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شرقی در مسابقات لیگ و  هاي ورزشی استان آذربایجان سنجی موفقیت تیم امکان

  قهرمانی کشور

  1محمدرسول خدادادي

  

١٩/٢/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ  
٢٥/٧/١٣٩٥:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

شـرقی در مسـابقات لیـگ و     هاي ورزشی استان آذربایجان بررسی امکان موفقیت تیم ،هشهدف از این پژو

انجـام   میدانی صورت به بوده و اي مقایسه علی  -توصیفی نوع از حاضر پژوهش روش. قهرمانی کشور بود

شـرقی   هاي مختلف ورزشی در اسـتان آذربایجـان   رشته افراد متخصص در شامل آماري جامعه .گرفته است

نفر از  155نمونه آماري پژوهش شامل . داشتنددند که امتیاز حضور در مسابقات لیگ یا قهرمانی کشور را بو

بـراي گـردآوري اطالعـات از    . گیـري دردسـترس و هدفمنـد انتخـاب شـدند      این جامعه که به روش نمونه

هـاي قهرمـانی و لیـگ     هاي استانی در رقابت منابع اثرگذار موفقیت ورزشکاران تیم"ساخته  پرسشنامه محقق

انجـام گرفـت و   ) 1975(روایی صوري و محتوایی پرسشنامه با استفاده از مدل الوشی . استفاده شد "کشور

ـ . آمد به دست، 89/0CVI=(2(روایی محتواي کل پرسشنامه   30 ر رويپایایی ابزار در یک مطالعه مقدماتی ب

 توزیـع بررسی  براي. تعیین گردید 84/0ها  راي کل گویهب 3و پایایی درونی) 81/0(نفر از افراد نمونه برابر با 

والـیس   -کروسکال و آزمون بینومیال از متغیرها مقایسه کالموگراف اسمینوف، براي آزمون از هاداده طبیعی

هـاي ورزشـی از    بندي و تعیین بهترین عوامل بـراي موفقیـت تـیم    و براي اولویت SPSSافزار  در محیط نرم

وضـعیت  مـورد   دهنـدگان در  نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نظرات پاسـخ . ده شداستفا  TOPSISروش 

هـاي   فرهنگی اثرگذار بر موفقیـت تـیم   -منابع انسانی، مدیریتی، مالی، فناوري، مادي، تسهیالتی و اجتماعی

نشـان داد   سبندي تاپسیرتبهنتایج  .ها معنادار بوده است هاي قهرمانی کشور و لیگ باشگاه استانی در رقابت

هاي اول تا سـوم منـابع اثرگـذار در موفقیـت     فرهنگی، مدیریتی و مادي به ترتیب رتبه -، منابع اجتماعیکه

هاي چهارم آوري و تسهیالتی در رتبه هاي قهرمانی کشور و منابع انسانی، مالی، فن هاي استانی در رقابت تیم
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 کنـد و  ها را فـراهم مـی   ها و باشگاه ر زمینه موفقیت در تیمبنابراین توجه به منابع اثرگذا. تا هفتم قرار داشتند

  .شود و ورزشکاران موجب دستیابی به اهداف موفقیت می مسئوالنهمفکري و همکاري مربیان، 

  

هـاي قهرمـانی کشـور، لیـگ      هاي ورزشـی، رقابـت   سنجی، موفقیت، ورزشکاران، تیم امکان :واژگان کلیدي

  یشرق استان آذربایجان ها و باشگاه
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  مقدمه

فراگیر شدن ورزش به عنوان ابزاري براي توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  ،امروزه

غیره مطرح است که تبدیل به جزء جدایی ناپذیري از زندگی بسیاري از افراد و جوامع در سراسر جهان 

هاي  به اهداف و سیاست تواند در نیل  ورزش می  و توسعه ثر در رشدؤلزوم تبیین عوامل م. گردیده است

ها در حال افزایش است و  با این حال، رقابت در ورزش). 4: 1387مرادي، (ثر واقع شود ؤاستراتژیک م

پیش گرفتن یک برنامه استراتژیک، ورزشکارانی در سطح جهانی در ند که با ا بیشتر کشورها در تالش

توان به از جمله این منابع، می). 22: 1386سجادي، (هاي بزرگ موفق باشند پرورش دهند تا در رویداد

  ). 11: 1382سجادي،( آوري و مدیریتی اشاره کردمنابع مالی، مادي، انسانی، تسهیالتی، فن

آنچه که در سیستم ورزش مشخص است، عالقه شدید به موفقیت و تمایل محققان و سیاستگذاران براي 

هاي آسیایی هاي المپیک و بازيدر رویدادهایی مانند بازي ها، به خصوصیتموفق بررسی و تشریح این

هاي کشورهاي مختلف در با توجه به این نکته، مطالعات فراوانی از پایان قرن بیستم در مورد سیاست. است

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

سجادي و (ملموس است  هاي آتی است، اهمیت نگاه به این مسئله کامالًساز موفقیتنیاز و زمینهپیش

ارزیابی و تجزیه و تحلیل  که مکان سنجی یا مطالعات امکان سنجیا از طرف دیگر، ).45: 1390همکاران،

گیري را  ده که روند تصمیمریزي ش بر اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه ،پتانسل یک پروژه پیشنهادي است

این مطالعات بنا به نیاز و درخواست . کند ها بحث می بودن موضوع درباره شدنی ،سنجی امکان .پشتیبانی کند

لذا قرار دادن این امر ). 41: 1392هادوي، ( تواند وارد شود کارفرما، در سطوح مختلفی از جزئیات پروژه می

ها در سطوح مختلف رقابتی آوري تیمی به ویژه در موفقیت و مدالهاي ورزشها و سازمانمهم در برنامه

  .حائز اهمیت است

هاي فنی و آمادگی جسمانی،  هاي ورزشی در سطوح ملی و قهرمانی باید با مالك انتخاب اعضاي برتر تیم

ي روانی ها از طرفی با توجه به اکتساب مهارت. هاي روانی انجام شود هاي مهارت چنین آزمون مهارتی و هم

هاي روانی در  همراه کردن آموزش مهارت ،در طول دوران بازي از سطوح آموزشگاهی تا باشگاهی

هاي گروهی موفقیت  در ورزش. کننده خواهد داشت گیري بهتر عملکرد فردي و تیمی اثرات تأمین نتیجه

 ،١رپ و همکارانس(کنند  اي موثر و هماهنگ باهم کار می شود که اعضاي تیم به شیو زمانی حاصل می

                                        
1 Serp et al 



٤ 
 

اهداف ورزشکار . بنابراین موفقیت و شکست در میادین ورزشی به عوامل بسیاري وابسته است). 78: 1990

ورزشی خاص و خصوصیات شخصیتی او، چگونگی روابط ورزشکاران با یکدیگر،   در گرایش به یک رشته

بازي   اند که بر کیفیت ارائه واملیهاي ورزشی قبلی، همگی از ع شناخت مربی از ورزشکاران و نتایج رقابت

همچنین از جمله عواملی هستند که فرد را به سمت موفقیت . و نتایج مسابقات ورزشی اثر خواهند گذاشت

  ).60: 2007شیخ و همکاران، (سازند  هاي رقابتی رهنمون می یا شکست در رویارویی با موقعیت

 ها متفاوت فقیت تیم ورزشی در یک دوره از بازيعوامل موثر در پیروزي یا شکست، موفقیت یا عدم مو

آنچه در زمین . کنند ها خارج از زمین نقش ایفا میها در درون زمین بازي و بسیاري از آنبعضی از آن ؛ندا

گیري عواملی باشد که در خارج از زمین  تواند ناشی از تصمیم بازد، می برد یا می افتد و تیمی می اتفاق می

مدت و کوتاه مدت، تدارکات و پشتیبانی مدیران و  هاي درازمدت، میان ریزي برنامه. ستاتفاق افتاده ا

جاللی فراهانی، (شوند  همگی از عواملی هستند که کمتر دیده می... ها و  اندرکاران، حمایت رسانه دست

1383.(  

سی و مطالعه دقیق هاي ورزشی عدم برر تجربه نشان داده است که یکی از دالیل اصلی عدم موفقیت در تیم

از طرف دیگر، همیشه در کشور ما تنها . ها بوده است هاي ورزشی بعد از موفقیت هاي تیم ها و قوت ضعف

در باشند، می ها  ها به دنبال علل و مرتفع ساختن آن بعد از شکست ئوالنها تکان دهنده بوده و مس شکست

. سازد می آنهافه خطیرتري را در آینده متوجه ها با وجود شیرینی بعد از مسابقات وظی موفقیتحالی که 

و میزان تاثیر هر یک در موفقیت ورزشی،  داشتن تصویر روشن از منابع موجود اعم از سخت و نرم

ح و دقیق در البته، فقدان اطالعات صحی. ریزي را در این بخش تاحدودي با مشکل روبرو کرده است برنامه

ن نیز در فرایند ابرآورد ناصحیح جامعه مخاطب. افزاید ریزي می امهبر مشکالت برن مورد منابع اندك نیز

هاي  هاي عمومی و داده این موضوع عمدتاً از داده. وجود آورده استه اي ب ریزي مشکالت عدیده برنامه

سجادي و (گردد  بینی برنامه می شود و منجر به برآورد نادرست در مورد پیش ویژه امور ورزشی ناشی می

سواران  در شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه) 1391(آقایی و توکلی انگوت ). 4: 1392 همکاران،

گانه از قبیل   اي ایران نتیجه گرفتند که عوامل شش المللی و جاده شرقی در مسابقات بین اي آذربایجان حرفه

ها و مسابقات داخلی هاي گروهی، نقش برگزاري تور نقش مربیان، نقش حمایتی هیئت، فدراسیون و رسانه

و خارجی، نقش عوامل زیست محیطی و عوامل جسمانی، نقش مدیریت هیئت، نقش عوامل امکاناتی و 

بندي عوامل مؤثر  در اولویت) 1392(سجادي و همکاران  .باشدسواران مؤثر می اجرایی بر موفقیت دوچرخه

نشان دادند که در بین تمام عوامل،  گوانجو 2010هاي آسیایی  بر موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازي
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آوري، تسهیالتی، مالی، انسانی و منابع مدیریتی  منابع مادي با بیشترین اهمیت و پس از آن عوامل فن

در بررسی تجارب ) 1392(مشتاقیان و همکاران . دارنددر موفقیت کاروان ورزشی کمترین اهمیت را 

پکن در حیطه  2008المپیک  ایران در مسابقات ل ناکامیمدیران، کارشناسان و ورزشکاران در مورد دالی

شایسته  فنی کادر و مربیان دهندگان عدم بکارگیري درصد از پاسخ 5/30ند که دمنابع انسانی و مالی، نشان دا

درصد مدیریت ناکارآمد،  5/24همچنین، . ترین دلیل ناکامی در المپیک پکن معرفی کردند را به عنوان اصلی

ها به  درصد ناکارآمدي فدراسیون 8یر ورزشکاران بر ناکامی و غیر ورزشی بودن مدیران، درصد تاث 14

و در  ورزشی بودن مدیران،غیر درصد 2درصد چند شغله بودن بسیاري از مدیران،  4کشتی،  خصوص

متخصصین را به عنوان عوامل مرثر بر ناکامی در المپیک پکن  با مدیران تعامل هم عدم درصد 1  نهایت

بندي صحیح اردوهاي کریکت و برگزاري آن در  زمان) 2009(١هایدي و همکاران. انتخاب کردند

هاي پژوهشی در این زمینه و  هایی با آب و هواي مساعد و شرایط مناسب، استفاده از کمیته اقامتگاه

 .اندترین عوامل موثر بر موفقیت کریکت بیان داشته تخصیص بودجه بیشتر به این رشته را از مهم

روز، وحدت و همکاري بین ورزشکاران و  اعتماد به تحقیقات علمی و اطالعات دقیق و به) 1990(٢یانگ

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

 سازمان 35در مطالعه ) 2009( ٣شیلبوري و سوتیردو .ها دانسته است امین دوره این بازي25چین در 

فرهنگی  -اقتصادي نخبه، نتیجه گرفتند که عوامل ورزشکاران پرورش چگونگی در ارتباط با استرالیا ورزشی

  . حائز اهمیت است نخبه ورزشکاران تربیت در علمی هاي استفاده از روش و کالن سطح در

اي اسپانیا هاي حاضر در لیگ حرفه اهباشگ بیشترساختار کنونی بیان کردند که ) 2003( 4جودیو و فلیپ

هاي اسپانیا  فقدان قوانین و مقرارت مرتبط با اقتصاد، مدیریت مالی در لیگ باشگاه و همچنین بودهنامتناسب 

  .باشدمییکی از عوامل اصلی عدم کیفیت و  ناکارآمد بودن لیگ فوتبال اسپانیا از لحاظ مالی 

هاي ملی هاي گذشته در هردو گروه مرد و زن از تیمد که موفقیتنشان دادن) 2014(  5ماتر و پائولوسکی

بهرحال، موفقیت کنونی . فوتبال آلمان، به میزان کمی باعث افزایش تقاضا براي فوتبال آماتور شده است

     اي تقاضا براي فراوانی مشارکت ورزشی بازیکنان کنونی را افزایشهاي ملی به طور قابل مالحظهتیم

در دسترس بودن و ارتباط  الگوهاي  نقشی همچنین همانندي به الگوهاي نقشی، تعیین کننده . دهدمی

                                        
1 Hyde et al 
2 Yang 
3 Sotiriadou & Shilbury 
4  Ascari Guidio and Gagenepian Philippe  
5
Mutter  & Pawlowski 
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بیان کردند که انسجام تیمی، هنجارهاي تیمی و ) 2014(  1اوناق و تپجی. اصلی اثر انگیزشی آنها  هستند

 ٢شیپی. ن تیم داردماندن آنها در دروارتباطات درون تیمی، اثرات قابل توجهی بر روي رضایت اعضا و باقی

بر موفقیت ورزش قهرمانی در کشورهاي کوچک  موثربه بررسی عوامل سیاسی و اجتماعی ) 2012(

هاي ورزشی، توسعه مربیان، توسعه  گذاري اندك براي توسعه زیرساخت پرداخت و دریافت که سرمایه

ران نخبه در کشورهاي هاي رقابتی از بزرگترین موانع براي توسعه ورزشکا علمی ورزش و بهبود فرصت

طی پژوهشی نشان دادند که حمایت مالی، افزایش میزان ) 2010( 3دي بوسچر و همکاران. باشند کوچک می

هاي ورزشی و  هاي علمی در رشته رشد پژوهشالمللی،  هاي ملی و بین در رقابت شرکت ورزشکاران

  . هستند ها ترین عوامل موفقیت ورزش ماز مهحمایت و تضمین شغلی قهرمانان 

توان به سالمت کامل جسمانی،  براي موفقیت در ورزش معیارهاي خاصی مورد نیاز است که از آن جمله می

موفقیت یا . هاي وراثتی، فیزیولوژیکی و زیستی و حرکتی مناسب اشاره کرد روانی و برخورداري از ویژگی

در سطوح مختلف بازي نه تنها در شکست در میادین ورزشی بستگی به عوامل دیگري هم دارد و بازیکنان 

جویی و  هاي ویژه آن ورزش، بلکه در خصوصیات بازي و فاکتورهاي روانی از قبیل حس رقابت مهارت

ترین عوامل موفقیت در  یکی از کلیدي). 1388احمدي و همکاران، (ند ا میل به پیروزي با هم متفاوت

تر آن  ازمانی به ارزیابی عملکرد و نیز با مفهوم جامعاندازها، اهداف و راهبردها، توجه مدیران س تحقق چشم

هاي موفق ورزشی معموال یک ویژگی  تیم). 2009نصیري و همکاران، (یعنی مدیریت عملکرد است 

سازد و آن مدیریت و رهبري موثر، فعال و شایسته  هاي ناموفق متمایز می ها را از تیم برجسته دارند که آن

هدف مدیران و پژوهشگران ورزش این است که بتوانند با ارزیابی ). 1389ن، نژاد و همکارا رمضانی(است

گذاران و مجریان را با موانع و مشکالت  هاي ورزشی، نه تنها سیاست ها و تیم تر عملکرد سازمان دقیق

راد اجرایی، نقاط ضعف و قوت آنها آشنا کنند، بلکه با فراهم آوردن بازخورد، برنامه را در راستاي تحقق اف

   ).1388مرادي، (نگه دارند 

شرقی و سیر نزولی کسب تعداد سهمیه در  هاي استان آذربایجان ها و باشگاه کسب نتایج ضعیف تیم

گیري  گر و تصمیم هاي گذشته ذهن هر تحلیل المللی در چند سال اخیر نسبت به سال هاي ملی و بین رقابت

هاي  مدال کم شدن تعداد. خواند زشکاران استان فرا میهاي دستیابی به موفقیت ور را براي مطالعه زمینه

هاي  ها و باشگاه هاي ورزشی و افت نسبی کسب موفقیت در تیم کسب شده، مشارکت پایین در رشته

                                        
1 Onağ  & Tepeci 
2 Shippi 
3 De Bosscher et al 
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به عنوان یک اي  حرفه قهرمانی و  هاي تیمی و انفرادي موضوعی است که دالیل آن در سطح ورزش ورزش

 هش حاضر به دنبال پاسخ به این سوالولذا پژ. ضرورت دارد ی آنمسئله عمومیت یافته و اهمیت بررس

  :هاست

 کننده در مسابقات لیگ و قهرمانی  هاي شرکت ورزشکاران تیم منابع اثرگذار بر موفقیت وضعیت

   است؟ چگونه کشور

 کننده در مسابقات لیگ و قهرمانی  هاي شرکت ورزشکاران تیم منابع اثرگذار بر موفقیت اولویت

  ند؟ا شرقی کدام ر استان آذربایجاند کشور

 کننده  هاي شرکت ورزشکاران تیم عوامل اثرگذار بر موفقیت براي کاربردي الگوي یک توان می آیا

  داد؟ شرقی ارائه در استان آذربایجان در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور

  شناسی پژوهشروش 

 به بوده و اي مقایسه علی و توصیفی نوع از حاضر پژوهش انجام روش تحقیق، اهداف و موضوع به توجه با

هاي مختلف ورزشی  رشته افراد متخصص در شامل تحقیق، آماري جامعه .انجام گرفته است میدانی صورت

این افراد به . شرقی هستند که امتیاز حضور در مسابقات لیگ یا قهرمانی کشور را دارند در استان آذربایجان

ورزش چه به لحاظ ماهیتی و چه به لحاظ تجربی در شش گروه متخصص طبع اطالع از فرآیند موفقیت در 

استان  یورزش يها أتیه ياعضا این شش گروه شامل. بندي و مورد پیمایش قرار گرفتند و جداگانه تقسیم

اداره  يستاد رانیمدي، آموز ورزش دانش يها انجمن مسئوالنی، مختلف ورزش يها و شهرستان در رشته

ی، ورزش يها باشگاه مسئوالنو  رانیمد، ها ادارات ورزش و جوانان شهرستان رانیو مد کل ورزش و جوانان

 یقهرمان ای گیحضور در مسابقات ل ازیدر استان که امت یمختلف ورزش يها رشته یورزش يها میت انیمرب

فر از ن 30نمونه آماري پژوهش شامل  .ی بودندمختلف ورزش يها نخبه رشته ورزشکارانو  کشور را دارند

نفر متخصص، آگاه و  30بودند و در این مرحله از گروه تفکیک شده در جامعه آماري در مرحله اول  6

نفر از این  155 نیز در مرحله دوم. اي مصاحبه ساختارمند انجام گرفت فعال در ورزش قهرمانی و حرفه

   . انتخاب شدند شده براي پاسخ به پرسشنامه تدوین گیري دردسترس و هدفمند جامعه به روش نمونه

بسته پاسخ که بر اساس  گویه  80ساخته که در مجموع شامل  ها از پرسشنامه محقق براي گردآوري داده

تنظیم شده  )اهمیت بودن عامل بیشترین 9اهمیت بودن عامل و براي  براي کمترین 1( ارزشی 9بندي  درجه

اي، ادبیات و مبانی نظري موضوع  مطالعه کتابخانهبراي تدوین پرسشنامه مناسب ابتدا با . استفاده شد ،بود
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به عنوان گویه  54با ) 1392(پرسشنامه سجادي و همکاران ،مورد بررسی قرار گرفت و در خالل این بررسی

 26هاي ساختارمند، تعداد  ادامه روند بررسی و با توجه به نتایج برگرفته از مصاحبه. قرار گرفت مبناي اصلی

گویه  14گویه جهت بررسی اهمیت منابع انسانی،  20 در این پرسشنامه .مبنا اضافه شدگویه به پرسشنامه 

گویه در  8گویه در اهمیت منابع فناوري،  7گویه در اهمیت منابع مالی،   8در اهمیت منابع مدیریتی، 

 -تماعیگویه در اهمیت منابع اج 10گویه در اهمیت منابع تسهیالتی و در نهایت  13اهمیت منابع مادي، 

 .شرقی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور استفاده شد فرهنگی در موفقیت ورزشکاران استان آذربایجان

روایی . دهندگان بود هاي دموگرافیک پاسخ گویه در ارتباط با ویژگی 7ابتداي پرسشنامه شامل نامه همراه و 

گرفت و روایی محتواي کل پرسشنامه انجام ) 1975( صوري و محتوایی پرسشنامه با استفاده از مدل الوشی

)89/0CVI=(نفر از افراد نمونه با دو روش پایایی  30پایایی ابزار در مطالعه مقدماتی با . آمد به دست، ١

با استفاده از ضریب آلفا  ٣و پایایی درونی) 81/0(برابر با  ٢)ICC(بازآزمون با استفاده از آزمون  -آزمون

تن از   7روایی صوري پرسشنامه نیز توسط  ،همچنین .آمد به دست 84/0ها  خ براي کل گویهکرونبا

 هاي آمار استنباطی با پیش آزمون از .بدنی و علوم ورزشی مورد تأیید قرار گرفت متخصصان تربیت

آزمون  از متغیرها مقایسه کالموگراف اسمینوف، براي آزمون از استفاده طبیعی با توزیع به مربوط هاي فرض

بندي و تعیین بهترین امکان براي  ،  براي اولویتSPSSافزار  والیس در محیط نرم-کروسکال و بیونمیال

در  .استفاده شد  TOPSISهاي ورزشی استانی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور از روش  موفقیت تیم

به عنوان یک  توان گیرند و هر مساله را میمورد ارزیابی قرار می معیار  nگزینه به وسیله  m تاپسیس، روش

لذا منابع اثرگذار در موفقیت  .بعدي در نظر گرفت nنقطه در یک فضاي  mسیستم هندسی شامل 

تا  1(گروه با امتیاز بندي مورد انتظار تاپسیس 6آمده از  به دستها و نتایج  ورزشکاران استان به عنوان گزینه

 .به عنوان معیار مورد تحلیل قرار گرفتند) امتیاز 9

  پژوهشي هایافته

مردان با  ،دهنده پرسشنامه نفر پاسخ 155از میان هاي پژوهش حاکی از آن بود که  تحلیل توصیفی داده

 30تا  20نفر در رده سنی  51 ،در زمینه توزیع سنی. نفر بیشترین درصد را به خود اختصاص دادند 14/67

درصد افراد متاهل  87/63 و لیسانسدرصد  6/42سال، از نظر سطح تحصیلی عمده پاسخ دهندگان با 

                                        
1  Content validity item 
2 Intraclass correlation cofficient 
3 Internal reliability 
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 15تا  11درصد افراد بین  2/23در سطح کشوري بودند و  9/32دارا بودن سابقه قهرمانی  از لحاظ .بودند

درصد از افراد نمونه بطور مشخص در فرآیند  35تقریبا  ،همچنین. سال سابقه فعالیت ورزشی داشتند

درصد از آنان  65استان مشارکت فعال داشتند و هاي ورزشی  اجرایی یک تیم ورزشی زیرنظر یکی از هیئت

  . نمایند هاي باشگاهی فعالیت می در یک باشگاه ورزشی درگیر در لیگ

 پیراموندهندگان  میانگین نظرات پاسخ شود که مشخص می 1 با استفاده از اطالعات ارائه شده در جدول

ها کشور با  اي قهرمانی کشور و لیگ باشگاهه هاي استانی در رقابت وضعیت کل منابع اثرگذار بر موفقیت تیم

این نتیجه نشان . ها از حد وسط باالتر استو نمره آن )P≥ 05/0(دار بوده  معنی) µ=  5(نمره حد وسط 

آوري، مادي، تسهیالتی و  گویان، تمامی منابع انسانی، مدیریتی، مالی، فن دهد که از دیدگاه پاسخ می

  . باشدهاي لیگ و قهرمانی کشور مؤثر می هاي استانی در رقابت فرهنگی بر موفقیت تیم - اجتماعی

  هاي استانی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور وضعیت منابع اثرگذار بر موفقیت تیم بررسی :1جدول

  آماره

  ها مولفه
  داري سطح معنی  آزمون مبنا  شده مبناي مشاهده  تعداد  ها دسته  استاندارد میانگین و انحراف

ع 
ناب

م
رگ

اث
ت

قی
وف

 م
بر

ر 
ذا

  

  898/6 ± 495/1  قهرمانی کشور

5 ≤  21  14/0  

50/0  001/0  5 >  134  86/0  

  155  00/1  

هاي  لیگ باشگاه

  کشور
136/1 ± 67/6  

5 ≤  17  11/0  

50/0  001/0  5 >  138  89/0  

  155  00/1  

  .ستهادار تفاوت معنی داده   P≥ 05/0سطح  *

  

هاي استانی در مسابقات  تیم وضعیت منابع اثرگذار بر موفقیت ها از آزمودنی دیدگاهبراي آزمون تفاوت بین 

 2جدول قسمت اول آمده در  به دستنتایج . والیس استفاده شد - لیگ و قهرمانی کشور از آزمون کروسکال

، تسهیالتی آوري، مادي گویان در اولویت بندي منابع مالی، فن دهد که از دیدگاه شش گروه از پاسخ نشان می

ولی بین منابع انسانی و مدیریتی این تفاوت  ،وجود دارد  ) P≥ 05/0(و اجتماعی فرهنگی تفاوت معناداري 

حاکی از آن است که از دیدگاه شش  2جدول بخش دوم آمده در  به دستدر نهایت نتایج . معنادار نیست

ی و اجتماعی فرهنگی تفاوت گویان در اولویت بندي منابع مالی، مادي، تسهیالت گروه از پاسخ

. آوري این تفاوت معنادار نیست ولی بین منابع انسانی، مدیریتی و فن ،وجود دارد  ) P≥ 05/0(معناداري
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گویان در منابع انسانی، مدیریتی و  بنابراین فرض صفر مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین دیدگاه پاسخ

  . شود آوري تایید می فن

هاي  تیم وضعیت منابع اثرگذار بر موفقیت ها در آزمودنی کروسکال والیس تفاوت بین دیدگاه نتایج آزمون  :2جدول 

  کشور   هاي و لیگ باشگاه استانی در مسابقات قهرمانی

  يسطح معنادار  df  دو یخ  منابع اثرگذار  

ور
ش

 ک
ی

مان
هر

ت ق
قا

ساب
م

  

  239/0  5  755/6  منابع انسانی

  092/0  5  455/9  منابع مدیریتی

  031/0  5  258/12  ع منابع مالیمناب

  007/0  5  068/16  منابع فن آوري

  002/0  5  657/18  منابع مادي

  005/0  5  653/16  منابع تسهیالتی

  019/0  5  456/13  اجتماعی -منابع فرهنگی

اه
شگ

 با
گ

لی
 

ور
ش

 ک
ي

ها
  

  334/0  5  722/5  منابع انسانی

  297/0  5  096/6  منابع مدیریتی

  029/0  5  289/12  منابع منابع مالی

  055/0  5  840/10  منابع فن آوري

  005/0  5  530/16  منابع مادي

  001/0  5  477/28  منابع تسهیالتی

  004/0  5  064/17  اجتماعی -فرهنگیمنابع

  

ابتدا تعداد  تاپسیس، افزار نرم از استفاده ها با ها و باشگاه نهایی منابع اثرگذار در موفقیت تیم بنديرتبه براي

     مورد یارهايو تعداد معاثرگذار بر موفقیت  نوع از منابع شناسایی شده   7مورد نظر که  هايینهگز

د نباشیم ها ها و باشگاه گروه از افراد مطلع و آگاه در زمینه موفقیت ورزشکاران تیم 6 که شامل گیرياندازه

 1 ینرا ب از منابع شناسایی شده اثرگذاریک شده، هر  یینتع یارهايمع يروش برا یندر ا. کنیمیرا انتخاب م

 گیريیمتصم یسماتر یجادا -1در شش گام   یسدر نرم افزار تاپس بنديمراحل رتبه. کنیمیم بنديرتبه 9تا 

آل  تعیین راه حل ایده - 4نرمال شده  یسبه ماتر دهیوزن - 3 یسکردن ماتر یاسمقیب یا سازينرمال  -2

محاسبه نزدیکی به راه حل   -6 یمثبت و منف آلیدهتعیین اندازه فاصله از راه حل ا -5آل منفی  مثبت و ایده

بندي منابع اثرگذار در نتایج رتبه 2و 1نمودار . شودیانجام م هاینهگز بنديرتبه ینچن آل مثبت و منفی هم ایده

 .دهدها را با استفاده از روش تاپسیس نشان میاستان در قهرمانی کشور و لیگ باشگاههاي  موفقیت تیم
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 هاي استان در قهرمانی کشور با استفاده از روش تاپسیس بندي منابع اثرگذار در موفقیت تیمنتایج رتبه :1نمودار 

  

 
  با استفاده از روش تاپسیسهاي باشگاهی  بندي منابع اثرگذار در موفقیت تیمنتایج رتبه :2نمودار 

  

  گیريبحث و نتیجه

هاي قهرمانی و ملی و المللی و ملی در ردههاي بینهاي ورزشی در میادین و عرصه سنجی موفقیت تیم امکان

در  پیگیرانهاندرکاران و مدیران ورزشی  روزي است که دستاز جمله مباحث مهم و ب ،هابنديسایر رده

شرقی پرداخته و  لذا پژوهش حاضر به این مهم در استان آذربایجان. باشندمحقق شدن آن میبراي تالش 

هاي استانی  تیم نتایج پژوهش نشان داد که منابع انسانی بر موفقیت .راهکارهایی براي آن ارائه نموده است

 امونپیر )1388(احمدي و همکاران هاينتایج تحقیق با یافته .دارداثر در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور 

بالی و همچنین برقراري ارتباط خوب با ورزشکاران و میزان سابقه و تجریبات مربی در  ایجاد روحیه سبک

ریزي دقیق، تربیت مربیان و نیروي  برنامه موردهاي تحقیق در یافته. باشدسو میمیزان موفقیت تیم هم

ر زمینه توسعه منابع انسانی متخصص علمی مربیان د يهاي آموزشی، ارتقا انسانی با تجربه، برگزاري دوره

نتایج . باشدسو میهم) 2007(و گابریال ) 1388(احمدي و همکارانهاي هاي ورزشی با یافتهدر موفقیت تیم

اوناق با نتایج تحقیق ورزشکاران  نیدر ب رتیتعصب و غارتباطات درونی بین اعضاي تیم و  پیرامونتحقیق 
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به  میت يکه اعضا شود یحاصل م یزمان تیموفق ،یگروه يها ر ورزشد. باشدسو میهم) 2014 (ی و تپج

، حال آنکه تالش و انگیزه فردي )78: 1990سرپ و همکاران، ( کنند یصورت مؤثر و هماهنگ باهم کار م

تواند اولویت بسیار  هاي استانی براي رسیدن به یک هدف مشترك در بین اعضاي تیم می ورزشکاران تیم

سجادي و  .باشد به هماهنگی موثر در کار با هم و در نتیجه رسیدن به موفقیت می مهمی براي رسیدن

و ممکن  یاجتناب از اشتباهات احتمالنیز استعدادیابی، آموزش و پرورش ورزشکاران و ) 1390(همکاران 

  .اند امل در پیشرفت ورزشی دانستهترین عو را از مهم انیدر جذب ورزشکاران و مرب

هاي استانی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور  تیم بر موفقیت منابع مدیریتی ق حاکی از اثریافته دیگر تحقی

امکانات و تأسیسات موجود در  پیرامون) 1392(مشتاقیان و همکاران هاي نتایج تحقیق با یافته. باشدمی

. باشدسو میهاي ورزشی هم باشگاه و همچنین مدیریت باشگاه در میزان موفقیت وکسب قهرمانی باشگاه

 يتقاضا برا ايبه طور قابل مالحظه یمل هايمیت یکنون تیموفق دادند که نشان )2014( یماتر و پائولوسک

 .باشدسو میهاي پژوهش حاضر همدهد که با یافتهیم شیارا افز یکنون کنانیباز یمشارکت ورزش یفراوان

 يها میها و ت عمکرد سازمان تر قیدق یابیزاست که بتوانند با ار نیو پژوهشگران ورزش ا رانیهدف مد

 آشنا هانقاط ضعف و قوت آن ،ییرا با موانع و مشکالت اجرا انیو مجر گذاران استینه تنها س ،یورزش

همچنین  ).1388 ،يمراد(نگه دارند  اهدافتحقق  راستاي در را برنامه بازخورد، آوردن فراهم با بلکه کنند،

هاي تندنویس نتایج یافته .اي استانی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور اثر دارده تیم منابع مالی بر موفقیت

  سو همدر این مورد ) 1392(مشتاقیان و همکاران و ) 2010(، دي پوسچر و همکاران )1386(و قاسمی 

 ،کیکشورها در المپ هايتیمشکل موفق) 1993(و شوقات  نیتولس افتهی توسعه هیبا توجه به نظر .باشدمی

 نهیو هز) کیتعداد مدال المپ(سود مورد انتظار  نیب یتعادل خاص يبرقرار ازمندیاقتصاد خالص است که ن

بلکه در بسیاري بوده، زا ن ورزش در سطوح قهرمانی همیشه هزینه .است) ورزش یمال نیبه عنوان مثال تأم(

عیب، منابع بالقوه درآمد  ق و بییک برنامه تجاري دقی. از کشورهاي پیشرفته خود یک منبع درآمدزایی است

 آوري بر موفقیت اثرگذاري وضعیت منابع فن مورددر . کند باشگاه و نیز درصد درآمد کلی را تعیین می

، یانگ )1386(ی کشور، نتایج تحقیقات تندنویس و قاسمی هاي استانی در مسابقات لیگ و قهرمان تیم

، ها و باشگاه ها میاستان از ت یورزش هايرسانه تیحما ادر ارتباط ب) 1392(مشتاقیان و همکاران ) 1990(

ورزشکاران به  یدسترسروز و  به يافزارها آنان با نرم یو عمل یو توسعه علم انیمرب یدانش فن يارتقا

 یتوکلهاي یافته ،همچنین. باشدسو میهاي تحقیق حاضر همي خود با یافتهاطالعات به روز و کامل از رقبا

       سوهم قیتحق جیبا نتا یگروه يها و رسانه ونیفدراس ئت،یه یتینقش حما مورددر  )1391(انگوت 
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 تفریحی و آموزشی خبري، متعدد هاينقش ایفاي با تلویزیون، و رادیو ویژه به همگانی هايرسانه. دباشمی

  .تندسیاسی و ورزشی کشورها مؤثر هسرشد اقتصادي، تحول فرهنگی،  اجتماعی، تغییر فراگرد در

هاي استانی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور  تیم دیگر یافته تحقیق نشان داد که منابع مادي بر موفقیت

، ها و باشگاه ها میاسکان و استراحت ورزشکاران ت يوجود مکان مناسب برا پیراموننتایج تحقیق  .تأثیر دارد

به اماکن مجهز و  یدسترسها، ردودر ا تیفیمناسب و با ک هیتغذی، و محل زندگ نیمحل تمر یکینزد

 یدسترس، و مسابقه ناتیمناسب و راحت در محل تمر هايخوابگاه وجودی، مناسب مربوط به رشته ورزش

با نتایج تحقیقات  ناتیمناسب در زمان تمر هیتغذی و مربوط به رشته ورزش یتخصص هايبه باشگاه

 یافته که توسعه بسیار کشورهاي. باشندسو میمه) 2009(1و هایدي و همکاران) 1390(سجادي و همکاران 

که  آموزشی سیستم یک روي بر تواندمی آن هستند، هايزیرساخت و ورزش در هزینه بیشتر صرف به قادر

 ماهر افراد و جوانان آموزش سیستماتیک طور به و نندک تکیه دهدمی را ارائه ورزشی هايفرصت خوبی به

از دیگر اقداماتی است که  ها یمانند آکادم یمرتبط با ورزش قهرمان ينهادها  هتوسعاز طرفی  .را ادامه دهند

منابع تسهیالتی نیز بر  .گیرددر زمینه موفقیت ورزش قهرمانی و باشگاهی در حیطه منابع مادي انجام می

تحقیقات  این یافته با نتایج .هاي استانی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور اثرگذار بوده است تیم موفقیت

و دي بوسچر و همکاران ) 2009(، هایدي و همکاران )1391(، آقایی و توکلی انگوت )1990(یانگ 

 مسئوالن نیو مشارکت ب تعامل، ها با ورزشکاران و باشگاه ها أتیه مسئوالن یمیصم يفضا پیرامون) 2010(

در کنار  انیم مربمداو حضور، ادارات ورزش و جوانان استان رانیو مد یمختلف ورزش هايرشته

هاي ملی و  ، حمایت مالی، افزایش میزان شرکت ورزشکاران در رقابتو کنترل آنان تیورزشکاران و هدا

هاي ورزشی و حمایت و تضمین شغلی قهرمانان و آتیه آنان را  هاي علمی در رشته المللی، رشد پژوهش بین

 تیشناخت از وضع. باشندسو میحقیق حاضر همکه با نتایج ت ها دانستند ین عوامل موفقیت ورزشتر از مهم

داشته  يادیز ییایمزا تواندیهر کشور م یورزش زانریو برنامه مداراناستیس يکشورها برا یعملکرد ورزش

  ).2005فارست و همکاران، (باشد 

مانی هاي استانی در مسابقات لیگ و قهر تیم ز دیگر منابعی است که بر موفقیتافرهنگی  -منابع اجتماعی

اهمیت در ارتباط با ) 2012(و شیپی  )2009(شیلبوري  و سوتیردو يهاافتهیبا  قیتحق جینتا .کشور اثر دارد

نتایج تحقیقات آقایی و  ،همچنین .باشدیسو مهمفرهنگی در تربیت ورزشکاران نخبه -عوامل اجتماعی

                                        
1  Hyde et al 
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هاي گروهی با نتایج  ن و رسانهنقش مربیان، نقش حمایتی هیئت، فدراسیو مورددر ) 1391(توکلی انگوت 

هاي خاص ورزش و سیاست مورددر ) 2014(هاي بروورز و همکاران باشد و با یافتهسو میتحقیق هم

هایی براي رسیدن به موفقیت و حفظ المللی تنیس که  به دنبال راههاي بینعوامل تأثیرگذار بر موفقیت

اد مطلع و آگاه به اولویت حمایت روحی و روانی تاکید افر. باشدسو مینخبگان ورزشی بودند، هم

سازد و  ها از ورزشکاران براي رسیدن به موفقیت رویکرد دیگري را در ورزش قهرمانی مشخص می خانواده

. هاي ورزشکاران است هاي ورزشی در قبال خانواده هیئت مسئوالنآن رویکرد مربوط به وظایف مدیران و 

 ،يماد ،يآور فن ،یمنابع مالبا در ارتباط  متخصصان دگاهیدان داد که بین نتایج آزمون کروسکال والیس نش

وجود ي تفاوت معنادار کشور یقهرمانهاي  سنجی موفقیت در رقابتامکان یفرهنگ - یو اجتماع یالتیتسه

از طرفی بین دیدگاه متخصصان در . نبود تفاوت معنادار نیا یتیریو مد یمنابع انسان نیب یول ،شتدا

 هاي ها در رقابتتیم تیموفق سنجیبر امکان یفرهنگ - ی و اجتماع یالتیتسه ،يماد ،یمنابع مال ياراثرگذ

تفاوت  نیا يآور و فن یتیریمد ،یمنابع انسان نیباما  ،ي وجود داشتتفاوت معنادار کشور يها باشگاه گیل

 یالتیتسه ،يماد ،ینابع مالم ياثرگذاروجود تفاوت معنادار در دیدگاه متخصصان در خصوص . نبود معنادار

فرهنگی  -ی، برگرفته از تفاوت در پیوستار محدوده مالی، مادي، تسهیالتی و اجتماعیفرهنگ –ی و اجتماع

شناختی افراد  هاي جمعیت گی هاي نشأت گرفته از ویژ از دیدگاه افراد جامعه است و ریشه آن به تفاوت

ها متناسب با سبک زندگی و کیفیت  بوده و توجیه شناختی آنمنابع عام  ومنابع ذکر شده جز. باشد نمونه می

رود و سرمایه اصلی یک سازمان به شمار می ومنابع انسانی جز. زندگی اجتماعی افراد متفاوت است

ات موجود در اساس و وجود یمدیریت نیروي انسانی و امکانات و تجهیزات و سرمایه یک سازمان از بدیه

کننده در میزان  بع انساتی و مدیریتی از جمله منابع زیربنایی، اساسی و تعیینلذا  منا. یک سازمان است

بنابراین عدم وجود تفاوت . شودموفقیت یک سازمان ورزشی و یا تیم یا باشگاه ورزشی محسوب می

دهندگان این پیمایش  هاي کشور بین پاسخ معنادار هم در منابع اثرگذار ورزش قهرمانی و هم لیگ باشگاه

در روند ی از آن است که همه متخصصان و افراد خبره و آگاه به اهمیت منابع انسانی و مدیریتی حاک

 .یک سیستم ورزشی اذعان دارند و اختالفی در دیدگاه آنان وجود ندارد موفقیت یک سازمان به خصوص

قابلیتی  ،همچنین مرتبط بودن ظرفیت منابع انسانی و مدیریتی با بکارگیري فناوري بروز و مناسب

اي هماهنگ و منسجم  و تالش براي سازماندهی مجموعه استانکارناپذیر در فرآیند دستیابی به موفقیت 

  .شود الزمه رسیدن به موفقیت قلمداد می
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براي رسیدن به بهترین تصمیم در وضعیت موجود ورزش قهرمانی و باشگاهی استان باید از یک ابزار و 

داشته  ها در پی ها و باشگاه تصمیم مقتضی را براي پیشبرد فرآیند موفقیت تیم تواند تر که می افزار مطمئن نرم

براي تعیین باالترین اولویت ) تاپسیس(گیري مدیران افزار تصمیم لذا در ادامه از نرم. کرداستفاده باشد، 

رمانی کشور هاي قه تصمیم استفاده شد که باالترین اولویت منابع اثرگذار در موفقیت ورزشکاران در رقابت

بندي در  این اولویت. بوده است "تسهیالتی"و کمترین اولویت مربوط به منابع  "مدیریتی"مربوط به منابع 

و کمترین  "مدیریتی"ها کشور بدین صورت بود که باالترین اولویت مربوط به منابع  هاي لیگ باشگاه رقابت

 مورددر ) 1392(با تحقیق سجادي و همکاران این یافته . بوده است "مالی"اولویت نیز مربوط به منابع 

اما در  ،باشدسو میگوانجو هم 2010هاي آسیایی  عوامل مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازي

-بود؛ به طوري ) 1392(سو با تحقیق سجادي و همکاران بندي منابع اثرگذار نتایج تحقیق ناهماولویت مورد

آوري، تسهیالتی، مالی، انسانی  ار عاملی، بیشترین اهمیت و پس از آن عوامل فنکه منابع مادي با بیشترین ب

هاي استانی در مسابقات قهرمانی  براي موفقیت ورزشکاران تیم. و منابع مدیریتی کمترین اهمیت را نشان داد

ت که در نهایت اي اس این نظر و خواسته. ها نیاز به منابع مدیریتی در اولویت اول قرار دارد و لیگ باشگاه

تفسیر این . ها و باشگاه و در نهایت ورزشکاران دارند سازي تیم خود افراد درگیر در فرآیند آمادگی و آماده

بندي اثرگذاري در موفقیت ورزش قهرمانی اولویت پایینی کسب  موضوع که چرا منابع تسهیالتی در اولویت

اي پشتیبان در مسیر  منابع تسهیالتی زمینه. رمانی استکننده در ورزش قه نموده، حاکی از انگیزه افراد شرکت

باشند و در بسیاري از موارد موفقیت  هاي ورزشی براي رسیدن به موفقیت می هاي ورزشکاران رشته تالش

محقق شده در اثر پشتیبانی تسهیالتی به صورت کامال شخصی بوده و خانواده ورزشکاران تا مرحله تثبیت 

لذا پایین بودن اولویت . نمایند کننده را فراهم می هاي تسهیل ار خود تمامی هزینهجایگاه قهرمانی ورزشک

ورزشکاران مطابق با هرم پیشرفت ورزشی باید خود . تواند گواه این مصداق ضمنی باشد منابع تسهیالتی می

جایگاه  حال آنکه ظرفیت. هاي خود را به اثبات برسانند و توانایی ایندرا در ورزش قهرمانی مطرح نم

  . تر و افراد درگیر در آن بیشتر است اي و باشگاهی وسیع قهرمانی براي ورزشکاران نسبت به ورزش حرفه
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The study was to investigate the feasibility of successful sports teams of East 
Azerbaijan in the league and the championship competitions. The method of 
study was descriptive and causal-comparative and has been done survey way. 
The Statistical population included individuals specializing in different sports in 
the province that have points of presence in the league or country 
championship. The research sample consisted 155 people were selected from 
this population by sampling available and purposeful. For gathering the data, 
the researcher made questionnaires of "Effective Resource of Sports provincial 
Team's Success in the Competition championship and country League" was 
used. Face and content validity of the questionnaire was done based on Lushi 
model (1975) and content validity of the questionnaire was obtained (CVI = 
0.89). Reliability was determined in a pilot study on 30 subjects’ sample (0.81) 
and the internal reliability for 0.84 total items. We used K-s test with 
assumptions of normal distribution, to compare variables from Binomial test 
and Kruskal-Wallis. SPSS software also was used for prioritization and 
determine the best factors to success of sport teams by TOPSIS method. The 
results showed that the average respondent comments was significant on the 
situation of human resources, management, financial, technology, financial, and 
socio-cultural facilities effect on the success of the provincial teams in the 
Championship and League Club. The TOPSIS results showed that socio-
cultural, managerial and material resources ranked first to third resource 
influences on the success of the provincial teams in the country Championship 
and human resources, financial, technology and facilities have fourth to seventh 
ranks. Thus, paying attention to the effective resources of teams and clubs 
provide success; consultation and cooperation of coaches, officials and athletes 
would achieve the success goals. 

Key words: Feasibility, Success, Athletes, Sports Teams, Country 
Championships, League Clubs and East Azerbaijan Province 

  

  


