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هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهاي توسعه ورزش قهرمانی ایران 
مدیران و متخصصین حوزه ورزش قهرمانی،  پژوهشجامعه آماري . است

هاي تربیت بدنی  ت علمی رشتهأهاي ورزشی و اعضاي هی فدراسیون
ونه براي نم. باشد، میبود» نفر 850«ها هاي کشور که تعداد آن دانشگاه
تن از متخصصین ورزش قهرمانی  25در بخش کیفی از نظرات  پژوهش

ها به طور هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز با  استفاده شد که نمونه
اي براي نمونه  طبقه - نفر به طور تصادفی 265استفاده از جدول مورگان 

روش  با استفاده از پژوهش یابی به اهدافبرگزیده شدند. براي دست پژوهش
ورزش توسعه ها و تهدیدهاي ها، فرصت دلفی فهرستی از نقاط قوت، ضعف

 سپس بر مبناي فهرست تهیه شده، پرسشنامه ؛قهرمانی ایران تهیه شد
ها قرار گرفت. روایی  الی تهیه و در اختیار آزمودنیؤس 61 محقق ساخته

ر تن از متخصصین رسید و پایایی آن د 20یید أصوري و محتوایی آن به ت
محاسبه شد.  83/0آزمودنی و با آلفاي کرونباخ  30یک مطالعه مقدماتی با 

آوري شده در بخش کیفی از روش دلفی و در براي تحلیل اطالعات جمع
هاي آماري توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی  بخش کمی از روش

استفاده شد.  v.16 SPSS.و AMOS.V.8ییدي با کمک دو نرم افزار أت
 15نقطه قوت،  10 براي توسعه ورزش قهرمانی که یج پژوهش نشان دادنتا

در  SWOTبر اساس تحلیل  وجود دارد. تهدید 16فرصت و  6ضعف، نقطه 
 راهبرد براي توسعه ورزش قهرمانی ایران تدوین شد. همچنین 15مجموع 

 ؛موقعیت راهبردي توسعه ورزش قهرمانی ایران در وضعیت تدافعی قرار دارد
براي توسعه ورزش قهرمانی توجه مدیران ورزش کشور به راهبردهاي به لذا 

 شود.  دست آمده در پژوهش حاضر به منظور تغییر وضعیت تدافعی توصیه می
 

 کلیديگان واژ
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The purpose of this research was to design of strategies 
in development of Iran elite sport. The statistical 
population of this study included 850 managers and the 
elite sport experts and physical education faculty 
members in Iran. 25 elite sport experts were chosen 
purposely to qualitative samples. And based on Morgan 
table 265 persons were cluster-randomly selected to 
quantitative sample. To achieve the research objectives, 
the list of strengths, weaknesses, opportunities, and 
threats of the elite sport development in Iran were 
provided. Then based on the provided list, the self-
made questionnaire with 61 questions was distributed 
among samples. Validity of the questionnaire was 
confirmed by 20 experts and their reliability were 
studied in a pilot study with 30 subjects and calculated 
as 0.83 respectively. For data analysis the descriptive 
statistics and inferential statistics methods, including 
confirmed factor analysis by application of AMOS 
software and SPSS software were used. And a Delphi 
method was used for qualitative section. The result of 
the research indicated that there are 10 strengths, 15 
weaknesses, 6 opportunities, and 16 threats. And based 
on SWOT analysis 15 strategies were determined. 
Finally strategic situation in Iran elite sport is in 
defensive position. Therefore, for the development of 
the elite sport of Iran, it is recommended that the sport 
managers of Iran pay attention to the strategies that they 
have been obtained at the research finding for changing 
in defensive position. 
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 همقدم
خصوص ورزش قهرمانی و اهمیت  فراگیر شدن ورزش به

جایگاه آن در مناسبات بین المللی، توجه فراوانی را از ناحیه 
اي  ها متوجه این پدیده ساخته است. مسابقات مختلف قاره دولت

هاي المپیک به عرصه  ها بازيي آن س همهأو جهانی و در ر
یل شده و از این ها تبد رقابت جوانان برگزیده ورزشی ملت

رهگذر علوم و فنون مختلفی در ورزش به کار گرفته شده است 
). موفقیت کشورها در میادین بین 1-34 :1999، 1(الکساندرا

ثیرات اجتماعی و اقتصادي، نمادي از أالمللی ورزشی عالوه بر ت
هاي همه جانبه این کشورها محسوب  بنديثبات و طبقه

گذاري باالي کشورها در ورزش شود و یکی از علل سرمایه می
، گیرد (خسروي زاده اي، از این مورد نشأت می قهرمانی و حرفه

). از آنجا که کشورها در محیط داخلی و خارجی خود 19: 1387
ثیر اینترنت، فناوري (به خصوص أهمچون پدیده جهانی شدن، ت

هاي اطالعاتی)، اصالح دانش و  یادگیري از طریق شبکه
سی و کسب بودجه دولتی، انعطاف پذیري و اطالعات، دستر

گویی به مسائل مختلفی  العمر شدن یادگیري و پاسخ  مادام
، يهاي سریع فناور هاي مالی، پیشرفت همچون کاهش حمایت

هاي آموزشی منسوخ شده،  تغییرات جمعیت شناختی و برنامه
ها ناگزیرند  ) لذا سازمان1-34 :1999اند (الکساندرا،  رو شدهروبه

به طور دائم بر رویدادهاي داخلی و خارجی نظارت کنند تا 
بتواند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت خود را با تغییرات 

اي اصولی این تغییرات را  ها باید به شیوه وفق دهند. لذا سازمان
ها وفق دهند. همچنین در دنیاي  شناسایی کنند و خود را با آن
ال تغییر است و تغییرات آور در حکنونی که با سرعت سرسام

توان  ها را احاطه کرده است، دیگر نمی ن آوري که سازماشگفت
هاي شهودي و  هاي یکباره و مبتنی بر قضاوت گیرياز تصمیم

). مدیران به 27-40 :1998، 2تجربی استفاده کرد (دیوید
هاي  موریتأبا تعیین و تبیین اهداف و مکه اند  فراست دریافته
هاي خود را به ثمر  توانند برنامه د مدت، بهتر میسازمان در بلن

ورتر کار کند و  رسانده و ترتیبی فراهم آورند که سازمان بهره
نسبت به محیط خود واکنش نشان دهد. از این رو استفاده از 

رت در هاي راهبردي و جامع به عنوان یک ضرو برنامه
ردي با ریزي راهب چرا که، برنامه ها مطرح گردیده اس؛ سازمان

ها در حال حاضر  دهد که سازمان تحلیل وضع موجود نشان می
اند و با تحلیل وضع مطلوب بیانگر این موضوع  در کجا ایستاده

هستند که قصد رسیدن به کجا را دارند و به کمک این نوع 
هاي خود را در  گیري شود، جهت ریزي مدیریت قانع می برنامه

1- Alexandra  
2- David 

قابل تغییرات و تحوالت آتی آینده تعیین کند و سازمان را در م
دار ها ناگزیرند که عهده ي سازمان مجهز سازد. بنابراین همه

هایی موفق خواهند بود که  مدیریت راهبردي شوند و سازمان
بتوانند از علم و مدیریت راهبردي استفاده کنند (انسوف و مک 

 )12-20: 1990، 3دانل
هاي  مانهاي ورزشی نیز مانند ساز در این راستا سازمان

غیرورزشی در معرض تغییر و تحوالت محیطی و جهانی قرار 
دارند و با مسائل ویژه خود دست به گریبانند. در این رابطه 

هاي  ) در پژوهشی گزارش کرد که سازمان1994( 4تیبالت
ورزشی بر حسب شرایط محیط درونی و بیرونی خود با استفاده 

مختلف از راهبردهاي  ریزي راهبردي به میزان از فرآیند برنامه
اي و اکتشافی و تقویتی مطابق با جذابیت  نوآورانه، توسعه

یابی ها و وضعیت رقابتی براي رویارویی با تحوالت و دست برنامه
د. همچنین بررسی عملکرد برخی کن به اهداف خود استفاده می

هایی که براي  سازمانگه دهد  هاي ورزشی نشان می از سازمان
و دستیابی به اهداف خود از مدیریتی قوي و موریت أانجام م

اند در  اند، توانسته ریزي راهبردي استفاده کرده مبتنی بر برنامه
مین أهاي مختلف مانند ورزش قهرمانی و همگانی و ت فعالیت

به  ؛گیري دست یابندهاي چشم منابع مورد نیاز به موفقیت
حوزه  طوري که کشور چین با استفاده از برنامه راهبردي در
 1996ورزش قهرمانی توانسته است از رتبه چهارم المپیک 

سیدنی و رتبه دوم در  2000آتالنتا به رتبه سوم در المپیک 
). 47-53: 1379آتن دست یابد (سجادي،  2009المپیک 

شماري دارد همچنین تدوین راهبرد توسعه در ورزش فواید بی
مبستگی ارتقاء سالمت عمومی، هتوان  جمله میآن که از 

نشان دادن ، اجتماعی، نوسازي، بازپروري و یادگیري مادام العمر
ثر به نیازهاي ؤپاسخگویی کارا و م، اهداف بلند مدت از ورزش

کمک به افزایش مشارکت افراد در ورزش و ، ورزشی جامعه
هاي افراد و کمک به ایجاد  خلق راهی براي توسعه مهارت

  ).218-233: 1994 لت،ها اشاره کرد (تیبا بهترین ارزش
هایی در داخل کشور صورت  در این راستا به تازگی پژوهش

هاي جامع  پذیرفته است که مبین ضرورت و فواید کاربرد برنامه
و راهبردي و همچنین شناسایی عوامل درونی و بیرونی 

نتایج پژوهش هاي متولی ورزش است. به طوري که  سازمان
ن است که برخی نقاط ) بیانگر ای1392حسینی و همکاران (
ها و تهدیدهاي استعدادیابی در ورزش  ضعف، قوت، فرصت

هاي استعدادیابی در  وجود پایگاه :قهرمانی کشور عبارتند از
هاي ورزشی در سطح کشور، فعال  تأها، گسترش هی استان

3- Ansof & MC Donnell 
4- Thibault  
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نبودن آموزش و پرورش در استعدادیابی، بی توجهی به تالش 
ش استعدادها، ضعف مربیان متخصص در امر کشف و پرور

هاي استعدادیابی و قهرمانی با همکاري مناسب بین پایگاه
هاي ورزشی، کثرت جمعیت جوان کشور، توجه مسئوالن  تأهی

به ورزش قهرمانی، توجه به ارتقا سطح فنی ورزش قهرمانی 
هاي  هاي اخیر، تمرکز مسئوالن و رسانه بانوان کشور در سال

هاي  تصادي و معیشتی خانوادهگرایی، ضعف اقگروهی بر نتیجه
و پسران در  نهاي شرکت دخترا داراي استعداد، محدودیت

 هاي ورزشی. نتایج پژوهش خسروي زاده و همکاران رقابت
برخی از نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و که  ) نشان داد1388(

توان بالقوه فکري و  :هاي کمیته ملی المپیک عبارتند از فرصت
هاي  نی، حمایت مالی از فدراسیوناجرایی در ورزش قهرما

ورزشی، وجود مدیران تحصیلکرده و مجرب، حاکمیت نگرش 
برنامه محوري، وابستگی شدید مالی به دولت، استفاده اندك از 

هاي  هاي تخصصی، نداشتن کرسی توان و ظرفیت کمیسیون
المللی ورزشی، نقش ورزش در غرور و  ثر در مجامع بینؤم

مثبت مسئولین طراز اول کشور به ورزش  افتخارات ملی، دیدگاه
گیري از نیروهاي متخصص و مجرب  قهرمانی، امکان بهره

عمومی به ویژه بانوان به ورزش، علوم ورزشی، افزایش اقبال 
هاي ورزشی، فقدان  ثیر مسایل سیاسی بر عملکرد سازمانتأ

ظ و ارتقاي مربیان نخبه کشور، سیستم مناسب گزینش، حف
 االري در تعیین مدیران ورزشی کشور. ان شایسته سفقد

نشان  در پژوهشی) 2012( 5ماکاتو و همکارانهاي  یافته
ها و تهدیدهاي ورزش  برخی نقاط قوت، ضعف، فرصتکه داد 

آفریقاي جنوبی عبارتند از بستر موجود براي رشد بیشتر، منابع 
هاي  ها، برنامه انسانی توانمند، پخش مناسب ورزش از رسانه

هاي دانش  موفق، ساختار نامناسب، فقدان برنامهآموزشی 
ها و  افزایی، نظارت و کنترل ضعیف، تعهد کم به اجراي برنامه

هاي تدوین شده، درخواست میزبانی رویدادهاي  سیاست
انداز، نظام مدیریت  المللی سازماندهی نشده، تغییر در چشم بین

، عملکرد ناموفق، گسترش نهادهاي ورزشی به طور غیرمنظم
گذاري در ورزش، همکاري وجود بستر مناسب براي سرمایه

هاي مختلف با وزارت ورزش و تفریحات، حامیان مالی  دستگاه
هاي  مند براي مشارکت در فعالیت داخلی و خارجی عالقه

) نیز در 1389قالیباف(منابع مالی خارجی در دسترس.  و ورزشی
سعه نیافتگی، راه برون رفت از دایره تو که اي دریافت مطالعه
باشد و همچنین برخی راهبردهاي  اي عمل کردن می برنامه

افزایش اعتبارات مورد  :موجود براي توسعه ورزش عبارتند از

5- Makoto et al 

هاي داوطلبانه مردم، بهبود نگرش عمومی به  نیاز، همکاري
مین موجبات ورزش همگانی، تفکر راهبري در أورزش، ت

یین نقش تربیتی ورزش، توسعه کارکردهاي ورزش تربیتی، تب
نرم افزاري، نظام مدیریت استعداد، تنوع -ورزش، توسعه علمی

هاي بین  ثر با سازمانؤمین مأبخشی به منابع مورد نیاز، ت
هاي  المللی، تقویت استقالل کمیته ملی المپیک و فدراسیون

گري در ورزش، بازنگري در  مند مربیورزشی، الگوي نظام
اي گرایی در مدیریت ه حرفهتشکیالت و ساختار ورزش، توسع

ورزش، بازي جوانمردانه و ورزش پاك، حمایت حقوقی و تقویت 
) در طراحی 1387کند. خسروي زاده ( نظام باشگاهی اشاره می

برنامه راهبردي کمیته ملی المپیک، به راهبردهایی مانند کمک 
به توسعه بنیادي ورزش قهرمانی، ارتباط با ارکان حکومتی و 

الل کمیته، توسعه ورزش زنان، علمی ساختن تقویت استق
هاي مجامع بین المللی، بررسی  ورزش، مشارکت در فعالیت

وضعیت رقبا، گسترش ورزش پاك، تقسیم کار ملی بین 
هاي کمیته در  هاي ورزشی، اشاعه و گسترش فعالیت سازمان

سراسر کشور، استفاه از حق پخش تلویزیونی، افزایش منابع و 
مالی کمیته، بهبود مدیریت منابع انسانی،  تقویت استقالل

 ها دست یافت. اصالح ساختار سازمانی و بهبود مستمر فرآیند
) نیز در طراحی نظام جامع ورزش 1386گودرزي و هنري (

کشتی، عواملی مانند رعایت اصول علمی در اداره فدراسیون و 
هاي  ها، تهیه و استفاده بهینه از امکانات و زیرساختهیئت

اي، مسابقات در  و رسانه یتی، ایجاد ارتباطات مردمی، دولتکش
 اند.سطوح مختلف و گرایش به شایسته ساالري را مطرح کرده

) در تدوین راهبردهاي توسعه 1389(  همکاران حمیدي و
سیس یک نهاد ملی غیر دولتی براي أورزش دانشجویی ایران ت

ت روابط ورزش بین دانشگاهی، ایجاد تشکیالت استانی، تقوی
بین المللی و کسب کرسی، تقویت بخش روابط عمومی، ارتقاء 

سیف اند. ها را شناسایی کرده ساختاري بخش ورزش در دانشگاه
) در تدوین برنامه راهبردي 1389( پناهی شعبانی و همکاران

ورزش قهرمانی کردستان ایجاد نظام استعدادیابی، برگزاري 
اي متخصص، افزایش مربیان هاي استانی، استفاده از نیروه لیگ

، به کارگیري دانش آموختگان یسیس مدارس ورزشأو داوران، ت
هاي دولتی و  هاي بخش رشته تربیت بدنی، جذب حمایت

هاي کوتاه مدت و بلند مدت توسعه  خصوصی و طراحی برنامه
) در 1390( حمیدي و همکارن .اندورزش را پیشنهاد کرده

هاي دانشگاهی،  ن ملی ورزشطراحی برنامه راهبردي فدراسیو
کارانه موقعیت استراتژیک فدراسیون را در وضع محافظه

) حاکی از آن است 1388هاي حمیدي ( . یافتهندشناسایی نمود
تحقیقات و فناوري از  ،که اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
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آجستد و ) قرار دارد. SOلحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه (
برخی از  ند کهدریافت در پژوهشی )2007( 6برجسگارد
 :از هاي توسعه و بهسازي ورزش در نروژ عبارت است استراتژي

کنندگان با استعداد در  اعطاي بورسیه و کمک هزینه به شرکت
مین حمایت پزشکی براي تمام أهاي المپیک، ت تمام ورزش

اندازي یک مرکز آموزش ملی مجهز و  هاي ملی و راه تیم
  پیشرفته.

) بیانگر این است که برخی 2006( 7پژوهش سوزننتایج 
هاي ورزش نخبگان در لهستان  عوامل مرتبط با استراتژي

داخلی (اصالحات اجرایی دولتی) و  -عوامل سیاسی :عبارتند از
هاي اتحادیه اروپا)، عوامل اقتصادي، عوامل  خارجی (سیاست

هاي مربوط به افزایش وجهه اجتماعی  قانونی، امید و آرزو
هاي ذیربط به طور خاص،  رزش به طور عام و سازمانو

ویژه از طرف ههاي ناشی از تهدیدات محسوس، ب انگیزه
ها یا واحدهاي  مدیریت اجرایی مرکزي و نیز دیگر بخش

هاي  انگیزه و هاي فشار خاص منافع مربوط به گروه سازمانی،
چهار که ) در پژوهشی دریافتند 2008( 8بريشخصی. گرین و 

سترش ورزش نخبگان به نحو بارز و چشمگیري در تعیین بعد گ
ماهیت و کفایت هر گونه سیستم ورزش نخبگان ایفاي نقش 

توسعه تسهیالت یا ملزومات ورزش  :نمایند که عبارتند از می
نخبگان، ظهور و پیدایش ورزشکاران تمام وقت، ایجاد رشد و 
توسعه در مربیگري، علوم ورزشی و پزشکی ورزش و 

هاي رقابت براي ورزشکاران در سطح برتر یا در حد  فرصت
که اي دریافت  ) نیز در مطالعه2005( 9هونگ نخبه.

در چین  2008هاي المپیک در سال  هاي کسب مدال استراتژي
حمایت کل کشور براي سیستم ورزش نخبگان یا  :عبارتند از

 هاي چین ها و بلند پروازي طلبی برتر کامال توسعه یافته، با جاه
براي کسب مدال المپیکی سازگار و مطابق بوده است. سی 

هاي شوراي  استراتژي که اي دریافت ) در مطالعه2007( 10کاك
ورزشی ایرلند عبارتند از رفع موانع افزایش شرکت در ورزش، 

هاي افراد، کمک و  ایجاد محیطی مناسب براي ارتقاي توانایی
در سطح هدایت ورزشکاران مرد و زن براي کسب موفقیت 

) در 2006( 11هاي عادالن و اخالقی. جان جهان از طریق شیوه
هاي توسعه ورزش در کشور  تحقیق خود دریافت استراتژي
مبتنی بر  2008هاي المپیک  استرالیا براي حضور در بازي

هاي تمرین آمادگی با کیفیت  مواردي مانند پیش بینی فرصت

6- Augestad & Bergesgard 
7- Sozan 
8- Barrie and Green 
9- Hong 
10- Seih Kok  
11- John  

اي بر گرفته  ه برنامههاي المپیک، تنظیم و ارائ باال در طول بازي
شده از ابتکارات قبل و در زمان اجراي بازیها، ایجاد زیر بناي 

هاي تیم  عملیاتی و مناسب و موثر، تصدیق و تجلیل از دستاورد
 باشد.  می

دهد توفیق در  همان طوري که مطالعه مبانی نظري نشان می
هر حوزه به ویژه ورزش قهرمانی مستلزم توجه و داشتن برنامه 

هاي ورزشی در داخل و  ها و فدراسیون باشد که سازمان اهبردي میر
اند. لذا از آنجا که  هاي اخیر به آن روي آورده خارج از کشور در سال

هاي  پس از انجام طرح جامع ورزش در دهه هشتاد، پژوهش
ها و  هاي راهبردي براي فدراسیون مختلفی در داخل کشور برنامه
ها انجام و نتایج تقریبا  جوانان استانهمچنین ادارات کل ورزش و 

رسد یکی از دالیل آن  یکسانی را به دست آورده اند که به نظر می
باشد. پژوهش حاضر در صدد است با  هاي کیفی می استفاده از روش

ترکیبی از دو روش کیفی و کمی و همچنین استفاده از نظرات 
وزه ورزش اندرکاران ح هاي مختلف از جمله مدیران و دست گروه

قهرمانی کشور، متخصصین و اعضاي هیات علمی حوزه مدیریت 
استراتژیک ورزش قهرمانی و متولیان و بدنه اجرایی ورزش قهرمانی 

هاي اخیر در حوزه  و با در نظر گرفتن تغییرات درونی و بیرونی سال
ورزش، راهبردهاي توسعه ورزش قهرمانی را با رویکردي نوین 

 ردي توسعه ورزش قهرمانی کشور را تعیین کند.تدوین و جایگاه راهب
 

 پژوهشروش شناسی 
پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از دو روش کیفی و کمـی  

ت اجرایـی  أشامل مدیران و اعضاي هی پژوهشبود. جامعه آماري 
کمیته ملی المپیک، مدیران آکادمی ملـی المپیـک و پارالمپیـک،    

ناسـان مرکـز اسـتعدادیابی    مدیران حوزه ورزش قهرمـانی و کارش 
هاي ورزشی مرتبط بـا   وزارت ورزش و جوانان، رؤساي فدراسیون

ــاه  ــاي پایگ ــدیران و رؤس ــانی، م ــانی و  ورزش قهرم ــاي قهرم ه
هـاي کشـور، مـدیران ادارات ورزش و     استعدادیابی مراکـز اسـتان  

ـ    ها، مربیان و مدیران تیم جوانان استان ت أهاي ملـی، اعضـاي هی
هاي کشور که آشنا با حـوزه   بیت بدنی دانشگاههاي تر علمی رشته

بـراي  . شـد مـی » نفـر  850«ها تعداد آنبودند و ورزش قهرمانی 
تـن از مـدیران و    25در بخـش کیفـی از نظـرات     پژوهشنمونه 

هـا بـه طـور     متخصصین ورزش قهرمانی استفاده شد کـه نمونـه  
هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیـز بـا اسـتفاده از جـدول     

برگزیـده   پـژوهش براي نمونـه    نفر به طور تصادفی 265گان مور
با استفاده از روش دلفی  پژوهشیابی به اهداف  شدند. براي دست

هـا و تهدیـدهاي ورزش   ها، فرصـت فهرستی از نقاط قوت، ضعف
فهرسـت   ،صینقهرمانی ایران تهیه و در سه مرحله با نظر متخص

تهیـه شـده،    سـپس بـر مبنـاي فهرسـت     ؛نهایی شـد  ،تهیه شده
 19ال)، نقـاط ضـعف (  ؤس 15اي که حاوي نقاط قوت ( پرسشنامه
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ال) بـود، تهیـه و   ؤس 16ال) و تهدیدها (ؤس 11ها ( ال)، فرصتؤس
روایـی   کـه  شـایان ذکـر اسـت   ها قـرار گرفـت.    در اختیار آزمودنی

صین قـرار  تن از متخص 20یید أصوري و محتوایی پرسشنامه مورد ت
آزمـودنی و بـا    30مطالعـه مقـدماتی بـا     گرفت و پایایی آن در یک

االت ؤسـ کـه  شایان ذکـر اسـت   محاسبه شد.  83/0آلفاي کرونباخ 
هـاي از خیلـی    پرسشنامه با مقیاس پنج ارزشی لیکرت و با مقیـاس 

تدوین راهبرد توسـعه ورزش  براي گیري شد.  زیاد تا خیلی کم اندازه
در نهایـت  صین و با روش دلفی اقدام شـد و  از نظر متخصقهرمانی 

هــاي ارزیــابی  و مــاتریس PESTSCANهــا از روش  اســتراتژي
داخلـی و خـارجی اسـتفاده شــد. در ادامـه بـراي تجزیـه و تحلیــل       

آوري شده در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش اطالعات جمع
هاي آماري توصیفی میانگین، درصد فراوانـی، جـدول    کمی از روش

باطی از جملـه کلمـوگروف   هاي آمـاري اسـتن   و روش نیوافرا توزیع
ــاملی ت  ــل ع ــمیرنف و تحلی ــزار   أاس ــرم اف ــک دو ن ــا کم ــدي ب یی

AMOS.V.8  وSPSS.V.16 .استفاده شد  
 
 پژوهشهاي  یافته
ها  % نمونه5/4 که در بخش توصیفی نشان داد پژوهشهاي  یافته

 31-35%، 4/28سال،  26-30%، 4/9سال،  21-25در دامنه سنی 
 46-50%، 8/3سال،  41-45%، 8/20سال،  36-40%، 1/24سال، 
سال و  61%، 6/2سال و  56-60%، 3سال،  51-55%، 4/3سال، 

% 3/28ها را آقایان و  % نمونه7/71سال سن داشتند.  61یا بیشتر از 
ها داراي تحصیالت  % نمونه7/37. ندرا بانوان تشکیل داده بود

% داراي تحصیالت 5/41کارشناسی و یا کمتر از کارشناسی، 
% 4/17% داراي تحصیالت دکتري بودند. 8/20رشناسی ارشد و کا

 6-10% بین 5/20 ؛سال سابقه کار داشتند 5و کمتر از  5ها  نمونه
% 3/14سال،  16-20% بین 7/14سال،  11-15% بین 7/17سال، 
و یا بیشتر از  31%، 4/6سال و  26-30% بین 9سال،  21-25بین 
ها داراي  % نمونه9/70سال سابقه کار داشتند. همچنین  31

ها داراي  % نمونه1/29تحصیالت در رشته تربیت بدنی و 
 تحصیالت در رشته غیر تربیت بدنی بودند.

 
  پرسشنامه KMOنتایج آزمون بارتلت و . 1جدول 

 یت بارتلتیآزمون کرو KMOشاخص 
χ2 df p 

87/0 62/1135 264 001/0 
 

 دهد نشان می .1ییدي مندرج در جدول أنتایج تحلیل عاملی ت
اندازه  ،باشد می 7/0بیشتر از  KMOبا توجه به این که ضریب  که

ها براي تحلیل عاملی مناسب است. همچنین با توجه به این  نمونه
ها  گویهتر است، بنابراین  کوچک 05/0که میزان آزمون بارتلت از 

براي فراهم کردن یک مبناي معقول براي را ارتباط معناداري 
به بیان دیگر تحلیل  ؛تحلیل عوامل مرتبط با یکدیگر دارندتجزیه و 

 عاملی براي شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است.
دهد  نشان می .2ییدي مندرج در جدول أنتایج تحلیل عاملی ت

نقطه قوت ورزش قهرمانی کشور که از روش دلفی به 15که از 
 

 فهرست نقاط قوت ورزش قهرمانی ایران. 2جدول 
 t-value بارعاملی االتؤس قوت نقاط

ها تقو 

 1/7 725/0 وجود تحقیقات متعدد در حوزه استعدادیابی
 14/4 492/0 هاي مختلف مراکز استعدادیابی در استان دوجو

 2/6 671/0 هاي اخیر توسعه و پیشرفت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال
 23/7 748/0 ..). کشتی، تکواندو، وزنه برداري و هاي ورزشی (مانند جهانی بودن برخی از رشته

 11/7 681/0 استقبال عمومی از ورزش قهرمانی در سطح کشور
 17/5 577/0 جمیعیت جوان کشور

  826/0 حمایت دولت و مجلس از ورزش قهرمانی
 92/1 231/0 هاي انفرادي الخصوص در ورزش استعدادهاي بالقوه ورزشی ایران، علی

 95/1 254/0 کیالمپ مسابقات در برنز و نقرههاي  مدال کسب در قبول قابل نسبتا تیوضع
 03/7 717/0 یورزشهاي  رشته شتریب در فراوان ياستعداها وجود
 32/1 152/0 کشور انیمربو  يداور،يگریمرب کارت درجه و التیتحص سطح ینسب ارتقاء

 78/1 256/0 کشور سطح در استعداد پرورش و کشف يمجار عنوان به یورزشهاي  ئتیه افزون روز گسترش
 43/1 221/0 )رودخانه و ایدر صحرا، کوه،( گوناگون یورزشهاي  رشته يبرا مناسب یمیاقل تنوع

 62/7 691/0 هاي گروهی مانند والیبال و بسکتبال در سطح آسیا و جهان توسعه کیفی برخی از رشته
 14/8 732/0 زش قهرمانیافزایش مشارکت بیشتر بانوان در ور
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مورد از بارعاملی قابل  10دست آمده بود، در تحلیل عاملی تنها 
ها به دلیل این که بار عاملی  قبولی برخوردار بودند و سایر عامل

 داشتند، حذف شدند. 2کمتر از  t-valueو مقدار  3/0کمتر از 
دهد  نشان می .3ییدي مندرج در جدول أنتایج تحلیل عاملی ت

نقطه ضعف توسعه ورزش قهرمانی کشور که از روش  19ه از ک
مورد از بارعاملی قابل قبولی  15دست آمده بودند تنها ه دلفی ب

ها به دلیل این که بارعاملی کمتر از  برخوردار بودند و سایر عامل
 دارند، حذف شدند.  2کمتر از  t-valueو مقدار  3/0

دهد  نشان می .4ول ییدي مندرج در جدنتایج تحلیل عاملی تأ

دست آمده از روش دلفی براي توسعه ورزش ه فرصت ب 11که از 
مورد از بارعاملی قابل قبولی برخوردار بودند  6قهرمانی کشور فقط 

-tو مقدار  3/0ها به دلیل این که بارعاملی کمتر از  و سایر عامل
value  شوند.  داشتند، حذف می 2کمتر از 

نشان  .5ي مندرج در جدول ییدأنتایج تحلیل عاملی ت
دست آمده براي توسعه ورزش ه تهدید ب 16دهد که از  می

مورد از بارعاملی قابل قبولی برخوردار  8قهرمانی کشور فقط 
و  3/0ها به دلیل این که بارعاملی کمتر از  بودند و سایر عامل

 دارند، حذف شدند. 2کمتر از  t-valueمقدار 
 

 رزش قهرمانی ایرانفهرست نقاط ضعف و. 3جدول 
 t-value بارعاملی االتؤس 

 نقاط ضعف

 34/9 81/0 نظام استعدادیابی ناکارآمد در ورزش کشور
 21/8 76/0 ايعدم تعادل بین کمیت ورزشکاران در سه حوزه ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه

 19/7 673/0 سنی مختلف يها هاي ملی در رده ناکارآمدي نظام گزینش بازیکنان تیم
 1/9 894/0 ناهماهنگی در برگزاري مسابقات ورزشی در بین نهادهاي مختلف متولی ورزش

 51/12 912/0 سیسات ورزشی در سطح کشورأعدم توزیع مناسب امکانات، اماکن و ت
 26/8 796/0 هاي ورزشی تفاوت سطح فنی ورزش آقایان و بانوان در بسیاري از رشته

هاي مختلـف کشـور از جملـه وزارت ورزش و جوانـان،      بین بخشعدم هماهنگی مناسب در 
 65/6 579/0 ... کمیته ملی المپیک، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوري و

 48/5 484/0 ) و ورزشکاران ملیيضعف در نظام پرداخت در دستمزد به مربیان(در سطح ملی و کشور
 89/8 836/0 قهرمانی با پتانسیل علمی کشورفقدان ارتباط مناسب بین ورزش 

 53/7 694/0 صین علمی ورزش در سطوح مختلف مدیریتی ورزشگیري از متخصعدم بهره
 49/6 582/0 هاي ورزشی علمی و بروز نبودن دانش فنی در بسیاري از رشته

 58/4 388/0 هاي مربیگري ناکارآمدي دوره
 14/9 842/0 دي در ورزش قهرمانینبود و عدم اجرایی برنامه راهبر

 47/6 532/0 المللی ورزشی  مشکالت فرهنگی و اجتماعی براي حضور بانوان در مسابقات بین
 66/5 439/0 المللی ورزشی ثیر گذار در مجامع بینأهاي ت عدم احراز پست

 17/1 211/0 افتاده دور و محروم مناطق یورزش ياستعدادها و مسابقات به یتوجهیب
 83/1 0/253 هاي ورزش قهرمانی ترین زیرساختعدم توجه به ورزش مدارس به عنوان یکی از مهم

 98/0 0/173 نظام استعدادیابی ناکارآمد در ورزش کشور
 63/1 0/241 در کشور یبزرگ ورزش يدادهایرو يو برگزار یزبانیژه میفقدان کتب و منابع و

 

 مانی ایرانهاي ورزش قهر فهرست فرصت. 4جدول 
 t-value بارعاملی االتؤس 

 ها فرصت

32/9 781/0 صین علمی متعدد در حوزه ورزشوجود متخص 
 78/10 854/0 کرده در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشیوجود قهرمان المپیک، جهانی و آسیایی تحصیل

 975/12 912/0 اعتبارات مناسب ورزش قهرمانی در مقایسه با ورزش همگانی
 84/5 464/0 المللی هاي بین تبسیما و توجه مناسب صدا و سیما به پخش رقا و سیس شبکه ورزش در صداأت

 12/5 412/0 گرایش بسیاري از بانوان به ورزش قهرمانی
 32/3 391/0 توسعه ورزش قهرمانی در کشورهاي مختلف المپیک سولیداریتی برايوجود اعتبارات خاص در 

 92/1 271/0 کشور استعداد از سرشار جوان تیجمع کثرت
 73/1 231/0 در کشور (در کلیه مقاطع تحصیلی) کمیت مناسب معلمان ورزش

 86/1 246/0 و تجهیزات ورزش قهرمانی در کشور سب دولت جهت توسعه و تجهیز اماکندیدگاه منا
 96/0 178/0 کمیت مناسب مربیان ورزشی
 98/0 186/0 کمیت مربیان داوران ورزشی
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 فهرست تهدیدهاي ورزش قهرمانی ایران. 5جدول 
 t-value بارعاملی االتؤس 

 تهدیدها

 37/9 749/0 هاي ورزشی ثیر منفی بر بودجه فدراسیونتأملی در مقایسه با ارزهاي خارج و کاهش ارزش پول 
 96/8 654/0 آوري و کارآیی و عدم توجه به اثربخشیتوجه بسیاري از مدیران ورزش کشور بر مدال

 37/7 569/0 هاي ورزشی عدم اقبال بخش خصوصی در سرمایه گذاري در بسیاري از رشته
 62/8 623/0 عدم وجود قوانین حمایتی از حامیان مالی در حوزه ورزش قهرمانی

 26/4 391/0 المللی هاي بینهاي ورزشی براي عدم حضور بانوان با پوشش اسالمی در رقابت وجود قوانین در برخی از فدراسیون
ز مسئولین ورزش کشور ا امه جامع در بین برخی   98/8 682/0 عدم تعهد به اجراي برن

 15/9 721/0 ها ضعف اقتصادي برخی از خانواده
 86/8 645/0 آسیایی و جهانی يها مختلف در کنفدراسیون يها از دست دادن کرسی

 29/1 251/0 یندگیفرا يجا به ورزش در ییگراجهینت بر یگروه يها رسانه و کشور مسئوالن تمرکز
 98/0 197/0 بازده زود يها طرح بر نانآ هیتک و کشور ورزش رانیمد یبرخ بودن حوصلهیب

 86/0 187/0 کشور ورزش رانیمد از یبرخ نیب در يراهبرد يها برنامه ياجرا بر ياقهیسل اقدامات تقدم
 12/1 211/0 در کشوری و پرورش ورزشکار فقدان مسیر ترقّ

 83/0 184/0 عدم حمایت مالی از قهرمانان ملی
آوري ورزشکاران نخبـه بـه اسـتفاده از     افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی به دلیل تحریم و روي

 38/1 217/0 لوازم غیر استاندارد

 56/1 281/0 ساخت و نگهداري اماکن ورزشی يها افزایش هزینه
 80/0 174/0 صادي و سیاسیاقت يها تحریم

 
 توسعه ورزش قهرمانی ایران ارزیابی عوامل خارجی. 6جدول 

ضریب  = نمره
 اهمیت*شدت عامل

شدت 
 عامل

ضریب 
 اهمیت(وزن)

  کد دار عوامل خارجی اولویت

12/0 3 04/0 صین علمی متعدد در حوزه ورزشوجود متخص O1 

 ها فرصت

رشته  کرده درآسیایی تحصیلنی و وجود قهرمان المپیک، جها 05/0 4 2/0
 O2 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 O3 اعتبارات مناسب ورزش قهرمانی در مقایسه با ورزش همگانی 06/0 4 24/0

سیما و توجه مناسب صدا و  و سیس شبکه ورزش در صداأت 02/0 3 06/0
 O4 المللی هاي بین سیما به پخش رقایت

 O6 بانوان به ورزش قهرمانی گرایش بسیاري از 06/0 4 24/0

وجود اعتبارات خاص در المپیک سولیداریتی براي توسعه  02/0 3 06/0
 O7 ورزش قهرمانی در کشورهاي مختلف

ثیر منفی تأملی در مقایسه با ارزهاي خارج و کاهش ارزش پول  15/0 1 15/0
 T1 هاي ورزشی بر بودجه فدراسیون

 تهدیدها

آوري و کارآیی و ي از مدیران ورزش کشور بر مدالتوجه بسیار 15/0 1 15/0
 T2 عدم توجه به اثربخشی

عدم اقبال بخش خصوصی در سرمایه گذاري در بسیاري از  05/0 2 1/0
 T3 هاي ورزشی رشته

 T4 عدم وجود قوانین حمایتی از حامیان مالی در حوزه ورزش قهرمانی 06/0 2 12/0

هاي ورزشی براي عدم  خی از فدراسیونوجود قوانین در بر 04/0 2 08/0
 T5 المللی هاي بینحضور بانوان با پوشش اسالمی در رقابت

عدم تعهد به اجراي برنامه جامع در بین برخی از مسئولین  1/0 1 1/0
 T6 ورزش کشور

 T7 ها ضعف اقتصادي برخی از خانواده 1/0 1 1/0
 T8 آسیایی و جهانی يها فدراسیونمختلف در کن يها از دست دادن کرسی 1/0 1 1/0

   مجموع ضرایب اهمیت عوامل خارجی 1  712/1
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 توسعه ورزش قهرمانی ایران ارزیابی عوامل داخلی. 7جدول 
نمره = ضریب 
اهمیت*شدت 

 عامل

شدت 
 عامل

ضریب 
 اهمیت(وزن)

 کد عوامل داخلی اولویت دار
عوامل 
 داخلی

 S1 زه استعدادیابیوجود تحقیقات متعدد در حو 03/0 3 09/0

ها تقو 

 S2 هاي مختلف مراکز استعدادیابی در استان دوجو 02/0 4 08/0
 S3 هاي اخیر توسعه و پیشرفت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 03/0 4 12/0
 S4 ..). هاي ورزشی (مانند کشتی، تکواندو، وزنه برداري و جهانی بودن برخی از رشته 06/0 4 24/0
 S5 استقبال عمومی از ورزش قهرمانی در سطح کشور 03/0 3 09/0
 S6 جمیعیت جوان کشور 05/0 3 15/0
 S7 حمایت دولت و مجلس از ورزش قهرمانی 05/0 4 2/0
 S8 یورزشهاي  رشته شتریب در فراوان ياستعداها وجود 02/0 3 06/0

08/0 4 02/0 
والیبـال و بسـکتبال در    هاي گروهـی ماننـد   توسعه کیفی برخی از رشته

 S9 سطح آسیا و جهان

 S10 افزایش مشارکت بیشتر بانوان در ورزش قهرمانی 02/0 4 08/0
 W1 نظام استعدادیابی ناکارآمد در ورزش کشور 04/0 1 04/0

 ها ضعف

04/0 1 04/0 
عدم تعـادل بـین کمیـت ورزشـکاران در سـه حـوزه ورزش همگـانی،        

 W2 ايقهرمانی و حرفه

 W3 سنی مختلف يها هاي ملی در رده ناکارآمدي نظام گزینش بازیکنان تیم 05/0 1 05/0

06/0 2 03/0 
ناهماهنگی در برگزاري مسـابقات ورزشـی در بـین نهادهـاي مختلـف      

 W4 متولی ورزش

 W5 سیسات ورزشی در سطح کشورتوزیع مناسب امکانات، اماکن و تأ عدم 06/0 1 06/0
 W6 هاي ورزشی سطح فنی ورزش آقایان و بانوان در بسیاري از رشتهتفاوت  03/0 2 06/0

05/0 1 05/0 
هاي مختلف کشور از جمله وزارت  عدم هماهنگی مناسب در بین بخش

ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، وزارت آموزش و پـرورش، وزارت  
 ... علوم و تحقیقات و فناوري و

W7 

06/0 2 03/0 
ت دستمزد به مربیـان(در سـطح ملـی و کشـور) و     ضعف در نظام پرداخ

 W8 ورزشکاران ملی

 W9 فقدان ارتباط مناسب بین ورزش قهرمانی با پتانسیل علمی کشور 05/0 1 05/0
 W10 گیري از متخصصین علمی ورزش در سطوح مختلف مدیریتی ورزش عدم بهره 06/0 1 06/0
 W11 هاي ورزشی سیاري از رشتهعلمی و بروز نبودن دانش فنی در ب 04/0 2 08/0
 W12 هاي مربیگري ناکارآمدي دوره 02/0 2 04/0
 W13 نبود و عدم اجرایی برنامه راهبردي در ورزش قهرمانی 07/0 1 07/0

04/0 2 02/0 
  مشکالت فرهنگی و اجتماعی بـراي حضـور بـانوان در مسـابقات بـین     

 W14 المللی ورزشی

 W15 المللی ورزشی ثیر گذار در مجامع بینهاي تأ عدم احراز پست 03/0 2 03/0
   مجموع ضرایب اهمیت عوامل داخلی 1  98/1

 
کـه  دهـد   نشان مـی  1شکل  به همراه 7و  .6نتایج جداول 

موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی ایران در وضـعیت تـدافعی   
 دارد. قرار

راهبرد شامل  15در مجموع  SWOTبر اساس تحلیل 
سه راهبرد  و wo، سه راهبرد stچهار راهبرد  ،soپنج راهبرد 

wt .براي توسعه ورزش قهرمانی ایران تدوین شد 
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استراتژي هاي محافظه 
کارانه استراتژي هاي تهاجمی

استراتژي هاي تدافعی استراتژي هاي رقابتی

1 2/5 4

2/5

4

ضعف قوت

تهدید
صت

ر
ف

عوامل داخلی

عوامل خارجی

1/712

1/98

 
 موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی ایران .1شکل 

 
 SWOT. متناظر با فهرست SO، WT ،ST  ،WOراهبردهاي . 8جدول 

 ت (نقاط قوS( ) نقاط ضعفW( 

 
            

           
 
 

عوامل                          
 داخلی

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 عوامل خارجی

 استعدادیابی حوزه در متعدد تحقیقات وجود .1
 مختلف هاي استان در استعدادیابی مراکز وجو .2
 علوم و بدنی تربیت رشته پیشرفت و توسعه .3

 اخیر هاي سال در ورزشی
 مانند( ورزشی هاي رشته از برخی بودن جهانی .4

 ..). و برداريوزنه تکواندو، کشتی،
 سطح در قهرمانی ورزش از عمومی استقبال .5

 کشور
 کشور جوان جمیعیت .6
 قهرمانی ورزش از مجلس و دولت حمایت .7
-علی ایران، ورزشی بالقوه استعدادهاي .8

 انفرادي هاي ورزش در الخصوص 
 يها مدال کسب در قبول قابل نسبتا وضعیت .9

 یکالمپ مسابقات در برنز و نقره
 يها رشته بیشتر در فراوان استعداهاي وجود .10

 ورزشی
 کارت درجه و تحصیالت سطح نسبی ارتقاء .11

 کشور مربیان و داوري مربیگري،
 به ورزشی يها هیئت افزون روز گسترش .12

 در استعداد پرورش و کشف مجاري عنوان
 کشور سطح

 کشور ورزش در ناکارآمد استعدادیابی نظام .1
 حوزه سه در رانورزشکا کمیت بین تعادل عدم .2

 ايحرفه و قهرمانی همگانی، ورزش
 ملی هاي¬تیم بازیکنان گزینش نظام ناکارآمدي .3

 مختلف سنی يها رده در
 بین در ورزشی مسابقات برگزاري در ناهماهنگی .4

 ورزش متولی مختلف نهادهاي
 سیساتتأ و اماکن امکانات، مناسب توزیع عدم .5

 کشور سطح در ورزشی
 در بانوان و ایانآق ورزش فنی سطح تفاوت .6

 ورزشی هاي رشته از بسیاري
 هاي¬بخش بین در مناسب هماهنگی عدم .7

 جوانان، و ورزش وزارت جمله از کشور مختلف
 پرورش، و آموزش وزارت المپیک، ملی کمیته
 ... و فناوري و تحقیقات و علوم وزارت

 در( مربیان به دستمزد پرداخت نظام در ضعف .8
 ملی انورزشکار و) يکشور و ملی سطح

 با قهرمانی ورزش بین مناسب ارتباط فقدان .9
 کشور علمی پتانسیل

 در ورزش علمی صینمتخص از گیريبهره .عدم10
 ورزش مدیریتی مختلف سطوح
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 WOراهبردهاي  SOراهبردهاي  )Oها ( فرصت
 حوزه در متعدد علمی صینمتخص وجود .1

 ورزش
 آسیایی و جهانی المپیک، قهرمان وجود .2

 و بدنی تربیت رشته در کردهتحصیل
 ورزشی علوم

 در قهرمانی ورزش مناسب اعتبارات .3
 همگانی ورزش با مقایسه

 و سیما و صدا در ورزش شبکه سیستأ .4
 پخش به سیما و صدا مناسب توجه

 المللی بین هاي تبرقا
 قهرمانی ورزش به بانوان از بسیاري گرایش .5
 المپیک در خاص اعتبارات وجود .6

 قهرمانی ورزش توسعه براي سولیداریتی
 مختلف کشورهاي در

 استعداد از سرشار جوان جمعیت کثرت .7
 کشور

 کشور در ورزش معلمان مناسب کمیت .8
 )تحصیلی مقاطع کلیه در(

 و توسعه جهت دولت مناسب دیدگاه .9
 ورزش تجهیزات و اماکن تجهیز

 کشور در قهرمانی
 ورزشی مربیان مناسب کمیت .10
 ورزشی داوران مربیان کمیت .11

 قهرمانی ورزش راتاعتبا افزایش .1
 يها پژوهش وضعیت بهبود .2

 ورزش با مرتبط دانشگاهی
 قهرمانی

 مسابقات پخش نظام بهبود .3
 سیما و صدا از ورزشی

 تجهیزات و اماکن بهبود .4
 استاندارد و کشور پایگاههاي

 هاآن نمودن
 ورزش استراتژي تدوین بهبود .5

 کشور قهرمانی
 درها  فدراسیون عملکرد بهبود .6

 قهرمانی ورزش

 قهرمانی ورزش حقوقی نظام بودبه .1
 دانشگاهی صینمتخص از منديبهره نظام تقویت .2

 قهرمانی ورزش در
 ورزشی رویدادهاي برگزاري نظام ارتقاء و بهبود .3

 کشور در
 بانوان قهرمانی ورزش کیفی سطح بهبود .4

 WTراهبردهاي  STراهبردهاي  )Tتهدیدها (
 با مقایسه در ملی پول ارزش کاهش .1

 بودجه بر منفی ثیرتأ و خارج ارزهاي
 ورزشی هاي فدراسیون

 بر کشور ورزش مدیران از بسیاري توجه .2
 به توجه عدم و کارآیی و آوريمدال

 اثربخشی
 سرمایه در خصوصی بخش اقبال عدم .3

 ورزشی هاي رشته از بسیاري در گذاري
 حامیان از حمایتی قوانین وجود عدم .4

 قهرمانی ورزش حوزه در مالی
 هاي فدراسیون از رخیب در قوانین وجود .5

 با بانوان حضور عدم براي ورزشی
 المللی بین هايرقابت در اسالمی پوشش

 بین در جامع برنامه اجراي به تعهد عدم .6
 کشور ورزش مسئولین از برخی

 ها خانواده از برخی اقتصادي ضعف .7
 در مختلف يها کرسی دادن دست از .8

 جهانی و آسیایی يها کنفدراسیون

 يها رشته کیفی سطح ارتقاء .1
 ورزشی مختلف

 قهرمانان معیشتی وضعیت بهبود .2
 ملی يها تیم مربیان و

 قهرمانی ورزش وابستگی کاهش .3
 دولتی اعتبارات به

 يها کرسی کسب براي تالش .4
 المللی بین ثرؤم

 و راهبردها تحلیل و تجزیه بهبود .5
 قهرمانی ورزش يها موقعیت

 يها برنامه به کشور ورزش مسئولین باور افزایش .1
 حوزه در هاآن اجرایی يها مدل و رديراهب

 قهرمانی ورزش
 و مالی منبع توزیع وضعیت سازماندهی و بهبود .2

 ورزشی مختلف يها رشته و کشور در مادي
 قهرمانی ورزش آموزشی يها دوره وضعیت بهبود .3
 قهرمانی ورزش در استعدادیابی نظام سطح ارتقاء .4
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 گیري بحث و نتیجه
تدوین راهبرد توسعه ورزش  هدف از پژوهش حاضر طراحی و

ت نقاط قوکه  هاي پژوهش نشان داد قهرمانی ایران بود. یافته
وجود تحقیقات متعدد  :توسعه ورزش قهرمانی ایران عبارتند از

هاي  در حوزه استعدادیابی، وجود مراکز استعدادیابی در استان
مختلف، توسعه و پیشرفت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در 

هاي ورزشی (مانند  اخیر، جهانی بودن برخی از رشته هاي سال
...)، استقبال عمومی از ورزش  کشتی، تکواندو، وزنه برداري و

قهرمانی در سطح کشور، جمیعیت جوان کشور، حمایت دولت و 
 شتریب در فراوان ياستعداها وجودمجلس از ورزش قهرمانی، 

وهی هاي گر ی، توسعه کیفی برخی از رشتهورزشهاي  رشته
افزایش  و مانند والیبال و بسکتبال در سطح آسیا و جهان

این نتایج پژوهش با  .مشارکت بیشتر بانوان در ورزش قهرمانی
)، خسروي زاده و همکاران 1392حسینی و همکاران ( هاي یافته

ت نقاط قو) همخوانی دارد. 2012) و ماکاتو و همکاران(1388(
مورد توجه مدیران به دست آمده در پژوهش حاضر چنانچه 

ورزش کشور قرار گیرد و به نحو مطلوبی از آن استفاده شود، 
تواند سطح ورزش قهرمانی کشور را از وضعیت فعلی که  می

هاي آسیایی و رتبه هفدهم آخرین دوره رتبه پنجمی بازي
بازیهاي المپیک است، ارتقاء دهد. همان طوري که نتایج 

ان داد وضعیت ) نش1392پژوهش حسینی و همکاران (
هاي داراي استعداد ورزشی و همچنین عدم  اقتصادي خانواده

هاي استعدادیابی  ورزشی در پایگاه یافتگانارتباط بین پرورش 
ها و نهادهاي باال دستی مرتبط با ورزش  ها با فدراسیون استان

هاي توسعه مراکز استعدادیابی در کشور به  قهرمانی از ضعف
انجام  انهاي ویژه از آن و چنانچه حمایتر رود. از این شمار می

از مسیر در اختیار قرار  ،شناسایی شده ياستعدادها تنهانه  ،شود
گرفتن براي کسب نتیجه مطلوب براي کشور منحرف نخواهند 
شد، بلکه این استعدادها عالوه بر خدمت به توسعه ورزش 
قهرمانی در سطح ملی، در نهایت به کسب موفقیت در سطوح 

. از هاي مختلف کمک شایانی خواهند کرد لمللی در رشتها بین
هاي اخیر  لثیرگذاري که در ساسویی دیگر دو اتفاق مهم و تأ

، یکی موفقیت نسبی برخی از در ورزش کشور رخ داده
هاي گروهی مانند بسکتبال و والیبال و همچنین مشارکت  رشته

ه بیشتر بانوان در ورزش قهرمانی بوده است. همان طوري ک
هاي آسیایی نشان داد و کسب ها در بازي نتایج این رشته

ها توسط بانوان ورزشکار به هاي ارزشمند در آن بازي مدال
ت ولین ورزش بتوانند از این نقطه قوئدست آمد، چنانچه مس

مندي از نتایج  بهره مناسب برده و با هماهنگی و بهره

نی و با هاي تربیت بد هاي علمی موجود در دانشکده پژوهش
هاي  صین دانشگاهی و مسئولین جراید و رسانههمکاري متخص

ت را بیشتر به جامعه نشان دهند و حتی مختلف این نقاط قو
هاي مادي و معنوي انجام شده توسط دولت، مجلس و  حمایت

مسئولین کشور را برجسته نموده و در اختیار جامعه قرار دهند، 
شدن قهرمانان حاضر براي دلگرم  که عالوه بررسد  به نظر می

کسب نتایج بهتر در آینده، بسیاري دیگر از استعدادهاي موجود 
در ورزش و همچنین سایر افراد به ورزش قهرمانی روي آورند. 
در صورتی که کمیت ورزشکاران حوزه ورزش قهرمانی افزایش 

یابد و نتیجه آن افزایش  در این حوزه افزایش مینیز رقابت ، یابد
در نتیجه موفقیت  ؛ورزش قهرمانی خواهد بود سطح کیفی

المللی دور از دسترس  هاي بین ورزش قهرمانی در عرصه
توان به عملکرد مناسب فدراسیون  نخواهد بود. در این راستا می

هاي  هاي مختلف در رده تکواندو اشاره کرد که با برگزاري لیگ
 سنی خردسال، نونهال، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در
سطوح گوناگون از جمله شهر، استان و کشور، سطح کیفی این 

هاي  هاي چشمگیري در رده رشته افزایش پیدا کرده و موفقیت
مختلف سنی در مسابقات المپیک، جهانی و آسیایی در این 
رشته به دست آمده است. از اینرو توجه مدیران و مسئولین 

یج پژوهش ت مستخرج از نتاحوزه ورزش قهرمانی به نقاط قو
 گردد.  حاضر براي توسعه ورزش قهرمانی توصیه می

توسعه ورزش قهرمانی در که هاي پژوهش نشان داد  یافته
نظام استعدادیابی ناکارآمد در ورزش هایی مانند  کشور با ضعف

عدم تعادل بین کمیت ورزشکاران در سه حوزه ورزش کشور، 
ینش بازیکنان اي، ناکارآمدي نظام گز همگانی، قهرمانی و حرفه

هاي سنی مختلف، ناهماهنگی در برگزاري  هاي ملی در رده تیم
 مسابقات ورزشی در بین نهادهاي مختلف متولی ورزش، عدم

سیسات ورزشی در سطح توزیع مناسب امکانات، اماکن و تأ
کشور، تفاوت سطح فنی ورزش آقایان و بانوان در بسیاري از 

هاي  در بین بخش هاي ورزشی، عدم هماهنگی مناسب رشته
مختلف کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی 
المپیک، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و 

...، ضعف در نظام پرداخت در دستمزد به مربیان(در  فناوري و
سطح ملی و کشور) و ورزشکاران ملی، فقدان ارتباط مناسب 

گیري از  می کشور، عدم بهرهبین ورزش قهرمانی با پتانسیل عل
صین علمی ورزش در سطوح مختلف مدیریتی ورزش، متخص

هاي ورزشی،  علمی و بروز نبودن دانش فنی در بسیاري از رشته
هاي مربیگري، نبود و عدم اجراي برنامه  ناکارآمدي دوره

راهبردي در ورزش قهرمانی، مشکالت فرهنگی و اجتماعی 
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مللی ورزشی، عدم احراز ال  ت بینبراي حضور بانوان در مسابقا
المللی ورزشی مواجه است  گذار در مجامع بین ثیرهاي تأ پست

حسینی و همکاران نتایج تحقیق که نتایج پژوهش با برخی از 
) و ماکاتو و 1388)، خسروي زاده و همکاران (1392(

نتایج پژوهش  که همان طوري) همخوانی دارد. 2012همکاران(
هاي  ها و ضعف ه ورزش قهرمانی با چالشدهد توسع نشان می

از جمله عدم تعادل بین کمیت افراد  ؛اي برخوردار است عمده
که  رسد فعال در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی. به نظر می

ثیر معناداري در میت مطلوب در حوزه ورزش همگانی تأعدم ک
توسعه ورزش قهرمانی داشته باشد. در جایی که هنوز افراد قابل 

هاي  ها با انجام فعالیت اي در جامعه به ویژه در خانواده وجهت
 والدین توان انتظار داشت ورزشی بیگانه هستند، چگونه می

هاي ورزشی از جمله ورزش  فرزندان خود را به سمت فعالیت
ولین ورزش ئرو ضروري است، مس قهرمانی هدایت کنند. از این

همگانی وزارت  گذار در حوزه ورزش ولین تاثیرئبه ویژه مس
ورزش و جوانان با همکاري سایر نهادهاي فعال در حوزه 

ها، نیروهاي مسلح، آموزش و ورزش همگانی مانند شهرداري
ولین صنایع ئپرورش، بسیج، وزارت کار و امور اجتماعی، مس

تحقیقات و فناوري که داراي بستر و  ،مختلف، وزارت علوم
هاي ورزشی هستند، در  امکانات مناسب از جمله اماکن و سالن

اقدامی هماهنگ و همسو زمینه مشارکت افراد بیشتر را در 
هاي ورزشی مهیا کنند. در صورت چنین اقدامی عالوه  فعالیت

هاي ورزشی در  بر این که زمینه مناسب براي انجام فعالیت
شود، افزایش فرهنگ ورزش کردن نیز در بین  کشور مهیا می

ورزشی افزایش پیدا کرده و لذا از  هاي داراي استعداد خانواده
اي مستعد ورزش قهرمانی به حوزه  ها تعداد قابل توجه بین آن

شوند. اما توسعه ورزش قهرمانی در  ورزش قهرمانی معرفی می
هاي مختلف به منظور  کشور مستلزم هماهنگی در بخش

باشد. در حال حاضر  هدایت اعتبارات موجود در حوزه ورزش می
تلف ورزشی توسط نهادهاي گوناگون از جمله هاي مخ رقابت

هاي ورزشی، آموزش و پرورش، آموزش عالی،  فدراسیون
بسیج در حال برگزاري است که  و نیروهاي مسلح، وزارت کار

هاي زیادي براي برگزاري  هزینه مذکورهر کدام از نهادهاي 
 رسد کنند. در این راستا به نظر می هاي مختلف صرف میرقابت

یی در توسعه ورزش داد برگزاري چنین رویدادهابرون که
اي نداشته است. از اینرو توصیه  ثیر قابل توجهقهرمانی کشور تأ

شود با توجه به این که مسئولیت سازماندهی ورزش در  می
باشد و مسئولیت فنی  کشور بر عهده وزارت ورزش و جوانان می

 هاي ورزشی است، با هاي مختلف بر عهده فدراسیون رشته
هاي  کمیته سازماندهی رقابت«اي تحت عنوان  تشکیل کمیته

نسبت به تقسیم کار هدفمند براي برگزاري مسابقات  »ورزشی
کرد اعتبارات ورزش قهرمانی ورزشی اقدام شود تا هزینه

هدفمند شده و توسعه ورزش قهرمانی با روند و سرعت 
ر تري انجام شود و در آخر برگزاري مسابقات ورزشی د مطلوب

هاي موجود براي توسعه  کشور نظامند گردد. از دیگر ضعف
ورزش قهرمانی عدم شفاف بودن و نظامند بودن دستمزدهاي 

هاي ملی و مربیان سازنده است. توفیق  قهرمانان و مربیان تیم
در ورزش قهرمانی مستلزم صرف وقت طوالنی مدت توسط 

 ها در اردوهاي مربیان و ورزشکاران و حضور مستمر آن
المللی است.  هاي مختلف بینتدارکاتی براي حضور در رقابت

مین است که نسبت به وضعیت معیشتی و تأاین در حالی 
نظام  ،نیازهاي مالی ورزشکاران، مربیان و حتی مربیان سازنده

مشخص و واحدي وجود ندارد. چنین وضعیتی منجر به این 
ختلف هاي م شود که بسیاري از ورزشکاران مستعد دغدغه می

معیشتی پس از قهرمانی خود را داشته باشند و حتی ورزش 
قهرمانی را خیلی زود ترك نمایند. از اینرو ضروري است در 

ولین ورزش کشور تدوین نظام پرداخت ئهاي مس  اولویت برنامه
هاي ملی و  حقوق و دستمزد و جوایز قهرمانان، مربیان تیم

ق چنین عواملی تحقّمربیان سازنده قرار گیرد. از سویی دیگر 
صین مستلزم تدوین و اجراي برنامه راهبردي با همکاري متخص

دانشگاهی کارآمد و فعال و داراي تجربه در این حوزه است که 
ولین ورزش کشور توصیه ئها به مسمندي از تجارب آن بهره
شود. در این راستا با توجه به این که ورزش کشور و برخی  می

ر مانند دو و میدانی، شنا و ژیمناستیک با آوهاي مدال از رشته
، ضروري است متولیان داردعلم روز دنیا داراي فاصله معناداري 

ولین ورزش کشور با هماهنگی کمیته ملی المپیک و ئو مس
نام  مندي از تجارب مربیان صاحب با بهره مرتبطهاي  فدراسیون

یفی دنیا نسبت به کاهش فاصله موجود اقدام نمایند تا سطح ک
هاي مزبور طی چند سال افزایش یابد و از این طریق  رشته

نسبت به شکوفایی ورزش قهرمانی کمک شایانی شود. از آنجا 
که ورزش بانوان پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی به 

کاري شده و کیفیت ورزش بانوان با دالیل مختلف دچار کم
ولین ئي است مس، ضرورباشدمیآقایان داراي اختالف معناداري 

ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان و همچنین 
گیري از تجارب ورزش بخش هاي مختلف با بهره فدراسیون

هاي اسالمی و ایرانی نسبت به  آقایان و با حفظ تمام ارزش
ه به ارتقا سطح کیفی ورزش بانوان اقدام نمایند. در آخر با توج

در مجامع بین المللی ثیرگذار هاي تأ این که عدم داشتن پست
ها و  ورزشی به دفعات موجب پایمال شدن حق و حقوق تیم

ولین وزارت ورزش، ئ، ضروري است مساران کشور شدهورزشک
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ولین وزارت ئهاي ورزشی و مس فدراسیون کمیته ملی المپیک،
هاي  ته کسب کرسیکمی«اي تحت عنوان  امور خارجه کمیته

هند و نسبت به در وزارت تشکیل د »بین المللی ورزش
هاي مختلف ورزشی و  شناسایی افراد واجد شرایط در رشته

ها نسبت به اخذ گذاري و حمایت معنوي و مادي از آنسرمایه
  ثیرگذار بین المللی ورزشی اقدام نمایند.هاي تأ پست

هاي ورزش قهرمانی  فرصتکه نتایج پژوهش نشان داد 
د در حوزه صین علمی متعدوجود متخص :کشور عبارتند از

کرده ورزش، وجود قهرمان المپیک، جهانی و آسیایی تحصیل
سب دولت دیدگاه منا در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی،

و تجهیزات ورزش قهرمانی در  جهت توسعه و تجهیز اماکن
وجود و  گرایش بسیاري از بانوان به ورزش قهرمانیکشور، 

سعه ورزش اعتبارات خاص در المپیک سولیداریتی براي تو
نتایج پژوهش با برخی از  .قهرمانی در کشورهاي مختلف

)، خسروي زاده و همکاران 1392حسینی و همکاران (هاي  یافته
همان ) همخوانی دارد. 2012) و ماکاتو و همکاران(1388(

هاي قابل  دهد فرصت هاي پژوهش نشان می طوري که یافته
ود دارد. براي اي براي توسعه ورزش قهرمانی در کشور وج توجه

توسعه ورزش قهرمانی ضروري است که امکانات، تجهیزات و 
اماکن ورزشی وجود داشته باشد. با توجه به این که دولت عزم 

هاي ناتمام ورزشی و تهیه  جدي و توجه کافی به تکمیل پروژه
روز براي ورزش کشور دارد، به نظر  و تدارك تجهیزات به

ز این فرصت و اعتبارات ولین ورزش کشور ائمس که رسد می
شود  مختلفی که از المپیک سولیداریتی جذب ورزش کشور می

صین علمی کشور نسبت مندي از تجارب متخص و همچنین بهره
هاي توسعه ورزش کشور  ت و کاهش ضعفبه تقویت نقاط قو

  اي ببرید. استفاده بهینه
تهدیدهاي که است  نکته هاي پژوهش مبین این یافته

لی در کاهش ارزش پول م :انی کشور عبارتند ازورزش قهرم
هاي  ثیر منفی بر بودجه فدراسیونمقایسه با ارزهاي خارجی و تأ

آوري و  توجه بسیاري از مدیران ورزش کشور بر مدالورزشی، 
کارآیی و عدم توجه به اثربخشی، عدم اقبال بخش خصوصی 

د هاي ورزشی، عدم وجو گذاري در بسیاري از رشته در سرمایه
قوانین حمایتی از حامیان مالی در حوزه ورزش قهرمانی، وجود 

هاي ورزشی براي عدم حضور  قوانین در برخی از فدراسیون
المللی، عدم تعهد به  هاي بین بانوان با پوشش اسالمی در رقابت

اجراي برنامه جامع در بین برخی از مسئولین ورزش کشور، 
هاي  دست دادن کرسیاز  و ها ضعف اقتصادي برخی از خانواده

نتایج پژوهش با  .هاي آسیایی و جهانی مختلف در کنفدراسیون

)، خسروي زاده و 1392حسینی و همکاران (هاي  برخی از یافته
) همخوانی دارد. 2012) و ماکاتو و همکاران(1388همکاران (

دست آمده براي توسعه ورزش قهرمانی کشور در ه تهدیدهاي ب
هاي  ریزي ولین در برنامهئن است که مسنتایج پژوهش بیانگر ای

بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود نسبت به نوسانات 
ارزش ریال در مقایسه با سایر ارزها توجه الزم را باید داشته 

چنانچه ارزش ریال در مقایسه با سایر ارزهاي خارجی تا باشند. 
ی بر اجراي ثیر منفیافت حداقل در کوتاه مدت تأکاهش 

میزان ارز که شود  د. در این راستا توصیه میها نداشته باش مهبرنا
ولین ورزش ئمورد نیاز ورزش کشور به طور ساالنه در اختیار مس

ارزش وجود آمده در ه کشور قرار گیرد تا نوسانات احتمالی ب
هاي  ثیر منفی بر اجراي برنامهریال، حداقل در کوتاه مدت تأ

از دیگر تهدیدهایی که در  ورزش قهرمانی کشور نداشته باشد.
ثیر گذار بوده، اي اخیر بر توسعه ورزش قهرمانی تأه سال

ها و نهادهاي ورزشی  گرایی بسیاري از فدراسیونموضوع نتیجه
ولین ورزش کشور مانع از ئاست. وجود چنین تفکري در بین مس

سازي براي قهرمانان صاحب هاي جدید و پشتوانه پرورش چهره
طوري که چنانچه یک قهرمان برجسته دوره  نام شده است. به

ها جایگزین  سفانه سالبرسد، متأاش به اتمام  قهرمانی
 شود توان پیدا کرد. از اینرو توصیه می اي براي وي نمی شایسته

هاي ورزشی براي  ولین ورزش قهرمانی و فدراسیونئمس که
هاي جبران چنین تهدیدي تنها به یک قهرمان خاص در رقابت

اکتفا نکره و از جمعیت جوان و استعدادهاي موجود در مختلف 
هاي مختلف استفاده بهینه برده و زمینه پرورش قهرمانان  رشته

ها به جاي قهرمانان برجسته  جدید به منظور جایگزین کردن آن
فعلی داشته باشند. در این راستا تدوین نظام قهرمانان ملی براي 

 شود.  هاي ملی توصیه می حضور در تیم
راهبردهاي توسعه ورزش که هاي پژوهش نشان داد  یافته

هاي  پژوهش وضعیت بهبود :قهرمانی ایران عبارتند از
 پخش نظام قهرمانی، بهبود ورزش با مرتبط دانشگاهی
 تجهیزات و اماکن سیما، بهبود و صدا از ورزشی مسابقات

 عملکرد ها، بهبود آن نمودن استاندارد و کشور هاي پایگاه
 ورزش در راهبردي برنامه قهرمانی، تهیه ورزش درها  ونفدراسی

 سازماندهی و ورزشی، بهبود مختلفهاي  رشته در قهرمانی
 مختلفهاي  رشته و کشور در مادي و مالی منبع توزیع وضعیت

قهرمانی،  ورزش آموزشیهاي  دوره وضعیت ورزشی، بهبود
 نظام قهرمانی، تقویت ورزش در استعدادیابی نظام سطح ارتقاء
 قهرمانی، بهبود ورزش در دانشگاهی صینمتخص از مندي بهره

 سطح کشور، بهبود در ورزشی رویدادهاي برگزاري نظام ارتقاء و
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هاي  رشته کیفی سطح بانوان، ارتقاء قهرمانی ورزش کیفی
 مربیان و قهرمانان معیشتی وضعیت ورزشی، بهبود مختلف

 اعتبارات به قهرمانی ورزش وابستگی ملی، کاهشهاي  تیم
ورزش. همچنین  المللی بین ثرؤمهاي  کرسی افزایش و دولتی

موقعیت راهبردي توسعه ورزش قهرمانی کشور در وضعیت 
هاي سوزن  تداقعی قرار دارد که نتایج پژوهش با برخی از یافته

)، برري و 2005)، هونگ(2013(ماکاتو و همکاران )، 2006(
)، خسروي زاده 1389)، حمیدي و همکاران (2008گرین (

هاي  استناد به یافته)، همخوانی دارد. با 2007آجستد( و)1387(
توان استدالل کرد  پژوهش و همچنین ادبیات پیشینه چنین می

که توسعه ورزش قهرمانی در کشور مستلزم توجه به 
راهبردهاي مهمی مانند بهبود وضعیت پژوهش و تدوین برنامه 

ر حوزه ورزش قهرمانی است. هاي فعال د راهبردي در فدراسیون
به بیان دیگر چنانچه ورزش کشور در صدد قرارگیري در مسیر 

مسئولین  که پیشرفت حوزه ورزش قهرمانی است، نیاز دارد
ورزش قهرمانی به ویژه مدیران وزارت ورزش و جوانان که 

ها  ت علمی دانشکدهأها از اعضاي هیاي از آن تعداد قابل توجه
همچنین مدیران کمیته ملی المپیک و  تربیت بدنی بوده و

هاي ورزشی تعامل بیشتر و بهتري با  مدیران فدراسیون
 هاي تربیت بدنی ایجاد کرده و اهم ها و دانشکده دانشگاه

هاي مختلف ورزشی را  نیازهاي علمی ورزش قهرمانی و رشته
هاي دکتري  نامه و رسالهنامه یا در قالب پایاندر قالب تفاهم

نمایند. چنانچه چنین تعاملی بین بدنه ورزش کشور و برآورده 
هاي تربیت بدنی انجام شود، به طور طبیعی  همچنین دانشکده

هم مشکالت ورزش قهرمانی طی فرآیندي علمی مرتفع خواهد 
هاي دکتري به طور هدفمند  ها و رساله نامهشد و همچنین پایان

توجه به  و کاربردي مدیریت و انجام خواهند شد. همچنین با
هاي  اي براي طرح این که وزارت ورزش و جوانان اعتبارات ویژه

ق چنین فرآیندي در صورت تحقّ، نظر قرار داده پژوهشی مد
نیز در راستاي توسعه علمی ورزش قهرمانی و  ذکوراعتبارات م
هاي ورزش کشور هزینه خواهد شد. از سویی دیگر  سایر حوزه

سایی استعدادهاي مورد نیاز توسعه ورزش قهرمانی مستلزم شنا
به بیان دیگر شناسایی ورزشکاران مستعد، براي فعالیت در حوزه 

هاي مختلف ورزشی است که یکی از  ورزش قهرمانی رشته
رسد  راهبردهاي تدوین شده مرتبط با این حوزه بود. به نظر می

مسئولین وزارت ورزش و جوانان با هدفمند کردن فعالیت که 
مین منابع از جمله تدوین راهبرد مناسب و تأ ابیمراکز استعدادی

وري این  تواند بهره مادي، معنوي، فنی و نیروي انسانی می
مراکز را افزایش داده و مسیر شناسایی استعدادها را فراهم کند. 

به جاي اینکه مسئولیت مراکز که شود  در این راستا توصیه می

ها  وانان استاناستعدادیابی در کشور به ادارات کل ورزش و ج
هاي ورزشی  ها و هیئت سپرده شود، این وظیفه به فدراسیون

ها و شهرهاي مختلف واگذار شود. چنین تصمیمی  استان
هاي مختلف را  تواند شناسایی استعدادهاي ورزشی رشته می

ها و معیارهاي  چرا که شاخص ؛صی و هدفمند کندتخص
هاي  تفاوت شی دارايهاي مختلف ورز استعدادیابی در رشته

هر رشته به صی و فنی د که مستلزم توجه تخصباش زیادي می
-. همچنین چنانچه مدیران ورزش کشور در آییناستورزشی 

هاي ملی تجدید نظر کرده و به  نامه حمایت از قهرمانان تیم
وضعیت معیشتی در حین دوره ورزش قهرمانی و بعد از پایان 

ه و برنامه مناسبی دوره ورزش قهرمانی توجه هدفمند داشت
مانند استخدام قهرمانان ورزشی پس از پایان دوره فعالیت در 

رسد  ورزش قهرمانی در نهادهاي دولتی فراهم کنند، به نظر می
 ،هاي استعدادیابی استعدادهاي شناسایی شده در پایگاهکه 

انگیزه کافی براي ادامه ورزش قهرمانی را به دست آورند. 
هاي ملی و  حمایت از مربیان تیم شایان ذکر است چنانچه

هاي  مربیان سازنده و پایه نیز هدفمند شده و در آیین نامه
به وضعیت معیشتی چنین مربیانی توجه منطقی شود،  مرتبط،

یقینا مربیان با انگیزه و قابلیت بیشتري براي آموزش و هدایت 
هاي ملی و پایه ادامه خواهند داد که این امر  ورزشکاران در رده

نیز موجب رونق ورزش قهرمانی کشور شده و قابلیت ورزش 
قهرمانی را نیز افزایش خواهد داد. از سویی دیگر به نظر 

چنانچه مسئولین ورزش کشور منابع مختلف از که رسد  می
هاي مناسب و  جمله مادي، معنوي و انسانی را بر اساس شاخص

ران و کاربردي در کل کشور توزیع نمایند، بسیاري از ورزشکا
داوران که در شهرهاي دور از پایتخت و  و مدیران، مربیان

ها فعالیت دارند و به دلیل عدم وجود  همچنین شهرستان
ها و منابع مالی از فعالیت در حوزه ورزش قهرمانی  زیرساخت
زنند، تمایل و انگیزه کافی براي فعالیت در حوزه  سرباز می

ر از راهبردهاي ورزش قهرمانی پیدا خواهند کرد. یکی دیگ
توسعه ورزش قهرمانی کشور نظامند شدن برگزاري رویدادهاي 

در حال حاضر نهادهاي زیادي که رسد  ورزشی است. به نظر می
 ،مانند آموزش و پرورش، بسیج، نیروهاي مسلح، وزارت علوم

ها و بسیاري دیگر از نهادهاي  تحقیقات و فناوري، شهرداري
م تقسیم کار ملی در امر برگزاري دولتی و غیردولتی به دلیل عد

نمایند. از  رویدادهاي ورزشی مسابقات مختلف موازي برگزار می
آنجا که در خصوص برگزاري رویدادهاي ورزشی، کشور راهبرد 
مناسبی را دنبال نکرده و اعتبارات زیادي در حوزه برگزاري 

وري برگزاري شود و بهره رویدادهاي ورزشی هزینه می
که  شود زشی با چالش مواجه است، توصیه میرویدادهاي ور
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مدیران عالی ورزشی در یک اقدامی ملی و فرهنگی با مسئولین 
عالی کشور در هیات دولت نسبت به برگزاري رویدادهاي 
ورزشی به یک راهبرد مناسب دست یافته و برگزاري 
رویدادهاي ورزشی را در کشور هدفمند انجام دهند تا اعتبارات 

ن حوزه به جاي اینکه موازي و غیرهدفمند هزینه موجود در ای
شود، هدفمند هزینه شده و در نهایت موجب توسعه ورزش و به 
ویژه توسعه ورزش قهرمانی شود. در صورتی که چنین نگرشی 

کیفیت بسیاري که رسد  در ورزش کشور حاکم شود به نظر می
 هاي مورد نیاز در ورزش قهرمانی مانند افزایش سطح از حوزه

هاي  گیري در سالهاي چشم کیفی ورزش بانوان که موفقیت
هاي آسیایی داشتند، فراهم شود  اخیر از جمله موفقیت در بازي

تواند حامیان مالی زیادي را به  و در نهایت ورزش قهرمانی می
دلیل توسعه ورزش قهرمانی جذب کرده و کاهش اعتبارات 

 خواهد بود.دولتی در حوزه ورزش قهرمانی دور از دسترس ن
در آخر چنانچه راهبردهاي تدوین شده براي توسعه ورزش قهرمانی 

هاي مختلف ورزش کشور از  با نگرش علمی و منطقی در بخش
هاي  جمله وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون

حوزه ورزش  ،ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان اجرا شود
ها و نقاط قوت،  مندي از فرصترهتواند با به قهرمانی کشور می

ها را  ها را به فرصت و همچنین ضعف تهدیدها را کاهش و آن
برطرف و در انتها موقعیت ورزشی را از حالت تدافعی به وضعیت 
محافظه کارانه و حتی رقابتی تغییر دهد و با استمرار و هدایت 

حل هاي تدوین شده در مرحله اول در سطح آسیا و در مرا استراتژي
هاي المپیک به وضعیت تهاجمی  بعدي در سطح جهان و رقابت

 دست یابد.
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