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Abstract 
The purpose of this study is to identify and prioritize the sustainable development 

indicators of championship and to present a model. This was an applied study and the 

research methodology was a descriptive-survey. The qualitative section of the statistical 

population included the professors and faculty members of the university, and the 

quantitative section of the statistical population included the experts and specialists in the 

field of championship, and also the graduate students of Sport Management at Tehran 

public universities who were master in sustainable development and the sport of 

championship. The sample of research in qualitative section consisted of 12 experts who 

were selected by the snowball method and the interviews continued until the theoretical 

saturation. The sample of research in quantitative section consisted of 121 members who 

were selected through purposive and accessible sampling. For data collection, field 

method including interview and researcher-made questionnaire were used. Its validity was 

confirmed by 11 professors and experts in Sports Management, and its reliability was 

calculated in a pilot study with 30 subjects with Cronbach's alpha greater than 0.7. The 

statistical method of the study was performed using second-order confirmatory factor 

analysis and structural equation modeling. Factor loadings of indicators were used to 

prioritize sustainable development indicators. SPSS21 and PLS softwares were used at the 
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significant level (P > 0.05). The results of the study suggested that “Natural harmonic 

placement of sports heritage” with (0.881) standard coefficient has the highest 

environmental index priority; “Gender equality in the development and advancement of 

championship” and “Ensuring part of racial and ethnic equality in championship sports 

activities” with (0.942) standard coefficient has the highest social and cultural index 

priority; “Marketing in the form of sports marketing rules in championship sports” with 

(0.923) standard coefficient has the highest economic index priority; and “Maintain 

national unity and increase social capital by participating in championship events” with 

(0.945) standard coefficient has the highest political index priority of sustainable 

development in championship. 
 

Keywords: Economic Index, Environmental Index, Political Index, Social Index. 
 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Sport championship has many potentials for the realization of sustainable 

development goals in the third millennium. Such potentials may provide 

incentives for the realization of world peace and comprehensive sustainable 

development for statesmen in every country, so that they make use of sport 

capabilities ever more because it is free of any known violence and conflicts in 

the domestic and international arenas. This study aimed to identify and prioritize 

indices of sustainable development in sport championship and to develop a model. 

Identifying and prioritizing environmental, economic, social, and political indices 

of sustainable development in sport championship also comprised the specific 

objectives in this study. 
 

Materials and Methods: 
The method used in this study was of an eclectic one (qualitative-quantitative). In 

the qualitative part, interviews were conducted with experts to determine the main 

factors and sub-indices. The quantitative part concerned the data collected from 

the researcher-made questionnaire, which was distributed among experts. The 

research questions were answered by using the second order exploratory and 

confirmatory factor analysis and the structural equation modelling (SEM). In 

addition, the SPSS and Smart PLS were used at the (P > =0.05) significance level. 

To prioritize the indices of sustainable development, factor loadings of the indices 

were used. This study was applied in terms of purpose and was descriptive-survey 

in terms of method. The statistical population consisted of those people who are 

experts in the area under study and have a good command of the fundamental of 
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concepts of sustainable development and sport championship. The sample in the 

qualitative part consisted of 12 experts, which were selected by the snowball 

sampling method. The interviews were conducted until saturation was reached. 

The inclusion criteria of experts, based on the opinion of the research team, 

included those who had experience in management or supervision of international 

matches and those professors who wrote at least one book in sport championship. 

The quantitative sample consisted of 120 people, which were selected from among 

experts, professors, and graduate students in Sport Management by the purposeful 

and convenience sampling method. These people were included in the final 

respondent list after they confirmed their familiarity with the concepts of the 

research. 
 

Findings: 
The findings of the qualitative part, which were as a result of the semi-structured 

interviews, were coded completely. Open and axial codings were used to identify 

the indices and items. In the inferential part of the study, first the validity of the 

research variables or items was determined. Then, they were analyzed by the 

confirmatory factor analysis for each dimension. Cross loadings test, which is 

approved by many experts in this area, just like exploratory factor analysis, 

provides a table of factor loadings when they cross load on other variables. Now 

the factor loading of every item and its corresponding variable must be at least 0.1 

greater when it cross load on other variables by default. The table of cross loadings 

for all indices met the conditions, so it can be claimed that every variable index 

was divergent with other variable indices. This indicated that the convergence of 

the theoretical construct and the experimental one in environmental, economic, 

social, and political indices of sustainable development in sport championship was 

confirmed and found desirable by the confirmatory factor analysis.  

According to the results, the indices of climate change, natural environment, life 

diversity, and green facilities management in the environmental dimension, the 

indices of education and culture, communication, involvement, diversity, 

equality, and social heritage in the social dimension, the indices of urban and sport 

heritage, resource management, tourism development, and fair commercial 

activities in the economic dimension, and finally the indices of image and 

reputation enhancement, national solidarity, international relations, and 

governmental involvement in the political dimension were involved in the 
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structure of sustainable development of sport championship. In the case of the 

environmental indices of sustainable development in sport championship, the item 

“Natural harmonic placement of sport heritage”, which had the highest standard 

coefficient (factor loading) (0.881), had the greatest importance. In the social 

dimension, the items “Observance of gender justice for the growth and 

development of sport championship” and “Assurance of gender and ethnic 

equality in sport championship” with the standard coefficient 0.942 was the 

highest priority of the socio-cultural indices. In the economic dimension, the item 

“Marketing according to the sport marketing rules in sport championship” with 

the standard coefficient 0.923 was the higher priority. And in the political 

dimension, the item of Maintaining national solidarity and increasing social 

capital by involvement in sport championship events” with standard coefficient 

0.945 was the higher priority. 
 

Conclusion: 

Sport as a widespread global phenomenon is the key to development. And today, 

sport championship plays an effective role in sustainable development more than 

ever. It can create an important source of income in the long term and also help 

propagate the culture of a country. This necessitates such arrangements as 

planning, exploitation, and management of the indices of sustainable 

development. Planning and management of sport championship events, in which 

the four important indices of sustainable development (environmental, social, 

economic, and political indices) are taken in to account, may meet the needs of 

today’s society and posterity and may also provide a heritage for posterity. 
 

Keywords: Economic Index, Environmental Index, Political Index, Social 

Index. 
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 مقالة پژوهشی 

و   یدر ورزش قهرمان  داری پا ۀتوسع هایشاخص  بندیت یو اولو ییشناسا

 1  مدل ۀارائ
 

،  3ی قهفرخ دوستیعل می ، ابراه*2یفراهان ی جالل دی، مج1یرپیچم انیخسرو اسمنی

 4یجعفر دیسع

 

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران  .1

)نویسندة    رانیدانشگاه تهران، تهران، ا  ،یو علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب دانشیار مدیریت ورزشی،   .2

 مسئول( 

 ران یدانشگاه تهران، تهران، ا  ،یو علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب دانشیار مدیریت ورزشی،   .3

 ران ی دانشگاه تهران، تهران، ا  ،ی و علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده تربدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،   .4
 

 16/07/1399تاریخ پذیرش:                          14/05/1399تاریخ دریافت:  

 چکیده 

  ن یمدل انجام شد. ا   ۀو ارائ  یدر ورزش قهرمان   داریپا   ۀتوسع   هایشاخص  بندیتی و اولو   ییپژوهش حاضر با هدف شناسا 

براساس هدف، کاربرد نظر روش بررس  یپژوهش    یفیپژوهش در بخش ک  یآمار  ۀبود. جامع   یشیمایپ-یفیتوص  ،یو از 

  انیو دانشجو  یورزش قهرمان  ةو متخصصان حوز رشناسانکا ،یدانشگاه بودند و در بخش کمّ یعلمئتیه یو اعضا دیاسات

  یو ورزش قهرمان   دار یپا   ۀ تهران بودند که به موضوع توسع  یدولت  های دانشگاه  یورزش   ت ی ریمد   ۀ رشت  ی لیتکم  التیتحص

انتخاب شدند   برفینفر از خبرگان بودند که به روش گلوله  12 یفیپژوهش در بخش ک ی آمار ۀ اشراف کامل داشتند. نمون

  یرگینفر بودند که به روش نمونه  121نمونه    یاعضا  ی. در بخش کمّافتی ادامه    یبه اشباع نظر  دنرسی   تا  هامصاحبه  و

برا شدند.  انتخاب  دسترس  در  و  م  هایداده  آوریجمع  یهدفمند  روش  از  پرسشنام   یدان یپژوهش  و  مصاحبه    ۀشامل 

  ک ی آن در  ییای کردند و پا دییتأ یورزش تی ری و متخصصان مد دینفر از اسات 11آن را  روایی که شد  استفاده  ساختهمحقق

  لیتحل  ی ریکارگپژوهش با به  ی محاسبه شد. روش آمار  7/0از    شتریکرونباخ ب   یبا آلفا   ی آزمودن   30و با    یمقدمات  ۀمطالع 

  ی از بارها  داریپا   ۀتوسع   هایشاخص  بندیتیاولو   یانجام شد. برا  یمعادالت ساختار  یاب ی دوم و مدل  ۀمرتب  یدییتأ  یعامل

  داری سطح معنا.ال.اس. در  یو اسمارت پ  21  ۀ .اس.اس. نسخیاس.پ  افزارهای از نرم  ن همچنی.  شد  استفاده  ها شاخص  یعامل

(05/0  P  < استفاده شد. نتا )استاندارد برابر    ب یبا ضر   «یورزش  راثیم  یعیطب  کی هارمون   یی»جانما   یۀنشان داد که گو   جی
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در    شرفت یدر توسعه و پ  یتیعدالت جنس  ی»توجه و برقرار  یاههی گو  ،یطیمحستیز  صشاخ  تی اولو  نی باالتر  881/0با  

استاندارد برابر با    بی با ضر  «یورزش قهرمان   های تی در فعال  یو قوم  ینژاد  ی از برابر  بخشی نانیو »اطم  «یورزش قهرمان 

  «یدر ورزش قهرمان   یورزش  یاب ی ن بازار یدر قالب قوان   یاب ی»بازار   یۀگو  ،یو فرهنگ  ی شاخص اجتماع تیاولو   نی باالتر  942/0

 یاجتماع   یۀسرما   ش یو افزا   ی »حفظ وحدت مل  یۀو گو   یشاخص اقتصاد  ت ی اولو  نی باالتر  0/ 923استاندارد برابر با    بی با ضر

با    بی با ضر  «یورزش قهرمان  ی دادهای با مشارکت در رو برابر    ۀتوسع   ی اسی شاخص س  ت ی اولو  نی باالتر  945/0استاندارد 

 بودند.  یقهرمان  رزش در و داریپا
 

 .یاسی شاخص س  ،یطیمح ستیشاخص ز  ،یشاخص اقتصاد  ،یشاخص اجتماعکلیدی:  نواژگا

 

 مقدمه
این سطحی هر در توازن و تعادل از تابعی پایداری   انسان که شودمی آشکار وقتی مفهوم است. 

پویا متعادل وضعیت  و جهان کیفیت وضعیت، این در  .کند فرض را تئوریک مدتبلند و  جهانی، 

 قواعد چون حال  .شود متوازن و اقتصادی متعادل هایفعالیت و جهان منابع با باید انسانی زندگی

 فرایند در انسان و متفکرانۀ هدفدار مداخلۀ نیازمند پایداری است، متفاوت پایدار توسعۀ برای رفتار

 (.2019)زاهدی،  است توسعه

 با ارتباط برقراری در و سیاسی و محیطیزیست اجتماعی، اقتصادی، محیط چهار در پایداری

 اجتماعی نظر از  و ماندگار اقتصادی نظر  از که است پایدار وقتی کند. توسعهیکدیگر معنا پیدا می

نظر و باشد مقبول )زاهدی،   باشد شدهحمایت  و مسئول سیاسی لحاظ از و درست اکولوژیک،  از 

 بلکه  منطقه، یک و کشور  یک در فقطنه ،هاانسان هایآرمان و نیازها برآورندة پایدار، (. توسعۀ  2011

 (. 2019؛ جاللی فراهانی، 2005است )نصیری،  آینده و حال در  و جهان سراسر در مردم تمامی

 ی از سو  ی رهبران جهان  تیحمابا    2000  ۀده  لیاز اوا  ،توسعه  یدر حال ظهور ورزش برا  یهانهیزم

  یدادهای رو یدرپ .  است افتهیها گسترش و دولت  1المللی المپیک ، کمیتۀ بینفا یسازمان ملل متحد، ف

باز  یمهم رقابت  کیالمپ  ی هایمانند  سازمان  یجهان جام  ی هاو  با    یالمللنیب  ۀتوسع  ی اهفوتبال، 

  یدر سطوح مردم   ی اجتماع   ی هااز چالش  ی عیوس  ف یتا به ط کنندیم  یهمکار  ی ردولتیغ   ی هاسازمان

 (. 2015، 2کنند )بارنت یدگیدر سراسر جهان رس 
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سوی توسعۀ پایدار در پیشرفت بهگیری  ها و اندازهطور اصولی، دالیل بسیاری برای طرح شاخصبه

این شاخص دارد.  وجود  دامنهورزش  منابع  ها  از  پایدار  و  منصفانه  استفادة  برای  کلی  تعهدی  از  ای 

اقدامات مؤثر دولتی و تعهدی خاص  برای  تا تعهدی ویژه  اجتماعی است  و  انسانی  برای طبیعی،  تر 

گذاری ها در چرخۀ سیاستکه این شاخص  شود. هدف اولیه این استپذیری نهادی را شامل  مسئولیت

ها، نظارت بر حٌسن اقدامات اجرایی و  سازان در نگریستن دقیق به اهداف کلی و استراتژیبه تصمیم

گذاری ریزی اقدامات آینده در نظام سیاستای برای برنامهارزیابی پیامدها کمک کنند و همچنین پایه

های پایداری مناسب در ورزش ز سوی دیگر، طراحی شاخصگیری کالن ورزش فراهم آورند. او تصمیم

های پیشنهادی،  های بسیاری از شاخصآید؛ زیرا با وجود نمونهشمار میای دشوار به  قهرمانی وظیفه

های  ترین دلیل آن، تفاوتای وجود ندارد. مهمگیرایی و اجماع جهانی در این امر مهم نزد هر جامعه

متمایز ت اولویتوسعهجغرافیایی، سطح  توسعه در هر جامعهیافتگی و  است )رضوی و عظیمی    های 

 است. رواج توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و ملی از مهمی بخش ملی ورزش  توسعۀ(. 2018دالرستاقی، 

 ورزش ارتقای و شودمی ملی وریبهره و اجتماعی نشاط افزایش موجب هاتمامی بخش در ورزش

 ملی افتخار و سرافرازی  .شودمی جهان منجر سطح در  پیروز هایملت  نام زبانزدشدنبه   قهرمانی

 ملی ورزش توسعۀ پیامدهای و رو دستاوردهاازاین هاست؛ملت میان در آفرینعوامل روحیه  از یکی

)پورکیانی می اجتماعی شکوفایی  و اقتصادی رونق موجب و دارد ای گستردهدایره ، حمیدی،  شود 

 (. 2017، گودرزی و خبیری

 و غیرمستقیم مستقیم مزایای از  گیریبهره و قهرمانی ورزش توسعۀ که انددریافته امروزه کشورها

 هر مانند نیز ورزش قهرمانی بنابراین نیست؛ میسر مناسب گذاریسیاست و ریزی برنامه بدون آن،

 از آگاهی  ضمن تا  عملی آتی است های برنامه و ها راهبرد کالن،  اهداف تدوین نیازمند  دیگری نظام

 و فیزیکی انسانی، مالی، هدررفتن منابعبه  و رفتنبیراهه کاری،دوباره هرگونه از بتواند حرکت مسیر

دهد که هیچ اکتشاف علمی  ها نشان می بررسی(.  2009ورزد )مظفری و الهی،   اجتناب خود اطالعاتی

عنوان یک توانمندساز مهم برای دستیابی به اهداف  تواند بهورزش میجامعی دربارة نقشی که جایگاه  

میان کشورها به چشم   انسجام سیاسی جامعی  راستا  این  ندارد و در  ایفا کند، وجود  پایدار  توسعۀ 
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  یورزش  ی هاسازمان(؛ با وجود این، پژوهشگران نشان دادند که  2019،  1)لیندسی و داربی  خوردنمی

های کالن و راهبردی به ارتقای کیفیت زندگی در کرة  ریزیهای درست و برنامهبا تصمیم  توانندیم

به برای سایر صنایع شناخته شوند  زمین کمک کنند و  الگویی  پدیدة ورزش،  به  اقبال جهانی  علت 

مداران و  دهند که سیاستدر بُعد سیاسی نیز شواهد نشان می  (.2018،  2کلوقمکو   ن یبالدو-سارتور)

ریو به بیشترین دستیابی از میراث مثبت سیاسی از    2016های برزیلی در جریان المپیک  دیپلمات

المللی را برای بهبود طریق ورزش قهرمانی پی برده بودند و دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک بین

سیا میاوضاع  دنبال  اقتصادی  و  اجتماعی  مهمسی،  را  رویداد  این  و  و  کردند  کاربردی  راهبرد  ترین 

 (.    2017، 3دانستند )روکا اهرمی استراتژیک برای میراث دیپلماتیک می

 فراوانی منافع دارای میزبانی رویدادهای ورزش قهرمانی گرفتن تنهانه که اند داده نشان هاپژوهش

   رویداد است؛ برگزاری با مشابه منافع و اثرات دارای نیز رویدادها این میزبانی درخواستبلکه   است،

مشابه  اما کم، منافع نیز اندنکرده کسب را  آن اما اند،بوده میزبانی نامزد که شهرهایی عبارت دیگر،به 

 (. 2006، 4)ویتسون و هورن  کرد خواهند کسب را میزبان با شهر

های  های المپیک، برنامهاز طریق برنامۀ مدیریت دانش بازی  المللی المپیککمیتۀ بیناز طرفی  

ارزیابی المپیک و  اثرات بازیهای انجامجهانی همبستگی  از مطالعات  المپیک، نشان داده  شده  های 

را ها در سراسر جهان  است که چگونه با اقدامات بنیادین، شهرهای داوطلب و برگزارکنندگان بازی

بازیحمایت می تا تضمین کند که  پیامدهای محیطکند  داشته ها کمترین  میزبان  برای  را  زیستی 

ها پذیرفته نشده است نیز از بازسازی  باشند. از طرفی جامعۀ محلی شهرهای میزبان که درخواست آن

ست که نهادی  اند. این امر گویای آن اروزرسانی امکانات و تأسیسات ورزشی و شهری بهره جُستهو به

تواند در ترویج توسعۀ پایدار از طریق ورزش قهرمانی در ابعاد  المللی المپیک میهمچون کمیتۀ بین 

  ( بیان کردند که 2019)  5ریک و بوسچر  (.2018المللی المپیک،  )کمیتۀ بینجهانی تأثیرگذار باشد  

اعتبار بینبیشترین تأثیرات اجتماعی شناخته المللی، توسعۀ شدة رویدادهای ورزش قهرمانی شامل 
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دیپلماتیک، احساس خوب برای جامعۀ میزبان و افزایش سطح مشارکت ورزش و اثرات اقتصادی است.  

ای مؤثر و مستقیم دارد یا نه، هنوز در مراحل اولیه  این نظریه که ورزش قهرمانی با این عوامل رابطه

گذارد،  اجتماعی که ورزش قهرمانی بر جوامع می   دمیک دربارة اثرات گستردة است، اما تحقیقات آکا

رویدادهای ورزشی دارای توان بالقوه برای تولید  توان این نکته را نادیده گرفت که  ادامه دارد؛ البته نمی

این   اجتماعی  مهم  مزایای  از  یکی  و  هستند  محلی  جامعۀ  سطح  در  اجتماعی  توجه  درخور  ارزش 

  (.2018، 1)پنگ و وی سونگ ی ورزشی، توسعۀ سرمایۀ اجتماعی استرویدادها

 اقتصادی، توسعۀ بر تواندمی های المپیکبازی مانند بزرگ ورزشی رویدادهای میزبانی بنابراین

 ایجاد گردشگری، رونق خارجی، و گذاری داخلیسرمایه جذب مانند فراوانی اثرات شهری  و اجتماعی

 اجتماعی، تغییرات هدایت مردم، بین در ترویج ورزش و توسعه وکار،کسب هایفرصت و زاییاشتغال

 نام شدنمطرح موجب قهرمانی ورزش (. ارتقای2010،  2باشد )اوزبی  اثرگذار و غیره شهری احیای

میان  در  آفرینروحیه  عوامل از  یکی ملی افتخار و سرافرازی   .شودمی جهان سطح  در  پیروز ملت

 رونق موجب و دارد ایگسترده دایره  ملی ورزش توسعۀ پیامدهای و دستاوردها روازاینهاست؛  ملت

 (.2004، 3)مونی جونگ شودمی  اجتماعی شکوفایی و اقتصادی

 و اندداشته  ایویژه توجه قهرمانی ورزش در موفقیت ارزش  به هادولت گذشته، چهل سال در

 مدنظر غیرورزشی اهداف به دستیابی برای ارزشمند منبعیعنوان  به ورزشی هایموفقیت موارد اغلب

 هایدولت و سابق آمریکا، شوروی متحدة  ایاالت مانند کشورهایی برای کهای گونهبه است؛ گرفته قرار

 که زمانی نیز چین در  .بود ایدئولوژیک برتری نمایش برای ایوسیله ورزش اروپایی، کمونیست

 تأسیس 1949 اکتبر در  چین خلق جمهوری و خوردند شکست هاناسیونالیست برابر   در هاکمونیست

 المللیبین صحنۀ در چین شناسایی ملت و مجدد حضور برای مناسب ابزار یک قهرمانی ورزش شد،

( چاوو-لی شد  و  ورزش2008،  4هانگ- چانگ   و پیچیده ایپدیده به حاضر عصر در قهرمانی (. 

 و فرهنگی اقتصادی سیاسی، ابعاد همۀ بر تواندمی هم آن موفقیت که است شده تبدیل چندبعدی
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 یک عنوانبه  ورزش کشورها از از گیرد؛ البته بسیاری  قرار عوامل این تأثیرتحت هم و باشد تأثیرگذار

جانپور علمداری و شجایی،  ) کنندمی  استفاده خود سیاسی اهداف و مقاصد جهت در مؤثر سیاسی ابزار

2017.)  

( در 2018)  1کس یو گر  نسُا ب متعددی اشاره کرد.    هایتوان به پژوهشبرای پیشینۀ پژوهش می 

 ینشان دادند که شهرها  «کیالمپ  شنهادیپ   سازیشکست؟ اهرم  یبرا   یزیربرنامه »با عنوان    ایمطالعه

م  کیالمپ   یهایباز  ی زبانیم  یشنهادیپ  فر  کنندی تالش  منبع    کیعنوان  به  کیالمپ  ۀمناقص  ندایاز 

-شکل  زم،یالمپ  ،یو شهر  یکار غرور مل  نیاز ا  یفرد ناش  قدرت استفاده کنند. چهار فرصت منحصر به

فراهم   کیالمپ یشنهادیپ  یشهرها یرا برا ییها فرصت ها نیهستند. ا یها و تمرکز جهان شبکه یریگ

  ، یمشارکت ورزش  شیساختار ملت و جامعه، افزا  تی: تقوابند یدست    ریز  یتا به اهداف راهبرد  کنندیم

از    .یرساختیز  ی هاپروژه  قیاز طر  شرفتیپ   وشهر    مرخیو ن  ریتصو  ش یافزا  ، یشغل  ی هافرصت  شیافزا

  یمبتن  یداریپا»با عنوان    یدر پژوهش  (2018)کلوق  مکو    نیبالدو-سارتورمحیطی نیز  منظر زیست 

 ی« ورزش هایدر سازمان شتریب کی اکولو هایوهی: خلق شیطیمحستیز تیریو مد یبر عدالت و برابر

ن آساکنان  ۀ  و هم  نیزم  ةاریدر سالمت نگه داشتن س  توانندی م  یورزش  یهانشان دادند که سازمان

 ۀ عنوان نمونتوانند بهیم  یورزش  یها سازمان  ،عالوه هشرکت کنند. ب  شانیسازمان   یهاوهیش  قیاز طر

 2، مورگان و پارکر اَتول  .ندآیکار  ه  ب  گرید   عیصنا  یهاو رقابت با سازمان  یبرابر  یبرا  یطمحیست یز

ی« ورزش  یجهان  راثیم  ۀبه توسع  یاب یمهم: دست  یورزش  یدادهایرو»با عنوان    ی ( در پژوهش2019)

با مشارکت آشکار    راث،یم  ۀبرنام  یداریپا  شیافزا  یبرا  یعنوان کانونبرابر به  یکه همکار  دادند نشان  

فرسهام در  مد  ی طراح  ندایداران  شده   تیریو  مسکارنهاس،    نر،یوا  را،یویلاُهمچنین    است.  برجسته 

  ها ادداشتی:  راتیثأ و ت   راثیبزرگ، م  ی دادهایرو»با عنوان    خود  ( در پژوهش2019)  3تناو بر  نیننستیب

  یدادهایروۀ  که چرخ  یو اقتصاد  ی اسیس  وضعیتنشان دادند که    «رویدو ژان  وی ر  2016  کیدر المپ

برز در  تغذ  لیبزرگ  است.  ، کند یم   هیرا  رهمچنین    فرسوده  و گراداکبا، گنگ،  در    (2019)  4یس 
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  ی«اقتصاد  ی امدهایپ   تیریمد  یبرا  یشنهادیپ   اریمع  کی:  کیالمپ  داریپا  ۀتوسع »با عنوان    یپژوهش

کند   جادیپروژه ا  تیریمد  یبرا  یاست یس  راتییتغ  تواندی م  کیالمپ  یالمللنیب  ۀتینشان دادند که کم

ا  زبانیم  یکه به شهرها طور که بهیدرحال  ؛کند یمحل کمک م  ۀسع تو  یپوشش بودجه برا  جادیدر 

ت، اما در نقطۀ اس  ها همراه بودهکننده است که در گذشته با آنفلج  یدنبال کاهش بده زمان بههم

:  نیورزش در چ  استیس  ۀتوسع»با عنوان    ی ( پژوهش2019)  1انگیو ل   ونیچن، پروس، هو، کنمقابل،  

« انجام دادند. 2022  یزمستان  کیالمپ  یهایپکن و باز  2008  یتابستان   کیالمپ  یهایاز باز  راثیم

به   یطور جمعبه  کیالمپ  یهایدو دوره باز  ،یاسیاسناد س  لیدادند که با توجه به تحلنشان    هاآن 

ور  ارزش  و  نقش  چ  زشگسترش  وضع  نیدر  باالبردن  همگان  تیو  کرده  یورزش  نظر  کمک  از  اند. 

 ی زیربرنامه  یندهاایو فر  یگذاراستیس  یسازبه آسان  نیدر چ  هایباز  ۀمناقص  ۀدو تجرب  است،یس

  2و بلوم  سی انوالکینکورف، گاز طرفی، اسچول  .ه استمنجر شد   یبزرگ ورزش  های دادیرو  یبرا  راثیم

  دادیرو  ک یو نفوذ    تیری: مدی اجتماع   ی ایو مزا  یتجار  یحفظ بقا»با عنوان    خود  در پژوهش  (2019)

  یاقتصاد  یداریتوانست پا  راتییتغ  ،یبحران اقتصاد  کی  ۀانینشان دادند که در م  ی«اتوسعه-یورزش

اجتماع این رویداد  ه  کلیدرحا  ؛کند  نیرا تضم  دادیرو   ۀ جامع  یو ورزش  یاقتصاد  ،یفرهنگ  ،ی منافع 

  ی ندسیل  از طرفی در بُعد سیاسی،  . کندتامین می  ی مشارکت ی گروه  کردیرو ک ی قیاز طر را هم یمحل

پژوهش9201)  3داربیو   در  عنوان    ی(  توسع»با  اهداف  و  س:  داری پا  ۀ ورزش   یگذاراستیانسجام 

انسجام س«  کجاست؟ از  استفاده  که  دادند  بزرگ به  یگذاراستینشان    ش ینما   ی، مفهوم  ینماعنوان 

 طور به  داریپا  ۀتوسع   یرا برا   2030در ورزش و دستور    داریپا  ۀورزش، اهداف توسع  نیمهم ب  یهای تالق

که حرکت    شودینم  شنهادیتوجه، پ   درخور  هاییدگیچیها و پ چالش  د أییکرده است. در ت  سریعام م

-استیداده شود که انسجام س  صیاست تشخ  ازیرها شود؛ بلکه ن  دی با  یگذاراستیانسجام س  سویبه

است.    یافتنیندست   ادیبه احتمال ز  داریپا  ۀجامع در رابطه با ورزش و اهداف توسع  ای کامل    یگذار

که در    هایی الؤو س  ن یادیبن هاینهیگز  ی بعضکردن توجه به  در معطوف  یگذاراستیمفهوم انسجام س

اولو با  احتماالت هستند  ها تیارتباط  و  شرفت یپ   یبرا  ،و  انسجام س  ژهیارزش  در    یگذاراستیدارد. 
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صورت  هب  توانندیکه م  یساختار  هاییشدت توسط نابرابرهب  توانندیم  داری پا  ۀورزش و اهداف توسع

واضح است که شاید بسیاری    محدود شوند.  ، متفاوت بروز کنند  هاینهیدر سطوح مختلف و زم  ریمتغ

از کشورها و شهرها بسترهای الزم برای میزبانی یک رویداد بزرگ ورزشی را به دالیلی همچون فقدان  

-ینتجربۀ قبلی و تسهیالت الزم نداشته باشند، اما شاید بهترین روش، میزبانی رویدادهای کوچک ب

 (. 2019،  1رویداد هرچند کم کمک کند )لئوپکی و الیس  هایی به میراثالمللی باشد تا با ایجاد ظرفیت

  های تیکه به فعالاست شده   لیتبد یمهم اریبس ۀبه مقول داریپا  ۀ، توسعآنچه ذکر شدبه  توجهبا 

ازد  افتهی. بشر دردهد یوسو مسمت   اینهزمی  هر  در  هادولت   ادیاست که با توجه به کمبود منابع و 

که همواره ذکاوتمندانه    یا توسعه  ،منابع و مصارف ندارد  نیب  یمنطق  ۀرابط   یجز برقرار  یراه  ازهاین

منابع   یکه دارا  کنونی  تیبا توجه به وضع  ،رانای  ما،  کشور.  باشد  هانسل   یتمام  یو برا  ندیرا بب  ندهیآ

  ن ی. در استین اامر مستثن نیاز ا  کند، ی م ی را ط یافتگ یدراز توسعه   فراوان است و راه دور و  یخداداد

انکه  نهمچ  ؛ اشد توسعه ب  یبرا  ید یتواند کلی م  ی جهان  ریفراگ  ة دیپد  کیعنوان  نقش ورزش به  ،راستا

  گذشته  از  ترواضح  و   ترمهم  یامروزه نقش  ،داریپا  ۀر توسعب  رگذاریث أ ت  ی عنوان عاملبه  یورزش قهرمان

و از سوی دیگر    منبع درآمد مهم و درازمدت ک یبه سو از یک  تواندیم  قهرمانی   ورزش. کندبازی می

  ۀمرحلاز    یداتیملزم به درنظرگرفتن تمه  یامر مهم  نیبه چن  دنیفرهنگ هر کشور باشد. رسگر  اشاعه

و   یزریبرنامه.  هستند  داریپا  ۀتوسع  هایکه همان شاخصاست    تی ریو مد  ریبرداتا بهره  یزریبرنامه

قهرمان  یدادهایرو  تیریمد درایگونههب  ی ورزش  توسع  که  مهم  شاخص  چهار  به   دار ی پا  ۀآن 

امروز و فردا    یازهاین  یپاسخگو  تواند یم  ،( توجه شودیاسیو س  یاقتصاد   ،ی اجتماع   ،یطمحیست ی)ز

ی  هااز حوزه  یاریدر بس  یداریناپا   ی هانشانه  ة مشاهدبا    است.  ندگان یآ  یبرا  یراثیم نکهیضمن ا  ؛ باشد

  داریپا  ۀ. توسعکنندیتوجه م  یاصل و هدف عموم  کیعنوان  به  داریپا  ۀتوسعورزش، پژوهشگران به  

  ییو کارا  ستیزط یمحاز  حفاظت    ،ینسلنیب  یمانند برابر  یادغام اصول  یبرادر قلمرو ورزش  را    یفرصت

  ن یا  رسدی. به نظر مکند یفراهم م،  شدندیو متضاد در نظر گرفته م  ریمغا  ن یاز ا  شیکه پ   یاقتصاد

  ی مکمل بافت اجتماع   ءو جز  ینظام اجتماع   ۀنمون  یهااز جنبه  یکی  که  زین  یمهم در ورزش قهرمان امر  

  احساسمختلف    ی هانهاد  نداشتنییکارا   جهیو درنت  ی کاف  ی انسجام و هماهنگنبود  با وجود    ،است
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قابلیت  .شودیم قهرمانی  ورزش  که  معتقدند  پژوهش  این  ظرفیتمجریان  و  برای ها  بسیاری  های 

اهداف توسعۀ پایدار در هزارة سوم دارد. چه بسا این ظرفیت عظیم از منظر صلح جهانی    کردنمحقق 

مردان در هر کشوری فراهم آورد تا از  ترین انگیزه را برای دولتجانبه بزرگو رسیدن به توسعۀ همه

برداری شود؛ زیرا این پدیده در دل خود عاری از هرگونه خشونت  ای به نام ورزش بیشترین بهرهپدیده

ازاینملی و بینهای  شده در عرصهو تضادهای شناخته  رو پژوهشگران در این پژوهش المللی است؛ 

 قهرمانی بودند. های توسعۀ پایدار از طریق ورزش بندی شاخصنبال شناسایی و اولویتدبه
 

 پژوهش روش

کمّی( و در عین حال مکمل یکدیگر است  -روش پژوهش در مطالعۀ حاضر یک روش ترکیبی )کیفی 

نظران به تعیین عوامل اصلی و زیرمعیارها پرداخته شده و  که در بخش کیفی آن با مصاحبه از صاحب

داده  حاصل  آن  کمّی  محققبخش  پرسشنامۀ  از  که  است  طیفهایی  از  پنج  ساختۀ  لیکرت  ارزشی 

به   و خبرگان  کارشناسان، متخصصان  یافتهدست  پاسخگویی  توصیفی )جمعیتآمد.  شناختی(  های 

کارگیری تحلیل عاملی  های پژوهش با بهکنندگان در پژوهش در قالب فراوانی ارائه شد. سؤالشرکت

مدل و  دوم  مرتبۀ  تأییدی  و  پاسخ  اکتشافی  ساختاری  معادالت  نرمیابی  از  و  شد  افزارهای  داده 

بندی استفاده شد. برای اولویت  (P>05/0)داری  سطح معنا   در  2و اسمارت پی.ال.اس.  1اس.پی.اس.اس.

 ها استفاده شد.  های توسعۀ پایدار از بارهای عاملی شاخصشاخص

  دادنانجامپیمایشی بود. در  -این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی

به به ماهیت مسئله و هدف، اطالعات  توجه  با  از مصاحبه و  آن  استفاده  با  میدانی  صورت مطالعات 

پژوهش  -ایپرسشنامه و مطالعات کتابخانه این  آماری  افرادی جامعۀ  اسنادی، گردآوری شده است. 

کامل به مفاهیم    نظر بودند و اشرافاین پژوهش صاحب  شدةهای مطالعهاند که در حوزهتشکیل داده

نفر از خبرگان    12آماری پژوهش در بخش کیفی،    بنیادی توسعۀ پایدار و ورزش قهرمانی داشتند. نمونۀ

ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. معیار  برفی انتخاب شدند و مصاحبهبودند که به روش گلوله

د که در کمیتۀ ملی المپیک دارای  انتخاب خبرگان بنا بر صالحدید تیم پژوهش از میان افرادی بو

 
1. SPSS 

2. Smart PLS   
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رقابت یا سرپرستی  بینسابقۀ مدیریتی  اساتیدی که در حوزة ورزش های  و همچنین  بودند  المللی 

نفر بود که    121قهرمانی دارای تألیف حداقل یک کتاب بودند. در بخش کمّی، نمونۀ پژوهش شامل  

اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیالت   گیری هدفمند و دردسترس از میان کارشناسان وبه روش نمونه

نمونه افراد  انتخاب شدند.  مفاهیم    تکمیلی حوزة مدیریت ورزشی  با  آشنایی  به  اذعان  از  بعد  صرفاً 

-بنیادی پژوهش حاضر )توسعۀ پایدار، ابعاد و اهداف آن و ورزش قهرمانی( در فهرست نهایی پاسخ

 دهندگان جای گرفتند. 
 

 نتایج

درصد را   33/60نفر نمونۀ پژوهش،    121های بخش توصیفی مربوط به جنسیت نشان داد از  یافته

ها دارای تحصیالت در مقطع درصد از نمونه   16درصد را زنان تشکیل دادند. همچنین    67/39مردان و  

 درصد دارای مدرک دکتری بودند.  9/26ارشد و درصد دارای مدرک کارشناسی 1/57کارشناسی، 

صورت کامل کدگذاری ساختاریافته بود، بهبخش کیفی پژوهش که حاصل مصاحبۀ نیمه  های یافته

های پژوهش شناسایی شدند. نتایج نشان داد  ها و گویهشد و در قالب کدگذاری باز و محوری، شاخص

تغییراتشاخص محیط  و  آب  های  مدیریت  تنوع  و  طبیعی  زیستهوایی،  و    و   امکانات  سبز  زیستی 

محیطی توسعۀ پایدار در ورزش قهرمانی را شکل دادند  گویه ساختار بُعد زیست  10الب  تأسیسات در ق 

شاخص دو(.  شمارة  فرهنگهای  )جدول  و  مشارکت،  آموزش  و  میراث   تنوع  ،ارتباطات  و  برابری  و 

قالب   در  دادند   11اجتماعی  را شکل  قهرمانی  ورزش  در  پایدار  توسعۀ  اجتماعی  بُعد  ساختار  گویه 

  تیفعالتوسعۀ گردشگری و     ی، مدیریت منابع، و ورزش  یشهر   راثیم های  شمارة سه(. شاخص)جدول  

گویه ساختار بُعد اقتصادی توسعۀ پایدار در ورزش قهرمانی را شکل دادند    20در قالب    منصفانه  یتجار

و انسجام    یهمبستگ  ،و شهرت  هوجه  یارتقاهای  )جدول شمارة چهار(. در بُعد سیاسی نیز شاخص

ارتباطات بینیمل پایدار در ورزش    مشارکت دولت  جلب المللی و  ،  نُه گویه ساختار توسعۀ  در قالب 

 قهرمانی را ترسیم کردند. 

ها با سایر  های یک متغیر یا همان گویهدر بخش استنباطی پژوهش ابتدا به بررسی روایی شاخص

بهشاخص پرداخته شد. سپس  دیگر  متغیرهای  منظهای  از  بُعد  تأییدی  تفکیک هر  عاملی  تحلیل  ر 

نظر در این بررسی شد. از سوی دیگر، آزمون بارهای عرضی که مدنظر بسیاری از پژوهشگران صاحب 
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از    3و یا رینگل  2، هایر 1حوزه مثل چین  است، درواقع درست مانند تحلیل عاملی اکتشافی، جدولی 

به متغیرهای مختلف متصل میبارهای عاملی هر سؤال زمانی . اکنون بار  شودشود، محاسبه میکه 

از زمانی از بار عاملی آن سؤال  صورت فرضی به که بهعاملی هر سؤال با متغیر متناظر خویش باید 

 بیشتر باشد )جدول شمارة یک(.  1/0حداقل  شود، متغیرهای دیگر متصل می
 

 روایی متقاطع بارهای عرضی -1 جدول
Table 1- Cross-Validation of Transverse Loads (Cross Loadings) 

 گویه

Item 

 اجتماعی 

Social 

 اقتصادی 

Econo

mic 

 زیست 

 محیطی 

Environm

ental 

 سیاسی 

Politi

cal 

 گویه

Item 

 اجتماعی 

Social 

 اقتصادی 

Econo

mic 

 زیست

 محیطی

Environmen

tal 

 سیاسی

Politi

cal 

Aq01 0.356 0.404 0.549 0.272 Cq01 0.539 0.649 0.515 0.518 

Aq02 0.290 0.376 0.473 0.328 Cq02 0.609 0.722 0.567 0.594 

Aq03 0.443 0.507 0.638 0.461 Cq03 0.583 0.739 0.595 0.497 

Aq04 0.269 0.338 0.474 0.189 Cq04 0.611 0.719 0.562 0.604 

Aq05 0.616 0.517 0.786 0.466 Cq05 0.653 0.782 0.552 0.635 

Aq06 0.506 0.617 0.786 0.376 Cq06 0.433 0.764 0.609 0.411 

Aq07 0.580 0.682 0.828 0.444 Cq07 0.480 0.716 0.481 0.509 

Aq08 0.602 0.684 0.828 0.434 Cq08 0.436 0.743 0.615 0.346 

Aq09 0.557 0.629 0.816 0.326 Cq09 0.416 0.764 0.602 0.404 

Aq10 0.689 0.650 0.792 0.517 Cq10 0.439 0.722 0.619 0.387 

Bq01 0.728 0.537 0.598 0.511 Cq11 0.463 0.720 0.605 0.393 

Bq02 0.689 0.493 0.482 0.534 Cq12 0.463 0.730 0.612 0.347 

Bq03 0.651 0.487 0.446 0.489 Cq13 0.436 0.781 0.638 0.395 

Bq04 0.734 0.559 0.652 0.553 Cq14 0.455 0.773 0.647 0.395 

Bq05 0.661 0.554 0.538 0.376 Cq15 0.598 0.841 0.651 0.525 

Bq06 0.660 0.519 0.535 0.458 Cq16 0.627 0.759 0.559 0.623 

Bq07 0.793 0.502 0.431 0.680 Cq17 0.545 0.665 0.503 0.506 

 
1. Chin 

2. Hair 

3. Ringle 
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Bq08 0.795 0.459 0.436 0.689 Cq18 0.545 0.618 0.471 0.427 

Bq09 0.785 0.537 0.477 0.615 Cq19 0.432 0.596 0.385 0.369 

Bq10 0.718 0.473 0.413 0.601 Cq20 0.582 0.795 0.315 0.626 

Bq11 0.691 0.590 0.537 0.434 Dq01 0.536 0.414 0.305 0.717 
     

Dq02 0.653 0.595 0.466 0.822 

     
Dq03 0.664 0.642 0.520 0.841 

     
Dq04 0.676 0.596 0.495 0.862 

     
Dq05 0.656 0.539 0.380 0.780 

     
Dq06 0.623 0.519 0.325 0.798 

     
Dq07 0.544 0.541 0.384 0.715 

     
Dq08 0.652 0.623 0.500 0.830 

     
Dq09 0.644 0.600 0.512 0.750 

 

های  توان ادعا کرد که شاخصها شرط را برقرار دارد و میجدول بارهای عرضی برای تمامی شاخص

 های متغیر دیگر واگرایی دارد. هر متغیر از شاخص

محیطی توسعۀ پایدار در ورزش قهرمانی از آزمون تحلیل زیست های بُعد  برای شناسایی شاخص

 عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة دو آمده است.
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 محیطی( شاخص زیستهای مربوط به نتایج تحلیل عاملی تأییدی )بررسی روایی و پایایی گویه -2جدول  
Table 2 - Results of Confirmatory Factor Analysis (Validity and Reliability of Items 

Related to the Environmental Index) 

 
1. Factor Load 

2. Average Variance Extracted (AVE) 

3. Cronbachs Alpha 

4. Composite Reliability (CR) 
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)
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1  
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4
 

 ز 

ی
ت محیط

زیـس
 

( E
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v
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d
ex
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تغییرات آب 

 و هوایی

کاهش ردپای کربن و جلوگیری از انتشار گازهای  

ای از طریق مدیریت بهینه مصرف و استفاده از گلخانه

 های تجدیدپذیرسوخت

0.836 

0.649 0.742 0.787 
بیشترین استفاده از فضاهای ورزشی موجود  

زیست در توسعۀ  محیط)چندمنظوره( برای کاهش بار 

محل )تخریب و اشغال اراضی طبیعی بیشتر در بلند 

مدت مساوی است با افزایش تغییرات اقلیمی و آب و  

 هوایی( 

0.774 

زیست محیط

طبیعی و  

 تنوع زیستی 

جانمایی هارمونیک طبیعی میراث ورزشی )استفادة 

های طبیعی موجود برای شده از محیطکارشناسی 

رانی، اسکی، دوچرخۀ کوهستان و هایی مثل قایقورزش

هایی که غیره و همچنین ساخت اماکن ورزشی در محیط

زیست طبیعی را  کمترین نیاز ممکن به تخریب محیط

 بخواهد(

0.881 

0.684 0.711 0.812 

بوم سبز )توسعه و ایجاد کمربند سبز  توسعۀ شبکۀ زیست

میزبان رویدادهای  طبیعی برای اماکن ورزشی و شهر 

 ورزش قهرمانی(

0.770 

وسازهای  محیطی زیاد برای ساختتضمین عملکرد زیست

 ورزشی دائمی جدید 
0.582 0.736 0.915 0.933 
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های  عنوان شاخصها بهاست، تمامی گویه 5/0ها بیشتر از با توجه به اینکه بار عاملی تمامی گویه

شدهزیست  شناسایی  قهرمانی  ورزش  در  پایدار  توسعۀ  هستند.  اندمحیطی  اعتبار  دارای  برای  و 

بندی  نتایج اولویت  .ها استفاده شدمحیطی از بارهای عاملی گویههای شاخص زیستگویه  بندیاولویت 

 یکهارمون  ییجانمادهندگان، گویۀ »محیطی توسعۀ پایدار نشان داد که از نظر پاسخشاخص زیست 

مثل    هاییورزش  یموجود برا  یعیطب  هاییطشده از محیکارشناس  ة)استفاد  یورزش  یراثم  یعیطب

  یازن  ینکه کمتر  هایییطدر مح  ی و ساخت اماکن ورزش  غیرهکوهستان و    ۀدوچرخ  ی،اسک  رانی،یققا

تخر به  بخواهد(  یعیطبیست ز  یطمح  یبممکن  عاملی(  را  )بار  استاندارد  با ضریب  ، گویۀ  881/0«، 

تأسیسات ورزش قهرمانی« با ضریب استاندارد  »توجه به مدیریت مصرف آب در نگهداری از اماکن و  

و گویۀ »توجه به مدیریت مصرف انرژی در نگهداری اماکن و تأسیسات ورزش قهرمانی« با    875/0

 اول تا سوم برخوردار بودند.  هایترتیب از اولویت ، به869/0ضریب استاندارد 

انی از آزمون تحلیل عاملی  های بُعد اجتماعی توسعۀ پایدار در ورزش قهرمبرای شناسایی شاخص

 تأییدی استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة سه آمده است. 

 

 

 

 

مدیریت سبز  

امکانات و 

 سیساتأت

پذیر و پاک در تأمین سوخت  های تجدیداستفاده از انرژی

 تأسیسات و اماکن ورزشی
0.830 

به مدیریت مصرف آب در نگهداری اماکن و  توجه 

 تأسیسات ورزش قهرمانی
0.875 

توجه به مدیریت مصرف انرژی در نگهداری اماکن و  

 تأسیسات ورزش قهرمانی
0.869 

توجه به مدیریت پسماند در نگهداری اماکن و تأسیسات 

 ورزش قهرمانی
0.865 

کارکنان و سازی توجه به آموزش و فرهنگ

کنندگان در شاخص مدیریت سبز نگهداری  استفاده 

 اماکن و تأسیسات ورزش قهرمانی 

0.807 
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 های مربوط به شاخص اجتماعی( نتایج تحلیل عاملی تأییدی )بررسی روایی و پایایی گویه -3جدول 

Table 3- Results of Confirmatory Factor Analysis (Validity and Reliability of 

Items Related to Social Index   (  

 

های  عنوان شاخصها بهاست، تمامی گویه 5/0ها بیشتر از با توجه به اینکه بار عاملی تمامی گویه

بندی و دارای اعتبار هستند. برای اولویت  انداجتماعی توسعۀ پایدار در ورزش قهرمانی شناسایی شده
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آموزش و 

 فرهنگ 

های پایداری( از طریق آموزش و  ها )ارزشانتقال ارزش

ها و رویدادهای ورزش فعالیتانتشار اطالعات از طریق 

 قهرمانی

0.766 

0.631 0.804 0.872 

های متنوع از طریق برگزاری یا میزبانی آشنایی با فرهنگ 

 رویدادهای ورزش قهرمانی
0.850 

 
تبادل فرهنگی کشورها و اقوام و نژادهای گوناگون 

 های ورزش قهرمانی کننده در حاشیۀ همۀ فعالیتشرکت
0.768 

 
های ترویج فرهنگ مصرف مسئوالنه منابع در همۀ فعالیت

 ورزش قهرمانی
0.790 

ارتباطات و 

 مشارکت

زیست )ارائه های حافظ محیطمشارکت و همکاری با شرکت

 زیست( دار محیطخدمات و تولید محصوالت دوست
0.898 

0.807 0.761 0.893 
زیستی برای اشاعۀ نهاد محیطهای مردممشارکت با سازمان

 های پایداری در ورزش قهرمانیبرنامه
0.898 

تنوع و  

 برابری

توجه و برقراری عدالت جنسیتی در توسعه و پیشرفت در  

 ورزش قهرمانی
0.942 

0.887 0.873 0.940 
های  بخشی از برابری نژادی و قومی در فعالیتاطمینان

 ورزش قهرمانی
0.942 

 

میراث  

 اجتماعی 

های ورزش توانمندسازی و توسعۀ نقش زنان در فعالیت

 قهرمانی
0.873 

 0.866 تقویت و ارتقای نقش جوانان در ورزش قهرمانی  0.869 0.772 0.690

 
بخشی برای جامعۀ بومی )مفاهیم پایداری و ورزش( الهام

 قبل، حین و پس از برگزاری رویدادهای ورزش قهرمانی 
0.747 
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بندی شاخص اجتماعی  اولویتها استفاده شد. نتایج  های شاخص اجتماعی از بارهای عاملی گویهگویه

پاسخ نظر  از  داد که  نشان  پایدار  گویهتوسعۀ  در   هایدهندگان،  عدالت جنسیتی  برقراری  و  »توجه 

»اطمینان و  قهرمانی«  پیشرفت در ورزش  و  فعالیتتوسعه  در  قومی  و  نژادی  برابری  از  های  بخشی 

های  »مشارکت و همکاری با شرکت  های، گویه942/0ورزش قهرمانی« با ضریب استاندارد )بار عاملی(  

-زیست(« و »مشارکت با سازماندار محیطزیست )ارائۀ خدمات و تولید محصوالت دوستحافظ محیط

های پایداری در ورزش قهرمانی« با ضریب استاندارد  زیستی برای اشاعۀ برنامهنهاد محیطهای مردم

های ورزش قهرمانی« با ضریب استاندارد تو گویۀ »توانمندسازی و توسعۀ نقش زنان در فعالی  898/0

 اول تا سوم برخوردار بودند. هایترتیب از اولویت ، به873/0

های بُعد اقتصادی توسعۀ پایدار در ورزش قهرمانی از آزمون تحلیل عاملی  برای شناسایی شاخص

 تأییدی استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة چهار آمده است. 

 های مربوط به شاخص اقتصادی( نتایج تحلیل عاملی تأییدی )بررسی روایی و پایایی گویه -4جدول 

Table 4- Results of Confirmatory Factor Analysis (Validity and Reliability of 

Items Related to Economic Index) 
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میراث  

شهری و  

 ورزشی 

 0.713 طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز برای ورزش قهرمانی 

0.612 0.894 0.917 

توسعه و بهبود کیفیت اماکن ورزشی موجود برای میزبانی  

 رویدادهای ورزش قهرمانی
0.800 

نقل عمومی )مترو و  وهای حمل توسعۀ زیرساخت

 های شهری( در مجاورت اماکن ورزشیاتوبوس
0.811 

 0.787 های عمومی در کنار اماکن ورزشی احداث پارکینگ 

های هتل و اماکن گردشگری در ارتقا و بهبود زیرساخت

 شهرهای میزبان ورزش قهرمانی
0.861 

های شبکه فاضالب و تصفیه آب در زیرساختارتقا و بهبود 

 شهرهای میزبان ورزش قهرمانی
0.747 
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توسعه و بهبود کیفیت مراکز خرید و تفریحی در شهرهای  

 میزبان ورزش قهرمانی 
0.749 

مدیریت 

 منابع

های  مدیریت و کاهش زباله و پسماند در تمامی فعالیت

 ورزش قهرمانی
0.860 

0.717 0.944 0.953 

مدیریت منابع غذایی )کاهش دورریز غذایی با پیشنهاد 

های ورزش  کنندگان( در تمامی فعالیتانتخابی برای مصرف

 قهرمانی

0.856 

بندی مصرفی در ورزش مدیریت بازیافت و کاهش مواد بسته

 قهرمانی
0.829 

 0.815 قهرمانیپذیر در ورزش ترویج استفاده از منابع تجدید

شده و  مدیریت آب )استفاده از آب باران و آب تصفیه

شیرآالت کاهندة مصرف آب و توجه به کاهش مصارف  

 غیرضروری( در رویدادهای ورزش قهرمانی 

0.844 

مدیریت مصرف انرژی با استفاده از وسایل روشنایی کم 

 مصرف و غیره در اماکن ورزش قهرمانی 
0.886 

گیری مطلوب از نور آفتاب در  مدیریت مصرف انرژی با بهره 

 همۀ اماکن ورزش قهرمانی
0867 

طراحی و معماری مناسب با اقلیم برای کاستن از انرژی  

ها در همۀ اماکن مصرفی وسایل گرمازا و سرمازا و تهویه

 ورزش قهرمانی

0.816 

توسعه  

 گردشگری 

خدمات گردشگری بومی جوامع  ارتقای کیفیت و توسعۀ 

 میزبان رویدادهای ورزش قهرمانی 
0.884 

0.767 0.848 0.908 
های گردشگری و ورزشی برای بازدید  توجه به ایجاد جاذبه

 مجدد و ترویج آن
0.902 

ریزی درست سفر برای گردشگران ورزشی مدیریت و برنامه

 رویدادهای ورزش قهرمانی
0.839 

فعالیت   

تجاری  

 منصفانه

 0.923 بازاریابی در قالب قوانین بازاریابی ورزشی در ورزش قهرمانی

0.819 0.780 0.900 
 0.886 مقابله با بازاریابی کمین در ورزش قهرمانی 

 

های  عنوان شاخصها بهاست، تمامی گویه 5/0ها بیشتر از با توجه به اینکه بار عاملی تمامی گویه

بندی  نتایج اولویت و دارای اعتبار هستند. اند اقتصادی توسعۀ پایدار در ورزش قهرمانی شناسایی شده
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دهندگان گویۀ »بازاریابی در قالب قوانین اقتصادی توسعۀ پایدار نشان داد که از نظر پاسخ  هایشاخص

گویۀ »توجه به ایجاد   ،923/0بازاریابی ورزشی در ورزش قهرمانی« با ضریب استاندارد )بار عاملی(  

و گویۀ    902/0های گردشگری و ورزشی برای بازدید مجدد و ترویج آن« با ضریب استاندارد  جاذبه

اول  هایترتیب از اولویت به ،886/0»مقابله با بازاریابی کمین در ورزش قهرمانی« با ضریب استاندارد 

 تا سوم برخوردار بودند.

عۀ پایدار در ورزش قهرمانی از آزمون تحلیل عاملی تأییدی  های سیاسی توسبرای شناسایی شاخص

 استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة پنج آمده است. 
 

 های مربوط به شاخص سیاسی( نتایج تحلیل عاملی تأییدی )بررسی روایی و پایایی گویه -5جدول 
Table 5 - Results of Confirmatory Factor Analysis (Checking the Validity and 

Reliability of Items Related to the Political Index) 

ُبعد
 (D

im
en

sio
n

)
 

 شاخص 

(Index) 

 گویه 

(Item)  ی
امل

رع
با

 

 

س  
یان

وار
ط 

وس
مت

ص 
اخ

ش

شد 
ج 

خرا
ست

ا
اخ  

ونب
کر

ی 
لفا

آ
 

 

ی
یای

پا
 

ی
یب

رک
ت

 

 

ی
سیاس

 
(P

o
litical In

d
ex

)
 

ارتقای  

وجه و  

 شهرت

 0.918 0.823 0.849 0.910 عنوان ابزاری برای قدرت نرمقهرمانی بهاستفاده از ورزش 

افزایش شهرت کشور یا شهر میزبان در ابعاد ملی و  

 المللی بین
0.933 

0.890 0.877 0.942 
همبستگی و  

 انسجام ملی 

افزایش و ارتقای غرور و همبستگی اجتماعی با برگزاری یا 

 قهرمانی شرکت در رویدادهای ورزش 
0.942 

حفظ وحدت ملی و افزایش سرمایۀ اجتماعی با مشارکت در 

 رویدادهای ورزش قهرمانی
0.945 

ارتباطات 

 المللی بین

روز بودن و تسلط به زبان انگلیسی از طریق برگزاری یا به

 شرکت در رویدادهای ورزش قهرمانی 
0.849 

 0.898 المللی ورزشی مؤثر های بینکسب کرسی 0.883 0.799 0.715

های کلی حاکمیتی در ورزش آگاهی و التزام به سیاست

 کشور
0.787 

-جلب

مشارکت 

 دولت

  های مختلف برای دریافت میزبانیجلب حمایت سازمان

 المللیرویدادهای ورزشی بین
0.918 

0.824 0.787 0.904 

 0.898 قهرمانیتأمین پایدار منابع مالی برای ورزش 
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عاملی تمامی گویه بار  اینکه  به  از  با توجه  بیشتر  های  عنوان شاخصها بهاست، تمامی گویه  5/0ها 

بندی  و دارای اعتبار هستند. نتایج اولویت  اند سیاسی توسعۀ پایدار در ورزش قهرمانی شناسایی شده

پاسخشاخص از نظر  داد که  پایدار نشان  دهندگان، گویۀ »حفظ وحدت ملی و  های سیاسی توسعۀ 

افزایش سرمایۀ اجتماعی با مشارکت در رویدادهای ورزش قهرمانی« با ضریب استاندارد )بار عاملی(  

، گویۀ »افزایش و ارتقای غرور و همبستگی اجتماعی با برگزاری یا شرکت در رویدادهای ورزش  945/0

ابعاد ملی و  و گویۀ »افزایش    942/0قهرمانی« با ضریب استاندارد   شهرت کشور یا شهر میزبان در 

 اول تا سوم برخوردار بودند. هایرتیب از اولویت ت، به933/0المللی« با ضریب استاندارد  بین
 

 های توسعة پایدار در ورزش قهرمانی در حالت تخمین ضرایب استاندارد مدل شاخص  -1شکل 
Figure 1- Model of Sustainable Development Indicators in Championship Sports in 

the Case of Standard Coefficient Estimation 
 



 57                                                        ...داریپا ةتوسع یهاشاخص یبندت یو اولو ییشناسا: یفراهان یجالل

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 گیریبحث و نتیجه 

در ورزش    دار یپا  ۀتوسع  یهاشاخص  بندی تیو اولو ییشناسا  ،پژوهش حاضردادن انجاماز    ی هدف اصل

توسعۀ پایدار در ورزش قهرمانی، گویۀ محیطی  در راستای شاخص زیستمدل بود.    ۀو ارائ  ی قهرمان

از محیکارشناس  ة )استفاد  یورزش  یراثم  یعیطب  یکهارمون  یی جانما» موجود   یعیطب  های یطشده 

-یطدر مح  یو ساخت اماکن ورزش  غیرهکوهستان و    ۀدوچرخ  ی،اسک  رانی، یقمثل قا  هاییورزش  یبرا

« با بیشترین ضریب استاندارد  را بخواهد(  یعیطبیستز  یطمح  یبممکن به تخر  یازن  ینکه کمتر  هایی 

و    ن یبالدو-سارتور  هایکه با نتایج پژوهش، دارای بیشترین اهمیت است  881/0)بار عاملی( برابر با  

)(،  2018)کلوق  مک فراهانی  )(،  2019جاللی  دالرستاقی  عظیمی  و  که   (2018رضوی  همسوست 

تربودن این  رو دالیل احتمالی مهمد؛ ازاینمحیطی از طریق ورزش تأکید دارنهمگی بر توسعۀ زیست 

محیطی در صنعت ساختمان، های زیستهای دیگر این است که تولید آلودگیگویه در مقایسه با گویه

خصوص با هر عملکردی، چه در زمان ساخت، چه پس از ساخت، چه در شرایط برای یک بنای به

جز باد و  کننده، بههمواره وجود دارد. عوامل اقلیمی تعیینبرداری و چه در زمان مرگ ساختمان،  بهره

آیند، دما  شمار میهای ورزشی بهبارندگی که اساساً عوامل نامساعد اقلیمی در طراحی و احداث مکان

های  و رطوبت نسبی هوا هستند. شدت دما، میزان رطوبت هوا و چگونگی ترکیب آن دو، امکان فعالیت

یا دش را تسهیل  از دانش، توجه و شناخت دقیق محیط کندوار میورزشی  بازتابی  بومی،  . معماری 

های مکانی نزد مردم عادی است که همسو با احترام به  کارگرفتن فناوری زمان و قابلیتاطراف و به

دهد. این معماری از اصلی مشخص چون الگوی های مردم پاسخ میها و خواستهطبیعت، به ضرورت

کند؛ با وجود  ، شیوة زندگی، فرهنگ و روابط اجتماعی و نیز طبیعت پیروی میمعیشتی و اقتصادی

گیری معماری بومی، طبیعت و فرهنگ است. درواقع،  کننده و تأثیرگذار بر شکلاین، دو عامل تعیین

ای دوسویه  زیست شکل گرفته است و این نشان از رابطهمعماری بومی در نتیجۀ کنش فرهنگ و محیط

ب متقابل  آنو  الهامین  منبع  و  الگو  نخستین  طبیعت،  ارتباط،  این  در  که  است.  هاست  انسان  بخش 

کوشند با تلفیق فرهنگ و اقلیم و ای میزبانی خود میهای توسعهمیزبانان رویدادهای ورزشی در طرح

ند توجه به اصول پایداری بستری از میراث ورزشی بر جای بگذارند تا جامعۀ محلی و شهر میزبان بتوان

مند شوند. شواهد تاریخی معماری و شهرسازی گویای این است که  ها از مواهب آن میراث بهرهتا سال 
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عبارتی با گرایش به سمت پایداری  زیست و بهدر گذشته معماری و شهرسازی ایران در توازن با محیط

ان شکل گرفته بود، شناختی و اجتماعی، با احترام و توجه به منابع طبیعی و حفظ آن برای آیندگبوم

ها و کاربرد نامحدود  های فناورانه به فراموشی آن تکنیکولی مرور زمان و استفادة نامناسب از پیشرفت

دلیل وسعت جغرافیایی، مناطق  ناپذیر منجر شد. در کشور ایران به های فسیلی جدید اجتناباز انرژی

اقلیمی اقلیمی گرم، وضعیت  مانند وضعیت  اقلیمی سرد وجود   اقلیمی گوناگونی  معتدل و وضعیت 

برنامه در  باید  که  بهریزیدارند  بلندمدت  قرار های  مدنظر  ورزشی  فضاهای  و  اماکن  زمینۀ  در  ویژه 

سازی آن باید در  رعایت صرفۀ اقتصادی و انبوه  دلیلهای کوچک، بهبگیرند. از طرف دیگر، در ورزشگاه 

بر طراحی اقلیمی  داد و این  طراحی و اجرا به نقش مؤثر اقلیم بهای بیشتری گونه بناها باید اساساً 

 استوار شوند و معیارهای طراحی اقلیمی دقیقاً مدنظر قرار گیرند.  

اجتماعی، گویه بُعد  برقرارهای  در  پ   یتیعدالت جنس  ی»توجه و  در ورزش    شرفتیدر توسعه و 

»اطم  «یقهرمان برابر  یبخشنان یو  قوم  ینژاد  یاز  فعال  یو  قهرمان   هایت یدر  ضر  «یورزش   بیبا 

 هایی بودند که با نتایج پژوهشو فرهنگ  یشاخص اجتماع  تیاولو  نیباالتر  ،942/0برابر با استاندارد 

(، مونی جونگ 2011اوزبی )(،  2015)  بارنت(،  2018پنگ و وی سونگ )(،  2019)اَتوِل و همکاران  

توسعۀ اجتماعی از طریق ورزش تأکید دارند،  بر اهمیت  ( که  2017(، پورکیانی و همکاران )2004چا )

تواند این های دیگر میها در مقایسه با گویهتربودن این گویهرو دالیل احتمالی مهم همسوست؛ ازاین

امروزه  از نیمی اگر  که  هستند عقیده این  بر  جهان  سطح  در اجتماعی ریزان برنامه عموم باشد که 

 قدرت و استقالل دست نخواهند یافت. اندیشۀ توسعه به ند،مشارکت بازدار از را خود جامعه جمعیت

 در شرکت و اجتماعی امور در دخالت که است گرفته شکل دنیا زنان امروز در نوعیه ب گیریتصمیم

 اجتماعی، قدرت به دستیابی اندیشه کهای گونهبه است؛ آنان اولیه تقاضاهای از زندگی هایفعالیت

 متفاوت هایجنبه  ( از2006)  1رود. ویدمی شمار به   امروز  زنان  بارز هایویژگی از  سیاسی و اقتصادی

هنگام  هایسازمان که است کرده بیان و پرداخته کشورها در ورزش توسعۀ هایبرنامه به  ورزشی 

 باشند. توجهبی خویش باالدستی هایسیاست و هابرنامه به توانندنمی خود مدتبلند  هایبرنامه تدوین

 در بسیاری وجود، این با  .است دانسته مهم بسیار  را هادولت کلی هایسیاست به توجه  این باره در وی

 
1. Weed  
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موانع  سیاسی، مشکالت  به توانمی که دارد وجود زنان ورزش گسترش راه در موانعی کشورها از

مشارکت ندادناولویت  در هادولت مشیخط اقتصادی،  و ورزشی هایفعالیت در زنان به 

سمت برابری کرد. ورزش قهرمانی در جهان به   اشاره ورزش زنان با هارسانه مطلوب نداشتنهمسویی

 قهرمانی ورزش  کند. توسعۀجنسیتی گام برداشته است و از هرگونه سیاست ضدجنسیتی حمایت می

 عنوانه ب زنان است. حضور  المپیک و جهانی هایرقابت در موفقیت کسب زمینۀپیش کشور  هر در

مهمی ورزش انکارناپذیر ضرورتی قهرمانی، ورزش عرصۀ در جامعه پیکرة از بخش  قهرمانی   است. 

 شدناست. شناخته  جامعه در  ستیزیزن  نمادهای شکستن  و زنان شکوفایی و خودباوری برای  ای عرصه

 دور  به آنان و  بود  خواهد زنان  هویت جایگاه کنندةمستحکم ورزشی، الگوی و  قهرمان عنوان به زن  یک

 زنان کرد. حضور خواهند دفاع خود هایتوانایی و  ارزش  کننده، ازسرکوب و گرایانه جنسیت تفکرات  از 

این  کند. اهمیت ایجاد هر کشوری برای المللیبین مشروعیت تواندمی زیادی حد تا قهرمانی ورزش  در

 به پا وجهه این ایجاد در توانندمی است. زنان زیاد بسیار توسعهدرحال کشوری عنوانبه  ایران در نقش

 رسوم آداب و فرهنگ گویای زبان توانندمی قهرمانی ورزش عرصۀ در تالش کنند. زنان مردان پای

-نشان قهرمانی ورزش عرصۀ در و المللیبین در میادین ورزشکار زنان باشند. حضور اسالمی و ایرانی

 خود کشور نمایندة تا را داشته است   توانایی این او چراکه است؛ اشجامعه در زن نقش اهمیت هندةد

باشد. در   ایران در زنان مهجوربودن  برمبنی  موجود  ادعاهای دهندةپایان تواندمی حضور  این و باشد

کنار برابری جنسیتی، برابری قومی و نژادی نیز نقش مهمی در تنوع و برابری و درنتیجه بُعد اجتماعی  

 خصوصبه طریق ورزش  از  اعتبار پایدار دارد. شاید بتوان عیار برابری قومی و نژادی را با کسبتوسعۀ  

 اعتبار کسب  جهانی سطح  در  سنجید. همچنین یک کشور داخل  در  نژادی  و قومی هایگروه بین  در

طریق  بسیاری اهمیت از یافتهاستقالل تازه کشورهای یا کوچک کشورهای برای ویژهبه ورزش از 

 این شدنشناسانده سبب که ایاست که توجه به مسئلۀ برابری از طریق ورزش در هر مقوله  برخوردار

 ایجاد سبب یک رشتۀ خاص در ورزشی  ها خواهد افزود. موفقیتشود، بر اعتبار آن جهانیان به کشورها

 هاآن بین در  را  متحدبودن  و بودنیکی احساس  و شودجامعه می یا گروه یک بین در خاص هویت

ها و نژادهای مختلف  ورزشی با قومیت تیم یک یا ورزش وسیلۀبه که احساسی وحدت کند. تقویت می

 ملت استفاده شود. یا شهر  هویت احیای یا ایجاد برای تواندمی شود، می زیر یک پرچم واحد ایجاد
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اریابی در قالب قوانین بازاریابی ورزشی باز»در بُعد اقتصادی توسعۀ پایدار در ورزش قهرمانی، گویۀ  

اولویت باالتر را به خود اختصاص داده است که با    923/0در ورزش قهرمانی«، با ضریب استاندارد  

ویتسون   (، 2011اوزبی )  (،2019)و همکاران    (، کبا2019)  و همکاران  نکورفاسچول  هاینتایج پژوهش

( هورن  )2006و  چا  مونی جونگ  و  2004(،   )( همکاران  و  توسعۀ  (  2017پورکیانی  اهمیت  بر  که 

تربودن  رو دالیل احتمالی مهماقتصادی پایدار از طریق بازاریابی ورزشی تأکید دارند، همسوست؛ ازاین

تواند این باشد که امروزه بازاریابی و سودآوری هدف اساسی  های دیگر میاین گویه در مقایسه با گویه

خصوصی در سراسر جهان است و تالش بر این است که هر فعالیتی به های دولتی و  اغلب شرکت

های اجرایی های خصوصی منجر شود. در این زمینه ترفندها و سیاستسودآوری برای دولت یا شرکت

تر و پرفروش شود تا هر شرکت، واحد خدماتی یا تولیدی بتواند کاالی خود را جذابخاصی اعمال می

ن سرمایه اقدام به احداث فضاها و ارائۀ خدمات ورزشی، تولید پوشاک و لوازم  اساس، صاحباکند؛ براین

ها، کسب شهرت جهانی در  کنند که یکی از اهداف اساسی آنورزشی و برگزاری مسابقات درآمدزا می

از همه مهم تولید و  ارائۀ خدمات،  بازاریابی مناسب  سطح مسابقات، کیفیت  از  تر، سودآوری حاصل 

های گروهی ازجمله جراید، رادیو و تلویزیون، نقش بسیار مهمی را در حین بخش و انتشار  است. رسانه

توانند به تبلیغات مناسب در  کنند و از این راه میرویدادهای ورزشی در کمک به این اهداف ایفا می

است تحت  به یک محصول ممکن  افراد  نگرش  یابند.  زمینه دست  در این  قرار گیرد.  تبلیغات   تأثیر 

ها )تلویزیون و اینترنت( طور ویژه از طریق رسانهطور عام و بههای پیشین نگرش به تبلیغات بهپژوهش

تبلیغات بهبررسی شده و نشان داده شده است که نگرش مصرف ای منفی طور فزایندهکنندگان به 

نگرش مثبت تواند موجب ایجاد  اش میدلیل ماهیت ویژهشده است؛ این در حالی است که ورزش به

-بدنی و ورزش افزایش یافته است و سرمایهبه تبلیغات شود. در جهان امروز، فعالیت در عرصۀ تربیت 

مجموعه   این  که  است  شده  خدمات  و  کاال  تقاضای  افزایش  موجب  حیطه  این  در  تبلیغ  و  گذاری 

اتی ها صنعت ورزش را تشکیل داده است. صنعت ورزش بازاری است که محصوالت و خدمفعالیت

اوقات تفریح،  سالمتی،  ورزش،  مکانمانند  ایده فراغت،  و  می ها  عرضه  مشتریان  به  را  برای ها  کند. 

از   یکی  بازاریابی  است. همچنین  آن ضروری  کاربرد  و  بازاریابی ورزشی  موفقیت در صنعت ورزش، 

-ق تالشهای ورزشی باید از طریهای ورزشی است و شرکتترین وظایف سازمانترین و مهمپیچیده
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ها را به خریداران عرضه کنند تا در کارشان موفق  ها را تبلیغ کنند و آنهای بازاریابی خود فراورده

-رو قوانین و مقرراتی که خاص بازاریابی در حوزة ورزش باشد، بسیار در رویدادهای بینشوند؛ ازاین

ظف هستند تا منافع حامیان  های تجاری به رعایت آن موالمللی بر آن تأکید شده است و تمامی شرکت

های گوناگون ورزشی حفظ شود های جهانی رشتههای بزرگی همچون المپیک و جامو شرکای بازی

اقتصادی ورزش   پایدار  به توسعۀ  بازاریابی ورزشی رویدادهای بزرگ  تا درنهایت، قوانین سختگیرانۀ 

 میزبانی ترغیب کند. قهرمانی بینجامد و شهرها و کشورها را به اقدام برای 

در بُعد سیاسی، گویۀ »حفظ وحدت ملی و افزایش سرمایۀ اجتماعی با مشارکت در رویدادهای  

اولویت باالتر را به خود اختصاص داده است که با نتایج    945/0ورزش قهرمانی« با ضریب استاندارد  

و جانپور علمداری و  ( 2004(، مونی جونگ چا )2011اوزبی )(، 2018) کسیو گر  نسُاب  هایپژوهش

رو دالیل که همگی بر اهمیت همبستگی و انسجام ملی تأکید دارند، همسوست؛ ازاین(  2017شجایی )

با گویهاحتمالی مهم مقایسه  این گویه در  که کسب های دیگر میتربودن  باشد  این    در  مدال   تواند 

  به ورزشکار  تواند می  ازجمله  همراه دارد؛به    را  فراوانی   مزایای  معتبر  ورزشی   و رویدادهای  مسابقات

برانگیزاند. از    مدال  مجدد   کسب  و   قهرمانی   عنوان  این   تکرار  برای  را  او   و   فراوان دهد   ایانگیزه  پیروز

 ورزشکار  این  از  پیروی  و   تالش  صورت  در  نیز  آنان  که  انگیزانندبرمی  را  او  هموطنان  سایر  دیگر،  سوی

  .کندمی  ترویج  جامعه   در   را  کوشیسخت  فرهنگ  درنتیجه  و   ندشو  مفتخر  مدال  کسب  توانند بهمی

 را  ملی   انسجام   روح  تواند می  جامعه  افراد   برای  آن  مشترک  زبان   دلیلمدال به  یک  کسب  همچنین

 شهروندان   بین  در  را  سرور  و  شادی  از  موجی  دهد،  افزایش  جامعه  در  را  و اتحاد  همبستگی  و  کند  تقویت

از    سستی  و  کند  ایجاد بزداید. موفقیترا   ایجاد   سبب  خاص  یک رشتۀ  در  ورزشی  چهرة یک ملت 

 هاآن  بین  در  را  متحدبودن  و  بودنیکی  احساس  و  شودجامعه می  یا  گروه  یک  بین  در  خاص  هویت

 برای  تواندمی  شود،می  ورزشی ایجاد  تیم  یک  یا  ورزش  وسیلۀبه  که  احساسی  . وحدتکندتقویت می

  دارد. موقعیت   خاصی  جایگاه  و  اهمیت  قهرمانی  ملت استفاده شود. ورزش  یا  شهر  هویت  احیای  یا  ایجاد

 جامعۀ  و  مردم  اقشار  نزد  ورزش  اساسی گسترش  نهادهای  از  یکی  قهرمانی  ورزش  ویژهبه  کشور،  ورزش

  نشاط  افزایش روحیۀ  و  ملی  وحدت  تحکیم   راهبردی،  هایهدف  تحقق  برای  ابزاری  و   است  المللیبین
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ازمی  محسوب  شادمانی  و سیاستی  این شود؛  قهرمانی  ورزش  مجرای  از  سیاسی  پایدار  توسعۀ  رو 

 کند. راهبردی را طلب می

به پژوهش  این  مجریان  پایان،  کلیدیدر  یافتهعنوان  بر  مبتنی  پیشنهاد  پژوهش  ترین  این  های 

  ،یاقتصادی،  شهر  ی هارساخت یبسترها و ز  جاد یبا اکشورمان  اندرکار  دارند که مسئوالن دستاذعان می

عنوان یک از ورزش قهرمانی به  ی،محل ۀجامع  یمشارکت و توانمندساز کردیبا رو یو ورزش  یگردشگر

 ابزار ارزشمند در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار بهرمند گردند. 
 

 تشکر و قدردانی 

کنندگانی که در تحقق اهداف این پژوهش تیم  خبرگان و مشارکتتمامی  از  نویسندگان  بدینوسیله  

 د. ننمایمیتشکر و قدردانی د تحقیق را یاری نمودن
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