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المپیک  هايبازي در ایران موفقیت شناسایی عواملتحقیق  از انجام  هدف
 و روسا المپیک، هايبازي نظران صاحبکلیه  شاملجامعه آماري  است.
منتخب، مدیران و کارشناسان منتخب وزارت  هايفدراسیون رئیس نائب 

ورزش جوانان، مدیران و کارشناسان کمیته ملی المپیک و ورزشکارانی که 
 که )N=875( دادتشکیل میاند، هاي المپیک را داشتهامتیاز شرکت در بازي

انتخاب ه اي با روش نمونه گیري طبقنفر  374، جدول مورگان با استفاده از 
 ایران موفقیت شناسایی عواملپرسشنامه محقق ساخته  پژوهشابزار  .شدند

 و از  محاسبه گردید 89/0و آلفاي کرونباخ آن  بود المپیک هايبازي در
و از نرم  فریدمنآزمون هاي آماري تحلیل عاملی تاییدي واکتشافی و 

عامل  10داد  نتایج تحقیق نشان شد.استفاده   Lisrelو Spssافزارهاي 
هاي مالی براي ورزشکاران، توجه به ورزش بانوان، استفاده از مربیان هانگیز“

هاي پرمدال، مدیریت توانمند، ارزیابی صحیح، اردوهاي منظم، توجه به رشته
استعدادیابی، توجه به آموزش ورزشکاران، توجه به آموزش مربیان و عوامل 

شناسایی شد  المپیک هايبازي در نایرا موفقیت عواملبه عنوان  ”مدیریتی
باالترین رتبه و » پرمدال يهاتوجه به رشته«عوامل و در الویت بندي  "
ارائه  اند. لذا باترین رتبه را به خود اختصاص دادهپایین» یحصح یابیارز«

جوایز مناسب ، سرمایه گذاري در بخش ورزش بانوان ، استفاده ازمربیان 
به، اردوهاي منظم ورزشی و روش اصولی و درجه یک و موفق و باتجر

المپیک  هايبازي در ایران موفقیت در مؤثر گامی علمی فرایند استعدادیابی
 می توان برداشت.

 

 ها واژهکلید 
 المللی المپیک، موفقیت، رویداد بین

Objective: study was aimed at Identify the success 
factors of Iran in the Olympic Games 

Methodology: The statistical population of this study 
is all the experts of the Olympic Games, Rousseau and 
Nawab, the head of the selected federations, managers 
and experts selected by the Ministry of Youth Sports, 
management and sports planning professors, managers 
and experts of the National Olympic Committee and 
athletes who score points in the competition. The 
Olympic Games were formed (N = 1000). By 
calculating the sample size required by the Morgan 
table, 243 people were selected through purposeful 
sampling. 

Results: (The results of the research indicate that 10 
factors affecting Iran's success in the Olympic Games 
include financial incentives for athletes, attention to 
women's sports, the use of capable mentors, correct 
assessment, regular training, attention to permudal 
disciplines, talent management, attention to training 
athletes , Attention is paid to the training of coaches and 
management factors 

Using the Friedman rank test, there is a significant 
difference between the factors influencing Iran's success 
in the Olympic Games from the point of view of the 
research samples (Sig = 001, 2/561/5) so that "Attention 
to permalent disciplines" has the highest rank And 
"correct evaluation" have the lowest rank, while 
hierarchical analysis has the highest weight for 
"management factors" and the lowest weight for "correct 
evaluation." 

Conclusion: According to the results of this study, 
paying attention to permalent disciplines and using 
powerful coaches can be an effective step in Iran's 
success in the Olympic Games. 
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Olympic, success, international event. 
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 همقدم
 آن در که است المپیک مسابقات ورزشی هايرقابت اوج نقطه

 .پردازندمی مبارزه به جهان سراسر ورزشی نخبگان از گلچینی
 افتخاري و ورزشکار هر آرزوي و آرمان المپیک مدال کسب
 ورزشکاران موفقیت اینکه منض. است کشور هر براي بزرگ

 کننده تقویت کلی طور به المپیک هايرقابت کشور در یک
 کشورها همه. است جهانی سطح در کشور آن اعتبار و جایگاه

 می تالش زمینه این در و هستند المپیک کسب مدال به مایل
 هايمدال کسب بتوان آن اساس بر که شاخصی ارائه. کنند

 همه براي تواندمی نمود، بینیپیشعلمی  شکل به را المپیک
 چنین دادن دست به. باشد اهمیت حائز و ارزشمند کشورها
است  علمی هايانجام پژوهش و تحقیق مستلزم شاخصی

 سابقه با المپیک هاي). بازي1389(صابونچی و همکاران، 
 قدیم یونان در مذهبی هايجشنواره برگزاري دنبال به طوالنی

 سال به المپیک، در ورزشی هايرقابت لیناو سوابق. آمد پدید
 هايبازي بعد به سال آن از. گرددمی باز میالد از قبل 776

 سال 1200 حدود در و برگزار بار یک سال چهار هر المپیک
 هايبازي قدمت). 1391 کاشف،( داشت جریان وقفه بدون

 دوره اولین با مصادف یعنی 1986 سال به نوین المپیک
 پیردو آقاي توسط که گرددمی بر آتن در پیکالم هايبازي

 بنیان جوامع بین صمیمیت و صلح ایجاد هدف با و کوبرتن
 245 حضور با هابازي این). 1391 ، فراهانی جاللی( شد گذاري

 از و هاسال گذشت از پس اکنون هم و شد آغاز ورزشکار مرد
 اهتحریم و هامخالفت ها،جنگ مشکالت، تمام وجود با طرفی

 خود راه به اقتدار با که است دوانده ریشه آنچنان نهضت این
 ).0062 ،1لینکو( دهدمی ادامه

 ورزشی رویداد ترینبزرگ عنوان به المپیک هايبازي
 و ملی سطح در و سیاسی اقتصادي فرهنگی، پیامدهاي جهان؛

 تجربه یک عنوان به تواندمی این رویداد .دارد المللی بین
 سطح در و المپیک میزبان کشورهاي و هرهاش آموزنده براي

 سطح در المپیک رویدادي هايبازي. باشد ورزش براي وسیع
 توسعه جمله از ورزش از فراتر پیامدهایی که است وسیع

دارند  را المللیبین هايسیاست بر و تأثیرگذاري جهانی فرهنگ
ورزشی،  صرف رویداد یک نه در واقع .)2007 ،2ویل و (توهی

 هايفعالیت مدد به که هستند اجتماعی وسیع جنبش یک بلکه
 هدف. شوندمی المللیبین تفاهم و انسان تعالی باعث ورزشی
 و رشد در خدمت جا، همه را ورزش که است این المپیزم

                                                                      
1. colin 
2. Toohey & Veal 

 و صلح در ايجامعه و دهد قرار انسان هماهنگ يتوسعه
 جنبش بنابراین، .کند بنا انسانی کرامت حفظ با و آرامش

 در ها؛سایر سازمان همکاري با یا تنهایی به خود مپیکال
 در که هاییدر فعالیت دارد، اختیار در که امکاناتی چهارچوب

کند می شرکت جوامع است؛ در صلح تحقق ارتقاء راستاي
 همه براي ورزشی ابر رویداد این در ). حضور1380، خبیري(

 عرصه نبهتری مثابه به سراسر جهان در ايحرفه ورزشکاران
 طرف از. شودمی محسوب هاي خودشایستگی دادن نشان براي
 موفقیتی مثابه به مدال، به یا ورزشکار تیم یک دستیابی دیگر،
 سرود و پرچم اهتزاز بلکه تیم یا براي ورزشکار فقط نه بزرگ

 ملی غرور و اعتبار وجهه، کسب عنوان به کشور قهرمان ملی
، 3شود (فورستمی سوبمح نیز قهرمان کشور مردم و براي

 در المپیک و آسیایی بازهاي نظیر رسمی، مسابقات ). در2010
 که یابدمی ارتقا زمانی کشور هر جایگاه بندي،رده جدول

 هايمدال ورزشی، هايرشته در کشور آن ملی تیم ورزشکاران
 و سجادي( نمایند ورزشی کاروان نصیب کثیري و متعدد

 موفقیت شکست، یا پیروزي در مؤثر عوامل ).1392 همکاران،
 متفاوتند، هابازي از دوره یک در ورزشی تیم موفقیت عدم یا

 از خارج هاآن از بسیاري و بازي زمین درون در هاآن از بعضی
 تیمی و افتدمی اتفاق زمین در آنچه. کنندمی ایفا نقش زمین

 باشد عواملی گیريتصمیم از ناشی تواندمی بازد،می یا بردمی
 هايریزيبرنامه. است افتاده اتفاق زمین از خارج در که

 مدیران پشتیبانی و تدارکات مدت، کوتاه و مدتمیان درازمدت،
 عواملی از همگی غیره،  و هارسانه حمایت اندرکاران،دست و

 اخیراً ).1383 فراهانی، جاللی( شوندمی دیده کمتر که هستند
 بین المللی رویدادهاي رد مدال کسب براي بین کشورها رقابت

 شدت شده، کسب امتیازات اساس بر بندي کشورهارتبه و
 که شده این به منجر امر این و است خود گرفته به باالیی

 ورزشی موفقیت عدم یا موفقیت ي عللدرباره محققان،
 در هاآن ورزشی عملکرد بر عوامل مؤثر بررسی به کشورها،

 هايرقابت و المپیک هايجمله بازي از مختلف، رقابت هاي
 ورزش اقتصاد در تجربی مطالعات .بپردازند فوتبال جهانی جام

 تأثیر تحت المللیبین در مسابقات عملکرد که دهدمی نشان
 قرار هوایی و آب و تاریخی فرهنگی، جمعیتی، اقتصادي، عوامل

در واقع آنچه که در سیستم ورزش  ).2004، 4تارگلر( گیردمی
قه شدید به موفقیت و تمایل محققان و مشخص است، عال

ها است. با توجه گذران براي بررسی تشریح این موفقیتسیاست
به این نکته، مطالعات فراوانی از پایان قرن بیستم در مورد 

                                                                      
3. Forrest 
4. Torgler 
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هاي کشورهاي مختلف در رابطه با ورزش به انجام سیاست
رسیده است. با توجه به اینکه تشریح موفقیت ورزشی و یافتن 

هاي آتی یل موفقیت خود پیش نیاز و زمینه ساز موفقیتدال
است، اهمیت نگاه به این مساله کامالً ملموس است (سجادي و 

 ).1390همکاران،
 و جمعیت يکه اندازه اندداده نشان کلی طور به مطالعات

 مدال و کسب موفقیت در اصلی عوامل کشور یک ثروت
 بر مؤثر مللی عواملالبین سطح در شده انجام تحقیقات. هستند

 عوامل جمله این از که اندکرده شناسایی ورزشی را عملکرد
 جمعیت فرهنگی، میزان اجتماعی، اقتصادي، عوامل به توانمی
 میزبانی، وضعیت حق هوایی، و آب وضعیت کشور، یک

). نتایج 0201 ،5فادال( کرد اشاره بهداشتی -آموزش
رزشی در سطوح هاي دیگري که به تشریح موفقیت وپژوهش

ترین عوامل در موفقیت اند، نشان داد که مهمالمللی پرداختهبین
و همکاران،  6المللی ورزشکاران، کشف افراد مستعد (بوسچربین

)، داشتن برنامه صحیح 2009، 7؛ ساتیرادو و شیلبوري2009
توسط مدیران ارشد فدراسیون و تخصیص بودجه و حمایت 

 و بوسچر باشد. دي ) می1392ایرانی و همکاران، مالی (
 حمایت که دادند نشان پژوهشی نیز، طی) 2010( همکاران

 و ملی هايرقابت در ورزشکاران شرکت میزان افزایش مالی،
 و ورزشی هايرشته در علمی هايپژوهش رشد المللی،بین

 موفقتی عوامل ترینمهم از را قهرمانان شغلی تضمین و حمایت
سوابق  به توجه با نیز ما کشور .دانستند المللیبین هايورزش

 باستان، دوران از ورزشی علوم و بدنیتربیت پربار و درخشان
 ورزشی، رشته چند خود در موجود هايظرفیت از تا کوشدمی

اوج درخشش ایران در  .باشد داشته المپیک در موفقی حضور
 4( رنگارنگ مدال 12 کسب لندن است که با 2012المپیک 

 برداري، وزنه کشتی، هايرشته در) برنز 3 و نقره 5 طال،
 که گرفت قرار جهان هفدهم يرتبه در میدانی و دو و تکواندو

 را عملکرد بهترین برنز 3 و نقره 1 طال، 3 کسب با کشتی تیم
 المپیک هايبازي به اعزامی کاروان هايرشته سایر بین در

 از ي المپیکهابازي در ایران کاروان عملکرد همچنین،. داشت
 مدال طال،15( مدال 60 مجموع، در 2012 لندن تا 1948 لندن

 برداري، وزنه کشتی، يرشته چهار در) برنز 27 ، نقره 17
 در را مدال اولین میدانی و دو که بود ومیدانی دو و تکواندو

 کمیته سایت وب( کرد کسب المپیک در ایران حضور تاریخ

                                                                      
5. Luiz  & Fadal 
6. Bosscher 
7. Sotiriadou  and Shilbury 

 و اجتماعی فرهنگی، شرایطبه  توجه با). 1392 المپیک، ملی
 دارد، وجود زمینه این در زیادي هايچالش ما، کشور سیاسی

 نشان المپیک هايبازي در ایران حضور سوابق ولی بررسی
 مورد را این حضور اي،ویژه هايجنبه از توانمی که دهدمی

 ). با این وجود در1379 نژاد، (رمضانی قرارداد تحلیل و تجزیه
 ورزش ملی پوشان هايناکامی و هاموفقیت اخیر هايسال

 مردم بین در را زیادي هايحساسیت المپیک مسابقات در کشور
 رسدمی به نظر به طوري که. است آورده به وجود مسئوالن و

 و یافته فزونی غیرورزشی و ورزشی مسئوالن و مردم انتظارات
بین  میادین در ارزشمندي و بیشتر هايموفقیت خواستار همه

 در .)1392باشند (سجادي و همکاران، می مسابقات نظیر المللی
 عملکرد ارزیابی براي متفاوتی هايمدل گذشته سال 22
 هايبازي مثل ورزشی بزرگ هايجشنواره در هاي ورزشیتیم

 .)8200و همکاران،  8است (نویل گرفته انجام آسیایی و المپیک
 سنتی، جایگاه المپیک، بطور هايموضوع بازي در مثال براي

 مقیاسی چند روش اصطالحا که روشی به توجه با کشور هر
 مدال) نامیده و ارزش تعداد مبناي بر (ارزیابی شناسی فرهنگ

، 9است (لینز و همکاران گرفته قرار ارزیابی شود، موردمی
ها داده اکتشافی تحلیل روش جدیدتر رویکردهاي ). در2003
 و لوزانو توسط بار اولین هاست ک گرفته قرار استفاده مورد

 کشور هر جمعیت هاآن .گردید پیشنهاد 2002 سال در همکاران
به  را کشور هر از المپیک هايبازي در کنندگانشرکت تعداد و

 سیستم خروجی بعنوان را هامدال تعداد و سیستم ورودي عنوان
 روش، عوامل این ترهاي پیشرفتهمدل در .گرفتند نظر در

 مورد کشورها اجتماعی -اقتصادي  هايشاخص از نیز دیگري
 قبلی جایگاه ). حتی2006، 10گرفت (چوریلو و فلیتمن قرار توجه

گردید (لی و  وارد مدل در هاگزارش برخی در کشور هر
 ارزیابی در هاگزارش جدیدترین از یکی در ).2008، 11سوئن

 که کشورهایی پکن، حتی المپیک در حاضر هايتیم عملکرد
 شاخص و گرفتند قرار بنديرتبه در بودند نشده مدال صاحب
و همکاران،  12گردید (کارلوس تعیین هامورد آن در کارایی
2012.( 

 در المپیک هايبازي ارزش با جایگاه به توجه با در نهایت
 مربیان، ورزشکاران، مانند ورزشی مختلف ذینفعان بین

 و مالی یانحام ها،رسانه کشورها، ورزش کالن گذارانسیاست

                                                                      
8. Nevil 
9. Lins et  al 
10. Churilov and Flitman 
11. Lui   & Suen 
12. Carlos et al 
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 و عملکرد ویژه به هابازي این مختلف ابعاد به توجه لزوم غیره
 اطالعات که است هاییجنبه از کشورها حضور روند مرور

 قرار ذینفعان این اختیار در توصیفی شکل به حداقل را مفیدي
تجارب چندین ساله نشان  ).2009 و همکاران، 13جی(دهدمی
ها، مسئوالن از این بازي دهد که پس از پایان هر دورهمی

ورزش ایران خیلی دیر به اهمیت این رویداد عظیم و تاریخی 
که فراتر از رقابت ورزشی داراي ابعاد سیاسی، اجتماعی، 

تواند دالیل زیادي اند که میفرهنگی و اقتصادي است پی برده
داشته باشد. در واقع، در طراحی برنامه استراتژیک کشور براي 

ی این مسابقات، باید با توجه به تجزیه و تحلیل هاي آتدوره
عوامل موفقیت و موانع آن در  منابع و امکانات و شناخت

گیري کرد، در واقع سوال اصلی هاي المپیک تصمیمبازي
پژوهش این است که چه عواملی باعث موفقیت ایران در بازي 

  شود؟هاي المپیک می
 

  پژوهشروش 
بردي و از نظر شیوه گردآوري هدف کار از نظرپژوهش حاضر 

کلیه جامعه آماري این تحقیق را . اطالعات توصیفی است
 رئیس نواب و روسا المپیک، هايبازي نظران صاحب

منتخب، مدیران و کارشناسان منتخب وزارت  هايفدراسیون
ورزشی، مدیران و  ریزيبرنامه و مدیریت ورزش جوانان، اساتید

و ورزشکارانی که امتیاز شرکت  کارشناسان کمیته ملی المپیک
 که )N=875( دادتشکیل میاند، هاي المپیک را داشتهدر بازي

جدول با محاسبه حجم نمونه مورد نیاز تحقیق با استفاده از 
انتخاب طبقه اي نفر از به روش نمونه گیري  374، مورگان

  .شدند
 

 جامعه و نمونه آماري .1جدول

 نمونه جامعه طبقات
 24 25 و مدیران کمیته ملی المپیک کارشناسان

ورزشکاران داراي امتیاز شرکت در 
 19 20 هاي المپیکبازي

 260 800 کارشناسان منتخب وزارت ورزش جوانان
 هايفدراسیون رئیس نائب  و روسا

 منتخب
30 28 

 374 875 جمع
 

شناسایی عوامل پرسشنامه محقق ساخته پژوهش ابزار 

                                                                      
13. Jie 

بود که در قالب  یکالمپ هاييدر باز یرانا یتموفقموثر بر 
و محتوي روایی صوري  شد.لیکرت تنظیم ارزشی  5طیف 

متخصصین مربوطه مورد تأیید قرار تن از  5پرسشنامه توسط 
گرفت و همچنین پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی بر 

لفاي آنفر از جامعه مورد مطالعه و با استفاده از آزمون  30روي 
به منظور تجزیه و تحلیل . محاسبه گردید  89/0کرونباخ 

اطالعات گردآوري شده از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی 
استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول و 
نمودارهاي آماري از شاخص هاي فراوانی، درصد فراوانی، 
میانگین، انحراف استاندارد، استفاده شد و در بخش آمار 

از آزمون آماري تحلیل عاملی تاییدي و اکتشافی  ستنباطی ا
جهت روایی سازه پرسشنامه و شناسایی عوامل استفاده شد و از 

جهت الویت بندي عوامل استفاده شد و از نرم  آزمون  فریدمن
 شد.استفاده  Lisrelو   23SPSSافزارهاي آماري 

 
 ي پژوهشهایافته

 7/68 و زن نمونه از رصدد 3/31یافته هاي پژوهش نشان داد 
 50تا  41درصد ازسن  نمونه   بین  8/35 .بودند مرد درصد

مدرك  سال بودند. همچنین  60درصد باالي  9/11سال و  
 9/32درصد دکتري و   3/5درصد کارشناسی ،  9/44تحصیلی 

 15تا  10درصد   9/37شغلی سابقه لیسانس داشتند. درصد فوق
 سال بود. 20درصد باالي  5/9سال و 

در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشـافی بـراي شناسـایی    
یک استفاده شد. المپ هاييدر باز یرانا یتموفقعوامل موثر بر 

به همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی، به منظور اطمینـان  
ی  -از معیار کـایرز  از کافی بودن تعداد نمونه 14اولکـین  -یِـر مـ 

)KMOهـا) از  ی بـین متغیرهـا (گویـه   ) و براي تعیین همبستگ
 استفاده شد. 15آزمون بارتلت

 
 KMOنتایج آزمون بارتلت و . 2جدول 

 مقدار  
(کفایت حجم  می یر و اوکلین –کایرز مقدار 

 نمونه)
894/0 

آزمون کرویت 
 بارتلت

مقدار کاي اسکوآر 
)2χ( 229/14505 

 4095 درجه آزادي
 001/0 سطح معناداري

 

                                                                      
14. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy 
(KMO) 
15. Bartlett’ Test of Sphericity 
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به دست آمده  KMO. مقدار 2هاي جدول تهبا توجه به یاف
باشد. این مقـدار بیـانگر ایـن موضـوع اسـت تعـداد       می 894/0

کنـد و  هاي تحقیق به منظور تحلیل عـاملی کفایـت مـی   نمونه
پذیر بـوده و  هاي مورد نظر امکانانجام تحلیل عاملی براي داده

هـاي پنهـان تقلیـل داد.    ها را به یک سري عامـل توان دادهمی
) Sig ،229/14505=2χ=001/0مچنین نتایج آزمون بارتلت (ه

هـا همبسـتگی بـاالیی وجـود دارد،     دهنـد بـین گویـه   نشان می
رو ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است. ازاین

هـا بـه   در ادامه نتایج به دسـت آمـده از تحلیـل عـاملی مؤلفـه     
ي هـر عامـل ارائـه    تفکیک با مقدار بارعاملی به دست آمده برا

  شده است.

 
 هاي تحقیق (جدول اشتراکات)مقادیر ابتدایی تحلیل مؤلفه. 3 جدول

شماره 
 گویه

برآورد اولیه 
میزان اشتراك 

 هر متغیر

واریانس 
عامل 

 مشترك

شماره 
 گویه

برآورد اولیه 
میزان اشتراك 

 هر متغیر

واریانس 
عامل 

 مشترك

شماره 
 گویه

برآورد اولیه 
میزان اشتراك 

 هر متغیر

واریانس 
عامل 

 مشترك
Q1 1 59/0 Q11 1 64/0 Q21 1 711/0 
Q2 1 553/0 Q12 1 652/0 Q22 1 661/0 
Q3 1 699/0 Q13 1 575/0 Q23 1 683/0 
Q4 1 601/0 Q14 1 854/0 Q24 1 651/0 
Q5 1 63/0 Q15 1 624/0 Q25 1 667/0 
Q6 1 652/0 Q16 1 647/0 Q26 1 777/0 
Q7 1 662/0 Q17 1 594/0 Q27 1 664/0 
Q8 1 501/0 Q18 1 548/0 Q28 1 588/0 
Q9 1 586/0 Q19 1 612/0 Q29 1 664/0 

Q10 1 57/0 Q20 1 595/0 Q30 1 678/0 
 

) برآورد اولیـه میـزان   3با توجه به جدول اشتراکات (جدول 
اشتراك هر متغیر نشان داد که مقادیر تمامی آنها برابر بـا یـک   

یانس عامل مشترك نشـان دهنـده مقـداري از    است. ستون وار
واریــانس هــر متغیــر اســت کــه مجموعــه عوامــل مــورد نظــر 

هـا  اند آن را تبیین کنند. واریانس مشـترك همـه گویـه   توانسته
گــزارش شــده اســت. بنــابراین تمــامی متغیرهــا  5/0بیشــتر از 

 ها) در تحلیل باقی خواهند ماند.(گویه
عامل، بر اساس بار عـاملی   ها در بینبندي گویهبراي دسته

آنها باید از نتایج ماتریس عوامل چرخش یافتـه اسـتفاده شـود.    
 يبـرا  یمـال  يها یزهانگ نتایج این آزمون نشان داد مولفه هاي

 یـان استفاده از مرب، توجه به ورزش بانوان یان،ورزشکاران و مرب
 يتوجه بـه رشـته هـا   ، منظم ياردوهایح، صح یابیارز، توانمند
، توجـه بـه آمـوزش ورزشـکاران    یابی، استعداد، مدیریت پرمدال

عوامـل  یریتی بـه عنـوان   عوامل مـد یان و توجه به آموزش مرب
 شناسایی شدند. یکالمپ هاييدر باز یرانا یتموثر بر موفق

 موفقیـت  بـر  موثر بندي و بررسی عواملبه مننظور اولویت 
آزمـون  هاي تحقیـق از  از نظر نمونه المپیک هايبازي در ایران

 بندي فریدمن استفاده شد.رتبه
 هاييدر باز یرانا یتعوامل موثر بر موفقتفاوت بین  .5جدول

 یکالمپ

 تعداد آماره
کاي اسکوآر 

)2χ( 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 001/0 9 561/30 177 نتیجه

 
بـین   5هاي حاصل از آزمون فریدمن جـدول بر اساس یافته

از دیـدگاه   یـک المپ هـاي يباز در یرانا یتعوامل موثر بر موفق
، Sig=001/0هاي تحقیق تفـاوت معنـاداري وجـود دارد (   نمونه
561/30=2χ عوامل مـوثر بـر   ). پس از معنادار بودن تفاوت بین
یک، این عوامل بر اساس نتایج المپ هاييدر باز یرانا یتموفق

 بندي شدند.به دست آمده اولویت
رشـته هـاي    توجـه بـه  «نشـان مـی دهـد      6جدول نتایج 

تـرین رتبـه را   پایین» ارزیابی صحیح«باالترین رتبه و » پرمدال
  اند.به خود اختصاص داده
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 هاييدر باز یرانا یتعوامل موثر بر موفقبندي رتبه .6جدول 

 یک از دیدگاه نمونه تحقیقالمپ

 گویه رتبه
میانگین 

 رتبه

1 
استراتژي (پرمدال يتوجه به رشته ها

 16/6 )تعداد بیشتر مدال هامناسبی براي کسب 

 15/6 توانمند یاناستفاده از مرب 2
 81/5 منظم ياردوها 3

4 
ورزشکاران و  يبرا یمال يها یزهانگ

 یانمرب
6/5 

 37/5 توجه به ورزش بانوان 5
 36/5 یریتیعوامل مد 6
 26/5 یابیاستعداد یریتمد 7
 14/5 یانتوجه به آموزش مرب 8
 08/5 ارانتوجه به آموزش ورزشک 9

10 
یح(نظارت و ارزیابی بر صح یابیارز

 فرایندها)
07/5 

 
 بحث و نتیجه گیري

عامل (انگیزه هاي مالی براي  10 نتایج تحقیق نشان داد 
ورزشکاران، توجه به ورزش بانوان، استفاده از مربیان توانمند، 
ارزیابی صحیح، اردوهاي منظم، توجه به رشته هاي پرمدال، 

ادیابی، توجه به آموزش ورزشکاران، توجه به مدیریت استعد
آموزش مربیان و عوامل مدیریتی) در موفقیت ایران در بازي 

 هاي المپیک تأثیرگذاراست. 
یکی از عوامل موثر بر موفقیت ورزشکاران کشور در بازي 

براي ورزشکاران تشکیل می  انگیزه هاي مالیهاي المپیک را 
شعبانی بهار و قات  دهد. نتایج تحقیق با نتایج تحقی

)، هایدي و 1392ایرانی و همکاران، ()، 1393همکاران(
 و لوئیز )،2002همکاران ( و 16)،  هافمن2009همکاران(

بدون شک انگیزه هاي همسو می باشد.     )2010( 17فادال
مالی محرکی بسیار قوي براي فعالیت هاي انسان محسوب می 

نیازهاي انسان به  شود چرا که امروزه بسیاري  از مشکالت و
ي کشورهاامروزه  وواسطه پول و منابع مالی برطرف می شود 

هاي بیشتري را براي ورزشکاران خود در نظر  پاداش،  پیشرفته
حمایت مالی و ارائه پاداش در قبال عملکرد  د ،میگیرن

ورزشکاران در رقابت هاي مهم ورزشی یک شاخص از روش 
شکاران حرفه اي از طریق کار آماتوري به حرفه اي است. ورز

                                                                      
16. Hoffmann 
17. Luiz & Fadal 

ورزش امرار معاش می کنند چرا که شغل و حرفه آنان همان 
ورزش کردن است، لذا در این زمینه تمام سعی خود را می کنند 
که به باالترین سطوح ورزشی صعود کرده و بدینوسیله موجبات 
کسب درآمد از طریق قراردادهاي حرفه اي با باشگاه ها، جذب 

کسب جوایز و مدال هاي ورزشی را فراهم حامیان ورزشی و 
نمایند. حال آنکه مسابقات المپیک باالترین سطح ورزشی براي 

توسط قهرمانان،  بازیکنان بوده و عالوه بر افتخارات کسب شده
می تواند جوایز مالی قابل توجهی نیز براي آنان به همراه داشته 

 2012باشد. با توجه به مبالغ مورد نظر براي قهرمانان المپیک 
ریو دوژانیرو، می توان اهمیت و شدت  2016لندن و المپیک 

لندن  2012این عامل انگیزشی را مشاهده کرد. در المپیک 
پیک مبلغ یکصد میلیون تومان جایزه در نظر براي قهرمانان الم

ریو دوژانیرو این  2016گرفته شد در حالی که براي المپیک 
سکه تمام  300درصدي داشته و  300مبلغ حداقل افزایشی 

بهار آزادي به عنوان جایزه در نظر گرفته شد. با این اوصاف، 
طبیعی به نظر می رسد که انگیزه هاي مالی براي ورزشکاران 

شوق خوبی براي تالش هرچه بیشتر در بازي هاي المپیک و م
 کسب موفقیت و مدال براي آنان باشد.

عامل بعدي که به عنوان عامل تاثیرگذار در موفقیت 
بود.  ورزش بانوانکاروان المپیک ایران شناسایی شد، توجه به 

) نشان داد ، بین مدال 1393نتایج تحقیقات عیدي و همکاران (
مردان تفاوت معناداري وجود دارد و زنان با  آوري زنان و

اختالف زیادي از مردان کمتر مدال آوري داشته اند. همچنین 
)  نشان داد عواملی 1394نتایج تحقیقات کشاورز و همکاران (

مانند عدم حضور زنان ورزشکار خارجی در ایران و عدم پوشش 
 يهاادیدرو باعث ضعف انبانو تمسابقارسانه ملی کشور از 

نیمی از با اینکه زنان است. در نتیجه  شیورز لمللیا بین رگبز
رود که پا به پاي و انتظار می جمعیت جامعه را تشکیل می دهند

هاي فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، مردان در تمامی حیطه
اجتماعی و حتی ورزشی پیش بروند. در سه دوره اخیر بازي 

لندن و  2012ک پکن، المپی 2008هاي المپیک شامل المپیک 
ریو دوژانیرو، سهم زنان ورزشکار در کشورهاي  2016المپیک 

درصد از  50قهرمان (به ترتیب چین، آمریکا و آمریکا)، تقریبا 
کل مدال هاي کسب شده آن کشورها بوده است. حتی در 

لندن، تعداد زنان ورزشکار آمریکا بیشتر از مردان  2012المپیک 
که کشورهاي پیشرو در رقابت هاي می توان مشاهده کرد بود. 

المپیک به خوبی از پتانسیل ورزشکاران زن خود بهره جسته و 
میزان مدال ها و در نهایت رتبه خود را در این رقابت ها به 
واسطه زنان ورزشکار ارتقا می دهند. این در حالی است که 
ایران در تمامی دوره هاي المپیک که حضور داشته است، 

وفق به کسب یک مدال شده است!! با این تاکنون فقط م
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تفاسیر می توان اهمیت نقش بانوان و توجه به ورزش بانوان 
 براي کسب موفقیت در رقابت هاي المپیک را مشاهده نمود و 

در این  الزم است که ورزش زنان نیز هم گام با ورزش مردان
 . پیشرفت کند زمینه

وامل شناسایی یکی دیگر از ع مربیان توانمنداستفاده از 
جمله عوامل از شده موثر بر موفقیت کاروان هاي المپیک بود. 

بسیار مهمی که در بهره دهی و یا عدم نتیجه گیري تیم هاي 
می بایستی مربیان ورزشی موثر است، مربی آن تیم ها است. 

 رفتار ورزشکاران را از جنبه ذهنی و بدنی مورد توجه قرار دهند
رقابت هاي مهم از جمله المپیک به  و در نهایت بتوانند در

موفقیت هاي شایانی دست یابند. به همین دلیل است که 
کشورهاي پیشرو در ورزش از بهترین مربیان براي تیم هاي 
ورزشی و ورزشکاران خود بهره می برند. بنابراین، ضروري است 
که در ایران نیز از بهترین مربیان استفاده شود تا بتوان نتایج 

 در رقابت هاي المپیک کسب کرد. مطلوبی
عامل یکی از  ارزیابی صحیحنتایج تحقیق نشان داد  

در عوامل تاثیرگذار بر موفقیت کاروان هاي ورزشی است. 
دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و یادآوري 

درحالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد بود عملکرد 
. ت ارزیابی شونده متمرکز شده استو توسعه و بهبود ظرفی

بنابراین ضروري است تا عملکرد عوامل تیم به ویژه مربیان 
هاي ملی با یک روش ارزیابی مناسب سنجیده شود تا با تیم

شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان، بازخوردهاي الزم در جهت 
توسعه و بهینه سازي عملکرد آنان فراهم شود. با این تفاسیر، 

صحیح نیز می تواند بر موفقیت کاروان ورزشی المپیک ارزیابی 
  کشور موثر باشد.

عامل دیگر شناسایی شده موثر بر موفقیت کاروان هاي 
بود. نتایج تحقیقات  اردوهاي منظمورزشی المپیک 

اهمیت اردوها به حدي است ) همسو می باشد . 1379سجادي(
وزارت  که حضور موثر و مداوم مسوولین کمیته ملی المپیک و

ورزش و جوانان در اردوهاي تیم هاي ملی قبل از بازي هاي 
آسیایی گوانگجو به عنوان یکی از ارکان مهم موفقیت کاروان 
ایران در این بازي ها عنوان می شود و به واقع این مورد موثر 
نیز بوده است. بنابراین کشور ما باید هر چه بیشتر به سمت 

وها  از طریق استفاده از مربیان علمی شدن و بهینه تر کردن ارد
مجرب و افراد متخصص  در سیستم اداره اردوها و توجه به 

 زمان مناسب براي برگزاري اردوها پیش برود.
توجه به رشته هاي پرمدال دیگر عامل تاثیرگذار بر  

موفقیت کاروان هاي ورزشی المپیک کشور بود. با نگاهی بر 
شاهده کرد که برخی رشته هاي ورزشی المپیک می توان م

رشته ها وجود دارند که در آن ها تقسیم مدال به تعداد زیادي 
انجام می گیرد، لذا کشورهایی که در این رشته ها پیشرو 
هستند می توانند به تعداد مدال هاي بسیاري در این رشته ها 
دست یابند. به عنوان نمونه می توان به رشته هاي دو و 

ک اشاره کرد. در رشته دو و میدانی در میدانی، شنا و ژیمناستی
نقره  47طال،  47مدال ( 141دو بخش زنان و مردان مجموعا 

 33مدال ( 99برنز) توزیع می شود، در رشته شنا نیز تعداد  47و 
 18مدال ( 54برنز) و در ژیمناستیک تعداد  33نقره و  33طال، 
ورهایی برنز) توزیع می گردد. بنابراین، کش 18نقره و  18طال، 

که در این سه رشته موفق عمل می کنند می تواند از جایگاه 
 مناسبی در رتبه بندي کشورها و مدال آوري برخوردار شوند.

دیگر عامل تاثیرگذار در موفقیت کاروان هاي ورزشی را  
نتایج تحقیقات  دي  تشکیل می داد.  مدیریت استعدادیابی

)، 2009( 19یلبوري) ؛ ساتیرادو و ش2011و همکاران(  18بوسچر
)  همسو بود. فرایند شناسایی ورزشکاران مستعد 1384قاسمی (

براي شرکت در برنامه هاي سازمان یافته از مهمترین مسائل 
هاي معاصراست قهرمانان ورزشی ویژگی هاي در ورزش

ها می توانند بر دیگران منحصر به فردي دارند که به کمک آن
) نیز اشاره 1394ن و همکاران(برتري یابند. در تحقیقق عسگریا

شده است.  زیربناي روش سیستماتیک ورزش همگانی است. 
در این روش، ساختارهاي ورزش براي فرد ورزشکاري که در 

شود، وضعیت مسیر طبیعی پیشرفت ورزشی، مستعد شناخته می
آورند. روش فوق، یک روش سنتی براي پرورش را فراهم می

در روش  .از کشورها است کشف افراد مستعد در بسیاري
غیرسیستماتیک، از طریق مشاهده میدانی در مسابقات به 
عنوان یک فرد مستعد و داراي توانایی مورد نیاز ورزش در 

شود. از این رو ساختارها و تشکیالت سطح باال شناخته می
ورزشی، براي کمک به رشد افراد مستعد سهم چندانی ندارند. 

ورهاي در حال توسعه و عقب افتاده این روش در بسیاري از کش
در جریان است. به هر حال، می توان با مدیریت استعدادیابی 
عالوه بر صرفه جویی در هزینه هاي ورزشی، احتمال موفقیت 

 ورزشکاران در آینده را دو چندان کرد.
یکی عامل موثر بر موفقیت آموزش ورزشکاران توجه به 

نتایج تحقیقات سجادي کاروان هاي ورزشی در المپیک است. 
در جهان رقابتی امروزه، ) باا این نتیجه همسو می باشد. 1390(

شک یکی از ابزارهاي مهم در ایجاد تحول و بقاي سازمان و بی
ها و هاي مورد نظر، برنامهرسیدن به اهداف و رسالت

                                                                      
18. Bosscher 
19. Sotiriadou  and Shilbury 
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رویکردهاي نوین آموزش است؛ در این میان، آنچه مقولۀ تحول 
کند، عنصر بقاي سازمان را نیز تضمین میبخشد و را حیات می

است. امروزه آموزش به » توسعه منابع انسانی«و » انسان«
ها مطرح هاي توسعه منابع انسانی سازمانعنوان یکی از روش

باشد. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و باتجربه نیاز دارد می
زبده و هاي تا مأموریت خود را به انجام برساند. پرورش انسان

شود، ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع انسانی یاد می
ها براي بقا و پیشرفت ناپذیري است که سازمانضرورت اجتناب

در جهان پرتغییر و تحول امروزي سخت بدان نیازمندند؛ به 
همین دلیل آموزش به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت 

هاي توسعه دوین برنامهمنابع انسانی مطرح بوده و همواره در ت
یا تغییرات سازمانی به عنوان عامل مهم مورد توجه قرار 

. ورزش و دنیاي رقابت هاي ورزشی نیز از این قاعده گیردمی
مستثنا نبوده و مستلزم آموزش ورزشکاران به عنوان رکن اصلی 
منابع انسانی آن است. آموزش می تواند در زمینه ها و حیطه 

گیرد. از تمرینات و آموزش هاي تخصصی  هاي مختلفی انجام
تکنیکی و تاکتیکی گرفته تا آموزش مهارت هاي روانی منجمله 
غلبه بر استرس، توانایی پیش بینی و آنالیز حرکات حریف و ... 
با تمام این تفاسیر، آموزش ورزشکاران باید به دقت صورت 

را گرفته و با آموزش هاي الزم، تمامی قابلیت هاي ورزشکاران 
  در جهت بهبود عملکرد و کسب موفقیت ارتقا بخشید.

مربیان نیز عامل دیگري بود که شناسایی  آموزشتوجه به 
) همسو 2009کی (ی دووتریاــسشد. نتیجه با نتایج تحقیقات 

ریزان ورزشی فتح می باشد. از موارد مهم و مورد توجه برنامه
ت که از سکوهاي بین المللی و افتخار آفرینی در ورزش اس

توانند به آن نایل هاي ملی میگذاري روي تیمطریق سرمایه
هاي ورزشی وظیفه شوند. در این راستا فدراسیون

گذاري و تعیین استراتژي را در رشته مشیگذاري، خطسیاست
هاي ورزشی ورزشی مربوط به خود بر عهده دارند. در فدراسیون

موفقیت سازمان  اي دریکی از منابع انسانی که نقش برجسته
هاي ملی هستند که دارد، مربیان ورزشی، به ویژه مربیان تیم

تواند عملکرد کل فدراسیون را در کوچکترین تصمیم آنها می
 زمینه ورزش قهرمانی تحت تاثیر قرار دهد. 

آخرین عامل تاثیرگذار در موفقیت کاروان هاي ورزشی 
تحقیقات  تشکیل می دهد. نتایج عوامل مدیریتیالمپیک را 

) 1394) ، کوزه چیان و همکاران ( 1388مشتاقیان و همکاران (
 )2010دي بوسچر و همکاران (و  )2014همکاران ( و ، توپچی
در بررسی و تحلیل مسائل ) همسو می باشد. 2004( 20و تارگلر

                                                                      
20. Torgler 

مختلف و موضوعات گوناگون اجتماعی از اصل مدیریت 
غفلت و نادیده گرفتن توان غافل شد و آن را نادیده گرفت. نمی

العلل این موضوع به معنی غافل شدن از ریشه مسائل و علت
در دنیاي رقابتی امروزي در صنعت ورزش، مشکالت است. 

بهترین باشگاه هاي و حتی کشورها را از لحاظ ورزش، باشگاه 
ها و کشورهایی تشکیل می دهد که از مدیران خبره و 

امل مدیریتی به خوبی متخصص استفاده کرده و در آن ها عو
اجرا می شوند؛ لذا براي پیشرفت روز افزون ورزش کشور به 
ویژه موفقیت در رویداد بزرگی همچون المپیک، بایستی عوامل 

 مدیریتی را نیز مد نظر قرار داد.
عوامل بین  رتبه بندي فریدمنبا توجه به نتیجه آزمون  

هاي دگاه نمونهاز دی یکالمپ هاييدر باز یرانا یتموثر بر موفق
 يتوجه به رشته ها«تحقیق تفاوت معناداري وجود دارد.  عامل 

ترین رتبه را پایین» یحصح یابیارز«باالترین رتبه و » پرمدال
در هر رتبه بندي و اولویت بندي اي  .اندبه خود اختصاص داده

طبیعی است که عاملی بر عامل دیگر رجحان داده شود. 
ه خودي خود شاید اهمیت نداشته باشد بنابراین اولویت بندي ب

بلکه این اولویت ها و ترتیب عوامل است که اهمیت دارد. در 
این رتبه بندي، توجه به رشته هاي پرمدال در اولویت اول قرار 
گرفت. باید توجه داشت که در رویدادي همچون المپیک، در 
برخی از رشته ها بیشتر از رشته هاي دیگر توزیع مدال صورت 

پذیرد. این موضوع به خوبی در باال شرح داده شد و اهمیت  می
رشته هایی همچون دو و میدانی، شنا و ژیمناستیک به خوبی 
تشریح شد. همچنین، در رابطه با کشور ایران باید توجه داشت 
که ما به واسطه محدودیت ها و عوامل فرهنگی و دینی حاکم 

ه ویژه این بر جامعه، با محدودیت هایی مواجه هستیم. ب
محدودیت ها در رابطه با زنان بسیار بیشتر وجود دارد. در واقع 
شاید بتوان بیان داشت که در ایران اولویت رشته هاي پر مدال 
بر روي برخی رشته هاي دیگر همچون کشتی، تکواندو و وزنه 
برداري قرار دارد چرا که بیشتري مدال هاي ایران در تمام ادوار 

کاران این رشته ها بوده است. اما با این المپیک حاصل ورزش
حال باید توجه داشت که به طور کلی، توجه به رشته هاي 
پرمدال می تواند استراتژي مناسبی براي کسب تعداد بیشتر 
مدال هاي المپیکی کشور باشد. از طرف دیگر، به نظر می رسد 
که ارزیابی صحیح در رتبه آخر این اولویت بندي قرار گرفته 

و این در حالی است که اهمیت نظارت و ارزیابی بر  است
فرایندها بر کسی پوشیده نیست و بدون آن، عملکرد و وظایف 
مدیریت ناقص می ماند. به هر حال، با توجه به نظر 
متخصصین و خبرگان امر ورزش، این موضوع در رتبه آخر 
اهمیت قرار گرفته است و باید به دیگر عوامل بیشتر از ارزیابی 

 اهمیت داد.
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