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تاریخ دریافت مقاله1396/11/23 :
تاریخ پذیرش مقاله1397/3/12:
ام��روزه بازی ه��ای المپیک از مهم ترین دغدغههای فک��ری تمام مدیران و مسئوالن ورزش��ی است .ازاین رو،
پژوه��ش حاض��ر به بررسی م��دل موفقیت کاروان ورزشی ای �ران در بازی های المپی��ک  ۲۰۲۰توکیو با رویکرد
داده بنی��اد پرداخته است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان ،صاحب نظران دارای تجربه حضور
در المپی��ک و ورزشک��اران موف��ق المپیکی بود ک��ه نمونه گیری بر اس��اس روش نمونه گی��ری هدفمند به صورت
مصاحبه ه��ای نیمه ساختاریافته تا اشباع نظری صورت گرفت و درنهایت  ۱۷نفر از کارشناسان و صاحب نظران
المپیک��ی در تحقیق شرک��ت کردند .در این تحقیق ابتدا ﮐﺪﮔﺬاری باز شام��ل  ۵۴کد ،سپس کدگذاری محوری
در محوره��ای مدیریتی ،ارتباط��ات ،آموزشی ،اقتص��ادی ،انگیزشی ،سیاسی واجتماع��ی ،جمعیتی ،فرهنگی،
جغرافیای��ی ،ایدئولوژی ،سیاسی -اجتماعی ،استعدادیابی و پیشین��ه مدال آوری و در انتها کدگزاری گزینشی در
قال��ب عوامل علی (عوامل اقتصادی ،استعدادیاب��ی ،سیاسی و اجتماعی) ،عوامل زمینه ای (همچون جمعیتی و
 .1دکترای مدیریت ورزشی ،پردیس البرز ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
 .2استاد تمام ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشیار ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4دانشیار ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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جغرافیایی) ،عوامل مداخله ای (شامل پیشینه مدال آوری و فرهنگی) ،راهبردها (شامل عوامل مدیریتی ،آموزشی
و ارتباطات) و درنهایت پیامدها (عملکرد بهینه ،رسیدن به اهداف تعیین شده ،کسب مدال های متعدد و افزایش
رتبه بندی ،کسب مدال طال و افزایش تعداد شرکت کنندگان) بر اساس مدل استراس و کوربین در محیط نرم افزار
کیفی مکس کیودا نسخه دوازده انجام ﮔﺮﻓﺖ.
بناب��ر نتای��ج پژوهش به مدی �ران ومسئ��والن پیشنهاد می شود ت��ا با تاکی��د برفاکتورهای مهم نظ��ارت ،اجرا و
هماهنگ��ی ،مدیریت بهینه ای در پروژه المپیک داشته باشند تا ب��ه موفقیت در المپیک  ۲۰۲۰و سایر المپیک ها
دست یابن��د و ب��ه محقق��ان آتی تحقیق فرا تحلیل��ی در راستای المپی��ک و مقایسه اش با تحقی��ق حاضر پیشنهاد
می گردد.
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ورزش به عن��وان اب �زاری چندبعدی ب �رای به دس��ت آوردن قدرت نرم اس��ت (سوچومل همک��اران:۲۰۱۸ ،
 .)۱۱کمت��ر جاذب��ه ای همچون ورزش وج��ود دارد که گروه ها را ج��ذب و سازمان دهی کن��د .رویدادهای بزرگ
ورزش��ی می تواند وسیله ای برای به رسمیت شناخته شدن و جهانی ش��دن کشورها و نیز وسیله ای برای دستیابی
ب��ه اهدافش��ان باشد (کرنلیس��ن .)۲۶ :۲۰۱۰ ،2امروزه کمتر کسی وج��ود دارد که با واژه المپی��ک ناآشنا باشد؛
المپی��ک با پیردوکوبرتن جامه ای نو بر تن کرد و پ��س از طی دوره های طوالنی به همگان ثابت شد که مهم ترین
آوردگاه بین المللی در ورزش ،المپیک است؛ به طوری که در المپیک  ۲۰۱۶ریو ۲۰۵ ،کشور با بیش از ۱۱۳۸۴
ورزشکار شرکت کردند (کمیته بین المللی المپیک .)۲ :۲۰۱۶ ،ورزش های رقابتی به ارضای احساسات ،باهم
بودن و مبارزه کردن می پردازد (کروگر.)۵۶۶ :۲۰۱۵ ،3
نهضت المپیک ،یک جنبش همزیستی و هماوردی مسالمت آمیز است ،اما در کنار این امر عملکرد ورزشی
کشوره��ا با استناد به نتای��ج آنان مهم است و پیشرفت و گسترش ورزش یک کشور منوط به برآیندی است که در
ای��ن جشنواره مه��م ورزشی کسب می گردد (ویک��ر و همکاران)۲۶ :۲۰۱۲ ،4؛ ام��روزه تحوالت صورت گرفته
هم��ه کشوره��ا را به سم��ت عملکرد بهینه س��وق داده است؛ چنان ک��ه افزایش رقابت برای كس��ب موفقیت میان
کشورها موجب شده است تا بتوانند خودشان را نسبت به رقبایشان متفاوت جلوه دهند و عملکرد باالتری داشته
باشن��د (آلن��ا .)۳۳ :۲۰۱۸ ،5از معیارهای موفقیت در این آوردگاه مهم بین الملل��ی می تواند کسب مدل طال یا
بیشترین مدال باشد .ازاین رو ،تأکید اکثر کشورها معطوف بر کسب مدال است تا خود رقابت -که در جای خود
بسی��ار نگران کننده می باشند (ه��ا .)۷۲۵ :۲۰۱۶ ،6همچنین ،غرور ملی یک کش��ور وابسته به چنین مسابقاتی
اس��ت (هانت .)۵ :۲۰۱۶ ،7البت��ه رسیدن به اهداف مشخص مدیران و مسئوالن ورزشی در المپیک بسیار حائز
اهمی��ت است؛ چنان که منجر به فراگی��ری رویدادهای ورزشی شده و حتی به ص��ورت جنبش منافع مشترک در
جه��ان درآم��ده است .برخی از مطالعات پیشی��ن نشان داده اند که اندازۀ جمعیت و ث��روت یک کشور از عوامل
اصل��ی موفقیت و کسب مدال در المپیک هستن��د (هافمن و همکاران )۲۷۲ :۲۰۰۴ ،برخی دیگر نیز به عوامل
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،میزان جمعیت یک کشور ،وضعیت آب و هوایی و حتی حق میزبانی اشاره کردند
(مانوئل و فادال.)۸۶۸ :۲۰۱۱ ،8
نتای��ج پژوهش کاستون��ا و اسکوریچ )۱۱۱ :۲۰۱۱( 9نیز حاکی از این است که شاخص های اقتصادی و میزان
تولید ناخالص داخلی یا ملی می تواند منجر به کسب موفقیت در المپیک شود .کاشی و کریم نیا ()۵۲ :۱۳۹۵
نی��ز تنها تأثیرگ��ذاری عوامل اقتصادی و اجتماعی ب��ر موفقیت ورزشی کشورها دربازی ه��ای المپیک (-۱۹۹۶
 )۲۰۱۲را مط��رح نمودن��د .از طرف��ی نتایج پژوهش لوئ��ی و سوئن ( )۷ :۲۰۰۸نشان داد ک��ه هیچ رابطه ای بین
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1. Suchomel
2. Cornelissen
3. Kruger
4. Wicker et al
5. Allena
6. Ha
7. Haunt
8. Manuel & Fadal
9. Čustonja & Škorić
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عوام��ل آموزشی و امید به زندگ��ی با موفقیت در المپیک وجود ندارد .اونی��ل ( )۱۳۲ :۲۰۱۵نیز گزارش کرد که
عوامل جمعیت��ی ،عوامل جغرافیایی ،تاریخی ،اجتماعی ،شرایط آب وهوا ،امکانات تمرینی ،شرایط خانوادگی،
امکان��ات ورزش��ی مدارس ،باشگاه و وضعیت اجتماعی  -اقتصادی ج��زو مهم ترین عوامل اساسی موفقیت در
المپی��ک به شمار می آین��د .البته عسکریان و دخت باق��ر ( )۱۳ :۱۳۹۴تولید ناخالص داخل��ی را از عوامل مهم
موفقی��ت در المپی��ک ندانستند ،اما عوامل حجم ک��اروان اعزامی ،جمعیت کشور و امید ب��ه زندگی را از عوامل
اساسی و مؤثر بر عملکرد کشورها در المپیک ارزیابی کرده ا اند .در این راستا هومفریز وهمکاران ()۱۹ :۲۰۱۶
موفقی��ت در المپی��ک را با حجم جمعیت کشورها نامرتبط دانستند ،اما مسائ��ل آموزشی ،دانشگاهی و امکانات
را ض��روری تشخیص داده ان��د .زارعیان ( )۱۳۱ :۱۳۹۳موفقیت کشـوره��ای شرکت کننده دربازی های المپیک
را پیش بین��ی کرد و تنها  ۵مؤلف��ه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،فن��اوری و ورزشی را مهم دانست که
تحقی��ق بر اس��اس ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دیﺑﻮﺳﭽﺮ و همکاران )۲۰۰۹( 1و نرم اف �زار ( )PEST+Sدر ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺮد،
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻼن بوده است.
البت��ه عواملی دیگری هم در سط��ح بین المللی سبب موفقیت ورزشی می شوند که گهگاه این عوامل هم راستا
و همخوان باهم نیستند و شناسایی و تعیین آنان بسیار سخت و پیچیده و نیازمند بررسی عمیق و بنیادی است.
جمه��وری اسالمی ای �ران یکی از کشورهای است ک��ه به طور رسمی برای اولین ب��ار در المپیک  ۱۹84لندن
شرک��ت داشت��ه است و تا المپیک  ۲۰۱۶ری��و 68 ،مدل کسب کرده است .البته عملک��رد ورزشی این کشور در
المپی��ک هم��واره با نوسانات��ی روبه رو بوده اس��ت؛ به طوری که در المپی��ک  ۲۰۱۲لندن بهتری��ن عملکرد و در
المپیک  ۲۰۰۸پکن یکی از بدترین عملکرد ها را بجای گذاشته است (کمیته بین المللی المپیک .)۲۰۱۶ ،2در
سال های اخیر موفقیت ها و ناکامی های ملی پوشان کشور دربازی های المپیکی حساسیت زیادی در بین مردم
و مسئ��والن به وجود آورده است؛ به طوری که به نظر می رس��د انتظارات مردم و مسئوالن ورزشی و غیره ورزشی
افزایش یافت��ه اس��ت و همه خواستار موفقیت های بیشت��ر کشورمان در میدان ها بین الملل��ی نظیر المپیک و جام
جهان��ی می باشند (سجادی و همک��اران  )۸۱ :۱۳۹۰و تشکیل کمیته های مختلف ازجمله «کمیته بررسی علل
شکس��ت و ناکامی گروه های ورزشی» در مجلس شورای اسالمی از نمونه های عینی و بارز در این زمینه است.
بااین حال ،دیده می شود که هرزمانی که مشکل و شکستی در رقابت های ورزشی رخ می دهد ،بالفاصله مربی و
سرپرست تعویض می شوند و مشکل به طور اساسی و بنیادی ریشه یابی نمی گردد که نتیجه این گونه برخوردها،
ممک��ن است منجر به تکرار شکست و ناکامی ه��ا در آینده شود (غفوری .)۹۹ :۱۳۸۲ ،بنابراین ،روی آوردن به
شیوه های علمی تحقیق با پشتوانه طرح های پژوهشی داده بنیاد و بررسی موضوع و ارائه راهکارها به شیوه عمقی
می توان��د تصمیم��ات آتی را بر مبنای اصول اساس��ی و هوشمندانه پایه ریزی نمایند .پ��س بایسته است در وهله
نخس��ت برای بازشناختن نیازهای موفقیت در المپیک از است��دالل بازکاوشی برای ورود به سطح خرد راستینی،
بره��ان آوری فرا سنج��ی برای ساخت الگوی نظری ع��ام و از استدالل پرسشی ب �رای دریافت موضع کنشگران
استفاده کرد -که نیازمند تحقیقات کیفی است .یکی از رایج ترین رهیافت های تحقیقات کیفی ،نظریه زمینه ای
یا داده بنیاد یا همان گرند تئوری است.
ثورنب��رگ ( )۲۰۱۲معتق��د است چنی��ن کنش هایی تنها در انگ��اره روش داده بنیاد اتفاق می افت��د .این دیدگاه
1. De Bosscher
2. International Olympic Committee
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روش��ی اس��ت که مفاهیم ،قضایا و نظریه ه��ا را به جای به دست آوردن از فرض ه��ای پیشین ،دیگر پژوهش ها و
چهارچوب ه��ای نظری موجود ،به گونه مستقیم از داده ها کشف می کن��د (ذوالفقاریان و لطیفی.)۳۶ :۱۳۹۰ ،
در بازگف��ت روابط علی می��ان پدیده ها ،نگاه کالن به مقاصد و برداشت های اف �راد اختصاص دارد و وجود نگاه
غیرسیستم��ی و ذهن��ی در این زمینه سرنخ ه��ای اندکی پیرامون چرای��ی یک پدیده فراهم م��ی آورد (استراوس و
کوربی��ن )۲۰۰۸ ،1در تحقیق��ات پیشین نگرش سیستمی و رهیافت کیف��ی همچون تحقیق حاضر وجود نداشته
اس��ت .مصاحبه ها ،کدگذاری ه��ای باز و محوری که ﺷﺎﻣﻞ محوره��ای ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ مداخله گر ،ﺷﺮاﯾﻂ
زمینه ای ،راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ می باشد ،به صورت زیر است:
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شکل  :1برگرفته از دانایی فر و امامی (.)۱۳۸۶

ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال طراحی مدل موفقیت کاروان ورزشی ایران دربازی های المپیک  ۲۰۲۰توکیو
با رویکرد داده بنیاد می باشد.

روش شناسی پژوهش

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ و ب��ا استف��اده از روش نظریه پ��ردازی برخاست��ه از داده ها یا داده
بنی��اد انج��ام شده است .این روش توس��ط استراس و کوربین ابداع گردید و به معن��ای روشی است که بر اساس
و پای��ه داده ه��ا به تولید نظریه می پ��ردازد .داده هایی که ب �رای تشریح فرایندها جمع آوری می ش��ود ،شامل انواع
داده ه��ای کیفی ازجمله مشاه��دات ،گفت وشنودها ،مصاحبه ه��ا ،اسناد دولتی و تأم�لات شخصی پژوهشگر
می ش��ود (کرس��ول .)۲۰۱۷ ،2در ای��ن روش ،تمامی محت��وا یا داده هایی ک��ه به نحوی با موضوع م��ورد مطالعه
در ارتب��اط می باشن��د ،منبع��ی برای اطالعات محس��وب می شوند .در این راستا ،گ��ام اصلی مشخص کردن
تکنیک ه��ای گردآوری اطالع��ات است که در این پژوهش ،از تکنیک مصاحبه نیم��ه ساختاریافته استفاده شد.
نمونه تحقیق شامل افرادی بوده است که به لحاظ اجرایی و علمی با موضوع موفقیت در المپیک مرتبط و دارای
تجرب��ه اجرایی ی��ا سابقه ورزشی حضور در المپیک بودند .الزم به ذکر اس��ت اشخاصی که ویژگی های الزم در
1. Strauss & Corbin
2. Creswell
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ه��ر دو زمین��ه را داشتند (هم ورزشکار المپیکی بودند وهم در حوزه اجرای��ی و مدیریتی بخصوص اعزام کاروان
در پروژه المپیک حضور داشتند) در اولویت باالتری برای مصاحبه قرار گرفتند .به منظور ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ
از مصاحبه ه��ا ،ﻋﻼوه ﺑﺮ یادداشت ب��رداری ،از دستگاه ضبط با کسب اج��ازه استفاده گردید و بنا بر ﺿﺮورت ،از
برخی مصاحبه شوندگان ﺑﯿﺶ از یک بار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و اﻧﺠﺎم مصاحبه ها ﺗﺎ حد اشباع ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داده ه��ا به گون��ه ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ کد ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ یا
ﻣﻘﻮﻟﮥ دﯾﮕﺮی به ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد اضافه شود .پس نظر نمونه ها ازآن پس ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسند که در این پژوهش
با  ۱۷نفر به اشباع رسید .روش نمونه گیری از نوع نظری بوده و آزمودنی ها به صورت هدفمند انتخاب شدند .در
پژوهش حاضر ،طی فرایند مستمر جمع آوری ،تجزیه وتحلیل و دسته بندی داده ها از طریق مصاحبه و بر اساس
ارتب��اط عوامل زمینه ای ،م��دل موفقیت المپیک کاروان اعزامی به المپیک  ۲۰۲۰تدوین شد و سپس ،داده ها از
ً
طری��ق مرتبط ک��ردن سیستماتیک مقوله ها در یک مدل استراس وکوربین ،مجددا م��ورد تحلیل قرار گرفت .باید
توجه نمود که در رأس یک مدل فرایندی برخاسته از داده ها ،پدیدۀ مرکزی (در قالب مقوله محوری) قرار دارد و
م��دل از طریق شناسایی و تعیین علت ها ،استراتژی ها ،عوام��ل موقعیتی و شرایط تعدیل کننده ،در اطراف مقوله
مح��وری توسعه می یاب��د .در این پژوهش نیز تحلی��ل داده ها طی فرایندی منظم و درعین ح��ال مداوم ،از طریق
مقایسه داده ها انجام شد و برای این کار از فرایند کدگذاری استفاده گردید .برای کدگذاری باز ،متن مصاحبه ها
چندی��ن ب��ار خوان��ده شد و جم�لات اصلی آن استخ �راج گشت .سپس ،ای��ن جمالت اصل��ی ،تلخیص شد و
به ص��ورت مفاهیم ثبت گردی��د .در ادامه ،مفاهیمی که مشابه با مقوله های انتزاعی ت��ر بود و تمامی آن مفاهیم را
پوشش می دهند ،استخراج شدند .الزم به ذکر است در این پژوهش برای بحث روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
از معیارهای گوبا و لینکن )۱۹۸۹( 1استفاده شد .به این منظور به هنگام کدگذاری بازبینی انجام شد ،طبقه بندی
ی��ا تأیی��د نتایج با مراجعه ب��ه آزمودنی ها انجام گرفت و تأیید چند تن از صاحب نظ �ران گرفته شد .سرانجام کلیه
فرایند کدگذاری با استفاده از نرم افزار (مکس کیودا )2نسخه  ۲۰۱۲انجام گرفت.

یافته های پژوهش

نمون��ه کدگذاری داده ه��ای مصاحبه ای و اسن��ادی بدین صورت انج��ام گرفت که برای مفاهی��م مستخرج از
مصاحبه ه��ا از پی 3استفاده شد .شایان ذکر اس��ت که این کار ،دسترسی و بازگشت مداوم به داده ها را با توجه به
حج��م بسیار زیاد مفاهیم تسهیل نم��ود .در ادامه و پس از تلخیص اولیۀ داده ها و حذف جمالت زائد و تکراری
از جم�لات مصاحبه ،مفاهیم اولی��ه مصاحبه ها (مرحله کدگذاری باز) در شناسای��ی عوامل موفقیت و تعریف
موفقیت در المپیک در  ۵۴مورد ثبت گردید.

1. Guba & Lincoln
2. Maxqda
3. Person
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جدول  :1نمونه ای از فرایند تلخیص داده ها در مرحلۀ کدگذاری باز عوامل موفقیت در المپیک 2020
کدگذاری باز

ردیف
۱

برنامه ریزی (کوتاه مدت ،بلندمدت و عملیاتی)

۲

حمایت سیاسی -اجتماعی

۳

فرهنگ سازی

۴

نرخ جمعیت در تیم های اعزامی

۵

تغییر و تحول قوانین

۶

شرایط آب وهوایی

۷

استعدادیابی و پیکر سنجی

۸

انگیزش مالی و رفاهی

۹

فرهنگ سازی

۱۰

نهادینه سازی

۱۱

امید به زندگی

۱۲

کسب حامی مالی

۱۳

امکانات و تجهیزات

کد مصاحبه
P1, P4, P5, P6, P10, P15, P13, P17

15
P2,
P3, P6, P7, P11, P14, P16

در مصاحب��ه ها کدها براساس نظ �رات افراد مورد مصاحبه برای شناسایی عوام��ل موفقیت و تعریف موفقیت
در المپی��ک در قال��ب کد گزاری باز مطرح گردید که در این بخش به دلیل حجم مقاله ،تنها به نمونه ای از فرایند
کدگذاری در این مرحله ،در جدول  2اشاره می شود.

کیپملا یاه یزابرد ناریا یشزرو ناوراک تیقفوم لدم لدمریا یشزرو ناوراک تیقفوم لدم
جدول  :2نمونه ای از کدگذاری محوری عوامل موفقیت در المپیک 2020

کدهای باز

۱
۲
۳
۴
۵
۶
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۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸

کدگذاری محوری

برنامه ریزی (کوتاه مدت ،بلندمدت و عملیاتی)
اجرا
نظارت
هماهنگی و پشتیبانی

مدیریتی

مسائل مدیریتی
توجه به ساختار سازمانی
هم افزایی فدراسیون ها
ارتباط با کمیته ملی المپیک
ارتباط با وزارت ورزش و جوانان

ارتباطات

ارتباطات داخلی هیئت ها و فدراسیون ها
آموزش مربیان متخصص یادگیری سازمانی
آموزش علم تمرین و دانش روز با به کارگیری فناوری اطالعات
یادگیری اولیه
دانش فنی

آموزشی

دانش آ کادمیک
مطالعه عمیق و الگوبرداری مناسب
سرانه کشور و تواید ناخالص ملی
بودجه
مسائل اقتصادی
نرخ تورم
قرارداد با بازیکن های خارجی (حتی تابعیت)

اقتصادی

امکانات و تجهیزات
کسب حامی مالی
خود شکوفایی
انگیزش مالی و رفاهی
امید به زندگی
مدال آوری و شهرت
مسائل روحی و شخصی

انگیزشی

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
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حمایت سیاسی -اجتماعی
مسائل سیاسی
تغییر و تحول قوانین
انصاف در داوری ها

سیاسی  -اجتماعی

حمایت جهانی
نرخ جمعیت در تیم های اعزامی
وجود پتانسیل و منابع انسانی

جمعیتی

نهادینه سازی
ترویج ورزش زنان
فرهنگ سازی
تأکید بر تخصص گرایی

فرهنگی

ایدئولوژیکی
شرایط آب وهوایی
شرایط و امکانات جغرافیایی

جغرافیایی

شناسایی ظرفیت افراد و مدال آوری
استعدادیابی و پیکر سنجی
پرورش نخبگان

استعدادیابی

حمایت ورزشی
توجه به پیشینه المپیکی
بررسی پیشینه مدال آوری
تخصیص ورزشی مناسب

پیشینه مدال آوری

عملکرد بهینه
کسب مدال های متعدد
رسیدن به اهداف تعیین شده
کسب مدال طال

موفقیت

افزایش تعداد شرکت کنندگان

در مصاحب��ه ه��ا کده��ا براساس نظرات اف �راد مورد مصاحب��ه وکارشن��اس در محورهای مختل��ف مدیریتی،
ارتباط��ات ،آموزشی ،اقتصادی ،انگیزش��ی ،سیاسی ،اجتماعی ،جمعیتی ،فرهنگ��ی ،جغرافیایی ،استعدادیابی،
پیشین��ه مدال آوری وموفقیت قرار گرفتند .سپس مرحله کدگ��ذاری گزینشی که در این فرایند شرایط مختلفی که
(طبقات) در مرحله کدگذاری محوری بیان شده است ،باهم ادغام شدند و تجزیه وتحلیل کلی صورت گرفت.
در این مرحله همچنین به سؤاالت تحقیق پاسخ داده شد.

17

کیپملا یاه یزابرد ناریا یشزرو ناوراک تیقفوم لدم لدمریا یشزرو ناوراک تیقفوم لدم

سؤال  :۱عوامل علی مؤثر بر موفقیت کاروان المپیک ایران دربازی های المپیک  ۲۰۲۰توکیو کدم اند؟

18

نمودار  :1عوامل علی مؤثر بر موفقیت کاروان المپیک ایران دربازی های المپیک  ۲۰۲۰توکیو

ب��ا استناد به نتایج نمودار باال مشخ��ص گردید که مفهوم های نام برده تشکیل دهن��ده عوامل علی هستند .بین
ای��ن مفهوم ها بیشتری��ن اهمیت را مفهوم اقتصادی ( 28/4درصد) و کمتری��ن اهمیت را مفهوم انگیزشی (21/1
درصد) داشتند.

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان
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سؤال  :۲عوامل زمینه ساز مؤثر بر موفقیت کاروان المپیک ایران دربازی های المپیک  ۲۰۲۰توکیو کدم اند؟

19

نمودار  :2عوامل زمینه ساز مؤثر بر موفقیت کاروان المپیک ایران دربازی های المپیک  ۲۰۲۰توکیو

با استناد به نتایج نمودار باال مشخص گردید که مفهوم های نام برده تشکیل دهنده عوامل زمینه ساز بودند ..بین
ای��ن مفهوم ها بیشترین اهمیت را مفهوم جغرافیایی ( 51/9درص��د) و کمترین اهمیت را مفهوم جمعیتی (48/1
درصد) داشتند.

کیپملا یاه یزابرد ناریا یشزرو ناوراک تیقفوم لدم لدمریا یشزرو ناوراک تیقفوم لدم

سؤال  :۳عوامل مداخله ای مؤثر بر موفقیت کاروان المپیک ایران دربازی های المپیک  ۲۰۲۰توکیو کدم اند؟

20

نمودار  :3عوامل مداخله ای مؤثر بر موفقیت کاروان المپیک ایران دربازی های المپیک  ۲۰۲۰توکیو

با استناد به نتایج نمودار باال مشخص گردید که مفهوم های نام برده تشکیل دهنده عوامل مداخله ای بودند .بین
ای��ن مفهوم ه��ا بیشترین اهمیت را مفهوم فرهنگی ( 58/5درصد) و کمتری��ن اهمیت را مفهوم پیشینه مدل آوری
(41/5درصد) داشتند.

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

شامره 46 :زمستان 1398

سؤال  :۴راهبردهای الزم برای موفقیت کاروان المپیک ایران دربازی های المپیک  ۲۰۲۰توکیو کدم اند؟

21

نمودار  :4راهبردهای مؤثر بر موفقیت کاروان المپیک ایران دربازی های المپیک  ۲۰۲۰توکیو

ب��ا استن��اد به نتایج نمودار باال مشخص گردید که مفهوم های نام ب��رده تشکیل دهنده راهبردها هستند .بین این
مفهوم ها بیشترین اهمیت را مفهوم مدیریتی ( 35/9درصد) و کمترین اهمیت را مفهوم آموزشی ( 32/1درصد)
داشتند.

کیپملا یاه یزابرد ناریا یشزرو ناوراک تیقفوم لدم لدمریا یشزرو ناوراک تیقفوم لدم

سؤال  :۵پیامدهای حاصل از اتخاذ راهبردهای موفقیت کاروان المپیک ایران دربازی های المپیک ۲۰۲۰
توکیو کدم اند؟

22

نمودار  :5تعیین پیامدهای به کارگیری راهبردهای مؤثر بر موفقیت کاروان المپیک ایران در بازی های المپیک  ۲۰۲۰توکیو

ب��ا استناد به نتایج نمودار باال مشخ��ص گردید که مفهوم های نام برده تشکیل دهن��ده پیامدها هستند .بین این
مفهوم ه��ا بیشتری��ن اهمیت را مفه��وم عملکرد بهینه ( 35/7درص��د) و کمترین اهمیت را مفه��وم افزایش تعداد
شرکت کنندگان ،رسیدن به اهداف تعیین شده و کسب مدال طال ( 14/3درصد) داشتند.

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان
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نمودار  :6طراحی مدل نهایی موفقیت کاروان المپیک ایران در بازی های المپیک

در طراحی مدل نهایی براساس فرایند استراس وکوربین ،عوامل علی شامل اقتصادی ،استعدادیابی ،سیاسی و
اجتماع��ی و انگیزش��ی؛ عوامل زمینه ای شامل جمعیتی و جغرافیایی؛ عوامل مداخله ای شامل فرهنگی و پیشینه
م��دال آوری؛ اجزای تشکیل دهنده عوامل پیامدها شامل آموزش��ی ،ارتباطات و مدیریتی و اجزای تشکیل دهنده
عوام��ل راهب��ردی شامل افزای��ش تعداد شرکت کنن��ده ،رسیدن به اه��داف تعیین شده ،کسب م��دال طال ،کسب
مدال های متعدد و افزایش رتبه بندی و عملکرد بهینه بودند.

بحث و نتیجهگیری

پژوه��ش حاضر به بررسی م��دل موفقیت کاروان ورزشی ایران دربازی های المپی��ک  ۲۰۲۰توکیو با رویکرد
داده بنیاد پرداخت که ﮐﺪﮔﺬاری باز شامل  ۵۴کد ،سپس کدگذاری محوری در محورهای مدیریتی ،ارتباطات،
آموزش��ی ،اقتصادی ،انگیزشی ،سیاس��ی و اجتماعی ،جمعیت��ی ،فرهنگی ،انگیزشی ،جغرافی��ای ،ایدئولوژی،
سیاسی-اجتماعی ،استعدادیابی و پیشینه مدال آوری و در انتها کد گزاری گزینشی در قالب عوامل علی :عوامل
اقتصادی ،استعدادیابی ،سیاسی و اجتماعی؛ عوامل زمینه ای همچون جمعیتی و جغرافیایی؛ عوامل مداخله ای
ک��ه شامل پیشین��ه مدال آوری ،فرهنگ��ی؛ راهبردها که شامل عوام��ل مدیریتی ،آموزشی ،ارتباط��ات و درنهایت
پیامده��ا شامل عملکرد بهینه ،رسیدن به اهداف تعیین شده ،کسب مدال های متعدد و افزایش رتبه بندی ،کسب
مدال طال و افزایش تعداد شرکت کنندگان صورت گرفت.
بازی ه��ای المپیک از بزرگ تری��ن و هیجانی ترین رویداد ورزشی با هزاران طرفدار در جهان است که در آن ها
بی��ش از  ۲۰۰کش��ور برای رسیدن موفقیت و پیروزی باهم به رقاب��ت می پردازند (کاشی خداداد.)۶۶ :۱۳۹۵ ،

کیپملا یاه یزابرد ناریا یشزرو ناوراک تیقفوم لدم لدمریا یشزرو ناوراک تیقفوم لدم

24

از نظ��ر کمیته بین المللی المپیک ،رقابت در المپیک رقابت بی��ن ورزشکاران در بخش های انفرادی و یا تیمی و
ی��ا حتی بین کشوره��ا و ملیت هاست( .منشور المپیک )۲۰۱۵ ،که بر اساس م��دل استراس و کوربین ()۱۹۹۷
ب��ا تکی��ه برعوامل علی ،عوامل زمینه ای ،عوام��ل مداخله ای ،راهبردها و پیامدها طی ای��ن مسیر آسان تر خواهد
ش��د .ب �رای طراحی مدل موفقیت ک��اروان ورزشی ای �ران دربازی های المپیک  ۲۰۲۰توکی��و عوامل علی شامل
عوامل اقتصادی ،استعدادیابی ،سیاسی و اجتماعی و انگیزشی بودند .هر سازمان ورزشی برای پیشبرد برنامه ها
و پروژه ه��ای خود ب��ه حمایت های مالی نیاز دارد ،زیرا که حمایت های مناس��ب مالی باعث می شود تا سازمان
بتوان��د ب��ه آرمان هایش نائل شود  .بر اساس بند الف ماده  ۱۱۷قان��ون برنامه چهارم توسعه ،دولت موظف است
پشتیبانی ه��ای الزم را از ورزش كش��ور در بخش ه��ای مختلف ازجمله تأمین منابع مال��ی انجام دهد .همچنین
کلی��ه دستگاه ه��ای موضوع ماده  ۱۶۰این قانون ،مجازند در طول برنامه چه��ارم ،یک درصد از اعتبارات خود را
ب �رای انجام ام��ور تربیت بدنی و ورزشی اعم از احداث و توسعه اماكن ورزش��ی ،ارائه خدمات ورزشی و كمك
به سازمان تربیت بدنی ،کمیته ملی المپیك ،باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی در چارچوب سیاست گذاری ها
ب��ا هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند (آفرینش خاکی .)۲۲ :۱۳۸۴ ،پاول ( )۸۸ :۲۰۱۲نیز نشان
داد که عدم دستیابی کشورهای آفریقایی به شرایط اقتصادی مناسب و امکانات تجهیزات منجر به شکست آنان
می ش��ود .اقتصاددانان ورزﺷﯽ همچون فارس��ت و ﺳﺎﻧﺰ ( )۸۹ :۲۰۰۹و کاشی وهمکاران ( )۵۶ :۱۳۹۵عقیده
داشتن��د ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﻤﭙﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی آن کش��ور می باش��دو ﻓﺎرﺳﺖ و ﺳﺎﻧﺰ اذﻋﺎن
ﻧﻤﻮدند ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی مختلف همچون تولید ناخالص داﺧﻠﯽ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ازجمله ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
مه��م می باشن��د .تابعیت و بستن قرارداد با بازیکن��ان خارجی به عنوان معیاری مهم ب �رای واجد شرایط موفقیت
در المپی��ک ب��ودن است (کالیفا .)۸۸ :۲۰۱۵ ،همچنین به عنوان یک قاعده کل��ی ،کشورهایی با تولید ناخالص
داخل��ی بیشتر ،نسبت ب��ه کشورهای ضعیف تر تمایل بیشتری به موفقیت دارند .قدرت مستقل ثروت نیز با توجه
ب��ه نوع بازی های المپی��ک (تابستانی /زمستانی) در ورزش های مختلف متف��اوت است( .ریچی)۳۶ :۲۰۱۶ ،
بسی��اری از دولت ه��ا از ورزش برای اثبات کارایی و اقتدار نظام سیاسی ش��ان و یا برای نشان دادن هویت نظام و
ب��ه رسمی��ت شناساندن آن در محافل سیاسی و بین المللی بهره می گیرن��د (ریچی )۲۴ :۱۳۸۶ ،و سیاستمداران
هم��واره نیازمند توجه به این ابعاد می باشند .قوانین مصوبه ،سیاست های به کاربرده شده در تسهیل کسب مدال
نق��ش دارند .همچنین کاشی و کریم نیا ( )۵۱ :۱۳۹۵عوامل سیاس��ی اجتماعی را تأثیرگذار بر موفقیت ورزشی
کشوره��ا دانستند .ویلسون ( )۱۶ :۲۰۱۲نیز مسائل سیاسی و اجتماعی را به گونه ای مهم دانسته که پیش بینی ها
در می��دان المپی��ک ب��ر این اساس است .البت��ه باید در نظر داش��ت ورزش بخشی از استرات��ژی جنگ نرم است
(سوچوم��ل همک��اران .)۱۱ :۲۰۱۸ ،میزبانی رویدادهای ب��زرگ ورزشی به ویژه المپی��ک ،توسط دولت ها برای
ارتق��ای تصوی��ر کشورها ،نشان دادن بزرگی کشورها در سطح جهان و ج��ذب دیگران از طریق ورود گردشگرها
منج��ر به افزایش تجارت و حس غ��رور ملی است (گریکس .)۹۰ :۲۰۱۳ ،همچنی��ن ،انگیزش كلید انجام هر
ک��اری در ورزش ،در رقابت ها و در هر تالش مهم و مبارزه جویانه دیگری همچون المپیک است .تدوین هدف
ی��ا ه��دف چینی در جهت پیروزی در رقابت ی��ا داشتن عملكرد و اجرای بهتر نیز برجه��ت گیری رقابت طلبی و
پی��روزی تأثی��ر می گذارد و با آن ارتب��اط مستقیم دارد (هیوود .)۲۰ :۲۰۱۳ ،در تحقی��ق حاضر مسائل انگیزشی
شام��ل مسائ��ل رفاهی ،امید ب��ه زندگی و عوامل شخص��ی ،احساسات درونی ،احساس خ��ود شکوفایی ،غرور
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مل��ی ب��وده است .ویلس��ون )۱۴۰ :۲۰۱۲( 1نیز عوامل انگیزشی و هیجانی شرک��ت در المپیک که باعث تحمل
تمرین��ات سخ��ت است را ب��ا ارزش دانست .ویلیام��ز ( )۹۳ :۲۰۱۴نیز نخبه یابی را ض��روری دانست ،زیرا که
پ��رورش نخبگان و شناسایی و ارزشیابی آنان منجر ب��ه موفقیت ورزشی می شود .همچنین استعدادیابی مدون و
برنامه ری��زی ،هدای��ت استعدادها و پرورش افراد را برای رقابت های سخ��ت هدفمند می کند .همچنین در طرح
نظام من��د نظریه داده بنیاد مدل استراس و کوربین ،شرایط زمینه ای به عنوان نشانگر محل حوادث یا وقایع مرتبط
ب��ا پدی��ده نگریسته می شود که در پژوهش حاض��ر شامل مواردی همچون عوامل جمعیت��ی و جغرافیایی بودند.
ً
رات��ک و ویوت��ک 2نیز معتقدند که تأثیر جمعیت تنه��ا برای کشورهای نسبتا ثروتمند مثب��ت است« :این دیدگاه
ممک��ن است به توضیح نتایج ترکیبی در ادبیات مربوط به تأثیرات جمعیت کمک کننده باشد» (راتک و ویوتک،
.)۵۲۵ :۲۰۰۸
3
هول��ی ه��ان و ژن��گ ( )۱۶ :۲۰۱۴در تحقیقشان با این نتیج��ه رسیدند که کشورهایی ک��ه حداقل یک مدال
دربازی های تابستانی به دست آورده اند ،جمعیت آن کشورها به طور متوسط پنج برابر جمعیت کشورهایی است
ک��ه هیچ مدالی کسب نکرده اند .مجله خارجی اروپ��ا ( )۲۰۱۶موفقیت را با جمعیت کشورها نامربوط دانسته،
ام��ا زارعی��ان ( )۹۶ :۱۳۹۳جمعیت کشوره��ا را پیش بین مدال آوری در المپیک دانست��ه است .همچنین شرایط
جغرافیای��ی و دسترس��ی به امکانات جغرافیای��ی بخصوص در المپیک زمستانی مهم اس��ت (اریچ و همکاران،4
 )۱۸۹۱ :۲۰۱۲ک��ه در راست��ای محدودیت ه��ای ورزش های آب��ی ،دست یابی به آب ب �رای دوازده کشور برتر و
مدال آور دربازی های المپیک در رشته قایقرانی و ورزش های آبی ،اهمیت دارد( .سیلور )۴۴۳ :۲۰۱۲ ،5عالوه
ب��ر شرایط نام برده در مدل پارادایم��ی استراس و کوربین ( )۱۹۹۷شرایط مداخله گر نی��ز وجود دارد .این شرایط
در راست��ای تسهیل راهبردهای کنش و کن��ش متقابل در زمینه خاصی عمل می کنند که در تحقیق حاضر ،شامل
پیشین��ه م��دال آوری و فرهنگی ب��وده است .توجه به پیشینه م��دال آوری در توسعه های ورزش��ی و نخبه پروی در
دنی��ای امروزی مهم است و منج��ر به ترسیم مدل توسعه یافته در ورزش می ش��ود (مک دوگل.)۸۴۱ :۲۰۱۳ ،6
بعض��ی کشوره��ا ،ب��ر اساس پیشینه ورزش��ی ،ورزش خاصی را اولوی��ت می دهند و بر آن اس��اس هدف گزینی
می نماین��د .به عنوان مث��ال ،دولت برزیل فوتبال را به عنوان یک اولویت طبقه بن��دی کرد تا مدال المپیکی کسب
کن��د( .فرک��اس ،)۳۲ :۲۰۱۵ ،7استرالی��ا ( 37/6درصد مدال های رشته شنا را کسب ک��رده) جزو ده کشور برتر
بازی ه��ای المپیک تابستانی در تمامی ادوار قرارگرفته او اتریش ( 35/2درصد کل مدال های رشته اسکی آلپاین
را کسب کرده) ،جزو ده کشور برتر دربازی های المپیک زمستانی است (هیجمنز .)۱۲ :۲۰۱۵ ،8ورزش در هر
جامعه ای متناسب با فرهنگ و ارزش ها و آرمان های آن جامعه تعریفی خاص و منزلت و جایگاهی به خصوص
یافته است (قدیمی و باقری )۱۳ :۱۳۹۶ ،و برابری جنسیتی در یک کشور ،به طرز چشمگیری موفقیت در کسب
م��دال المپی��ک را برای هر دو ورزشک��اران زن و مرد پیش بینی می کند ،زیرا که ی��ک استراتژی برد -برد است که
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ب��ه اعض��ای هر دو جنس (زن و م��رد) اجاره می دهد تا پتانسیل واقعی خود را اح �راز کنند (بردهال 1و همکاران،
 .)۱ :۲۰۱۵بن��ا به گفته پی فیستر )۲۹۴۴ :۲۰۱۰( 2پیشرفت زنان و ورزش های زنان به سطح باالیی از حمایت
دولت ها و حاکمان بستگی دارد و با وجود منابع فراوان و اراده برای مدرن سازی ،زنان با موانع فرهنگی بسیاری
ً
مواجه هستند .به عنوان مثال ،قطر کشوری است که اخیرا شروع به سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش ورزش
ک��رده اس��ت .راهبردها ،نحوه کنت��رل ،اداره و برخورد با پدیده محوری را تح��ت شرایط خاص نشان می دهند که
چشم ان��دازی ب �رای توسعه ارائه می دهد و اولویت ه��ا ،برنامه ها و حمایت های خاص را ب �رای دست اندرکاران
مشخ��ص می سازد( .دانایی فر وهمکاران )۱۳۸۶ ،راهبردهای تحقیق حاضر شامل عوامل مدیریتی ،ارتباطی و
آموزش��ی بودند .برنامه ریزی صحیح ،از هدر رفتن منابع موجود اع��م از منابع اعتباری ،منابع انسانی و کالبدی
جلوگی��ری می کن��د (سجادی و همک��اران .)۸۸ :۱۳۹۰ ،سوس��ا همکاران��ش )۷۷ :۲۰۱۶( 3مدیریت پروژه در
المپی��ک را شام��ل هماهنگ کردن تمامی منابع ب��ا تمام مخارج ،مدیریت بودجه ،مدیری��ت زمان ،برنامه ریزی،
ارزیابی و کنترل ،نظارت و اجرا دانسته اند .همچنین در تحقیق حاضر ،صاحب نظران بیان نمودند که ارتباطات
مناسب منجر به افزایش هم افزایی بخصوص در میان فدراسیون ها می شود .ارتباطات سازمانی در سلسله مراتب
سازمانی ،برقراری ارتباط و وصل شدن به مدیریت عالی ،رساندن و گرفتن اطالعات به موقع ،دخیل كردن افراد
در تصمیم گیری و دادن اطالعات مربوط به سازمان بسیار مهم است (فرهنگی )۱۳۸۷ ،فدراسیون های ورزشی
و سازمان ه��ای ورزش��ی با همکاری و وحدت رویه به رشد و شکوفای��ی می رسند که درگرو ارتباطات صحیح با
کمیت��ه ملی ،هیئت ه��ا ،وزارت ورزش و جوان��ان و اهمیت دادن ساختار سازمانی اس��ت .شرح وظایف همیشه
دررسی��دن به اهداف نقش اساس��ی دارد (رابینز .)۱۸ :۱۳۷۶ ،همچنین بررسی ارتباط��ات داخلی نیز باید مورد
توج��ه ق �رار گیرد و از ناهم سویی و جو پرتنش دوری کرد( .فتاح��ی و همکاران )۲۱ :۱۳۹۴ ،بعالوه اگر کشوری
بخواه��د در المپیک موفق باشد ،نیازمند است ت��ا سرمایه های خود را با استفاده از آخرین نوآوری ها در آموزش
ورزش نخبگان در سراسر جهان در زمینه مسائلی مانند مربیگری و امکانات ورزشی ،نوآوری و ابتکارها به روز
نمای��د (آگوستی��د و همک��اران)۸ :۲۰۰۶ ،4؛ چنان که آموزش فنی در تحقیق حاض��ر در بخش عوامل آموزشی
ضروری دیده شده است .آموزش مربیان متخصص ،علم تمرین و دانش جدید با به کارگیری فناوری اطالعات،
یادگی��ری اولیه ،دان��ش فنی ،دانش دانشگاه��ی و مطالعه عمیق و الگوب��رداری مناس��ب از راهبردهای آموزشی
می باشن��د .ب��اال رفتن سطح دانش باعث باال رفتن سطح کارایی ورزشک��اران می شود( .بولچانی)۱۷ :۲۰۱۲ ،5
روش تمرین��ی و طراحی تمری��ن ورزشکاران ،تحصیالت دانشگاهی ،برنامه ری��زی و یادگیری اولیه و صحیح از
کودکی و حضور در رقابت های برون مرزی نیز از مؤلفه های آموزش است.
درنهای��ت بح��ث پیامدها ب��ه واژه پیچیده و پ��ر از مفهوم موفقیت برمی گ��ردد که پیامده��ای تحقیق حاضر یا
تعریف موفقیت شامل عملکرد بهینه ،رسیدن به اهداف تعیین شده ،کسب مدال های متعدد ،افزایش رتبه بندی،
کس��ب مدال ط�لا و افزایش تعداد شرکت کنندگان می باشند .نولند واستاهل��ر )۸۸ :۲۰۱۵( 6مجموع مدال های
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کسب ش��ده در المپی��ک را از تعاریف موفقی��ت در المپیک مطرح کردند .برای موفقی��ت در المپیک ،روش های
مختلف��ی مطرح گردیده است .همانن��د روش آسوشیتدپرس که تعداد کل مدال های طال ،نقره و برنز کسب شده
یک کشور را لحاظ می کند؛ یعنی اگر کشور الف ،صد مدال برنز و کشور ب نودونه مدال طال کسب کرده باشد،
کش��ور الف با توجه ب��ه روش آسوشیتدپرس باالتر از کش��ور ب قرار می گیرد (فقط تع��داد مطرح می شود و نوع
م��دال طال یا نق��ره یا برنز بودن مهم نیست) اما روش کمیته بین الملل��ی المپیک تنها تعداد کل مدال های طالی
کسب شده را از تعاریف موفقیت در المپیک می داند( .ریچی )۱۱۲ :۲۰۱۶ ،از دیگر معیارهای موفقیت ،تعداد
ورزشک��اران فرست��اده شده ،عملکرد بهینه و یا حتی دستیابی به اهداف تعیین شده ،یا شکستن رکوردهای جهانی
ی��ا ه��ر هدفی دیگری باشد (دی بوسچ��ر و همکاران .)۷۲ :۲۰۰۹ ،1میزان محبوبیت ی��ک ورزش و تعداد افراد
شرکت کننده در ورزش به صورت تیمی و حتی جذب تماشاگران زیاد یک ورزش زنده در استادیوم و یا تلویزیون
می توان��د ج��زو اهداف تعیین ش��ده باشد .به عنوان مث��ال ،ورزش های روی یخ ج��زو محبوب ترین ورزش های
کانادای��ی اس��ت و رشد این ورزش جزو اه��داف این کشور محسوب م��ی شود (ریچ��ی )۷۲ :۲۰۱۶ ،به غیراز
چه��ار کشور (کنیا ،روسیه ،تایلن��د و ترینیدادوتوباگو) ،تمام کشورها اهداف خاصی برای افزایش موفقیت مدال
خ��ود دارن��د -درهرصورت ،این بدان معنی نیست که سایر کشورها هیچ اه��داف بلندی ندارند؛ جنان که هدف
روسیه «حضور در میان ابرقدرت های ورزشی است» .هنگامی که چین پس از  ۳۲سال غیبت در سال  ۱۹۸۴به
بازی های المپیک برگشت ،هدف تبدیل شدن به «قدرت برتر ورزش جهان» را تا پایان قرن برای خود داشته است
(ری��وردان و جینخی��ا .)۱۴۷ ،۱۹۹۶ ،2تبدیل شدن کشور به یک کشور مدال آور المپیکی ،یک شاهکار است که
برای افزایش مدال آوری نیازمند توجه خاص است که بر اساس مدل استراس و کوربین ( )۱۹۹۷با اولویت دادن
ب��ه عوامل علی ،عوام��ل زمینه ای ،عوامل مداخله ای ،راهبردها و پیامدها امک��ان پذیرخواهد بود .عملکرد بهینه
هم��ان پاس��خ مناسب ورزشکاران به محرک خارجی انجام عملکرد بهین��ه ورزشی با حفظ آرامش و قابلیت های
ب��االی مهارت های ذهن��ی می باشد .پس شناسایی عوام��ل کاهش دهنده اضطراب رقابت��ی ورزشکاران ،افزایش
باوره��ای خودکارآمدی ویاری رساندن به ورزشکاران در اجرای مهارت ه��ای ورزشی منجر به افزایش عملکرد
بهین��ه ورزشک��اران می شود (فرخنده همکارانش .)۷۷ :۱۳۹۴ ،بع�لاوه هدف گزینی دررسیدن به موفقیت نقش
کلی��دی دارد ک��ه ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ اﻟﮕﻮی ﻣﺴﻨﺠﻢ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ از ﺑﺎورﻫﺎ ،اﺳﻨﺎد و ﻫﻴﺠﺎن��ات ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ رﻓﺘﺎری
وی را ﻣﺸﺨﺺ می کند و ﻣﻮﺟﺐ می شود ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧی از آن ها گرایش ها و تمایل ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ باشد و در
آن موقعیت ه��ا ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺧﺎص نشان دهد( .فراهانی )۸۷ :۱۳۹۴ ،موفقیت در زمینه محبوب ترین ورزش های
ی��ک کشو در المپیک ،اهمیت ملی گرایانه دارد که براساس تمرکز بر نیازهای درونی و انگیزش امکان پذیر است
(هان��ت )۲۵ :۲۰۱۴ ،3پس پیشنهاد می شود که مدیران ،مسئوالن و برنامه ریزان با توجه با اولویت های ورزشی
کشورم��ان در مدال آوری و کسب موفقیت ،با برنامه ریزی مناسب به صورت درازمدت ،کوتاه مدت و میان مدت
و توج��ه به فاکتورهای مهم نظارت ،اجرا و هماهنگی مدیریت بهینه ای در پروژه المپیک داشته باشند .همچنین
ب��ا تکیه ب��ر ساختار سازمانی و ش��رح وظایف دقیق ب��ه تقویت رواب��ط سازمان های مختل��ف ورزشی همچون
فدراسیون های مختلف ،هیئت ها و سازمان های ورزش و جوانان و نیز بهبود روابط با کمیته ملی المپیک کمک
1. De Bosscher et al
2. Riordan&Jinxia.
3. Haut
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کنن��د .در راست��ای موفقیت در المپیک نسبت به مسائ��ل آموزشی همچون آموزش ه��ای تخصصی و کارگاهی،
دانشگاه��ی و فنی و حت��ی الگوپذیری صحیح اهمی��ت داده شود و با برطرف سازی مشک�لات اقتصادی ،حل
مسائ��ل سیاسی و اجتماعی ،فراهم سازی بستر مناسب رش��د ورزشکاران ،بازاریابی موفق و کسب حامیان مالی
و فراهم س��ازی امکان��ات و تجهیزات درخ��ور قهرمانی یا حتی حمایت و پشتیبان��ی از ورزشکاران زمینه افزایش
انگیزش بیرونی ،خودشکوفایی ،امید به زندگی و عملکرد المپیکی آنها را فراهم آورند.
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