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 .1استاديار مديريت ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی
2و .4دانشیار مديريت ورزشی ،دانشگاه تهران
 .3استاد مديريت ورزشی ،دانشگاه تهران
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چکیده
میتوان اذعان داشت که توسعۀ ورزش ملی بخش مهمی از توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی است .رواج ورزش در تمامی
بخشها موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهرهوری ملی میشود؛ ازاینرو ،هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل اثرگذاری
ورزش حرفهای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش بود .روش این پژوهش ،آمیخته بوده و ابزار گردآوری دادههای آن پرسشنامۀ
پژوهشگرساختۀ توسعۀ ورزش میباشد .جامعۀ آماری پژوهش را مدیران ورزش و اساتید مدیریت ورزشی تشکیل دادند
(حدود  60متخصص مدیریت ورزشی و  40مدیر ارشد ورزشی) که بهدلیل محدودیت جامعه ،نمونه برابر با جامعه در نظر
گرفته شد و درنهایت 73 ،پرسشنامه دریافت گردید .بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون کلموگروف ـ
اسمیرنوف ،آزمون تی تکنمونهای ،آزمون فریدمن ،آزمون دوجملهای و مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید.
نتایج نشان میدهد که در ورزش حرفهای ،اولویت بیشتر از آن معیار داشتن اماکن و فضاهای کالبدی ورزشی دارای
استانداردهای بینالمللی بوده و در ورزش قهرمانی از آن توسعۀ نظام استعدادیابی و پرورش ورزشکاران مستعد در توسعۀ
ورزش میباشد .برایناساس ،لزوم توجه ویژه به نظام آموزشی کشور بهمنظور پرورش استعدادها و ورزشکاران درجهت
ایجاد زیرساختهای ورزشی مناسب ضروری بهنظر میرسد.

واژگان کلیدی :استعدادیابی ،توسعۀ زیرساختها ،ورزش قهرمانی ،ورزش حرفهای ،توسعۀ ورزش
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مقدمه
توسعۀ ورزش ملی بخش مهمی از توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی ملی است .رواج ورزش در تمامی
بخشها موجب افزايش نشاط اجتماعی و بهرهوری ملی شده و ارتقای ورزش قهرمانی منجر به
زبانزدشدن نام ملتهای پیروز در سطح جهان میگردد .سرافرازی و افتخار ملی يکی از عوامل
روحیهآفرين در میان ملتها است؛ ازاينرو ،دستآوردها و پیامدهای توسعۀ ورزش ملی دايرهای
گسترده دارد و موجب رونق اقتصادی و شکوفايی اجتماعی میشود؛ بنابراين ،پژوهشگر با توجه به
ماهیت متغیرهای مطرحشده بهدنبال بررسی و تبیین عوامل توسعۀ ورزش در کشور بود؛ لذا ،با توجه
به ماهیت فعالیتهای ورزشی که زمینهساز اصلی تربیت نیروی انسانی سالم میباشد ،اين بخش تأثیر
بهسزايی بر دستیابی به جامعهای برخوردار از سالمت داشته و میتواند در ارتقای آن و بهبود کیفیت
زندگی مؤثر باشد .همچنین ،با توجه به کارکرد فراملی آن میتواند بهعنوان وسیلهای برای نیل جامعۀ
ايران به جايگاه اول در منطقۀ آسیای جنوب غربی و متعامل با جهان محسوب گردد.
ازسویديگر ،شواهد و تجربیات مؤيد اين واقعیت است که ورزش میتواند بهعنوان ابزاری بسیار مؤثر
و کارآمد و درعینحال ابزاری کمهزينه درجهت تحقق اهداف مربوط به توسعه بهکار گرفته شود
(سازمان ملل .)2004 ،در سال ( )2002دبیرکل سازمان ملل متحد يک کمیتۀ اجرايی را بهمنظور
بررسی فعالیتهايی مانند ورزش درون سیستم سازمان ملل تشکیل داد .هدف اين کمیتۀ اجرايی،
ترويج استفادۀ سیستماتیکتر و منسجمتر از ورزش در فعالیتهای مربوط به توسعه ،بهويژه در سطح
جامعه و نیز بهوجودآوردن حمايت گستردهتر برای چنین فعالیتهايی میان دولتها و سازمانهای
مربوط به ورزش بود (سازمان ملل.)2004 ،
دراينراستا ،با تصويب قطعنامۀ شمارۀ  58/5مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ( )2003که
تحت عنوان "ورزش بهعنوان ابزاری برای ترويج و ترغیب به آموزش ،سالمت عمومی ،توسعه و صلح"
به تصويب رسید ،زمینه برای ورود ورزش در حوزههای مرتبط با توسعه در سطح جهانی و نیز نفوذ به
استراتژیهای توسعۀ جهانی فراهم گرديد  .در پی اين اقدام سازمان ملل ،حامیان بینالمللی نظیر
کمیتۀ بینالمللی المپیک ،1فیفا 2و يونیسف 3آن را مدنظر قرار دادند و بهعنوان مبنای کار خود تعريف
نمودند (بارنت.)2010 ،4

1. IOC
2. FIFA
3. UNISEF
4. Burnett
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در يک تقسیمبندی کلی ،طبق مدل مول 1میتوان اشکال مختلف ورزش را در چهار مؤلفۀ ورزش
همگانی ،تعلیم و تربیتی ،قهرمانی و حرفهای طبقهبندی کرد (کن .)2001 ،2در هريک از اين مؤلفهها
شاخصهای متعددی برای توسعهيافتگی در ورزش وجود دارد .هرچند فعالیتهای ورزشی در ايران
در هريک از اين چهار مؤلفه وجود داشته و پیگیری میشود؛ اما مسألهای که وجود دارد ،عدم
اولويتبندی دقیق در برنامهها و فعالیتهای ورزشی کشور با نگاه توسعۀ ورزش میباشد؛ بنابراين،
اينکه توسعۀ ورزش چگونه و با چه اولويتهايی صورت میگیرد ،سؤال اصلی پژوهش در دو بخش
ورزش حرفهای و قهرمانی است.
دراينزمینه ،دولت سنگاپور با استفاده از کارکرد ورزش ،فرايند توسعۀ ملی و ملتسازی را شتاب
بخشید .اگرچه کشور سنگاپور بهواسطۀ موفقیتها و افتخارات ورزشی بینالمللی شهرت نیافته است؛
اما رهبران آن از ورزش بهعنوان ابزاری برای توسعۀ کشور استفاده نمودهاند؛ بنابراين ،ورزش يک
مکانیزم تنظیمکننده است که به انسجام و يکپارچکی اجتماعی کمک میکند و توسعۀ ملی را شتاب
میبخشد .در اين ايدئولوژی ،ورزش بهعنوان ابزاری برای فعالیتهای اجتماعی اخالقمدار مدنظر قرار
میگیرد؛ بدينترتیب ،بهواسطۀ فعالیتهای ورزشی برخی از ارزشها از سنین کودکی در افراد و اعضای
جامعه نهادينه میگردد .نتايج يک نظرسنجی که در سالهای اخیر درمورد شرکت در فعالیتهای
ورزشی در سطح ملی در کشور سنگاپور صورت گرفت ،نشان میدهد که مفهوم "ورزش بهمعنای
سالمتی" و "سالمتی بهمعنای ثروت" بهشدت ازسوی مردم سنگاپور مقبولیت يافته است (وست و
بوچر .)1376 ،عالوهبراين ،منظور از مؤلفههای ورزش بهعنوان يک عامل توسعه ،سازمانهای اجتماعی
ورزش است که يکی از اين مؤلفهها ،ورزش قهرمانی میباشد که عبارت است از بازیها و ورزشهای
رقابتی و سازمانيافته که برای رسیدن به اهداف و کسب نتیجه و رتبۀ بهتر انجام میگیرد و افراد ماهر
و نخبه در آن شرکت میکنند (دی بوسچر .)2013 ،3امروزه ،کشورها دريافتهاند که توسعۀ ورزش
قهرمانی و بهرهگیری از مزايای مستقیم و غیرمستقیم آن بدون برنامهريزی و سیاستگذرای مناسب
میسر نمیباشد؛ بنابراين ،ورزش قهرمانی مانند هر نظام ديگری نیازمند تدوين اهداف کالن ،راهبردها
و برنامههای عملیاتی است تا ضمن آگاهی از مسیر حرکت بتواند از هرگونه دوبارهکاری ،بیراههرفتن
و هدررفت منابع مالی ،انسانی ،فیزيکی و اطالعاتی خود اجتناب ورزد .دراينراستا ،دیبوسچر و
همکاران ( )2006عواملی که باعث میشوند ملتها از توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفهای و موفقیت
1. Mull
2. Ken
3. De Bosscher
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ورزشی بینالمللی بهرهمند گردند را در نه رکن تقسیمبندی نمودند که اين نه رکن در سه گروه جای
میگیرند :گروه اول شامل ورودی 1است که دربرگیرندۀ منابع انسانی و مالی که ضروری هستند،
میباشد؛ گروه دوم شامل پذيرش است که درحقیقت ،استراتژیها و سیاستهايی هستند که توسعۀ
ورزش قهرمانی را تسهیل میکنند و دربرگیرندۀ تسهیالت تمرين ،مربی ،رقابت و مسابقه و تحقیقات
علمی میباشند؛ گروه سوم خروجی 2است که نتیجۀ توسعۀ ورزش قهرمانی بوده و بهوسیلۀ مدالهای
المپیک و ديگر مسابقات ،تعداد ورزشکاران و رسیدن به جايگاه ششم تا هشتم مشخص میگردد (دی
بوسچر)2013 ،
دراينزمینه ،ژاگ 3و همکاران ( )2013در پژوهش خود با عنوان "بررسی توسعۀ ورزشهای چینی"
تأثیر ساختار طراحیشده را برای سطوح اجرايی فعالیتهای ورزشی در کلیۀ سنین مهم دانسته و به
اهمیت توسعۀ ورزشهای پايهای اشاره نمودهاند .همچنین ،تأثیر فرهنگ منطقهای هر ورزش در منطقۀ
خود را در پیشرفت آن ورزش زياد دانسته و عنوان نمودهاند که هر ورزش برای پیشرفت نیاز به داشتن
حمايتکننده از میان دانشآموزان همان منطقه دارد (ژاگ و همکاران .)2013 ،توکلی و همکاران
( )2013نیز در پژوهش خود مبنیبر نقش رسانههای اجتماعی در توسعۀ ورزش نشان دادند تاجايیکه
متغیرها به ورزش مربوط میشوند ،بیشتر تمرکز رسانهها بر ورزش قهرمانی و حرفهای و آنهم به
تعداد محدودی از رشتهها بهويژه فوتبال بوده و توجه کافی به ورزشهای تفريحی و همگانی ازسوی
رسانههای جمعی دريافت نمیشود (توکلی.)2013 ،
عالوهبراين ،منظمی و همکاران ( )1391در پژوهشی به تعیین عوامل مؤثر بر توسعۀ تربیتبدنی و
ورزش بانوان جمهوری اسالمی ايران پرداختند و گزارش نمودند که عوامل مالی و امکاناتی ،انسانی و
تخصصی ،ساختاری و مديريتی و فرهنگی و اجتماعی بهترتیب اولويت بر توسعۀ تربیتبدنی و ورزش
بانوان جمهوری اسالمی ايران مؤثر میباشند (منظمی و همکاران .)1391 ،غفوری و همکاران ()1390
نیز در پژوهش خود مبنیبر تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش همگانی ،عوامل انسانی ،فرهنگی،
زيرساخت ها ،اقتصادی ،آموزشی ،فرهنگی ،سیاسی ،رسانه و بین فردی را از عوامل مهم در توسعۀ
ورزش همگانی دانستهاند (غفوری و همکاران.)1390 ،
با توجه به مباحث مطرحشده ،ورزش هم بهعنوان بخشی ثابت از تعلیم و تربیت و هم بهعنوان يک
سرگرمی ،بخشی از جامعه میباشد .همچنین ،ورزش بخشی از توسعۀ اجتماعی و انسانی را تشکیل
میدهد و میتواند به يکپارچگی ،بردباری و همبستگی اجتماعی کمک کند و راهی مؤثر برای توسعۀ
1. Input
2. Output
3. Zhang
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فیزيکی و اجتماعی ـ اقتصادی باشد .عالوهبراين ،ورزش بهعنوان يک زبان جهانی ،وسیلهای قدرتمند
برای تحول اقتصادی و اجتماعی بوده و میتوان از آن برای نزديکترکردن فرهنگها به يکديگر،
کاستن تضادهای فرهنگی و آموزش مردم استفاده نمود؛ به نحویکه کمتر فعالیتی میتواند به اين
اهداف دست يابد؛ ازاينرو ،پژوهش حاضر در پی پاسخگويی به اين سؤال که شاخصهای اصلی و
اولويتهای توسعۀ ورزش در بخش ورزش حرفهای و قهرمانی چیست ،میباشد.
روششناسی پژوهش
در پژوهش آمیختهای حاضر که بهلحاظ هدف توسعهای بوده و از نوع مطالعات میدانی میباشد ،از
ترکیب دو روش کیفی و کمی استفاده شده است .در اين پژوهش ابتدا با مرور مطالعات گذشته و
مصاحبه با خبرگان آگاه ،شاخصهای توسعه در ورزش در دو مؤلفۀ ورزش قهرمانی و حرفهای شناسايی
گرديد (اين مصاحبهها تا حد اشباع پیش رفت (مرحلۀ کیفی)) .شايانذکر است که مصاحبههای
انجامشده جهت بررسی و تدوين شاخصهای پژوهش توسط  21نفر از متخصصان امر ورزش و مديريت
آن صورت پذيرفت .در مرحلۀ ابتدايی ،مصاحبهها بهشکل حضوری انجام گرفت و در مرحلۀ بعد جهت
بازنگری مجدد بهصورت مکتوب به حضور آنها ارسال گرديد .درانتها ،پرسشنامۀ موردنظر تدوين
گشته و جهت بررسی مجدد روايی به حضور متخصصان ارسال شد و پس از انجام اصالحات نهايی
تأيید گرديد .سپس ،فهرستی از شاخصهای توسعه در ورزش استخراج گشت و مهمترين شاخصهای
توسعه از مؤلفههای دوگانۀ مدنظر اولويتبندی گرديد.
جامعۀ آماری پژوهش را مديران ورزش و اساتید مديريت ورزشی تشکیل دادند که بهدلیل محدوديت
جامعه ،نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و درنهايت ،از  73نفر پرسشنامه دريافت گرديد .در
اين پژوهش از پرسشنامۀ پژوهشگرساختۀ ارزيابی توسعۀ ورزش که دارای  24سؤال بوده (12سؤال
اول (12ـ )1مربوط به ورزش حرفهای و  12سؤال بعدی (24ـ )13مربوط به ورزش قهرمانی) و در آن
ال مخالفم ()1
از طیف پنج ارزشی لیکرت برای پاسخگويی بهره شده است (کمترين امتیاز از آن کام ا
و بیشترين امتیاز از آن کامالا موافقم ( ،))5استفاده گرديد .جهت تعیین روايی محتوايی پرسشنامهها
نیز از چندين تن ( 33نفر) از اساتید صاحبنظر در حوزۀ پژوهش نظرخواهی بهعمل آمد که پس از
اعمال نظرات آنها ،پرسشنامه مورد تأيید قرار گرفت .عالوهبراين ،بهمنظور اندازهگیری قابلیت پايايی
از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس 1استفاده گرديد .برای اين مقدار براساس
1. SPSS
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دادههای حاصل از پرسشنامۀ ورزش حرفهای ( )α=0/86و پرسشنامۀ ورزش قهرمانی ()α=0/83
میباشد که نشاندهندۀ آن است که پرسشنامۀ مورداستفاده از قابلیت پايايی الزم برخوردار میباشد.
در اين پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد .آمار توصیفی برای بیان
ويژگیهای جمعیتشناختی بهکار رفت و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای کلموگروف ـ
اسمیرنوف جهت بررسی طبیعیبودن توزيع دادهها ،آزمون تی تکنمونهای و دوجملهای جهت بررسی
متغیرهای پژوهش ،آزمون فريدمن جهت رتبهبندی متغیرها در نرمافزار اس پی اس اس نسخۀ  20و
بررسی ساختاری متغیرهای پژوهش توسط نرمافزار لیزرل 1نسخۀ  8/8استفاده بهعمل آمد.
یافتهها
براساس يافتههای توصیفی از مجموع  73فرد پاسخدهنده 64 ،نفر معادل  87/6درصد مرد و نه نفر
معادل  12/4درصد زن میباشند .درهمینراستا 8/8 ،درصد بدون سابقۀ مديريت 12/3 ،درصد دارای
سابقۀ يک تا پنج سال 15/8 ،درصد دارای سابقۀ شش تا  10سال 10/5 ،درصد دارای سابقۀ 15ـ11
سال و  52/6درصد دارای سابقۀ بیش از  16سال میباشند .همچنین ،توزيع درصد فراوانی تحصیالت
نمونههای پژوهش گويای اين مطلب است که  46/5درصد از افراد تحت بررسی دارای مدرک دکتری
تخصصی هستند 16/5 ،درصد از افراد پزشک 22 ،درصد دانشجوی دکتری و  15درصد دارای مدرک
کارشناسی ارشد میباشند.
در اين بخش پیش از انجام آزمونهای آماری و بهدلیل پیشفرضی جهت استفاده يا عدم استفاده از
آزمونهای پارامتريک از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف استفاده گرديد .برايناساس ،متغیرهای مورد
استفاده در اين پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتايج آن در جدول شمارۀ يک قابلمشاهده است.
جدول 1ـ آمارههای آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف جهت نرمالبودن توزیع دادهها
آماره Z

سطح معناداری

توزیع

1

ورزش حرفهای

1/225

0/1

طبیعی

2

ورزش قهرمانی

1/495

0/023

غیرطبیعی

ردیف

معیارهای پرسشنامه

جهت تحلیل عاملی تأيیدی پرسشنامۀ توسعۀ ورزش در ابتدا هر مؤلفه با سؤاالت مربوط به خود مورد
بررسی قرار گرفت .برمبنای نتايج حاصل از تحلیل عاملی تأيیدی سؤاالت مربوط به ورزش حرفهای،
1. LISREL
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تمامی سؤاالت بهجز سؤال سوم با بار عاملی ( )0/19و عدد معناداری ( )1/66دارای بار عاملی مناسب
بوده و تنها سؤال سوم از مدل فوق حذف میگردد (شکل شمارۀ يک و جدول شمارۀ دو).

شکل 1ـ مدل برآورد ضرایب رگرسیونی استانداراد سؤاالت در بخش ورزش حرفهای

شکل 2ـ مدل برآورد اعداد معناداری سؤاالت در بخش ورزش حرفهای
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جدول 2ـ شاخصهای برازش مدل در بخش ورزش حرفهای
شاخصهای برازندگی مدل مفهومی

مقادیر شاخصها

تفسیر

کای اسکوآر (کای دو)
درجه آزادی)(df
نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی

151/82
54
2/811

برازش مطلوب
برازش مطلوب

ريشه دوم میانگین خطای برآورد)(RMSEA

0/059

برازش مطلوب

شاخص برازش تعديل يافته)(AGFI

0/91

برازش مطلوب

شاخص برازش)(GFI

0/87

برازش نسبتاا مطلوب

ريشه میانگین مربعات باقیمانده در حالت استاندارد)(RMR
ريشه میانگین مربعات باقیمانده)(RMR

0/042
0/025

برازش مطلوب
برازش مطلوب

اين درحالی است که براساس نتايج حاصل از تحلیل عاملی تأيیدی سؤاالت مربوط به ورزش قهرمانی،
تمامی سؤاالت بهجز سؤال دوم با بار عاملی ( )0/16و عدد معناداری ( ،)1/15سؤال چهارم با بار عاملی
( )-0/18و عدد معناداری ( )-1/39و سؤال نهم با بار عاملی ( )0/23و عدد معناداری ( )1/75دارای
بار عاملی مناسب بوده و تنها سؤال دوم ،چهارم و نهم از مدل فوق حذف میگردند.

شکل 3ـ مدل برآورد ضرایب رگرسیونی استانداراد سؤاالت در بخش ورزش قهرمانی

63

تحلیل اثرگذاری ورزش حرفهای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش

شکل 4ـ مدل برآورد اعداد معناداری سؤاالت در بخش ورزش قهرمانی
جدول 3ـ شاخصهای برازش مدل در بخش ورزش قهرمانی
شاخصهای برازندگی مدل مفهومی
کای اسکوآر (کای دو)
درجه آزادی)(df

مقادیر شاخصها

تفسیر

149/65

برازش مطلوب

54

-

نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی

2/771

برازش مطلوب

ريشه دوم میانگین خطای برآورد)(RMSEA

0/052

برازش مطلوب

شاخص برازش تعديل يافته)(AGFI

0/93

برازش مطلوب

شاخص برازش)(GFI

0/91

برازش مطلوب

ريشه میانگین مربعات باقیمانده در حالت استاندارد
)(RMR

0/038

برازش مطلوب

ريشه میانگین مربعات باقیمانده)(RMR

0/019

برازش مطلوب
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جهت آزمون بررسی شاخصها و اولويتهای توسعۀ ورزش حرفهای از آزمون تی تکنمونهای و متعاقب
آن آزمون فريدمن استفاده گرديد .براساس يافتههای حاصل در ارتباط با سؤال مذکور ،از اين روش
جهت برآورد شرايط شاخصهای موجود و سؤاالت ابزار پژوهش در بخشهای مختلف استفاده گرديد؛
برايناساس ،عدد مبنا (در آزمون تی تکنمونهای) در اين پژوهش با توجه به امتیازات پرسشنامه در
هر بخش ،سه در نظر گرفته شد (طیف مورد استفاده در ابزار پژوهش پنج ارزشی میباشد) .براساس
يافتهها ،عوامل مرتبط با توسعۀ ورزش حرفهای در سطح معناداری ( )P≥0/01از ديد نمونههای
پژوهش قابلپذيرش میباشد (جدول شمارۀ چهار) .دراينراستا ،نتايج آزمون فريدمن درخصوص
معیارهای توسعۀ ورزش حرفهای با کایاسکوار ( )186/187و درجۀ آزادی  11معنادار بود ()P>0/01
که اين نتايج نشاندهندۀ اولويت بیشتر معیار داشتن اماکن و فضاهای کالبدی ورزشی دارای
استانداردهای بینالمللی با میانگین رتبۀ ( )8/67میباشد (جدول شمارۀ پنج).
جدول 4ـ آمارههای آزمون تی تکنمونهای حاصل از تحلیل ورزش حرفهای
ردیف
1
2
3
4

5

6
7
8
9

معیارها
دارابودن ساختار ،وظايف و تشکیالت منسجم در
ورزش حرفهای
استفاده از مديران ،مربیان و ورزشکاران حرفهای
ايجاد سازوکار مناسب و دارابودن برنامۀ راهبردی
برای کسب درآمد
داشتن اماکن و فضاهای کالبدی ورزشی دارای
استانداردهای بینالمللی
دارابودن زيرساختهای مجهز و دارای شرايط
بینالمللی جهت برگزاری مسابقات (سیستم
حملونقل ،هتل ،فرودگاه و غیره)
بهبود رنکینگ کشوری ،آسیايی و جهانی در
ورزشهای انفرادی و تیمی
افزايش تعداد تیمهای معتبر و حرفهای در کشور
قابلیت ارتباط دوسويه با رسانهها و انطباق با
شرايط رسانهای
داشتن توانايی در جذب حامیان مالی ،تولید و
برنامههای تجاری در بازار رقابت داخلی و خارجی

درجۀ

سطح

آزادی

معناداری

4/53

0/5

26/09

72

0/001

4/46

0/55

22/57

72

0/001

4/36

0/8

14/48

72

0/001

4/65

0/53

26/58

72

0/001

4/08

0/66

13/97

72

0/001

3/8

0/81

8/51

72

0/001

3/8

0/72

10/07

72

0/001

3/8

0/83

8/56

72

0/001

4/42

0/74

16/36

72

0/001

میانگین

انحراف
استاندارد

تی
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ادامه جدول 4ـ آمارههای آزمون تی تکنمونهای حاصل از تحلیل ورزش حرفهای
ردیف
10
11
12

معیارها

درجۀ

سطح

آزادی

معناداری

4/31

0/57

19/56

72

0/001

3/95

0/87

9/38

72

0/001

4/27

0/55

19/46

72

0/001

میانگین

دارابودن برنامۀ نظارتی و ارزيابی در حوزۀ ورزش
حرفهای
توسعۀ سازمانهای مردمنهاد و اتحاديهها
درجهت توسعۀ ورزش حرفهای
افزايش قوانین حمايتی در ورزش حرفهای

انحراف
استاندارد

تی

جدول 5ـ آمارههای آزمون فریدمن حاصل از تحلیل ورزش حرفهای
رتبه

معیار

میانگین

میانگین رتبه

1
2
3

داشتن اماکن و فضاهای کالبدی ورزشی دارای استانداردهای بینالمللی
دارابودن ساختار ،وظايف و تشکیالت مسنجم در ورزش حرفهای
استفاده از مديران ،مربیان و ورزشکاران حرفهای
داشتن توانايی در جذب اسپانسر ،تولید و برنامههای تجاری در بازار رقابت داخلی و
خارجی
ايجاد سازوکار مناسب و دارابودن برنامۀ راهبردی برای کسب درآمد
دارابودن برنامۀ نظارتی و ارزيابی در حوزۀ ورزش حرفهای
افزايش قوانین حمايتی در ورزش حرفهای
دارابودن زيرساختهای مجهز و دارای شرايط بینالمللی جهت برگزاری مسابقات
(سیستم حملونقل ،هتل ،فرودگاه و غیره)
توسعۀ سازمانهای مردمنهاد و اتحاديهها درجهت توسعۀ ورزش حرفهای
قابلیت ارتباط دوسويه با رسانهها و انطباق با شرايط رسانهای
بهبود رنکینگ کشوری ،آسیايی و جهانی در ورزشهای انفرادی و تیمی
افزايش تعداد تیمهای معتبر و حرفهای در کشور

4/65
4/53
4/46

8/67
8/08
7/82

4/42

7/49

4/36
4/08
4/27

7/25
6/97
6/72

4/08

5/74

3/95
3/8
3/8
3/8

5/27
4/75
4/64
4/6

4
5
6
7
8
9
10
11
12

درادامه ،جهت آزمون اين سؤال که شاخصها و اولويتهای توسعۀ ورزش قهرمانی کدام موارد هستند،
از آزمون دوجملهای و آزمون فريدمن استفاده گرديد .براساس يافتههای اين پژوهش ،عوامل مرتبط با
ورزش قهرمانی در سطح معناداری ( )P>0/01از ديد خبرگان قابلپذيرش میباشد (جدول شمارۀ
شش) .دراينراستا ،نتايج آزمون فريدمن در ارتباط با معیارهای بخش ورزش قهرمانی با کایاسکوار
( )90/793و درجۀ آزادی  11معنادار بود ( .)P>0/01اين نتايج نشاندهندۀ اولويت بیشتر معیار توسعۀ
نظام استعداديابی و پرورش ورزشکاران مستعد با میانگین ( )8/09میباشد (جدول شمارۀ هفت).
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جدول 6ـ نتایج آزمون دوجملهای در تحلیل توسعۀ ورزش قهرمانی
طبقه

تعداد

ردیف

معیارها

1

تعداد کسب مدال از رويدادهای جهانی و بینالمللی

m≤3
m>3

2

توسعۀ نظام استعداديابی و پرورش ورزشکاران مستعد

m≤3
m>3

3

توسعۀ امکانات و تجهیزات ورزشی

m≤3
m>3

4

توجه ويژه به ورزش مدارس بهعنوان پايۀ ورزش
قهرمانی

m≤3
m>3

5

توسعه و حمايت از باشگاههای ورزشی

m≤3
m>3

6

پرورش کمی و کیفی مربیان

m≤3
m>3

2
71
0
73
4
69
4
69
13
60
0
73
5
68
5
68
22
51
14
59
14
59
15
58

ايجاد هماهنگی و ارتباط میان نهادهای مختلف
ورزشی قهرمانی
وجود برنامههای کالن برای سازماندهی مسابقات
داخلی در رشتههای مختلف ورزشی
توجه ويژه به رشتههای ورزشی پرمدال و ورزشهايی
که امکان کسب مدال بیشتری دارند
ايجاد پايگاه اطالعاتی صحیح و بهروز درمورد
ورزشکاران حوزۀ قهرمانی در کشور

m≤3
m>3

11

افزايش منابع مالی عمدۀ نهادهای ورزش قهرمانی

m≤3
m>3

12

توسعۀ برنامههای حمايتی از قهرمانان ملی

m≤3
m>3

7
8
9
10

m≤3
m>3
m≤3
m>3
m≤3
m>3

نسبت

سطح

مشاهدهشده

معناداری

0/3
0/97
0/0
0/1
0/05
0/95
0/05
0/95
0/18
0/82
0/0
0/1
0/07
0/93
0/07
0/93
0/3
0/7
0/19
0/81
0/19
0/81
0/21
0/79

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/242
0/001
0/001
0/001

جدول 7ـ آمارههای آزمون فریدمن حاصل از تحلیل معیارهای توسعۀ ورزش قهرمانی
رتبه
1
2
3
4
5
6

معیار
توسعۀ نظام استعداديابی و پرورش ورزشکاران مستعد
توجه ويژه به ورزش مدارس بهعنوان پايۀ ورزش قهرمانی
افزايش منابع مالی عمدۀ نهادهای ورزش قهرمانی
پرورش کمی و کیفی مربیان
توسعه و حمايت از باشگاههای ورزشی
تعداد کسب مدال از رويدادهای جهانی و بینالمللی

میانگین رتبه
8/09
7/64
7/3
7/29
6/87
6/65
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ادامه جدول 7ـ آمارههای آزمون فریدمن حاصل از تحلیل معیارهای توسعۀ ورزش قهرمان
رتبه
7
8
9
10
11
12

معیار
وجود برنامههای کالن برای سازماندهی مسابقات داخلی در رشتههای مختلف
ورزشی
توسعۀ امکانات و تجهیزات ورزشی
ايجاد هماهنگی و ارتباط میان نهادهای مختلف ورزشی قهرمانی
توسعۀ برنامههای حمايتی از قهرمانان ملی
توجه ويژه به رشتههای ورزشی پرمدال و ورزشهايی که امکان کسب مدال
بیشتری دارند
ايجاد پايگاه اطالعاتی صحیح و بهروز درمورد ورزشکاران حوزۀ قهرمانی در کشور

میانگین رتبه
6/4
6/2
5/92
5/86
4/9
4/89

بحث و نتیجهگیری
توسعۀ ورزش به مفهوم فرايندی که بهواسطۀ آن فرصتها و موقعیتها ،سیستمها و ساختارهای
مناسب و ثمربخش فراهم میگردد که از طريق آن مردم قادر خواهند بود در تمامی حوزهها و يا در
حوزههای خاص ورزشی و يا فعالیتهای تفريحی شرکت کنند و اجرای فعالیتهای ورزشی را تا سطوح
موردنظر و مطلوب خود بهبود بخشیده و ارتقا دهند؛ ازاينرو ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرگذاری
ورزش حرفهای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش تدوين گرديد.
براساس يافتهها ،عوامل مرتبط با ورزش قهرمانی از ديد خبرگان معنادار بود .نتايج آزمون فريدمن
درخصوص معیارهای بخش ورزش قهرمانی نیز معنادار بود .اين نتايج نشاندهندۀ اولويت بیشتر معیار
توسعۀ نظام استعداديابی و پرورش ورزشکاران مستعد با میانگین (غفوری و همکاران ،1390 ،منظمی
و همکاران )1391 ،است که با يافتههای غفرانی ( )1387و نصیرزاده ( )1387همسو میباشد (غفرانی،
 ،1387نصیر زاده.)1387 ،
امروزه ،محورهای مختلفی برای توسعۀ ورزش در نظر گرفته شده است که عبارت هستند از :مؤلفههای
ورزش ،منابع مالی ،نیروی انسانی ،فرهنگ ،محیط حقوقی ،علم ورزش و تأسیسات و تجهیزات (طرح
جامع ورزش .)1382 ،براساس نتايج ،توسعۀ نظام استعداديابی و پرورش ورزشکاران مستعد مهمترين
عامل در توسعۀ ورزش قهرمانی میباشد .دانشمندان بسیاری در تالش هستند تا بتوانند شاخصهای
پیشبینیکنندۀ افراد مستعد در ورزشهای مختلف را شناسايی کنند (باتن 1و همکاران)2005 ،؛
1. Button
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بهطوریکه اغلب کشورهای اروپايی دارای مراکز پرورش استعداد در سه سطح محلی ،منطقهای و ملی
میباشند .امروزه ،مشاهده میگردد که در بیشتر باشگاههای اروپايی ،استعداديابی بدون وقفه انجام
میپذيرد .البته ،اين فرايند با بودجۀ دولت و تحقق مالی در ردههای پايه و حمايت مالی حامیان مالی
از رشتههای ورزشی مختلف میتوانند در بعد کالن به دو هدف برسند :نخست اينکه ازآنجايیکه
ورزشکار از سنین کودکی برند و عالمت تجاری حامی مالی را میبیند ،اين امر منجر به ايجاد نوعی
وفاداری دائمی در وی میگردد و مورد دوم اينکه بهدلیل کافینبودن منابع دولتی برای تخصیص در
ردۀ ورزش پايه ،حمايت حامی مالی در اين رده عالوهبر کمک به شناسايی ،کشف و هدايت استعدادها،
نوعی حمايت اجتماعی را ازسوی ورزشکاران و طرفداران رشتههای ورزشی بههمراه خواهد داشت
(کالیوپی 1و همکاران .)2008 ،بديهی است چرخۀ سرمايه ،حامیان و ورزش درصورتیکه بهصورت
مثبت و اصولی در تعامل با يکديگر باشند ،موجب رشد و گسترش يکديگر میشوند و تبعات آن
موجب درگیرشدن بخشهای مختلف جامعه و از همه مهمتر باعث رشد ورزش کشور میگردد.
کالیوپی ( )2008در پژوهشی با عنوان "توسعۀ ورزش استرالیا" ،استعداديابی ،تسهیالت کافی ،مربیان
مجرب ،ساختار رقابتهای ملی و فرصت شرکت در رقابتهای بینالمللی را عوامل اصلی موفقیت ذکر
کرده است (هولی هان)2008 ، 2؛
ازاينرو ،توسعۀ پايدار ورزش قهرمانی نیازمند شناسايی استعدها میباشد؛ بهطوریکه توسعۀ ورزش
در سطوح پايه و پرورشی در مدارس منجر به استعداديابی میگردد و پشتیبانی مطمئن برای ورزش
قهرمانی کشورها محسوب میشود .عالوهبراين ،بديهی است که عملکرد برتر بازيکنان در سطح
حرفهای تنها میتواند با کشف استعداد ،رشد و توسعۀ توانايیهای بالقوۀ بازيکنان در سنین پايه به
تکامل برسد؛ بنابراين ،زمانی يک جامعه درزمینۀ ورزش موفق بوده و کاربرد پیدا خواهد کرد که بتوان
شاخصها و عوامل مؤثر تعیینکننده و موردنیاز و نیز مشکالت و موانع موجود در امر توسعه را
شناسايی کرد و با تدوين نظام استعدايابی در راه قهرمانی گام برداشت .توجه به ساير عوامل
بهدستآمده در پژوهش نیز ما را در رسیدن به توسعۀ ورزش قهرمانی رهنمون میسازد؛ همچنانکه
بیشتر مطالعات ،عوامل گوناگونی را دلیل موفقیت ،پیشرفت و توسعۀ ورزش قهرمانی دانستهاند؛
درنتیجه ،توجه به ساير عوامل در کنار مقولۀ استعداديابی سبب توسعۀ بیشتر و پیشرفت درزمینۀ
قهرمانی میگردد.

1. Kalliopi
2. Houlihan
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براساس يافتههای اين پژوهش ،عوامل مرتبط با توسعۀ ورزش حرفهای از ديد نمونههای پژوهش
قابلپذيرش میباشد .دراينراستا ،نتايج آزمون فريدمن درمورد معیارهای بخش توسعۀ ورزش حرفهای
معنادار بود .اين نتايج نشاندهندۀ اولويت بیشتر معیار داشتن اماکن و فضاهای کالبدی ورزشی دارای
استانداردهای بینالمللی با میانگین رتبۀ ( )8/67میباشد که با برخی از يافتههای غفوری ()1382
(غفوری ،)1382 ،قنبری (( )1392قنبری )1382 ،و گرين( )2007( 1گرين )2007 ،همسويی دارد.
همچنین ،غفوری ( )1382عنوان میکند که متغیرهای مختلفی چون تجهیزات و اماکن ورزشی و
تعداد مربیان متخصص بهعنوان عوامل تعیینکننده و مؤثر در مبحث توسعۀ ورزش قهرمانی و همگانی
درزمینۀ ورزش و تربیتبدنی اهمیت دارد (غفوری .)1382 ،گرين ( )2004نیز در مقالهای با عنوان
"اولويتهای سیاستگذاری در ورزش انگلستان" ،عوامل اثرگذار بر ورزش قهرمانی را افزايش کمی و
کیفی تسهیالت و امکانات ورزشی ،مربیان سطح باال ،دسترسی به شیوههای علمی و پزشکی ،بازیهای
تدارکاتی ،نقش مؤسسات آموزشی در پرورش ورزشکاران نخبه ،تأسیس مدارس ورزش جوانان،
استخدام مربیان تماموقت و تأسیس آکادمی ورزش قهرمانی حرفهای دانست (گرين)2007 ،
امروزه ،رشد فزايندۀ مشارکت ورزشی در شمار زيادی از کشورها و محبوبیت و شهرتی که ورزشکاران
بزرگ برای خود کسب نمودهاند از مهمترين عوامل دگرگونشدن مفهوم ورزش آماتوری و تحول
تدريجی آن به ورزش حرفهای میباشد .ورزش نوين بهعنوان حرفهای در کنار ساير حرفهها ،گرايش
فزايندهای بهسمت حرفهایشدن دارد .عوامل چندی در پیدايش مسألۀ حرفهایبودن و گسترش آن
دخالت داشتهاند .شايانذکر است که ورزش حرفهای و مدرن همانند اقتصاد مدرن معطوف به بازار و
درنتیجه ،معطوف به مصرفکننده (تماشاگران يا مخاطبان) میباشد .آنها با پرداخت مستقیم هزينۀ
بلیط برای تماشای بازیها و يا از طريق رسانههای گروهی ،تولید ورزشی را رونق میبخشند.
عالوهبراين ،تولیدات حاشیهای اين بازار؛ يعنی محصوالت تبلیغاتی ورزشی (پیراهن ،کفش ،پوستر و
غیره) نیز توسط اين مصرفکنندگان خريداری میشود .شايانتوجه است که ورزش مدرن
سازماندهیشده براساس بازار باعث تفکیک نقشها و تخصصها شده است؛ بهنحویکه در يک سازمان
ورزشی انواع و اقسام تخصصهای مختلف که اغلب واجد پشتوانههای علمی الزم هستند ،وجود دارد
و بههمین دلیل است که ورزش آماتوری تنها در پرتو ورزش حرفهای به حیات خود ادامه میدهد.
نتايج نشان داد داشتن اماکن و فضاهای کالبدی ورزشی دارای استانداردهای بینالمللی عام و
برخورداری از ساختار ،وظايف و تشکیالت مسنجم در ورزش حرفهای ،باالترين اولويت توسعۀ ورزش
1. Green
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حرفهای میباشد؛ لذا ،هرچه فضاهای ورزشی با کیفیت باال و ساختار و برنامهريزی مناسب درجهت
ارتقای ورزش وجود داشته باشد ،شرايط فعالیت ورزشکاران بهتر شده و احتمال موفقیت آنها بیشتر
خواهد بود .دراينخصوص میتوان به يکی از مشکالت که عدم عالقۀ مردم به شرکت در فعالیتهای
حرکتی و ورزشی بهواسطۀ کمبود اماکن ورزشی میباشد ،اشاره کرد .آمار سازمان تربیتبدنی
بیانکنندۀ آن است که فضاهای ورزشی برای جمعیت استفادهکننده از آن کافی نیست .برنامهريزی
برای ورزش میبايست با توجه به نیازهای اين قشر بزرگ در انطباق امکانات موجود با احتیاجات
آنها و يا بهوجودآوردن مقدورات جديد ويژۀ نیازهای آنها انجام گیرد .همچنین ،سازمانهای ورزشی
میبايست با شناخت و آگاهی دقیق از تأثیر ورزش و ساخت ورزشگاههای مجهز ،توسعۀ فضاها و
امکانات ورزشی را در برنامههای اولويتدار خود قرار دهند ،مجموعههای ورزشی بسیاری را احداث
کنند و شمار زيادی از شهروندان را بهسوی ورزش هدايت نمايند .درحقیقت ،توسعۀ فضاهای ورزشی
و اماکن استاندارد سبب افزايش کارايی و موفقیت و پیشرفت ورزشکاران حرفهای میگردد و منجر به
گسترش و توسعۀ ورزش حرفهای میشود.
عالوهبراين ،تشکیالت ورزشی هر کشور میبايست منسجم و مشخص باشد و فعالیتها و اهدافی که
درحال انجام و پیگیری است ،از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشد .همچنین ،الزم است در
ساختار و سازمان برنامههای ورزش يک کشور میزان اهمیت فعالیتها ،اهداف ،برنامهريزیها،
تشکیالت و غیره روشن باشد .سازمانهای ورزشی ملی مسئول موفقیت در سطح قهرمانی و حرفهای
بوده و بهدنبال قهرمانی تیم های باشگاهی يا ملی در عرصه رقابت می باشند؛ ازاينرو ،اين نتیجه
استنباط میشود که وجود امکانات بیشتر و مناسبتر ،ساختار و سرمايهگذاری خاص و برنامهريزی،
درصد مشارکت موفقیت و همچنین شرايط استفادۀ بهینه را فراهم میکند؛ لذا ،افزايش امکانات ورزشی
و وجود ساختار و برنامهريزی مناسب ،افزايش مشارکت ورزشکاران در ورزش حرفهای را بهدنبال
خواهد داشت.
درانتها ،پیشنهاد میگردد با توجه به اهمیت استعديابی ،مراکز استعديابی مختص به ورزشهای خاص
تحتنظر وزارت ورزش و جوانان در نقاط مختلف کشور تأسیس گردد .همچنین ،پیشنهاد میشود
گردهمايی مديران ،مسئوالن و نیروی انسانی درزمینۀ ورزش جهت تبادلنظر درمورد عوامل مؤثر بر
توسعۀ ورزش و مشکالت و موانع موجود انجام شود و توجه به رويکرد ورزش قهرمانی ،حرفهای و
صنعت ورزش در برنامهريزیهای سازمانهای ورزشی صورت گیرد .عالوهبراين ،تدوين و تبیین نظام
باشگاهداری ورزشی با چشمانداز برنامههای میانمدت و با هدف واگذاری کامل باشگاهها به بخش
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 امری ضروری تلقی میشود،خصوصی بدون تصدیگری بخش دولتی و صرفاا با نقش نظارتی دولت
. بلکه همواره اتصال آن به دولت بیشتر شده است،که متأسفانه تاکنون نهتنها مغفول مانده
همچنانکه عناون گرديد ورزش قهرمانی و حرفهای يک نوع تجارت ورزشی است که در آن بر جذب
 پیروی، تدارک تسهیالت و پاداش های مالی، بازاريابی ورزشی.ورزشکاران بسیار ماهر تأکید می شود
 حضور. درآمدزايی و غیره از ويژگیهای ورزش قهرمانی و حرفهای است،از امور حقوقی و قانونی
تماشاگر و هر نوع شرکتکننده غیر فعال در ورزش قهرمانی و حرفهای يک عامل بسیار مهم و تعیین
 از ين رو بحث پیرامون. درآمد مالی بر زوال و استمرار تجارت ورزش اثر عمده ای دارد.کننده است
مواردی از اين دست که در ايران به شکل جامع در مورد آن پژوهشی مدون و جامع انجام نشده و
نتايج به دست آمده می تواند دريچه ای جديد به روی محققان و مسئولین کشور در خصوص برخی
.شاخص ها و اثرات ورزش قهرمانی و حرفهای بر توسعه ورزش باز نموده و ارائه طريق و راهکار نمايد
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Abstract
One of the important parts of social-economic development is national sports
development. Promotion of sports in all field effects on social vitality and national
efficiency. The aim of this research is “Analysis of professional and championship
sports effectiveness on sports development.” Methodology of research is mixed
and research has done by using questionnaire made by researcher. Statistical
population contains sports manager and masters. We consider population and
sample as the same because of restriction of population. Finally, we received
questionnaire from 73 people. We used K-S test, one sample t test, Friedman,
Binominal test and structural equation modeling to test the research hypothesis.
Results have shown that in professional sports, availability of sports places with
international standards and in championship sports, development of talent system
and talented student education is the most priority of sports development. In this
regard, special attention to education system of country in order to educate athletes
and talented person for making suitable sport infrastructure is necessary.
Keyword: Talent Identification, Infrastructure Development, Championship
Sport, Professional Sport, Sport Development
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