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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش تحلیل ورزش قهرمانی كشور به روش سوات میباشد
روششناسی :روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است كه از نظر هدف كاربردي میباشد.
روش جمعآوري دادهها شامل مطالعات كتابخانهاي ،روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته
میباشد .پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفاي كرونباخ  0/96محاسبه گردید .جامعه آماري پژوهش،
مدیران ستادي و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان ،مدیران و اعضاي هیأت اجرایی كمیته ملی المپیك و
مدیران آكادمی ملی المپیك و پارالمپیك ،رئیسان فدراسیونها ،كارشناسان كمیته ملی المپیك و اعضاي
هیأت علمی متخصص تربیتبدنی و مطلع از موضوع تحقیق بودند .در این پژوهش نمونه برابر جامعه و به
صورت تمام شمار بود كه از  302پرسشنامه ارسالی براي اعضاي جامعه تحقیق  238پرسشنامه ( 79درصد)
گردآوري شد .براي تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آزمونهاي كلموگروف اسمیرنف ،تی و آزمون
فریدمن استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد ورزش قهرمانی كشور در موقعیت راهبرد تدافعی ( )WTقرار دارد و با اهمیت ترین
نقطه قوت ورزش قهرمانی كشور وجود استعداد هاي بالقوه در برخی از رشته انفرادي و از مهمترین نقاط ضعف در
این بخش عدم توجه به ورزش مدارس به عنوان پایه ورزش قهرمانی و ضعف استعدادیابی می باشد .از با اهمیت
ترین فرصت هاي ورزش قهرمانی كشور جوان بودن جمعیت كشور و از با اهمیت ترین تهدیدهاي این بخش
نامناسب بودن نظام مدیریت دولتی براي ورزش كشور می باشد.
نتیجهگیری :بدین ترتیب با توجه به موقعیت تدافعی ورزش قهرمانی كشور پیشنهاد می گردد مسئولین از
راهبردهایی براي كاهش زیانهاي ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف در این حیطه استفاده نمایند
واژههای کلیدی :تحلیل ،ورزش قهرمانی ،عوامل درونی ،عوامل بیرونی.
 .1دانشیار دانشگاه پیام نور
 .2استادیار دانشگاه آزاد واحد رودهن
نشانی الکترونیك نویسندۀ مسئولmrsoufi@pnu.ac.ir :
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مقدمه
برنامهریزي براي ورزش از دغدغههاي اصلی
حکومتها شده است .این ضرورت از اواخر دهه
پنجاه و اوایل دهه شصت میالدي به دلیل
شرایط ویژه جهانی و رشد تدریجی ارتباطات
بیشتر نمود پیدا كرده است (هیولیان.)2002 ،
كشورهایی كه در ورزش پیشرفت داشتهاند،
سعی كردهاند با ارائه برنامههاي توسعه و ایجاد
استراتژي و ساختار مناسب ،در جهت گسترش
آن گام بردارند (بدري آذین  .)1386جهان
بهسرعت در حال تغییر و پیشرفت میباشد و
ملتها در تالشند تا با برنامهریزيها و
سرمایهگذاريهاي دقیق از دیگر رقبا پیشی
بگیرند .یکی از مواردي كه ملتها به دنبال
كسب پیشرفت در آن میباشند ورزش میباشد.
ورزش امروزه قدرت فراوانی را كسب كرده است.
ورزش فقط یك سرگرمی نیست بلکه اهمیت
اجتماعی سیاسی اقتصادي زیادي براي
شركتكنندگان دارد (ویلیامز .)2008 ،یکی از
مؤلفههاي ورزش ,ورزش قهرمانی است كه
عبارت است از بازيها و ورزشهاي رقابتی و
سازمانیافته كه افراد ماهر در آن شركت
میكنند و براي رسیدن به اهداف و كسب نتیجه
و رتبه بهتر انجام میشود (غفوري .)1382 ،با
گذشت زمان مسائلی چون پیشرفت انسان در
ابعاد جسمانی ،روانی و اجتماعی جزء اهداف
ورزش قرار گرفت و این انگیزش پیشرفت زیر
بنائی را براي رشد رقابت در سطوح مختلف
ایجاد كرد كه با عنوان ورزش قهرمانی بروز
نموده است .ورزش قهرمانی را ورزشهاي رقابتی
و سازمانیافتهاي میدانند كه ورزشکاران ماهر
در آن شركت میكنند و ورزشکاران در آن
متناسب با استانداردهاي تعیینشده توسط

سازمانهاي ورزشی براي كسب رتبههاي
قهرمانی در مسابقات رسمی شركت میكنند
(طرح جامع ورزش كشور .)1381 ،در ابتداي
هزاره سوم ,جهان ورزش دوران جدید و تازهاي
را تجربه مینماید .ورزش امروزي تبدیل به یك
فستیوال جهانی گردیده است .بسیاري دوران
آماتور را پایانیافته تلقی میكنند (حسنزاده،
 .)1384به عقیده مول و همکاران ()2005
منافع كالن ورزش قهرمانی موجب ترغیب
سیاستگذاران به توسعه آن در جهت كسب
سود بیشتر براي خود شده است .سوابق نشان
میدهد محبوبترین شکل ورزش در جوامع،
ورزش قهرمانی میباشد كه در سطح سوم مدل
مول و همکاران قرار گرفته است .در این سطح از
ورزش كه با تأكید بر رقابت ،پیروزي و حس
اتحاد بین افراد از طریق مشاركت و تماشاگري
میباشد ،جذابیت فراوانی وجود دارد .ورزشکاران
نخبه از دل رقابتهاي ورزشی ظهور میكنند و
كار آنها رابطه تنگاتنگ با اجراي مهارتهاي
پیچیده ورزشی دارد در واقع موضوع اساسی در
ورزش قهرمانی پرورش افراد نخبه و توسعه
عملکرد آنها در جهت برآورده كردن خواستهها
و نیازها براي پیروزي در رویدادهاي ورزشی
میباشد (لیند فلت .)2010 ،الهی و مظفري
( )1388در پژوهشی در رابطه با ورزش قهرمانی؛
سرمایهگذاري داخلی و خارجی ،توسعه علمی،
میزبانی رقابتهاي بینالمللی ،خصوصیسازي،
بازاریابی ،توسعه ورزش زنان و شایستهساالري را
از مهمترین راهکارهاي توسعه ورزش قهرمانی
اعالم كردند (الهی .)1388 ،مظفري ()1393
فرایندهاي ورزش قهرمانی را شامل شناسایی
استعدادها ،جذب

و

پرورش

استعدادها،
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آمادهسازي ورزشکاران ،شركت در مسابقات،
شناسایی ورزشکاران برجسته و ماهر(نخبه
گزینی) ،آماده سازي نخبگان ،شركت در
مسابقات رسمی ،حمایت موردنیاز استعدادها و
نخبگان بهعنوان سرمایههاي ملی كشور ،ارزیابی
ارتقاي جایگاه ورزش كشور در رقابتهاي
بینالمللی ،آسیایی ،جهانی و المپیك و اصالح و
بهبود آنها میداند .تحقیقات نشان داد كه
فرآیند توسعه قهرمانی ممکن است مستقیم(
براي مثال ورزشکاران فعال ) یا غیرمستقیم
(افتخار و سربلندي حاصل از موفقیت) باشد.
شركت ورزشکاران قهرمان در ورزش جدا از
موفقیت و كسب مدال میباشد (خواجه.)1388 ،
دِ بوچر و همکاران ( )2006عواملی را كه
باعث میشود ملتها از توسعه ورزش قهرمانی و
موفقیت ورزشی بینالمللی بهرهمند گردند در 9
ركن تقسیمبندي كردند كه در سه گروه جاي
میگیرند :گروه اول شامل ورودي 1است كه
دربرگیرنده منابع انسانی و مالی میباشد كه
ضروري میباشند .گروه دوم شامل پذیرش كه
استراتژيها و سیاستهایی است كه توسعه
ورزش قهرمانی را تسهیل میكند و شامل
تسهیالت تمرین ،مربی ،رقابت و مسابقه و
تحقیقات علمی است .گروه سوم خروجی 2است
كه نتیجه توسعه ورزش قهرمانی است و بهوسیله
مدالهاي المپیك و دیگر مسابقات و تعداد
ورزشکاران مشخص میگردد .سوتیریادو و
شیلبوري  )2009(3توسعه ورزش قهرمانی را در
استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند نتایج
حاكی از آن بود كه توسعه ورزش قهرمانی
1. Input
2. Output
3. Sotiriadou & Shilbury

نیازمند همکاري و وجود گروههاي عالقهمند
(براي مثال تماشاگران،مدیران) ،یکسري از
استراتژيهاي طرحریزيشده مخصوص و
روشهاي دیگر (مانند مسابقات ،رقابتها) براي
اینکه توسعه و موفقیت ورزشکار را تسهیل كند.
این مرحله پتانسیلی براي تحریك و درگیر
كردن دیگر عوامل در ورزش میباشد كه نتایج
توسعه میباشند و شامل حامیان مالی،
شركتكنندگان ،تماشاگران و حمایتكنندگان
است .بالك و رابینسون  )2009(4عنوان كردند
كه محیطی كه ورزشکاران را از جنبههاي
مختلف حمایت میكند احتمال موفقیت
بینالمللی ورزشکاران را افزایش میدهد و
همچنین خدمات سیستم ورزش قهرمانی و
حرفهاي شامل ساختارهاي استعدادیابی،
مسیرهاي پیشرفت ورزش ،حمایت ورزش علمی،
سیستم آموزش مربیان ،دسترسی به تسهیالت و
تجهیزات ،رویکردهاي ضد دارویی ،حمایت از
زندگی غیرورزشی و ساختارهاي رقابتی میباشد.
نتایج نشان میدهد در كشور استرالیا 11/9
درصد از جمعیت كشور بهعنوان ورزشکار
قهرمانی فعال هستند .این عدد در كشور كانادا
 12درصد ،در كشور اسکاتلند  23درصد و این
در حالی است كه در كشور ایران  2/5درصد
میباشد هر چه مشاركت در ورزش قهرمانی
بیشتر باشد زمینه ظهور ،بروز و رشد استعدادها
آنها مناسبتر خواهد بود .درنتیجه تعداد افراد
نخبه ورزشی افزایش مییابد و موجب تقویت
ورزش قهرمانی خواهد شد (خواجه )1388 ،و به
اینسان سهم ایران در تعداد مدالهاي قهرمانی
در بازيهاي جهانی و المپیك كم بوده و سهم
صنعت ورزش در ایران اندك و تولید ناخالص
4. Boulk & Rabinson
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داخلی  1/1درصد برآورده شده است(مرادي،
 .)1388براي اینکه جامعه ورزش داراي
قهرمانانی باشد كه در عرصه بینالمللی براي
كشورمان افتخارآفرین باشد باید به
سرمایهگذاري در این حیطه بپردازیم .عوامل
زیادي در معرفی ,ظهور ,پرورش و تربیت
قهرمانان ورزشی دخالت دارند و تحقیقاتی در
این حیطه صورت گرفته است تا بتواند ما را در
ورزش قهرمانی به سطحهاي باالتر هدایت كند
كه راهحلهایی را در زمینههاي مختلف ارائه
داده اند و هر یك به طریقی به دنبال این بودند
كه رشد ورزش را به طور كلی در جامعه سبب
شوند و زمینه را براي به وجود آمدن نخبههاي
ورزشی فراهم كنند و كمبودهایی كه در این
زمینه وجود دارد را نشان دهند ,در این
تحقیقات هر كدام جزئی از ورزش قهرمانی را
بررسی كردهاند بهعنوانمثال تجهیزات و اماكن
ورزش قهرمانی یا توسعه یك ورزش قهرمانی
خاص .ولی اگر ما ورزش قهرمانی را كامل
تجزیهوتحلیل كنیم و عواملی را كه باعث رشد
آن میشود و رویکردهایی را كه در توسعه آن
دخیلاند بشناسیم و بدانیم چه عواملی پیشرفت
در این حیطه را تسهیل میكند و اهمیت آنها
را دریابیم بهطورقطع راهکارهایی را كه ما را به
پیشرفت رهنمون میسازد را درخواهیم یافت و
خواهیم توانست قهرمانان ورزشی را كشف یا
پرورش یا حفظ نماییم و بدون شناخت اجزاء
ورزش قهرمانی و عوامل درگیر در آن و شناخت
بهترین راه رسیدن به آن نباید انتظار زیادي از
فعالیتها و تالشهایی كه در این مورد صورت
میگیرد داشته باشیم .و شناخت عوامل توسعه
میتواند در حکم ناخدایی براي كشتی ورزش
قهرمانی باشد تا آن را به سرمنزل مقصود

برساند .عالقه زیاد افراد به دیدن حركات،
مهارتها و ركوردهاي ورزشکاران نخبه و افزایش
تماشاگري در ورزش قهرمانی و حرفهاي باعث
تشویق جوانان و افزایش انگیزه آنان به انجام
فعالیتهاي ورزشی میگردد و از جهتی گسترش
ورزش قهرمانی و كسب مقام باعث كسب وجهه
و اعتبار براي كشور میگردد و حس تعلق،
شادمانی ،غرور ملی را براي مردم كشور در
بردارد در همین راستا و به دلیل اهمیت این
بخش در ورزش ،تحقیق حاضر در تالش است با
بهرهگیري از شیوههاي علمی به تحلیل محیطی
ورزش قهرمانی در كشور بپردازد و امید آن
میرود كه نتایج حاصل از آن بتواند به بهرهوري
بیشتر ورزش ملی و ارتقاي جایگاه بینالمللی
ورزش كشور بیانجامد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و از نظر
هدف كاربردي میباشد .این نوع مطالعات از نوع
تحلیل سوات (از زیرشاخههاي مطالعات
استراتژیك) میباشد كه در آن به تحلیل محیط
درونی و بیرونی شامل شناسایی نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهدید ورزش قهرمانی میپردازد.
روش جمعآوري دادهها شامل مطالعات
كتابخانهاي ،روش دلفی و در نهایت پرسشنامه
محقق ساخته میباشد .بدین ترتیب ابتدا به
روش كتابخانهاي اطالعات در این حوزهها
گردآوري شد سپس از روش دلفی در جهت به
وجود آوردن اجماع و جمعآوري گروهی
اطالعات از آن جهت كه قطعیت كامل بر روي
اطالعات وجود نداشت ،استفاده گردید .بدین
منظور براي شروع فرایند از  10تن از اساتید
مدیریت ورزش نظرخواهی گردید (از طریق
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پست الکترونیك) .متخصصین تعداد اظهارنظر
كننده خبره در روش دلفی را بین  5تا  20نفر
گزارش كردهاند (احمدي .)1388 ،در این روش
ابتدا با نظرسنجی از تكتك متخصصان نقاط
ضعف ،قوت ،فرصت و تهدیدهاي ورزش قهرمانی
كشور را كه بهوسیله مطالعات كتابخانهاي
تدوینشده بودند مشخص گردید .در دور بعدي
(دوم) موارد انتخابی توسط این متخصصان به
بحث گذاشته شد و مواردي از آن توسط سایر
متخصصان تثبیت و تعدیل شد .در دور آخر
بحث (سوم) ،مواردي را كه متخصصان روي
آنها اتفاقنظر داشتند بهعنوان مبناي كار قرار
گرفت و پرسشنامه نهایی تدوین شد{.نکته:
خزاعی ( )1384عنوان نموده از نظر تعداد
مرحله ،روش دلفی كالسیك دربرگیرنده چهار
راند بوده كه محققین معموالً براي دستیابی به
اهداف تحقیق خود ،آن را به دو تا سه مرحله به
جهت جلوگیري از اشتباهات ناشی از خستگی
كوتاه مینمایند} براي تعیین روایی پرسشنامه با
اساتید و متخصصین مشورت و بعد از اعمال
كلیه پیشنهادهاي اصالحی و تغییرات ضروري
جهت مطابقت با شرایط و ویژگی جامعه آماري
موردتحقیق ،مورد استفاده قرار گرفت .جهت
تعیین پایایی پرسشنامه از بخش كوچکی از
جامعه آماري استفاده و از طریق آلفاي كرونباخ

در سطح  0/05پایایی پرسشنامه 0/96 ،به
دست آمد كه این ضرایب بهدستآمده از
پرسشنامه ،نشان دهنده پایایی باالي ابزار
پژوهش(پرسشنامه) میباشد .جامعه آماري این
پژوهش شامل مدیران ستادي و عملیاتی وزارت
ورزش و جوانان ،مدیران و اعضاي هیأت اجرایی
كمیته ملی المپیك و مدیران آكادمی ملی
المپیك و پارالمپیك ،رئیسان فدراسیونها،
كارشناسان كمیته ملی المپیك و اعضاي هیأت
علمی متخصص تربیتبدنی و مطلع از موضوع
تحقیق تشکیل میدادند در این پژوهش به علت
اینکه تعداد افراد جامعه با توجه به توصیفی
بودن پژوهش محدود میباشند ،نمونه تحقیق
برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار
تعیین گردید .كه در مجموع  302نفر بهعنوان
نمونه تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند .كه از
 302پرسشنامه ارسالی براي اعضاي جامعه
تحقیق  238پرسشنامه ( 79درصد)واصل گردید
(توزیع فراوانی جامعه آماري در جدول 1
مالحظه میگردد) .روش تجزیه و تحلیل دادهها
شامل آمار توصیفی و آزمونهاي استنباطی
مانند آزمون كلموگروف اسمیرنف ،مقایسه
میانگین یك جامعه ( tتك نمونه) و تجزیه و
تحلیل واریانس فریدمن میباشد.

جدول  .1توزیع فراوانی جامعه آماري پژوهش
ردیف

جامعه آماري

تعداد نمونه

1

اعضاي هیأت علمی متخصص تربیتبدنی و مطلع از موضوع تحقیق

135

2

مدیران عملیاتی و ستادي وزارت ورزش و جوانان

59
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3

مدیران و اعضاي هیأت اجرایی كمیته ملی المپیك

13

4

مدیران آكادمی ملی المپیك و پارالمپیك

7

5

رئیسان فدراسیونهاي ورزشی كشور

52

6

كارشناسان خبره كمیته ملی المپیك و پاراالمپیك

36

جمع كل

302

یافتههای پژوهش
آزموون كلمووگروف اسوومیرنف بور روي سووؤاالت
پووژوهش اجوورا گردیوود و نتووایج طبیعووی بووودن
سؤاالت را نشان میداد همچنین تمامی سؤاالت و
موارد تعیینشده بهوسیله روش دلفوی در ارتبواط
با ورزش قهرمانی كشور بهوسویله آزموون  tتوك
نمونووه بووا (سووطح متوسووط  )3و در سووطح 0/05
آزمون شد و با معناداري آنها موارد قوت ،ضعف،
فرصت و تهدید مشخص گردید.
همانطور كه در جدول  2مالحظه میگردد با
توجه به سطح معناداري بهدستآمده()0/001
در آزمون فریدمن چهار عامل نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهدید ورزش قهرمانی كشور
رتبههاي یکسانی ندارند .در این آزمون
مشخص شد در ارتباط با عوامل درونی ،رتبه
مربوط به نقاط ضعف باالتر از نقاط قوت ورزش
قهرمانی كشور میباشد .همچنین در ارتباط با
عوامل بیرونی مشاهده میشود كه تهدیدات
ورزش قهرمانی كشور داراي رتبه و میانگین
باالتري نسبت فرصتهاي ورزش قهرمانی

كشور میباشند .در نتیجه این استراتژيها ،بر
اساس تجزیه و تحلیل مدل  ،SWOTدر
موقعیت استراتژي  ، WTقرار میگیرند (شکل
 .)1همانطور كه در جدول  2مالحظه میگردد
با توجه به سطح معناداري بهدستآمده
( )0/001در آزمون فریدمن چهار عامل نقاط
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ورزش قهرمانی
كشور رتبههاي یکسانی ندارند .در این آزمون
مشخص شد در ارتباط با عوامل درونی ،رتبه
مربوط به نقاط ضعف باالتر از نقاط قوت ورزش
قهرمانی كشور میباشد .همچنین در ارتباط با
عوامل بیرونی مشاهده میشود كه تهدیدات
ورزش قهرمانی كشور داراي رتبه و میانگین
باالتري نسبت فرصتهاي ورزش قهرمانی
كشور میباشند .در نتیجه این استراتژيها ،بر
اساس تجزیه و تحلیل مدل  ،SWOTدر
موقعیت استراتژي  ، WTقرار میگیرند (شکل
.)1
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جدول  .2نتایج آزمون رتبهاي فریدمن در تحلیل  SWOTورزش قهرمانی كشور
ساختار ورزش

ورزش قهرمانی

تحلیل
SWOT

میانگین

میانگین رتبهها(وزن
دهی)

نقاط قوت

3/46

2/04

نقاط ضعف

3/69

2/42

فرصتها

3/80

2/65

تهدیدها

3/92

2/89

توزیع خی
دو

سطح
معنیداري
0/001

18/935

S

استراتژي رقابتی
(تنوع)

استراتژي تهاجمی
(توسعه)

T

O
استراتژي تدافعی
(كاهش)

استراتژي محافظهكارانه
(ثبات)

ورزش قهرماني

W
شکل  .1موقعیت راهبردي(عوامل داخلی و خارجی) ورزش قهرمانی كشور

در شکل  1كه بر اساس مدل خطمشی
هاروارد میباشد ورزش قهرمانی را در
موقعیت  WTنشان میدهد كه در وضعیت
استراتژي تدافعی یا كاهش قرارگرفته است.
در جدول  3عوامل درونی و بیرونی ورزش
قهرمانی كشور مالحظه میگردد ،كه

بهوسیله آزمون فریدمن آزمون شدهاند كه
با توجه به معنادار بودن آزمون نشانگر آن
بود كه این عوامل متفاوت از هم میباشند
و با توجه به اولویت و اهمیت در جداول
شماره  4و  5مشخص گردیده است.
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جدول  .3معنیداري آزمون فریدمن در عوامل درونی و بیرونی ورزش قهرمانی كشور
شاخصهاي آماري

مقادیر محاسبهشده

مقدار خی دو

234/565

درجه آزادي

37

سطح معنیداري

0/001

در جدول  4مالحظه می گردد وجود استعدادهاي بالقوه در برخی از رشته انفرادي ،موفقیت نسبی در برخی
رشتههاي انفرادي و توانمندي تخصصی و فنی برخی از مربیان از مهمترین نقاط قوت در حوزه ورزش
قهرمانی و عوامل عدم توجه به ورزش مدارس بهعنوان پایه ورزش قهرمانی ،فقدان طرحی ساختارمند و
ضعف آموزش و پرورش در امر استعدادیابی  ،ضعف امکانات و گسترده نبودن مراكز استعدادیابی در كشور و
توسعهنیافتگی باشگاههاي ورزشی از با اهمیتترین ضعفها در این حوزه میباشد.

جدول  .4عوامل درونی ورزش قهرمانی كشور به ترتیب اهمیت و اولویت
عوامل
درونی

قوتها

ضعفها

كد

نقاط قوت و ضعف ورزش قهرمانی كشور

میانگین رتبهها
(وزن دهی)

S1

وجود استعدادهاي بالقوه در برخی از رشته انفرادي(كشتی ،رزمی و)...

22/09

S2

موفقیت نسبی در برخی رشتههاي انفرادي در مسابقات برونمرزي

17/55

S3

توانمندي تخصصی و فنی برخی از مربیان رشتههاي انفرادي و گروهی

16/76

S4

وضعیت نسبتاً مناسب در كسب مدالهاي نقره و برنز در مسابقات المپیك

16/46

W1

عدم توجه به ورزش مدارس بهعنوان پایه ورزش قهرمانی

25/31

W2

فقدان طرحی یکپارچه و ساختارمند براي اجراي استعدادیابی در ورزش كشور

23/69

W3

ضعف آموزشوپرورش در امر استعدادیابی

23/37

W4

ضعف امکانات و تجهیزات براي اجراي استعدادیابی در كشور

22/12

W5

گسترده نبودن مراكز استعدادیابی در كشور

21/48

W6

سهم اندك باشگاهها در ورزش قهرمانی كشور (توسعهنیافتگی باشگاههاي ورزشی)

20/94

W7

ناكافی بودن برنامههاي حمایت مستقیم از ورزشکاران

20/19

W8

توجه ناكافی به استفاده از قهرمانان ورزشی كشور پس از پایان دوره ورزشی آنان

20/16

W9

فقدان شیوه و برنامه براي شناسایی رشتههاي مستعد ورزشی

19/61

W10

كمبود كمی و كیفی مربیان ورزش قهرمانی

18/66

W11

كمبود منابع مالی در نهادهاي ورزش قهرمانی

18/61

W12

فقدان برنامه كالن براي ساماندهی مسابقات داخلی

17/84

W13

ضعف فرهنگی ورزش قهرمانی در كشور

17/34

W14

مشاركت كم جامعه در ورزش قهرمانی (اندك بودن جمعیت ورزش قهرمانی)

16/04

W15

عدم توفیق در كسب مدال در رشتههاي تیمی در بازيهاي المپیك و مسابقات جهانی

16/04
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W16

اندك بودن تعداد ورزشکاران شركتكننده در بازيهاي المپیك و آسیایی

15/19

W17

وضعیت نسبتاً نامناسب كسب مدال طال در بازيهاي المپیك

15/08

در جدول  5مهمترین فرصتهاي ورزش
قهرمانی كشور را جوان بودن جمعیت كشور،
چهارفصل بودن كشور جهت برگزاري رویدادها
و عالقه وافر مردم به تماشاي ورزش قهرمانی در
كشور نشان میدهد همچنین مشاهده میگردد

عوامل نامناسب بودن نظام مدیریت دولتی براي
ورزش ،تعدد و تداخل نهادهاي سیاست گزار و
بازاریابی نامناسب و ناكارآمد از با اولویتترین
موارد تهدید در این حوزه میباشد.

جدول  .5عوامل بیرونی ورزش قهرمانی كشور به ترتیب اهمیت و اولویت
عوامل
بیرونی

فرصتها

تهدیدها

كد

فرصتها و تهدیدهاي ورزش قهرمانی كشور

میانگین رتبهها
(وزن دهی)

O1

جوان بودن جمعیت كشور

22/64

O2

چهارفصل بودن كشور جهت برگزاري اردوهاي ورزشی رشتههاي مختلف

22/29

O3

عالقه وافر مردم به تماشاي ورزش قهرمانی در كشور

21/81

O4

توجه مسئولین كشور به ورزش قهرمانی

21/39

O5

افزایش حجم برنامههاي تلویزیونی و رادیوئی ورزشی در زمینه ورزش قهرمانی

20/09

O6

افزایش معلومات و آگاهی مردم نسبت به ورزش قهرمانی

19/50

O7

حضور مستمر خبرنگاران و افزایش نقش نظارتی جامعه در ورزش قهرمانی

17/39

O8

رشد و توسعه فناوري هاي نو بهخصوص فناوري اطالعات و ارتباطات

16/81

T1

نامناسب بودن نظام مدیریت دولتی براي ورزش

23/26

T2

تعدد و تداخل نهادهاي سیاست گزار در كشور

23/02

T3

بازاریابی ورزشی نامناسب و ناكارآمد در ورزش قهرمانی كشور

22/13

T4

وجود محدودیتهاي ساختاري و تجهیزاتی براي میزبانی ورزش در كشور

21/84

T5

رشد كند صنعت ورزش در كشور

20/93

T6

عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاري در ورزش قهرمانی

20/49

T7

رشد و توسعه ورزش قهرمانی در كشورهاي منطقه و جهان

16/73

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان میداد در ارتباط با
عوامل درونی رتبه مربوط به نقاط ضعف باالتر از
نقاط قوت میباشد و تهدیدات ورزش قهرمانی
كشور داراي رتبه و میانگین باالتري نسبت
فرصتهاي ورزش قهرمانی كشور میباشند .در
نتیجه این استراتژيها ،بر اساس تجزیه و تحلیل

مدل  ، SWOTدر موقعیت استراتژي ،WT
قرار میگیرند .اعرابی( )1385عنوان داشته است
هدف سازمان در اجراي استراتژيهاي  WTكم
كردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات
ناشی از محیط خارجی است .سازمانی كه
بیشترین عواملش در این خانه متمركز باشد
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وضعیت مناسبی نداشته و در موضع
مخاطرهآمیزي قرار خواهند گرفت و در این
مواقع استراتژي تدافعی توصیه میگردد .نتایج
این پژوهش كه راهبرد ورزش قهرمانی كشور را
در موقعیت  WTیا راهبرد تدافعی مشخص
نموده بود با نتایج پژوهش غفرانی ()1387
تحت عنوان طراحی و تدوین استراتژي توسعه
ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان كه
جایگاه استراتژیك ورزش قهرمانی در این استان
را در منطقه  WTنشان میداد و پژوهش سیف
پناهی ( )1388با عنوان طراحی و تدوین
استراتژي توسعه ورزش قهرمانی استان كردستان
كه جایگاه استراتژیك ورزش قهرمانی استان
كردستان را در منطقه  WTنشان میداد و
همچنین نتایج پژوهشهاي حسینی و همکاران
( )1392در ارتباط با استعدادیابی در ورزش
قهرمانی كشور كه آن در وضعیت ( WTموقعیت
تدافعی) نشان میداد همخوانی كامل دارد .نتایج
این پژوهشها و نتایج تحقیق حاضر نشان
میدهد كه وضعیت ورزش قهرمانی در وضعیت
استراتژي مناسبی نبوده و تحقیقات مختلف در
این سالها نشان داده است این وضعیت تغییر
محسوسی نداشته است و از نظر استراتژیك به
علت نقاط ضعف و تهدیدهاي ملموستر نسبت
به نقاط قوت و فرصتهاي موجود در وضعیت
مخاطره انگیز قرار داشته است.
تایج این پژوهش نشان داد مهمترین نقطه
قوت ورزش قهرمانی كشور وجود استعدادهاي
بالقوه در برخی از رشته انفرادي میباشد در این
راستا شعبانی ( )1390در پژوهشی در مورد
ورزش انفرادي دو ومیدانی ،كمبود استعداد و
پتانسیل در دو و میدانی كشور را از كمترین
عامل چالش زا در این رشته دانسته و نمونههاي

پژوهش عنوان نموده بودند در كشور با كمبود
استعدادهاي بالقوه مواجه نیستیم .از دیگر نقاط
قوت در ورزش قهرمانی موفقیت نسبی در برخی
رشتههاي انفرادي در مسابقات برونمرزي و
وضعیت نسبتاً مناسب در كسب مدالهاي نقره و
برنز در مسابقات المپیك میباشد بسیاري از
سازمانهاي ورزشی رقابتها و رویدادهاي
ورزشی را بهعنوان سنگپایه موفقیتهاي
بینالمللی ذكر كردهاند و این امر براي مثال در
تحقیقات بیکر و همکاران )2003(5و ویلیامز
( 6)2008مشهود است .سرمایهگذاري و كسب
مقام در رشتههاي انفرادي به دلیل تعداد زیاد
مدالهاي برخی رشتههاي انفرادي (مثل
دوومیدانی ،شنا و تیراندازي) میتواند جایگاه
ورزش یك كشور را ارتقا دهد براي مثال در
رشته دوومیدانی كه از متداولترین فعالیتهاي
ورزشی از نظر قهرمانی با  48ماده (24ماده
مردان  24ماده زنان) میباشد و جزء مدال
آورترین ورزشها در المپیك با توزیع  144مدال
میباشد .توانمندي تخصصی و فنی برخی از
مربیان رشتههاي انفرادي از دیگر نقاط قوت
و
گولد
میباشد
قهرمانی
ورزش
7
همکاران ( )1999در تحقیقی جهت تعیین
عوامل مؤثر بر اجراي ورزشکاران مراكز
استعدادیابی ،حضور بخش خصوصی در
استعدادیابی ورزش قهرمانی ،فعالیت باشگاههاي
ورزشی در پرورش استعداد ،فقدان طرح
یکپارچه ،اجرایی و ساختارمند در نقاط مختلف
كشور مواجه است .بالك و رابینسون ()2009

5. Baker et al
6. Williams & Krane
7. Gould et al

مرتضي رضایي صوفي ،عباس شعباني ...

دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،بهار و تابستان  ،1396شماره  ،1پياپي 97 10

نیز از عوامل تأثیرگذار بر سیستم ورزش قهرمانی
نتیجهگیري كردند كه مربیان از مهمترین
عوامل اصلی موفقیت میباشند.
نتایج این پژوهش نشان میداد از مهمترین
نقاط ضعف ورزش قهرمانی كشور؛ عدم توجه به
ورزش مدارس بهعنوان پایه ورزش قهرمانی،
فقدان طرحی ساختارمند و ضعف
آموزشوپرورش در امر استعدادیابی ،ضعف
امکانات و گسترده نبودن مراكز استعدادیابی در
كشور میباشد ،در این رابطه لوپ ()2012
عنوان نمود آموزشوپرورش اصلیترین نهاد
مجري استعدادیابی است و باشگاههاي ورزشی
نیز یکی دیگر از مراكز پرورش ورزشکار بهحساب
میآیند و از طرفی در پژوهشی در كشور نشان
دادهشده اینگونه مدارس در ایران موجود
نیست دبیرستانهاي ورزشی كه در كشور براي
پرورش نیروي متخصص ورزشی ایجادشدهاند،
در مورد پرورش ورزشکار ،فعالیت خاصی انجام
نمیدهند .همچنین حسین پور ( )1391در
پژوهش خود عنوان نموده است اجراي مطلوب
طرحهاي آموزشوپرورش در مدارس و كیفیت و
كمیت اجراي این طرحها در مدارس ،اثر مثبتی
در بهبود الگوهاي بعدي زندگی دانش آموزان،
یعنی ارتقاي سالمتی و رشد جسمانی و روانی و
اجتماعی دارد اجراي صحیح این طرحها در
مدارس كمك مؤثري براي استعدادیابی به
منظور تشخیص نخبهها براي ورزش قهرمانی،
آموزش و عادت به فعالیت جسمی مستمر در
سنین بعدي مینماید .همراستا با نتایج پژوهش
حاضر حسینی و همکاران ( )1392نشان دادهاند
استعدادیابی در ورزش قهرمانی كشور با تنگناها
و چالشهایی همچون نگاه مدیران و مسئوالن
ورزش كشور به ورزش مدارس بهعنوان پایة

را ساختارهاي استعدادیابی میدانند.
ورزش قهرمانی ،فعالیت پایگاههاي قهرمانی
توسعهنیافتگی باشگاههاي ورزشی از دیگر
ضعفهاي ورزش قهرمانی كشور بود كه در این
پژوهش به آن اشاره شد ،خبیري ( )1384نشان
داده است نقش باشگاهها در صنعت ورزش،
اهمیت بسزایی دارد ،بهطوريكه باشگاههاي
حرفهاي ورزشی ،هستة اصلی آن به شمار
میروند .در ارتباط با اهمیت و نقش باشگاهها
استرادیو و همکاران ( )2006عنوان داشتهاند
باشگاهها و انجمنها فرصت شركت و پیشرفت
در ورزش را براي افراد مهیا میسازند و همچنین
جین لوپ ( )2012باشگاههاي ورزشی را یکی
دیگر از مراكز مهم پرورش ورزشکار برشمرده
است .از دیگر ضعفهاي شناختهشده در ورزش
قهرمانی كشور ناكافی بودن برنامههاي حمایت
مستقیم از ورزشکاران ،عدم استفاده از قهرمانان
پس از بازنشستگی و فقدان شیوه و برنامه براي
شناسایی رشتههاي مستعد ورزشی میباشد
مظفري ( )1393در این رابطه نشان داده است
شناسایی ورزشکاران برجسته و ماهر (نخبه
گزینی) ،آماده سازي نخبگان و حمایت موردنیاز
استعدادها و نخبگان بهعنوان سرمایههاي ملی
كشور از ضروریات ورزش قهرمانی میباشد.
همچنین شاهنوشی ( )1384در تحقیق با عنوان
برنامهریزي استراتژیك با عنوان تحقق اهداف
آموزشی دانشگاه یزد با تلفیقی از مدلهاي
( ،)SWOTفریمن و برایسون ،از شناسایی و
توسعه كمی و كیفی رشتهها بر اساس نیازهاي
آینده بهعنوان یکی از استراتژيهاي مهم یاد
میكند .كمبود كمی و كیفی مربیان و كمبود
منابع مالی در نهادهاي ورزش قهرمانی از دیگر
ضعفهاي ورزش قهرمانی كشور میباشد كه با
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نتایج پژوهش بالك و رابینسون ( )2009در
رابطه با اهمیت مربی و همچنین حسینی
( )1392كه فقدان نظام جامع حمایت از
ورزشکاران و مربیان نخبه و فقدان
شایستهساالري در تعیین مدیران و مربیان
ورزشی را از ضعفهاي ورزش قهرمانی كشور
دانسته ،همخوانی دارد .كت ( )2004در این
زمینه بیان داشته ،مربیان در پرورش ورزشکاران
و یادگیري مهارتها نقش مهمی دارند .تحقیقات
متعددي وجود دارد كه بر اهمیت مربی و تأثیر
آن بر ورزشکاران پرداخته است و با خاطرنشان
ساختن نقش قابلمالحظه مربی ،ارتباط مربی-
ورزشکار را عامل مهمی جهت موفقیت ورزشکار
در مسابقات ذكر كردهاند .همچنین دِ بوچر و
همکاران ( )2006عوامل منابع مالی و انسانی را
در توسعه ورزش قهرمانی و موفقیت ورزشی
بینالمللی دخیل میداند و هینیال ()1982
عنوان داشته است فرایندها و معیارهاي موفقیت
و منابعی را كه در ورزش كشورها دخالت دارند
شامل منابع مالی ،آموزش مربی ،علوم ورزشی،
آموزش مربی ،فنآوري تسهیالت و تجهیزات
ورزشی میباشد ،در این تحقیق برخالف
پژوهشهاي خارجی ضعف و كمبود منابع مالی
در ورزش از مهمترین عوامل شناختهنشده است
و این شاید به علت وابستگی مالی ورزش
قهرمانی كشور به منابع مالی دولتی باشد مانند
بسیاري از لیگهاي حرفهاي ورزش كشور كه
وابسته به سازمانهاي دولتی میباشند و كمتر
این دغدغه را احساس نمودهاند و از طرفی ضعف
در استعدادیابی و بیتوجهی به ورزش در مدارس
كه از مهمترین ضعفها شناختهشده بودند به
صورت غیرمستقیم به كمبود منابع مالی در
ورزش وابسته میباشند.

نتایج این پژوهش نشان داد مهمترین
فرصت شناساییشده در این تحقیق ،جوان بودن
جمعیت كشور براي ورزش قهرمانی كشور
میباشد ،جوان بودن یك جامعه مسیر را براي
توسعه در همه ابعاد مختلف یك كشور مهیا
میسازد و در صورت برنامهریزي درست از این
پتانسیل با ارزش موفقیتهاي گوناگون را در
زمینههاي مختلف ،از جمله در ورزش مهیا
خواهد ساخت ،مظفري ( )1388در این رابطه
عنوان داشته است امروزه بر همگان و بهویژه
مسئولین و معلمان تربیتبدنی واضح است كه
یادگیري و اجراي حركات اصلی و بنیادي و
مهارتهاي حركتی در رده نوجوانی و بهخصوص
در دوره ابتدائی انجامگرفته و توسعه و گسترش
مییابد .حسین پور ( )1391نیز استعدادیابی
مؤثر به منظور تشخیص نخبهها براي ورزش
قهرمانی را در سنین پایین عنوان نموده است.
چهارفصل بودن كشور جهت برگزاري اردوهاي
ورزشی نیز فرصتی مناسب در جهت توسعه
ورزش قهرمانی در كشور میباشد كه در این
پژوهش به آن اشاره گردیده است ،با توجه به
اینکه برپایی اردوهاي آماده سازي و مسابقات
تداركاتی براي آماده سازي تیمهاي ورزشی
بسیار مهم میباشد و یکی از عوامل كسب تجربه
و موفقیت آنان میباشد فدراسیونها و
سازمانهاي ورزشی همواره به دنبال برپایی
اردوها در نقاط مختلف (آبوهواي معتدل ،گرم،
سرد ،كوهستانی ،كنار ساحل دریا ،سطح ارتقاي
كم یا زیاد از سطح دریا) میباشند كه یافتن و
برپایی آنها در كشورهاي دیگر پرهزینه میباشد
و از طرفی اگر كشوري از قابلیت تنوع آب و
هوایی و چهارفصل بودن برخوردار باشد با
سهولت و هزینه كمتر میتواند از این مزیت
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رقابتی سود بجوید .سوتیریادو و شیلبوري
( )2009معتقد است برگزاري رقابتها ،رویدادها
و اردوهاي ورزشی زیربناي موفقیت بینالمللی
براي ورزش قهرمانی میباشد .از دیگر
فرصتهاي شناختهشده در این پژوهش براي
ورزش قهرمانی كشور عالقه وافر مردم به
تماشاي ورزش قهرمانی و توجه مسئولین كشور
به ورزش قهرمانی میباشد .در این رابطه
سوتیریادو و شیلبوري ( )2009توسعه ورزش
قهرمانی را در استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار
دادند نتایج حاكی از آن بود كه یکی از
استراتژيهاي مهم توسعه ورزش قهرمانی
همکاري و وجود گروههاي عالقهمند مانند
تماشاگران و مدیران مسئول میباشد كه با نتایج
این تحقیق همسو میباشد و برخالف نتایج
تحقیق حاضر در كشور ما الرسن( )2002عنوان
نموده گرایش مردم دانمارك به ورزش همگانی
از ورزش قهرمانی و حتی از تماشاي مسابقات
قهرمانی بیشتر است ،كه این میتوانند به دلیل
تفاوت عالقه و فرهنگی دو كشور باشد .در رابطه
با توجه مسئولین كشور به ورزش قهرمانی
گیرگنو ( )2001عنوان داشته دولتها خواسته
یا ناخواسته به دنبال گسترش ورزش قهرمانی
هستند یکی از دالیل توجه دولتها به ورزش
قهرمانی درآمد مالی آن است .همچنین گرین
( )2007و دیبوسچر ( )2006عنوان نمودهاند
دولتها و سازمانهاي ورزشی ملی در سرتاسر
جهان براي كسب موفقیت در باالترین سطح
سرمایهگذاريهاي زیادي میكنند و دولتها با
فراهم كردن حمایتهاي مالی راه موفقیت
ورزش قهرمانی را هموار میسازند .افزایش حجم
برنامههاي تلویزیونی و رادیوئی ورزشی در زمینه
ورزش قهرمانی نیز از دیگر فرصتهاي شناخته

در این پژوهش بوده است كه اهمیت و نقش
ورزش رسانهها در توسعه ورزش قهرمانی بیان
میكند .در این رابطه غفوري و همکاران
( )1382در پژوهشی به بررسی اثرات رسانهها بر
گرایش جامعه به ورزش قهرمانی پرداختند و
نقش آن را بااهمیت و تأثیرگذار دانستند
همچنین عنوان داشتند توجه رسانههاي گروهی
به ورزش قهرمانی بیشتر به خاطر بعد مادي آن
است و طبق بررسیهاي آنان ،رسانهها در حدود
 78درصد بر گرایش مردم به ورزش مؤثرند.
همسو با پژوهش حاضر قیامی راد ( )1388به
این نتیجه رسید كه عملکرد رسانههاي گروهی
در بخش ورزش همگانی با اهداف تربیتبدنی
همسو نبوده ،اما در بخش ورزش قهرمانی
همسوست و به نتیجه رسید كه این برنامهها
تأثیر بسیار زیادي در توسعه و ترویج رشتههاي
ورزشی در بعد قهرمانی ( 80درصد) دارد
درحالیكه تأثیر آن در بعد همگانی ناچیز (20
درصد) میباشد.
نتایج این پژوهش نشان میداد از مهمترین
تهدیدهاي ورزش قهرمانی كشور ،نامناسب بودن
نظام مدیریت دولتی براي ورزش و تعدد و
تداخل نهادهاي سیاست گزار در ورزش كشور
میباشد .كه با تحقیقات شعبانی ( ،)1390واحد
( )1388و رضوي ( )1383در زمینه دولتی بودن
ورزش و تداخل تصمیم گیرهاي دولتی همخوانی
دارد .تحقیقات نشان داده است كه نقش دولتها
در فراهم كردن منابع انسانی و مالی براي ورزش
قهرمانی بسیار حیاتی میباشد و دولتها با
فراهم كردن حمایتهاي مالی راه موفقیت
ورزش قهرمانی را هموار میسازند.
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رضوي ( )1383عنوان كرد میزان سرمایهگذاري
دولت در بخش ورزشی ،متناسب با رشد جمعیت
جامعه و متقاضیان ورزش نیست و
خصوصیسازي در ورزش موجب اصالح ساختار
ورزش كشور و همراه با افزایش كارایی و توسعه
خواهد بود .خوشخبر ( )1377در بررسی و
تحلیل آثار خصوصیسازي در سازمان
تربیتبدنی میگوید كه بخش دولتی باید با
واگذاري امکانات ورزشی موجب كارایی بیشتر و
بهرهوري بیشتر آنها شود .بخش خصوصی با
سرمایهگذاري در ورزش و بخصوص ورزش
قهرمانی باعث به وجود آمدن رقابت بیشتر براي
كسب سود یا شهرت و زمینه پیشرفت هر چه
بیشتر ورزش را فراهم كند .نتایج مختلف نشان
میدهد دولتها با واگذاري ورزش به بخش
خصوصی باعث رونق گرفتن ورزش در كشورشان
شدهاند .از دیگر تهدیدهاي مهم شناختهشده در
این پژوهش در ارتباط با ورزش قهرمانی كشور
میتوان به بازاریابی نامناسب و ناكارآمد در
ورزش قهرمانی كشور ،رشد كند صنعت ورزش
در كشور و عدم تمایل بخش خصوصی به
سرمایهگذاري اشاره نمود ،امروزه رمز موفقیت
یك سازمان و جامعه كسب درآمد براي بقاء و
ماندگاري خود میباشد بدون درآمد مطمئن
جامعه و سازمانهاي مختلف رو به انحالل و
نابودي رفته و نمیتوانند در محیط رقابتی دوام
بیاورند .در ارتباط با این پژوهش احسانی
( )1387با مطالعه وضعیت فعلی منابع مالی
ورزش كشور عنوان داشته است در حال حاضر
منابع مالی عمده بخش تربیتبدنی و ورزش
محدود به بودجه دولت میباشد در حقیقت
بخش غیردولتی به علل مختلف نتوانسته و یا
راغب نبوده به امر ورزش بپردازد و در آن

سرمایه گزاري كند ،عدم موفقیت در جذب
بخش خصوصی و سرمایه گزاري در ورزش و
بهطوركلی بازاریابی ورزشی نامناسب در كشور
این امر را نشان میدهد ،كه با نتایج این پژوهش
در ارتباط با ناكارایی بازاریابی و عدم تمایل به
سرمایهگذاري بخش خصوصی در ورزش
همخوانی دارد .همچنین پژوهش صداقتی و
همکاران ( )1389در حوزه ورزش كشور نشان
میدهد با مطرحشدن خصوصیسازي در برنامه
اول توسعه و واگذاري ورزش و امور تصديگري
آن در برنامه سوم توسعه ولی همچنان ،به نظر
میرسد موضوع خصوصیسازي در ورزش كشور
با مشکالتی مواجه باشد .نتایج رضوي()1385
همسو با نتایج این تحقیق نشان میدهد ورزش
كشور بر اثر عدم تمایل بخش خصوصی به
سرمایه گزاري ،عدمحمایت از توسعه صنعت
ورزش كشور و اتالف منابع مالی براثر فقدان
مدیریت یکپارچه ورزش در كشور با تهدیدهاي
بزرگی روبروست.
در نهایت بر اساس نتایج این تحقیق
پیشنهاد میگردد با توجه به موقعیت تدافعی
ورزش قهرمانی كشور از راهبردهایی براي كاهش
زیانهاي ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف استفاده
گردد و وزارت ورزش و كمیته ملی المپیك با
كمك آموزشوپرورش كه در بحث معرفی
استعدادهاي ورزش نقش مهمی دارد ،به
برنامهریزي و ارائه استراتژي بپردازد و در جهت
توسعه ورزش قهرمانی كشور از استعدادهاي
بالقوه و به كمك شیوههاي نوین استعدادیابی و
به كمك آموزشوپرورش این بخش توسعه یابد و
با استفاده از فرصتهاي مانند تركیب جوان
كشور و عالقه وافر مردم كشور به ورزش
قهرمانی و با استفاده از ابزارهایی مانند بازاریابی
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و خصوصیسازي ،ورزش قهرمانی كشور توسعه
منابع
 احسانی ،محمد ( .)1387بررسی وضعیت ورزش
حرفهاي كشور ،چکیده مقاالت همایش ملی









مدیریت ورزشی با تأكید بر سند چشمانداز 20
ساله كشور ،كمیته ملی المپیك جمهوري
اسالمی ایران ،صص .7-5
احمدي ،نسیبه ( .)1388معرفی و نقد روش
دلفی ،كتاب ماه علوم اجتماعی ،شماره ،22
صص .42-34
اعرابی ،محمد ( .)1385درستنامه برنامهریزي
استراتژیك ،چاپ اول ،دفتر پژوهشهاي
فرهنگی ،صص .47
الهی ،علیرضا؛ مظفري ،سید احمد (.)1388
راهبردهاي توسعه ورزش قهرمانی كشور،
هفتمین همایش بینالمللی تربیتبدنی و علوم
ورزشی ،تهران ،صص.34-31
بدري آذین ،یعقوب ( .)1386بررسی وضعیت

بیشتري یابد.
 خبیري ،محمد؛ الهی ،علیرضا ( .)1384مقایسه
وضعیت باشگاههاي لیگ حرفهاي فوتبال
جمهوري اسالمی با توجه به معیارهاي یوفا و
باشگاههاي منتخب ژاپن ،كره جنوبی ،امارات و
تركیه ،فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی ،شماره
 ،8صص .35 -15

 خزاعی ،سعید ( .)1384روشهاى مطالعات
آیندهپژوهی ،مؤسسه آموزشى و تحقیقاتى صنایع
دفاعى ،مركز آیندهپژوهی علوم و فناورى دفاعى،





ژیمناستیك در ایران با رویکرد تدوین نظام
جامع ،توسعه منابع انسانی در ورزش
ژیمناستیك ایران ،نشریه حركت ،شماره ،3



صص .83-69
 حسنزاده ,مهرداد ( .)1384بازاریابی ورزشی,
نشر پرسمان چاپ اول ،صص .19
 حسینی ،سید شاهو؛ حمیدي ،مهرزاد؛ قربانیان
رجبی ،آسیه؛ سجادي ،سید نصراهلل (.)1392



شناسایی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهاي
استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوري
اسالمی ایران و تنگناها و چالشهاي فراروي آن،
مجله مدیریت ورزش ،شماره  ،17صص .29-54

 حسین پور  ،اسکندر ( .)1391نقش رویکرد
طرحهاي آموزش و پرورش در توسعه ورزش
همگانی و قهرمانی ،همایش ملی استعدادیابی
ورزشی ،صص .57

101



معاونت اطالعرسانی و خدمات علمى ،صص
27و.54
خواجه ،فرزاد ( .)1388شناسایی شاخصها و
عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش قهرمانی،
پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه
طباطبایی.
خوشخبر ،امیر ( .)1377بررسی و تحلیل آثار
خصوصیسازي در سازمان تربیتبدنی ،دانشگاه
علوم و فنون مازندران.
رضوي ،محمدحسین ( .)1383افزایش كارایی با
سیاست خصوصیسازي در ورزش .حركت،
شماره  ،23صص 5-22
رضوي سیدمحمدحسین( .)1388خصوصیسازي
و اصالح ساختار ورزش قهرمانی در كشور،
حركت ،شماره  ،27صص .37-23
سیف پناهی شعبانی ،جبار ( .)1388طراحی و

تدوین استراتژي توسعه ورزش قهرمانی استان
كردستان ،پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه
تهران ،صص .89
 شاهنوشی ،فریدون

( .)1384برنامهریزي
استراتژیك به منظور دقیق اهداف آموزشی
دانشگاه یزد ،پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه

یزد ،صص .96
 شعبانی ،عباس؛ غفوري ،فرزاد؛ هنري ،حبیب
( .)1390چالشهاي ورزش دو و میدانی در
ایران(مطالعه دلفی) ،مجله مدیریت ورزش
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پژوهش در علوم ورزشی ،شماره نهم ،دوره سوم،
صص .64-51
 شعبانی ،عباس؛ غفوري ،فرزاد؛ هنري ،حبیب
( .)1390بررسی چالشهاي ورزش همگانی در
ایران ،شماره  ،10ص.13-26 :
 طرح اجمالی سند راهبرد توسعه نظام جامع
تربیتبدنی و ورزش ( .)1382سازمان
تربیتبدنی جمهوري اسالمی ایران ،شركت راد
سامانه.
 غفرانی ،محسن ( .)1387طراحی و تدوین

استراتژي توسعه ورزش قهرمان و همگانی استان
سیستان بلوچستان ،رساله دكتري ،دانشگاه
تهران ،صص .147-143

 غفوري ،فرزاد ( .)1382تعیین عوامل اصلی مؤثر
بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی براي
تبیین راهبردهاي ورزش در جمهوري اسالمی
ایران .رساله دكتري دانشگاه تربیت مدرس،
صص .98
 قیامی راد ،امیر ( .)1388بررسی راهکارهاي

بازاریابی براي ترویج و توسعه رشتههاي ورزشی
در ایران ،مقاله فصلنامه علمی – پژوهشی
حركت ،دانشگاه تهران ،شماره  ، 39ص -175
.192
 صداقتی ،محمد ( .)1389بررسی مزایا و معایب

خصوصیسازي و جذب سرمایه در ورزش
سهگانه ایران .مجموعه مقاالت نخستین همایش
ملی ورزش سهگانه ،صص .44

 مرادي چالشتري ،جواد ( ،)1388تبیین
راهکارهاي سرمایهگذاري در صنعت فوتبال
كشور ،پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
بروجرد ،صص .83
 مظفري ،احمد ( .)1393چالشهاي آینده

مدیریت ورزش كشور در ارتباط با طرح نظام
جامع ورزش ،سومین همایش ملی ورزش براي
همه ،دانشگاه آزاد اسالمی زنجان ،اردیبهشت
.1393

 مظفري امیرمحمد ،معین فرد محمدرضا،
پورسلطانی حسین ،مشرف جوادي بتول،
( .)1388توصیف اجراي تربیتبدنی در سهپایه
مدارس كشور  ،نشریه علوم حركتی و ورزش ،
سال هفتم جلد دوم شماره  14صص – 139
.119
 واحد ،وحید ( .)1388بررسی استراتژيها و
راهبردهاي ورزش همگانی در استان اصفهان.
پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بروجرد ،صص .82-79
 یزدان پناه ،محمدجواد (  .)1382بررسی عملکرد

فدراسیون دوومیدانی از سال  1370تا ،1379
پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،صص
.78
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to analyze the athletic sports in Iran
by SWOT analysis.
Methodology: The research method was descriptive-analytical. In terms of the
purpose, it was an applied study. Data collection included library research,
Delphi method and finally a structured questionnaire. Using Cronbach's alpha,
the reliability value of the questionnaire was 0.96. The statistical population
consisted of staff managers and operational managers of the ministry of youth
affairs and sports, managers and executive board of national Olympic
committee, managers of national Olympic Academy and Paralympics, heads of
federations, experts of national Olympic committee, and informant faculty
members of physical education. In this study, the sample size was determined
equivalent to the research population size. Out of 302 distributed questionnaires,
the 238 questionnaires were filled in (79 percent). For data analysis, descriptive
statistics and inferential tests including the Kolmogorov-Smirnov test, one
sample t-test and Friedman's analysis of variance were applied.
Results: The results showed that championship sport in Iran was in defensive
strategy position (WT). The most advantageous point of championship sport in
Iran is the existence of potential talents in some individual sports, while the
main drawback is the lack of attention to school sports as the basis of
championship sport and lack of talent identification. The most important
opportunities of championship sport are that the population is young; whereas
the most important threats lay in inappropriate administrative management
system for sports in the country.
Conclusion: Thus, according to the defensive position of national athletic
sports, the practitioners are recommended to use strategies to reduce losses
resulting from threats and weaknesses in this domain.
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