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هاي ورزشی مستعد استان گلستان در یک شناسایی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته ،هدف از تحقیق حاضر

نفـر   180(جامعه آماري شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان گلسـتان  . دهه اخیر بود

و همچنـین  ) موفقیـت و افـول را پرکردنـد    و هر دو پرسشـنامه شدند نفر انتخاب  118که طبق جدول مورگان 

نفر براي قسمت موفقیـت و   48(هاي ورزشی مستعد مورد آزمون اران رشتهها، مربیان و ورزشک ن هیئتمسئوال

بنابراین نمونه آماري تحقیـق  . بودند) هاي مربوطه را پرکردندنفر براي قسمت افول که همگی آنها پرسشنامه 28

یت و براي شناسایی عوامل موثر بر موفق. نفر براي بخش افول بودند 146نفر براي بخش موفقیت و  166شامل 

 نیـروي  و مربیـان  هـاي توسـعه  ها شـامل مولفـه  این پرشسنامه. هاي محقق ساخته استفاده شدافول از پرسشنامه

 اردوهاي و مسابقات ورزشکاران، پرورش و آموزش و انسانی، استعدادیابی از منابع حمایت و انسانی، انگیزش

روایی . ارتباطات بودند و و هماهنگیمالی  امور و افزاري، بودجهسخت ورزشی، راهکارهاي مدیریتی، تجهیزات

وسیله فرمول آلفاي کرونباخ بررسی و ضـریب آنهـا   ن امر تایید و پایایی آنها بهاها توسط متخصصاین پرسشنامه

و هماهنگی و ارتباطـات مهمتـرین    هاي بودجه و امورمالینتایج نشان داد که مولفه. به دست آمد 80/0باالتر از 

                                                           
١
 )نویسنده مسئول(آبادکتول، ایرانکتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آبادورزشی، واحد علیبدنی و علومگروه تربیتاستادیار،   

 E-mail: S.ghorbani@aliabadiau.ac.ir 
  بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایرانگروه تربیتاستادیار،  ٢

  اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان، گرگان، ایران٣ 

٤
  عالمه طباطبائی، تهران، ایراندانشجوي دکتري مدیریت ورزشی، دانشگاه 

  



٢ 
 

، توسعه مربیان و نیروي انسـانی و اسـتعدادیابی و   به عالوه. هاي ورزشی بودندبر موفقیت رشتههاي موثر مولفه

 هـاي فنـی  درکنـار زمینـه  . هاي ورزشی بودندآموزش و پرورش ورزشکاران مهمترین عوامل موثر بر افول رشته

عنوان عوامل تاثیرگذار بر ند بهتوانو استعدادیابی نیز می هاي منابع مالی، نیروي انسانیاي ضروري، مولفهحرفهو

  . هاي ورزشی معرفی شوندموفقیت و افول رشته

  

  استان گلستان و هاي ورزشی مستعدموفقیت، افول، رشته :واژگان کلیدي
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  مقدمه

کشـورها   اجتماعی فرهنگی و صادي،براي توسعه سیاسی، اقتمهم  ابزاریک ورزش به عنوان  نشدامروزه فراگیر

 اسـت  اد و جوامع در سراسر جهان گردیدهناپذیري از زندگی بسیاري از افرتبدیل به جزء جداییو  مطرح است

 افـراد  در کردنورزش براي زیادي هايانگیزه تواندمی که ورزش ابعاد از یکی. )1392آقایی و توکلی انگوت، (

       و ملـی  بـزرگ  ورزشی رویدادهاي در مدال کسب. است قهرمانی ورزش ،کند ایجاد جوانان ویژهبه جامعه

 یـک  اجتمـاعی  فرهنگـی و  اقتصـادي،  شرایط واندتمی دارد قرار مردم از بسیاري توجه کانون در که المللی بین

ي ورزشـی  سازمان هـا  همین دلیل، مدیران ورزشی در به .دهدقرار تأثیر تحت را منطقه جغرافیایی یا یک کشور

سـازي  هزشکاران استانی و ملی را بـا آمـاد  ریزي دقیق و استراتژیک وربا برنامه دارند تاکشورهاي مختلف سعی 

دي ( نماینـد  تضـمین  بـزرگ  رویـدادهاي  در را آنهـا  موفقیـت المللی اعزام کنند تـا  ملی و بین مسابقاتبهینه به 

شی به تعـداد  زموفقیت مطلق ور. موفقیت ورزشی به صورت مطلق و نسبی قابل تعریف است ).2008، 1بوسچر

که موفقیت نسبی  حالیکند، درمسابقات المپیک یا جهانی کسب می شود که یک کشور دریی اطالق میمدال ها

بوسـچر،  دي(شـود  ه جمعیت و ثروت یـک کشـور اطـالق مـی    ي کسب شده با توجه بمدال هابه نسبت تعداد 

2007.(    

 کشور آن به ايویژه و شخصیت هویت ،المپیکجهانی و  يبازي ها در موفقیت ویژهبه و المللیبین هايموفقیت

 گیران در کشورهاي مختلـف تصمیم رو،ازاین .آورد وجوده ب کشورهارا در  توسعه هايتواند زمینهمی دهد ومی

 بط بـا تنهادهـاي مـر   گسـترش نوبه خود بـه  دهند که بهورزش قهرمانی انجام میدر  زیاديمالی  گذاريسرمایه

هاي زمینهیکی از  ).1393، ، سجادي، محمودي، و ساعتچیانقهفرخیعلی دوست( شودمی منجر قهرمانی ورزش

ارزیـابی عملکـرد آن   توانـد  ي ورزشی میسازمان هادر سازان و تصمیمبراي مدیران مطالعاتی و تحقیقاتی مهم 

ي مهم ملی و رویدادهادر قهرمانان ورزشی و ورزشی  يهاو یا افول احتمالی رشته کسب موفقیتدر  سازمان ها

ي آتی کمک سال هاریزي راهبردي مدیران ورزشی براي تواند به برنامهعوامل می شناسایی این. المللی باشدبین

هاي ي ورزشی یکی از مولفهسازمان هادر هاي درونی و بیرونی در محیطارزیابی عملکرد  ،در واقع. شایانی کند

مان را مشخص نماید قاط ضعف و قوت آن سازطور بالقوه نواند بهتمیشود که بسیار مهم مدیریتی محسوب می
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شـده، تعـدیل و یـا تغییـر آن     تعیـین ادامـه اسـتراتژي از پـیش   گیري مدیران مبنی بر تصمیمتواند به و متعاقباً می

  ).  1392میرفخرالدینی، پیمانفر، خطیبی عقدا، و علیمحمدي، (شود منجر

  بــه  منجــر سیاســت ورزشعوامــل "رویکــرد ) 2006( 1و بینقــام شــیبلی بوتنبــورگ،نــوپ، وانبوســچر، ديدي

زشـی  تواننـد بـر موفقیـت ور   کردند که عواملی را که می را مطرح ")2SPLISS(المللی ورزشی هاي بینموفقیت

کنتـرل  عوامل موثر بـر موفقیـت ورزشـی تحـت     از برخی ،بر طبق این رویکرد .کندمعرفی می ،تاثیرگذار باشند

ـ SPLISSبر طبق رویکـرد  . ندباشکنترل مدیران ورزشی میاز آنها نیز تحت برخیسیاستمداران و  ه عامـل بـر   ، ن

حمایت مالی، رویکرد یکپارچه به توسـعه، مشـارکت، اسـتعدادیابی،    گذارند که شامل موفقیت ورزشی تاثیر می

تحقیقـات  و  المللیهاي ملی و بین مربیان، رقابتت از توسعه و حمایحمایت از ورزشکاران، امکانات تمرینی، 

عـدم   پس از طرح این رویکرد، تحقیقات زیادي به بررسی نقش این عوامـل در موفقیـت و یـا    .باشندعلمی می

      .پرداختندهاي ورزشی در کشورهاي مختلف دنیا موفقیت رشته

کشـور را   در شش نخبه ورزشکاران پرورش و آموزش هايبرنامه و ها سیاست )2009(و همکاران  بوسچر دي

 بـراي  شرایط کردنفراهم مالی، منابع ساختار ورزش، سازماندهیعوامل  در این تحقیق. مورد بررسی قرار دادند

 ورزشـی،  دوران از بعد و قبل در از ورزشکاران حمایت استعدادها، پرورش و شناسایی همه افراد، کردنورزش

 انجـام  و تـدارکاتی  هـاي رقابـت  مربیـان، برگـزاري   دانـش  ارتقاي و توسعه مناسب، تمرینی کردن شرایطفراهم

 شـرایط  ورزشـکاران،  از حمایت مالی، داد که منابعنتایج نشان. گرفتمورد بررسی قرارمناسب  علمی تحقیقات

) 2009( 3شـیلبوري  و ساتیرادو. است نخبه ورزشکاران توسعۀ در اصلی عوامل از دانش مربیان توسعۀ و تمرینی

نخبـه مـورد بررسـی     ورزشـکاران  پـرورش  چگونگی ارتباط با در استرالیا را در با ورزش مرتبط سازمان 35نیز 

 هـاي  اسـتفاده از روش  و کـالن  سطح فرهنگی در اقتصادي، نتایج این تحقیق نشان از اهمیت عوامل. دادندقرار

نیز به بررسی عوامل سیاسی و اجتماعی که بـر موفقیـت   ) 2012( 4شیپی. دارد نخبه ورزشکاران تربیت در علمی

گذاري اندك پرداخت و دریافت که سرمایه ،گذاردتاثیر می) د قبرسنمان(ورزش قهرمانی در کشورهاي کوچک 

هـاي رقـابتی از    هاي ورزشی، توسعه مربیـان، توسـعه علمـی ورزش و بهبـود فرصـت     براي توسعه زیرساخت
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) 2013( 1واتون -سرهاتی و پوالن. باشندمی اي کوچکي توسعه ورزشکاران نخبه در کشورهبزرگترین موانع برا

نتـایج ایـن تحقیـق    . المللی ورزشی در مناطق مختلف اروپا پرداختنـد بررسی عوامل موثر بر موفقیت بین نیز به

در عوامـل مهـم    و ارتباطـات  یهمـاهنگ و  ي، همکـار یانسـان  عوامل نیـروي  ،یفن عواملعالوه بر نشان داد که 

نیز به بررسی عوامـل مـوثر بـر عـدم موفقیـت      ) 2017( 2راموس. شوندالمللی ورزشی محسوب میموفقیت بین

ورزشکار شرکت کننده در ایـن   83. ت قهرمانی جنوب شرق آسیا پرداختورزشکاران کشور فیلیپین در مسابقا

شـکاران در  زمهم در عدم موفقیت ایـن ور  را به عنوان عوامل SPLISSتحقیق تمامی عوامل مطرح شده در مدل 

داري بین ایـن عوامـل و عـدم    ستگی معنینتایج این تحقیق نشان داد که همب همچنین. کردند بیاناین مسابقات 

 مـدل  گیـري کـرد کـه زمـانی کـه عوامـل      نتیجـه ) 2017(راموس . داردموفقیت ورزشکاران در مسابقات وجود 

SPLISS المللی ورزشی داشتموفقیت بینانتظاري براي توان نمی ،در سطح مطلوبی نیستند .  

) 1374( آرمنـد  اکبـري . انـد مل موثر بر موفقیت ورزشـی پرداختـه  در ایران نیز تحقیقات مختلفی به بررسی عوا

 همچنین و تنیس رشته تأسیسات و امکانات بودجه، کمبود را تنیس رشتۀ در پیشرفت عدم و رکود علل مهمترین

 برگـزاري ) 1379( سـجادي  در زمینـه ورزش قهرمـانی در ایـران،   . کـرد بیان انسانی متخصص عمناب نبودنکافی

 در پزشکی کادر و مشاوران علمی از گیريبهره مربیان، عدم شغلی امنیت عدم سنتی، روش به و ناکافی اردوهاي

    عنـوان فنـی را بـه   مشکالتوجود  و فدراسیون فوتبال تدارك و سازماندهی ریزي،برنامه در اشکال تیم، کنار

-1998(سـال   20ی طی هاي فوتبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیایتیم ناکامی عوامل ترینمهم

. هاي پیشرفت ورزش قهرمانی در رشته ژیمناستیک پرداختبه بررسی راه) 1384(قاسمی . کردشناسایی) 1978

طح دانش علمی و فنـی مربیـان، کنتـرل و نظـارت بـر فعالیـت مربیـان،        ارتقاي سنتایج این تحقیق نشان داد که 

ژیمناستیک و تجهیز  تخصصیهاي و تخصصی، افزایش تاسیسات و سالن استعدادیابی نوآموزان به روش علمی

تـرین عوامـل در پیشـرفت بعـد قهرمـانی ورزش      مهـم  ،امکانات تخصصی و کمـک آموزشـی   ها بهکامل سالن

هـا و راهکارهـاي   بـه بررسـی اولویـت   ) 1393(همکـاران   قهفرخی وعلی دوست. باشدمیدر ایران ژیمناستیک 

 ریـزي برنامه مربیان، هايبر فعالیت و نظارت توسعه ورزش قهرمانی رشته جودو پرداختند و دریافتند که کنترل

جودو  قهرمانی ورزش بلندمدت از مهمترین عوامل پیشرفت اردوهاي برگزاري و ورزشی فدراسیون تقویم مدون
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 که انسانی منابع مربوط به عوامل) 2012(و افخمی  زادهمشتاقیان، اعتباریان، نمازي. ندصاحبنظران بوداز دیدگاه 

این تحقیـق  نتایج . دادندتاثیر داشتند را مورد بررسی قرار پکن 2008المپیک  مسابقات در ایران ورزش ناکامی بر

 و مربیـان  کارگیريه عدم ب) شامل مدیران، کارشناسان و ورزشکاران(دهندگان از پاسخدرصد  5/30داد که نشان

درصـد   5/24همچنـین،  . کردنـد پکـن معرفـی   ترین دلیل ناکامی در المپیـک اصلی را به عنوان شایسته فنی کادر

 4 ،کشـتی  بخصـوص  فدراسیون هـا درصد ناکارآمدي  8، ورزشی بودن مدیرانغیردرصد  14مدیریت ناکارآمد، 

 تعامـل  هم عدم درصد 1  و نهایتا ،ورزشی بودن مدیرانغیر درصد 2شغله بودن بسیاري از مدیران، درصد چند

شـعبانی و  سیف پنـاهی  . کردند انتخابرا به عنوان عوامل مرثر بر ناکامی در المپیک پکن ن امتخصص با مدیران

ربیان، امکانات و تجهیزات، پایه، منابع مالی، مي تیم هاه عواملی مانند استعدادیابی، نیز ب) 2017(حاجی حسنی 

  . کردند ي ملی ایران اشارهتیم ها يیتی براي موفقیت و ارتقاو ثبات مدیر هاي ورزشیرقابت

ی ورزش ي ورزشی در استان گلسـتان و در راس آنهـا اداره کـل ورزش و جوانـان بـه عنـوان متـول       سازمان ها

. انـد هـاي مـوثري برداشـته    رمانی کشور گـام راستاي اهداف کالن ورزش قهکنون در قهرمانی، از بدو تاسیس تا

دي و تیمـی از  انفـرا ورزشی هاي نسلی از قهرمانان ورزشی در رشته ظهور ،ها و اقداماتریزيحاصل این برنامه

شـطرنج،  میز، دوومیـدانی،  رويتاکرا، بوکس، کشتی، تنیسساحلی، بسکتبال، قایقرانی، سپکجمله کبدي، والیبال

هـاي  هـا بـه عنـوان رشـته    این رشته ،و جوانان طبق اعالن وزارت ورزش. کاراته بود تون، فوتبال ووالیبال، بدمین

 يهامیناکاو همچنین ها موفقیت شاهدي اخیر سال هادر طی . اندستعد در استان گلستان شناخته شدهورزشی م

هاي زیادي حساسیت ایم کهدهالمللی بوعرصه ملی و بینهاي مذکور در انان ورزشی استان گلستان در رشتهقهرم

 و شــیورز نمسئوال و دممر راتنتظاا که سدرمــی نظر به .ستا دهکر دیجاااســتان  ورزش نمسئوال بین دررا 

لـی  لملابینملـی و   یندمیا در قهرمانـان ورزشـی اسـتان    بیشتر يهاموفقیـت  رستااخو و یافته نیوفز شیورزغیر

است، ایـن موفقیـت بـه     شده حاصل بمطلو جهنتی نماز هراز طرف دیگر،  .هستند) المپیک آسیایی، جهانی و(

 بیمر ،هارقابت درهمچنین در زمان شکست  .است نشده ا مشاهدههت مقطعی بوده و تداومی در موفقیتصور

سـال  در طـی  این چـالش   .است شدهند ربرخواي یشهرو  ساسیراطوبه تمشکال با و هشدتعویض سرپرست و

زیاد از ورزش قهرمـانی   راتنتظاا وجود با بوده که آیا مطرحبراي مدیران ارشد ورزش استان ي اخیر همواره ها

هاي مداوم و جلـوگیري از  براي مشاهده موفقیت مناسب زمینه دنکرهمافر راهکارهایی جهت ،در استان گلستان

  ؟ستاارائه شده قهرمانی ورزشها در ناکامی
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 استان گلسـتان، ضـروري بـه   هاي بالقوه ورزش قهرمانی در به نکات ذکرشده و با درنظرگرفتن ظرفیت با توجه

هاي مستعد اسـتان گلسـتان   ورزش بر موفقیت و شکست موثرجهت شناسایی عوامل  تحقیقاتیرسد که نظر می

هـاي  دسـته از رشـته   جهت بهبـود شـرایط آن  راهکارهاي مناسبی گیرد و درنهایت  ي اخیر انجامسال هادر طی 

انـد،  هایی که دچـار افـول شـده   اند و همچنین رشتههایی را کسب کردهي گذشته موفقیتسال هاورزشی که در 

هاي ورزشی وامل موثر بر موفقیت و افول رشتهاست تا به بررسی عبنابراین، پژوهش حاضر درصدد . شود ارائه

در تحقیـق حاضـر موفقیـت و     .بپردازد )1394الی  1384ي سال هابین (اخیر  مستعد استان گلستان در یک دهه

-عواملی از قبیل کسب مدال، حضور در لیـگ پیشرفت یا پسرفت در هاي ورزشی مستعد با توجه به ل رشتهافو

مربیان شاخص تعریـف  و ي ملی، وضعیت ورزش بانوان، مدارس پایه، تیم هاهاي کشوري، حضور بازیکن در 

    .شودمی

  شناسی پژوهش روش

         بـه اسـاس اطالعـات   بر. گرفـت انجـام  میـدانی  روش بـه  که بود پیمایشی -توصیفی از نوع حاضر تحقیق روش

هاي ورزشی مستعد استان گلستان رزش و جوانان استان گلستان، رشتهکارشناسان آمار اداره کل و آمده از دست

ل، فوتبـال،  هـاي دوومیـدانی، والیبـال، بسـکتبا    شامل رشـته اند رزش و جوانان معرفی شدهوزارت و وسیلهبهکه 

ي، هاکی، هندبال، ووشـو و  میز، شطرنج، قایقرانی، کبدرويتاکرا، بدمینتون، کاراته، تنیسفوتسال، فوتوالی، سپک

بررسی پرسشنامه یک استفاده از  باهاي ورزشی نامبرده در یک دهه اخیر موفقیت یا افول رشته .باشندکشتی می

هاي کشـوري، حضـور بازیکنـان اسـتان در تـیم ملـی،        کسب مدال، حضور در لیگ مولفههشت شد که شامل 

اي و هـاي حرفـه  وضعیت ورزش بانوان، مدارس پایه، مربیان تخصصی و شاخص، حضور بازیکنان در باشـگاه 

بـه  به صورت حضوري  نفر 11شامل  نامبردههاي ورزشی هیئت مسئوالن. بود عمومیت رشته ورزشی در استان

    آمـده   دسـت  بـه نتـایج بـه    توجه با. است خالصه شده 1در جدول  این بررسینتایج . این سواالت پاسخ دادند

رزشـی مسـتعد کـه    هـاي و عنوان رشتهالیبال، قایقرانی و دوومیدانی بهمیز، ورويهاي ورزشی کبدي، تنیسرشته

اند، هاي ورزشی مستعد که دچار افول شدهو بدمینتون به عنوان رشته فوتبالهاي اند و رشتهداراي موفقیت بوده

    .انتخاب شدند
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  هاي ورزشی مستعد استان گلستانارزیابی موفقیت یا افول رشته :1جدول 

  مدال  رشته ورزشی
 حضور در لیگ

  هاي کشوري

حضور بازیکن 

  در تیم ملی

وضعیت 

  ورزش بانوان

مدارس 

  پایه

مربیان 

  شاخص

بازیکن در حضور 

  هاي حرفه اي باشگاه

عمومیت رشته 

  ورزشی

  کمتر  بیشتر  کمتر  بیشتر  -  بیشتر  بیشتر  بیشتر  دوومیدانی

  بیشتر  بیشتر  -  بیشتر  بهتر  کمتر  بیشتر  کمتر  والیبال

  بیشتر  -  بیشتر  بیشتر  بهتر  کمتر  -  کمتر  بسکتبال

  کمتر  کمتر  کمتر  بیشتر  بهتر  بیشتر  کمتر  کمتر  فوتبال

  -  بیشتر  -  -  -  بیشتر  بیشتر  بیشتر  سپک تاکرا

  کمتر  کمتر  بیشتر  بیشتر  کمتر  کمتر  -  کمتر  بدمینتون

  -  بیشتر  کمتر  کمتر  -  -  بیشتر  بیشتر  کاراته

  -  بیشتر  -  بیشتر  بهتر  بیشتر  بیشتر  بیشتر  تنیس روي میز

  بیشتر  بیشتر  بیشتر  بیشتر  بهتر  بیشتر  بیشتر  بیشتر  کبدي

  -  -  -  -  -  کمتر  بیشتر  کمتر  کشتی

  بیشتر  بیشتر  بیشتر  بیشتر  -  بیشتر  بیشتر  بیشتر  قایقرانی
  

وسـت  علـی د گرفتـه از پرسشـنامه   و بر SPLISSبر اساس مـدل  ، هاي موفق و افول کردهپس از شناسایی رشته

موفقیـت و افـول   موثر بـر  هاي عوامل و براساس نظر متخصصان رشته، پرسشنامه) 1393(قهفرخی و همکاران 

براي هر دو پرسشنامه، قسمت اول شامل اطالعات جمعیت شناختی بود که شامل جنسـیت، سـن،   . شدطراحی 

بخش دوم شامل سواالت اختصاصی براي سنجش موفقیت و یـا  . سمت، سابقه مدیریتی، و مدرك تحصیلی بود

مولفـه   8کـه   بـود سـوال   44هاي موفقیت و افول به طور یکسان شـامل  سواالت مربوط به پرسشنامه. ل بودافو

یابی و آموزش و ، استعداد)هگوی 7(، انگیزش و حمایت از منابع انسانی )گویه 7(توسعه مربیان و نیروي انسانی 

، )گویـه  7(ي مـدیریتی  ، راهکارهـا )گویـه  6(، مسـابقات و اردوهـاي ورزشـی    )گویـه  6(پرورش ورزشکاران 

را مـورد  ) گویـه  6(همـاهنگی و ارتباطـات   و ، )گویـه  2(، بودجه و امور مالی )گویه 3(افزاري تجهیزات سخت

سواالت مربوط به پرسشنامه موفقیت بـه صـورت جمـالت مثبـت و سـواالت مربـوط بـه        . دادارزیابی قرار می

عامل زیر : بودبراي هرگزینه این عبارت شده مطرحسوال . اندفول به صورت جمالت منفی بیان شدهپرسشنامه ا

پرسشـنامه حاضـر از   . اسـت  مستعد در یک دهه اخیر موثر بـوده  ورزشی هايافول رشته/تا چه حد در موفقیت

هـا اسـتفاده    هاي آزمـودنی  سخبراي ارزیابی پا) 5(تا خیلی زیاد ) 1(ارزشی لیکرت با دامنه خیلی کم  5مقیاس 
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شد هاي ورزشی منتخب توضیح داده مربیان و ورزشکاران رشته ، مدیران،هئیت هابراي روسا و کارکنان . کندمی

     .افول رشته ورزشی شما طراحی شده است/که این پرسشنامه براي موفقیت

، )نفـر  180شـامل  ( جامعه آماري تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان اسـتان گلسـتان  

نمونـه  . هاي ورزشی مسـتعد اسـتان گلسـتان بـود    ها، مدیران، مربیان و ورزشکاران رشته روسا و کارکنان هیئت

، مدیران، مربیان هئیت هاانان استان، روسا و کارکنان شامل مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوآماري تحقیق 

بـراي  . که در زیر به تفکیـک شـرح داده شـده اسـت     دشونمی هاي ورزشی مربوطرشتهاي حرفهو ورزشکاران 

این تعـداد  (رات ورزش و جوانان استان گلستان مدیران و کارکنان ادانفر از  118تعداد سنجش عوامل موفقیت، 

روسـا  از نفر  48و تعداد  )عضو این ادارات به طور تصادفی انتخاب شدند 180بر اساس جدول مورگان از بین 

 تنیس روي میز، والیبال، قـایقرانی و هاي ورزشی کبدي، مربیان و ورزشکاران رشته ، مدیران،هئیت هاو کارکنان 

 آزمودنی هاي بخش موفقیت شامل در مجمـوع  ،بنابراین. پرسشنامه موفقیت را کامل کردند کهبودند  دوومیدانی

ایـن  (نفر از مدیران و کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان گلستان  118در بخش افول، تعداد . نفر بودند 166

 ، مـدیران، هئیـت هـا  ن کارکنـا روسا و نفر از  28تعداد  و) افراد هر دو پرسشنامه موفقیت و افول را کامل کردند

در بنـابراین،  . پرسشنامه افول را کامل کردند بودند کهفوتبال و بدمینتون  هاي ورزشیمربیان و ورزشکاران رشته

  . کردندکامل را پرسشنامه افول نفر  146  مجموع

  تجزیه و تحلیل آماري

. گردیداستفاده  معیار انحراف و میانگین فراوانی، مانند توصیفی آمار يشاخص ها ازها تحلیل داده و تجزیه براي

در . بهـره گیـري شـد   بندي عوامل موثر بر موفقیت و افول رتبهبه منظور  اي فریدمنآزمون رتبهآماري  روشاز 

  . استفاده شد 22نسخه   SPSSاز نرم افزار   تجزیه و تحلیل آماريپژوهش حاضر براي انجام 

  ي پژوهشهایافته

مـردان در   درصد 57(مردان بودند  آزمودنی هابیشتر  که داد نشان آماري هاينمونه به مربوط توصیفی هايیافته

 ). زنـان بـراي گـروه افـول     درصـد  44مردان در برابـر   درصد 56زنان براي گروه موفقیت و  درصد 43مقابل 

سال به ترتیب براي مردان و زنان و بـراي   40و  46گروه موفقیت براي   تحقیق این در آزمودنی ها سن میانگین
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 بیشـتر کننـده  میزان تحصیالت افـراد مشـارکت   .بودبه ترتیب براي مردان و زنان سال  41سال و  43 گروه افول

  .آمده است 2ي تحقیق در جدول آزمودنی هاآمار مربوط به سمت . و باالتر بودکارشناسی 

  هاآزمودنی مربوط به سمت  آمار :2جدول 

  درصد فراوانی  تعداد  سمت

  افول  موفقیت  افول  موفقیت  

  %2  %1  3  3  معاون اداره

  %3  %3  5  5  رئیس اداره

  %75  %67  110  110  کارشناس

  %4  %6  5  11  مربی

  %10  %14  15  23  ورزشکار

  %6  %9  8  14  مسئول هیئت
  

  . آمده است 2و  1ي نمودارهاو همچنین  3جدول در  اي فریدمنآزمون رتبهنتایج 

  تحقیق مورد هايها و گویهنتایج آزمون رتبه بندي مولفه :3جدول 

  )افول( رتبه  )موفقیت( رتبه  گویه

  98/4  10/3  توسعه مربیان و نیروي انسانی: مولفه اول

35/4  فنی مربیان پایین دانش علمی و/باالسطح . 1  66/3  

57/4   نامفقدان مربی صاحب/وجود. 2  03/4  

35/4    هاي مربیاننامناسب بر فعالیت/مناسبنظارت  کنترل و. 3  32/3  

64/2   فقدان کارشناس تغذیه براي ورزشکاران/وجود. 4  31/4  

14/4   فقدان مربی بدنساز براي ورزشکاران/وجود. 5  51/4  

47/3   فقدان روانشناس براي ورزشکاران/وجود. 6  59/4  

48/4  تربیت بدنی وعلوم ورزشیتحصیلکرده رشته  متخصص و فقدان افراد/وجود. 7  58/3  

  44/4  57/3  انگیزش و حمایت از منابع انسانی: مولفه دوم

18/4  نامناسب از مربیان/مناسبحمایت مالی . 1  36/3  

38/4  غیرنقدي پاداش تقدیرنامه ونامناسب از مربیان نظیر/مناسبحمایت معنوي . 2  43/3  

31/4  نقدي پاداش ورزشکاران نظیرحقوق ماهیانه ونامناسب از /مناسبحمایت مالی . 3  24/4  

65/3  ...و  نامناسب از ورزشکاران نظیراعزام به اردوهاي تفریحی/مناسبحمایت معنوي . 4  66/3  

86/3   عدم تأمین آینده شغلی ورزشکاران/تامین. 5  20/4  
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19/4  کارشناسی به باالهاي نبودن شرایط ادامه تحصیل ورزشکاران در رده/بودنفراهم . 6  73/3  

42/3  عدم تأمین آینده ورزشکاران تیم ملی ازلحاظ مسکن/تامین. 7  11/5  

  86/4  26/4   استعدادیابی و آموزش و پرورش ورزشکاران: مولفه سوم

49/3   پایین استعدادیابی نوآموزان به روش علمی وتخصصی/باالسطح . 1  85/3  

35/3  ورزشکاران به لحاظ میزان آمادگی جسمانی و مهارتیعدم سطح بندي /سطح بندي. 2  85/2  

31/4  جلسات تمرین ورزشکاران کاهش ساعات وتعداد/افزایش. 3  12/3  

42/3  مدارس ابتدایی عدم توسعه رشته هاي ورزشی مستعد استان در/توسعه. 4  43/4  

73/3   هاي ورزش قهرمانیعدم تأسیس مدارس و پایگاه/تاسیس. 5  59/3  

69/2  علمی با محوریت رشته هاي ورزشی مستعد استان هايعدم برگزاري همایش /برگزاري. 6  16/3  

  70/4  80/4  مسابقات و اردوهاي ورزشی: مولفه چهارم

22/3   کاهش برگزاري اردوهاي بلند مدت/افزایش. 1  29/3  

27/3   عدم برگزاري مستمرمسابقات درون استانی/برگزاري. 2  93/2  

57/3   عدم برگزاري مستمر مسابقات برون استانی/زاريگبر. 3  66/3  

73/3   نامکاهش برگزاري اردوهاي تدارکاتی مشترك با استان هاي صاحب/افزایش. 4  04/4  

43/3   عدم برگزاري منظم لیگ استانی/برگزاري. 5  38/3  

78/3   کاهش برگزاري مسابقات قهرمانی در شهرستان ها/افزایش. 6  69/3  

  58/4  36/4  راهکارهاي مدیریتی: پنجممولفه 

63/3   گیري ازسیستم آموزشی یکپارچه براي مربیان سراسر استانعدم بهره/بهره گیري. 1  95/2  

84/3  ریزي مناسب در امور ورزشیعدم وجود برنامه/وجود. 2  32/4  

59/4   فقدان مدیران اهل فن، مجرب و کاردان به عنوان روساي هئیت هاي ورزشی/وجود. 3  30/5  

21/4   فقدان یک برنامه ثابت و مدون در تقویم سالیانه هئیت هاي ورزشی/وجود. 4  88/3  

10/3   فقدان تحقیقات علمی در زمینه رشته هاي ورزشی/وجود. 5  60/3  

30/4   عدم ثبات مدیریت در هئیت هاي ورزشی/ثبات. 6  93/3  

33/4   هاي ورزشی شهرستانت ئعدم ایجاد نظام نظارت و کنترل در هی/ایجاد. 7  03/4  

  23/4  17/5  تجهیزات سخت افزاري: مولفه ششم

08/2   ها به امکانات تخصصی و کمک آموزشیکامل سالن عدم تجهیز/تجهیز. 1  18/2  

28/2  هاي تخصصیسالن فقدان تأسیسات و/وجود. 2  06/2  

64/1   عدم توسعه وسایل کمک آموزشی/توسعه. 3  75/1  

  40/4  37/5  بودجه و امور مالی: مولفه هفتم

52/1   نامناسب به هئیت هاي ورزشی/مناسبتخصیص بودجه . 1  49/1  

48/1   )حامیان مالی(عدم جذب اسپانسرهاي ورزشی/جذب. 2  51/1  
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  82/3  36/5  هماهنگی و ارتباطات: مولفه هشتم

77/3  مسئولین هئیت هاي ورزشی ورزشکاران و نبودن اهداف مربیان،/بودن همسو. 1  77/3  

62/2   هاي عمومی نسبت به رشته هاي ورزشیفقدان تبلیغات گسترده در رسانه/وجود. 2  39/3  

99/3   عدم گسترش ارتباطات با فدراسیون هاي ورزشی/گسترش. 3  13/3  

98/3  استان جوانان و ورزش کل اداره طرف از جانبه همه حمایت و پشتیبانی عدم/وجود. 4  25/3  

26/3  دیگر هاي استان با تعامل عدم/تعمل. 5  22/3  

38/3   ي ورزشیفدراسیون هاهاي مهم عدم کسب کرسی/کسب. 6  23/4  

 هاي ورزشـی بیشترین تاثیر را بر موفقیت رشته 37/5 رتبهبا  بودجه و امور مالینتایج تحقیق نشان داد که مولفه 

 36/5بـا رتبـه    همـاهنگی و ارتباطـات  ، مولفـه  پس از ایـن . ک دهه اخیر داشته استدر یگلستان استان  مستعد

هـاي  مولفـه . هاي ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر داشته اسـت بر موفقیت رشتهبیشترین تاثیر را 

استعدادیابی و آمـوزش و پـرورش   ، راهکارهاي مدیریتی، مسابقات و اردوهاي ورزشی، افزاريتتجهیزات سخ

،  17/5رتبـه  نیز به ترتیـب بـا    توسعه مربیان و نیروي انسانیو  از منابع انسانیانگیزش و حمایت  ،ورزشکاران

در بیشترین تاثیر را بر موفقیت رشته هاي ورزشی مستعد اسـتان گلسـتان    10/3 و  57/3 ، 26/4 ، 36/4،  80/4

   . اندیک دهه اخیر داشته

از مربیـان   مناسـب حمایت معنـوي  ، )براي مولفه اول( ناممربی صاحب هاي مورد تحقیق نیز وجوددر بین گویه

براي ( جلسات تمرین ورزشکاران تعداد ساعات و ، افزایش)براي مولفه دوم( غیرنقدي پاداش تقدیرنامه و نظیر

مـدیران اهـل فـن،     ، وجود)براي مولفه چهارم( هابرگزاري مسابقات قهرمانی در شهرستان ، افزایش)مولفه سوم

هـاي   سـالن  تأسیسـات و  ، وجـود )بـراي مولفـه پـنجم   ( ي ورزشیهئیت هابه عنوان روساي  مجرب و کاردان

 و گسـترش  )فـتم براي مولفـه ه ( ي ورزشیهئیت هابه  مناسبتخصیص بودجه ، )براي مولفه ششم( تخصصی

 هاي ورزشـی مسـتعد  بیشترین تاثیر را بر موفقیت رشته) براي مولفه هشتم( هاي ورزشی ارتباطات با فدراسیون

  .استان گلستان در یک دهه اخیر داشته است
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  موفقیت هاي هشتگانه پرسشنامهاي مولفهوزن رتبه :1نمودار

     بیشـترین تـاثیر را بـر افـول     98/4رتبـه  بـا   توسعه مربیـان و نیـروي انسـانی   به عالوه، نتایج نشان داد که مولفه 

استعدادیابی و آمـوزش  پس از این عامل، . در یک دهه اخیر داشته استمستعد استان گلستان هاي ورزشی رشته

در یـک  مسـتعد اسـتان گلسـتان    هاي ورزشی بیشترین تاثیر را بر افول رشته 86/4رتبه با  و پرورش ورزشکاران

انگیزش و حمایت از منابع ، راهکارهاي مدیریتی، مسابقات و اردوهاي ورزشیهاي مولفه. دهه اخیر داشته است

 58/4،  70/4رتبـه  نیز به ترتیب با  هماهنگی و ارتباطاتو  تجهیزات سخت افزاري ،بودجه و امور مالی، انسانی

استان در یک دهه اخیر داشـته  مستعد هاي ورزشی بیشترین تاثیر را بر افول رشته 82/3 و 23/4 ، 40/4،  44/4، 

    .است

عـدم تـأمین آینـده    ، )بـراي مولفـه اول  ( روانشناس بـراي ورزشـکاران   هاي مورد تحقیق نیز فقداندر بین گویه

مـدارس   هاي ورزشی مستعد استان درعدم توسعه رشته، )براي مولفه دوم( لحاظ مسکن ورزشکاران تیم ملی از

بـراي مولفـه   ( نـام هاي صـاحب کاهش برگزاري اردوهاي تدارکاتی مشترك با استان، )براي مولفه سوم( ابتدایی

عـدم  ، )براي مولفه پنجم( ي ورزشیهئیت هافقدان مدیران اهل فن، مجرب و کاردان به عنوان روساي ، )چهارم

عـدم جـذب اسپانسـرهاي    ، )بـراي مولفـه ششـم   ( ا به امکانات تخصصی و کمک آموزشیه کامل سالن تجهیز

بیشـترین  ) براي مولفه هشتم( ي ورزشیفدراسیون هاهاي مهم عدم کسب کرسی، و )براي مولفه هفتم( ورزشی

  . هاي ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر داشته استتاثیر را بر افول رشته
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  افول هاي هشتگانه پرسشنامهاي مولفهوزن رتبه :2نمودار

  گیريبحث و نتیجه

هـاي ورزشـی   موفقیت رشتهبیشترین تاثیر را بر  37/5مولفه بودجه و امور مالی با رتبه نتایج پژوهش،  اساسبر 

بـه دلیـل اینکـه یکـی از      ؛این نتیجه تعجـب برانگیـز نبـود   . مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر داشته است

، سیف پناهی شـعبانی و  )2009( و همکاران بوسچردي. باشدمنابع مالی میمهمترین عوامل موفقیت در ورزش 

 هايرشتهو موفقیت  توسعه براي مالی منابع که یافتنددر مورد این در )2017(و راموس  )2017(حاجی حسنی 

 با افراد جذب هاي راه از یکی که دادند گزارش )2009(ساتیرادو و شیلبوري  همچنین،. است ضروري ورزشی

 این اهمیت دلیل .درآمد مالی داشته باشند آنها که است این ورزشی هايرشتهدر  براي شرکت و فعالیت استعداد

ادارات کـل ورزش   اهداف پیشبرد کافی براي مالی منابع وجود که این باشد تواندمی نظران نظر صاحبمولفه از 

ورزشکاران  -باشدمی تأثیرگذار و مهم بسیار گلستان فعال در استان ورزشکاران مالی تأمین همچنین و و جوانان

 کمـک  ماننـد  اقتصـادي  عوامل اهمیتو  ندارند مناسبی اقتصادي شرایط استان این در ورزشی مختلف هايرشته

   .کند ایجاد آنان بین در انگیزة زیادي تواندمی نقدي هاي پاداش و مالی هاي

هـاي ورزشـی مسـتعد    بیشترین تاثیر را بر موفقیـت رشـته   36/5، مولفه هماهنگی و ارتباطات با رتبه پس از این

مولفـه  ) 2013(واتـون   -سـرهاتی و پـوالن  و ) 1388( غفـوري . استان گلستان در یک دهه اخیـر داشـته اسـت   

 توسعۀ در را یغیرفوتبال ورزشی هايرشته تلویزیونی پخش توسعۀ و هارسانه گسترشهماهنگی و ارتباطات و 
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 مـدیران  و مناسب مربیـان  تعامل و ارتباط به توجه بنابراین،. اندکرده ذکر اهمیت با ها،رشته آن قهرمانی ورزش

انتخاب این عامـل  ، یک دلیل بالقوه براي عالوه بر این. باشد مؤثر آنان موفقیت در تواندمی ورزشکاران استان با

تواند وجود روابـط و تعامـل قـوي در اسـتان     میهاي ورزشی مستعد وان یک مولفه مهم در موفقیت رشتهبه عن

وجود ایـن  . ي مربوطه باشدفدراسیون هامهم در مدیریتی  هايکرسی کسبو همچنین  فدراسیون هاگلستان با 

هاي برتر براي برگزاري  ی، اخذ بودجه بیشتر، دعوت از تیمتواند در معرفی بازیکنان به تیم هاي ملارتباطات می

 .اردو در سطح استان تاثیر مهم و بسزایی داشته باشد

بیشـترین   80/4 و 17/5نیز به ترتیب با رتبـه   مسابقات و اردوهاي ورزشی و هاي تجهیزات سخت افزاريمولفه

 از برخـی  راسـتا،  این در. انددر یک دهه اخیر داشتههاي ورزشی مستعد استان گلستان تاثیر را بر موفقیت رشته

  موفقیـت  و توسـعه  در مهمـی  عامـل  ورزشـی  امکانـات  و هاورزشگاه سازي استاندارد که دادند نشان مطالعات

 ورزشی امکانات به آسان دسترسی امکان و مناسب امکانات ایجاد. )2009دي بوسچر، ( است ورزشیهاي رشته

هـاي ورزشـی مسـتعد در سـطح     توانسته است به موفقیت رشـته  در دهه گذشته در سطح استان گلستان احتماالً

بـراي   آزمـودنی هـا   نظـر  ازیکی از عوامل بسیار مهم  عنوان بهبه طوري که این عامل  ؛استان کمک شایانی کند

  .عد استان در یک دهه قبل بوده استورزشی مستهاي موفقیت رشته

دیـدگاه صـاحبنظران شـناخته     زامسابقات و اردوهاي ورزشی که به عنوان چهارمین مولفه مهـم   همولف مورددر 

، سیف پنـاهی شـعبانی و حـاجی حسـنی     )2009(دي بوسچر  .نیز تحقیقات مختلفی صورت گرفته است ،شده

مللی را از عوامـل مهـم پیشـرفت و    البینهاي  شرکت ورزشکاران در رقابتش افزای) 2017(راموس  و) 2017(

عوامل مـوثر بـر   اکافی و نامنظم را از جمله برگزاري اردوهاي ن) 1379(سجادي . ندکرد بیانموفقیت در ورزش 

یکی از عوامل موفقیت ورزشکاران در رویدادهاي بزرگ، تدارك اردوهـا  . تیم ملی فوتبال جوانان نام برد یناکام

ایـم کـه اردوهـاي    استان گلستان شاهد ایـن امـر بـوده    ي گذشته درسال هادر  .و مسابقات دوستانۀ متعدد است

ند کـه  اوالیبال و غیره برگذار شدهکبدي، هایی از جمله و همچنین مسابقات منظم درون استانی در رشته مشترك

هـا از دیـدگاه   مـوثرترین مولفـه   یکـی از  تواند در انتخاب مولفه مسـابقات و اردوهـاي ورزشـی بـه عنـوان     می

کردن نظران، درگیربنابراین، از دالیل احتمالی اهمیت آن از دیدگاه صاحب. نقش بسزایی داشته باشدصاحبنظران 

یافتـه، بعـد از    است، زیرا در کشـورهاي توسـعه  طول سال تمام در مسابقات  ورزشکاران در اردوها و برگزاري

بـراي   ي ورزشـی فدراسـیون هـا  شـود و  اتمام مسابقات بزرگی مانند المپیک، ورزشکار به حال خود رهـا نمـی  



١٦ 
 

اسـتعدادیابی و آمـوزش و   ، راهکارهـاي مـدیریتی  هاي مولفه. هاي مدونی داردهمسابقات پیش روي خود، برنام

 ، 36/4 هـاي نیز با رتبه توسعه مربیان و نیروي انسانیو  انگیزش و حمایت از منابع انسانی، پرورش ورزشکاران

  . هاي بعدي اهمیت از دیدگاه صاحبنظران قرار داشتنددر رده 10/3و  57/3 ، 26/4

    بیشـترین تـاثیر را بـر افـول      98/4بـا رتبـه    توسعه مربیـان و نیـروي انسـانی   به عالوه، نتایج نشان داد که مولفه 

، )2009( بوسـچر  دي ،)1384( قاسـمی . هاي ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر داشته اسـت رشته

 از را مربیـان  دانـش  سـطح  و ارتقـاي  افزایش ) 2017(راموس  و) 2017(سیف پناهی شعبانی و حاجی حسنی 

 از را نوین نظام مربیگري ایجاد) 1388( مظفري ، همچنین. اندبرشمرده قهرمانی ورزشو موفقیت  توسعۀ عوامل

 معیشتی وضعیت به رسیدگی بنابراین .داندمی کشور در قهرمانی ورزش توسعۀ نظام پیشرفت افزایش راهکارهاي

   . شـود  نخبـه  پـرورش ورزشـکاران   فراینـد  بهبـود  موجب تواندمی که است عواملی جمله از مربیان مشکالت و

ممکـن اسـت دلیـل ایـن امـر باشـد کـه چـرا         ي ورزشـی  تیم هـا در غیرماهر کارشناسان  وگیري از مربیان بهره

  . اندهاي ورزشی مستعد انتخاب کردهنوان مهمترین مولفه در افول رشتهصاحبنظران این مولفه را به ع

 بنظرانحصـا  دیدگاه از بعدي مولفه 86/4رتبه  با ورزشکاران پرورش و آموزش و استعدادیابی ،پس از این مولفه

 )1384(قاسـمی  . هاي ورزشی مستعد استان در یک دهه اخیر داشته اسـت رشته افولکه بیشترین تاثیر را بر  بود

ي علمی را از مهمترین عوامل مؤثر در توسعۀ ورزشـی قهرمـانی ژیمناسـتیک    روش هااستعدادیابی نوآموزان به 

و رامـوس   )2017(، سیف پنـاهی شـعبانی و حـاجی حسـنی     )2009(چنین، ساتیرادو و شیلبوري هم. کرد بیان

 بیانورزش قهرمانی  موفقیتتوسعه و استعداد را از مهمترین عوامل مؤثر در  مند و با کشف افراد عالقه) 2017(

در شناسایی عوامل اثرگذار بـر توسـعۀ ورزش قهرمـانی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه          نیز) 1388(غفوري . کردند

توانـد  بنابراین غفلت از این عامـل مـی   .ي مهم در توسعۀ ورزش قهرمانی استشاخص هااستعدادیابی یکی از 

ایـن   اهمیـت  از جمله دالیـل  شاید. نتیجه معکوسی را داشته باشد و به ناکامی در یک رشته ورزشی منجر شود

 هاي مفیدي در زمینه استعدادیابی استان فعالیتاین ي اخیر در سال هاکه در  این باشدصاحبنظران  از نظرمتغیر 

به عنـوان  و اصولی ورزش  هراین، توجه و اهمیت به آموزش پایبناب. گرفته استنانجام  هاي افول کردهدر رشته

   .از دیدگاه صاحبنظران بود دومین مولفه مهم

بیشترین تاثیر  58/4 و 70/4نیز به ترتیب با رتبه  راهکارهاي مدیریتی و مسابقات و اردوهاي ورزشیمولفه هاي 

و ) 2012(شـیپی   ،)2009(دي بوسـچر  . انـد استان در یک دهه اخیر داشـته  هاي ورزشی مستعدرا بر افول رشته
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لمللی را از عوامل انهاي بی رقابت ش شرکت ورزشکاران درافزای) 2017(سیف پناهی شعبانی و حاجی حسنی 

در درون عدم برگـزاري اردوهـا و مسـابقات تـدارکاتی      .عنوان کردقهرمانی مهم پیشرفت و موفقیت در ورزش 

عنوان یک عامل مهم در افـول   صاحبنظران این عامل را بهتواند از دالیلی باشد که استان و در سطح کشوري می

، بودجـه و امـور مـالی   ، انگیـزش و حمایـت از منـابع انسـانی     .اندنظر گرفتهورزشی مستعد استان در  هايرشته

هاي بعـدي  در رده 82/3و  23/4،  40/4،  44/4هاي نیز با رتبه هماهنگی و ارتباطاتو  تجهیزات سخت افزاري

  . اهمیت از دیدگاه صاحبنظران قرار داشتند

هاي ورزشی بنظران در موفقیت و یا افول رشتهدیدگاه صاحبه طور خالصه، با توجه به متغیرهاي مختلفی که از 

و برقراري ارتباطـات بـا    عوامل مالی توان گفت کهمیاند، در یک دهه اخیر تاثیرگذار بودهمستعد استان گلستان 

هـاي ورزشـی   رشتهو عوامل نیروي انسانی و استعدادیابی در افول موفقیت  رتوانند بي ورزشی میفدراسیون ها

بـراي   یبسـیار مهمـ   مالحظات کاربرديتواند این نتیجه می. تاثیر بسزایی داشته باشندها  در سطح استان مستعد

ي را منـابع مـالی بیشـتر    ،اسـتان ورزشی ارشد مدیران  گرددپیشنهاد می. همراه داشته باشدبهآینده ورزش استان 

هاي ورزشی مستعد عملیاتی جهت موفقیت رشتههاي بتوان برنامه وسیله بدینبراي ورزش استان جذب کنند تا 

فدراسـیون  برقراري ارتبـاط بهتـر بـا    توانند با مییران ورزشی در استان دهمچنین، م .کرداجرا  را استان در آینده

 ي ملـی و تـیم هـا  ی، معرفـی بازیکنـان بـه    مسیر جذب منابع مال مربوطه و تعامل حداکثري با آنهاورزشی ي ها

  . اري اردوهاي بهتر را میسر کنندبرگز

اسـتعدادیابی علمـی و    و بکارگیري نیروي انسانی مجـرب با گردد مدیران ورزشی استان پیشنهاد میدر نهایت  

ورزش استان را به بالفعل تبدیل کنند و آینده خوبی را براي ورزش استان رقـم  در هاي موجود پتانسیل ،اصولی

   . بزنند
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The study is to identify factors influencing success and wane of talented sports in 
Golestan province during last decade. Statistical population consisted of all 
managers and experts of sport and youth office of Golestan province (including 
١٨٠ individuals selected according to the Morgan table and filled both success and 
failure questionnaires) as well as officials of boards, trainers and athletes of to-be-
investigated sports (٤٨ for the success and ٢٨ for wane part, all completed related 
questionnaires). So, statistical sample included ١٦٦ individuals for success and ١٤٦ 
individuals for wane part. Two questionnaires were used to identify factors 
influencing success and decline. These questionnaires included eight components 
of coaching and human resources development, motivation and support of human 
resources, athlete's talent identification and education, sports competitions and 
camps, management, hardware, budget and finance, and coordination and 
communication. Validity of these questionnaires was confirmed by experts and 
their reliability was evaluated by the Cronbach's alpha formula and their coefficient 
was higher than ٠/٨٠. The results showed that budget and finance, and 
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coordination and communications were the most important factors affecting 
success of talented sports. Moreover, development of coaches and human 
resources, and athlete's talent identification and education were the most important 
factors influencing wane of talented sports. Beside the essential technical and task-
oriented areas, factors such as budget and finance, human resources, and talent 
identification could be introduced as most important factors influencing success 
and wane of sports. 

Keywords: Success, Wane, Talented Sports and Golestan Province 

 


