2012(ویکر و همکاران  .برخورداري از ساختار سازمانی قوي در جهت رسیدن به هدف هدایت شود

بررسی عوامل موفقیت در المپیک، رویکردهاي یکپارچه  در ورزش را از مهمترین عوامل موفقیت کشورها 

 وکولینز .نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد ها باافتهاین ی با این حال .کردند بیانهاي المپیک در بازي

 داري بین این عامل وارتباط معنی ،لندیدر نیوزدرمطالعۀ عوامل ساختاري ورزش نخبگان  )2008(همکاران

    در کشور ایران  .همسو نبودبا نتیجۀ تحقیق حاضر که نتیجه این مطالعه  دندنشان ندا ورزشی موفقیت

هایی که دولت در ورزش داشته، به دلیل نامشخص بودن وضعیت ورزش قهرمانی از گذاريرغم سرمایهعلی

در  متولی ورزش قهرمانی هستند،) کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش(این نظر که کدام نهاد یا سازمان

که این  آیده عمل نمیاي کشور ببهینه از منابع سرمایهاستفاده  گیرد وصورت میهاي موازيحرکت عمل

  .گذاران ورزشی قرار گیردسوي سیاست از ترتواند مورد بررسی دقیقمی

داري برموفقیت ورزشی معنی اثر مثبت و )035/0(ضریب اثر مشارکت ورزشی با هاي پژوهش،طبق یافته

  براي رشد ورزش قهرمانی  ايهمگانی را زمینهتوسعۀ ورزش  )2008(شیلبوري و همکاران .ها داردتیم

 )2004(1برنارد و بوش .می شوندمتذکر توسعۀ ورزش همگانی را بیش از ورزش قهرمانی  دانند و لزوممی

که جمعیت ورزش  می دانند و معتقدندمشارکت در ورزش همگانی را زیربنایی براي ورزش قهرمانی 

 .ثیر بسیار بیشتري در توسعه ورزش قهرمانی داردأسازمان یافته تهاي قهرمانی و مشارکت مستقیم در ورزش

                                                           
1 Bernard and Busse 
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 .اي براي بروز استعدادهاي ورزشی بیشتر دانستندمشارکت ورزشی را زمینه )2009(همکاران و بوسچردي

کردند که  قهرمانی ایجاد درمدل طراحی شدة خود پیوندي میان ورزش همگانی و )1992(1مول وهمکاران

 را بستر توسعۀ ورزش همگانی  که رأس، ورزش قهرمانی است و) ورزش همگانی( قاعده شامل یک پایه در

اي براي پرورش ورزشکاران زمینهمشارکت ورزشی را ) 2012(همفري وهمکاران  .ددانستن ورزش قهرمانی

توجه به با  .باشدپژوهش حاضر همسو می ۀها با یافتبنابراین نتایج این پژوهش .کردند بیان نخبه و قهرمان

ها داري برموفقیت ورزشی تیممعنی اثر مثبت و )208/0(هاي پژوهش شناسایی استعدادها باضریب اثریافته

زش هاي علمی را از مهمترین عوامل مؤثر در توسعۀ وراستعدادیابی نوآموزان به روش) 1384(قاسمی .دارد

پرورش ورزشکاران جودو  آموزش و استعدادیابی،) 1390(همکاران سجادي و. دانستقهرمانی ژیمناستیک 

در  نیز،) 1388(غفوري .قهرمانی جودو کشور معرفی کردند یشرفت ورزشامل پوترین عرا از با اهمیت

 هايکه استعدادیابی یکی از شاخص توسعۀ ورزش قهرمانی به این نتیجه رسید شناسایی عوامل اثر گذار بر

با استعداد را از  مند و،کشف افراد عالقه)2009(یلبوريادو و شیرسوت .مهم در توسعۀ ورزش قهرمانی است

ه طور ببیان کرد که ) 2011(دي بوسچر .دانسترزش قهرمانی استرالیا توسعۀ و مهمترین عوامل مؤثر در

بی نقش بسیار مهمی در تضمین آیندة ورزشی که استعدادیا دارندزشی اذعان هاي ملی ورکلی همۀ سازمان

هاي فوق با یافتۀ پژوهش حاضر لذا نتایج پژوهش .ورزشکاران قهرمان بازنشسته داردها جهت جایگزینی آن

  .همخوانی دارند

داري معنی اثر مثبت و) 134/0(ضریب اثر ورزشی با -، حمایت شغلیبا توجه به نتایج به دست آمده

ورزشکاران المپیک در نشان داد که یک مرکز مربوط به  )2009(رابینسون .ها داردبرموفقیت ورزشی تیم

دي بوسچر و  .کند تا براي دوره بازنشستگی آماده شوندورزشکاران نخبۀ این کشور کمک می کانادا، به

درپژوهش خود یکی از عوامل مهم در پرورش افراد نخبه را حمایت از ورزشکاران در ) 2011(همکاران

ا ورزشکاران بتوانند در دورة ورزش خود بدون کرد تبیان هاي مختلف بعد از قهرمانی در زمینه دوران قبل و

حمایت از منابع انسانی از جمله تأمین آتیۀ  )1390(سجادي .اي به ورزش قهرمانی بپردازندهیچ دغدغه

نتایج پژوهش حاضر  که با کرد معرفیورزشکاران را از مهمترین عوامل توسعۀ ورزش قهرمانی جودو 

محیطی که ورزشکاران را  نخبه دارد و ثري بر عملکرد ورزشکارانؤخدمات حمایتی سهم م .همخوانی دارد

با توجه به بنابراین  .دهدها را افزایش میالمللی آنکند احتمال موفقیت بینهاي مختلف حمایت میاز جنبه

ی مانند تسهیالت از تسهیالت المپیک،جهانی و هاي رقابت، قهرمانان ایران نیز طبق آیین نامه اینکه در

                                                           
1 Muoll and et al 
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کمیته ملی  کمک وزارت ورزش وجوانان و ها بافدراسیونباید  ،توانند استفاده کنندغیره می تحصیلی و

 وريتا عملکرد و بهرهتدوین راهکارهاي مناسب به این مهم جامۀ عمل بپوشانند  از طریق المپیک

ضریب  تمرینی با تسهیالت آموزشی و اماکن و هاي پژوهش،طبق یافته .ارتقا یابدورزشکاران نخبه 

) 1384( قاسمی و) 1374(منداکبري آر .ها داردداري برموفقیت ورزشی تیممعنی و اثرمثبت )161/0(اثر

) 1388(غفوري .اندتأثیرگذار دانستهرشتۀ ورزشی  موفقیت دررا  اختصاصیتأسیسات  و هاداشتن سالن

از  اي،ایجاد مراکز مخصوص ورزش حرفهکند که در زمینۀ عوامل بنیادي توسعۀ ورزش قهرمانی اشاره می

هاي دسترسی به باشگاه) 1382(سجادي وهمکاران .عوامل تأثیرگذار برتوسعۀ ورزش قهرمانی است

 )2009(ادو وشیلبوريریتسو .دانندعوامل موفقیت کاروان ورزشی می هاي مجهز را ازمکان تخصصی و

موفقیت ورزشکاران نخبه عنوان  عوامل پیشرفت وفراهم آوردن شرایط تمرینی مناسب را از مهمترین 

تسهیالت تمرینی را  در بررسی عوامل موفقیت در المپیک، اماکن و) 2012(ویکر وهمکاران . کردند

تسهیالت ) 2013(پرینز و همکاران . کردند بیانهاي المپیک مهمترین عوامل موفقیت  کشورها دربازي

   که با نتایج تحقیق حاضر همسو  دانسته اندفقیت ورزش ملی هاي اثر گذار بر موتمرینی را از شاخص

مندان تعداد زیادي از عالقه تسهیالت آموزشی کافی در کشور، صورت وجود اماکن و در بنابراین .باشدمی

هاي هاي ورزشی شرکت کنند و از بین این افراد ورزشکاران نخبه براي حضور در عرصهبرنامه توانند درمی

 اثر مثبت و) 348/0(ضریب اثر هاي پژوهش، متغیر سیستم مربیگري باپایۀ یافته بر .انتخاب شوندقهرمانی 

دي  و) 1386(طهرانیمحمدتقی پور ،)1384(قاسمی .ها داردموفقیت ورزشی تیم داري برمعنی

 .مل توسعۀ ورزش قهرمانی برشمردندارتقاي سطح دانش مربیان را از عوا افزایش و )2009(بوسچر

کارهاي افزایش پیشرفت نظام توسعۀ ورزش قهرمانی در از راهرا ایجاد نظام مربیگري نوین  )1388(مظفري

هاي اثر گذار بر استراتژي ارزیابی"عنوان  بادر تحقیق خود  )1999(1گولد و همکاران .داندمی کشور

بیان ) 2009(سوتریادو  .باشندترین عوامل موفقیت میمهمدریافتند که مربیان یکی از  "عملکرد ورزشکاران

    استفاده از مربیان  و ) 2012(ویکر وهمکاران  .کند که مربیان قلب و روح ورزش قهرمانی هستندمی

 همچنین. کردند معرفیهاي المپیک ها را مهمترین عوامل موفقیت  کشورها در بازيشناسان در کنار تیمروان

. کردند بیانهاي اثر گذار بر موفقیت ورزش ملی ا از شاخصعامل مربیگري ر) 2013(پرینز و همکاران 

که این عامل در این از آن جا  .باشدمی ي یاد شدههاپژوهش هايهمسو با یافته یافتۀ پژوهش حاضر

 نخبه در ورزشی لذا استفاده از مربیان را برموفقیت ورزشی دارد، نظران بیشترین اثرصاحب دید پژوهش از

                                                           
1 Gould and et al 
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پیش احساس  بیش از انگیزه ایجاد جهت آنها بندي طبقه و مربیان عملکرد ارزیابی همچنین این سطح و

 اثر مثبت و )225/0(ضریب اثر با المللیبین هاي ملی وهاي پژوهش، متغیر رقابتاساس یافته بر .گرددمی

را به عنوان ها و رویدادهاي ورزشی رقابت) 2007(لوگان و بیکر .ها داردداري برموفقیت ورزشی تیممعنی

نشان دادند برگزاري اردوهاي ) 2009(هایدي وهمکاران .اندکرده بیانالمللی هاي بینیتسنگ پایه موفق

افزایش  )2011(دي بوسچر وهمکاران .موفقیت این تیم نقش اساسی داشته است تدارکاتی کریکت در

 .دانسته اندموفقیت در ورزش  المللی را از عوامل مهم پیشرفت وهاي بینرقابت شرکت ورزشکاران در

 المللی را عاملی جهت بهبود مهارتهاي ملی و بینشرکت ورزشکاران در رقابت) 2013(پرینز وهمکاران 

برگزاري اردوهاي بلند مدت و مسابقات درون مرزي را ) 1390(همکاران سجادي و .کردند بیان ورزشکاران

هاي فوق همخوانی این یافتۀ پژوهش نیز با یافته .ندرمانی جودوي کشور دانستاز عوامل پیشرفت ورزش قه

مسابقات  تدارك اردوها و با توجه به اینکه یکی از عوامل موفقیت ورزشکاران در رویدادهاي بزرگ،. دارد

ورزشکار به حال  بعد از اتمام مسابقاتی نظیر المپیک، نیز در کشورهاي توسعه یافته، و دوستانۀ متعدد است

هاي مدونی دارد، بنابراین برگزاري برنامه ودروي خ فدراسیون براي مسابقات پیش شود وخود رها نمی

ایج نشان داد متغیر درانتها نت. شوددر کشور ما احساس می نیزهاي انفرادي در رشتهمنظم  هاي منسجم ولیگ

 گمین -یانگ .داردها داري برموفقیت ورزشی تیممعنی اثر مثبت و )180/0(باضریب اثر تحقیقات علمی

 هاي علمی را به عنوان یک عامل مهم براي موفقیتپژوهش جدید و دسترسی به اطالعات) 1990(ینگل

هاي اثر گذار تحقیقات علمی را از شاخص) 2013(پرینز و همکاران  .هاي قهرمانی قلمداد نمودندورزش

 هايعلمی در رشتههاي پژوهشرشد  )2011(همکاران دي بوسچر و .کردند بیانبر موفقیت ورزش ملی 

 به تأثیر) 1384(قاسمی و )2009(همکاران هایدي و .دانستندهاي قهرمانی ورزشی را عامل موفقیت ورزش

 ها وتأثیرکارگاه نیز به )1390(سجادي. دارند اشاره هاي ورزشیموفقیت در رشته هاي تحقیقاتی برکمیته

انجام پژوهش در پیشرفت ورزش قهرمانی  کمیتۀ تحقیقات وراه اندازي  آموزشی و -هاي علمیبرنامه

 .ها همسو دانستتوان نتایج پژوهش حاضر را با این یافتهمی از این رو،. اشاره داشته استجودوي کشور 

خصوص در به در ورزش کشور  اجرایی علمی و -هاي پژوهشیدوسویه بین بخش ارتباط متقابل و پس

  .اثربخشی شود عملکرد و ارتقاي سطحتواند موجب میسطح ورزش قهرمانی 

مستقیم و غیر مستقیم بر موفقیت  به صورت هاشاخصهمۀ   طور کلی نتایج پژوهش نشان داد کهبه 

با را همسویی خود اند توانسته  تمامی متغیرهاي مدل همچنین، .دارند دارها اثر مثبت و معنیورزشی تیم

که  splissمفهومی  با مدلنتایج  نزدیکی همچنین، .تحقیق به اثبات برساندریب به اتفاق اسناد ادبیات ق
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توجه به اثر گذار  با ،نهایت در .بودقابل توجه  پیشنهاد شده است، )2011( همکاران توسط دي بوسچر و

توانند با استفاده از تحلیل گذاران ورزشی میسیاست ،هاموفقیت ورزشی تیم هاي فوق بربودن شاخص

پیشنهاد        همچنین، . کمک کنند هاي راهبردي به توسعه ورزش نخبگانانجام گرفته و با تدوین برنامه

   براي توسعه ورزش و کسب  که ده شودآوریزان این امکان فراهم براي مدیران و برنامهمی گردد که 

هاي ا کشورهاي دیگر سیاستالمللی با توجه به امکانات و منابع بالقوه کشور و مقایسه بهاي بینکرسی

مدت خود را بر اساس  عوامل مدت و کوتاهمدت، میانهاي بلنداي که هدفبه گونه نمایند؛اتخاذ  یمناسب

  .نماینداقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعیین 
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The purpose of this research was to explain the indicators that influence success 
Sports Teams Success in International Events. Statically society including 
coaches, athletes and performance directors of Four Federations and National 
Olympic Committee and the Ministry of Sports and youth leaders that are non-
randomly targeted and 153 subjects were selected based on Morgan table. Data 
gathering tool was the standardized questionnaire of elite sports climate (De 
Bosscher,2011) which consists of 95 questions. Content validity was evaluated 
by experts in the field of sports management and the reliability of the 
questionnaire through a pilot study with 30 participants and Cronbach’s Alpha 
(0/93) respectively. Using  path analysis, the factors affecting the success of the 
sports teams were surveyed. The results showed that both external financial 

support and Elite sport environment to the ensemble of respectively (0/189 , 
P<0/01), (0/199 ,P<0/05) have significant effect on the sporting success. Also 
talent identification variable had a standardized coefficient about 0/348. The 
maximum effect was of sports participation with standardized coefficients the 
0/035 and post-Career support with standardized coefficients the 0/134- the 
minimum direct effect in sporting success. Finally, sporting administrators and 
policy makers should notice these success factors and focus on them. 

Key Words: Sporting Success, Elite Sport, Elite Sport Climate, Path Analysis 
and Coaches  

 


