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 هاي پر مدال المپیکی ي ورزش قهرمانی ایران در رشتهچالش هاشناسایی 

  

   1منکرسی شهرام

   2صفانیا علی محمد

  3قاسمیحمید 

١٤/٧/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  

  ٢٨/١٠/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                                                     

ي ورزش قهرمانی ایران در رشته هاي پر مدال چالش هاترین بندي مهمشناسایی و رتبه ،هدف این مطالعه

به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و  ، مطالعه حاضر. بوددر این زمینه  یدگاه هاو تفاوت د المپیکی

متخصص حوزه  19 گیري هدفمند بهبا روش نمونه ،در مرحله اول :کمی و به صورت پی در پی انجام شد

 .ته شدآوري اطالعات از آنها پرداخقهرمانی در ایران مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع  ورزش

    نتیجه. هاي حاصل از بیست مصاحبه به روش رمز گذاري گزینشی تجزیه و تحلیل گردیدسپس داده

 و امکانات، استعدادیابی و تجهیزات :زیر بودسیزده عامل ساختاري اثر گذار ، ارائه هابندي دادهگروه

ورزشی، اقتصادي،  رویدادهايپرورش، رسانه،  و مربیان، آموزش و استعدادپروري، مدیریتی، آموزش

   .قانونی، فرهنگی، سیاسی تحقیقات، انگیزش، حمایت و دانشگاه

هاي مرحله اول و ادبیات موضوع طراحی و پس از  بررسی و اي براساس یافتهپرسشنامه ،در مرحله دوم

 نفر 35نفرمدیر و  38نفرمربی،  36 نفر ورزشکار، 151نفر شامل  260هاي روانسنجی آن بین تایید ویژگی

سپس . توزیع و جمع آوري گردید اي تعیین شده بودند،گیري تصادفی طبقهکه به روش نمونه هیئت علمی

از آزمون فریدمن استفاده براي رتبه بندي نظرات  قیبی توکی وآزمون  واریانس یک طرفه و آزمون تع از 

مهمترین ها، اقتصاد، تجهیزات و امکانات، ري، رسانهیابی و استعداد پرواستعداد یافته ها نشان داد که. گردید

ها، استعداد یابی، رسانه تفاوت معنی داري بین دیدگاه نخبگان در مولفه هاي ،همچنین. هستند چالش ها

 .ی و آموزش و پرورش مشاهده گردیدحمایت قانون

                                                           
    E-mail: sharam4@yahoo.com                 )نویسنده مسئول(آملی اهللا آیت اسالمی، واحد آزاد دانشگاه ورزشی، مدیریت ارشد کارشناس. 1

    آملی اهللا آیت اسالمی، واحد آزاد دانشگاه دانشیار،. 2

  کرج ، واحدیار، دانشگاه آزاداستاد. 3
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مسائل اقتصادي و تجهیزات و امکانات در موفقیت رشته هاي  ،نقش استعدادیابی و استعدادپروري، رسانه ها

متولیان ورزش کشور نسبت به از این رو، الزم است که . گردیدورزشی پر مدال در نتیجه این تحقیق بارز 

تا شاهد شکوفایی رشته هاي پر مدال المپیکی در نمایند  چالش هاي معرفی شده در این تحقیق اقدامرفع 

  .ایران باشیم

  نخبگان ورزشی و خبرگان ورزشی ،پرمدال المپیکی ،ورزش قهرمانی: گان کلیديواژ
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  مقدمه

سرفرازي و افتخار . شود هاي پیروز در سطح جهان می شدن نام ملت ورزش قهرمانی موجب مطرح ارتقاي

دستاوردها و پیامدهاي توسعه ورزش ملی  ،رو ازاین. هاست یکی از عوامل روحیه آفرین در میان ملت ،ملی

مبناست که پیروزي  ینبر ا. شود اي دارد و موجب رونق اقتصادي و شکوفایی اجتماعی می دایره گسترده

ها براي  دولت موضوعی درخور اعتناي ویژه است و ،هاي ورزش فراملی ها در عرصه رقابت پیوستۀ ملت

هاي المپیک بوده است  ترین خصوصیت بازي ها همیشه مهم رقابت بین ملت. ها تعهد دارند تحقق آن به ملت

هاي المپیک، تعداد و رنگ  المللی المپیک نسبت به جدول مدال هاي مکرر کمیته بین وجود اعتراض و با

المللی در میان  هاي بین ي مقایسه موفقیتمبنا جمعیهاي  گذاران و همچنین رسانه ها از طرف سیاست مدال

مونی جونگ چا(کشورها قرار گرفته است 

١ ،2004.(  

به همین دلیل هرساله سعی  .باشد توجه و عالقه مردم و مسئوالن کشور می ورزش قهرمانی همواره مورد

ها و  لیتبیشتر فعا ،این وجود با .به ورزش قهرمانی اختصاص داده شودتوجهی   شود بودجه قابل می

صورت  شوند و تحقق آرزوهاي بزرگ به ها بدون در نظر داشتن اهداف منطقی به اجرا گذاشته می برنامه

این در حالی است که امر توسعه و موفقیت ورزشی در بسیاري از . شود اي دنبال می تصادفی و سلیقه

کشور ما، . شود فتح می لند یکی پس از دیگريهاي ب علمی در حال تحقق است و قله یکشورها با نگاه

ولی ظاهراً ریشه مشکل را  ،ایران نیز دریاي استعداد انسانی است و از این حیث زمینه مناسبی وجود دارد

تري در  خود این مسئله نیز احتماالً ریشه عمیق - ریزي شایسته و مناسب جستجو کرد باید در فقدان برنامه

  ).1387قره خانلو، (اقعی دارد عدم شناخت و آگاهی نسبت به نیازهاي اصلی و و

فراوانی  ياظهارنظرها و مطالعات، تحقیقات ،هاي مختلف ورزش و ورزش قهرمانی در ابعاد و جنبه مورددر 

ها و  برنامهو سو  از یک ،اندرکاران تجربی ورزش و دست قشر دانشگاهیفعالیت هاي . شده است

هاي  در سال ،از سوي دیگرهاي متنوع  ت و کتابها و چاپ مقاال هاي علمی و غیرعلمی، همایش استراتژي

ها در  ها و استراتژي چرا برنامه که ولی همچنان این سؤال باقی است ،اخیر رشد چشمگیري داشته است

یا کنند  و قابلیت اجرایی پیدا نمی می شوندورزش قهرمانی در همان مرحله نخست دچار مشکل  مورد

؛ چنان ندارند چندانینتایج مطلوب  ،شوند مدت اجرا می مدت و میان ههاي کوتا صورت برنامه هایی که به آن

                                                           
1 Monijoong cha 
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اخیراً تنها در پرتاب  و برداري وزنه ، تکواندو ،کشتی :هایی همچون جز در دو یا سه مورد در رشته که

  .مقامی کسب نکرده ایمهاي المپیک  هاي ورزشی در بازي یک از رشته دیسک در دوومیدانی در هیچ

 المپیکهاي  نتایج بازي

 هاي المپیک تابستانی شرکت کرده که حاصل تالش دوره بازي 15ایران در  ،تاکنون 1948از سال 

 )1جدول ( .مدال برنز بوده است 25 مدال نقره و 20مدال طال،  15مدال شامل  60ورزشکاران ایرانی 

 تابستانیهاي المپیک  نتایج کلی تیم ایران از شرکت در بازي :1 جدول

 سال
شهر میزبان 

 ها بازي

تعداد 

هاي  رشته

 ورزشی

تعداد 

کشورهاي 

 کننده شرکت

تعداد کل 

ورزشکاران 

 کننده شرکت

تعداد 

ورزشکاران 

 ایران

 برنز نقره طال
  مجموع

 ها مدال

رتبه 

 ایران

 34 1 1 0 0 36 4099 59 17 لندن  1948

 30 7 4 3 0 22 4925 69 17 هلسینکی  1952

 14 5 1 2 2 17 3184 67 17 ملبورن  1956

 27 4 3 1 0 25 5346 83 17 رم  1960

 34 2 2 0 0 63 5140 93 19 توکیو  1964

 19 5 2 1 2 14 5530 112 18 مکزیکوسیتی  1968

 28 3 1 2 0 50 7156 122 21 مونیخ  1972

 33 2 1 1 0 86 6085 92 21 مونترآل  1976

 )تحریم کرد(کرد شرکت ن مسکو  1980

 )تحریم کرد(کت نکرد شر آنجلس لس  1984

 36 1 0 1 0 27 8473 159 23 سئول  1988

 44 3 2 1 0 40 9368 169 25 بارسلون  1992

 34 3 1 1 1 18 10738 197 26 آتالنتا  1996

 27 4 1 0 3 35 10999 198 28 سیدنی  2000

 29 6 2 2 2 38 10700 202 28 آتن  2004

 51 2 1 0 1 55 10700 205 28 پکن  2008

 17 12 3 5 4 53 10820 204 28 لندن  2012

  60 25 20 15 مجموع

 سایت رسمی کمیته ملی المپیک جمهوري اسالمی ایران وب: منبع
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 4(مدال  12 با لندن 2012بیشترین تعداد مدال در المپیک  ،شود مشاهده می فوقکه در جدول  طور  همان

  .بوده است) نقره 1(سئول  1988و ) برنز 1(لندن  1948و کمترین مدال در المپیک ) برنز 3نقره و  5طال، 

المپیک دوره 15هاي کسب شده بر پایه رشته در مدال :2 جدول  

 جمع برنز نقره طال مسابقات

 1 0 1 0 دو و میدانی

 5 2 1 2 تکواندو

برداري  وزنه  5 5 6 16 

 38 17 13 8 کشتی

 60 25 20 15 مجموع

  سایت رسمی کمیته ملی المپیک جمهوري اسالمی ایران وب: منبع

و بدترین رتبه ایران در تمام ) ام 14رده (ملبورن  1956بهترین جایگاه ایران در مسابقات المپیک 

  .بوده است  51بندي کلی  رده پکن با 2008هاي حاضر در مسابقات المپیک در مسابقات المپیک  دوره

هاي المپیک تابستانی  هاي بازي اي نتایج و مدال مقایسه قاره"عنوان  بادر تحقیقی ) 1388(سجادي 

 :از اند  هاي المپیک عبارت پنج رشته پر مدال و باسابقه در بازيکه  اذعان داشت ")1896-2004(

ها در  ها در کشورها و قاره کشتی و ژیمناستیک که کسب مدال در این رشته، شنا، قایقرانی ،دوومیدانی

هاي  کل مدال درصد 50بیش از . اي دارد کننده هاي المپیک نقش تعیین هاي بازي بندي مدال جدول رده

 ،هایی همچون بوکس البته رشته .هاي المپیک تابستانی به این پنج رشته اختصاص دارد شده در بازي توزیع

  .این پنج رشته قرار دارند اند که در جایگاه بعد از سواري نیز نسبتاً پر مدال و باسابقه تیراندازي و دوچرخه

المپیکی و  پر مدال هاي ورزشی گذاري در رشته ي موجود و سرمایهچالش هاشناخت  که بدیهی است

هاي  بندي تر در رده یگاه مطلوبتواند گامی مؤثر در کسب رکوردهاي بهتر و جا ها می رفع موانع فراروي آن

  .نهایی باشد

توانند بر  ها میطور مستقیم تن هاي ورزشی به گذاري ویژه ورزش قهرمانی با سیاست متولیان ورزش به

منابع مالی، مشارکت در ورزش، استعدادیابی، امکانات و تجهیزات ورزشی، رویکرد (عوامل سطح میانی

دي (اثرگذار باشند) حمایت شغلی ورزش و تحقیقات علمی زش قهرمانی، رقابت،جامع به توسعه ور

  ).2009بوسچر و همکاران، 
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آور  هاي مدال و مشکالت رشته چالش هابه بررسی ) 1391(فرزان  وفیروزي، رضوي  ،در تحقیقی دیگر

ریزي بلندمدت و  برنامه فقداناین نتیجه دست یافتند که  به و ند، قایقرانی و شناي ایران پرداختدوومیدانی

نتیجه  .باشد آور مطرح شده می هاي مدال ي فراروي رشتهچالش هاترین  عنوان مهم ها به حمایت رسانه عدم

  .تاسبوده شبیه به هم ي آنها نیز انتخاب شده و شیوه اجراي ها دو تحقیق باهم مشابه و مؤلفه این

راهکارهاي  نظران در مورد ن، مربیان و صاحبدر مقایسه دیدگاه ورزشکارا) 1386(تندنویس و قاسمی 

 ،بین متغیرهاي تحقیق پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک به این نتیجه رسیدند که هر سه گروه مشترکا در

استعدادیابی نوآموزان به روش  سطح دانش علمی و فنی مربیان، کنترل و نظارت بر فعالیت مربیان، يارتقا

ها به  ژیمناستیک و تجهیز کامل سالن هاي ویژه مخصوص تأسیسات و سالنعلمی و تخصصی، افزایش 

 بیانپیشرفت بعد قهرمانی ورزش ژیمناستیک  ترین عوامل در آموزشی را مهم امکانات تخصصی و کمک

 .کردند

 به این "سازي و اصالح ساختار ورزش قهرمانی کشور خصوصی"در تحقیق با عنوان ) 1385(رضوي 

سازي  درصد مدیران ورزش کشور با تعدیل ساختار ورزش کشور از طریق خصوصی 89 نتیجه رسید که

 .توافق را با این نظر داشتند مدیران آموزشی بیشترین توافق و مدیران اجرایی کمترین ،در این میان. اند موافق

و  هاي گروهی در گرایش مردم به ورزش قهرمانی در بررسی نقش رسانه) 1382(غفوري و همکاران 

هاي  رسانه توجهکه  و بیان کردند یافتندویژه تلویزیون را در ورزش قهرمانی بارز  ها به همگانی، نقش رسانه

حدود  تاها  رسانه ،نامحقق هاي مادي آن است و طبق بررسی گروهی به ورزش قهرمانی بیشتر به خاطر بعد

  .درصد بر گرایش مردم به ورزش مؤثرند 78

 آنها بندي واولویت ایران قهرمانی ورزش موفقیت بر اثرگذار عوامل تعیین و بررسی در) 1390(احمدي 

 معرف شهرنشینی جغرافیایی و شرایط فرهنگ، سیاست، جمعیت، ثروت، هاي که متغیر به این نتیجه رسید

 قهرمانی، ورزش توسعه به جامع رویکرد مربیگري، مالی، منابع متغیرهاي کالن، سطح مفهوم براي خوبی

 براي خوبی معرف ورزش در مشارکت شغلی و تحقیقات علمی، حمایت امکانات، استعدادیابی،رقابت، 

 متغیرهاي و خرد سطح مفهوم براي خوبی معرف والدین انگیزش و ژنتیک، متغیرهاي میانی و سطح مفهوم

 معرف خصوصی بخش قهرمانی و ورزش سابقه تماشاگران، مالی، حامیان ها، رسانه وپرورش، آموزش

  .هستند قهرمانی ورزش محیط مفهوم خوبی براي



 

٧ 
 

پژوهش شناسی روش  

به لحاظ  . ی انجام شددرپی پ صورته ب و فاز دو در) کمیکیفی، ( آمیخته اکتشافیروش این تحقیق به 

  . گردید جمع آوري نظرات از دو شیوه مصاحبه نیمه ساختارمند و پیمایش ،مسیر اجرا

    تحقیق نمونه حجم و آماري جامعه

 1با توجه به کیفی بودن مطالعه از نمونه گیري هدفمند و تکنیک گلوله برفی ،در مرحله اول :بخش کیفی

  در هاي قهرمانیهاي مدیریت ورزشمتخصصان حوزه شامل کنندگان در این مرحلهمشارکت .استفاده شد

هاي افرادي بودند که در سازمان ،منظور از متخصص در پژوهش حاضر. دو بخشی علمی و اجرایی بودند

هیئت علمی که  ياز اعضا ،هاي قهرمانی سابقه مدیریت  داشتند و در بخش دانشگاهیمرتبط با ورزش

 19با  ، در مجموع .، کمک گرفته شدیا سابقه اجرایی در حوزه یاده شده بودند داراي پژوهش یا کتاب  و

  . فر مصاحبه انجام گردیدن

 درمدیران رده اول ورزش کشور : موارد زیر بود جامعه آماري شامل ،تحقیق دومدر مرحله  :بخش کمی

اساتید  ،هاي ورزشی مرتبط با موضوع تحقیق، کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوان فدراسیون

هاي مرتبط با موضوع  مربیان و قهرمانان ورزشی رشته ،)مدیریت ورزشی(بدنی تربیت رشته دانشگاهی در

هاي ورزشی پر مدال المپیکی موردنظر محقق که  هاي ملی رشته ورزشکاران منتخب تیم جملهاز تحقیق 

هاي آسیایی و یا در المپیک  و یا بازي یحداقل طی ده سال گذشته در یک مسابقه رسمی قهرمانی جهان

المپیکی هاي ورزشی پر مدال  هاي ملی رشته همچنین مربیان تیم ،اند عنوان ورزشکار ملی شرکت داشته به

هاي آسیایی و یا المپیک  موردنظر محقق که طی ده سال گذشته حداقل در یک مسابقه رسمی جهانی یا بازي

. نفر بودند 700با توجه به آمار گرفته شده، جامعه آماري تقریبا  .اند عنوان سرمربی یا مربی حضور داشته به

گیري به صورت تصادفی  و روش نمونه نفر تعیین شد 260حجم نمونه براساس جدول مورگان برابر با 

  .اي بود طبقه

  داده ها گیري اندازه ابزار

به ؛ بود) نیمه ساختدار مند( آوري اطالعات در این پژوهش در مرحله کیفی مصاحبه عمیق  ابزار جمع

مورد بررسی قرار  یکه ابتدا عوامل ساختاري مرتبط با ورزش قهرمانی  در ادبیات داخلی و بین الملل طوري

سپس با متخصصان . هاي برآمده از ادبیات تدوین شدهراهنماي مصاحبه شامل مولف ،گرفت و براین اساس

درمصاحبه  .ورزش قهرمانی مصاحبه انجام شد برعوامل ساختاري موثر  مورد ورزش قهرمانی  در

  .متخصص ادامه یافتین وزدهمنها تا ولی مصاحبه ،رسید ٢پژوهشگر به نقطه اشباع ، چهاردهم
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 ،ها و ادبیات موضوعهاي کیفی برآمده از مصاحبهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده) کمی(در مرحله دوم

براي بررسی محتواي پرسشنامه . شد 3 گویه به شرح جدول 87 شامل ساخته اي محققتبدیل به پرسشنامه

سپس  .پرسشنامه را مورد بررسی قرار دهند يرشته مدیریت ورزشی خواسته شد تا گویه ها متخصصاناز 

هیئت علمی که به  نفر 35نفرمدیر و  38نفرمربی،  36 نفر ورزشکار، 151نفر شامل  260 بین پرسشنامه

براي بررسی پایایی  .توزیع و جمع آوري گردید تعیین شده بودند، نسبیگیري تصادفی روش نمونه

 86/0رسشنامه پایایی پ. تایی از پرسشنامه استفاده شد 30مونه پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ بر روي ن

  .دست آمده ب 7/0ها همگی باالي پایایی مولفههمچنین، . به دست آمد

  گویه ها هاي شناسایی شده و تعدادمولفه : 3جدول 

  

                                           

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  ي پژوهشیافته ها

  :هاي پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و  کمی به شرح زیر بودیافته

  بخش کیفیداده هاي 

هاي ورزشی پر مدال المپیکی با  ي ورزش قهرمانی ایران در رشتهچالش ها شناسایی ،در این مرحله

  .صورت پذیرفتاستفاده از نظرات خبرگان منتخب ورزش کشور

 ردیف مولفه ها تعدادگویه ها

 1 تجهیزات و امکانات 10

 2 آموزش و مربیان 10

 3 انگیزش 9

 4 دانشگاه و تحقیقات 5

 5 رویدادهاي ورزشی 8

 6 فرهنگی 4

 7 رسانه ها 3

پروري استعدادیابی و استعداد 4  8 

 9 اقتصاد 6

 10 مدیریت 21

 11 حمایت قانونی 2

 12 آموزش و پرورش 3

 13 سیاسی 2

 جمع 87
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جدول (موثر در ورزش قهرمانی اصلیمولفه  13شناسایی شامل متخصصانهاي حاصل از مصاحبه با داده

و به ) 5جدول ( یدندگردیزان فراوانی دسته بندي توجه به م بود که با )چالش(زیرمولفه مورد  87و ) 4

 و استعدادپروري، مدیریتی، آموزش و امکانات، استعدادیابی و تجهیزات: عبارت اند ازترتیب اهمیت 

 حمایت تحقیقات، انگیزش و و ورزشی، اقتصادي، دانشگاه رسانه، رویدادهايپرورش،  و مربیان، آموزش

  .قانونی، فرهنگی، سیاسی

  مولفه هاي اصلی و زیر مولفه هاي شناسایی شده در نتیجه مصاحبه: 4جدول 
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  مولفه هاي اصلی

  

 زیر مولفه  ها

  

  

  

  تجهیزات و امکانات

 در سطح کشور   کمبود فضاي ورزشی استاندارد

 غیر دولتی نبود باشگاه هاي حرفه اي مؤثر و مناسب

 شته هاي پر مدالکلوپ هاي ورزشی در ر نبود

 رشته هاي پر مدال  ها و امکانات ورزشی در سطح کشور درتوزیع نامناسب فضا

 براي رشته هاي پرمدال داخل کشورکم هزینه در  و کاالهاي ورزشی استاندارد تولید فقدان

 وارداتی تجهیزات و لوازم ورزشی استانداردکمبود 

 ها و امکانات ورزشیباال بودن هزینه استفاده از فضا

 امکانات ورزشی مناسب  ها ومحدودیت در دسترسی آسان به فضا

 بودن قیمت تجهیزات ورزشی باال

  آخرین تکنولوژي روز دنیا تجهیزات ورزشی با ح دسترسی به لوازم وطپایین بودن س

  

  

  

  

  آموزش و مربیان

 جهان مربیان داخلی در مقابل سرعت پیشرفت علوم ورزشی در پایین بودن دانش

 وقت  تمام و اي حرفه کمبود مربیان

 چند شغله بودن مربیان و عدم تمرکز همه جانبه بر مربیگري

 کشور یا حرفه در عدم تعریف مربیگري به عنوان یک شغل و

 بی توجهی در بکارگیري مربیان تراز اول  در رده هاي سنی پایین 

 عدم آموزش و رعایت سبک زندگی قهرمانی به ورزشکاران

 فقدان نظام آموزشی مؤثر براي تربیت مربیان

 نبود نظام شناسایی و جذب مربیان نخبه و مستعد

 مربیان تراز اول جهانعدم تعامل مربیان داخلی با 

 داخلی و خارجی مراکز علمی آموزشی ورزشی باعدم تعامل مربیان داخلی 

  

  

  

  

  انگیزش

 المپیک قهرمانان به العمر مکفی مادام حقوق کمبود

 قهرمانی دوران از پس ورزشکاران معیشتی شغلی و بی توجهی  به شرایط

 مدال پاداش نامناسب به  قهرمانان در رشته هاي پر

 رشته هاي پرمدال در مربیان موفقکم توجهی به 

 رشته هاي پرمدال در ورزشکاران موفقکم توجهی  به 

 کمبود قوانین اجتماعی تسهیل کننده مناسب براي قهرمانان در رشته هاي پرمدال

 شرایط رقابتی بین مربیان رشته هاي پرمدال عدم وجود

 کمبود جاذبه هاي مالی و حمایتی در رشته هاي پرمدال

 پایین بودن عالقه وگرایش جوانان براي حضور  در عرصه قهرمانی در رشته هاي پر مدال

  

  دانشگاه و تحقیقات

 عدم ورود به عرصه عمل ها بر مباحث تئوریک ورزشی و تمرکز دانشگاه

 فقدان آزمایشگاه هاي علمی پیشرفته در علوم مورد نیاز  ورزش قهرمانی در رشته هاي پر مدال
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 ورزشی پرمدال هاي فدراسیون و ها دانشگاه بین موثر تعامل فقدان

 رشته هاي پرمدال قهرمانی کشور در ورزش يدرارتقا علمی کاربردي موثر تحقیقات کمبود

 کمبود کتابخانه هاي تخصصی در ورزش قهرمانی 

  

  

  

  رویدادها

  ورزشی

 المللی بین مهم هاي رقابت در شرکت براي کافی نبودن امکان فراهم

 به صورت هدفمند کشور در المللی بین مهم رویدادهاي کمبود برگزاري

 ها محدودیت حضور بانوان در رقابت

 کم توجهی به رویدادهاي رقابتی در رده هاي سنی پایین

 دنیا مطرح هاي لیگ در ایرانی بازیکنان فقدان حضور

 رویدادهاي داخلی جذابیت پایین بودن 

 رویدادهاي ورزشی داخلی  کیفی سطح پایین بودن

 رشته هاي پرمدال هاي باشگاهی در عدم توسعه موثر رقابت

  

  

  فرهنگی

 کم توجهی اجتماعی به قهرمانان رشته هاي پرمدال

سوق دادن فرزندان آنها به ربه منظو هاي ورزشی براي خانواده ها صی در سازمانفقدان مراکز مشاوره تخص

 سمت رشته هاي پرمدال 

 اخالق حرفه اي ورزشی بی توجهی  به

 فقدان اهمیت اجتماعی رشته هاي ورزشی پرمدال بین جامعه و خانواده ها 

  

  رسانه ها

 و ارباب جراید به رشته هاي ورزشی پر مدال) صدا و سیما ( کم توجهی رسانه ملی 

جذابیت رشته هاي ورزشی پرمدال  گزارشگران تحلیل گر با اخالق حرفه اي براي ایجادکمبود خبرنگاران و 

 بین عموم جامعه 

 عدم وجود سند باال دستی ملی به منظور توجه رسانه ملی به رشته هاي پر مدال به عنوان یک وظیفه

  

  

استعدادیابی و 

  استعدادپروري

 استعدادیابی جهت علمی موثر هاي روش از استفاده نکردن 

 استعداد  شناسایی فقدان نظام موثر

 ورزشکاران مستعد پرورشفقدان نظام موثر 

 ورزشکاران مستعد حمایت و حفظموثرفقدان نظام 

  

  

  اقتصادي

 عدم سرمایه گذاري دولتی مناسب در رشته هاي پرمدال 

 هاي مرتبط با رشته هاي  پر مدال به منابع مالی دولتی  متکی بودن بیش از حد فدراسیون

 کمبود منابع مالی

 تخصیص نامتوازن منابع مالی

 پایین بودن جذابیت اقتصادي  براي سرمایه گذاري بخش خصوصی در رشته هاي پرمدال

 )اسپانسر(نبود انگیزه براي ورود حامیان مالی 

  

  

  

  اقدامات کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش وجوانانناهمگونی تفکرات و 

 ها باشگاه سوي پرمدال از هاي ورزش به عدم توجه

  کم توجهی به ورزش بانوان
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  مدیریتی

 فقدان چرخه نظام مند قهرمان پروري 

 رشته هاي پرمدال کمبود توجه مدیران ورزشی به اقدامات بنیادي و زیر بنایی در

 براي تحقیقات کاربردي در رشته هاي پرمدالعدم اختصاص بودجه مناسب 

 جمعیت ورزشکار  در رشته هاي پرمدال  کمبود

نظیر اقبال ( هاي موجود اجتماعی براي توسعه و تحکیم پایه هاي رشته هاي پرمدال  عدم استفاده از ظرفیت

 ....و)  عمومی مردم از شناي تفریحی ، ژیمناستیک

 سرزمین موثر در رشته هاي پرمدالنبود منطقه بندي و آمایش 

   ورزش حرفه ايعدم توجه مدیران ورزشی به استقرار 

 عدم بازاریابی موثر در توسعه همه جانبه  رشته هاي پرمدال

 هاي مولد ورزشکار قهرمان عدم وجود باشگاه

 عدم برنامه ریزي هاي راهبردي و عملیاتی مناسب در رشته هاي پرمدال

 عدم تناسب ساخت و سازهاي ورزشی با نیازهاي واقعی ورزش قهرمانی در رشته هاي پرمدال 

 هاي ورزشی  اساسنامه فدراسیون کاستی هاي موجود در

 کارگماردن مدیران ناآشنا به علم مدیریت ورزشی در رشته هاي پرمداله ب

 مدیریت وبرنامه ریزي در رشته هاي ورزشی پرمدال ءسو

 تعدد مراکز تصمیم گیري در ورزش قهرمانی 

 در ورزش قهرمانی عدم تعامل موثر مراکز تصمیم گیر

 المپیک کسب رتبه در عدم توجه مدیران و مسئوالن ورزش کشور به اهمیت جایگاه رشته هاي پرمدال در

 هزینه ناکافی و نامناسب براي کسب مدال در رشته هاي پرمدال

 دررشته هاي پرمدال  ورزشکاران حمایتی ازکمبود قوانین 
 حمایت قانونی

 پرمدال  رشته هاينبود قوانین حمایتی از 

 در توسعه رشته هاي ورزشی پر مدال مشارکت آموزش و پرورشعدم  آموزش و پرورش

 موجود يهاي ورزشی پرمدال با آموزش و پرورش براي استفاده از ظرفیت ها ونیعدم تعامل موثر فدراس

 ها و مدارس ابتدایی مهد کودك درعدم توجه به ورزش و تربیت بدنی  

 امور جاري ورزش قهرمانی در رشته هاي پرمدال مدیران غیرورزشی در دخالت سیاسیون و سیاسی
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  از مصاحبه عمیق دست آمدهه ي بچالش هاهاي استخراج شده و فراوانی دسته بندي مولفه :5جدول

  

  مربوط به مولفه يفراوانی مورد اشاره بر فاکتورها  هامولفه

  77  و امکانات یزاتتجه

  70  استعدادیابی و استعدادپروري

  65  مدیریتی

  59  آموزش و مربیان

  32  آموزش و پرورش

  47  رسانه

  46  رویدادهاي ورزشی

  43  اقتصادي

  42  دانشگاه و تحقیقات

  38  انگیزش

  20  حمایت قانونی

  25  فرهنگی

  13  سیاسی

  

  یافته هاي بخش کمی

  :دوم به این سواالت پاسخ داده شد در بخش

 نخبگان نظر هاي ورزشی پر مدال المپیکی از ي ورزش قهرمانی ایران در رشتهچالش هاالویت بندي - 

  کدامند؟ ورزش قهرمانی کشور

 موردهاي ورزشی پر مدال المپیکی در  ورزش قهرمانی کشور در رشته نخبگانهاي  دیدگاهتفاوت - 

  کدامند؟ هاي پر مدال المپیکی ي ورزش قهرمانی ایران در رشتهچالش ها

ــه ــل داده و  تجزی ــده تحلی ــردآوري ش ــاي گ ــ ه ــذیرفت از پیم ــورت پ ــش ص ــرات در دو بخ در  :ایش نظ

ــش اول ــردي     روش از ،بخ ــات ف ــه مشخص ــوط ب ــاي مرب ــیف متغیره ــت توص ــیفی جه ــار توص ــاي آم ه

ــخگویان  ــامل پاس ــدیریت      ش ــابقه م ــویت، س ــابقه عض ــیلی، س ــته تحص ــیالت، رش ــه، تحص ــن، وظیف س

ــد  ــتفاده ش ــش دوم. اس ــه   از روش ،در بخ ــور تجزی ــه منظ ــتنباطی ب ــار اس ــاي آم ــون  و  ه ــل و آزم  تحلی

  .گردیدها استفاده فرضیه
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ــل توصــیفی  ــی  تحلی ــه متغیرهــاي عین ــوط ب ــردي(اطالعــات مرب ــۀ) مشخصــات ف تحــت بررســی  جامع

در بــازه درصــد  1/31، 30الــی  20از نمونــه تحقیــق در بــازه ســنی  درصــد 31نشــاندهنده ایــن بــود کــه 

ــازه درصــد 6/24ســال،  40الــی  31 ــازهدرصــد 5/13ســال و  50الــی  41در ب ســال قــرار  50بــاالي  در ب

	.دارند

نفـر از نمونـه تحقیـق ورزشـکار،      151دهـد کـه    بـر حسـب جایگـاه نشـان مـی      نشان توصـیفی  ،همچنین

	.ت علمی دانشگاه بودندئنفر هی 35نفر مدیر و   38نفر مربی، 36

دیــپلم،  درصــد5/23زیــر دیــپلم، درصـد  9/6نتـایج توصــیفی بــر حســب مـدرك تحصــیلی نشــان داد کــه   

ــد8/10 ــپلم،   درص ــوق دی ــد2/34ف ــانس،  درص ــد6/14لیس ــانس و   درص ــوق لیس ــد0/10ف ــرا  درص     دکت

	.باشندمی

 109رشـته مـدیریت ورزشـی،    در نفـر   39دهـد کـه   نتایج توصیفی بر حسـب رشـته تحصـیلی نشـان مـی     

	.سایر رشته ها بودنددر نفر  112سایر رشته هاي تربیت بدنی و در نفر 

درصــد  20ه نحــوه توزیــع نمونــه تحــت بررســی بــر اســاس ســابقه عضــویت در تــیم ملــی نشــان داد کــ

درصـد هـم    13سـال و   10درصـد هفـت تـا     19درصد سـه تـا شـش سـال،      46افراد سابقه زیر سه سال، 

  .داشتندرا سال سابقه حضور و عضویت در تیم ملی  10باالي 

  ی پر مدالورزش يدر رشته ها یرانا یورزش قهرمان يچالش ها به آمار توصیفی مربوط :6جدول 

  حداکثر    حداقل  استانداردانحراف   میانگین  هامولفه

  00/5  00/3  67/0  21/4  و امکانات یزاتتجه

  00/5  00/2  57/0  34/4  استعدادیابی و استعدادپروري

  00/5  00/3  61/0  01/4  مدیریتی

  00/5  00/2  77/0  96/3  آموزش و مربیان

  00/5  80/1  67  06/4  آموزش و پرورش

  00/5  50/2  53/2  43/4  رسانه

  00/5  00/3  68/0  01/4  رویدادهاي ورزشی

  00/5  50/2  61/0  32/4  اقتصادي

  00/5  33/3  73/0  89/3  دانشگاه و تحقیقات

  00/5  66/2  69/0  99/3  انگیزش

  00/5  20/2  82/0  97/3  حمایت قانونی

  00/5  70/1  69/0  95/3  فرهنگی

  00/5  00/1  70/0  86/3  سیاسی
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 پر مدال یورزش يدر رشته ها یرانا یورزش قهرمان يچالش هااز بین  ،دهدنشان می 6همانطور که جدول 

  .کمترین میانگین را دارند 86/3یاسی با میانگین سبیشترین و مولفه  43/4با میانگین  رسانهمولفه 

استفاده شد که  )K-S( اسمیرونف هاي تحقیق از آزمون کلموگروف براي بررسی طبیعی بودن توزیع متغیر

  ).p<05/0( تشخیص داده شدنرمال  ياز لحاظ آمار ها یعتمام توز ،آن یجبا توجه به نتا

 نخبگان از نظر یکیپرمدال المپ یورزش هايدر رشته یرانا یورزش قهرمان يچالش هابراي اولویت بندي 

  .است آمده 5استفاده شد که نتایج در جدول  آزمون فریدمناز  یورزش

 نخبگان از نظر یکیپرمدال المپ یورزش يهادر رشته یرانا یورزش قهرمان يچالش هابین  ،با توجه به نتایج

 هايدر رشته یرانا یورزش قهرمان يچالش هااولویت ،  7 لجدو .داري مشاهده شداولویت معنیورزش 

  .دهدنشان می ورزش نخبگاناز نظر را  یکیپرمدال المپ یورزش

  یرانا یورزش قهرمان هاي چالش یت بندياولو :7 جدول

  میانگین رتبه  رسانه

  27/7  و امکانات یزاتتجه

  73/9  استعدادیابی و استعدادپروري

  63/6  مدیریتی

  62/6  آموزش و مربیان

  72/6  آموزش و پرورش

  02/5  سیاسی

  55/6  رویدادهاي ورزشی

  27/8  اقتصادي

  17/6  دانشگاه و تحقیقات

  62/6  انگیزش

  37/6  حمایت قانونی

  39/6  فرهنگی

  63/8  هارسانه
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ها، اقتصاد و تجهیزات و امکانات مهمترین ، استعداد یابی و استعداد پروري، رسانه7با توجه به نتایج جدول 

  .باشدمی ورزش نخبگاناز نظر  یکیپرمدال المپ یورزش هايدر رشته یرانا یورزش قهرمان يچالش ها

 پیرامونکشور  یورزش قهرمان نخبگان هايیدگاهتفاوت دبراي بررسی  ،هابا توجه به طبیعی بودن داده

از آزمون  اه یا رد فرضیه تایید و یکی پر مدال المپ يدر رشته ها یرانا یقهرمان ورزش يچالش ها

  .شد گرفته آزمون تعقیبی توکی بهره ، ازجهت مقایسه نظر نخبگان و )تحلیل واریانس یک راهه(آنوا

  پژوهش فرضیه هاي

یکی پر مدال المپ يدر رشته هاچالش استعدادیابی  موردبین دیدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در  -1

.داري وجود داردتفاوت معنی  

یکی پر مدال المپ يدر رشته ها چالش مدیریتی موردبین دیدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در  -2

.داري وجود داردتفاوت معنی  

پر مدال  يدر رشته هامربیان  و چالش آموزش موردبین دیدگاه  نخبگان ورزش قهرمانی کشور در  -3

.داري وجود داردیکی تفاوت معنیالمپ  

یکی پر مدال المپ يدر رشته ها چالش انگیزش موردبین دیدگاه  نخبگان ورزش قهرمانی کشور در  -4

.داري وجود داردتفاوت معنی  

یکی پر مدال المپ يدر رشته ها چالش فرهنگی موردبین دیدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در  -5

.داري وجود داردتفاوت معنی  

یکی پر مدال المپ يدر رشته ها چالش سیاسی موردبین دیدگاه  نخبگان ورزش قهرمانی کشور در  -6

.داري وجود داردتفاوت معنی  

یکی پر مدال المپ يدر رشته ها هاچالش رسانه موردهرمانی کشور در بین دیدگاه  نخبگان ورزش ق -7

.داري وجود داردتفاوت معنی  

پر مدال  يدر رشته هاقانونی  چالش حمایت موردبین دیدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در  -8

.داري وجود داردیکی تفاوت معنیالمپ  

پر مدال  يدر رشته هاپرورش  و چالش آموزش موردبین دیدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در  -9

.داردداري وجود یکی تفاوت معنیالمپ  
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پر مدال  يدر رشته هاورزشی  چالش رویدادهاي موردبین دیدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در  -10

.داري وجود داردیکی تفاوت معنیالمپ  

یکی پر مدال المپ يدر رشته ها قاتچالش تحقی موردبین دیدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در  -11

.داري وجود داردتفاوت معنی  

یکی پر مدال المپ يدر رشته ها چالش اقتصادي موردبین دیدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در  -12

.داري وجود داردتفاوت معنی  

یکی پر مدال المپ يدر رشته ها چالش تجهیزات موردبین دیدگاه  نخبگان ورزش قهرمانی کشور در  -13

  .داري وجود داردتفاوت معنی

 یکیپرمدال المپ یورزش هايدر رشته یرانا یورزش قهرمان يچالش ها هايین مولفهببا توجه به نتایج، از 

ها، حمایت قانونی و آموزش و رسانه ي استعداد یابی،ها، در مولفهورزش نخبگان با توجه به جایگاه و

 ،ج بدست آمده از آزمون آنوا براي فرضیات تحقیقبا توجه به نتای .مشاهده شدداري معنیتفاوت پرورش 

ي استعدادیابی، رسانه، حمایت قانونی و چالش هاوجود اختالف معنی دار بین  موردچهار فرضیه محقق در 

از  .شد تاییدمحقق رد و فرض صفر  يسایر فرضیه ها -یید و فرض صفر رد گردیدآموزش و پرورش تا

در مولفه نتایج نشان داد که . براي بررسی تفاوت به صورت دو به دو استفاده شد 1آزمون تعقیبی توکی

). P>05/0( وجود داشتداري علمی اختالف معنی هیئت استعدادیابی فقط بین نظر ورزشکاران و اعضاي

علمی نسبت به نظر ورزشکاران، مولفه استعدایابی اهمیت بیشتري  هیئتبا این تفسیر که از نظر اعضاي 

  .دارد

 نیزو ) P>01/0(علمی  هیئت در مولفه رسانه بین نظر ورزشکاران و اعضايکه  نشان دادنتایج  ،همچنین

با این تفسیر که از نظر ). P>05/0(داري مشاهده شد علمی اختالف معنی هیئت بین نظر مربیان و اعضاي

 یتحمادر مولفه  .علمی نسبت به نظر ورزشکاران و مربیان، مولفه رسانه اهمیت بیشتري دارد هیئتاعضاي 

بین نظر ورزشکاران و مدیران اختالف  نیزو ) P>01/0(علمی  هیئت بین نظر ورزشکاران و اعضاي یقانون

علمی و مدیران نسبت به نظر  هیئتکه از نظر اعضاي با این تفسیر ). P>05/0(داري مشاهده شد معنی

بین نظر ورزشکاران و آموزش و پرورش در مولفه  .ورزشکاران، مولفه حمایت قانونی اهمیت بیشتري دارد

 هیئتبا این تفسیر که از نظر اعضاي ). P>05/0(داري مشاهده شد علمی اختالف معنی هیئت اعضاي

   .ولفه آموزش و پرورش اهمیت بیشتري داردعلمی نسبت به نظر ورزشکاران، م
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 نتیجه گیري بحث و

یکی عبارت پرمدال المپ یورزش يهادر رشته یرانا یورزش قهرماندر  مولفه هاي اصلینتایج نشان داد که 

 و آموزش مربیان، و آموزش مدیریتی، استعدادپروري، و استعدادیابی امکانات، و تجهیزات: بودند از

 فرهنگی و قانونی، حمایت انگیزش و تحقیقات، و دانشگاه اقتصادي، ورزشی، رویدادهاي رسانه، پرورش،

  .سیاسی

 و یابی استعداد - 1 ي نخبگان، نشاندهنده این بود کهنتایج اولویت بندي چالش هاي مطرح شده از سو

سوي  در رأس چالش هاي مطرح شده از امکانات و تجهیزات - 4 اقتصاد -3ها رسانه -2پروري استعداد

 قاسمی و ، تندنویس)1383(این نتیجه با نتایج تحقیقات فراهانی و عبدوي،  که جامعه تحقیق قرار گرفتند

چاد و ، )1994(، اسولیون، سیدنتوپ و تانوهیل )1988(، ویلیامز )1387(، شعبانی و همکاران )1386(

) 2009( 1و رابینسون بوهلک ،)2009(، سوتریادو )2008( همکاران دي بوسچر و، )2005(همکاران، 

  .همسو می باشد) 2010(فریموث  و) 2009( 2کالیوپی

 یتوانند بر عوامل طور مستقیم تنها می هاي ورزشی به گذاري ویژه ورزش قهرمانی با سیاست متولیان ورزش به

منابع مالی، مشارکت در ورزش، استعدادیابی، امکانات و تجهیزات ورزشی، رویکرد جامع به : همچون

دي بوسچر و (، تحقیقات علمی، حمایت شغلی ورزش اثرگذار باشندتوسعه ورزش قهرمانی، رقابت

ریزي بلندمدت و  المللی بر اساس یک برنامه بین  هاي موفقیت در المپیک و دیگر رقابت ).2009همکاران، 

به  ،کنند گذاري می ورزش قهرمانی سرمایه ياستراتژیک و همچنین میزان منابعی که کشورها جهت ارتقا

هاي تمرینی،  کمپ(، آموزش )انتخاب استعداد(فرآیند و معیارهاي موفقیت شامل جمعیت . آید دست می

 مورد( یریت، مد)تأسیسات و تجهیزات ورزشی(، علوم ورزشی، آموزش مربی و تکنولوژي )مدارس ویژه

ثیر عواملی هستند که بر موفقیت ورزش تأ) لیغاتیحمایت دولت، درآمدهاي تب( ی، مال)ورزشکاران

موفقیت ورزشکار یا تیم به مقدار زیادي به ) 2001دي بوسچر و همکاران ( ها بر اساس یافته. گذارند می

از آنجا که وجود  .ها در استفاده از همۀ منابع بستگی دارد هاي ورزشی و اثربخشی آن توانایی عملکرد سیستم

نسانی متخصص و امکانات و تجهیزات استاندارد و مناسب با رسیدن به اهداف پایگاه برنامه ها، نیروي ا

الزم است ابتدا وضعیت موجود پایگاه  ،هاي ورزش قهرمانی و استفاده بهینه از پایگاه ها رابطه مستقیم دارد

                                                           
4 Bohlke and Robinson 
5 Kalliopi 
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مورد هاي ورزش قهرمانی از نظر امکانات و تجهیزات و دانش و اطالعات تخصصی مدیران پایگاه ها 

ارزیابی قرار گیرد تا بر اساس این اطالعات و شناخت حاصله با توجه به اهداف، اصول و امکانات مادي 

  ).1383فراهانی و عبدوي، (موجود بتوان برنامه هاي صحیح و اصولی مورد نیاز را تدوین و اجرا کرد 

 ،این یک قانون کلی است که براي اینکه فردي به مرحله خبرگی در ورزش برسد ،در بحث استعدادیابی

بلوم در ). 2003اریکسون، (سالگی و ده هزار ساعت تمرین سنجیده نیاز است  10تا  8تقریباً تمرین از سن 

این سه مرحله . بیان کرد که سه مرحله یا سه شکل در توسعه ورزش، هنر و علم مشترك است 1985سال 

مرحله آشنایی یا مشارکت، مرحله شناسایی و پرورش استعداد و مرحله رسیدن به اوج : اند از بارتع

 .عملکرد

بر اساس الگوهاي مختلف استعدادیابی، براي رسیدن به اوج عملکرد در هر رشته ورزشی، تخصصی شدن 

ته ورزشی تخصصی شدن موجب تطابق و سازگاري ورزشکار با رش. در آن رشته مهم و ضروري است

شروع این . فرآیند تخصصی شدن بسیار پیچیده است. شود ازنظر جسمی، روانی، تکنیکی و تاکتیکی می

 .مند و متمایل به تخصصی شدن در یک رشته ورزشی خاص است فرآیند زمانی است که ورزشکار عالقه

با تجربه و بر اهمیت و ضرورت وجود متخصصان ) 1994(مطالعات اسولیون، سیدنتوپ و تانوهیل 

. تأسیسات و تجهیزات مناسب و قابل استفاده در وضعیت تربیت بدنی و ورزش مدارس تأکید داشته اند

تأسیسات و تجهیزات را عامل مؤثري در میزان مشارکت جوانان در فعالیت هاي  ) 1988(، ویلیامز همچنین

  .بدنی دانسته است

ویژه با اولویت دسترسی براي ورزشکاران قهرمانی  تسهیالت ،یکی دیگر از ارکان موفقیت ورزش قهرمانی

از نوجوانان به جوانان (د رون زمانی که ورزشکاران مستعد و نوجوان به یک سطح رقابتی باالتر می. باشد می

با قابلیت دستیابی  تر  به تجهیزات و تسهیالت تخصصی ،کنند طور منظم تمرین می و به) ساالنو بزرگ

هاي ملی  بیان کرد همه سازمان )2009(سوتریادو ). 2008همکاران،  دي بوسچر و(مناسب نیاز دارند 

زیادي بر تا حد تواند  ورزشی به این نکته توجه دارند که تسهیالت تمرینی با کیفیت باال و محل رقابت می

آمیز در باالترین سطح  ي عملکرد بهتر و موفقیتها برا موفقیت ورزشکاران تأثیر بگذارد و به آمادگی آن

 .هاي المپیک کمک کند هاي جهانی و بازي رقابت مثل رقابت



 

٢٠ 
 

بررسی تأثیر سن تأسیسات و اماکن ورزشی . جدید بودن تسهیالت و تجهیزات ورزشی نیز بسیار مهم است

یش تعداد تماشاگران که تجهیزات و امکانات جدید و مدرن باعث افزا نشان دادتماشاگران  حضور بر

اهمیت تجهیزات و ، از عوامل توسعه ورزش قهرمانی استکه حضور تماشاگران  آنجا شود و از می

 افزایش وجود با که انگاشت نادیده نباید البته ).2005، 1چاد و همکاران(هود می باشدخوبی مش تسهیالت به

 و رشد منظور به نیاز مورد تجهیزات و ها زیرساخت توسعه و ها سال این طی ورزش بودجه برابري ها ده

 قرار اي مرتبه و درجه در، زیرساختی چه و مالی لحاظ به چه امکانات کمبود هنوز، ورزش در متوازن توسعه

 منظر این از. داد قرار ایران ورزش جامعه روي پیش را روشنی و بهتر انداز چشم آن سایه در بتوان که ندارد

 خرج و هزینه، دفاع قابل منطقی اساسی بر و شده حساب باید ورزش بودجه، مالی هاي کمبود به توجه با و

  .)1382یزدان پناه، (آورد  عمل به شده انجام هاي گذاري سرمایه از را الزم وري بهره بتوان آن مبناي بر تا شود

برد و و مشکالت فراوانی رنج می چالش هادریافتند که دو میدانی ایران از ) 1387(شعبانی و همکاران 

این تحقیق نشان داد که کمبود بودجه و امکانات مالی اختصاص یافته . ندا عوامل متفاوتی در این امر دخیل

 به دو میدانی، کمبود دستمزد مالی ورزشکاران و مربیان این رشته، کمبود اسپانسرها براي حمایت مالی، کم

دانش اندك ) 2010( 2فریموث. باشندترین مشکالت دو و میدانی ایران میهاي گروهی از عمدهکاري رسانه

المللی، ضعف شدید  از استانداردهاي بین مسئوالنن و مربیان، عدم اطالع در زمینه علوم ورزشی مسئوال

بودن فدراسیون دومیدانی و کمبود بودجه به  امکانات فنی و تجهیزات مورد نیاز براي ورزشکاران، نوپا

و موانع و مشکالت  چالش هاترین  دومیدانی را از مهم  بناها و اهداف علمی در زمینه  توسعه منظور

  .داند دومیدانی ویتنام می

علمی  هیئت مربیان و اعضاي بین نظر نیزعلمی و  هیئت در مولفه رسانه بین نظر ورزشکاران و اعضاي

علمی نسبت به نظر ورزشکاران و  هیئتبا این تفسیر که از نظر اعضاي . داري مشاهده شداختالف معنی

کالمپنر ، )1382(غفوري و همکاران این نتیجه با نتایج تحقیقات . مربیان، مولفه رسانه اهمیت بیشتري دارد

) 2011( رپنتیرچاو ) 2010(هانستید و اسکیل ، )2003( بیک و بوشارت، )2001(کوپر و استرکین ، )1994(

  .همخوانی دارد

                                                           
6 Chad et al 
7 Freimuth 
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 ،ها قرار گیرد، ورزشکاران بیشتري به آن جذب شوند و درنتیجه چنانچه یک ورزش در مرکز توجه رسانه

هاست  ها در مسابقاتی که خود کشور، میزبان بازي توجه رسانه. ماند رقابتی باقی می تا حد زیاديآن ورزش 

ها  رسانه. اندها هر دو صنعت هستند که خیلی به همدیگر وابسته  ورزش و رسانه ،امروزه. خیلی بیشتر است

ویژه در  ورزش به ينقش بسیار مهمی در ارتقا ،شوند ها و اینترنت می که شامل رادیو، تلویزیون، روزنامه

 ،ودآور هستندها براي رویدادهاي ورزشی مهم و س البته به همان اندازه که رسانه .کنند می ایفاسطح قهرمانی 

  .ها مهم و سودآور است براي رسانه نیز ورزش

علمی و همچنین بین نظر  هیئت بین نظر ورزشکاران و اعضاي یقانون یتحمابا توجه به نتایج، در مولفه 

علمی و مدیران  هیئتبا این تفسیر که از نظر اعضاي . داري مشاهده شدورزشکاران و مدیران اختالف معنی

هوگان رزشکاران، مولفه حمایت قانونی اهمیت بیشتري دارد که این نتیجه با نتایج تحقیقات نسبت به نظر و

  .هماهنگ می باشد) 2009(بوهلک و رابینسون و) 2007( دیوید و بیکر،، )2000(و نورتون 

خدمات فوق، جداي از خدمات پشتیبانی . سهم مؤثري بر عملکرد ورزشکاران نخبه دارد ،خدمات حمایتی

منظور ایجاد انگیزه در شخص ورزشکار و براي باال بردن عملکرد و  پروري است و به فرآیند قهرمان

یکی از اصول حمایت براي  ،مثال  عنوان  به. شود وري به ورزشکاران خدمات حمایتی داده می بهره

تنها حمایت در  جانبه از آنان است و ورزشکاران نه  توسعه و حمایت همه ،هاي قهرمانی در آلمان شورز

هاي سنی و همۀ  این اصول براي همه گروه. کنند بلکه در تحصیل و شغلشان نیز دریافت می ،سطح ورزش

مرزي ازجمله  م بروننامه، قهرمانان مسابقات بسیار مه در ایران نیز طبق آیین. رود ها به کار می ورزش

ی استفاده می کنند که بر حسب نظر نخبگان این مسابقات المپیک، آسیایی و قهرمانی جهان از تسهیالت

  .کافی و وافی نمی باشد و باید توسعه پیدا کندها حمایت 

شده از سوي نخبگان  مهمترین چالش مطرح ،استعدادپروري نتایج کلی نشان می دهد که استعداد یابی و

استعدادیابی  ،پرورش هر کشور در توسعه ورزش قهرمانی و  ازجمله تأثیرات آموزش .ورزش می باشد

هاي ورزش قهرمانی در تعلیم و  عنوان یکی از پایه فرایند استعدادیابی به ،درواقع. موقع است مناسب و به

صورت جامع و علمی انجام نگرفته و  ی بهتربیت دنیا مطرح است، اما در کشور ما تاکنون استعدادیاب

اي و بر مبناي تشخیص مربیان، معلمان و  صورت میدانی و مشاهده شناسایی و کشف نوجوانان ورزشکار به

اي براي شناسایی  عنوان پایه تواند به بدنی در مدارس نیز می سهم ساعات تربیت. امکانات مناطق است

طور کلی می توان گفت که ورزش قهرمانی ایران  به .ی مؤثر باشداستعدادها و توسعه و رشد ورزش قهرمان

 در کنارچالش ها و مشکالت بسیار  ندارد وروسیه و چین  چونمانند کشورهایی ی هنوز برنامه ریزي مدون
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عدم استفاده از نظرات صاحب نظران و نتایج حاصل از تحقیقات محققان، نهاد هاي مرتبط با ورزش هاي 

با مشخص شدن بسیاري از . ال کشور را از کارایی و کسب مدال در المپیک باز داشته استقهرمانی و پرمد

چالش ها و مشکالت و همچنین عوامل موثر در رشد و بالندگی ورزش هاي پرمدال در این پژوهش، 

باید از متخصصان الزم در عرصه مدیریت و برنامه ریزي راهبردي و بلند مدت  ورکالن ورزش کش مسئوالن

به در رشته هاي پرمدال را بیش از پیش  د یابی و همچنین استعداد پروري بهره مند شوند تا مبحث استعدا

ا و سیما به ویژه صد ، رسانه ها همچنین .بیشتر را فراهم آورندحمایت هاي قانونی  زمینه ارائهو  پیش ببرند

همکاري و برقراري  ؛ چنان کهتوجه بیشتر به رشته هاي پرمدال ورزش قهرمانی ترغیب نمود بهرا باید 

. تعامل الزم بین فدراسیون هاي مربوطه و صدا و سیما می تواند حمایت رسانه ها را در پی داشته باشد

صصی در ورزشی و نیز مجالت تخانتشار روزنامه هایی با محتواي ورزش قهرمانی پرمدال و رشته مختلف 

       با کیفیت و طراحی زیبا نیز در گسترش و رشد ورزش قهرمانی ضروري  رشته هاي پرمدال المپیکی

اد پویا و سایر موارد شناخته شده موثر در رشد و توسعه ورزش قهرمانی نیز به نوعی معلول، اقتص. می نماید

سایر موارد تأثیرگذار همانند ضعف  دن دو عامل نیز می توانچرا که توجه به ای تجهیزات و امکانات است،

  .و در نهایت به نقطه قوت بدل سازدرا به فرصت ... استعدادیابی، عدم حمایت قانونی و 
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The purpose of this research is to identify challenges in the fields of athletics 

and sports experts and sport elites opinions and priorities about Olympic 

Medalist Sports. This study used a combination of research methods 

(qualitative- descriptive) and semi-structured interviews as the methods of 

measurement. 19 experts in the sports management (athletes, coaches and 

administrators) were interviewed  on survey phase of the country and sports,. 

The relative number of the 700 people who were randomly selected 260 

subjects. Semi-structured interviews were used to define the research 

instrument, a questionnaire of 87 questions to prioritize and compare the views 

of an elite athlete respectively. The validity of the questionnaire was confirmed 

by experts. Also reliability using Cronbach's alpha (86/0 = α) was confirmed in 

the interviews and analyzing the data to identify the components and challenges 

in the navigation through the views and opinions of coding and saturation using 

spss software. The descriptive statistics of tables, relative frequency, mean and 

standard deviation and inferential statistical methods for prioritization and the 

Friedman ANOVA and Scheffe post hoc test were used for comparison of elite 

opinion. The results of the first study showed the challenge for the 

championship in the sport in Olympic medalist sports as: facilities, talent, 

management, training and mentoring, education, mass media, sports, business, 

academia and research, motivation, support legal, cultural and political. 

Challenges can be investigated and 87 were identified in these areas. The results 
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of the study showed the role of talent-finding and nurturing talent, media, 

economy and the challenges of sports equipment Olympic medalist sports 

champion from the sports elite point of view. According to the elite sports talent 

in the state, component of challenges in  Olympic medalist sports athletics are 

the media, education, legal protection, although no significant difference was 

observed. 
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