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 چکیده

روش تحقیق  باشد.های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران میعنوان  پژوهش حاضر چالش

ادی وزارت ن بصورت میدانی است. جامعه آماری را مدیران ستآتوصیفی و تحلیلی و اجرای 

اند که )رئیس، نایب رئیس، دبیر( تشكیل داده های ورزشیورزش و جوانان، مدیران فدراسیون

نفر، به عنوان نمونه آماری تحقیق با  81باشند که براساس جدول مورگان نفر می 483شامل 

حبه ها مصاآوری دادهانتخاب شدند. ابزار جمعای سهمیهگیری تصادفی استفاده ار روش نمونه

گان و مدیران در نفر از خبره 33در این رابطه  .استمحقق ساخته حضوری و پرسشنامه 

ورزش قهرمانی با روش گلوله برفی انتخاب و با آنها مصاحبه به صورت اکتشافی صورت گرفت 

گان و با استفاده از مبانی نظری و تحقیقات های خبر و پس از بررسی و تحلیل نظرات و دیدگاه

های آماری مورد استفاده در این . روشهای اصلی استخراج گردید و مولفه ه محورهاانجام شد

نتایج  بندی و تحلیل تفاوت نظرات از آزمون خی دو بود.تحقیق آزمون فریدمن برای رتبه

-ها و جهتپژوهش حاکی از آن است که فقدان برنامه استراتژیک و روشن نبودن سیاست
ی مناسب و تغییر و تحول و جابجایی سریع مدیران، نبود نظارت و ها، فقدان منابع انسانگیری

گذاری بخش خصوصی، عدم تخصیص ارزیابی، وابستگی به منابع مالی دولت و عدم سرمایه

های متنوع به صورت متناسب، وجود قوانین ناهماهنگ و موازی، مناسب منابع مالی در بخش

یابی و فرایند امطلوب بودن نظام استعدادعدم مطلوبیت ساختار و تشكیالت فعلی ورزش، ن

روی مدت، تاکتیكی و عملیاتی از اهم چالشهای پیشورزش قهرمانی و نبود برنامه میان

 دهندگان است.مدیریت ورزش قهرمانی کشور از نظر پاسخ

 ورزش قهرمانی، چالش های مدیریت، چشم انداز کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
شود سیر تحول ورزش در زندگی، با بازي کردن که الزمه رشد و تکامل کودک است شروع می

ین رقابت ابتدا به صورت پیوندد. امی ،و سپس به ورزشی که رقابت در آن مطرح است

غیررسمی است و در تکامل خود به ورزش رقابتی سازمان یافته که همان ورزش قهرمانی و 

ورزش قهرمانی یکی از ارکان مهم توسعه  (.1831)پورکیانی،  گرددمنتهی می ،اي استحرفه

ورزش در کشور است. توسعه ورزش قهرمانی در هر کشور پیش زمینه کسب موفقیت در 

ها هاي جهانی و المپیک است. در چند دهه گذشته رقابت بین کشورها براي بردن مدالابترق

ها و هاي بین المللی شدت باالیی گرفته است. این امر منجر شده است که دولتدر رقابت

هاي ورزشی کشورها در سراسر جهان میزان بودجه اختصاصی به ورزش قهرمانی را سازمان

هاي ورزش قهرمانی کشورها شدیداً المللی، سیستم ور موفقیت بینافزایش دهند. به منظ

کنند. بسیاري از  هاي واحدي پیروي میاند و همه آنها تقریباً از سیستممتجانس و همگن شده

ها تواند منجر به افزایش کسب مدالاند که افزایش بودجه ورزش قهرمانی میکشورها نشان داده

هاي ورزش ها و تجانس سیستمرغم افزایش رقابت این وجود، علی هاي المپیک شود. بادر بازي

مظفري، المللی هنوز نامعلوم است. ) قهرمانی، استراتژي مطلوب براي موفقیت در سطوح بین

ترین شک فقدان یک سیستم تعریف شده بین المللی در ورزش قهرمانی، عمیقبی (.1833

ها است. را مدیریت خط مقدم اجراي استراتژيزی ؛تاثیر را بر مدیریت سطح کالن ورزش دارد

هاي مشخصی است که باید در مراحل مدیریت ورزش قهرمانی به عنوان یک نظام داراي حلقه

دهد که اکثر نهایی همدیگر را تکمیل نمایند. تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان می

شود، اما یزي کالن ناشی میر گذاري و برنامهمشکالت موجود در این زمینه در حوزه سیاست

اند، بطور مثال حوزه پشتیبانی و اجرا و هاي دیگر که در این مسأله نقش مؤثري داشتهبخش

طرح جامع ) اي هستندمشکالت عدیده ارتباط بین فرایندهاي ورزش قهرمانی داراي ضعف و

دیدي است هاي مذکور نگاه جبندي از مدیریت ورزش قهرمانی در حوزه(. سطح1831ورزش، 

ها و موانع موجود را از منظرهاي مختلف رصد نماید. تواند چالش که به این بخش شده و می

مدیر موفق کسی است که واحدش عملکرد باال به دست آورد و با گذشت زمان آن را به صورت 

واحدي توانا حفظ کند. این مدیر، پیوسته قادر است سایر کارکنان را در انجام بموقع و مؤثر 

بینی نشده محیط، پیچیده شده کارها یاري نماید. اما شغل هر مدیر، امروزه با تغییرات پیش

هاي اجتماعی فقط آوري جدید، تغییر ساختار جمعیت، دگرگونی ارزش است. رقابت جهانی، فن

این  ۀکنند. هم به رو می معدودي از انواع روندهایی هستند که توفیق مدیران را با چالش رو

 (. 1831شیخ، ) دهد ماهیت مدیریت روزمره منابع انسانی را تغییر می ها چالش
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اند به ریزي راهبردي توانسته هاي ورزشی با بکارگیري فرایند برنامهکه بسیاري از سازماندرحالی

خوبی به رسالت خود عمل کنند و به اهداف مورد نظر دست یابند، این مسأله مطرح است که 

ها در ورزش قهرمانی ایران چه ان براي عملی ساختن این برنامههاي پیش روي مدیرچالش

 باشد؟ می

ورزش قهرمانی ابعاد و زوایاي مختلفی دارد که برخی از آنها در تحقیقات انجام شده بررسی 

اي از آنها هنوز ناشناخته مانده است. توجه به ورزش قهرمانی به عنوان یک نظام و با  شده و پاره

( 1831) بدنی و ورزش کشوردر ایران به مطالعات طرح جامع تربیت نگاه کالن و جامع

هاي داخلی و بیرونی ورزش قهرمانی بپردازد و با  گردد که توانسته به همه عوامل و مولفه برمی

استفاده از یک مدل علمی و راهبردي، مشکالت و تنگناهاي آن را شناسایی و براي اصالح آن 

ائه نماید که قبل از آن نبوده است. در این رابطه چند تحقیق شامل: اي ار برنامه راهبردهاي ویژه

(، بخش خصوصی با رویکرد ورزش 1833) مظفري و همکاران جامع ورزش قهرمانی توسطنظام 

رضوي و مقایسه دیدگاه مربیان، ورزشکاران و صاحب نظران در مورد ط ( توس1831) قهرمانی

تندنویس انجام شده است.  ( توسط1831) تیکراهکارهاي پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناس

مظفري با نگاه کالن و استراتژیک و سایر تحقیقات با بدنی و ورزش و تحقیق تطرح جامع تربی

 نگاه خرد به وضعیت ورزش قهرمانی در ایران پرداختند.

هاي گذشته نوعی افزایش هوشیاري دربارة ارزش موفقیت ورزش قهرمانی در میان  در دهه

ها در  ها با توجه به ظرفیت آن ها رخ داده است. در اغلب موارد، این موفقیت و دولت کشورها

اي از اهداف ورزشی و غیرورزشی منبعی ارزشمند شناخته  کمک براي رسیدن به گستره

که دراین گذر نگاهی بر مدیریت ورزش قهرمانی کشورهاي موفق در این عرصه خواهیم ،اند شده

هاي  هاي توسعه ورزش در کشور استرالیا، توسعه زیرساخت ترین چالشماز مهبراي مثال . داشت

اي و شهري است. این کشور  ورزشی براي ارائه خدمت در سطوح پایین یعنی ملی، منطقه

هاي پیش  المللی دارد.  اما یکی از بزرگترین چالش هاي بین آمادگی بسیار باالیی براي میزبانی

و فضاها و بسترهاي موجود براي توسعه ورزش ملی است.  روي ورزش استرالیا کمبود اماکن

ها در ورزش و متعاقباً رشد  ژي ورزش استرالیا تمرکز بر مشارکت حداکثري استرالیایی استرات

هاي ورزشی است. توسعه این استراتژي با مشارکت و همکاري حداکثري دولت در  موفقیت

تاً به توسعه ورزش همگانی و رشد ورزش تخصیص بودجه و ارائه خدمات ورزشی در جامعه نهای

در واقع استراتژي و  ؛منجر شده است  قهرمانی و برقراي یک پیوند حیاتی در بین این دو بخش

 سیاست ورزش استرالیا براي حرکت مطمئن به جلو داشتن یک نگاه کلی و جامع به ورزش در 

(. 1212ورزش استرالیا، ) اشدب ها و اقشار جامعه می ها و براي مشارکت همه بخش همه زمینه
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هاي المللی و اختصاص بودجهگذاري در ورزش قهرمانی به نسبت رقباي بینکاهش سرمایه

کشور است.  ترین چالش هاي ورزشی اینهاي ورزشی خاص از مهمموجود به برخی رشته

از منابع کارا و اثر بخش  راهکارهایی نظیر عزم دولت در تحول ورزش نخبگان و استفاده بهینه،

هاي علمی و ورزشی و همچنین ایجاد ها و برنامهگذاري در طرحتوجه نمودن و سرمایه، موجود

کارهایی براي اطمینان از هزینه منابع در مسیر صحیح و پرهیز از تقلید  و ها و سازسیاست

ح کننده در ورزش با اصال افزایش تعداد کودکان مشارکت (.همان منبع) الگوهاي سایر کشورها

ها و نهادهاي ورزشی به منظور افزایش توسعه سازمان سیستم ورزشی آموزش و پرورش،

مشارکت اجتماعی در ورزش، حمایت و توسعه ورزش معلولین، شکستن موانع و مشکالت 

هاي  هاي ورزشی، شکستن موانع مشارکت مردم در ورزش مشارکت حداکثري زنان در رقابت

 هاي ورزشی این کشور است.ها و سیاستستراتژيبومی و محلی از جمله مهمترین ا

گذاري ورزش در سطوح و مقاطع  هاي مختلفی در امر پیشبرد و سیاست در آمریکا سازمان

 کنند.  مختلف فعالیت می

ها فعالیت  ها و کالج هاي مهم که عمدتا در بخش دبیرستان هاي آماتوري: یکی از سازمان ورزش

هاي مختلف را براي  ها و برنامه باشد که حمایت می نشگاهیهاي دا کند انجمن ملی ورزش می

ها و مسابقات  دانشجویان و تشکیل لیگ توسعه ورزش در هر دو بخش همگانی و قهرمانی براي

 ورزشی فراهم آورده است.  

ا هستند. در هه یکی از ارکان مهم در توسعه ورزش بویژه ورزش قهرمانی در کشور آمریکا دانشگا

ها  هاي ورزشی معتبر تحت نظر دانشگاه هاي ورزشی حاضر در لیگ بسیاري از تیماین کشور 

داراي انجمن ملی تربیت بدنی ها و موسسات مختلف ورزشی نظیر  باشند و معموالً دانشگاه می

 استراتژي توسعه ورزش هستند.

وجود دارد  اي منسجمهاي ورزشی بویژه ورزش قهرمانی شبکهدر کانادا به منظور پیشبرد برنامه

هاي ورزشی که نوجوانان و جوانان ها و کلوپهاي ورزشی، مدارس، باشگاهاز مجموعه سازمان

کند تا به حداکثر موفقیت در ورزش دست مستعد را در مقاطع مختلف راهنمایی و هدایت می

هاي مهم پیش روي ورزش کانادا روند رو به افزایش حمایت مالی یابند. از جمله برخی چالش

هاي جدید به منظور افزایش مشارکت فقدان استراتژي ، هاهاي دولتی و شهرداريتوسط بخش

تر که موفقیت آنها قبالً هاي عملیاتیدر ورزش، میزان منابع مالی دولتی، توجه زیادي بر برنامه

هاي ورزشی گذاري کافی بخش خصوصی، نبود زیر ساختتجربه شده، عدم حمایت و سرمایه

گذاري به منظور ایجاد و حفظ فرهنگ همکاري هاي جدید، سیاستریزيوجه به برنامهالزم با ت

هاي مختلف متولی ورزش کانادا همگی از مشکالت عمده پیش روي ورزش این کشور در بخش
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هاي برنامه توسعه  ها و استراتژي ترین سیاست از جمله مهم (1212ورزش کانادا، ) باشدمی

 مشارکت است. بانوآورانه تشویق و ایجاد فرهنگی  1211ورزش کانادا در سال 

برنامه استراتژیک ورزش کانادا به دنبال آن است که محیطی پویا و عالی در ورزش ایجاد نماید 

و در پی افزایش تعداد افرادي است که بتوانند بطور مداوم و موفقیت آمیز، در باالترین سطوح 

از تعیین شده در برنامه استراتژیک ورزش کانادا، اندرقابتی ورزش شرکت نمایند. تحقق چشم

 منوط به تدوین اهداف کالنی است که عبارتند از:

 هاي جامعه در ورزشافزایش مشارکت دائمی کودکان، نوجوانان و سایر گروه  -1

 هاي المپیک، پارالمپیک و قهرمانی جهانبهبود عملکرد ورزشکاران کانادایی در بازي -1

ه بیشتر ورزش و به حداکثر رساندن مزایاي اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادي توسعه هر چ  -8

 المللی ورزشی در سراسر کشور کاناداورزش، بوسیله حمایت از میزبانی رویدادهاي بین

-مندي تقویت وگسترش همکاريریزي جامع براي مشارکت ورزشی همراه با اخالقبرنامه -1

 هاي ورزشیي ایالتی و سازمانهااي و سیاستی بین دولتهاي برنامه

 ها در زمینه ورزش. ها و سیاستفراهم نمودن شرایط علمی و تحقیقی براي اتخاذ برنامه -5

و متعاقباً افزایش دانست ترین چالش ورزشی کشور چین را جمعیت باالي این کشور مهم

-نین از بیهمچ. (1212ورزش چین، )مدارس هاي مربوط به توسعه ورزش بویژه ورزش هزینه

هاي اجتماعی در همه ابعاد ورزش بویژه ورزش قهرمانی به عنوان یکی دیگر از بزرگترین عدالتی

 (. 1212ورزش چین، ) هاي ورزش کشور چین نام برده شده استچالش

اندرکاران ورزش بر تمرکز همه مسؤولین و دست 1211استراتژي توسعه ورزش انگلستان 

هاي مختلف ورزش است.  ها و رشته المللی انگلستان در بخش ینهاي ملی و ب افزایش موفقیت

باشد بلکه هدفش دستیابی به اهداف توسعه، استعدادیابی و  گرا نمی این دستور کار نخبه

 باشد. پروري در ورزش  و بهبود کیفیت در همه سطوح ورزش می نخبه

و اقتصادي بوسیله هاي اجتماعی  یابی به اهداف و ارزش هدف غایی ورزش انگلستان دست

 (.1212ورزش انگلیس، ) ش و توسعه سالمتی در جامعه استورز

توان دریافت که بطور کلی براي رشد و با مطالعه ورزش قهرمانی در کشورهاي نام برده می

ها نیست چراکه با توجه به دیدگاه کارشناسی؛ به دو  توسعه ورزش قهرمانی نیاز به تغییر واژه

گرایی نوعی اي قهرمانی( و توجه به این نکته که اصوالً حرفه ش )همگانی وبندي ورز نوع تقسیم

اي بجاي ورزش قهرمانی اساساً  باشد جایگزینی واژه حرفه هاي ورزش میدیدگاه در زیرساخت

گردد همانند  کند. لذا پیشنهاد می تغییري را در شرایط موجود ورزش کشور ایجاد نمی

هاي ورزش اي به زیرساخت وسعه ورزش قهرمانی نگاه حرفهکشورهاي صاحب عنوان در مسیر ت
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اي به ورزشکار  شود: نگاه حرفه ها اشاره میقهرمانی داشته باشیم که در ذیل به این زیرساخت

، عدادیابی و شناسایی نخبگان ورزشیاست، قهرمان، مدیریت ورزشی، مربیان و کادر سرپرستی

 ، تماشاگران ، اردوها و مسابقات داخلی و برون مرزي هاي ورزشی بهاعزام تیم، مسابقات قهرمانی

اي  نگاه حرفه ، هاي ورزشیتجهیز تیم، ساخت و سازهاي ورزشی، اي به مقوله آموزش نگاه حرفه

 شود. را شامل میپخش تلویزیونی  و  داريباشگاه ،به جذب اسپانسر

هاي چالشانی در ایران، هاي ورزش قهرم( با عنوان چالش1218) در تحقیق آسایش و همکاران

ها به هاي مالی، توجه ناکافی رسانهعمده ورزش قهرمانی عبارتند از فقدان بودجه و حمایت

هاي مناسب، فقدان مربیان با کیفیت و تخصص استعدادیابی در ورزش قهرمانی، فقدان حمایت

سطح پایین و فقدان ها در شود، برگزاري لیگباال، مسابقات قهرمانی در سطح پایینی برگزار می

 ي در ورزش قهرمانی را بیان کردند.استراتژ

-ها و تهدید( با عنوان شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت1831) در تحقیق حسینی و همکاران

هاي اساسی را شامل نگاه ضعیف مدیران به ورزش انی، چالشمهاي استعدادیابی ورزش قهر

هاي قهرمانی و مراکز استعدادیابی، عدم حضور مدارس به عنوان پایه، فعالیت کمرنگ پایگاه

، فقدان نظام جامع حمایت از ورزشکاران و مربیان نخبه، جدي بخش خصوصی در استعدادیابی

 .فقدان شایسته ساالري در انتصاب مدیران و فقدان طرح یکپارچه در استعدادیابی دانستند

آور هاي مدالها و مشکالت رشته( با عنوان بررسی چالش1831) در تحقیق فیروزي و همکاران

هاي عمده عدم وجود برنامه بلندمدت و عدم میدانی، قایقرانی و شناي ایران، چالش و دو

 به عنوان مشکالت عمده بیان کردند.حمایت رسانه از ورزش قهرمانی را 

ا انی در ایران ب( با عنوان راهبردهاي توسعه نظام ورزش قهرم1831) در نتیجه تحقیق مظفري

اي  ها به ترتیب عبارتند از گسترش روابط عمومی و رسانهاولویت ریس سواتاستفاده از مات

رایی و شایسته گ کردن تخصصها، نهادینه هاي موفق به منظور توسعۀ وجهۀ عمومی آن ورزش

هاي تلویزیونی  هاي عملیاتی ورزش قهرمانی، توسعه پخش ها و بدنه ساالري در فدراسیون

شی غیرفوتبال، تقویت نظام تقسیم عادالنۀ منابع مالی، فیزیکی و انسانی بین هاي ورز رشته

هاي مختلف ورزشی، تدوین نظام استانداردسازي اماکن و فضاهاي ورزشی با تأکید بر  رشته

سازي نیروي انسانی المللی، تدوین و اجراي نظام جامع جذب، تربیت و به استانداردهاي بین

سازي ورزش  ف ورزش قهرمانی، تدوین نظام جامع خصوصیهاي مختل متخصص در عرصه

هاي ورزشی کم توجهی به  هاي توسعۀ ورزش سطوح پایه در فدراسیون تقویت برنامه قهرمانی،

هاي ورزشی،  تدوین  افزایش سهم ورزش زنان از منابع مختلف فدراسیون موضوع توسعۀ ورزش،

 ، اد نظام نوین مربیگري در ورزش کشورایج و اجراي نظام جامع توسعۀ علمی ورزش قهرمانی،
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یافته و اثربخش بین نهادهاي ملی و  افزایش تعامل سازمان نیروي انسانی کارآمد و متخصص،

 .اي ورزش قهرمانی منطقه

زدایی و انتقال وظایف ورزش  سازي، تمرکز ( در تحقیقی با عنوان خصوصی1835) رضوي

نشان داد که اغلب مدیران و مسؤالن  ورسید  قهرمانی به کمیته ملی المپیک به این نتایج

ورزشی به خارج شدن تمرکز ورزش قهرمانی از بخش دولتی به بخش غیر دولتی موافقند و 

هاي قهرمانی به کمیته ملی المپیک توافق داشتند. رضوي در  عمده مدیران با انتقال فعالیت

دي همچون حرکات موازي، وري پایین ورزش قهرمانی را موار تحقیق خود علل ضعف و بهره

ها و امنیت نداشتن مدیران براي حضور در  هاي پیروزي و شکست تیم بودن مسؤولیتلوث

 .کردمشاغل براي انجام اقدامات اساسی و پایدار و غیره عنوان 

( با عنوان مشکالت فردي و نهادي ورزشکاران در 1212) و همکاران 1در تحقیق نایورورایل

هاي دانشگاه و ماموریت و اهداف دانشگاه وط به مربیان حرفه اي، سیاستدانشگاه، تقاضاي مرب

 عمده ورزش دانشگاهی بیان داشتند. را از جمله مشکالت

( با عنوان بررسی و نقشه و فرایند توسعه ورزش قهرمانی 1223) و همکاران 1پیپودر تحقیق کال

هاي مختلفی داد که گروهتایج نشانشد، ن مدر استرالیا از رویکرد سازمانی و در سطح کالن انجا

هاي ورزشکاران، حمایت مند در شروع و اجراي فعالیتدر سطح نهادهاي ورزشی و عالقه

مالی دولت نیز  هايورزشکاران، طراحی و تدوین برنامه و استراتژي مشغول هستند و حمایت

 است.افزایش یافته

ي توسعۀ ورزش در کشورها پرداخته و بیان ها هاي متفاوت به برنامه( از جنبه1221) مایک وید

ها  توانند به برنامه هاي بلندمدت خود نمی هاي ورزشی هنگام تدوین برنامه کرده است که سازمان

هاي کلی  توجه باشند. وي در این خصوص توجه به سیاست هاي باالدستی خود بی و سیاست

ري را بسیار مهم دانسته است. به هاي وابسته به ورزش نظیر سالمت و گردشگ ها در حوزه دولت

ها از آن ریزي استراتژیک روش بسیار متداولی است که سازمان( برنامه1221عقیده ماچادو )

ریزي کنند و میزانی که برنامهبراي پاسخ مناسب به شرایط متغیر داخلی و خارجی استفاده می

مهم از اعتبار و موفقیت یک  کننده گیرد یک عامل پیشگوییاستراتژیک مورد استفاده قرار می

( امروزه بسیاري از مدیران با تغییراتی 1221شود. به عقیده کریمادیس )سازمان محسوب می

هاي جمعیتی، افزایش مانند فرسودگی تسهیالت و امکانات، تغییر تکنولوژي، تغییر ویژگی

ي بقاء رشد و اثربخشی کاهش درآمد و ..... مواجه هستند که باید برا  ها،افزایش هزینه  رقابت،

                                                           
1. Niororail 

2. Kalliopi  
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( عواملی مانند 1228سازمانی به فکر مقابله با این تغییرات باشند. ورزش دانشگاهی انگلستان )

هاي هاي ورزشی، بازاریابی، منابع مالی و انسانی و نظارت سازمانی را به عنوان حوزهبرنامه

رنامه استراتژیک خود المللی هاکی در ب کلیدي عملکرد خود تعیین کرده است. فدراسیون بین

رویدادها، داوري، تجهیزات، پزشکی، توسعه   هاي کلیدي عملکرد خود را ورزشکار،( حوزه1222)

 .ها و امور مالی تعیین نموده است فعالیت و مربیگري، بازاریابی و ارتباطات، 

در  هاي مدیریت ورزش قهرمانی در ایران به تفکیکسوال اصلی این تحقیق آن است که چالش 

ریزي عملیاتی و تاکتیکی، گذاري، پشتیبانی منابع مالی و انسانی، برنامهسیاستهايحوزه

 حقوقی مدیریت، نظارت و ارزیابی و ساختار و تشکیالت کدامند؟ 

 روش شناسی 
 گرفت.راي آن بصورت میدانی صورت روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و اج

هاي زارت ورزش و جوانان، مدیران فدراسیونجامعه آماري این تحقیق را مدیران ستادي و
باشند. براساس جدول نفر می 132اند که شامل )رئیس، نایب رئیس، دبیر( تشکیل داده ورزشی

-سهمیهگیري تصادفی نفر، به عنوان نمونه آماري تحقیق با استفاده ار روش نمونه 31مورگان 

 انتخاب شدند.ایی 
 تآوري اطالعا ابزارها و روشهاي جمع

گان و خبرنفر از  12در این رابطه  ،ها مصاحبه حضوري و پرسشنامه استآوري دادهابزار جمع
مدیران در ورزش قهرمانی با روش گلوله برفی انتخاب و با آنها مصاحبه به صورت اکتشافی 

گان و با استفاده از مبانی هاي خبر و تحلیل نظرات و دیدگاهصورت گرفت و پس از بررسی 
هاي اصلی استخراج گردید؛ پس از آن پرسشنامه  قیقات انجام شده محورها و مولفهنظري و تح

سطح ده درصد نمونه هاي تحقیق و محاسبه آلفاي طراحی شد و پس از اجراي آزمایشی در 
 ها اخذ گردید.نظرات مدیران، رؤساي فدراسیون( 31/2کرونباخ )

هاي نمونه آماري و  یفی براي بیان توصیف ویژگیهاي توصدر این تحقیق از آمار و شاخص
-هاي پژوهش از آزمون فریدمن براي رتبه جداول و نمودار استفاده شده و در بخش تایید سوال

هاي  ها و مشکالت مدیریت ورزش قهرمانی و تحلیل تفاوت نظرات در مورد مولفه بندي چالش
 اصلی و فرعی از آزمون خی دو استفاده شده است

  نتایج
هاي آماري هاي تحقیق، در ابتدا اطالعات توصیفی مربوط به نمونهبا توجه به اهداف و سوال

تحقیق براساس متغیرهاي تحصیالت، سابقه مدیریت و نوع مسئولیت بیان شده و پس از آن 
هاي تحقیق ارائه گردیده است. در این قسمت با هاي تحقیق حاضر در قالب پاسخ به سوالیافته

 هاي تحقیق روشن شده است.هاي استنباطی سوالاز آزموناستفاده 
 هاي آماري تحقیقتوصیف نمونه .1.8
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پلم، ید یلیمدرک تحص ينفر( دارا1درصد ) 17/1شود یمشاهده م 1همانطور که در جدول 

مدرک  ينفر( دارا 81درصد ) 1/83پلم، یدفوق یلیمدرک تحص ينفر( دارا1درصد ) 83/1

 12درصد ) 3/11سانس و یلفوق یلیمدرک تحص يد از آنها دارادرص 71/11سانس، یل یلیتحص

خود را اعالم نکرده  یلیز مدرک تحصیک نفر نیهستند،  يدکتر یلیمدرک تحص ينفر( دارا

 یلیمدرک تحص ي%( دارا 32)حدود رانیت مدیشود که اکثریم يریگجهیاست لذا نت

 هستند. کارشناسی ارشدو   کارشناسی
 

 یلیاسخ دهندگان بر حسب مدرک تحصپ یع فراوانیتوز -1جدول

 در صد فراوانی مدرک

 17/1 1 دیپلم

 83/1 1 کاردانی

 1/83 81 کارشناسی
 71/11 85 کارشناسی ارشد

 3/11 12 دکترا

 13/1 1 پاسخ داده نشده

 122 31 جمع
 

اند اکنون در مشاغل زیر خدمت دهد که افرادي که مورد پرسش قرار گرفتهنشان می -1جدول
 نمایند.یم
 

 هایی که پاسخ دهندگان در حال حاضر به آن  مشغولندتوزیع فراوانی مسئولیت -1جدول

 

درصد  88/3رکل، یدرصد مد 88/3س، یب رئیدرصد نا 83/11ون، یس فدراسیدرصد رئ58/3
درصد  51/8درصد مشاور،  83/1درصد کارشناس،  88/3ون، یر فدراسیدرصد دب 71/11معاون، 

 درصد فراوانی مسئولیت

 58/3 3 رئیس فدراسیون

 88/3 1 مدیر کل

 83/11 18 نایب رئیس

 88/3 1 معاون

 71/11 13 دبیر فدراسیون

 88/3 1 کارشناس

 83/1 1 مشاور

 51/8 8 مسئول

 83/1 1 فدراسیون کارمند

 17/1 1 سرپرست فدراسیون

 83/1 5 پاسخ نداده

 122 31 جمع
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ون و پاسخ نداده یدرصد سرپرست فدراس 17/1ون، و یدرصد کارمند فدراس 83/1مسئول، 
ب، سمت یشتر افراد در حال حاضر به ترتیت است که بین واقعیا يایاطالعات باال گو .83/1

 ون را برعهده دارند. یفدراس يریون و دبیفدراس یسیب رئینا
سال،  5درصد از مدیران سابقه مدیریتی کمتر از  88/3توان گفت که می 8با توجه به جدول

سال  15درصد باالي  71/11و  15تا  15درصد بین  58/81سال و  15تا  5درصد بین  13/17
توان نتیجه گرفت اند. بنابراین میدارند. هفت نفر از آنها نیز اشاره به سابقه مدیریتی خود نکرده

 سال دارند. 15درصد از مدیران سابقه مدیریتی باالي  51که در کل 
 

 افراد شرکت کننده در پژوهش یورزش يهادر سازمان یتیریمد یسابقه سنوات یراوانع فیتوز -8جدول 
 درصد فراونی هاي ورزشیسابقه مدیریت در سازمان

 88/3 1 سال 5زیر 

 13/17 11 سال 15الی  5

 58/81 13 سال 15الی  15

 71/11 13 سال 15باالي 

 88/3 1 پاسخ داده نشده

 122 31 جمع
 

 سوالهاي تحقیق و آزمون آماريپاسخ به .8.1
 

ریزي کالن گذاري و برنامهریزي و سیاستبررسی نظر پاسخ دهندگان ورزشی در خصوص برنامه

ریزي کالن گذاري و برنامهدرصد از آنها با فقدان سیاست 12دهد حدود ( نشان می1)جدول 

اند و گذاري بودهاستریزي و سیموافقند و فقط حدود ده درصد از آنها مخالف فقدان برنامه

( نیز حاکی از وجود 5/111اند. نتایج آزمون خی دو )میزاننظر نکردهدرصد نیز اعالم 12حدود 

باشد. بر می 21/2هاي مشاهده شده و مورد انتظار در سطح کمتر از دار بین فراوانیتفاوت معنی

هاي مهم ي کالن از چالشریزگذاري و برنامهتوان نتیجه گرفت که فقدان سیاستاین اساس می

سوال مربوط به این مولفه نشان از آن دارد  5تر به هر یک از ورزش قهرمانی است. توجه دقیق

ها در درجه اول اهمیت قرار گیريها و جهتکه فقدان برنامه استراتژیک و روشن نبودن سیاست

 دارند.
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 ریزي کالنبرنامهگذاري و توزیع فراوانی سیاست -1 جدول

سیاست 
گذاري و 

برنامه ریزي 
 کالن

 کامال 
نظري  موافقم موافقم

 کامال مخالفم ندارم
 میانگین مخالفم

فقدان برنامه استراتژیک  ا.
 در ورزش قهرمانی

81 11 1 3 2 

177/1 1/83 52 83/1 51/3 2 
1/33 

ها .روشن نبودن سیاست1
هاي ورزش و جهت گیري
 یقهرمان

18 12 11 1 2 
31/8 83/11 71/11 71/17 88/3 2 15 

.عدم تشکیل شوراهاي 8
گذاري در ورزش سیاست

 قهرمانی

18 81 13 3 1 
58/8 13/15 1/83 88/88 11/12 83/1 53/58 

. فقدان نظام آمایش 1
 ورزش قهرمانی

11 83 11 12 2 
77/8 71/17 11/15 13/17 3/11 2 

31/71 

هاي . دخالت سازمان5
گذار در ورزش سیاست

 قهرمانی در امور اجرا

15 13 12 3 1 

323/8 17/13 51/81 
31/18 11/12 13/1 

13/71 

 مجموع
121 131 37 18 8 

318/8 13/15 23/18 13/12 11/12 11/2 
 

آمده است. این جدول مشتمل بر سه سوال  5 دهندگان در جدولنتایج نظرخواهی از دید پاسخ
درصد از مدیران موافقند که نظارت و  15و نتیجه کلی آن حاکی از آن است که حدود  است

درصد موافق وجود نظارت و ارزیابی  18ارزیابی در ورزش قهرمانی وجود ندارد، در مقابل حدود 
 اند. نتیجه بدست آمده از آزمون خی دودرصد نیز نظري نداده 18بوده و حدود 

انتظار در سطح کمتر از  شده و موردت که بین فراوانی مشاهد( موید آن اس13/173)میزان
دار بوده و زائیده اداري وجود دارد. پس اختالف نظر در مورد این سوال معناتفاوت معن  21/2

باشد و چون اکثریت اعتقاد دارند که نظارت و ارزیابی در ورزش قهرمانی شانس و تصادف نمی
هاي ورزش قهرمانی رفت نبود نظارت و ارزیابی یکی از چالشتوان نتیجه گوجود ندارد، پس می

درصد  12رود. شایان ذکر است گر چه در هر سه سوال مربوط به این مولفه بیش از بشمار می
 موافق فقدان نظارت هستند ولی شدت موافقت در سوال یک بیش از دو سوال دیگر است. 
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 توزیع فراوانی نظارت و ارزیابی -5جدول 

F 
رت و نظا

 ارزیابی

 
 کامال
 موافقم

 موافقم
نظري 
 ندارم

 مخالفم
 کامال

 مخالفم
 میانگین

.فقدان نظارت و 1
ارزیابی در ورزش 

 قهرمانی

11 18 3 1 1 

35/8 51/13 1/51 
51/3 88/3 83/1 

11/13 

. استاندار نبودن 1
ها و محورهاي شاخص

ارزیابی عملکرد در 
 ورزش قهرمانی

11 12 3 11 2 

323/8 15 71/11 
11/12 71/17 2 

71/11 

. نبودن بستر مناسب 8
-براي ارزیابی فعالیت

هاي انجام شده و عدم 
امکان شروع برنامه 
هاي جدید بر اساس 

 ارزیابی انجام شده

12 12 15 3 1 

388/8 

31/18 71/11 

37/11 51/3 13/1 
18/11 

 مجموع
75 118 81 13 8 

375/8 13/15 31/13 
12/11 51/11 13/1 

7/11 
 

 

شود پاسخ به سوال اصلی در مورد نیروي انسانی را با پاسخ مشاهده می 7همانطور که در جدول 

توان داد. در اولین می ،استسوال مرتبط با این سوال اصلی بصورتی که در جدول آمده 5به 

شود. منابع انسانی مناسب تامین و تربیت نمی اند کهدرصد از مدیران پاسخ داده 71/11سوال 

اند که از افراد با تجربه و متخصص در ورزش قهرمانی درصد اعالم کرده 18در سوال دوم حدود 

درصد نیز مخالف این نظر هستند. در سوال سوم این مولفه  18شود البته حدود استفاده نمی

 12قهرمانی پایین است در مقابل حدود  اند که اطالعات مربیان ورزشدرصد اظهار داشته 78

درصد معتقد به  31اند. در سوال چهار حدود درصد مخالف پایین بودن اطالعات مربیان بوده

درصد با این نظر مخالفند. در  1جایی مدیران هستند و کمتر از تغییر و تحول سریع و جابه

ها و مراکز  علمی دانشگاه هايدرصد از مدیران موافقند که از ظرفیت 75سوال پنج حدود 

درصد موافق  3شود در مقابل حدود آموزش عالی براي توسعه ورزش قهرمانی استفاده نمی

ها و مراکز آموزش عالی در توسعه ورزش قهرمانی هاي علمی دانشگاهاستفاده مناسب از ظرفیت

اعمال آزمون خی  دار ناشی ازاهستند. با عنایت به درصدهاي ارائه شده در جدول و تفاوت معن

توان در کل نتیجه در همه پنج سوال، می 21/2دار کمتر از ادر سطح معن (18/128دو )میزان

هاي مهم ورزش قهرمانی است و در این میان تغییر و گرفت فقدان منابع انسانی یکی از چالش

 ها است.جایی مدیران از بارزترین این چالشتحول سریع و جابه
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 فراوانی نیروي انسانیتوزیع   -7جدول 

G 
 انسانی

 
 کامال
 موافقم

 موافقم
نظري 
 ندارم

 مخالفم
 کامال

 مخالفم
 میانگین

عدم تامین و  .1
تربیت منابع 

انسانی مناسب 
در بخش ورزش 

 قهرمانی

11 83 11 12 1 

31/8 
13/17 18/17 

13/11 

32/11 13/1 

71/11 23/18 

عدم استفاده  .1
مناسب از افراد 

تجربه و با 
متخصص در 
 ورزش قهرمانی

87 15 11 3 1 

8 
37/11 17/13 

13/11 

11/12 83/1 

71/11 23/18 

. پایین بودن 8
اطالعات مربیان 
 ورزش قهرمانی

11 81 11 17 1 

77/8 15 23/83 
71/17 

25/13 13/1 

23/78 11/12 

. تغییر و تحول 1
سریع و جابجایی 

 مدیران ورزش

52 18 3 1 1 

11/1 58/53 83/11 
51/3 

83/1 13/1 

31/37 51/8 

.عدم استفاده از 5
هاي ظرفیت

ها علمی دانشگاه
و مرکز آموزش 

عالی براي توسعه 
 ورزش قهرمانی

11 81 18 7 1 

15/8 

11/12 25/11 

83/11 

11/1 13/1 

13/71 88/3 

 مجموع
117 157 73 18 7 

38/8 
17/81 11/81 18/17 11/12 18/1 

 
 

اسخ مربوط به این سوال تحقیق را از طریق پاسخ پاسخ دهندگان به سه سوالی که در جدول پ

توان دریافت نمود. با استناد به توزیع فراوانی نظر پاسخ دهندگان به درج شده است می 1

دار معنی( که موید وجود تفاوت 58/113سواالت مذکور و براساس نتیجه  آزمون خی دو )میزان

است نتیجه  21/2دار  هاي مورد انتظار در سطح معنیهاي مشاهده شده و فراوانیبین فراوانی

 شود که:می

 ورزش قهرمانی به شدت به منابع مالی دولت وابسته است. .1

 کند.گذاري نمیبخش خصوصی در ورزش قهرمانی سرمایه .1

 شود.منابع در ورزش قهرمانی به طور مناسب تقسیم نمی .8
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 توزیع فراونی منابع مالی -1جدول 

H 
 مالی

 کامال 
نظري  موافقم موافقم

 کامال مخالفم ندارم
 میانگین مخالفم

. وابستگی شدید ورزش 1
قهرمانی به منابع مالی 

 دولت

18 11 12 1 2 
13/1 

1/51 11/81 32/11 
17/1 2 

81/38 17/1  

ي . عدم سرمایه گذار1
بخش خصوصی در ورزش 

 قهرمانی

81 11 1 1 1 
11/1 

13/12 31/13 17/1 
17/1 13/1 

13/33 35/5  

. عدم توزیع مناسب 8
 منابع در ورزش قهرمانی

87 88 12 5 2 
13/1 

37/11 13/83 3/11 
35/5 2 

15/31 35/5  

 مجموع
118 121 11 18 1 

18/1 
31/11 23/12 51/3 

17/5 12/2 

31/31 57/5  
 

اند که درصد از پاسخ دهندگان نظر داده 77شود حدود دیده می 3انطور که در جدول هم

درصد با وجود قوانین و  71ندارد. همچنین حدود نظام حقوقی براي توسعه قهرمانی وجود

مقررات ناهماهنگ و موازي در ورزش قهرمانی موافق هستند. توجه به نتیجه آزمون خی دو 

شده و مورد انتظار در هاي مشاهدهداري  بین فراوانیاز تفاوت معن(که نشان ا33/112)میزان

-توان گفت که وضعیت حقوقی از وضع مناسبی برخورداردارد و بطور کلی می 21/2سطح 

 باشد.نمی
 

  

 توزیع فراوانی نظام حقوقی - 8جدول  

I 
 حقوقی

 کامال 
نظري  موافقم موافقم

 کامال مخالفم ندارم
 میانگین مخالفم

فقدان نظام حقوقی  .1
براي توسعه ورزش 

 قهرمانی

17 12 11 7 2 11/1 21/13 71/11 13/17 
11/1 2 

75/77 11/1  
. وجود قوانین و مقررات 1

ناهماهنگ و موازي در 
 ورزش قهرمانی

11 12 11 3 2 11/8 
77/17 7/11 15 

1/12 2 
77/77 1/12  

 مجموع
82 32 18 15 2 33/8 35/11 71/11 53/15 

31/3 2 
17/75 31/3  

 

نتیجه نظرات پاسخ دهندگان را درباره ساختار و تشکیالت ورزش قهرمانی بصورت  3جدول 

ها و درصدهاي مربوط به هر یک از سواالت دهد. با توجه به فروانیفراوانی و درصد نشان می

هاي مورد انتظار و مشاهده ن فراوانیدار بیامرتبط با ساختار و تشکیالت ورزشی و تفاوت معن
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توان گفت که از نظر پاسخ در کل می ،21/2( در سطح 58/111شده از آزمون خی دو )میزان

باشد. توجه ساختار و تشکیالت ورزش قهرمانی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی ،دهندگان

ها نامطلوب بوده ولی اگر چه وضعیت در همه مولفه ،دهددقیق به هر یک از سواالت نشان می

 میزان این  نامطلوب بودن از نظر شدت با همدیگر تفاوت دارد.
 

 

 توریع فراونی ساختار و تشکیالت -3جدول شماره

 
 

ساختار و 
 تشکیالت

J 

 کامال 
نظري  موافقم موافقم

 کامال مخالفم ندارم
 میانگین مخالفم

. فقدان نظام ورزش  1
 قهرمانی

11 83 11 13 1 11/8 23/18 18/17 71/17 
71/11 13/1 

51/53 31/18  

. ساختار نامناسب 1
 ورزش قهرمانی

12 81 11 3 2 
18/8 

31/18 31/87 51/13 
11/12 2 

11/72 11/12  
. روشن نبودن تقسیم 8

ها و کار ملی بین سازمان
نهادهاي مختلف مرتبط  

 با ورزش قهرمانی

13 51 11 8 2 21/1 
18/11 3/71 

12/18 
51/8 2 

88/38 51/8  
. عدم همکاري 1

ها و نهادهاي سازمان
موجود در ورزش 

 قهرمانی

11 17 13 7 2 323/8 71/17 17/51 
18/11 

11/1 2 

18/11 11/1  

. فراهم نشدن بستر 5
مناسب براي افزایش 
مشارکت هاي گسترده و 
فراگیر در ورزش 

 قهرمانی

13 15 12 12 2 
37/8 

71/11 51/58 
325/11 

325/11 2 

13/17 325/11  

. فقدان نظام جامع 7
ماري در ورزش آ

 قهرمانی

13 81 12 11 2 
73/8 

18/11 13/12 31/18 
13/11 2 

31/71 13/11  

. ساختار اداري پیچیده 1
هاي متولی در سازمان

 در ورزش قهرمانی

11 87 15 11 2 
51/8 

13/11 37/11 17/13 
12/18 2 

11/51 12/18  

. نداشتن تعامل 3
مناسب با نهادهاي قانون 

 گذار و اجرایی کشور

11 83 12 18 2 
53/8 

13/11 18/17 31/18 
13/15 2 

11/72 13/15  

 مجموع          
111 811 111 38 1 

11/8 
15/13 31/11 18/11 

85/11 15/2 

81/77 52/11  
 

درصد اعتقاد دارند که مسیر قهرمانی  75شود حدود مشاهده می 12که از جدول همانطور 

اند که در سطح کشور نظام استعدادیابی وجود درصد اعتقاد داشته 17روشن نیست و حدود 
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درصد معتقدند که کشورهاي آسیایی پیشرفت قابل توجهی در ورزش  73ندارد و حدود 

دهندگان اعتقاد دارند که یک نظام یکپارچه در مسابقات درصد از پاسخ 15اند. قهرمانی داشته

درصد معتقد هستند که امکانات الزم براي تربیت قهرمانان  31ورزشی وجود ندارد و حدود 

هاي داري تفاوت فراوانیاشود. با توجه به درصدهاي فوق هر یک از سواالت و معنبینی نمیپیش

توان نتیجه گرفت که حدود در کل می 21/2در سطح  هاي مورد انتظارمشاهده شده با فراوانی

درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند استعدادیابی و فرایند ورزش قهرمانی از وضعیت  11

 .(87/137مطلوبی برخوردار نیست )میزان خی دو 
 

 توزیع فراوانی استعدادیابی و ورزش قهرمانی -12جدول

K 
استعداد 
یابی و 
فرایند 
ورزش 

 مانیقهر

 
 کامال
 موافقم

 موافقم
نظري 
 ندارم

 مخالفم
 کامال

 مخالفم
 میانگین

.روشن نبودن مسیر 1
 قهرمانی براي ورزشکاران

11 81 3 11 2 
75/8 

15 13/12 
58/3 

15 2 

13/75 15  

فقدان نظام  .1
استعدادیابی در سطح 

 کشور

88 81 3 11 2 
218/1 

13/83 32/87 
11/12 

12/18 2 

13/17 12/18  

. پیشرفت قابل توجه 8
در رشد ورزش قهرمانی 

 در کشورهاي آسیایی

12 13 11 3 1 
17/8 

31/11 11/51 
11/12 

51/3 13/1 

25/73 11/12  

. فقدان نظام یکپارچه 1
مسابقات در ورزش 

 کشور

11 13 17 5 2 
35/8 

71/17 88/53 
25/13 

35/5 2 

15 35/5  
ش بینی . عدم پی5

امکانات الزم براي تربیت 
 قهرمانان

11 15 3 7 2 
28/1 

51/13 51/58 
11/12 

15/1 2 
11/31 15/1  

 مجموع
121 121 53 51 1 35/8 

135/11 135/13 
25/11 

11/11 11/2 
51/18 83/11  

 

ی و عملیاتی مدت تاکتیکریزي میاندهندگان در خصوص برنامهنظر پاسخ 11با توجه به جدول 

مدت تاکتیکی و عملیاتی ریزي میاندرصد از آنها با فقدان برنامه 37/11گویاي آن است که 

درصد  12درصد از آنها مخالف فقدان این امر هستند. البته حدود  32/7کامال موافقند و تنها 

دار امعن ( بیانگر تفاوت31/822اند. همچنین نتایج آزمون خی دو )میزاننیز نظري اعالم نکرده

باشد. برطبق نتایج می 21/2شده و مورد انتظار در سطح کمتر از هاي مشاهدهبین فراوانی

مدت تاکتیکی و عملیاتی است. با ها در ورزش قهرمانی فقدان میانمذکور یکی دیگر از چالش
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توان گفت که در بین پنج سوال مطرح شده عدم تخصیص تر میدقت بیشتر و بررسی دقیق

 درصد موافق باالترین سطح کمبود را دارا است. 35 هاي تعیین شده با تقریبه برنامهب منابع
 

 

 ریزي میان مدت و تاکتیکی و عملیاتیتوزیع فروانی برنامه -11جدول 

L 
برنامه 

ریزي میان 
مدت و 

تاکتیکی و 
 عملیاتی

کامال   
نظري  موافقم موافقم

کامال  مخالفم ندارم
 میانگین مخالفم

.عملیاتی نشدن 1
ها و برنامه سیاست

هاي کالن ورزش 
قهرمانی در نهادها 

هاي زیر و سازمان
 مجموعه

 11 87 11 8 1 

211/1 
 11/81 37/11 

11/12 

51/8 13/1 

 
15 17/1 

. عدم تطبیق و 1
-هماهنگی فعالیت
هاي اجرایی با 

 هاي کالنسیاست

 11 11 11 8 1 

13/8  71/17 83/51 
13/17 

51/8 13/1 

 25/73 17/1 

. عدم هماهنگی 8
برنامه هاي اجرایی 

هاي با سیاست
 کالن

 17 11 17 1 2 

35/8  25/13 31/13 
35/82 

13/1 2 

 37/71 13/1 

. فقدان برنامه 1
هاي میان مدت 
در بخش ورزش 

 قهرمانی

 3 13 11 11 1 

53/8  11/12 11/51 
13/11 

71/17 13/1 

 35/71 37/11 

. عدم تخصیص 5
منابع به برنامه 
 هاي تعیین شده

 88 83 3 5 2 

11/1  13/83 11/15 
51/3 

35/5 2 

 58/31 35/5 

 مجموع

 33 121 35 17 8 

33/8  51/18 13/13 
11/12 

13/7 11/2 

 37/11 32/7 

 

 گيریبحث و نتيجه
ها، گیريها و جهتاستراتژیک و روشن نبودن سیاستفقدان برنامه همانطور که مشاهده شد 

فقدان منابع انسانی مناسب و تغییر و تحول و جابجایی سریع مدیران، نبود نظارت و ارزیابی، 
وابستگی به منابع مالی دولت و عدم سرمایه گذاري بخش خصوصی، عدم تخصیص مناسب 

انین ناهماهنگ و موازي، عدم هاي متنوع به صورت متناسب، وجود قومنابع مالی در بخش
مطلوبیت ساختار و تشکیالت فعلی ورزش، نامطلوب بودن نظام استعدادیابی و فرایند ورزش 

هاي پیش روي مدیریت برنامه میان مدت، تاکتیکی و عملیاتی از اهم چالش قهرمانی و نبود
 دهندگان پژوهش حاضر است.ورزش قهرمانی کشور از نظر پاسخ
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هاي مالی، عدم هایی از قبیل فقدان حمایتنیز، چالش 1218و همکاران در تحقیق آسایش
ها اشاره شده که در برخی ها به استعدادیابی، سطح پایین مسابقات قهرمانی و لیگتوجه رسانه

 ها همسویی با نتایج تحقیق دارد. از جنبه
رزش قهرمانی را از اي و(  تعامل سازمان و اثر بخشی بین نهادهاي ملی و منطقه1831مظفري )

معرفی نموده است. به عالوه از س سوات راهبردهاي توسعه نظام قهرمانی با استفاده از ماتری
هاي جهانی و المپیک همین تعامل علل موفقیت کشورهاي موفق و تراز اول در عرصه رقابت

باشد. هاي کالن ورزشی مصوب کشور میها با یکدیگر و توجه آنها به سیاستمناسب سازمان
تجربه موفق این کشورها نشان دهنده اهمیت منابع انسانی )به کارگیري نیروي متخصص، ثبات 

دهی مناسب به منابع گذاري روي این منابع است. داشتن برنامه و جهتمدیریت( و سرمایه
انسانی و مالی در وهله اول و سپس استفاده از ساختار و تشکیالت و قوانین مناسب سبب 

ها و درخشش ورزشکاران آنها در میادین مهم ورزشی است. براي مثال ق برنامهاجراي موف
هاي ورزشی در ها و باشگاههمکاري نهادهایی مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی و کلوب

ترین کشورها در عرصه کشورهاي چین، روسیه، ایاالت متحده سبب شده این سه کشور موفق
ها با وزارت آموزش و پرورش و ورزش تعامل بیشتر وزارتخانهرکن توسعه  3ورزش باشند. در 

آموزش عالی به عنوان رکن سوم در نظر گرفته شده است. آموزش و پرورش و آموزش عالی دو 
ترین مکان براي شناسایی نهادي هستند که در ارتباط کامل با کودکان و به عبارتی اصلی

 استعدادها هستند.
( به نگاه ضعیف مدیران و مسئوالن ورزش کشور به 1838) در تحقیق حسینی و همکاران

ورزش مدارس به عنوان ورزش پایه، فقدان نظام جامع حمایت از ورزشکاران و مربیان نخبه، 
هاي اصلی فقدان شایسته ساالري و فقدان طرح یکپارچه در ورزش قهرمانی را به عنوان چالش

در  ،باشندهاي ورزش قهرمانی میجزء چالشدر این ذکر کردند که موارد یادشده ضمن آنکه 
 باشد که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.بخش مدیریت نیز قابل ارزیابی می

هاي بلندمدت هاي اصلی را در بخش تدوین برنامه( چالش1831) در تحقیق فیروزي و همکاران
 در این بخش همخوانی نزدیکی با نتایج تحقیق حاضر دارد.ذکر شده که 

حمایت و پشتیبانی از ورزش قهرمانی و تامین منابع مالی و انسانی آن توسط دولت و مشارکت 
( روي 1223) شود. در تحقیق کالیوپیاز جمله نکات کلیدي در ورزش قهرمانی محسوب می

هاي هاي مختلفی براي شروع و اجراي فعالیتاین بخش تمرکز کرده و معتقد است گروه
ایت می کنند، آنها در طراحی برنامه و تحقق استراتژي مشغول هستند و ورزشکاران از آنها حم

هاي مالی دولت و ایجاد بستر الزم براي کمک کنند، حمایتبه فرایند ورزش قهرمانی کمک می
 سایر بخش ها عمال امکان پذیر می شود.
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داف در زمینه ها و اهایی و سیاست( تقاضاي مربوط به مربیان حرفه1212) در تحقیق ناروروریل
هاي کالن شده که این موضوع با نتایج تحقیق حاضر در زمینه نبود برنامهورزش قهرمانی تاکید

 در ورزش قهرمانی و مباحث مربوط به منابع انسانی همخوانی دارد.
گذاري بخش پژوهش حاضر بر این بود تا وابستگی ورزش قهرمانی به منابع دولت، عدم سرمایه

ها را مورد سنجش قرار دهد که هر سه مورد با آراي یع منابع بین ورزشخصوصی و عدم توز
دهندگان روبرو شد. نظام ورزشی در کشور ما وابستگی شدیدي به منابع مالی دولتی باالي پاسخ

هاي انجام دهد. در پژوهشداشته و بخش خصوصی تمایل کمی در این عرصه از خود نشان می
 گذاري مالی و کمبود بودجه را مشاهده نمود.رمایهتوان فقدان سشده به وضوح می

( بیان داشت که اغلب مدیران و مسئوالن ورزشی با خارج شدن تمرکز ورزش 1835) رضوي
قهرمانی از بخش دولتی به بخش غیردولتی موافقند. همچنین وي در تحقیقی دیگر در سال 

( 1831) شود. مظفرير میسازي باعث افزایش کارایی ورزش کشوداد که خصوصینشان 1831
سازي در وزش قهرمانی را راهبرد هفتم در راهبردهاي توسعه و تدوین نظام جامع خصوصی

نظام ورزش قهرمانی معرفی نمود و بیان داشت که تقریبا تمامی کارشناسان معتقدند ورزش 
هان خارج ایران به سبب مالکیت گسترده دولتی و ساختار انحصاري بازار و تعامل نداشتن با ج

متحمل لطمات فراوانی شده است. حمایت مالی به عنوان رکن اصلی توسعه ورزش قهرمانی در 
-هاي تامین بودجه کافی جهت انجام فعالیترکن عنوان شده است و بیان شده که یکی از راه 3

 هاي مالی کارخانجات خصوصی است. مظفريهاي قهرمانی، حمایتهاي ورزشی به ویژه فعالیت
( معتقد است عالوه بر تامین منابع مالی، نظام ورزشی قهرمانی باید به دنبال راهبردي 1831)

باشد تا منابع مالی و فیزیکی به صورت عادالنه تقسیم شوند زیرا کمبود اماکن و تاسیسات و 
( بر پایه تحقیقی 1838باشد. فراهانی )هاي ورزش کشور میفضاي ورزشی نیز یکی از کاستی

هاي ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه کشور بیان داشت کانات و تجهیزات پایگاهبا عنوان ام
ها وجود ندارد. البته در سند توسعه هاي قهرمانی مناطق استانامکانات مناسبی در پایگاه

ها سازي امکانات و تجهیزات به عنوان عوامل موثر در توسعه ورزش استانها استاندارداستان
گري دولت و دولتی و کاهش تصديو به عالوه توسعه مشارکت بخش غیر برده شده استنام

به کارگیري  گذاري بخش دولتی در ورزش اولین اولویت توسعه است.جذب حمایت سرمایه
شود که ضمن مدت و تاکتیکی و عملیاتی در راستاي اهداف کالن سبب میهاي میانبرنامه

فتن منابع مالی انسانی، فیزیکی و اطالعاتی اجتناب جلوگیري از هر گونه دوباره کاري از هدر ر
هاي کالن و کاربردي ها بخش خرد شده و تفکیک شده سیاستشود، به عبارت دیگر این برنامه

نماید، آن است که به طور جداگانه به سهم هر قسمت از منابع براي پیشبرد راهبردها توجه می
 ها به اجرا نزدیکترند.این برنامه
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هاي علمی انتخاب ه و سیاست کلی یا عملیاتی هر قدر هم که از طریق آمایش و راههر برنام
ها در صورت اجراي شده باشد باز هم نیازمند اجراي صحیح است، حتی بهترین سیاست

ناموفق و محکوم به شکست خواهند بود. این قاعده در ورزش قهرمانی نیز  ،نادرست و نامطلوب
هاي کالن و در هاي ورزشی با سیاستو تطبیق اجرایی سازمان ساري و جاریست؛ لذا هماهنگی

 ي استدهاي ذیربط یکدیگر بسیار مهم و بنیامقام دوم هماهنگی سازمان
 پیشنهادات و راهکارهاي اجرایی و پژوهشی 

 کشور یانداز ورزش قهرمانن چشمیتدو •
 کشور یبلندمدت ورزش قهرمان يهااستین سیتدو •
  یقهرمان ش در ورزشین نظام آمایتدو •
شده و  ینیبشیپ يهاها و برنامهاستیبر حسب س یکیمدت و تاکتانیم ياستهاین سیتدو •

 شده  ینیبشیکالن پ يهااستیها با سن برنامهیا یو هماهنگ قیتطب
سته یو توجه به اصل شا یت علمیریران ورزش کشور بر اساس اصول مدیو نصب مد  عزل •

  يساالر
شتر یه نونهاالن و نوجوانان و به عالوه بذل توجه بیدر پا یابیستم جامع استعدادین سیتدو •

 شده ینیبشیپ يهااستین در سیبه ورزش زنان و معلول
 ان یجهت جذب مرب ین نظام جامع علمیتدو •
 يمدت به همراه راهکارهامدت و کوتاهانیبلندمدت، م يهااستین سیو تدو ینیبشیپ •

زه جهت یجاد انگیبه منابع دولت و ا یام ورزشنظ یجهت کاهش وابستگ ییو اجرا یاتیعمل
  يسازیخصوص

جهت  يف اداریوظا يو روشن ساز یالتیو تشک يادار يهایدگیچیا کاهش پیرفع  •
 گر یکدیبا  یورزش يهاشتر سازمانیو مساعدت هر چه ب يو همکار یهماهنگ

نقاط ق مطالعه و پژوهش در باب یموجود در ورزش از طر یستم حقوقینواقص س  رفع •
 ن بخشیضعف ا
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Abstract 
The title of this research is "Studying the challenges in Iran athletics 
competition sport management." The research methods are descriptive and 
analytic and it was conducted as a field research. The population of the 
research includes: The staff managers of Ministry of Youth & Sport s and 
different sport federations' managers (president, vice-president, secretary 
general) who are about 180 people. Based on Morgan Table 84 people were 
selected as the sample by using random sampling method. The data 
collection tools are interview and questionnaire, so 20 managers and experts 
in athletics competition sport field were selected by snowball sampling 
technique and they were interviewed as in exploratory researches .Then 
analyzing their ideas and views and using the theoretical foundations and 
previous researches ,the principal axis and  components were extracted. The 
research findings showed the following items as the most challenges in Iran 
athletics competition sport management: The lack of a strategic plan, Vague 
and unclear policies and orientations, Unsuitable human resources, Rapid 
change and transition among managers, Not paying enough attention to 
control and evaluation, Depending just on governmental financial resources 
and not taking advantage of the private sector investment supports, Improper 
allocation of funds in various sectors, Uncoordinated and parallel rules, 
Inappropriate structure and chart of Sport Organization and The System of 
Finding talents and Athletics Sport Process , The lack of a tactical, medium-
term program and action plan. 
Keywords: Challenges, Athletics Competition, Sport Management 

*(Corresponding Author)                                                 Email: Javadipour@ut.ac.ir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	(1)مقاله اصلاح شده نهایی چالش  ها 
	abstarac



