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چکیده 
- ریزيبرنامهبرگزاري مسابقات، با ها قبل ازسالو کشورها باشدمیبزرگترین رویداد ورزشی جهان ،المپیکهايبازي

هايلفهؤمبینیپیش،دلیلهمینبه؛دارندین نتایج آوردن بهتردستهمدت سعی در بو کوتاهمدت، میانمدتهاي بلند
از روش ،با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوعزیادي برخوردار است. موفقیت کشورها در این مسابقات از اهمیت 

طریق ازنخست .گردیدبر موفقیت کشورها استفاده بینهاي پیشلفهؤمترینتعیین مهممنظوربهپژوهش کیفی 
از =n)28(با هاي نیمه ساختار یافتهسپس مصاحبه.گردیدی یشناساهاي موثرشاخصمقدماتیفهرست، لیهات اومطالع

کشورها موفقیت ةکنندیبینپیشتواند شاخص می185دهدمینتایج نشان . از موضوع پژوهش انجام شدنخبگان آگاه 
سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و ۀلفؤم5در را ها شاخصشده انجامهاي تحلیلبراین، عالوهباشد. هاي المپیک در بازي

بوسچر و با استفاده از مدل پیشنهادي دي،همچنین. کندمیبندي طبقه) PEST+S(فرهنگی، فناوري و ورزشی
،هابا توجه به یافته. شوندمیبندي سطح خرد، متوسط و کالن تقسیمسهدر مذکورهايلفهؤم) 2006همکاران (

از هاي المپیک،تر در بازيمنظور حضور موفقهاي آتی خود بهریزيبرنامهدرتوانندورزش کشورها میسیاستگذاران 
شده استفاده نمایند.هاي شناساییلفهؤها و مشاخص

هاي المپیک، سطوح خرد، متوسط و کالنموفقیت، بازي: کلیديواژگان 

Email: zareian.h@gmail.com * نویسنده مسئول
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مقدمه
توجهی براي بسیاري از صورت قابلهاي المپیک بهيموفقیت در بازویژه، بهورزشیهاي موفقیت

هاي المللی ورزشی تابعی از موفقیت در عرصهکسب موفقیت در میادین بین. باشدمیکشورها مهم 
گونه آن). 1996، 1الروس و هگرتی(استغیرهالمللی، اقتصاد پویا ونظیر سیاست داخلی و بیندیگر

ظرفیت بهتوجهی قابلشکلتیم یا کاروان ورزشی بهکه آشکار است موفقیت یک ورزشکار،
وسانگ، بویلرمنابع وابسته است (ۀاز کلیمناسب ةعملکردي سیستم ملی و اثربخشی آن در استفاد

ها، خرید ورزشکاران خارجی توسط وريابه آمار ورزشکاران دوپینگی، نادبا نگاهی ). 2007، 2استکل
گرفتن در رتبۀ یابیم که کسب مدال و قرارو دیگر عوامل درمیمنظور کسب مدال بهبرخی کشورها

هاي باالي جدول گرفتن در رتبه. قرارباالیی برخوردار استاهمیت از کشورها باالتر براي بسیاري از
تر فخرفروشی برخی کشورها نسبت به کشورهاي پایینملی و موجب غرورها بندي توزیع مدالرده
کرده اشتباه ناست بین کشورها در زمان صلح تبدیل شدهگوییم ورزش به جنگ. شاید اگر بگرددمی

ةکنندبینیهاي پیشلفهؤمیکی از ). 1392افخمی، وزادهمشتاقیان، اعتباریان، نمازي(باشیم
این مسابقات ،بنیانگذاران المپیکچهاگراست. سیاسی ۀلفؤمهاي المپیک،بازيدرموفقیت کشورها

هاي متفاوت نژادها، عقاید و ملیتمردمان را باآنهاي رنگارنگبنیان نهادند تا حلقهدلیلبه اینرا 
،ریشه در سیاست دارد و گاهنبردي که؛، میدان نبرد استاتاما میدان مسابق؛آوردکنار هم گرد

ترکد یمیکی دیگرپشتشدنمالیدهكرسیدن یک گل و یا به خاثمرملتی با بهةفقر فروخوردضغب
ها ملتنیرقابت ب.)1391دوستی، وخبیرياسدي،گودرزي،(گیردمی شکل میوو شادي عم

کیالمپیالمللنیبۀتیکمتأکید رغمیبوده است. علکیالمپيهايبازيهایژگیاز ویکیشهیهم
اما همچنان ؛هابراساس جدول توزیع مدالی کشوري بر کشور دیگرستگیشاعدم بر مبنی

شده هاي کسببه شمارش مدالیالمللنیبتیموفقۀسیمقامنظورهها بو رسانهداراناستمیس
جهت ها حکومت،امروزهکهدهدنشان میهاي مختلفپژوهشنتایج .)2006، 3گرین(پردازندمی

کنند. دلیل دیگر ورود سیاستمداران به ورزش دخالت میامور در ،جامعهخود در ۀوجهيارتقا
استملیوحدتوملیهویتبهها نسبت در آنمثبتو ایجاد نگرشمردم شویقت،ورزش

ها را این بازي،افتداتفاق میسیاسی که در جهان حوادثبرخی باید توجه داشت . )2005، 4ولباین(
هاي سیاسی کشمکشوجنگ جهانی اول و دومتوان بهنمونه میعنوانبه؛دهدالشعاع قرار میتحت
جنگنیز ملت از جمله منازعات چین و آمریکا، جنگ کشورهاي عربی و رژیم صهیونیستی و دوبین 

1. Larose & Haggerty
2. Song  &Boulier & Stekle
3. Green
4. Bainvel
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شرایط سیاسی حاکم بر یک کشور، جو سیاسی و روابط ). 2010، 1ماتیوس(اشاره کردایران و عراق
د بر وضعیت اقتصادي، اجتماعی، نتوانکشورها از جمله متغیرهاي سیاسی هستند که مییالمللبین

نتایج انتخابات سیاسی، تعداد تیراژ روزنامه :ثیرگذار باشند. عواملی از قبیلأرهنگی و نیز ورزشی تف
شده در یک کشور و نیز تعداد احزاب سیاسی فعال کشور از جمله متغیرهاي سیاسی مهم و شناخته

، 4الینگ؛ هیلورد و 2004، 3؛ جانسون و علی2004، 2برنارد و باسد (نباشمیدر موفقیت کشورها 
2010 .(

ۀلفؤم،مرتبطمطالعاتبینی موفقیت کشورها از نظر شده در پیشهاي شناختهلفهؤیکی دیگر از م
یاقتصاددانان ورزشنیدر ب. )2010، 6؛ فارست و سانز2009، 5سوتریادو و شلیبورياست (اقتصادي

نیاۀتوسعویو انسانيمنابع اقتصادوابسته به کشور کییکیالمپموفقیتاست که نیبر اعقیده
کیالمپيهايکشور در بازکیيهاشده است که تعداد مدالدییتأیطور تجرببه. باشدمیمنابع 
داشته یبستگکشورآن 8تولید ناخالص داخلیو 7جمعیتتواند به یمیتوجهقابلزانیبه میتابستان

، در تولید ناخالص داخلی دارندباالیی ۀرتبکه ییکشورها،قتیحقدر). 2001، 9آندروف(باشد
تولید متغیر کالندو) 2006(و همکاراندي بوسچر هستند. کیپآوران الممدالونیصدرنش

ند هستجایی که معتقدتا.پندارندناخالص داخلی و جمعیت هر کشور را متمایز از سایر متغیرها می
دي بوسچر، دنوپ، (متغیر استدوهمین اثراتالمللی ناشی از ح بینطموفقیت در ساز درصد50
توسعه به حالعوامل اقتصادي در کشورهاي در1976. در سال )2006، 10شیبلیوبوتنبرگون

- بینیپیشدرصد32و در کشورهاي سوسیالیستی درصد64، در کشورهاي غربی درصد94میزان 

و درصد57رهاي غربی به این مقدار در کشو1980المللی بودند. در سالح بینوموفقیت سطةکنند
توان شاهد بود که یمکیالمپيهاتمام دورهدربراین، عالوه. رسیددرصد45از آن دهه به پس

و ژاپن هیآلمان، روس،االت متحدهاین،یهستند. چیرقابتۀعرصنیبرندگان ا،ياقتصاديهاقدرت

1. Matthews
2. Bernard & Busse
3. Johnson & Ali
4. Hilvoord & Elling
5. Sotiriadou & Shilbury
6. Forrest & Sanz
7. Population
8. Gross Domestic Production (GDP)
9. Andreff
10. De Bosscher & Deknop & Vanbottenburg & Shibli
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را از آن خود یالمللنیرقابت بنیايهاردهنیجهان، همواره باالترياقتصاديهاعنوان قطببه
ستندیکشورها ننیبا اسهیمقاقابل،کسب کنندییهامدالاندتوانستهیی کهاکشورهریاند. ساکرده

-پیشهاي لفهؤمشناسایی ۀکه در زمینمطالعاتیباید اذعان نمود بیشتر .)2004برنارد و باس، (

م گرفته است، از بین متغیرهاي مختلف، متغیر المللی انجاموفقیت در رویدادهاي بینةکنندبینی
و2، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاري1. نرخ تورمکرده استترین عامل قلمداد اقتصادي را مهم

ها اشاره مختلف به آنهايپژوهشثري هستند که در ؤاز جمله متغیرهاي اقتصادي م3ضریب جینی
. )2010سانز، ؛ فارست و2009سوتریادو و شیلبوري، (شده است

بینی موفقیت شده در پیشهاي شناختهلفهؤماز دیگر اجتماعی و فرهنگیهايلفهؤمبراین، عالوه
؛ 2009، 5کواکلی؛ 2002، 4هافمن و لی؛ 1390شفیعی، (مرتبط است مطالعاتنظر کشورها از 

ردن را در ککه ورزشییکشورها،شکیب. )2013، 6؛ برادلی و بودوین2010آندروف و آندرف، 
پوشش زانیدارند. مکیالمپيهايدر بازيشتریبتیشانس موفق، اندکردهنهیفرهنگ خود نهاد

و يرمادیغيهازهیانگمشارکت و کمک افراد بازانیم،یورزشيدادهایها از رورسانهیونیزیتلو
يکشورهاتیثر در موفقؤاز عوامل مکمک به رشد فرهنگی جامعه یصورت داوطلبانه و حتبه

) هدف 2010(8تومینسون). 2004، 7دونالدسونومیتون، داویس(باشدمیکیکننده در المپشرکت
عنوان کشوري مدرن و چین بهةچهرنمایشپکن در کشور چین را 2008از برگزاري المپیک 

هاي المپیک براي کشورهايشرکت در بازيتثبیت فرهنگ و ملیت این کشور در دنیا بیان نمود. 
براي هانماییها و قدرتاز توانمنديايهاي زیرکانهداراي پیام،هاي آشکار آنبر جنبهمختلف عالوه

انددست نیاوردهههاي زیادي بیا مدالها ندارنددر این رقابیتزیادي کشورها که ورزشکاراندیگر 
اولۀکشورهاي درجه پاي اجتماعی بواز نظر اقتصادي، سیاسیاین کشورها چندهر.باشدمی

در ژاپن 1964هاي المپیک بازي،مثالعنوانبه؛کنندهایی استفاده میاز چنین پیاماما؛رسندنمی
گودرزي و بوده است (هایی ول نمادي از چنین پیامئکره در س1988هاي المپیک و بازيتوکیو 

هاي آموزش هزینهه در جامعه، دهد مواردي از قبیل میزان رفانشان میهاپژوهش). 1391همکاران، 
در رشد و بینپیشهایی د شاخصاننتوو مذهب میبرابري زن و مرد ، تراکم جمعیت، 9پرورشو

1. Inflation Rate
2. Unemployment Rate
3. Gini Coefficient
4. Hoffmann & Lee
5. Coakley
6. Bradley & Bowdoin
7. Mitton & Davies & Donaldson
8. Tomlinson
9. Education Expenditures
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کواکلی، ؛ 2002هافمن و لی، ؛ 1390(شفیعی، د نو فرهنگی کشورها باشهاي اجتماعی لفهؤمۀتوسع
). 2013؛ برادلی و بودوین، 2010آندروف و آندرف، ؛ 2009
،مرتبطهايپژوهشبینی موفقیت کشورها از نظر شده در پیشهاي شناختهلفهؤیگر از میکی د

فراهانی، وعزیزي، مهرابی کوشکی؛ 1392احمدي، وسبحانی، هنري، شهالییفناوري است (ۀلفؤم
اند.داشتهسزایی در مسابقات ورزشی ههاي نوین نقش بفناوري،امروزه). 2004، 1؛ ریونبورگ1392

کلی تواند نتایج یک مسابقه را بهورزشکاران میو تجهیزاتترین تغییر در وسایلوري که کوچکطبه
را به سطح يفرد عادکیکه ستینياهرگز به اندازهها فناورينیاریثأهرچند تتغییر دهد.

رنگ مدال یراحتبهتواندیمهیثانچند صدم،المپیکرقابت يایاما در دن؛برساندياورزشکار حرفه
اما؛شودمیمدال نقره به طال تبدیلباعث که فناوريپژوهشگران بر این باور هستندرا عوض کند. 

سرعت در حال ورزشی بهفناوري،در عصر حاضر. باعث ایجاد یک برتري ناعادالنه نخواهد شد
ان معرفی هاي جدیدي براي کمک به بهبود عملکرد ورزشکارو هر روز نوآوريباشدمیپیشرفت 

شودیمیی ورزشکارانکاراسطح باعث باالرفتن يتکنولوژسطح باالرفتن همچنین، شود.می
و خدمات محصوالتۀارائمنجر بهنیزدر ورزشنوینهاي رشد فناوري). 2012، 2بولچندانی(

- زبه ورزشکاران شده و راه را براي کسب موفقیت در مسابقات ورزشی هموار کرده است. امبتکرانه
به جنبش المپیک هاي اخیر کمک شایانیدیگر، رشد و گسترش تکنولوژي در جهان در سالسوي

هاي المپیک در طی قرن بیستمبازياز دوره 26برگزاري ) با توجه به 1378سجادي (نموده است. 
ها و ساخت وسایل مدرن در سراسر زمان با پیشرفت فناوريهاي المپیک هممشاهده کرد که بازي

سزایی در هویژه تلویزیون نقش ببهوهاي تصویريرسانه،میاناینجهان، شهرت بیشتري یافته و در
ورزشکاران از ةاستفاددهد نشان میهاپژوهشکردن این جنبش داشته است.گیرمعرفی و همه

ی و هاي علمی، تعداد ثبت اختراعات ورزشوسایل و تجهیزات روز دنیا، برخورداري از آزمایشگاه
تواند در مییاطالعاتنوینهايفناوريملی المپیک از ۀهاي ورزشی و کمیتفدراسیونةاستفاد

فراهانی، وعزیزي، مهرابی کوشکی؛ 1392، و همکارانسبحانی(ثر باشد ؤهاي ورزشی مموفقیت تیم
. )2004؛ ریونبورگ، 1392

مطالعات نی موفقیت کشورها از نظر بیشده در پیشهاي شناختهلفهؤاز دیگر مهاي ورزشیلفهؤم
؛ کاوسوس و2009، 3؛ کاسیماتی و داوسون2006دي بوسچر و همکاران، (است مختلف

1. Rivenburgh
2. Bulchandani
3. Kasimati & Dawson
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هاي ورزشی شناسایی در موفقیت تیمهابرخی شاخصگذشتههايپژوهش. در )2010(،1زیمانسکی
-شاخصیکی از اند. روشنی مشخص نشدهبهکنندهبینیپیشهاي ورزشی لفهؤترین ممهماما؛نددش

. استهاي المپیک يزموفقیت کشورها، تعداد ورزشکاران اعزامی به باةکنندبینیپیشهاي ورزشی 
عوامل مهم و نیتراز مهمبیترتتوان بهیرا متیو جمعمیتةاندازکه ) نشان داد2010(فارست

هرچه ،بنابراین؛ردپکن برشم2008کیالمپيهايدر بازتیموفقزانیمینیبشیثر در پؤم
احتمال دست آورند،بهیکیالمپيهارا از رشتهيشتریبۀیکشور بتوانند سهمکیورزشکاران 

کشور برتر پنجنتایج نشان داد که،همچنینخواهد بود.شتریبزیو کسب مدال آنان نتیموفق
2477با اعزام ) و آلمانانگلستانه،یمتحده، روساالتیان،یچ(پکن 2008کیالمپيهايباز

371،تنهایاز کل ورزشکاران) توانستند دردرصد7/23در حدود يزی(چمسابقاتنیورزشکار به ا
میتپنجگر،یديسو. ازدهندخود اختصاص ) را بهیعیتوزيهامدالجموعاز مدرصد7/38(مدال
159ا اعزام تنها ب) توگو و ونزوئالس،یمور،يافغانستان، مولداويکشورها(جدولنیاییانتها

ن) به کار خود در ایدرصد5/0(مدالپنجبا کسب تنها ، مسابقاتن) به ایدرصد4/6ورزشکار (
خلیج فارس با آگاهی از ۀهاي اخیر، کشورهاي عرب حاشیدر سالبراینعالوهدادند.انیپاهارقابت

ید ورزشکاران در المللی، تالش براي جذب و خراهمیت ورزش و کسب موفقیت در میادین بین
این توان می) 2008(2مگیورةکه به عقیداندکردهرا آغاز هاي مختلف ورزشی از سراسر دنیا رشته

) این رویه را مورد انتقاد قرار داده و 2008(3ورزشکاران را کارگران مهاجر جهانی نامید. سفادي
توسط شدهمدال کسبششو استالمپیک ننگین دانستههايبازيعملکرد کشورهاي عربی را در 

(شناگر آمریکایی) مقایسه 4پسمدال طالي مایکل فل8را با پکن2008در المپیک کشور عربی22
-در کشورهاي عربی را از اصلیو استعدادیابی ورزشکارانکیفیت آموزشبودنکرده است. وي پایین

کشوري مانند هند با وجود ،گردیيسو. ازه استکامی این کشورها در المپیک دانستترین عوامل نا
پیک کسب نکرده است. مموفقیت چندانی در ال،جمعیت زیاد و استعدادهاي موجود در این کشور

کم تعدادرا پکن2008هاي المپیک) از جمله دالیل عدم موفقیت هند در بازي2008(5آدمین
در مقایسه با دیگر نفرمیلیارد یکجمعیتی بیش از وجود داشتن بانفر) 57(المپیکی ۀسهمی

عنوان کرد. نفر) 47نفر و کشور استونی 639نفر، چین 596المپیک آمریکا ۀتعداد سهمی(کشورها
ۀحاضر در المپیک و توجه زیاد به رشتهاي ورزشیرشتهگذاري درعدم سرمایهوي همچنین

1. Kavetsos & Szymanski
2. Maguire
3. Safadi
4. Michael Phelps
5. Admin
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از قبیل دیگريعواملیدهدمطالعات مختلف نشان می.از دیگر عوامل ناکامی هند دانستراکریکت
بودن و تعداد ورزشکاران حاضر در میزبانالمپیک در کشورهاي عضو، ملی ۀمیتشدن کمدت نهادینه

باشدمیدر موفقیت کشورها از بعد ورزشی بینهاي پیششاخصهاي المپیک از جمله بازي
.)2010؛ کاوسوس و زیمانسکی، 2009کاسیماتی و داوسون، (

هاي بازيویژهبه،المللیهاي بسیاري صرف مسابقات بینها هزینههاي اخیر دولتسالدر،کلیطوربه
-بوده و کشورها در مدتدر جهانعنوان بزرگترین رویداد ورزشیها بهکنند. این بازيالمپیک می

عی مدت سمدت و کوتاههاي بلندمدت، میانریزيبرنامهسال تا برگزاري این مسابقات، باچهارزمان 
تواند موفقیت کشورها را شناخت عواملی که می،دلیلهمینبه؛آوردن بهترین نتایج دارنددستهدر ب

براي مدیران و دیگر،سويازدر این رویداد مهم تضمین نماید از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. 
المللی با هاي بینیورزش و کسب کرسۀتوسعدر جهتتا کندمیفراهم راریزان این امکانبرنامه

اتخاذ راهاي مناسبسیاست،مقایسه با کشورهاي دیگرنیز کشور و ةتوجه به امکانات و منابع بالقو
،3، اجتماعی و فرهنگی2، اقتصادي1سیاسیهاي لفهؤماي که اهداف خود را براساس گونهبه.نمایند
ثر بر موفقیت ؤتغیرهاي مشدن ممشخص،همچنینتعیین کنند.)PEST+S(5و ورزشی4فناوري

-تا انتظارات و توقعات تماشاگران، اصحابآوردمیفراهم را شرایطی هاي المپیککشورها در بازي

؛بینانه و عقالنی باشدگران ورزشی واقعتحلیلویا تجزیهورسانه و مطبوعات، منتقدین، کارشناسان
ز انتظارات ا،آگاهی از توان کشورهاي رقیبنیزبا توجه به پتانسیل موجود والزم است که رو، ایناز

روي کاروان ورزشی اعزامی به از فشار و استرس بیش از حد و مخرب برورنداحساسی دست بردا
چرا برخی کشورها در مسابقات و که این استالی که مطرح استؤس،مسابقات بکاهند. حال

ند؟ اگرچه کشورهایی که جهت هستترموفقالمللی ورزشی به نسبت کشورهاي دیگررویدادهاي بین
اما مدارك ؛افزایش استحالکنند درهاي زیادي را صرف ورزش میرقابت با کشورهاي دیگر هزینه
المللی وجود موفقیت ورزشی در سطوح بینةکنندبینیپیشهاي لفهؤمو شواهد اندکی جهت تعیین 

اي گونهگذار بهاثر). چنانچه متغیرهاي 2009ینگهام، بوتنبرگ، شیبلی، بدي بوسچر، دنوپ، وندارد (
توانند میبهینه ۀهزینوریزان با صرف زمان و انرژي کمترمناسب شناسایی گردند، مدیران و برنامه

اهمیت این است که در حائزۀنکتفراهم سازند.ورزشی یک کشور را کاروان به موفقیت موجبات نیل 

1. Politic
2. Economic
3. Social & Culture
4. Technology
5. Sport
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)، فارست و2010)، هیلورد و الینگ (2004)، برنارد و باس (2004ن و علی (وجانسهايپژوهش
شده اشاره هاي شناساییلفهؤمورد از مدویا یکبه تنها)2013(بودوین برادلی و ) و 2010(سانز

-هاي شناختهشاخص،رویکرد جدیداستفاده از با تاسعی شده استپژوهشاما در این شده است؛

- ) طبقهPEST+Sي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فناوري و ورزشی (اقتصادۀلفؤمپنجدر شده

سطح سه) در 2006با توجه به مدل پیشنهادي دي بوسچر و همکاران (لفه ؤهر موشودبندي 
طور بهتوانند شده میهاي ذکرالزم به ذکر است شاخص.گرددبندي خرد، متوسط و کالن تقسیم

)PEST+Sسیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فناوري و ورزشی (هاي اقتصادي، داراي وزنزمان هم
باشند. ها مییک از این حیطههاي متفاوتی در هرها داراي وزنآناماباشند؛ 

پژوهششناسیروش
این انتخاب شد.استفادهکیفیروشازپژوهشاصلیسؤالبهپاسخگوییمنظوربهحاضرمطالعۀدر

بررسی دقیق و عمیق در شرایط متغیر براي پژوهشگر، ۀآمدن زمینمبه این دالیل بود: فراهروش
کند، شناخت کمکی به حل مشکل نمیي کههاي جدیدیا وجود الگوهايو در این حیطه الگونبود 

تر از سنجش مقدار و میزان مراتب مهمبههاو عوامل مؤثر بر آن"یندهاافر"دادن چگونگی رخ
- یافتهبودن موضوع و امکان اظهارنظر افراد متخصص و معدود. تخصصی،هایتنو دربود"هافرآورده"

. آیندمیدستبهشدنکمیهرگونهیاآماريهايروشازغیرهاییشیوهباکیفیپژوهشهاي
از هاي حاصلاز دادههاي اجتماعیدرك و تبیین پدیدهمنظورهکیفی بپژوهش همچنین، 

ۀاز طریق مطالعاول پژوهش ۀمرحلدر کند. استفاده میو غیرهاتها، مستندات، مشاهداحبهمص
.دشی یشناسابینپیشهاي مقدماتی شاخصفهرست،ايآوري اطالعات کتابخانهو جمعهپیشین

،سپسگرفت. قرارنظرمدهادادهآوريجمعاولیۀابزارومصاحبهعنوان سؤاالتبهمقدماتیفهرست
از انجام مصاحبه با هریک از نخبگان آگاه، راهنماي پژوهشگر پیشو دشراهنماي مصاحبه تدوین

باعمیقوساختارمندنیمهکیفیهايمصاحبه،بعدۀدر مرحل.نمودها ارسال براي آنرامصاحبه
کهاستمصاحبهازنخبگان آگاه حالتی ویژهبامصاحبه. عمل آمدبهپژوهشموضوعازآگاهنخبگان

دانشازنخبگانکهاستبر اینشود. فرضمیمتمرکزشوندگانمصاحبهازخاصايدستهرويبر
هاآنبادارندپژوهشباهاي مرتبطزمینهدرکههاییتخصصاساسبروبرخوردارندبیشتري
برعالوهها،مصاحبهازحاصلاطالعاتمنظور ثبتبهکهاستضرورينکتهاینشود. ذکرمیمصاحبه
اخالقی،مسائلرعایتدلیلبههمچنین. شدنیز استفادهصداضبطویژةدستگاهازاري،بردیادداشت
-مدت.کسب اجازه کردشوندهمصاحبهازمصاحبهضبطمصاحبه، برايهرشروعازپیشپژوهشگر

بودهپژوهشگروشوندهمصاحبهتوافقموردمحلنیزمکان مصاحبهوبودمتفاوتهامصاحبهزمان
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: ها استفاده شد شاملپردازش یافتهپی که در مسیر درنه لزوماً پیاما؛اساسیۀمرحلپنجاست. 
ۀارائوهاها، تجزیه و تحلیل یافتهسازي یافتهها، منظمآوري دادهکنندگان، جمعشرکتانتخاب 

- نمونهروشازاستفادهبادر مرحلۀ بعد براین، عالوه). 59،1387بازرگان،(بود اجراییهايراهبرد

طرحنوعینظريگیرينمونه. صورت گرفتکیفیهايمصاحبهجامعهافرادازنفر28بانظريگیري
ضرورت،. بنابرشودمیاستفادهآنازکیفیهايپژوهشدرکههدفدار استغیراحتمالیگیرينمونه

ها تا حداشباع نظري انجام مصاحبهوآمدعملبهمصاحبهباریکازبیششوندگانبرخی مصاحبهاز
اي نیست که طبقات جدید و متفاوتی را گونههها بدادهمعنی است که دین اشباع نظري بادامه یافت. 

لیکمک به تکمیاضافيهاداده،حالتنیهاي طبقات موجود بیفزاید. در اایجاد کند و یا به ویژگی
شوندگانمصاحبه.رسندینظر مابه بهها از آن پس مشنمونهکند وینميگریدۀکردن مقولو مشخص

بودند: زیرافرادشامل
نفر)ششویژه افراد آشنا به ورزش (ت علمی اقتصاد، بهأاعضاي هی.1
نفر)ششویژه افراد آشنا به ورزش (ت علمی علوم سیاسی، بهأ. اعضاي هی2
)نفرپنجویژه افراد آشنا به ورزش (ت علمی علوم اجتماعی، بهأاعضاي هی.3
نفر)چهار(ورزشآشنا به ویژه افرادبهت علمی علوم ارتباطات، أ. اعضاي هی4
نفر)چهار(پژوهشموضوع اآشنا ببدنی و علوم ورزشیتربیتۀت علمی رشتأ. اعضاي هی5
نفر) سهملی المپیک جمهوري اسالمی ایران (ۀ. مدیران ارشد کمیت6

. گرفتصورت استقراي منطقی با استفاده از روش اهیافتهلیتحلو هیتجزپس از انجام مصاحبه، 
سازي یکسانمفهومیهايگروهدرمختلفنظرات،هامصاحبهو ویرایشاجراازپسکهبدین شکل

. کدگذاري در گردیدندتحلیلکیفیصورتبه، سپسشدند.بنديطبقهوگردیدندکدگذاري،گشتند
هاي پژوهشگر با مرور مجموعه داده،در کدگذاري بازو محوري انجام شد. بازصورت بهپژوهشاین 

کدگذاري باز بدین جهت مفاهیم پنهانی آن را باز شناسد. این مرحله کند تامیتالش شدهگردآوري
عبارت. بهبپردازدها گذاري مقولهبدون هیچ محدودیتی به نامتواند پژوهشگر میکه شودنامیده می

نیزکدگذاري محوريدر شود. ل نمیئها محدودیتی قادها و مقولهدیگر، پژوهشگر براي تعدد ک
ةپدید،کدگذاري باز است. در این مرحلهۀشده در مرحلهاي ایجادبین مقولهۀتعیین رابط،هدف

گردد.میارائه شدهو راهبرهاي حاصلشناسایی شده و تفسیر شرایط علی مرکزي



1395فروردین و اردیبهشت ، 35مطالعات مدیریت ورزشی شماره146

-بینیپیشهاي لفهؤم)2006(بوسچر و همکاراني ديحاضر با استفاده از مدل پیشنهادپژوهش 

. 1:بندي کردطبقهحیطهسهالمللی را در رویدادهاي بینکننده در کشورهاي شرکتموفقیت ةکنند
دي بوسچر و .3متغیرهاي سطح خرد.3و 2متغیرهاي سطح متوسط. 1،2متغیرهاي سطح کالن

کالن سیاسی، اقتصادي، عوامل همان ، پیرامونسطح دور یا که ند هست) معتقد2006(همکاران
ها و هاي ورزشی (فدراسیونسازمان،باشد. سطح میانی یا متوسطاجتماعی و فرهنگی و فناوري می

است عواملی ةدر برگیرندنزدیک یا خرد نیز سطح) را در برگرفته و غیرهملی المپیک وهايکمیته
مدیریت رویداد و مسابقه توسط ورزشکار، :دارد (شاملطور مستقیم با خود ورزشکار سروکار که به

بر این باور هستند کهپژوهشگراناین .)ورزشکار و غیرهةروحی از قبیل انگیزشرایط جسمی و 
به شرایط کالن باشند،میها و مدیران ورزشی متغیرهاي سطح کالن خارج از کنترل سازمان

براین، عالوه.هستندموفقیت کشورها ةکنندیبینپیشطور غیرمستقیمو بهشوندمیحکومتی مربوط 
طور و بهشوندمیهاي ورزشی مربوط هاي سازمانها و استراتژيمتغیرهاي سطح متوسط به سیاست

هاي ریزي فدراسیوند. برنامهنباشهاي المپیک میموفقیت کشورها در بازيةکنندیبینپیشقیم تمس
اي روز دنیا، اعزام ورزشکاران به مسابقات حرفهده از مربیانملی المپیک، استفاۀورزشی و کمیت

ۀها به کمک کمیتدانشگاههاي ورزشی در مدارس وشدن رشتهالمللی و جهانی، کمک به نهادینهبین
از جمله متغیرهاي سطح غیره یند استعدادیابی وافرنیز هاي ورزشی و ملی المپیک و فدراسیون

هاي جسمانی سطح خرد یا فردي (ورزشکار) نیز به شرایط و ویژگیباشند. متغیرهايمتوسط می
هاي روحی (میزان)، ویژگیهاي جسمانی و غیرهخصوصیات آنتروپومتري، توانایی:ورزشکار (شامل

طور مستقیم به ورزشکار مربوطهرآنچه به،کلیطور) و بهانگیزه، هیجانات، ضریب هوشی و غیره
تعاملسطح همواره با هم درسهذکر است که این قابل). ماره یکش(شکل اشاره داردشودمی

پذیرد. میصورتپژوهشها از منظر افزایش دقت بر روي ند و تفکیک آنهست

نتایج
ها و پس از انجام مصاحبهحینیند کدگذاري، افرنیززمان و با استفاده از تحلیل همپژوهشنتایج

شاخص 185دهد کهمینتایج نشان گردد. تفکیک ارائه میها بهصورت گرفت که نتایج کدگذاري
سیاسی، اقتصادي، ۀلفؤمپنجها در این شاخصموفقیت کشورها باشد. ةکنندبینیپیشتواند می

1. Macro Level Variable
2. Meso Level Variable
3. Micro Level Variable
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با استفاده از مدل ،نهایتدرشدند وبندي طبقه) PEST+Sاجتماعی و فرهنگی، فناوري و ورزشی (
سطح خرد، متوسط و سهشده در بنديطبقههايلفهؤم،)2006پیشنهادي دي بوسچر و همکاران (

. )شماره یک تا پنج(جداول کالن جاي گرفتند

هاي المپیککننده در بازيموفقیت کشورهاي شرکتبینپیش؛سیاسیۀلفؤمـ1جدول 
شدههاي سیاسی شناساییشاخص

سطح خردسطح متوسطسطح کالن
در جامعهآزادي بیان.1
و میزان د احزاب سیاسیتعدا.2

ها در امور سیاسی کشورمشارکت آن
تعداد تیراژ روزنامه.3
جنگ و منازعات سیاسی.4
میزان اختالف بین احزاب و سران .5

کشورها
هاآزادي رسانه.6
هانوع حکومت.7
عالقمندي سیاستمداران به ورزش.8
میزان تبعیض نژادي در کشورها.9

سیاستمداران ۀجمیزان تخصیص بود.10
به ورزش

هاي نظامیهزینه.11
در انتخابات مردم مشارکت میزان .12

سیاسی
نتایج انتخابات سیاسی.13
استعماري کشورهاۀ. گذشت14
. نقض حقوق بشر15
. استقالل ملی16

و نفوذ در بازيسیاسی.1
ملی المپیکۀو کمیتهافدراسیون

هاي ورزشی با فدراسیونتعامل.2
ارت امور خارجه جهت اعزام و وز

برگزاري مسابقات
ملی ۀکمیت،هاتعامل فدراسیون.3

با و وزارت ورزش و جوانان المپیک 
سران کشورها

ها با ن فدراسیونآشنایی مسئوال.4
شرایط سیاسی حاکم بر جهان

هاي ، کمیتههاتعامل فدراسیون.5
ملی المپیک و وزارت ورزش و 

المللی در با نهادهاي بینجوانان
ورزشۀزمین

آگاهی سیاسی ورزشکارخود.1
آگاهی ورزشکار از محیط .2

المللیبین
آشنایی ورزشکار با مسائل.3

سیاسی ورزش
آگاهی ورزشکار از نقش .4

مخرب برخی نهادهاي ورزشی 
نرفتن باردلیل مقاومت از زیربه

هافشار غیرواقعی آن
وجود احزاب ورزشی و .5

وق ورزشکارحمایت از حق
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هاي المپیککننده در بازيموفقیت کشورهاي شرکتبین پیش؛اقتصاديۀلفؤمـ2جدول 
شدهشناساییهاي اقتصادي شاخص

سطح خردسطح متوسطسطح کالن
)GDP(داخلیناخالصمیزان تولید.1
)GNP(ملیناخالصمیزان تولید.2
داخلیناخالصتولیدۀسران.3
یکاريبنرخ.4
تورمنرخ.5
جاريحسابتعادل.6
بازرگانیتراز.7
کشورارزيذخائرمیزان.8
صادراتیکااليارزش.9

وارداتیکااليارزش.10
انرژيمیزان تولید.11
جینیضریب.12
و واردات نفتصادرات.13
گازصادرات و واردات.14
نفتمیزان مصرف.15
برقمیزان مصرف.16
ره در کشورهابهنرخ.17
پولبورس.18
ورزشدرخصوصیبخشحضور.19
بهاداراوراقبورسارزششاخص.20
کشاورزيبخشۀتوسع.21
معدنوصنعتبخشۀتوسع.22
گردشگريصنعتۀتوسع.23
سازيخودروصنعتۀتوسع.24
کشورهايگذاريسرمایهمیزان.25

صنعتۀتوسعدرخارجی
ینفتغیرصادراتمیزان.26
ریالودالرنرخبرابري.27
وابستگینسبتکاهش.28
ملی ۀ. سهم صنعت ورزش در توسع29

کشورها

حمایت مالی فدراسیون، .1
و ملی المپیکۀکمیت

وزارت ورزش و جوانان از 
ورزشکاران

موقع اعتبارات . توزیع به2
هابه فدراسیون

ۀکمیتۀ. میزان بودج3
ملی المپیک

رت وزاۀ. میزان بودج4
ورزش و جوانان

. میزان قراردادها و 5
ها با حمایت مالی شرکت

هاي ورزشیفدراسیون
ن کسب منابع مالی . میزا6

ها از بازار ورزشیفدراسیون
ها در . نقش فدراسیون7

صنعت ورزش کشورۀتوسع

وضعیت اقتصادي خود .1
ورزشکار

مالی، ةمین آیندأت.2
اقتصادي و شغلی ورزشکار

وران قهرمانیبعد از د
مین مالی و اقتصادي أت.3

تحت سرپرستیةخانواد
ورزشکار

ورزشکارانسطح درآمد .4
ۀحقوق ماهیان.5

ورزشکاران
میزان پاداش به .6

ورزشکاران
صندوق بازنشستگی .7

ورزشکاران
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پیکهاي المکننده در بازيموفقیت کشورهاي شرکتبین پیش؛اجتماعی و فرهنگیۀلفؤمـ 3جدول 
شدههاي اجتماعی و فرهنگی شناساییشاخص

سطح خردسطح متوسطسطح کالن
کشورهاجمعیت.1
شهرهاجمعیت.2
جمعیترشد.3
زندگیبهامید.4
درمانوبهداشتسالمت،ۀهزین.5
سنیساختار.6
پرورشوآموزشۀهزین.7
میرومرگمیزان.8
جمعیتتراکم.9

مذهبودین.10
جامعهدررفاهانمیز.11
جامعهدرزنانمشارکتنرخ.12
ورزشدرزنانمشارکتنرخ.13
ایدزبهمبتالیاندرصد.14
ایدزبهمبتالیانتعداد.15
ایدزازناشیمیرومرگ.16
جامعهافراداجتماعیمنزلت.17
مردوزنبرابري.18
ورزشبهمردممنديهعالقمیزان.19
طالقوازدواجمیزان.20
ورزشیکتابتیراژ.21
ورزشیهايروزنامهتیراژ.22
کشوردرورزشیهايرسانهتعداد.23
مردمالمپیکی. میزان سواد24
ملیبستگیهممیزان.25
سواد در کشوردرصد افراد با. 26
محیطی از سوي زیستپایداري.27

مردم
جامعهدرامنیت.28
فراغتاوقاتاندنرگذچگونگی.29
مراکزدرهاکردهتحصیلنسبت.30

جمعیت کشورکلبهعالیآموزش

ها و بخشی فدراسیون. میزان اهمیت1
ملی المپیک به مسائل اعتقادي ۀ کمیت

و مذهبی
مسائل ۀ توسعجهتریزيبرنامه.2

هافرهنگی در باشگاه
مذهبی از هاياقلیتورزشۀتوسع.3

ک ملی المپیۀ کمیتها،سوي فدراسیون
و وزارت ورزش و جوانان

محلی از بومیهايورزشۀتوسع.4
ملی المپیک ۀها، کمیتفدراسیونسوي

و وزارت ورزش

اجتماعیقشربهورزشکارانتعلق.1
دینیواعتقاديهايپایهمیزان.2

ورزشکار
موفقیتدرسالماجتماعنقش.3

ورزشکار
اجتماعیوفرديآدابرعایت.4

ورزشی (رعایت دگیزندرورزشکار
اصول اخالقی در ورزش)

حاکمقوانینبهاحترام ورزشکار.5
جامعهدر
ۀجامعحقوقبهاحترام ورزشکار.6

ورزشی
ورزشکاراجتماعیرشد.7
ۀسرمایعنوانبهپذیرش ورزشکار.8

مردماز سويملی
رویدادهايدرورزشکارمشارکت.9

فرهنگیواجتماعی
المیاسپوششوحجاب.10

زنورزشکاران
تربیت فرهنگی ورزشکار.11
فرهنگ ملی از سوي ۀاشاع.12

ورزشکاران نخبه
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هاي المپیککننده در بازيبین موفقیت کشورهاي شرکتـ مؤلفۀ اجتماعی و فرهنگی؛ پیش3جدول ادامه 
شدههاي اجتماعی و فرهنگی شناساییشاخص

سطح خردسطح متوسطسطح کالن
علمی و نخبگانمهاجرت. میزان31

ورزشی
شاغالنکلبهشاغلزنان. نسبت32
بیندرجرمبهارتکاب. میزان33

انحرافات(جوانانونوجوانان
)اجتماعی

14تا10کودکانکارنیروي. نرخ34
ساله

هاي المپیککننده در بازيموفقیت کشورهاي شرکتبین پیش؛فناوريۀلفؤمـ4جدول 
شناسایی شدهاوريهاي فنشاخص

سطح خردسطح متوسطسطح کالن
کشوردرنانوفناوريۀتوسع.1
هايفناوريبهمردمدسترسی.2

کاربرديواطالعات
علمیهايآزمایشگاهازبرخورداري.3

پیشرفته
ورزشیاختراعاتثبتتعداد.4
ةکنندتولیدهايشرکتوجود.5

دنیاروزتجهیزات
وساختکنولوژيتازبرخورداري.6

فضابهماهوارهپرتاب
باالفناوريباصنایعصادراتسهم.7
ارزشوصادراتکلازمتوسطو

هاآنةافزود
تلفنخطوطتعداد.8
موبایلخطوطتعداد.9

باالاینترنتسرعتازبرخورداري.10
باهادانشگاهومدارسدرآموزش.11

نوینهايفناوريازاستفاده

ازورزشیهايفدارسیونةاداستف.1
دنیاروزهايفناوري

وورزشیهايفدراسیونبرخورداري.2
هايفناوريازالمپیکملیۀ کمیت

اطالعات
ورزشکارةدادپایگاهازبرخورداري.3

خارجی در وداخلیايحرفه
هافدراسیون

دردنیاروزهايفناوريازاستفاده.4
المللیبینوداخلیمسابقات

دانش و اآشنایی ورزشکاران ب.1
تخصصیۀفناوري روز دنیا در رشت

خود
ووسایلازورزشکارانةاستفاد.2

دنیاروزتجهیزات
آنالیزافزارهاينرمازبرخورداري.3

هايرشتهدرتیمیوفرديعملکرد
ورزشی
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هاي المپیککننده در بازيموفقیت کشورهاي شرکتبین پیش؛ورزشیۀلفؤمـ5جدول 
شدهشناساییهاي ورزشیشاخص

سطح خردسطح متوسطسطح کالن
کشورورزشیفضايۀسران.1
درالمپیکیهايرشتهتعداد.2

مدارس
ییزبانتعداد م.3
درالمپیکشدننهادینهمدت.4

کشورها
کشوردرهمگانیورزشۀتوسع.5
نیروهايوکارگريورزشۀتوسع.6

لحمس
هايرشتهسرزمینیآمایش.7

ورزشی

دنیا ايحرفهمربیانازاستفاده.1
توسط فدراسیون

توانمنديواستقالل.2
ورزشیهايفدراسیون

هايرشتهدراستعدادیابی.3
ورزشی توسط فدراسیون

-مربیقهرمانیسوابقبررسی .4

فدراسیونتوسط
ملیۀکمیتریزيبرنامه.5

المپیک
مدیریت رئیس فدراسیونةونح.6
واردوهازمانریزيبرنامه.7

تمرینیهايدوره
جهتانسانیمنابعبسیج.8

اردوهابرپایی
مختلفهايفعالیتبرنظارت.9
مسابقات توسط زمانواردوهادر

فدراسیون
کارواناعزامدریزيربرنامه.10

ورزشی توسط فدراسیون
-تیماعزاممناسببنديزمان.11

ورزشی توسط فدراسیونهاي

ورزشکارانانگیزش.1
ورزشکارانۀتغذی.2
مرزيبرونمسابقاتدرحضور.3
آنتروپومتريهايویژگی.4

ورزشکاران
ورزشکارانۀبیم.5
درکنندهشرکتهايتیمتعداد.6

مسابقات
درشدهکسبهايمدالتعداد.7

قبلهايدوره
نیروزاموادازاستفاده.8
اعزامیورزشکارانتعداد.9

درورزشکارانحضورۀتجرب.10
المپیکقبلیهايدوره
ورزشکارجسمیسالمت.11
آمادگیازبرخورداري.12

نظرموردورزشدرباالجسمانی
- همبامشارکتتوانمندي.13

بازيوتمریندرهاتیمی
نقشکردنخنثیتوانمندي.14

ۀصحندرتماشاگرانمنفی
همسابق

انجامدرنفساعتمادبهمیزان.15
ورزشیفعالیت

ورویدادخودازآگاهی.16
چگونگیوالمپیکۀصحن

المپیکهايبازيبرگزاري
دررقیبانازکاملآگاهی.17

المپیکهايبازي
ومربیبینمناسبۀرابط.18

ورزشکار
مربیانمدیریتةنحو.19
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هاي المپیککننده در بازيوفقیت کشورهاي شرکتبین مـ مؤلفۀ ورزشی؛ پیش5جدول ادامه 
شدهشناساییهاي ورزشیشاخص

سطح خردسطح متوسطسطح کالن
فنیکادر. هماهنگی20
اعزامیتیمسرپرست. تجربیات21
اعضاباسرپرست. رابطۀ22
کاروانپزشکیکادر. حمایت23
- خوابگاهواردوهامکان. بهداشت24

ها
کمکوسایلاز. استفاده25

آموزشی
دهکدةبهمسابقهمحل. نزدیکی26

هابازي
دهکدةدرغذاییتنوعو. کیفیت27

هابازي
دهکدةدراسکانمحل. کیفیت28

هابازي
دهکدةدرتفریحی. امکانات29

هابازي
هابازيدرکشیقرعه. جدول30
جایگاهازورزشکار. استرس31

بنديرتبهجدولدرمیاعزاکاروان
هابازي

) 2006(با استناد به الگوي پیشنهادي دي بوسچر و همکاران،محورييکدگذاریند افراز پس
کدگذاري ندیاآمده و فردستبهعوامل لیبا توجه به تحل،لذا؛ یند کدگذاري انتخابی صورت گرفتافر

-بینیهاي پیشلفهؤلگوي نظري مایند کدگذاري انتخابی، اشده، در فرو محوري انجامباز 

. )(شکل شماره یکشدمیگونه ترسنیبدهاي المپیک موفقیت کشورها در بازيةکنند
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هاي المپیکدر بازي) PEST+S(موفقیت کشورها ةکنندبینیهاي پیشلفهؤالگوي نظري مـ1شکل

:شاملهاي المپیکدر بازي) PEST+S(موفقیت کشورها ةکنندبینیپیشهايلفهؤنظري ميالگو
باشد. ) میSو ورزشی ()T(، فناوري )S، اجتماعی و فرهنگی ()E، اقتصادي ()Pهاي سیاسی (لفهؤم

سطوح کالن مربوط به محیط پیرامونی یا دور (جامعه)، سطوح متوسط یا میانی مربوط به ،همچنین
) و سطوح خرد یا نزدیک غیرهملی المپیک و ۀکمیت،هاهاي ورزشی (از جمله فدراسیونزمانسا

باشد.  مربوط به خود ورزشکار می

)Sورزشی (
)Eاقتصادي (

کالن

کالن

کالن کالن

کالن
متوسط

متوسط

متوسط متوسط

خردمتوسط

خرد

خرد خرد

خرد

)Sاجتماعی و فرهنگی ( )Tفناوري (

)Pسیاسی (

)S(ورزشی
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نتیجه گیريبحث و 
درکنندهشرکتکشورهايموفقیتةکنندیبینپیشهايلفهؤمشناسایی،حاضرپژوهشهدف از 

سیاسی، ۀدستپنج در هالفهؤماین پژوهشهاي یافتهبا توجه به،روایناز؛المپیک بودهايبازي
185،بندي گردید. سپسطبقه) PEST+S(اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، فناوري و ورزشی 

سطح سه) در 2006با توجه به مدل پیشنهادي دي بوسچر و همکاران (شده شاخص شناسایی
شده بر موفقیت شناساییهايهلفؤمیکی از بندي گردید. متغیر کالن، متوسط و خرد تقسیم

طور مستقیم و سیاسی وجود دارند که بهشاخص26ها نشان دادیافته. استسیاسی ۀلفؤمکشورها، 
هاي . از جمله شاخصبینی کنندپیشتوانند عملکرد ورزشکاران و کاروان ورزشی را مستقیم میغیر

عنوان محیطی ورزش نیز آزادي بیان بهدر در فضاي جامعه بود. آزادي بیان ،شدهسیاسی شناسایی
طور جزء و بیان بهآزاد براي بیان مشکالت ورزشکاران و مربیان در داخل و خارج از زمین ورزشی

مشتریان ورزشی ) معتقد است 2007(1بوردانشود. کل قلمداد میصورتمعضالت ورزش کشور به
. بیان هستندزشی داراي حقوق و مطالباتیمربیان و طرفداران ور،ها از جمله ورزشکارانسازمان

هاي تواند به موفقیت در عرصهیمشفاف و آزادانه در حدود و حریم مقررات قانونی ورزش کشور
از مصاحبه مستخرجهاي سیاسی از دیگر شاخصهمچنین، .المللی کمک نمایدورزشی داخلی و بین

- ب باعث رشد سیاسی کشور شده و به باالاحزاوجود احزاب ورزشی در کشور بود. نظران، با صاحب

بین حکومت و مردم را برقرار نموده و ۀرابط،کند. حزبرفتن سطح فکري افراد جامعه کمک می
) و 2008ن و علی (و)، جانس2009)، دي بوسچر (2007بوردان (کند.طرفه ایجاد می2یک راه 

توانند در دولت و مردم میةدهندپیوندعنوان احزاب بهبر این باور هستند که) نیز 2013(2جونز
سطوح ورزش همگانی، قهرمانی و تمامپیگیري مطالبات ورزشکاران و رفع مشکالت ورزش کشور در 

ثري را ایفا کنند. ؤاي نقش محرفه
43راستا، همینحاضر بود. درپژوهششده در اقتصادي از دیگر عوامل شناساییۀلفؤمبراین، عالوه

یکی از . بندي گردیدو تقسیمگشتهسطح کالن، متوسط و خرد شناساییسهدر شاخص اقتصادي
اقتصادي کشورها ۀکه در رشد توسعتولید ناخالص داخلی بود ،شدههاي شناساییترین شاخصمهم

درآمد ةدهنددر کشورها نشان)GDP(تولید ناخالص داخلیاست. میزانزیاديداراي اهمیت بسیار
گذاري در به همان نسبت سرمایهکهبدیهی استها بیشتر باشد هرچه درآمد دولت.باشدمیهاآن

حمایت باالGDPکشورهاي با رسد نظر میبهشود. هاي مختلف از جمله ورزش بیشتر میبخش
هاي ورزشی زیرساختاي از طریق بهبود ورزش حرفهۀتوسعبراي و کنندمیبیشتري از ورزشکاران

1. Bordman
2. Jons
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آورندمیفراهم راترياین کشورها براي ورزشکاران خود امکانات مناسبهمچنین، . نمایندمیتالش 
)، اشتون 2010آندروف (این موارد را کنند. هاي المپیک اعزام میبه بازيراان بیشتريو ورزشکار

نیز عنوان) 2010) و ژان بین (2011)، جیسکه و مادن (2012)، ادز (2005)، بلیک (2003(
نرخ تورم بود.به آن اشاره شدیند مصاحبهافرکه در اقتصاديهايشاخصاز دیگر یکی.اندنموده

خ ر. افزایش نشودیدر نظر گرفته مهامتیقیسطح عمومرمتناسبیغشیافزایتورم عموماً به معن
یافتگی هاي توسعهدیگر شاخص،تبع آنسبب بروز مشکالت اقتصادي در جامعه گردیده و بهتورم 
وگنوس و ) و 2006)، پولین و ژو (2006آزبورن (راستا، همیندهد. دردي را تحت تاثیر قرار میاقتصا

ها در سطح پایینی قرار دارد، در کشورهایی که نرخ تورم آندارندبیان می) 2011(1الکوکریاکوف
هايفهلؤماز دیگر براین، عالوه.شوندتر ظاهر میالمللی از جمله ورزش موفقهاي بینعرصه

-دربود کهنگیاجتماعی و فرهۀلفؤمهاي المپیک، موفقیت کشورها در بازيدرشده شناسایی

کید أهمیشه بر اهمیت آن تپژوهشگرانهاي مهم که یکی از شاخص.استشاخص 50ةبرگیرند
ها بر عملکرد کشورها در سطح جهانی بوده است. ثیر آنأاند، میزان جمعیت کشورها و تداشته
ثیرگذار باشد. طحاري أتواند بر عواملی چون صنعت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ تت کشور میجمعی

نشان )2011وگنوس و الکوکریاکوف (و )2004)، برنارد و باس (1391مهرجردي و همکاران (
دستیابی ،نتیجهداشتن ورزشکاران بهتر و دراختیار، شانس را براي درتیجمعةتنوع و اندازدادند که

متحده واالتیان،یجهان مانند چتیپرجمعيکشورهابدیهی است. کنده مدال بیشتر فراهم میب
ياستعدادهانیکه همهستند یمختلف ورزشيهارشتهياز استعدادهاياستخرۀمنزلبهغیره
هاي یکی دیگر از شاخصهمچنین، شوند.لیکشورها تبدنیایکیتوانند به قهرمانان المپیمبالقوه

-آموزش،امروزهباشد. پرورش میوآموزشۀهزین،هاي پیشرفت در کشورهاي جهاناهمیت و نشانهاب

در هر یو بزرگ اجتماعدهیچیپيهااز سازمانیکی،یاجتماعراتییضرورت تغربپرورش بناو
. دداريو اقتصادیفرهنگ،یاجتماعۀبا رشد و توسعیناگسستنيوندیپکهشودیمحسوب مکشور

هاپایه هستند. آنهايها متولی ورزشپرورش و باشگاهویافتۀ دنیا، آموزشدر کشورهاي توسعه
-عنوان مهرهآموزان بهدر اکثر کشورهاي دنیا دانش. دهندکنند و پرورش مییاستعدادها را کشف م

رزش خود وةتا جایی که در توصیف دورنماي آیند.شونددیده میهاي ورزشی و قهرمانان آینده
. نشستۀ مدارس هستندمیزآموزان پشتها دانشو جهانی آنگویند که قهرمانان المپیکیمی

بینی و پرورش در پیشآموزشۀگذاري هزیناثرکه میزان نشان دادپژوهشی) در 1391شفیعی (

1. Vagenas & Vlacho Kyriakou
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تعداد ،همچنین. باشدمیدرصدهفتهاي آسیایی حدود کننده در بازيموفقیت کشورهاي شرکت
ها د در پیشرفت آن رشتهنتوانمیدنشوتدریس میهاي ورزشی پایه و المپیکی که در مدارسرشته

موفقیت در آینده را به ،هاي المپیکیکردن ورزشبا نهادینهکهبدیهی استأثیر بگذارند؛ لذا،ت
نمودند. له اشاره أنیز به این مس) 2008(2ژاول) و 2004(1کپلد. نارمغان آور

حاضر پژوهش. در استفناوري ۀلفؤمهاي المپیک، موفقیت کشورها در بازيیگر دخیل در ۀ دلفؤم
مستقیم قرار دهدثیر مستقیم و غیرأتتواند عملکرد کشورها را تحتمیشاخص فناوري که 18

هاي ذوق هنري بشر در پدیدهو اي از دانشتجلی آمیختهتوان را میفناوريشناسایی گردید.
دیگر، پیشرفت بشریت در گرو پیشرفت عبارتبهدانست.هایشنمودن نیازاو براي مرتفعۀیافتتکوین

ست و کسب موفقیت در اهاتکنولوژي است. در عصر حاضر، تکنولوژي سالح ورزشکاران در رقابت
دارد ) بیان می2012(بولچندانی. وابسته استهاي نوینوريابه فنیورزشسطوح باالي رقابت 

،روایناز؛ باشدها میگذاري دولتهاي نوین در ورزش نیازمند سرمایهي از فناوريبرخوردار
فناوري نخواهند داشت. ةگرفتن از کشورهاي پیشرفته در حوزکشورهاي فقیر شانسی براي پیشی

و زیاد استبسیارشودانجام میدنیادر سطح اول ورزشکهگذاريمیزان سرمایهمعتقد است وي
رانی نظیر قایقباال هستندفناوريکه نیازمند ي المپیکیهاتوانند در ورزشنمیقیر کشورهاي ف

هاي فناوري،انیمنیادر. امید چندانی به کسب مدال داشته باشندسواري دوچرخهو روئینگ ، بادبانی
ح سطباالرفتن همچنین، . داردسزایی هبریثأو بهبود رکورد ورزشکاران تتیدر موفقیورزشنینو

هرگز به ها فناورينیاریثأهرچند ت.شودیمیی ورزشکارانکاراسطح باعث باالرفتن يتکنولوژ
المپیک رقابت يایاما در دن؛برسانديارا به سطح ورزشکار حرفهيفرد عادکیکه ستینيااندازه

هاي ر سالهاي نوین دیکی از فناوريرنگ مدال را عوض کند.یراحتبهتواندیمهیثانچند صدم
یلی که با تمام وساباشد. فناوري نانو میاخیر که کمک شایانی در عملکرد ورزشکاران داشته است

ها هاي احتمالی آناند با هدف بهبود عملکرد ورزشکاران و جلوگیري از آسیبفناوري نانو تولید شده
یی کام باالتحت اسفناوري نانو به تجهیزاکه ند هست) معتقد1389کاشف و انوار (بوده است.

هاي وسایل. کاربردهاي فناوري نانو در ورزش در بخشداده استکاهش وزن آن را یده و بخش
اماکن ، )هاي ورزشیلباسوها کفش(شاك، پو)بدنه و پاروهاي قایقو نانوۀدوچرخه با بدنورزشی (

ي مجهز و روز دنیا) هاهفناوري نانو در ساخت ورزشگاکارگیريهبنیزهاي ورزشی و کفپوش(ورزشی
بوده و تولیدات مورد توجه پژوهشگران این حوزه )پروتزها و اورتزها(ساخت پزشکی ورزشی و 

-ههاي روز و ببرخورداري از فناوري،کلیطوربه. استروانه کردهبسیاري را به بازارهاي ورزشی 

1. Capel
2. Jowell
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و موفقیتکندشورها کمک ابعاد مختلف ورزش کۀتواند به رشد و توسعکارگیري آن در ورزش می
کاشف و انوار هايپژوهش حاضر با یافتهنتایج از این منظر، هاي ورزشی به ارمغان آورد.را در عرصه

درشده شناساییهايلفهؤماز دیگر براین، عالوهباشد. راستا می) هم2012(بولچندانی) و 1389(
. یکی از باشدمیشاخص 49ةدر برگیرنداستورزشیۀلفؤمهاي المپیک، موفقیت کشورها در بازي

اخذ میزبانی ابهاي المپیک است. زي، میزبانی باسطح کالنشده در شناساییبینپیشهاي شاخص
پیدا رونق اقتصاد شهر ویابدافزایش میهاي ورزشیساخت اماکن و استادیوم، رویدادهاي ورزشی

،)2002(1الولوواترز.شودمیایجاد میزبانحرکت اقتصادي عظیمی در کشور،نتیجهدر. کندمی
-هر، )2010(زیمانسکیوکاوتسوس،)2009(داوسونوکاسیماتی،)2006(پوتناموبالنگرمویر،

ازورزشیبزرگرویدادهايبرگزاريومیزبانیمختلفهايمزیتبررسیبهمشابهپژوهشیدریک
برايروانیوگردشگريمحیطی،زیستاعی،اجتمفرهنگی،اقتصادي،سیاسی،هايجنبهجمله

میزبان،شهربرورزشیرویدادهايثیراتأتبرعالوهکهدادندنشانوپرداختندمیزبانشهرهاي
-به.گرددمینیزمدالکسبلحاظازمیزبانکشورباالترعملکردبهمنجررویدادهااینبرگزاري

. استشدهاشارهمیزبانیشرایطتحتباالترعملکردبه،ايرشتهتکرویدادهايدرکهطوري
درالمیپکتابستانیهايبازيدرمیزبانکشورهايعملکردتفاوتبررسیبهنیز) 2005(2کالرك
باالتر،میزبانیشرایطدرشدهکسبهامدالدرصدکهکردبیانوپرداختبعدوقبلةدوربامقایسه

یکی براین، عالوه.استبوده) المپیکتابستانیهايبازيزابعدوقبلةدور(غیرمیزبانیشرایطاز
هاي المپیک باشد، عملکرد ورزشکاران در بازيةکنندبینیپیشتواند که مییهایشاخصاز دیگر 

عنوان بازنمایی از رونق و رفاه بهGDPتعیین پاداش براي ورزشکاران است. باید توجه داشت 
و کنند)پول بیشتري در ورزش صرف می،هاي پررونق و مرفهشود (کشورمیکشورها تصور 

هرچه گیرند. در نظر میخودهاي بیشتري را براي ورزشکارانباالتر، پاداشGDPکشورهاي با 
-میبیشتر نیزباشد، انگیزه براي کسب مدال و موفقیت در المپیکباالترپاداش ورزشکارانمیزان 

زارعیهايیافتهحاضر با پژوهش . نتایج گرددچندان میدوو تالش براي رسیدن به مدالشود
برادلی و همکاران ) و2010(، فارست )2008(3سیلک و اندرو)، 1392(و همکارانمحمودآبادي

باشد. راستا می) هم2013(

1. Waters & Lovell
2. Clarke
3. Silk & Andrews
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تا جایی که کشورها از .داراي اهمیت بسیاري استکشورها براي در المپیک مدال کسب ،کلیطوربه
یک رقابتایجاد موجب امر کنند و همین المللی استفاده میعنوان ابزاري در معادالت بینبهآن 

وقت و تالش زیادي را صرف اندیشمندان علوم مختلف. شودآمیز در این رویداد جهانی میمسالمت
شود.میموفقیت یک کشور در المپیک سبب اند که چه عواملی این پرسش کردهبراي یافتن پاسخ

و بودهکلیيتوسعه امر،راه رسیدن به این موفقیت، توسعه است. اصوالًتوان گفتدرحقیقت، می
. باشدمیغیرهفناوري، پزشکی و ـفرهنگی، سیاسی، اقتصادي، علمیهاي مختلفداراي جنبه

آن موفقیت نسبی ۀمدت باشد که نتیجتوسعه در برخی موارد ممکن است موقتی و کوتاههمچنین، 
تواند به میریزي بلندمدت، برنامههمچنینخواهد بود. المللی از جمله ورزشدر سطح بینمقطعیو 

هایی با ساختار مناسب و در جمهوري اسالمی ایران سازمانپایدار و فراگیر منجر شود. ۀتوسع
به ،وعمجمدرد. گذار بر موفقیت ورزشی وجود نداراثرریزي هدفمند جهت شناسایی متغیرهاي برنامه

-تجارب کشورهاي موفق در این زمینه، سازمانۀبا مطالعشود مسئوالن ورزش کشور پیشنهاد می

المللیهاي باال و فناوري مناسب جهت رسیدن به موفقیت در رویدادهاي بینهاي ورزشی با ظرفیت
. نمایندایجاد را

هاي المپیک پیشنهاد در بازي، برخی راهبردهاي اجرایی جهت موفقیت پژوهشهاي با توجه به یافته
گردد:می

ان کشورها، تعامل مناسب از سوي سرالمللیملی و بیندر سطح سیاسیهاي شاخصيارتقا
افزایش آگاهی ،ملی المپیک با نهادهاي سیاسی در داخل و خارج از کشورهاۀها و کمیتفدراسیون

جاد احزاب ورزشی در جهت حمایت از المللی ورزش و نیز ایورزشکار از مسائل سیاسی و محیط بین
حقوق ورزشکاران.

هاي اقتصادي از جمله تولید کشورها و تالش جهت بهبود وضعیت شاخصاقتصاديۀتقویت بنی
ورزش، افزایش سهم صنعت ورزش درخصوصیخشبۀناخالص داخلی، نرخ تورم و بیکاري و توسع

ۀها، افزایش بودجن حامیان مالی و فدراسیونافزایش تعداد و میزان قرارداد بیکشورها، ۀدر توسع
موقع و مناسب اعتبارات به توزیع به،ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانانۀکمیت،هافدراسیون
میزان پاداش واز دوران قهرمانیپسمین مالی، اقتصادي و شغلی ورزشکار حین و أتوهافدراسیون

آوران المپیک.مدال
زندگی، بهبردن سطح امیدباالدر کشورها از جمله اجتماعی و فرهنگیبخشی به مسائلاهمیت

پرورش، افزایش سواد المپیکی عموم مردم، وآموزشۀبودجافزایش مشارکت زنان در ورزش، افزایش 
باالبردن سطح امنیت و رفاه در جامعه و کاهش انحرافات اجتماعی، بسترسازي مناسب جهت کاهش 

داشتن مسائل اعتقادي و مذهبی و فرهنگی براي اهمیت، می و ورزشینرخ مهاجرت نخبگان عل
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هاي بومی ورزشذهبی و مهاياقلیتورزشۀتوسعهاي ورزشی، ملی المپیک و فدراسیونۀکمیت
کردن احترام نهادینهوهاي اعتقادي و دینی ورزشکارتقویت پایهربط، هاي ذيمحلی از سوي سازمان

.ويدر به قوانین و اصول اخالقی
نانو، افزایش آشنایی و دسترسیفناوريۀتوسعاز جمله در کشورها هاي نوینفناوريۀرشد و توسع

-هافزایش بتجهیزات مدرن ورزشی، ةکنندهاي تولیداندازي شرکتاطالعات، راههايفناوريبهمردم
ةزي پایگاه دادانداالمپیک، راهملیۀ ها و کمیتهاي نوین توسط فدراسیونکارگیري فناوري
مسابقاتدردنیاروزهايفناوريازاستفادهها، اي داخلی و خارجی در فدراسیونورزشکاران حرفه

برخوردار نمودن ورزشکاران از وسایل و تجهیزات نوین. والمللیبینوداخلی
ۀانهاي المپیک از جمله افزایش سرهاي ورزشی جهت رسیدن به موفقیت در بازيتوجه به شاخص

سازي هاي المپیکی در مدارس، میزبانی مسابقات المپیک، پیادهفضاي ورزشی، افزایش تعداد رشته
اي جهان، میزان استقالل و حرفههاي ورزشی، استفاده از دانش مربیانآمایش سرزمینی رشته

ها، مدیریت مناسب یند استعدادیابی توسط فدراسیوناها، انجام فرهاي فدراسیونتوانمندي
بندي مناسب اعزام کاروان ورزشی، برخورداري از سالمت ریزي و زمانهاي ورزشی، برنامهفدراسیون

نفس ورزشکار، بهبود تغذیه و رفاه ورزشکار در اردوها و بهجسمی و روحی از قیبل انگیزش و اعتماد
درشدهکسبهايمدالتعداددادن ها، مدنظر قرارمسابقات، افزایش تعداد اردوها و بهبود کیفیت آن

هاي حضور قبلی در بازيۀقبل، افزایش تعداد ورزشکاران اعزامی به المپیک، توجه به تجربهايدوره
مناسب بین مربی و ۀمشارکت و همکاري تیمی ورزشکار، برقراري رابطۀالمپیک، ایجاد روحی

-ر کادر فنی، فراهمورزشکار، شناخت ابعاد عملکردي رقیبان در المپیک، ایجاد هماهنگی مناسب د

کشی در کردن شرایط مناسب تمرینی و رفاهی در محل برگزاري مسابقات، اهمیت جدول قرعه
جایگاه کاروان اعزامی در دلیلبهندادن ورزشکار فشار قرارتحتوهاگرفتن در گروهها و قراربازي

جدول مسابقات. 
در )PEST+Sشده (هاي شناساییلفهؤمعنایت به باشودپیشنهاد میپژوهشگرانبه ،پایاندر

- اولویتلفهؤدر هر مها را شاخص، هاي المپیککننده در بازيبینی موفقیت کشورهاي شرکتپیش

،نهایتنموده و درثرتر ؤمهاي سازي شاخصاقدام به کمی،هابا توجه به اولویتنمایند. سپسبندي 
.کنندبینیپیشعملکرد کشورها را 
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Abstract

Olympic games has been the most important sport event in the world, and countries with
the long, medium and short term programs try to get the best results from many years
before the olympic games. For this reason, prediction the elements success of countries in
this tournament is very important. With regard to the exploratory nature of this research,
we were used the gualitative methods to determine the most important predictive factors in
success of countries. First, based on original studies, the primary lists of indicators were
identified. Then, the semi-structured interviews was conducted with (n=28) elites that
aware of these issues. Results showed that, 185 indexes could predict the success of
countries in the Olympic games.  In this analysis, indexes were classified into 5 elements:
political, economic, social and cultural, technology and sport (pest+s). Also, using de
bosscher et al’s model (2006), the components were divided into micro, meso and macro
levels. Sports politician can use the identified indicators and elements in forthcoming
planning about Olympic games to be more successful.
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