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 چکیده
 تمامیاجتماعی است. رواج ورزش در  ـ اقتصادی ۀاز توسع یورزش ملی بخش مهم ۀتوسع که توان اذعان داشتمی

تحلیل اثرگذاری  پژوهش حاضرهدف اصلی  ،روایناز ؛شودوری ملی میها موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهرهبخش

 ۀنامپرسش ی آنهاداده یو ابزار گردآور بوده آمیخته این پژوهش،روش . بودورزش  ۀای و قهرمانی بر توسعورزش حرفه

 تشکیل دادندمدیران ورزش و اساتید مدیریت ورزشی  پژوهش راآماری  ۀجامعباشد. یم ورزش ۀتوسع ۀساختپژوهشگر

نمونه برابر با جامعه در نظر  ،دلیل محدودیت جامعهکه به دیر ارشد ورزشی(م 40متخصص مدیریت ورزشی و  60)حدود 

 ـ کلموگروف از آزمون پژوهشهای آزمون فرضیهمنظور هب نامه دریافت گردید.پرسش 73 ،گرفته شد و درنهایت

. گردیدساختاری استفاده  عادالتسازی مای و مدلزمون فریدمن، آزمون دوجملهای، آنمونهتک تیآزمون ف، واسمیرن

معیار داشتن اماکن و فضاهای کالبدی ورزشی دارای  از آن اولویت بیشتر ،ایدر ورزش حرفه دهد کهمینتایج نشان 

 ۀدر توسع ورزشکاران مستعد نظام استعدادیابی و پرورش ۀتوسع از آن و در ورزش قهرمانیبوده المللی استانداردهای بین

پرورش استعدادها و ورزشکاران درجهت  منظوربهلزوم توجه ویژه به نظام آموزشی کشور  ،اساساینباشد. برمی ورزش

 رسد. نظر میضروری به های ورزشی مناسبایجاد زیرساخت
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 مقدمه
 تمامیاجتماعی ملی است. رواج ورزش در  ـ اقتصادی ۀاز توسع یورزش ملی بخش مهم ۀتوسع

نجر به ارتقای ورزش قهرمانی مشده و وری ملی ها موجب افزايش نشاط اجتماعی و بهرهبخش

د. سرافرازی و افتخار ملی يکی از عوامل گردهای پیروز در سطح جهان میشدن نام ملتزدزبان

ای آوردها و پیامدهای توسعۀ ورزش ملی دايرهدست ،روايناز ؛ستا هامیان ملت آفرين درروحیه

با توجه به  پژوهشگر بنابراين، ؛شودگسترده دارد و موجب رونق اقتصادی و شکوفايی اجتماعی می

 توجه با بود؛ لذا،ورزش در کشور  ۀدنبال بررسی و تبیین عوامل توسعهشده بماهیت متغیرهای مطرح

 تأثیر بخش باشد، اينمی سالم انسانی نیروی تربیت اصلی ساززمینه ورزشی که هایفعالیت ماهیت به

 کیفیت بهبود و ارتقای آن در تواندو می سالمت داشته از برخوردار ایجامعه به دستیابی بر سزايیهب

 ۀجامع نیل برای ایوسیله عنوانبه تواندمی آن فراملی کارکرد به توجه باهمچنین، . باشد زندگی مؤثر

 گردد.  جهان محسوب با متعامل و غربی جنوب آسیای ۀمنطق در اول جايگاه ايران به

ثر ؤعنوان ابزاری بسیار متواند بهيد اين واقعیت است که ورزش میؤشواهد و تجربیات م ،ديگرسویاز

 کار گرفته شودهتوسعه ب مربوط بهجهت تحقق اهداف هزينه درحال ابزاری کمعینو کارآمد و در

 منظورهبرا اجرايی  ۀدبیرکل سازمان ملل متحد يک کمیت (2002سال )در  .(2004سازمان ملل، )

 ،اجرايی ۀهايی مانند ورزش درون سیستم سازمان ملل تشکیل داد. هدف اين کمیتبررسی فعالیت

ويژه در سطح هب ،وط به توسعههای مربتر از ورزش در فعالیتتر و منسجمسیستماتیک ۀترويج استفاد

های ها و سازمانهايی میان دولتتر برای چنین فعالیتآوردن حمايت گستردهوجودهب نیزجامعه و 

 (.2004سازمان ملل، )مربوط به ورزش بود 

که ( 2003) مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 5/58ۀ شمار ۀبا تصويب قطعنام ،راستاايندر

 "عنوان ابزاری برای ترويج و ترغیب به آموزش، سالمت عمومی، توسعه و صلحبه ورزش"تحت عنوان 

نفوذ به  نیز های مرتبط با توسعه در سطح جهانی وزمینه برای ورود ورزش در حوزه ،به تصويب رسید

المللی نظیر . در پی اين اقدام سازمان ملل، حامیان بینگرديدجهانی فراهم  ۀهای توسعاستراتژی

نوان مبنای کار خود تعريف عرا مدنظر قرار دادند و بهآن  3و يونیسف 2، فیفا1المللی المپیکبین ۀکمیت

  .(2010، 4بارنت) نمودند
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4. Burnett 
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ورزش  ۀلفؤتوان اشکال مختلف ورزش را در چهار ممی 1طبق مدل مول ،بندی کلیدر يک تقسیم

 هالفهؤيک از اين م. در هر(2001، 2کن) بندی کردطبقهای همگانی، تعلیم و تربیتی، قهرمانی و حرفه

های ورزشی در ايران چند فعالیتيافتگی در ورزش وجود دارد. هرهای متعددی برای توسعهشاخص

ای که وجود دارد، عدم لهأاما مس؛ شودو پیگیری می شتهلفه وجود داؤچهار ماين يک از در هر

بنابراين،  ؛باشدورزش می ۀورزشی کشور با نگاه توسعهای ها و فعالیتبندی دقیق در برنامهاولويت

در دو بخش  پژوهشال اصلی ؤگیرد، سهايی صورت میورزش چگونه و با چه اولويت ۀکه توسعاين

 .استای و قهرمانی ورزش حرفه

سازی را شتاب ملی و ملت ۀيند توسعادولت سنگاپور با استفاده از کارکرد ورزش، فر ،زمینهايندر

 ؛المللی شهرت نیافته استها و افتخارات ورزشی بینموفقیت ۀواسطه. اگرچه کشور سنگاپور ببخشید

ورزش يک  ،بنابراين اند؛نمودهکشور استفاده  ۀعنوان ابزاری برای توسعرهبران آن از ورزش به اما

ملی را شتاب  ۀکند و توسعکننده است که به انسجام و يکپارچکی اجتماعی کمک میمکانیزم تنظیم

مدار مدنظر قرار های اجتماعی اخالقعنوان ابزاری برای فعالیتد. در اين ايدئولوژی، ورزش بهبخشیم

 یها از سنین کودکی در افراد و اعضاهای ورزشی برخی از ارزشفعالیت ۀواسطهب ،ترتیببدين گیرد؛می

های مورد شرکت در فعالیتاخیر درهای سنجی که در سالگردد. نتايج يک نظرجامعه نهادينه می

معنای ورزش به"دهد که مفهوم نشان می صورت گرفت،ورزشی در سطح ملی در کشور سنگاپور 

وست و مردم سنگاپور مقبولیت يافته است ) سویشدت ازبه "معنای ثروتسالمتی به"و  "سالمتی

های اجتماعی سازمان، يک عامل توسعهعنوان های ورزش بهمنظور از مؤلفه براين،عالوه .(1376بوچر، 

های ها و ورزشکه عبارت است از بازی باشدمیها، ورزش قهرمانی ورزش است که يکی از اين مؤلفه

افراد ماهر  گیرد وبرای رسیدن به اهداف و کسب نتیجه و رتبۀ بهتر انجام می يافته کهرقابتی و سازمان

 ورزش توسعۀ که انددريافته کشورها امروزه،(. 2013 ،3دی بوسچرکنند )و نخبه در آن شرکت می

 مناسب گذرایسیاست و ريزیبرنامه بدون آن غیرمستقیم و مستقیم مزايای از گیریبهره و قهرمانی

 هاراهبرد کالن، اهداف تدوين نیازمند ديگری نظام هر مانند ورزش قهرمانی ،بنابراين ؛باشدمین میسر

 رفتنبیراهه کاری،دوباره هرگونه از بتواند حرکت مسیر از آگاهی ضمن تا عملیاتی است هایبرنامه و

بوسچر و ید ،راستااين. درورزد اجتناب خود اطالعاتی و فیزيکی انسانی، مالی، منابع هدررفت و

ای و موفقیت ورزش قهرمانی و حرفه ۀها از توسعد ملتنشوکه باعث می( عواملی 2006همکاران )

                                                           
1. Mull 
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در سه گروه جای  اين نه رکن که نمودندبندی رکن تقسیم نهدر  را مند گردندالمللی بهرهورزشی بین

هستند، و مالی که ضروری  منابع انسانی ۀاست که دربرگیرند 1گیرند: گروه اول شامل ورودیمی

 ۀکه توسع هستندی يهاها و سیاستاستراتژیدرحقیقت،  که است شامل پذيرش گروه دوم ؛داشبمی

تسهیالت تمرين، مربی، رقابت و مسابقه و تحقیقات  دربرگیرندۀد و نکنورزش قهرمانی را تسهیل می

های مدال ۀوسیلو به بودهورزش قهرمانی  ۀتوسع ۀاست که نتیج 2گروه سوم خروجی باشند؛میعلمی 

دی ) گرددرسیدن به جايگاه ششم تا هشتم مشخص می و ، تعداد ورزشکارانالمپیک و ديگر مسابقات

 (2013بوسچر، 

 "های چینیورزشۀ بررسی توسع"خود با عنوان  ( در پژوهش2013) و همکاران 3ژاگ زمینه،دراين

سنین مهم دانسته و به ۀ های ورزشی در کلیبرای سطوح اجرايی فعالیترا  شدهثیر ساختار طراحیأت

ۀ ای هر ورزش در منطقثیر فرهنگ منطقهأتهمچنین، . ندااشاره نمودهای های پايهورزش ۀاهمیت توسع

داشتن هر ورزش برای پیشرفت نیاز به  ند کهانموده عنوانخود را در پیشرفت آن ورزش زياد دانسته و 

توکلی و همکاران  .(2013، ژاگ و همکارانآموزان همان منطقه دارد )دانشمیان از  ندهکنحمايت

که جايیورزش نشان دادند تا ۀهای اجتماعی در توسعرسانهبر نقش در پژوهش خود مبنینیز ( 2013)

به  مهو آن ایها بر ورزش قهرمانی و حرفهبیشتر تمرکز رسانه شوند،متغیرها به ورزش مربوط می

 سویهای تفريحی و همگانی ازو توجه کافی به ورزش بودهفوتبال  يژهوها بهتعداد محدودی از رشته

 (.2013توکلی، ) شودنمیهای جمعی دريافت رسانه

بدنی و تربیت ۀثر بر توسعؤتعیین عوامل م( در پژوهشی به 1391) همکاران و منظمیبراين، عالوه

انسانی و ، مالی و امکاناتیکه عوامل  گزارش نمودند وند پرداخت ورزش بانوان جمهوری اسالمی ايران

بدنی و ورزش تربیت ۀترتیب اولويت بر توسعبه فرهنگی و اجتماعیو  ساختاری و مديريتی، تخصصی

( 1390غفوری و همکاران ) (.1391منظمی و همکاران، )باشند می ثرؤبانوان جمهوری اسالمی ايران م

عوامل انسانی، فرهنگی،  ،ورزش همگانی ۀتوسعبر ثر ؤم بر تحلیل عواملخود مبنی پژوهشدر نیز 

 ۀها، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، سیاسی، رسانه و بین فردی را از عوامل مهم در توسعزيرساخت

 (.1390، غفوری و همکاران) نداهورزش همگانی دانست

 يک عنوانههم ب و تربیت و ثابت از تعلیم بخشیعنوان ههم ب ورزششده، با توجه به مباحث مطرح

اجتماعی و انسانی را تشکیل  ۀورزش بخشی از توسعهمچنین، باشد. سرگرمی، بخشی از جامعه می

ۀ ثر برای توسعؤبستگی اجتماعی کمک کند و راهی متواند به يکپارچگی، بردباری و هممی و دهدمی

                                                           
1. Input 

2. Output 

3. Zhang  

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=مريم+منظمي
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ای قدرتمند ن جهانی، وسیلهعنوان يک زباهب ورزشبراين، عالوه. باشد اقتصادی ـ فیزيکی و اجتماعی

ها به يکديگر، کردن فرهنگتربرای نزديک از آن توانمیو  بودهاقتصادی و اجتماعی  برای تحول

تواند به اين که کمتر فعالیتی میبه نحوی نمود؛کاستن تضادهای فرهنگی و آموزش مردم استفاده 

های اصلی و ال که شاخصؤاين س هگويی بدر پی پاسخ حاضر پژوهش رو،؛ ازايناهداف دست يابد

 باشد. ای و قهرمانی چیست، میحرفه ورزش در بخش ورزش ۀهای توسعاولويت

 

 پژوهش شناسیروش
از باشد، ای بوده و از نوع مطالعات میدانی میلحاظ هدف توسعهبهکه حاضر  ایآمیختهپژوهش در 

پژوهش ابتدا با مرور مطالعات گذشته و . در اين ه استشد ش کیفی و کمی استفادهترکیب دو رو

ای شناسايی ورزش قهرمانی و حرفه ۀلفؤهای توسعه در ورزش در دو ممصاحبه با خبرگان آگاه، شاخص

های مصاحبهکه ذکر است شايان .(کیفی( ۀها تا حد اشباع پیش رفت )مرحلاين مصاحبهگرديد )

نفر از متخصصان امر ورزش و مديريت  21 توسط پژوهشهای شده جهت بررسی و تدوين شاخصانجام

جهت بعد  ۀو در مرحل انجام گرفتشکل حضوری ها بهمصاحبه ،ابتدايی ۀصورت پذيرفت. در مرحل آن

 تدوين موردنظر ۀنامپرسش ،انتهاارسال گرديد. در هاآن مکتوب به حضور صورتبهبازنگری مجدد 

س از انجام اصالحات نهايی و پ شد ارسال متخصصانحضور به روايی بررسی مجدد و جهت  گشته

های ترين شاخصمهم گشت وهای توسعه در ورزش استخراج فهرستی از شاخصسپس،  گرديد.تأيید 

 .گرديدبندی مدنظر اولويت ۀهای دوگانلفهؤتوسعه از م

 دلیل محدوديتکه به تشکیل دادند مديران ورزش و اساتید مديريت ورزشی پژوهش راآماری  ۀجامع

نامه دريافت گرديد. در نفر پرسش 73از  ،نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و درنهايت ،جامعه

ال ؤس12) هال بودؤس 24ورزش که دارای  ۀارزيابی توسعۀ ساختپژوهشگر ۀناماز پرسش پژوهشاين 

 و در آن (قهرمانی( مربوط به ورزش 13ـ24ال بعدی )ؤس 12و  ای( مربوط به ورزش حرفه1ـ12اول )

 (1) ممخالف کامالا  از آنکمترين امتیاز ) شده است بهرهگويی ارزشی لیکرت برای پاسخ پنجاز طیف 

 هانامهی محتوايی پرسشي. جهت تعیین روا(، استفاده گرديد(5) مموافق کامالا از آنو بیشترين امتیاز 

عمل آمد که پس از خواهی بهنظرژوهش ۀ پنظر در حوزاز اساتید صاحبنفر(  33) از چندين تننیز 

 گیری قابلیت پايايیمنظور اندازهبهبراين، عالوهيید قرار گرفت. أت نامه موردها، پرسشاعمال نظرات آن

اساس . برای اين مقدار براستفاده گرديد 1اس پی اس اسافزار با استفاده از نرم از روش آلفای کرونباخ

                                                           
1. SPSS 
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( =83/0α)ورزش قهرمانی  ۀنامو پرسش( =86/0α) ایورزش حرفه ۀنامپرسشهای حاصل از داده

باشد. از قابلیت پايايی الزم برخوردار می استفادهمورد ۀنامآن است که پرسش ۀدهندباشد که نشانمی

در اين پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی برای بیان 

 ـ های کلموگروفبخش آمار استنباطی از آزمون در و کار رفتبه شناختیجمعیتهای ويژگی

ای جهت بررسی ای و دوجملهنمونهتک تیها، آزمون بودن توزيع دادهطبیعیبررسی ف جهت واسمیرن

و  20 ۀنسخ اس پی اس اسافزار بندی متغیرها در نرممتغیرهای پژوهش، آزمون فريدمن جهت رتبه

 عمل آمد.استفاده به 8/8 ۀنسخ 1لیزرلافزار نرم توسطبررسی ساختاری متغیرهای پژوهش 

 

 هایافته
نفر  نهمرد و  درصد 6/87نفر معادل  64دهنده، فرد پاسخ 73های توصیفی از مجموع براساس يافته

دارای  درصد 3/12مديريت،  ۀبدون سابق درصد 8/8راستا، همینباشند. درزن می درصد 4/12معادل 

 11ـ15 ۀدارای سابق درصد 5/10سال،  10شش تا  ۀدارای سابق درصد 8/15سال،  يک تا پنج ۀسابق

توزيع درصد فراوانی تحصیالت همچنین،  باشند.میسال  16بیش از  ۀدارای سابق درصد 6/52سال و 

ت بررسی دارای مدرک دکتری از افراد تح درصد 5/46های پژوهش گويای اين مطلب است که نمونه

دارای مدرک  درصد 15دکتری و  دانشجوی درصد 22از افراد پزشک،  درصد 5/16، هستند تخصصی

  باشند.میکارشناسی ارشد 

فرضی جهت استفاده يا عدم استفاده از دلیل پیشهای آماری و بهدر اين بخش پیش از انجام آزمون

مورد متغیرهای  ،اساساينف استفاده گرديد. برواسمیرن ـ کولموگروفهای پارامتريک از آزمون آزمون

 مشاهده است. قابل شمارۀ يکاستفاده در اين پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتايج آن در جدول 

 
 هابودن توزیع دادهف جهت نرمالواسمیرن ـ های آزمون کولموگروفآماره ـ1جدول 

 

مورد  االت مربوط به خودؤلفه با سؤم ورزش در ابتدا هر ۀتوسع ۀناميیدی پرسشأت تحلیل عاملیجهت 

 ،ایاالت مربوط به ورزش حرفهؤس يیدیأمبنای نتايج حاصل از تحلیل عاملی ت. برقرار گرفتبررسی 

                                                           
1. LISREL 

 توزیع سطح معناداری  Zآماره  نامهمعیارهای پرسش ردیف

 طبیعی 1/0 225/1 ایورزش حرفه 1

 طبیعیغیر 023/0 495/1 ورزش قهرمانی  2



 61                                                                     ورزش توسعۀ بر قهرمانی و ایحرفه ورزش اثرگذاری تحلیل
 

 

 

دارای بار عاملی مناسب  (66/1) معناداری و عدد( 19/0) ال سوم با بار عاملیؤجز ساالت بهؤتمامی س

  . (شمارۀ دو و جدول شمارۀ يک)شکل  گرددال سوم از مدل فوق حذف میؤس تنهابوده و 

 

 

 ایبخش ورزش حرفهاالت در ؤمدل برآورد ضرایب رگرسیونی استانداراد س ـ1شکل 

 

 
 ایاالت در بخش ورزش حرفهؤداری سامدل برآورد اعداد معن ـ2شکل 
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 ایهای برازش مدل در بخش ورزش حرفهشاخص ـ2جدول 

 تفسیر هامقادیر شاخص های برازندگی مدل مفهومیشاخص

 برازش مطلوب 82/151 کای اسکوآر )کای دو(

 - 54 (df) درجه آزادی

 برازش مطلوب 811/2 به درجه آزادینسبت کای اسکوآر 

 برازش مطلوب 059/0 (RMSEA) ريشه دوم میانگین خطای برآورد

 برازش مطلوب 91/0 (AGFI) شاخص برازش تعديل يافته

 مطلوب برازش نسبتاا 87/0 (GFI) شاخص برازش

 برازش مطلوب 042/0 (RMR) ريشه میانگین مربعات باقیمانده در حالت استاندارد

 برازش مطلوب 025/0 (RMR) میانگین مربعات باقیمانده ريشه

 
 

 ،االت مربوط به ورزش قهرمانیؤيیدی سأاساس نتايج حاصل از تحلیل عاملی تحالی است که براين در

 چهارم با بار عاملیسؤال ، (15/1) و عدد معناداری( 16/0) ال دوم با بار عاملیؤجز ساالت بهؤتمامی س

دارای  (75/1) و عدد معناداری( 23/0) ال نهم با بار عاملیؤو س( -39/1) معناداریو عدد ( -18/0)

 د.نگردمی ال دوم، چهارم و نهم از مدل فوق حذفؤس تنهابار عاملی مناسب بوده و 

 

 
 االت در بخش ورزش قهرمانیؤمدل برآورد ضرایب رگرسیونی استانداراد س ـ3 شکل
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 االت در بخش ورزش قهرمانیؤداری سامدل برآورد اعداد معن ـ4شکل 

 

 های برازش مدل در بخش ورزش قهرمانیشاخص ـ3جدول 

 تفسیر هامقادیر شاخص های برازندگی مدل مفهومیشاخص

 برازش مطلوب 65/149 دو( کای) اسکوآر کای

 - 54 (df) آزادی درجه

 برازش مطلوب 771/2 آزادی درجه به اسکوآر کای نسبت

 برازش مطلوب 052/0 (RMSEA) برآورد خطای میانگین دوم ريشه

 برازش مطلوب 93/0 (AGFI) يافته تعديل برازش شاخص

 برازش مطلوب 91/0 (GFI) برازش شاخص

 استاندارد حالت در باقیمانده مربعات میانگین ريشه

(RMR) 
 برازش مطلوب 038/0

 برازش مطلوب 019/0 (RMR) باقیمانده مربعات میانگین ريشه
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و متعاقب ای نمونهتک تی از آزمون ایورزش حرفه ۀهای توسعها و اولويتآزمون بررسی شاخص جهت

ال مذکور، از اين روش ؤارتباط با س های حاصل درآن آزمون فريدمن استفاده گرديد. براساس يافته

استفاده گرديد؛ های مختلف در بخش پژوهشاالت ابزار ؤهای موجود و سجهت برآورد شرايط شاخص

نامه در ( در اين پژوهش با توجه به امتیازات پرسشاینمونهتک تیعدد مبنا )در آزمون  ،اساساينبر

اساس باشد(. برارزشی می پنج)طیف مورد استفاده در ابزار پژوهش  در نظر گرفته شد ، سههر بخش

های از ديد نمونه( P≤01/0) معناداریدر سطح  ایورزش حرفه ۀعوامل مرتبط با توسع ،هايافته

خصوص نتايج آزمون فريدمن در ،راستااين. در(چهارشمارۀ  )جدولباشد پذيرش میقابل پژوهش

 (P<01/0معنادار بود ) 11آزادی  ۀجو در( 187/186)اسکوار با کای ایورزش حرفه ۀمعیارهای توسع

اولويت بیشتر معیار داشتن اماکن و فضاهای کالبدی ورزشی دارای  ۀدهندنتايج نشانکه اين 

 (.پنجشمارۀ  )جدولباشد می( 67/8ۀ )با میانگین رتبالمللی استانداردهای بین
 

 ایای حاصل از تحلیل ورزش حرفهنمونهتک تیهای آزمون آماره ـ4 جدول

 میانگین معیارها ردیف
انحراف 

 استاندارد
 تی

 ۀدرج

 آزادی

 سطح

 معناداری

1 
جم در نسبودن ساختار، وظايف و تشکیالت مدارا

 ایورزش حرفه
53/4 5/0 09/26 72 001/0 

 001/0 72 57/22 55/0 46/4 ایاستفاده از مديران، مربیان و ورزشکاران حرفه 2

3 
راهبردی  ۀبودن برنامکار مناسب و داراوايجاد ساز

 برای کسب درآمد
36/4 8/0 48/14 72 001/0 

4 
داشتن اماکن و فضاهای کالبدی ورزشی دارای 

 المللیاستانداردهای بین
65/4 53/0 58/26 72 001/0 

5 

های مجهز و دارای شرايط ساختبودن زيردارا

المللی جهت برگزاری مسابقات )سیستم بین

 (غیرهنقل، هتل، فرودگاه و وحمل

08/4 66/0 97/13 72 001/0 

6 
، آسیايی و جهانی در کشوریبهبود رنکینگ 

 های انفرادی و تیمیورزش
8/3 81/0 51/8 72 001/0 

 001/0 72 07/10 72/0 8/3 ای در کشورهای معتبر و حرفهافزايش تعداد تیم 7

8 
ها و انطباق با سويه با رسانهقابلیت ارتباط دو

 ایشرايط رسانه
8/3 83/0 56/8 72 001/0 

9 
حامیان مالی، تولید و داشتن توانايی در جذب 

 های تجاری در بازار رقابت داخلی و خارجیبرنامه
42/4 74/0 36/16 72 001/0 
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 ایای حاصل از تحلیل ورزش حرفهنمونههای آزمون تی تکـ آماره4جدول ادامه 

 میانگین معیارها ردیف
انحراف 

 استاندارد
 تی

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 معناداری

10 
ورزش  ۀنظارتی و ارزيابی در حوز ۀبودن برنامدارا

 ایحرفه
31/4 57/0 56/19 72 001/0 

11 
ها نهاد و اتحاديههای مردمسازمان ۀتوسع

 ایورزش حرفه ۀجهت توسعدر
95/3 87/0 38/9 72 001/0 

 001/0 72 46/19 55/0 27/4 ایافزايش قوانین حمايتی در ورزش حرفه 12

 

 ایحاصل از تحلیل ورزش حرفه های آزمون فریدمنآماره ـ5 جدول

 میانگین رتبه میانگین معیار رتبه

 67/8 65/4 المللیداشتن اماکن و فضاهای کالبدی ورزشی دارای استانداردهای بین 1

 08/8 53/4 ایبودن ساختار، وظايف و تشکیالت مسنجم در ورزش حرفهدارا 2

 82/7 46/4 ایاستفاده از مديران، مربیان و ورزشکاران حرفه 3

4 
های تجاری در بازار رقابت داخلی و داشتن توانايی در جذب اسپانسر، تولید و برنامه

 خارجی
42/4 49/7 

 25/7 36/4 راهبردی برای کسب درآمد ۀبودن برنامکار مناسب و داراوايجاد ساز 5

 97/6 08/4 ایورزش حرفه ۀنظارتی و ارزيابی در حوز ۀبودن برنامدارا 6

 72/6 27/4 ایافزايش قوانین حمايتی در ورزش حرفه 7

8 
المللی جهت برگزاری مسابقات های مجهز و دارای شرايط بینساختبودن زيردارا

 نقل، هتل، فرودگاه و غیره(و)سیستم حمل
08/4 74/5 

 27/5 95/3 ایجهت توسعۀ ورزش حرفهها درنهاد و اتحاديههای مردمتوسعۀ سازمان 9

 75/4 8/3 ایها و انطباق با شرايط رسانهسويه با رسانهقابلیت ارتباط دو 10

 64/4 8/3 های انفرادی و تیمی، آسیايی و جهانی در ورزشبهبود رنکینگ کشوری 11

 6/4 8/3 ای در کشورهای معتبر و حرفهافزايش تعداد تیم 12
 

 

 ،ندموارد هست ورزش قهرمانی کدام ۀهای توسعها و اولويتشاخصال که ؤجهت آزمون اين س ،ادامهدر

عوامل مرتبط با  ،های اين پژوهشاساس يافتهو آزمون فريدمن استفاده گرديد. برای دوجمله از آزمون

شمارۀ  )جدولباشد پذيرش میاز ديد خبرگان قابل( P<01/0) ورزش قهرمانی در سطح معناداری

 اسکواربا کایمعیارهای بخش ورزش قهرمانی  ارتباط بانتايج آزمون فريدمن در  ،راستااين. در(شش

 ۀاولويت بیشتر معیار توسع ۀدهند(. اين نتايج نشانP<01/0معنادار بود ) 11آزادی  ۀجو در( 793/90)

 (.هفتشمارۀ  )جدولباشد می( 09/8) نظام استعداديابی و پرورش ورزشکاران مستعد با میانگین
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 ورزش قهرمانی ۀای در تحلیل توسعنتایج آزمون دوجمله ـ6جدول 

 تعداد طبقه معیارها ردیف
نسبت 

 شدهمشاهده

سطح 

 معناداری

 ≥3m المللیتعداد کسب مدال از رويدادهای جهانی و بین 1

3m> 

2 

71 

3/0 

97/0 
001/0 

 ≥3m نظام استعداديابی و پرورش ورزشکاران مستعد ۀتوسع 2

3m> 

0 

73 

0/0 

1/0 
001/0 

 ≥3m امکانات و تجهیزات ورزشی ۀتوسع 3

3m> 

4 

69 

05/0 

95/0 
001/0 

4 
ورزش  ۀعنوان پايتوجه ويژه به ورزش مدارس به

 قهرمانی
3m≤ 

3m> 

4 

69 

05/0 

95/0 
001/0 

 ≥3m های ورزشیتوسعه و حمايت از باشگاه 5

3m> 

13 

60 

18/0 

82/0 
001/0 

 ≥3m پرورش کمی و کیفی مربیان 6

3m> 

0 

73 

0/0 

1/0 
001/0 

7 
ايجاد هماهنگی و ارتباط میان نهادهای مختلف 

 ورزشی قهرمانی
3m≤ 

3m> 

5 

68 

07/0 

93/0 
001/0 

8 
های کالن برای سازماندهی مسابقات وجود برنامه

 های مختلف ورزشیداخلی در رشته
3m≤ 

3m> 

5 

68 

07/0 

93/0 
001/0 

9 
هايی ورزشمدال و های ورزشی پرتوجه ويژه به رشته

 که امکان کسب مدال بیشتری دارند
3m≤ 

3m> 

22 

51 

3/0 

7/0 
242/0 

10 
مورد روز درايجاد پايگاه اطالعاتی صحیح و به

 ورزشکاران حوزۀ قهرمانی در کشور
3m≤ 

3m> 

14 

59 

19/0 

81/0 
001/0 

 ≥3m افزايش منابع مالی عمدۀ نهادهای ورزش قهرمانی 11

3m> 

14 

59 

19/0 

81/0 
001/0 

 ≥3m های حمايتی از قهرمانان ملیتوسعۀ برنامه 12

3m> 

15 

58 

21/0 

79/0 
001/0 

 

 

 ورزش قهرمانی ۀهای توسعهای آزمون فریدمن حاصل از تحلیل معیارآماره ـ7 جدول

 میانگین رتبه معیار رتبه

 09/8 نظام استعداديابی و پرورش ورزشکاران مستعد ۀتوسع 1

 64/7 ورزش قهرمانی ۀعنوان پايبه توجه ويژه به ورزش مدارس 2

 3/7 نهادهای ورزش قهرمانی ۀافزايش منابع مالی عمد 3

 29/7 پرورش کمی و کیفی مربیان 4

 87/6 های ورزشیتوسعه و حمايت از باشگاه 5

 65/6 المللیتعداد کسب مدال از رويدادهای جهانی و بین 6
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 ورزش قهرمان های توسعۀاز تحلیل معیارهای آزمون فریدمن حاصل ـ آماره7جدول ادامه 

 میانگین رتبه معیار رتبه

7 
های مختلف های کالن برای سازماندهی مسابقات داخلی در رشتهوجود برنامه

 ورزشی
4/6 

 2/6 امکانات و تجهیزات ورزشی ۀتوسع 8

 92/5 ايجاد هماهنگی و ارتباط میان نهادهای مختلف ورزشی قهرمانی 9

 86/5 های حمايتی از قهرمانان ملیبرنامه ۀتوسع 10

11 
هايی که امکان کسب مدال مدال و ورزشهای ورزشی پرتوجه ويژه به رشته

 بیشتری دارند
9/4 

 89/4 قهرمانی در کشور ۀمورد ورزشکاران حوزروز درايجاد پايگاه اطالعاتی صحیح و به 12

 

 گیریبحث و نتیجه
ها و ساختارهای ها، سیستمها و موقعیتآن فرصت ۀواسطهيندی که بافربه مفهوم  ورزش ۀتوسع

ها و يا در حوزه تمامیآن مردم قادر خواهند بود در  از طريقگردد که مناسب و ثمربخش فراهم می

های ورزشی را تا سطوح اجرای فعالیت های تفريحی شرکت کنند وهای خاص ورزشی و يا فعالیتحوزه

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرگذاری  ،رواين؛ ازدهند خود بهبود بخشیده و ارتقانظر و مطلوب مورد

 .ورزش تدوين گرديد ۀای و قهرمانی بر توسعورزش حرفه

د. نتايج آزمون فريدمن بواز ديد خبرگان معنادار  عوامل مرتبط با ورزش قهرمانی، هااساس يافتهبر

اولويت بیشتر معیار  ۀدهندمعنادار بود. اين نتايج نشاننیز  خصوص معیارهای بخش ورزش قهرمانیدر

، منظمی 1390غفوری و همکاران، ) نظام استعداديابی و پرورش ورزشکاران مستعد با میانگین ۀتوسع

غفرانی، ) باشدمیهمسو ( 1387نصیرزاده ) و (1387غفرانی )های با يافتهکه  ( است1391و همکاران، 

 (.1387، نصیر زاده، 1387

های مؤلفه :ند ازهست ورزش در نظر گرفته شده است که عبارت ۀمحورهای مختلفی برای توسع ،امروزه

طرح سیسات و تجهیزات )أت و علم ورزش ،محیط حقوقی ،فرهنگ ،نیروی انسانی، منابع مالی ،ورزش

ترين نظام استعداديابی و پرورش ورزشکاران مستعد مهم ۀبراساس نتايج، توسع(. 1382جامع ورزش، 

 هایشاخص بتوانند تا تالش هستند در بسیاری . دانشمندانباشدمیورزش قهرمانی  ۀعامل در توسع

 ؛(2005و همکاران،  1باتن) شناسايی کنند را مختلف هایورزش در مستعد افراد ۀکنندبینیپیش

                                                           
1. Button 
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ملی  و ایمنطقهمحلی،  سطح سه در استعداد پرورش مراکز اروپايی دارای کشورهای که اغلبطوریهب

 انجام وقفه بدون استعداديابی اروپايی، هایباشگاه بیشتر در که گرددمی مشاهده ،. امروزهباشندمی

 حمايت مالی حامیان مالی و پايه هایرده در مالی و تحقق دولت ۀبودج با يندافر اين ،البته .پذيردمی

 کهجايیازآن کهاين نخستبرسند:  هدف دو به کالن عدب در توانندمختلف می ورزشی هایرشته از

 نوعیايجاد  به منجر ، اين امربیندمی را مالی حامی تجاری عالمت و برند کودکی سنین از ورزشکار

 در تخصیص برای دولتی منابع نبودنکافی دلیلبه کهمورد دوم اين و گرددمی وی در دائمی وفاداری

 استعدادها، هدايت و کشف شناسايی، به کمک برعالوه رده اين در مالی حامی حمايت پايه، ورزش ۀرد

داشت  خواهد همراهبه ورزشی هایرشته طرفداران و ورزشکاران سویاز را اجتماعی حمايت نوعی

 صورتهب کهصورتیدر ورزش و حامیان سرمايه، ۀچرخ است بديهی .(2008و همکاران،  1کالیوپی)

 آن تبعات و شوندمی يکديگر گسترش و رشد موجب باشند، يکديگر با تعامل در اصولی و مثبت

گردد. می کشور ورزش رشد باعث ترمهم همه از و جامعه مختلف هایبخش شدندرگیر موجب

 استعداديابی، تسهیالت کافی، مربیان ،"ورزش استرالیا ۀتوسع"عنوان  با پژوهشی( در 2008کالیوپی )

المللی را عوامل اصلی موفقیت ذکر های بینهای ملی و فرصت شرکت در رقابتساختار رقابت ،مجرب

 ؛(2008،  2هولی هان) کرده است

ۀ ورزش که توسعطوریهب ؛باشدقهرمانی نیازمند شناسايی استعدها می ورزش پايدارۀ توسع رو،ازاين

 ورزش برای مطمئن گردد و پشتیبانیسطوح پايه و پرورشی در مدارس منجر به استعداديابی میدر 

 سطح در بازيکنان برتر عملکرد که است بديهی ،اينبرعالوه .شودمی محسوب قهرمانی کشورها

 به پايه سنین در بازيکنان ۀبالقو هایتوانايی ۀتوسع و رشد استعداد، کشف با تواندمی تنها ایحرفه

 بتوان و کاربرد پیدا خواهد کرد که بوده ورزش موفق ۀزمینزمانی يک جامعه در ،بنابراين ؛برسد تکامل

مشکالت و موانع موجود در امر توسعه را  نیز نیاز ومورد و کنندهتعیین ثرؤم عوامل و هاشاخص

و با تدوين نظام استعدايابی در راه قهرمانی گام برداشت. توجه به ساير عوامل  شناسايی کرد

که همچنان ؛سازدورزش قهرمانی رهنمون می ۀنیز ما را در رسیدن به توسع پژوهشآمده در دستبه

 ؛اندورزش قهرمانی دانسته ۀپیشرفت و توسع ،موفقیتعوامل گوناگونی را دلیل  بیشتر مطالعات،

 ۀزمینبیشتر و پیشرفت در ۀاستعداديابی سبب توسع ۀکنار مقول توجه به ساير عوامل در ،نتیجهدر

 گردد.قهرمانی می

                                                           
1. Kalliopi 

2. Houlihan 
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 پژوهش هایاز ديد نمونه ایورزش حرفه ۀعوامل مرتبط با توسع ،های اين پژوهشاساس يافتهبر

ای ورزش حرفه ۀمعیارهای بخش توسع موردنتايج آزمون فريدمن در ،راستااينباشد. درپذيرش میقابل

فضاهای کالبدی ورزشی دارای داشتن اماکن و  اولويت بیشتر معیار ۀدهنداين نتايج نشان .معنادار بود

 (1382) غفوری هایاز يافتهباشد که با برخی می( 67/8ۀ )المللی با میانگین رتباستانداردهای بین

 .همسويی دارد( 2007گرين، ) (2007) 1گرين و (1382، قنبری) (1392قنبری ) (،1382غفوری، )

و  ورزشی اماکن و تجهیزات چون مختلفی متغیرهای کند کهعنوان می( 1382) غفوری ،همچنین

 همگانی و قهرمانی ورزش ۀتوسع مبحث در مؤثر و کنندهتعیین عوامل عنوانبه متخصص مربیان تعداد

عنوان  باای ( نیز در مقاله2004گرين ) (.1382غفوری، ) دارد اهمیت بدنیتربیت و ورزش ۀزمیندر

عوامل اثرگذار بر ورزش قهرمانی را افزايش کمی و  ،"گذاری در ورزش انگلستانهای سیاستاولويت"

های های علمی و پزشکی، بازیکیفی تسهیالت و امکانات ورزشی، مربیان سطح باال، دسترسی به شیوه

تدارکاتی، نقش مؤسسات آموزشی در پرورش ورزشکاران نخبه، تأسیس مدارس ورزش جوانان، 

 (2007گرين، )دانست ای ش قهرمانی حرفهوقت و تأسیس آکادمی ورزاستخدام مربیان تمام

 ورزشکاران که شهرتی و محبوبیتو  کشورها از زيادی شمار در ورزشی مشارکت ۀفزايند رشد ،امروزه

 تحول و آماتوری ورزش مفهوم شدندگرگون عوامل ترينمهم ازاند نموده کسب برای خود بزرگ

 گرايش ها،حرفه ساير کنار در ایحرفه عنوانبه ورزش نوين باشد.می ایحرفه به ورزش آن تدريجی

 آن گسترش و بودنایحرفه ۀلأمس پیدايش در . عوامل چندیدارد شدنایحرفه سمتبه ایفزاينده

 و بازار به معطوف مدرن اقتصاد همانند مدرن و ایحرفه ورزش ذکر است کهشايان .اندداشته دخالت

 ۀهزين مستقیم پرداخت با ها. آنباشدمیمخاطبان(  يا )تماشاگرانکننده مصرف به معطوف ،نتیجهدر

. بخشندرونق می را تولید ورزشی گروهی، هایرسانه طريق از يا و هابازی تماشای برای بلیط

و  کفش، پوستر ورزشی )پیراهن، یاتتبلیغ محصوالت يعنی ؛بازار اين ایحاشیه تولیدات براين،عالوه

 مدرن ورزش توجه است کهشايان شود.خريداری می کنندگانمصرف اين توسط ( نیزغیره

 سازمان يک در کهنحویبه ؛است شده هاتخصص و هانقش باعث تفکیک بازار براساس شدهسازماندهی

 دارد وجود ند،هست علمی الزم هایپشتوانه واجد که اغلب مختلف هایتخصص اقسام و انواع ورزشی

 .دهدمی ادامه خود حیات ای بهحرفه ورزش پرتو در تنها آماتوری ورزش که دلیل استهمین به و

المللی عام و نتايج نشان داد داشتن اماکن و فضاهای کالبدی ورزشی دارای استانداردهای بین

ورزش  ۀباالترين اولويت توسع ،ایساختار، وظايف و تشکیالت مسنجم در ورزش حرفه برخورداری از

                                                           
1. Green 
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جهت ريزی مناسب درچه فضاهای ورزشی با کیفیت باال و ساختار و برنامههر ،لذا ؛باشدای میحرفه

ها بیشتر و احتمال موفقیت آن شده ورزش وجود داشته باشد، شرايط فعالیت ورزشکاران بهتر یارتقا

 هایفعالیت در شرکت به مردم ۀعالق عدمکه  مشکالت از يکیتوان به میخصوص اينخواهد بود. در

 بدنیتربیت سازمان آمار اشاره کرد. ،باشدمی ورزشی اماکن کمبود ۀواسطبه ورزشی و حرکتی

 ريزی. برنامهاز آن کافی نیست کنندهاستفاده جمعیت برای ورزشی فضاهای که است آن ۀکنندبیان

 احتیاجات با موجود انطباق امکانات در بزرگ قشر اين نیازهای به توجه با بايستمی ورزش برای

 های ورزشیسازمان ،. همچنینگیرد انجام هاآن نیازهایۀ ويژ جديد مقدورات آوردنوجودبه يا و هاآن

فضاها و  ۀتوسع مجهز، هایورزشگاه و ساخت ورزش ثیرأت از دقیق آگاهی و شناخت با بايستمی

 احداث را ورزشی بسیاری هایمجموعه دهند، قرار خود داراولويت هایبرنامه در را ورزشی امکانات

ورزشی  فضاهای ۀتوسع ،حقیقتنمايند. در هدايت ورزش سویبه را شهروندان از زيادی شمار و کنند

 و منجر بهگردد ای میسبب افزايش کارايی و موفقیت و پیشرفت ورزشکاران حرفه و اماکن استاندارد

 شود.ای میورزش حرفه ۀگسترش و توسع

که ها و اهدافی منسجم و مشخص باشد و فعالیت بايستمیتشکیالت ورزشی هر کشور  براين،عالوه

در . همچنین، الزم است از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشد ،حال انجام و پیگیری استدر

ها، ريزی، برنامهاهدافها، های ورزش يک کشور میزان اهمیت فعالیتساختار و سازمان برنامه

ای های ورزشی ملی مسئول موفقیت در سطح قهرمانی و حرفهباشد. سازمان روشن و غیره تشکیالت

اين نتیجه  رو،؛ ازاينتیم های باشگاهی يا ملی در عرصه رقابت می باشنددنبال قهرمانی و به بوده

زی، ريگذاری خاص و برنامهساختار و سرمايه تر،شود که وجود امکانات بیشتر و مناسباستنباط می

افزايش امکانات ورزشی  ،لذا ؛کندبهینه را فراهم می ۀدرصد مشارکت موفقیت و همچنین شرايط استفاد

دنبال ای را بهافزايش مشارکت ورزشکاران در ورزش حرفه ،ريزی مناسبوجود ساختار و برنامه و

 خواهد داشت.

های خاص استعديابی مختص به ورزشگردد با توجه به اهمیت استعديابی، مراکز پیشنهاد می ،انتهادر

شود پیشنهاد می. همچنین، سیس گرددأنظر وزارت ورزش و جوانان در نقاط مختلف کشور تتحت

ثر بر ؤعوامل م درموردنظر ورزش جهت تبادل ۀزمینمسئوالن و نیروی انسانی در ،گردهمايی مديران

ای و رويکرد ورزش قهرمانی، حرفهتوجه به  و ورزش و مشکالت و موانع موجود انجام شود ۀتوسع

تدوين و تبیین نظام  براين،عالوه صورت گیرد.های ورزشی های سازمانريزیصنعت ورزش در برنامه

ها به بخش مدت و با هدف واگذاری کامل باشگاههای میانانداز برنامهداری ورزشی با چشمباشگاه
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شود با نقش نظارتی دولت، امری ضروری تلقی می گری بخش دولتی و صرفااخصوصی بدون تصدی

 تنها مغفول مانده، بلکه همواره اتصال آن به دولت بیشتر شده است.سفانه تاکنون نهأکه مت

 جذب بر آن در که است ورزشی تجارت نوع يک ایحرفهقهرمانی و  ورزشکه عناون گرديد همچنان

 پیروی مالی، های پاداش و تسهیالت تدارک ورزشی، شود. بازاريابی تأکید می ماهر بسیار ورزشکاران

 است. حضور ایحرفهقهرمانی و  های ورزشويژگی از غیره و قانونی، درآمدزايی و حقوقی امور از

 و تعیین مهم بسیار عامل يک ایحرفهقهرمانی و  ورزش در فعال کننده غیرشرکت نوع هر و تماشاگر

از ين رو بحث پیرامون  دارد. ای عمده اثر ورزش تجارت استمرارو  زوال بر مالی است. درآمد کننده

مواردی از اين دست که در ايران به شکل جامع در مورد آن پژوهشی مدون و جامع انجام نشده و 

تواند دريچه ای جديد به روی محققان و مسئولین کشور در خصوص برخی نتايج به دست آمده می

 ای بر توسعه ورزش باز نموده و ارائه طريق و راهکار نمايد. حرفه شاخص ها و اثرات ورزش قهرمانی و
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Abstract 

 

One of the important parts of social-economic development is national sports 

development. Promotion of sports in all field effects on social vitality and national 

efficiency. The aim of this research is “Analysis of professional and championship 

sports effectiveness on sports development.” Methodology of research is mixed 

and research has done by using questionnaire made by researcher. Statistical 

population contains sports manager and masters. We consider population and 

sample as the same because of restriction of population. Finally, we received 

questionnaire from 73 people. We used K-S test, one sample t test, Friedman, 

Binominal test and structural equation modeling to test the research hypothesis. 

Results have shown that in professional sports, availability of sports places with 

international standards and in championship sports, development of talent system 

and talented student education is the most priority of sports development. In this 

regard, special attention to education system of country in order to educate athletes 

and talented person for making suitable sport infrastructure is necessary.   

 

Keyword: Talent Identification, Infrastructure Development, Championship 

Sport, Professional Sport, Sport Development 
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