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بندي موانع توسعه رشته دو و میدانی در و رتبه هدف این تحقیق شناسایی
جامعه و اي بود. استان مرکزي و ارائه راهکار براساس فرآیند تحلیل شبکه

ها در این نفر از کارشناسان بودند. ابزار گردآوري داده 100آماري ۀنمون
محقق ساخته بود، براي شناسایی موانع و ارائه راهکارها  نامهپرسشتحقیق 

اي و روش تاپسیس استفاده شد. براي روایی و پایایی از فرایند تحلیل شبکه
براساس  ) استفاده شد.CVRاز شاخص نسبت روایی محتوایی ( نامهپرسش

موارد زیر به ترتیب اولویت به عنوان موانع اصلی اي شبکه فرایند تحلیل
 هاي امکانات و منابع مالی، سازمانی و مدیریتی،لفهؤیی شدند: مشناسا

 این از آمده دستهب نتایج اي و تبلیغاتی. براساسرسانه فرهنگی و اجتماعی،
مربی  کمبود: عبارت بودند از ترتیب به زیرمعیارها ترینمهم تحقیق

 تمایل عدم میدانی در استان، و دو رشته ضعیف سابقه استان، در متخصص
 مجهز، و استاندارد پیست کمبود و گذاريسرمایه براي صنعتی کارخانجات

 ترینشدند که مهم شناسائی با روش تاپسیس راهکارها بعد مرحله در
 مالی حامی جذب، ورزشی مدیران مربی و جذب: عبارت بودند از راهکارها
 پایه، سنین درها استعداد کشف براي متخصص مربیان از استفاده، صنعتی

 و تجهیزات. تهیه امکانات اي،حرفه باشگاه سیسأت
 

 هاژهوا کلید
 استان اي،شبکه تحلیل فرایند میدانی، و دو توسعه موانع میدانی، و دو

 .مرکزي

This Paper aims to identify and rank the barriers of 
Track and Field development in Markazi Province and 
offering strategy based on network analysis process 
(NAP). Statistical population and samples were 100 
experts. Data collection was a researcher- made 
questionnaire, to identify obstacles and bringing up the 
solutions it was used process network analysis and 
TOPSIS. For validity and reliability of questionnaire 
ratio of validity content (CVR) was used. According to 
NAP the following order of priority identified as the 
main barriers: facilities and resources, organizational 
and managerial, social and cultural, media and 
advertising. Based on the results of this study, the most 
important sub-criteria were as follows: lack of coach and 
expert in the Province, weak experience and background 
of Track and Field, lack of tendency in industrial 
factories to invest over Track and Field and lack of 
standard and equipped Track and Field resort. In the 
next step, strategies are detected. The most important 
ones are obtained using TOPSIS which are: Attracting 
coaches and sport managers, attracting industrial 
sponsor, use of specialist trainers to discover talents in 
the elementary ages, founding professional clubs, 
Providing equipment and facilities. 
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   Abstract چکیده
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 همقدم
رأس در  »دو و میـدانی «هاي المپیک یونـان باسـتان،   در بازي

هاي ورزشی قرار داشت و رشته اصلی مسابقات بود. دیگر رشته
مسابقه دو، با شرکت دوندگان آماده و تیزپـا، بـه مسـافت یـک     

شـد کـه واژه اسـتادیوم نیـز     متر) انجام مـی  182استاد (برابر با 
 .)1388برگرفته از همین واژه استاد است (اسماعیلی،
تـوان بـه   د، مـی کناز اهدافی که ورزش قهرمانی دنبال می

حس درونی فرد، معرفی  يکسب سکوهاي قهرمانی جهت ارضا
ی، معرفی فرهنـگ و مکتـب حـاکم بـر     ملّ ۀیت، توسعخود و ملّ

 ).1386(آقاپور سید مهدي  جامعه و الگوسازي اشاره کرد
تواند توسعه ورزش قهرمانی به طور زیر بنایی و صحیح می

ا نتـایج مـوفقی   هضمن جذب افراد مستعد و پرورش مناسب آن
در سطوح مختلف ورزش قهرمـانی بـه دسـت آورده و موجـب     
تداوم انگیزه حضور دیگر افراد مستعد در میادین ورزشـی گـردد   

هاي گذشـته نـوعی افـزایش هوشـیاري     ). در ده1389(حسینی 
ــ ــاره ارزش موفقی ــان کشــورها و  درب ــانی در می ت ورزش قهرم

هـا  توجه به ظرفیت آنها با تها رخ داده است. این موفقیدولت
اي از اهـداف ورزشـی و غیـر    در کمک براي رسیدن به گسـتره 

). در 1394اند (جوادي پـور  ورزشی منبعی ارزشمند شناخته شده
کننـد  ) عنـوان مـی  2005همین خصـوص، گـرین و هولیهـان (   

هاي بین المللـی منجـر بـه    هاي بیشتر در رقابتکه،کسب مدال
ی، ظرفیت سوددهی غرور ملّ ی، ایجادافزایش حس حاکمیت ملّ

 شود.اقتصادي و همچنین مزایاي دیپلماتیک می
دارند کـه تعـداد بیشـتر    ) نیز بیان می2001( 2و لمپرکت 1استام

هاي المپیک و سایر رویدادهاي معتبـر، جایگـاه یـک    مدال در بازي
هـاي  ها، بلکـه در عرصـه  کشور را نه تنها در جدول رنکینگ رقابت

ســاختاري، سیاســی، اقتصــادي، اجتمــاعی و ســالمتی نیــز بهبــود  
کور و نیـز  بخشد و منجر به محبوبیت و افزایش وجهه کشور مذمی

یید این مطلب گزارش کمیتـه  أدر تشود. شناساندن آن به جهان می
هـا و  المللی المپیک حاکی از آن است که بیش از نیمی از مـدال بین

کشـور   10پکن، توسط  2008هاي المپیک تابستانی افتخارات بازي
 ).32011(کاستونکا و اسـکوریچ  توسعه یافته جهان کسب شده است

 همـه  ي ورزشی که بـه عنـوان رشـته پایـه و مـادر     هایکی از رشته
رشد آن در هر کشوري به توسـعۀ دیگـر   و  باشدمطرح می هاورزش
همچنین شاخصـی بـراي رشـد     شود ومنجر می ي ورزشیهارشته

از نظر  میدانی است. این رشته و ، رشته دوباشد ورزش همگانی می
یب ي متعـددي را نصـ  هـا در مسـابقات رسـمی مـدال   نیز  قهرمانی

                                                                      
1. Stamm 
2. Lamprecht 
3. Čustonja, Škorić 

داننـد و   مروزه دویـدن را کلیـد تندرسـتی مـی    ا .گرداندکشورها می
ي همگـانی و  هاو مراکز مختلف براي انجام تمرین هاایجاد سازمان

ـ   و میدانی برگزاري مسابقات دو تت ایـن رشـته اسـ   نشـانگر اهمی 
 ).1381(علیجانی، 

میدانی که بـیش   و با توجه به تنوع و فراگیر بودن رشته دو
مـاده   23مـاده بـراي آقایـان و     24رشته قهرمانی مجزا ( 47از 

ها) در برنامه المپیک دارد، بدیهی است هر کشـوري  براي خانم
باید سعی کند با شناسایی مشکالت و موانـع موجـود و تـدوین    
استراتژي مناسب، زمینه توسعه این رشـته پایـه و مـدال آور را    

ئیکـا در المپیـک لنـدن    اال،کشـور جام به طـور مث فراهم نماید. 
میدانی کسـب کـرد و بـدون     و ، دوازده مدال در رشته دو2012

المپیـک قـرار    18ها توانست در رتبه کسب مدال در سایر رشته
گیرد، در نتیجه فقط یک رتبه پـایین تـر از ایـران قـرار گرفـت      

 ). 1391ی رکالئیقاسم زاده م(
 هـا براي بردن مـدال  گذشته رقابت بین کشورها ۀدر چند ده

ایـن   ،ت باالیی به خود گرفته اسـت ي بین المللی شدهادر رقابت
ي ورزشـی  هـا و سـازمان  هاامر منجر به این شده است که دولت

در سراسر جهـان میـزان بودجـه اختصاصـی بـه ورزش       کشورها،
انـد کـه   قهرمانی را افزایش دهند. بسیاري از کشورها نشـان داده 

تواند منجر به افـزایش کسـب   قهرمانی می افزایش بودجه ورزش
محققانی از کشورهاي بلژیک،  ي المپیک شود.هادر بازي هامدال

رکن اصلی توسـعه   9هلند و انگلستان در یک تحقیق بین المللی 
 ،حمایـت مـالی   :انـد قهرمانی را به شرح زیر عنـوان کـرده   ورزش

 ،مشـارکت ورزشـی   رویکرد جامع و یکپارچـه بـه توسـعه ورزش،   
تجهیـزات  تسهیالت و ، حمایت شغلی از ورزشکاران استعدادیابی،

رقابـت بـین    ،تدارك مربیگري و سیستم گزینش مربـی  ،آموزشی
 ). 1388(فرهادفر  تحقیقات علمیو  المللی

ت بـر  میدانی، تمرکز و فعالی و هر چند فدراسیون بین المللی دو
ـ     ــدیریت و فعالیـ ــگ ورزش، م ــه: فرهن ــوزه از جمل ــت ح ت هش

ــیونفد ــت  راس ــکاران، فرص ــدمات ورزش ــري، خ ــا، مربیگ ــا و ه ه
ــت علمــی و    ــزات، حمای ــات و تجهی ســازماندهی مســابقات، امکان

اي هاي آموزشی و فنی را راهکارهاي توسعهپزشکی، برگزاري دوره
میـدانی در   و هـاي ورزش دو خود قرار داده است، اما بررسی چالش

با مشـکالت   ها عمالًدهد عملیاتی کردن این راهبردایران نشان می
توان در نتـایج تحقیـق   زیادي همراه بوده است، گواه این ادعا را می

موانـع مـدیریت ورزش   ) و سایر محققان یافـت،  1394جوادي پور (
توان بر اساس تحقیقات انجام شده به شرح قهرمانی در ایران را می

اسـتراتژیک و روشـن نبـودن     ۀزیر تقسیم بندي نمود: فقدان برنامـ 
ها، فقدان منابع انسانی مناسـب و تغییـر و   ها و جهت گیريیاستس

تحول سریع مدیران، نبود نظارت و ارزیابی، وابستگی به منابع مـالی  
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گذاري بخش خصوصی، عدم تخصیص منـابع  دولت و عدم سرمایه
هاي متنوع به صورت متناسب، نامطلوب بودن نظـام  مالی در بخش

مــانی، نبــود برنامــه میــان مــدت اســتعدادیابی و فراینــد ورزش قهر
 تاکتیکی و عملیاتی.

انگلســتان در برنامــه اســتراتژیک  دو و میــدانیفدراســیون 
ت میدانی را فعالی و هاي اساسی توسعه دواولویت 2013-2009

ــدارس، مســابقات،  هــاي مربیگــري، باشــگاهدر حــوزه ــا و م ه
برنامـه   کننـدگان عنـوان نمـوده اسـت و در    تسهیالت و شرکت

هاي میدانی آمریکا، فعالیت در حوزه و استراتژیک فدراسیون دو
هـا و  اي و محلـی باشـگاه  هـاي منطقـه  برنامـه  مالی، بازاریابی،

ها را به عنوان عوامل اساسی پیشرفت و توسعه قرار داده انجمن
در همـین راسـتا نتـایج تحقیـق      .)1391اسدي و همکاران ( اند

قاســـم زاده میرکالیـــی و  ) و1394عســـگریان و همکـــاران (
دهد، افزایش تولید ناخالص داخلی، ) نشان می1394همکاران ( 

جــذب و  ةافــزایش بودجــه اختصاصــی ورزش قهرمــانی، شــیو
ها، کیفیت پیست و تجهیزات، نقش فدراسیون شناسایی استعداد

میدانی، نقش مربیان و حامیان مالی و میـزان   و هاي دوتأو هی
 میدانی هستند.  و دو ۀل مهم توسعدرآمدزایی از عوام

مبنی بر این که تعداد  )2001( طبق شاخص استام و لیکرت
 ةهـاي عمـد  ثیر شاخصأهاي هر کشور در المپیک تحت تمدال

المللـی المپیـک   میزان جمعیت، مدت عضـویت در کمیتـه بـین   
است، کشور ایران در هر دو شاخص جایگاه خوبی دارد، اما چـرا  

دو و  ر خور توجهی در این رشته نداشته است؟.تا کنون جایگاه د
ـ    استان مرکزي علـی  میدانی ثر از مشـکالت  أرغـم ایـن کـه مت

میدانی کشور است تا حدود زیادي نیز مشکالت  و موجود در دو
خاص خود را دارد، بدین جهت این تحقیـق بـا هـدف شـناحت     

ــعه ورزش   ــع توس ــدانیموان ــه   دو و می ــزي و ارائ ــتان مرک اس
 راهکارهاي توسعه این رشته صورت گرفته است.

 
 پژوهش روش

گیرد. پیمایشی قرار می -تحقیق در حوزه تحقیقات توصیفی این
بدنی کـه در  آماري این تحقیق شامل: متخصصان تربیت جامعه

این حوزه فعالیت داشتند، مربیان با سابقه، ورزشکاران با تجربـه  
نفـر را   100مـدیران بودنـد کـه در مجمـوع      و صاحب عنوان و

ذکـر   ۀشدند، همه افراد به عنوان نمونه از بـین جامعـ  شامل می
 شده انتخاب شدند. 

محقـق   نامـه پرسـش ها در این تحقیق، ابزار گردآوري داده
تحلیـل فرآینـد    نامـه پرسـش ها از ساخته بود، براي تحلیل داده

اي، جهت تعیین وزن معیارهاي اصـلی و زیرمعیارهـا و از   شبکه

بنـدي راهکارهـا اسـتفاده شـد.     تاپسیس جهت رتبه نامهپرسش
براي روایی و پایایی ابزار اندازه گیري از شاخص نسبت روایـی  

) استفاده شد. ایـن شـاخص توسـط الوشـه     CVR( 4محتوایی
طراحی شـده اسـت، جهـت محاسـبه ایـن شـاخص از نظـرات        

سان متخصـص در زمینـه محتـواي آزمـون مـورد نظـر       کارشنا
هـا و ارائـه   شود و با توضیح اهداف آزمون بـراي آن استفاده می

هـا خواسـته   تعاریف عملیاتی مربوط به محتواي سـؤاالت، از آن 
شد تا هریک از سؤاالت را بر اساس طیف سه بخشـی لیکـرت   

» گویه مفید است ولی ضروري نیست«، »گویه ضروري است«
 بندي کنند. طبقه» ویه ضرورتی نداردگ«و 

در خصوص پایایی، ضـریب سـازگاري جهـت اطمینـان از     
 .سازگار بودن نظر خبرگان مورد استفاده قرار گرفت

هـا در چهـار   در تحقیق حاضر روش تجزیه و تحلیـل داده  
گام اول، تعیین معیارها: در  گام اصلی به شرح زیر انجام گرفت:

ثر بـر عـدم توسـعه رشـته دو و     ؤهاي مـ شاخصهابتدا معیارها و 
اي، مشورت با میدانی در استان مرکزي با مطالعه منابع کتابخانه

روایـی معیارهـا    کارشناسان تعیین شدند و با اعتباریابی الوشـه، 
غربالگري شدند. گام دوم، تعیین راهکارهاي توسعه ورزش دو و 

ثر ؤراهکارهاي مـ میدانی، در این گام با در نظر گرفتن معیارها، 
جهت توسعه دو و میدانی تعیین گردیـد.گام سـوم، تعیـین وزن    
معیارها و زیرمعیارها، در این مرحله با استفاده از فرآینـد تحلیـل   

بندي معیارها تعیـین گردیـد. گـام چهـارم،     اي وزن و رتبهشبکه
بندي راهکارهـا، در نهایـت در ایـن مرحلـه بـا اسـتفاده از       رتبه

 بندي راهکارها انجام شد.تبهتکنیک تاپسیس ر
 
 پژوهشهاي یافته

 اسـتان  در میـدانی  و دو بـر توسـعه رشـته    مـؤثر معیارهاي  -1
 کدامند؟ مرکزي

زمینه  4با استفاده از نظرات کارشناسان معیارهاي اصلی در 
 تعیین شدند که عبارتند از:

ــانه ــی و ايرس ــاتی، فرهنگ ــاعی، و تبلیغ ــازمانی اجتم  و س
 .منابع و امکانات مدیریتی،

 بندي معیارها و زیر معیارها چگونه است؟رتبه -2
در این مرحله با استفاده از نظـرات کارشناسـان و در قالـب    
ماتریس مقایسات زوجی وزن هر یـک از معیارهـا تعیـین شـد،     

 جـداول  سـازگاري  نرخ ابتدا باید کارشناسان نظرات تلفیق براي
 نظـرات  تلفیـق  براي هندسی میانگین از سپس و شود محاسبه

                                                                      
4. content validity ratio 
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  کرد. استفاده کارشناسان
 وزن زیر معیارها با استفاده از تحلیل فرآیند شبکه اي .1جدول 

 معیارها زیر معیارها وزن
 مدیریتی و سازمانی هاي اصولی استعدادیابینبود روش 0,052
 مدیریتی و سازمانی توسط مدیران استانی و حامی مالی عدم توانائی جذب بودجه 0,096
 مدیریتی و سازمانی کمبود مربی و متخصص در استان 0,113
 مدیریتی و سازمانی نبود لیگ منظم 0,061
 تبلیغاتی و ايرسانه هاي گروهی در معرفی رشته دو و میدانیکاري رسانهکم 0,035
 تبلیغاتی و ايرسانه رویدادهاي آنتوجهی مطبوعات ورزشی و عدم انعکاس بی 0,035
 تبلیغاتی و ايرسانه ها در جذب حامی مالیموفق نبودن رسانه 0,078
 اجتماعی و فرهنگی سابقه ضعیف رشته دو و میدانی 0,104
 اجتماعی و فرهنگی عدم توجه به رشته در مدارس 0,087
 اجتماعی و فرهنگی عدم وجود استعدادهاي مناسب در بین قشر نوجوان 0,044
 منابع و امکانات گذاري بر روي این رشتهعدم تمایل کارخانجات صنعتی براي سرمایه 0,104
 منابع و امکانات یست استاندارد و مجهزپکمبود  0,104
 منابع و امکانات کمبود وسایل و تجهیزات ورزشی از جمله وزنه، تشک، مانع و... 0,052
 منابع و امکانات شده به فدراسیون دو و میدانیکمبود بودجه اختصاص داده  0,035

 
لفـه سـازمانی و   ؤدهـد، از میـان م  نتایج جدول فوق نشان مـی 

کمبود مربـی متخصـص در اسـتان، بیشـترین      ۀزیر شاخمدیریتی، 
اي و لفـه رسـانه  ؤوزن را به خود اختصـاص داد ه اسـت، از میـان م   

ها در جـذب حـامی مـالی، از    موفق نبودن رسانه تبلیغاتی، زیر شاخه

لفه فرهنگی و اجتماعی، زیر شاخه سابقه ضعیف رشته دو و ؤمیان م
عـدم تمایـل   لفه امکانات و منـابع، زیـر شـاخه؛    ؤاز میان ممیدانی و 

گذاري بر روي این رشته و کمبـود  کارخانجات صنعتی براي سرمایه
 دارد.پیست استاندارد و مجهز بیشترین وزن را 

 اولویت بندي زیرمعیارها با استفاده از روش تاپسیس .2جدول 

 معیارهاي اصلی زیر معیارها رتبه
 مدیریتی و سازمانی هاي اصولی استعداد یابینبود روش 9
 مدیریتی و سازمانی توسط مدیران استانی و حامی مالی عدم توانائی جذب بودجه 5
 مدیریتی و سازمانی کمبود مربی و متخصص در استان 1
 مدیریتی و سازمانی نبود لیگ منظم 8
 تبلیغاتی و ايرسانه هاي گروهی در معرفی رشته دو و میدانیکاري رسانهکم 11
 تبلیغاتی و ايرسانه توجهی مطبوعات ورزشی و عدم انعکاس رویدادهاي آنبی 13
 تبلیغاتی و ايرسانه جذب حامی مالیها در موفق نبودن رسانه 7
 اجتماعی و فرهنگی سابقه ضعیف رشته دو و میدانی 2
 اجتماعی و فرهنگی در مدارس دو و میدانیعدم توجه به رشته  6
 اجتماعی و فرهنگی عدم وجود استعدادهاي مناسب در بین قشر نوجوان 10
 منابع و امکانات روي این رشتهگذاري بر عدم تمایل کارخانجات صنعتی براي سرمایه 3
 منابع و امکانات یست استاندارد و مجهزپکمبود  4
 منابع و امکانات کمبود وسایل و تجهیزات ورزشی از جمله وزنه، تشک، مانع و... 9
 منابع و امکانات کمبود بودجه اختصاص داده شده به فدراسیون دو و میدانی 12

 
دهد، کمبود مربی و متخصـص در  نشان می 2نتایج جدول 

استان، سابقه ضعیف رشته دو و میدانی، عدم تمایل کارخانجات 
گذاري بر روي این رشـته، کمبـود پیسـت    صنعتی براي سرمایه

 و حـامی مـالی   استاندارد و مجهز، عـدم توانـائی جـذب بودجـه    
در  دو و میـدانی توسط مدیران استانی، عـدم توجـه بـه رشـته     

 هاي اول تا ششم را به خود اختصاص داده اند.مدارس، اولویت



 43 شناسایی و رتبه بندي موانع توسعه رشته دو و میدانی استان مرکزي و ارائه راهکار ...: عزت اله شاه منصوري و همکاران 

 

ی بـراي غلبـه بـر عـدم توسـعه ورزش دو و      یچه راهکارها -3
 گردد؟میدانی توصیه می
بنـدي  رتبـه  دسـت آمـدن ضـریب نزدیکـی،    هدر نهایت با ب

 قابل مالحظه است.  4گردد که در جدول ارها انجام میراهک

بندي راهکارهـا از طریـق ضـریب    رتبه 4با توجه به جدول 
باشـد: جـذب افـراد و مـدیران کارآمـد      به شرح زیر می نزدیکی

ورزشی، جذب حامی مالی صنعتی، استفاده از مربیـان کشـوري   
 ها در سنین پایه.براي کشف استعداد

 

 دو و میدانی بر عدم توسعه ورزش مؤثرنتایج اعتباریابی راهکارهاي . 3جدول 

 زیر معیارها
 تعداد
 نمونه

ان بتعداد ارزیا
 موافق با گویه

CVR 
 گویه

CVR 
 قابل قبول

 0,5 0,6 96 100 میدانی و دو رشته در سرآمد کشورهاي در رشته توسعه مقایسه و بررسی
 0,5 0,7 97 100 پایه سنین درها استعداد کشف براي کشوري مربیان از استفاده

 0,5 0,5 95 100 میدانی و دو هايباشگاه توسعه و اندازي راه براي مالی امکانات ارائه
 0,5 0,6 96 100 متخصص مربیان از دعوت گريمربی آموزشی يهاکالس برگزاري

 0,5 0,7 97 100 مدارس طریق از ورزش توسعه قالب در استانی مسابقات برگزاري
 0,5 0,7 98 100 مناسب معرفی طریق از صنعتی مالی حامل جذب

 0,5 0,8 98 100 وقت پاره بصورت ورزشی کارآمد مدیران و افراد جذب
 0,5 0,6 98 100 برتر لیگ در شرکت براي مناسب قرارداد عقود واي حرفه باشگاه سیسأت

 0,5 0,7 97 100 ابتدائی مدارس از استعدادیابی و پرورش
 

 بندي راهکارها از طریق ضریب نزدیکیرتبه. 4جدول 

 راهکارها ضریب نزدیکی رتبه
 بررسی و مقایسه توسعه رشته در کشورهاي سرآمد در رشته دو و میدانی 0,33 7
 ها در سنین پایهاستفاده از مربیان کشوري براي کشف استعداد 0,49 3
 هاي دو و میدانیارائه امکانات مالی براي راه اندازي و توسعه باشگاه 0,44 5
 گري دعوت از مربیان متخصصهاي آموزشی مربیکالسبرگزاري  0,23 9
 برگزاري مسابقات استانی در قالب توسعه ورزش از طریق مدارس 0,30 8
 جذب حامی مالی صنعتی از طریق معرفی مناسب 0,54 2
 جذب افراد و مدیران کارآمد ورزشی 0,67 1
 شرکت در لیگ برتراي و عقود قرارداد مناسب براي سیس باشگاه حرفهتأ 0,47 4
 پرورش و استعدادیابی از مدارس ابتدائی 0,40 6
 درج نتایجو اندازي سایت اینترنتی با کیفیت و فعال براي معرفی ورزشکاران راه 0,12 10

 

 رتبه بندي راهکارها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازي .5جدول 

 راهکارها رتبه
 کشورهاي سرآمد در رشته دو و میدانیبررسی و مقایسه توسعه رشته، در  7
 ها در سنین پایهاستفاده از مربیان کشوري براي کشف استعداد 3
 هاي دو و میدانیاندازي و توسعه باشگاهارائه امکانات مالی براي راه 5
 ري دعوت از مربیان متخصصیگهاي آموزشی مرببرگزاري کالس 9
 توسعه ورزش از طریق مدارسبرگزاري مسابقات استانی در قالب  8
 جذب حامی مالی صنعتی 2
 جذب افراد و مدیران کارآمد ورزشی 1
 اي و عقود قرارداد مناسب براي شرکت در لیگ برترسیس باشگاه حرفهأت 4
 پرورش و استعدادیابی از مدارس ابتدائی 6
 درج نتایج و اندازي سایت اینترنتی با کیفیت و فعال براي معرفی ورزشکارانراه 10
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بنـدي راهکارهـا نشـان    در خصـوص رتبـه   5نتایج جـدول  
جذب افراد و مدیران کارآمد ورزشی، جذب حامی مالی  دهد،می

هـا در  صنعتی، استفاده از مربیان کشوري براي کشـف اسـتعداد  
 هاي اول تا سوم را دارند. سنین پایه، رتبه

 
 گیريبحث و نتیجه

در  دو و میـدانی شناسی و تحلیل علل عدم توسعه رشـته  آسیب
ـ    ت زیـادي  کنار ارزیابی راهکارهاي توسـعه ایـن ورزش از اهمی

برخوردار است که در این تحقیق بـه آن پرداختـه شـده اسـت.     
بر عدم توسعه  مؤثربدین منظور در ابتدا معیارها و زیرمعیارهاي 
اي وزن هر یک از تعیین شد و با استفاده از تحلیل فرآیند شبکه

دست آمده است، در مرحله بعد، هها ببندي آناین معیارها و رتبه
پس از تدوین راهکارها با اسـتفاده از تکنیـک تاپسـیس فـازي     

 بندي راهکارها انجام شده است. رتبه
وزن زیــر  در خصــوص 2و1نتــایج تحلیــل جــدول شــماره 

بندي موانع توسعه در زیرمعیارها بـا اسـتفاده از   اولویتمعیارها و 
لفــه امکانــات و منــابع ؤتکنیــک تاپســیس فــازي نشــان داد: م

اسـتان   دو و میـدانی بیشترین نقـش را در عـدم توسـعه ورزش    
نماید و به عنوان اولویت اول شناسایی شد، زیر مرکزي ایفاء می

ب ماتریس مقایسات زوجی بیشترین لفه در قالؤهاي این مشاخه
عـدم تمایـل   وزن را به خود اختصاص دادند و عبارت بودنـد از:  

گـذاري بـر روي ایـن رشـته،     کارخانجات صنعتی براي سـرمایه 
کمبود پیست اسـتاندارد و مجهـز، کمبـود وسـایل و تجهیـزات      
ورزشی، کمبود بودجه اختصاص داده شـده بـه فدراسـیون دو و    

نتایج این تحقیـق در بخـش منـابع مـالی و      ها.تأمیدانی و هی
)، مظفـري و  1387امکانات بـا تحقیـق، شـعبانی و همکـاران (    

همخـوانی دارد،  )، 2013آسایش و همکاران()، 1391همکاران (
این محققین به این نتیجه رسیدند که کمبود بودجه و امکانـات  

 دو و میـدانی مالی به عنوان عـاملی چـالش برانگیـز در ورزش    
)، کاسـتونکا و  2008( 5نتایج تحقیـق راتـک و ویتـک   د. باشمی

ــادال2011( اســکوریچ ــوئیز و ف ــد 2010( 6) ل ) نشــان داد، تولی
ثیر دارد. قاسم زاده أناخالص داخلی بر عملکرد ورزش قهرمانی ت

) نیز به کیفیت پیست و تجهیزات 1394میرکالیی و همکاران ( 
کننـد.  اشاره می دو و میدانیبه عنوان یکی از موانع مهم توسعه 

 و دو هـاي چـالش  از را مربیـان  مالی ) مشکالت1386( کیهانی
 ایران قلمداد کرده است.  میدانی

 و ورزش در نـوآوري  بررسـی  بـه  تحقیقی در) 2014( کاتز

                                                                      
5. Rathke, A., Woitek 
6. Luiz, J., Fadal, R 

 از اسـتفاده  کـه  رسـید  نتیجه این به پرداخت و آن توسعه موانع
 ت دارد. در توسعه این رشته اهمی پیشرفته تجهیزات و ابزار

 هـاي: لفه سازمانی و مدیریتی با زیـر شـاخه  ؤاولویت دوم، م
و  کمبود مربی متخصص در استان، عدم توانائی جـذب بودجـه  

توسط مـدیران اسـتانی، نبـود لیـگ مـنظم و نبـود        حامی مالی
نتایج تحقیق اسـدي  هاي اصولی استعدادیابی قرار داشت. روش

بی اصـولی، مـدیریت   نشان داد، استعداد یا )،1391و همکاران (
افزاري در ارتقاء سطح قهرمـانی  منابع انسانی و تجهیزات سخت

باشــد، در تحقیــق جــالل   مــی  مــؤثر  دو و میــدانیورزش 
)،استفاده از مدیران الیـق بـه عنـوان یـک معیـار مهـم       1389(

ورزشی یکـی از نتـایج    کارآمد مدیران انتخاب شده است. جذب
 ردمور د همخـوانی دارد. تحقیق حاضر بود که بـا ایـن تحقیـق    

نتـایج ایـن    اـــ هأتهی یسـئر انعنو به متخصص مدیر رحضو
ــق  ــعبانی (نتایج  باتحقی ــق: ش ــجادي1387تحقی  )،1382( ) س

) مظفـري و همکـاران   1386( )، پـورطهرانی 1381یزدان پنـاه ( 
کـم تـوجهی بـه اسـتعدادیابی و عـدم      )، همخوانی دارد. 1391(

هاي این تحقیق بـود،  یافتهتخصص الزم در این زمینه یکی از 
ــین خصــوص،  ــاران 1381( علیجــانیدر هم ــعبانی و همک ) ش

هاي خـود بیـان کردنـد در    ) در پژوهش1389( ) و جالل1387(
 دو و میـدانی ایران نظام استعدادیابی مدونی در خصوص رشـته  

هاي عملیـاتی صـورت گرفتـه در    ترین فعالیتوجود ندارد. مهم
بـوده   1387ایران فقط در سـال   دانیدو و میزمینه استعدادیابی 

اقـدام بـه    دو و میـدانی است که کمیته استعدادیابی فدراسـیون  
ریزي و اجراي طرح ملی استعدادیابی در ایران کرد (اسـم  برنامه

 ).1394زاده میر کالیی 
هاي زیر بود: اولویت سوم فرهنگی و اجتماعی، با زیر شاخه

سابقه ضعیف رشته دو و میدانی در استان، عدم توجه به رشـته  
در مدارس، عدم وجود استعدادهاي مناسب در بـین   دو و میدانی

حسـینی و   قشر نوجوان استان، ایـن نتیجـه بـا نتـایج تحقیـق     
و  انمدیرکـه عنـوان کردنـد، کـم تـوجهی      )، 1392همکاران (

ورزش  یـۀ پا انعنو به ارسمدورزش  به رکشوورزش  نمسئوال
اسـت، همخــوانی دارد.   دو و میــدانیاز موانـع توسـعه   قهرمانی 

بــانوان نیــز از  دو و میــدانیضــعف و کــم تــوجهی بــه ورزش 
مشکالت فرهنگی و اجتماعی است که در استان مرکزي شاهد 

 آن هستیم. 
ن اولویـت را بـه خـود    اي و تبلیغـاتی چهـارمی  لفه رسـانه ؤم

ها در جذب حامیـان  موفق نبودن رسانهاختصاص داد که شامل: 
هاي گروهی در معرفی رشته دو و میدانی، کاري رسانهمالی، کم

 توجهی مطبوعات ورزشی و عدم انعکاس رویدادهاي آن بود.بی
 )، غفـوري 1390( نتایج تحقیق فیروزي، رضـوي و فـرزان  

نشـان داد: عـدم حمایـت    ) 2013( آسایش و همکـاران  )1382(
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-هاي مدالها، چالش برانگیزترین عوامل بر سر راه رشتهرسانه
ــی راهکارهــا و  )،1391باشــند. مظفــري و همکــاران (  آور م

اند، برخـی  هاي توسعه ورزش قهرمانی را مشخص کردهاولویت
از این راهکارها که با نتایج تحقیـق حاضـر همخـوانی دارد بـه     

اي، توسـعه  ش روابـط عمـومی و رسـانه   شرح زیر است: گسـتر 
 هاي ورزشی غیرفوتبال. هاي تلویزیونی رشتهپخش

المللـی  در خصوص این که چرا راهبردهاي فدراسیون بـین 
ها اشاره شـد اجرایـی   در ایران که در مقدمه به آن دو و میدانی

لفه اساسـی  ؤتوان گفت: ضعف عمده در چهار منشده است؟ می
 مـدیریتی، فرهنگـی   و منابع مالی، سازمانی و همچون: امکانات

ها که در جـدول  هاي آنبا زیر مجموعه اياجتماعی و رسانه –
هـاي فدراسـیون بـین    آمده است باعث عدم اجراي راهبرد 2و1

در ایران و به تبع آن در استان مرکزي شده  دو و میدانیالمللی 
 است. 

شـده   با تحلیل نتایج این تحقیق و سـایر تحقیقـات انجـام   
 رکن اصـلی توسـعه ورزش   9شود که در خصوص، مشاهده می

رویکرد جـامع و یکپارچـه    ،حمایت مالیقهرمانی که عبارتند از: 
-مشـارکت  ،ریزي راهبردي)(مدیریت و برنامه به توسعه ورزش

تسـهیالت و  ، حمایت شغلی از ورزشکاران استعدادیابی، ،ورزشی
ریزي الزم نامه، آموزش مربیان متخصص، برآموزشیتجهیزات 

دو صورت نگرفته است و نتایج حاکی از آن است که، مشکالت 
کشور وجه اشتراك زیادي بـا هـم دارنـد و بیشـتر در      و میدانی

 بندي با همدیگر اختالف دارند. اولویت
 دو و میـدانی در جمع بندي نهـایی، جهـت توسـعه ورزش    

استان مرکزي با استفاده از تکنیک تاپسیس فازي (نتایج جدول 
مربیـان   شود: جذب)، پیشنهادات کاربردي زیر ارائه می5شماره 

 استفاده ،صنعتی مالی حامی جذب ،و مدیران متخصص ورزشی
پایـه،   سـنین  درهـا  اسـتعداد  کشـف  بـراي  متخصص مربیان از
 در شـرکت  برايمناسب  عقد قرارداد واي حرفه باشگاه سیسأت

اي، تجهیز و توسعه امکانـات سـخت افـزاري و    هاي حرفهلیگ
میـدانی،   و دو هـاي باشگاه توسعه و اندازي راه افزاري براينرم

ها از مدارس ابتـدائی، بررسـی   استعدادیابی اصولی و پرورش آن
راه کارهاي توسعه این رشته در کشورهاي سرآمد دو و میدانی، 

از  دو و میدانیبرگزاري مسابقات استانی در قالب توسعه ورزش 
گـري و  هـاي آموزشـی مربـی   طریق مدارس، برگزاري کـالس 

انـدازي سـایت   دعوت از مربیان متخصص داخلی و خارجی، راه
درج نتایج  و به روز براي معرفی ورزشکاران و اینترنتی با کیفیت

 ها به عنوان عوامل انگیزشی). تر رسانهها (حضور پر رنگآن
با شـناخت موانـع    دو و میدانیشناختی هرچند فرآیند آسیب

ـ  شود و با ارائه راه کارها ادامه مـی شروع می ا دو اقـدام  یابـد، ام
توجهی مـدیران قـرار گرفتـه،    اساسی دیگر که همواره مورد کم

مقوله عملیاتی کردن راه کارهاي قابـل اجـراء و ارزیـابی نتـایج     
باشد که محققان آتی باید بیشتر بـه ارزیـابی ایـن دو جنبـه     می

 بپردازند. 
 
 منابع

، سـازمان  ورزشـی جامعـه شناسـی   )، 1386( مهـدي  سید ،آقاپور −
 70-71ی،صصابیاستعدادتربیت بدنی، تهران چاپ اول 

تعیـین و  «)، 1391وحیـد (  ،نظـري و  حامد ،جالل ؛حسن، اسدي −
ایران از دیدگاه مطالعه عوامل توسعۀ ورزش قهرمانی دوومیدانی 

هـاي فیزیولـوژي و   پژوهش، »صاحبنظران، مربیان و ورزشکاران
 9-23صص  12، شماره مدیریت در ورزش

 ،تــاریخ تربیــت بــدنی و ورزش)، 1388( محمدرضــا ،اســماعیلی −
 تهران. انتشارات سمت،

و مطالعـه عوامـل توسـعه ورزش     نیـی تع، )1389( حامـد  ،جالل −
ـ نظـران، مرب  صاحب دگاهیکشور از د دو و میدانی یقهرمان و  انی

 نور، امیارشد، دانشگاه پینامه کارشناسانی، پاورزشکاران
ــور − هــاي مــدیریت ورزش چــالش«)، 1394( محمــد، جــوادي پ

 ،30، شــماره مطالعــات مــدیریت ورزشــی، »قهرمــانی در ایــران
 13-34صص،

تـدوین اسـتراتژي اسـتعدادیابی در    )، 1389( سید شاهو ،حسینی −
، پایان نامه کارشناسی ارشـد مـدیریت ورزشـی،    ورزش قهرمانی
 دانشگاه شمال

هــا، ضــعفهــا، شناســایی قــوت«)، 1392حســینی و همکــاران( −
هاي استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهـري  ها و تهدیدفرصت

مـدیریت  . »هـاي فـراروي آن  اسالمی ایران و تنتگناها و چالش
 29-54، صص 17، شماره ورزشی

هـاي  بررسی نحوه اجراي برنامـه )، 1382سید نصراله ( ،سجادي −
و شمشیر بازي به منظـور شـرکت    دو و میدانیتمرینی تیم ملی 

، پژوهشـکده  ، طرح پژوهشـی 2002هاي آسیایی پوسان در بازي
 بدنی و علوم ورزشی.تربیت

ــاس ،شــعبانی − ــوري ؛عب ــرزاد ،غف ــريو  ف ــب ،هن )، 1387(  حبی
، مجموعه مقـاالت  کشور دو و میدانیهاي اساسی ورزش چالش

 شمال. دانشگاه بدنی و علوم ورزشی،برگزیده همایش ملی تربیت
ــدي ،علیجــانی − ــدوین  «)، 1381( عی بررســی وضــع موجــود و ت

نشریه پژوهش  ،»هاي استعدادیابی در رشته دو و میدانیشاخص
 .23-1شماره چهارم،  ،در علوم ورزشی

ــاز ،فخــري و افشــار ،جعفــري ؛فریبــا، عســگریان − )، 1394(  فرن
مطالعـات  ، »بر عملکرد ورزش قهرمـانی در ایـران   مؤثرعوامل «

 37-50، صص 29شماره  ،ورزشیمدیریت 
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)، تـاریخ تربیـت بـدنی و ورزش،انتشـارات     1388( الهام ،فرهادفر −
 بامداد کتاب،تهران

)، 1390( فـرزام  ،فرزان و محمد حسین ،رضوي ؛منصور ،فیروزي −
، دو و میـدانی هاي مدال آور ها و مشکالت رشتهبررسی چالش«

و رفتـار   پژوهش نامه مدیریت ورزشـی  ،»قایقرانی و شناي ایران
 .37-66، صص 15،شماره 8سال  ،حرکتی

بـر   مـؤثر عوامل  یسررب«)، 1391( میابراه ،یرکالئیقاسم زاده م −
ایـران از   دو و میـدانی هـاي پایـه   جذب و حفظ ورزشـکاران رده 

 نیکتابچه مقـاالت دومـ   ،»دیدگاه مدیران، مربیان و ورزشکاران
  .70استعدادیابی، ص  یمل شیهما

 و سـید محمـد حسـین    ،رضـوي  ؛ابـراهیم  ،میرکالییقاسم زاده  −
ــرورش  مــؤثربرســی عوامــل «)، 1394(  ســعید ،امیرنــژاد ــر پ ب

پژوهش در مدیریت ، »ایران دو و میدانیاستعدادهاي ورزشکاران 
  37-46،صص،10سال پنجم، شماره ورزشی و رفتار حرکتی،

، »هاي اساسی دو و میدانی ایرانچالش« )،1386( مجید ،کیهانی −
 23 -38صص  ،2دوره  ،3شماره  ،مدیریت ورزشی

بررسی عملکرد فدراسـیون دو و  )، 1382( محمدجواد ،یزدان پناه −
،پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد     1379تـا   1370میدانی از سـال  
 دانشگاه تهران. مدیریت ورزشی،
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