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Abstract

The purpose of this research is to analyze the
factors affecting the behavior of the championship
sports managers with the scenario planning
approach. The Statistical population included
chairmen and vice chairmen of the sports
federation of the championship and the
National Olympic Committee and the Ministry
of Sports and Youth, professors of sport
management universities of the country. For
statistical sample 32 individuals were selected
purposefully. Tools and method of data collection
included two questionnaires and one matrix. Impact
questionnaire and uncertainty questionnaire. First,
among the 64 primary factors, 21 factors were
identified, then in the third questionnaire, a 21×21
matrix was completed by the experts and the data
were analyzed by the Mick-Mac software. The
research findings showed seven factors such as
comprehensive
program
of
sports
championship, continuous support system,
comprehensive system of talent, modern sports
places, coaches retraining courses, long term
scientific exercises and coaches and athletes
performance evaluation system are effective on
the behavior of Iranian championship sports
managers with a scenario planning approach.
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چکیده

 تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش،هدف از پژوهش حاضر
،قهرمانی با رویکرد برنامه ریزی سناریو است جامعه آماری پژوهش روسا
 کمیته ملی المپیک و،نائب رئیسان فدراسیونهای ورزش قهرمانی
وزارت ورزش و جوانان و اساتید مدیریت ورزش دانشگاههای کشور
 ابزار و روش. نفر به طور هدفمند انتخاب شد93  برای نمونه آماری.است
 پرسشنامه.گردآوری اطالعات شامل دو پرسشنامه ویک ماتریس بود
46  ابتدا از میان.میزان تاثیرگذاری و پرسشنامه میزان عدم قطعیت
 سپس در پرسشنامه سوم به، عامل مهمتر شناسایی31 ،عامل اولیه
 توسط خبرگان تکمیل و دادهها توسط31×31 شکل ماتریسی به ابعاد
 یافته های پژوهش نشان.نرمافزار میک مک مورد تحلیل قرار گرفتند
 نظام، سیستم حمایتی مداوم، عامل برنامه جامع ورزش قهرمانی1 داد
، دوره های بازآموزی مربیان، اماکن ورزشی مدرن،جامع استعدادیابی
تمرینات علمی درازمدت وسیستم ارزیابی عملکردمربیان و ورزشکاران بر
رفتار مدیران ورزش قهرمانی ایران با رویکرد برنامه ریزی سناریو موثر
.هستند
واژه های کلیدی
. ورزش قهرمانی، سناریو،رفتار مدیران
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مقدمه
سابقاً پیشبینی آینده مشکل بود ،اما امروزه پیشبینی آینده نه
تنها مشکل بلکه غیر ممکن است .در ایران پس از تالشهای
بسیار در راستای برنامهریزیهای بلندمدت توسعه ،در اوایل دهه
 1910با بهرهگیری از مفاهیم و ابزارهای نوین سیاستگذاری
کالن ،تالشهایی جهت ترسیم و پیگیری آینده مطلوب کشور
انجام گرفت که نتیجه آن تدوین و ابالغ «سند چشمانداز
جمهوری اسالمی ایران در افق  1606هجری شمسی» است .در
ایران سابقه آیندهپژوهی به برنامههای پنج ساله کشور برمیگردد
و سند چشمانداز توسعه کشور در افق  1606که دهه آینده را
نشانه گرفته اولین سند تفکر راهبردی و آیندهپژوهی است که بر
اساس آن محورهای توسعه کشور در بخشهای مختلف تدوین
شده است ( .)34ورزش ،امروزه به عنوان یک نهاد اجتماعی
دردنیا و از جمله در ایران پذیرفته شده وبا استقبال خوبی روبرو
شده است .گسترش ورزش قهرمانی و البته همگانی باید سرلوحه
درازمدت وزارت ورزش و جوانان قرار گیرد و هماهنگ با گرایش
جهانی الزم است ورزش همگانی و ورزش قهرمانی توسعه یابند،
دولتها تمایل دارند برای ورزش قهرمانی سرمایهگذاری کنند،
ورزش قهرمانی موجب زبانزد شدن نام ملتهای پیروز در سطح
جهان و ارتقا هویت ملی می شود .پیروزیهای بینالمللی و به
ویژه موفقیت در بازیهای المپیک در عرصه ورزش ،به طور
فزایندهای موجب رشد و توسعه در بسیاری از کشورها شده است.
این برتری وموفقیت ورزشکاران نخبه در عرصه بینالمللی هویت
و شخصیت ویژهای به آن کشور میدهد .بر همین اساس دولتها
تمایل بیشتری دارند با سرمایهگذاری مالی زیاد ،موفقیت
ورزشکاران نخبه خود را در عرصه بینالمللی فراهم کنند که این
مسئله به بسط و توسعه سازمانها و سیستمهای مرتبط با پرورش
و توسعه ورزشکاران نخبه در بعد ورزش قهرمانی منجر شده است
( .)3از نظر دابسون و گودارد )3011( 1در ورزش نیز مانند سایر
صنایع دو نوع سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلندمدت را میتوان
متصور شد که سرمایهگذاری روی رشد و توسعة بازیکنان در
ردههای مختلف سنی سرمایه گذاریهای بلندمدت نهادهای
ورزشی محسوب میشود ( .)11امروزه این موضوع اثبات شده
است که مسیر قهرمان پروری در ورزش قهرمانی کشورها از
نظام آموزش و پرورش آن میگذرد .روشهای شناخت
استعدادهای ورزشی از طریق تعامل سازنده با نظام آموزش و
پرورش نقش بسیار مهمی در توسعة ورزش قهرمانی ایفا میکند
و از عوامل مهم تسلط کشورهای پیشرفته در عرصههای
بینالمللی است .به عنوان نمونه نظام کشف استعدادهای ورزشی

در چین بر تعامل ورزش استانی با نظام آموزش و پرورش مبتنی
است .بسیاری از استعدادهای جوان ورزشی درکانادا نیز از طریق
مسابقات آموزشگاهی شناسایی میشوند ( .)33با توجه به مصداق
های بیان شده مالحظه میشودکه اصلیترین نهاد مجری
استعدادیابی درکشورهای مذکورآموزش و پرورش است ،بنابراین
تعامل اثربخش بین نهادهای متولی ورزش قهرمانی و سیستم
آموزش و پرورش میتواند شاهراهی به سوی توسعة ورزش
قهرمانی تلقی شود .همچنین نیروی انسانی کارآمد و متخصص
از مؤثرترین عوامل ارتقای نظام ورزش قهرمانی هر کشور
محسوب میشود .بیگدلی ( )1911معتقد است مربیان به عنوان
تربیتکنندگان و هدایت گران ورزشکاران در تمامی سطوح
(مبتدی تا نخبه) نقش بسیار مهمی در توسعة ورزش قهرمانی
ایفا میکنند .به همین جهت است که رویکرد فعلی تشکیالت
ورزشی کشورهای توسعه یافته مبتنی بر آموزش و ارتقای دانش
مربیان است ،از این رو بسیاری از کشورها به بازنگری نظام
آموزشی ،ارزیابی و ارتقای مربیان ورزشی خود پرداختهاند (.)1
دی بوچر3و همکاران ( )3004عوامل کلیدی ورزش قهرمانی را
در  3رکن خالصه کرده اند ،حمایت مالی ،ساختار ورزش
قهرمانی ،مشارکت در ورزش ،شناسایی و پرورش استعدادها،
حمایت از ورزشکاران حین و پس از دوره قهرمانی ،امکانات و
اماکن آموزشی و ورزشی بروز ومدرن ،تربیت و ارتقای مربیگری،
رقابت های ملی و بین المللی و تحقیقات علمی و نوآوری ( .)3از
دیگر عوامل اثرگذار بر ورزش قهرمانی وجود اماکن و تجهیزات
ورزشی به روز و مدرن و چگونگی استفاده از آنها است ،در همین
راستا نتایج پژوهش کشاورز ( )1934نشان داد به ترتیب اولویت
عوامل تفکرراهبردی ،نگرش توسعه ای ،آشنایی با مدل های
ارزیابی ،کیفیت خدمات ،نیاز و وفاداری مشتریان ،رقابت ،کیفیت
تجهیزات و تاسیسات و درآمدزایی از عوامل موثر بررفتار مدیران
درارزیابی اماکن ورزشی هستند ( .)11ادیب ( )1936در تحقیق
خود دو عامل حمایت حامیان مالی و شناسایی و پرورش
استعدادها را به عنوان عوامل کلیدی ورزش قهرمانی استان
خراسان رضوی معرفی کرده است ( .)1امیرتاش ( )1911در
تحقیق خود ،توسعه ورزش قهرمانی را منوط به ارتقای سطح
تحصیالت و درجه مربیگری مربیان دانسته است ( .)9تندنویس
و همکاران ( )1914در تحقیقی سطح دانش علمی و فنی مربیان،
کنترل و نظارت برکار مربیان ،استعدادیابی به روش علمی و
تخصصی ،افزایش تاسیسات و سالن ها و تجهیز کامل آنها و
امکانات تخصصی و کمک آموزشی را مهم ترین عوامل پیشرفت
در بعد قهرمانی ورزش ژیمناستیک عنوان کردند ( .)32یکی دیگر

1 Dobson and Goddard

2 De Bosscher. et al
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از عوامل کلیدی موفقیت در ورزش قهرمانی شرکت ویا گرفتن
میزبانی مسابقات بین المللی است ،در همین راستا مظفری و
همکاران ( )1931عنوان می کنند امروزه دولت ها در جهان منابع
بسیاری را هزینه می کنند تا بتوانند مجوز میزبانی رقابت های
بزرگ ورزشی را به دست آورند ،چون معتقدند میزبانی یک
رویدادورزشی ،سرمایه گذاری مناسبی برای رشد و توسعه ورزش
قهرمانی یک کشور محسوب می شود( .)33براساس تحقیقات
آندروف )3000( 1ساالنه حدود  32درصد میزبانی رویدادهای
بزرگ ورزشی تنها در  90کشور پیشرفته و تنها  2درصد باقی
مانده در کشورهای در حال توسعه انجام می گیرد (.)6
ژیمانسکی )3003( 3اطالعاتی را از  30کشور اقتصادی اول
جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها در  90سال گذشته
جمع آوری کرد و با تحلیل آنها به این نتیجه رسید که بیشتر آنها
حداقل یک بار میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال یا بازیهای
المپیک را داشته اند ( .)36نتایج پژوهش کریشنا و هاگلند9
( )3001نشان می دهد که اندازه جمعیت و ثروت یک کشور از
دیگرعوامل اصلی در کسب موفقیت و مدال هستند( .)13دی
بوچر و همکاران ( )3012بیان می کنند که از عوامل مهم پرورش
ورزشکار قهرمان ،حمایت مالی در دوران قبل ،حین و بعد از
قهرمانی در زمینه های مختلف است ( .)10سایترا و شیلبوری6
( )3003در پژوهشی روی  92سازمان مرتبط با ورزش در استرالیا
در مورد چگونگی پرورش ورزشکار نخبه ،عنوان کردند که اهمیت
نقش اقتصادی ،عوامل فرهنگی ،کشف افراد با استعداد ،تدوین
راهبردهای بلند مدت و روش های علمی می تواند در تربیت
ورزشکاران نخبه موثر باشند ( .)39آسایش 2و همکاران ()3019
برخی عوامل اثرگذار بر ورزش قهرمانی را بودجه و حمایت های
مالی ،استعداد یابی ،مربیان با کیفیت و تخصص باال ،داشتن
راهبرد و برگزاری مسابقات سطح باال می داند ( .)4نتایج پژوهش
جوادی پور ( )1936نشان داد فقدان برنامه استراتژیک و روشن
نبودن سیاست ها و جهت گیری ها ،فقدان منابع انسانی مناسب،
تغییر و تحول و جابجایی سریع مدیران ،نبود نظارت و ارزیابی،
وابستگی به منابع مالی دولت و عدم سرمایه گذاری بخش
خصوصی ،عدم تخصیص مناسب منابع مالی ،وجود قوانین
ناهماهنگ و موازی ،عدم مطلوبیت ساختار و تشکیالت فعلی
ورزش ،نامطلوب بودن نظام استعدادیابی و فرآیند ورزش قهرمانی
و نبود برنامه میان مدت ،تاکتیکی و عملیاتی از مهمترین چالش
های پیش روی ورزش قهرمانی کشور به شمار می روند (.)11
دی بوچر و همکاران ( )3012در تحقیق خود مقایسه ای بین 12
1 Andreff
2 Szymanski
3 Krishna and Haglund

کشور از قاره های اروپا ،آسیا ،اقیانوسیه و آمریکا از نظر تعداد
مدال کسب شده در ورزش قهرمانی انجام دادند ،نتایج نشان داد
بیش از پنجاه درصد موفقیت های بین المللی در این کشورها به
دلیل سه متغیر تولید ناخالص داخلی (ثروت)  ،جمعیت و مشارکت
در ورزش می باشد (.)10
همان طوری که مطالعه مبانی نظری وادبیات پیشینه نشان می
دهد عوامل مختلفی بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی اثر گذار
هستند ،با توجه به اهمیت این موضوع در ایران نیز تاکنون
طرحها و برنامههای مختلفی برای این منظور ارائه شده ،شواهد
نشان میدهد که برنامهریزیهای صورت گرفته در این زمینه
تاکنون موفق نبودهاند و نیازها و تقاضای اجتماعی به عنوان
مهمترین رکن برنامهریزی برای ورزش شناسایی نشدهاند .شاهد
مدعا اینکه ایران از سی و یک دوره المپیک تابستانی برگزار
شده از میان حدود  90رشته ورزشی خانمها وآقایان فقط توانسته
در سه رشته ورزشی کشتی ،وزنهبرداری و تکواندو صاحب مدال
شود (باستثنای مدال نقره پرتاب دیسک احسان حدادی درالمپیک
 3013لندن) .این در حالی است که کشورهای دیگر از جمله ژاپن
در آخرین المپیک برگزار شده (  3014ریو ) در تعداد زیادی رشته
مختلف ورزشی صاحب 61مدال شده است.
از این رو با توجه به اهمیت ورزش قهرمانی کشور و ارتباط آن با
هویت ملی و اینکه تاکنون پژوهش های محدودی در این
خصوص انجام شده ،پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از
نرم افزاری مناسب وجدید به این سئوال پاسخ دهد که چه
عواملی بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی کشور با رویکرد برنامه
ریزی سناریو تاثیر گذار هستند ؟
روش شناسی تحقیق
این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی و به لحاظ روش اجرا
پیمایشی است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه است .جامعه
آماری این پژوهش خبرگان آشنا به حوزه مدیریت راهبردی و
ورزش قهرمانی ،شامل روسا و نایب رئیسان  93فدراسیون ورزش
قهرمانی ،وزارت ورزش و جوانان ،کمیته ملی المپیک و اساتید
مدیریت ورزشی دانشگاههای سراسر کشور هستند .نمونهگیری
در این پژوهش به طور نظری انجام گرفت .نمونه گیری نظری،
نوعی نمونه گیری هدفمند است که در آن پژوهشگر سعی میکند
از نظرات آگاهترین افراد درباره موضوع پژوهش استفاده نماید .به
عبارت دیگر ،نمونهگیری تصادفی نیست بلکه تعمدی و قضاوتی
است ( .)1نمونه آماری این پژوهش شامل  93خبره ورزشی و
4 Sotiriadou and shiibury
5 Asayesh. et al
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یافته های تحقیق
نتایج جدول  1اطالعات جمعیت شناختی نمونه ها را در متغیرهای
سن ،سابقه مدیریت و سطح تحصیالت نشان می دهد.
جدول  .1اطالعات جمعیت شناسی نمونهها (تعداد نفرات)
تحصیالت
سابقه مدیریت
سن

تا  92سال

 92 – 60سال

 60سال به باال

تا  2سال

 4 – 10سال

 10سال به باال

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

دانشگاهی هستند ( 14نفر از روسا و نایب رئیسان فدراسیونهای
ورزش قهرمانی ،کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان و
 14نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاههای کشور).
ابزار و روش گردآوری اطالعات شامل دو پرسشنامه ویک
ماتریس است .پرسشنامه میزان تاثیرگذاری و پرسشنامه میزان
عدم قطعیت ،این دو پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه اسپلس1
به عنوان پایلوت اصلی که پس از ترجمه و بومیسازی ،توسط
 11تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاههای سراسر کشور و
روسا و نایب رئیسان فدراسیونهای ورزش قهرمانی روایی
محتوایی و صوری آنها ارزیابی و اصالحات الزم انجام شد و
پایایی آنها توسط ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  0/11و 0/12
محاسبه شد .این پرسشنامهها هر یک شامل  3رکن به عنوان
ارکان ورزش قهرمانی (حمایت مالی ،ساختار ورزش قهرمانی،
مشارکت در ورزش ،شناسایی و پرورش استعدادها ،حمایت از
ورزشکاران حین و پس از دوره قهرمانی ،امکانات آموزشی ،تربیت
مربی و مربیگری ،رقابتهای ملی و بینالمللی ،تحقیقات علمی
و نوآوری) و  46عامل اولیه موثر در موفقیت ورزش قهرمانی
کشور میباشد ( .)3این پرسشنامهها با استفاده از طیف لیکرت
توسط خبرگان تکمیل شدند .متعاقب تکمیل پرسش نامهها ،از
میان  46عامل اولیه 31 ،عامل مهمتر شناسایی و در پرسشنامه
سوم به شکل ماتریسی به ابعاد  31×31قرار گرفتند ،پس از
تکمیل این ماتریس ها توسط خبرگان ،دادهها توسط نرمافزار
میک مک 1مورد تحلیل قرار گرفتند .نرم افزار میک مک جهت
انجام محاسبات سنگین ماتریس متقاطع طراحی شده است .این
نرمافزار بدین گونه است که ابتدا عوامل مهم در حوزه مورد نظر
شناسایی میشوند ،سپس در ماتریس تحلیل اثرات متقاطع 9وارد
و میزان ارتباط میان این عوامل با حوزه مربوطه توسط خبرگان

تشخیص داده می شود ( .)16با تحلیل میکمک و شناسائی
عوامل اصلی میتوان روابط بین عوامل را هم بررسی کرد .در
این نرمافزار میزان ارتباط بین عوامل با اعداد بین صفر تا سه
سنجیده میشود ،عدد صفر= بدون تاثیر ،عدد  = 1تاثیر ضعیف،
عدد  = 3تاثیر متوسط و عدد  = 9تاثیر قوی .به طور کلی ،اگر
تعداد متغیرهای شناسایی شده  nباشد یک ماتریس  n×nبه
دست میآید که در آن تاثیر متغیرها بر یکدیگر مشخص می
شود .تحلیل ماتریس متقاطع توسط نرمافزار میکمک در شش
مرحله صورت میگیرد (.)2

4

2

31

2

2

33

9

4

39

در ماتریس متقاطع جمع اعداد سطر های هر عامل ،میزان تاثیر
گذاری و جمع اعداد ستون های هر عامل میزان تاثیر پذیری
آن عامل را از عوامل دیگر نشان میدهد.
پس از تحلیل داده ها توسط نرم افزار میک مک ،جمع اثرگذاری
هر عامل بر عوامل دیگر و جمع تاثیر پذیری هر عامل از عوامل
دیگر در جدول 3مشاهده می شود.

جدول .1جمع اثرگذاری (سطر) و اثر پذیری (ستون)
جمع

جمع

اثرگذاری

اثرپذیری

1

برنامههای حمایت مالی از ورزشکاران (سرمایهگذاری ،کمک بالعوض و )....

96

91

3

به رسمیت شناخته شدن حق پخش تلویزیونی

99

34

9

وجود برنامه های جامع بلندمدت ،میان مدت و کوتاه مدت برای ورزش قهرمانی

64

29

6

ایجاد یک سیستم حمایتی مداوم و جامع

61

62

2

ایجاد نظام جامع و چهارچوب علمی استعداد یابی

91

69

4

وجود ابزارهای الزم استعدادیابی(نیروی انسانی ماهر،تجهیزات سخت افزاری و)...

90

91

عوامل مهم

ردیف

1 Spliss (sports policy factors leading to international
)sporting success

2 MIC MAC
3 Cross-Impact-Analysis

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی ایران با رویکرد برنامه ریزی سناریو

119

1

وجودهماهنگی بین نهادهایهای درگیراستعدادیابی(آموزش و پرورش ،فدراسیونهاو)...

96

90

1

انجامشدن تمرینات علمی دراز مدت ومنظم از کودکی تا بزرگسالی

92

66

3

مناسب بودن در آمد ماهیانه و تامین هزینه های زندگی ورزشکاران در دوران قهرمانی

90

91

10

توسعه بیمه ورزشکاران

31

99

11

نقش حمایتی فدراسیونها و وزارت ورزش و جوانان در مسیر شغلی ورزشکار

99

31

13

انجام به هنگام تعهدات فدراسیون ها و باشگاهها در قبال قهرمانان

96

91

19

وجود اماکن و فضاهای ورزشی به روز و مدرن

91

94

16

وجودامکاناتآموزشیبروزودارایاستانداردجهانی(سختافزاریونرم افزاری)

94

60

12

وجود دورههای بازآموزی ارتقای عملکرد کیفی و کمی مربیان

94

91

14

مناسب بودن درآمد ماهیانه مربیان

36

90

11

انطباقبرنامههایفدراسیونهایملیبافدراسیونهایقارهایوجهانی

90

31

11

قبولی میزبانی مسابقات مهم قارهای و جهانی

91

90

13

هماهنگی فدراسیونهایورزشی بادیگرسازمانهادربرگزاریرویدادهای ملی و بینالمللی

31

14

30

ارتقاء سطحکیفی و کمیبرگزاریمسابقاتورزشیملیوبینالمللی

91

93

31

طراحیسیستمعلمیمناسبجهتارزیابیعملکردمربیان و ورزشکاران

92

91

کل

102

102

نحوه توزیع و پراکنش عوامل نیز از میزان پایداری وناپایداری
سیستم حکایت می کند .در مجموع دو نوع پراکنش تعریف شده
است که به نام سیستمهای پایدار و ناپایدار معروف هستند .در
سیستم های پایدار پراکنش عوامل به صورت  Lانگلیسی نشان
داده شده است ،یعنی برخی عوامل دارای تاثیرگذاری باال و برخی
دارای تاثیرپذیری باال هستند .در سیستمهای ناپایدارمتغیرها حول

محور قطری صفحه پراکنده هستند و عوامل دربیشتر مواقع حالت
بینابین ازتاثیرگذاری و تاثیرپذیری را نشان میدهند که این امر
ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی رابسیار مشکل میکند .در
سیستم های نا پایدار مجموعا پنج دسته عوامل را می توان
مشاهده کرد :عوامل تاثیر گذار یا تعیین کننده ،عوامل مستقل،
عوامل تاثیرپذیر ،عوامل تنظیمی و عوامل دوجهی(عوامل ریسک
و هدف) که در شکل  1محل آنها نشان داده شده است (.)19

شکل  .1نمودار تاثیرگذاری – تاثیرپذیری
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آنچه از وضعیت صفحه پراکندگی عوامل تاثیرگذار بر رفتار
مدیران ورزش قهرمانی کشور میتوان فهمید وضعیت ناپایداری
سیستم است .یعنی بیشتر عوامل در اطراف محور قطری صفحه
پراکنده هستند ،غیر از چند عامل محدود که نشان میدهند دارای

تاثیرگذاری باالیی درسیستم هستند بقیه عوامل از وضعیت تقریبا
مشابهی نسبت به همدیگر برخوردارند که فقط شدت وضعیت
آنها با هم متفاوت است (شکل.)3

شکل  .1پراکندگی عوامل تاثیرگذار بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی در محورهای اثرگذاری (عمودی) و اثرپذیری (افقی)

بر اساس نتایج تحلیلی این ماتریس دورههای بازآموزی مربیان و
اماکن ورزشی به روز و مدرن از جمله عواملی هستند که درجه
تاثیرگذاری آنها بسیار بیشتر از درجه تاثیرپذیری آنهاست .عوامل
برنامههای جامع ورزش قهرمانی ،سیستم حمایتی مداوم و جامع،
نظام جامع و علمی استعدادیابی ،سیستم علمی ارزیابی عملکرد
مربیان و ورزشکاران ،امکانات آموزشی استاندارد و تمرینات علمی
درازمدت در بخش عوامل دو وجهی قرار گرفتهاند ،این عوامل بر
رفتار مدیران ورزش قهرمانی کشور دارای نقش تاثیرگذاری-

تاثیرپذیری باال هستند( .عوامل تاثیرگذار و عوامل دو وجهی که
در منطقه شمالی شکل  3واقع شدهاند از موضوعات مهمی هستند
که در ورزش قهرمانی کشور نقش حیاتی دارند).
در جدول  9جایگاه هر یک از عوامل در طرح تاثیرگذاری-
تاثیرپذیری مجزا مشخص شده است.

ردیف

جدول  .9جایگاه هر یک از عوامل
طبقه بندی

عوامل

1

عوامل تعیین کننده یا تاثیرگذار

دورههای بازآموزیمربیان ،اماکنورزشی بروز و مدرن

3

عوامل دوجهی
(ریسک و هدف)

9

عوامل تاثیرپذیری یا نتیجه

برنامههای جامع ورزش قهرمانی ،سیستم حمایتی مداوم و جامع ،نظامجامع و علمی
استعدادیابی،سیستم علمیارزیابی عملکرد مربیان و ورزشکاران ،امکانات
آموزشیاستانداردوتمریناتعلمیدرازمدتازکودکی
سطح کیفی برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی ،زیر ساختهای استعدادیابی ،بیمه قهرمانان ،تامین
هزینههای ورزشکاران در دوران قهرمانی و هماهنگی سازمانهای مرتبط در استعدادیابی

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی ایران با رویکرد برنامه ریزی سناریو

6

عوامل مستقل

حق پخش تلویزیونی ،حمایت نهادهای ورزشی از اشتغال قهرمانان ،میزبانی مسابقات قارهای و
جهانی ،هماهنگی نهادهای ورزشی در مسابقات برون مرزی ،درآمد ماهیانه مربیان و تطابق برنامهها
با فدراسیونهای قارهای و جهانی

2

عوامل تنظیمی

حمایت مالی از قهرمانان و نحوه عمل به تعهدات به قهرمانان

بحث و نتیجهگیری
همانگونه که اشاره شد برای انتخاب عوامل کلیدی موثر بر رفتار
مدیران ورزش قهرمانی کشور از میان  46عامل بررسی شده
توسط خبرگان در مرحله اول  31عامل انتخاب شدند ،در مرحله
بعد و پس از استفاده از ماتریس تاثیرات متقابل و نرمافزار میک
مک  1عامل (عوامل تاثیرگذار و دووجهی) به عنوان عوامل
کلیدی انتخاب شدند .این عوامل در تاثیرگذاری باالترین امتیاز
را دارا میباشند .با بررسی این عوامل میتوان دو عامل اماکن
ورزشی بروز و مدرن و امکانات آموزشی استاندارد و دو عامل
نظام جامع و علمی استعدادیابی وهماهنگی سازمانهای مرتبط
در استعدادیابی را به دلیل نزدیکی و قرابتی که با هم دارند ادغام،
با ترکیب این عوامل در مجموع  1عامل برنامههای جامع ورزش
قهرمانی ،سیستم حمایتی مداوم و جامع ،نظام جامع و علمی
استعدادیابی ،اماکن ورزشی بروز و مدرن ،دورههای بازآموزی
مربیان ،تمرینات علمی درازمدت از کودکی تا بزرگسالی و سیستم
علمی ارزیابی عملکرد مربیان و ورزشکاران به عنوان عوامل موثر
بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی کشور شناسایی شدند.
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش
قهرمانی کشور با رویکرد برنامه ریزی سناریو بود.
یافته های پژوهش نشان داد اولین عامل تاثیرگذار بر رفتار
مدیران ورزش قهرمانی کشور داشتن برنامه های جامع ورزش
قهرمانی است که نتایج پژوهش با یافته های دی بوچر و
همکاران ( ، )3004دی بوچر و همکاران ( )3012و فراهانی و
همکاران ( )1932هم خوانی دارد .فراهانی و همکاران در تحقیق
خود به این نتیجه رسیدند که عدم تعهد به اجرای برنامه جامع
در بین برخی مسئولین ورزش کشور از جمله تهدیدهای ورزش
قهرمانی کشور محسوب می شود .ایشان یکی از راهبردهای
توسعه ورزش قهرمانی ایران را تهیه برنامه راهبردی درورزش
قهرمانی دررشته های مختلف ورزشی می داند ( .)3،10،13امروزه
سازمان های ورزشی ایران همانند دیگر سازمان ها برای بقاء و
کسب موفقیت در عرصه رقابت های ملی و بین المللی به سازمان
های راهبرد محور تبدیل شده اند ،اما مطالعات نشان می دهند
که تعداد قابل توجهی از آنها در اجرای راهبرد خویش از موفقیت
1 Martindale. et al

چندانی برخوردار نبوده اند .نمونه ای از این دست برنامه ریزی
ها ،طرح جامع ورزش کشور در سال ( ،)1913سند ملی که با
بهره گیری از نظرات تعداد زیادی کارشناس و دست اندرکار
ورزشی و باصرف وقت زیاد تدوین ،اما علیرغم صرف هزینه های
سنگین این طرح مسکوت ماند .از این رو توصیه می شود مدیران
ورزش قهرمانی کشور دانش و معلومات خود را در زمینه تفکر
راهبردی افزایش داده تا با شناختی کامل و جامع امکان ارزیابی
بهتری از موضوعات را فراهم آورند.
یافته های پژوهش نشان داد دومین عامل تاثیرگذار بر رفتار
مدیران ورزش قهرمانی کشور وجود سیستم حمایتی مداوم وجامع
است که نتایج پژوهش با یافته های مارتین دال1و همکاران
( )3010و هنریکسن 1و همکاران ( )3011هم خوانی دارد.
هنریکسن و همکاران بیان می کنند استعدادیابی ورزشی شامل
دو مرحله است ،مرحله اول کشف و شناسایی استعدادها و مرحله
دوم پرورش استعدادها است که بدون داشتن یک سیستم حمایتی
مداوم و جامع امکان شکوفا شدن آن ها وجود ندارد .در واقع
پرورش استعداد یک سرمایه گذاری طوالنی مدت است (.)12،30
تقریبا در تمام پژوهش های مرتبط با پرورش استعدادها ،اهمیت
برنامه ریزی منسجم در طوالنی مدت و وجود یک سیستم
حمایتی مستمر و قوی در طول فرآیند پرورش را مطرح و تاکید
شده است اما متاسفانه جایگاه این مهم در ورزش قهرمانی ایران
نادیده گرفته شده است و به همین دلیل است که اغلب قهرمانان
ما در سطح جهانی دوره عمر قهرمانی کوتاهی دارند .این می
طلبد که سیاست گذاران و مدیران ورزش قهرمانی کشور برای
حمایت وحفاظت مستمرازقهرمانان چاره ای عاجل بیاندیشند.
یافته های پژوهش نشان داد سومین عامل تاثیرگذار بر رفتار
مدیران ورزش قهرمانی کشور داشتن نظام جامع و علمی
استعدادیابی است که نتایج پژوهش با یافته های ادیب (،)1936
جوادی پور ( )1936و حسینی و همکاران ( )1933هم خوانی دارد.
حسینی و همکاران در تحقیق خود ضمن تاکید بر استعداد یابی
به عنوان یک عامل مهم در ورزش قهرمانی ،مهمترین چالش
های موجود در استعدادیابی را نگاه ضعیف مدیران به ورزش
مدارس ،فعالیت کمرنگ مراکز استعدادیابی ،عدم حضور جدی
2 Henrikson. et al
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بخش خصوصی در استعدادیابی و فقدان طرح یکپارچه
استعدادیابی می دانند ( .)1،14،11تردیدی نیست که جامعه ایران
به لحاظ استعداد بسیار غنی است ،اما به لحاظ استعدادیابی هنوز
ابتدای راه است ،ظاهرا هنوز هم مشغول شدن نوجوانان در رشته
ورزشی خاص بیشتر بر پایه سنت ها ،آرزوهای فردی ،محبوبیت
آن ورزش ،فشار والدین و امکانات ورزشی بستگی دارد .در حال
حاضرنهادهای مختلفی هستند که در زمینه استعدادیابی فعالیت
می کنند ،اما این فعالیت ها در این نهادها هر کدام مسیر خود را
طی می کند و یک برنامه راهبردی و نظام جامع و هماهنگ بین
آن ها وجود ندارد ،از این رو توصیه می شود مدیران ورزش
قهرمانی کشور برای اجتناب از موازی کاری پیگیر واگذاری این
وظیفه خطیر به سازمانی مستقل باشند.
یافته های پژوهش نشان داد چهارمین عامل تاثیرگذار بر رفتار
مدیران ورزش قهرمانی کشور انجام تمرینات علمی درازمدت از
کودکی تا بزرگسالی است که نتایج پژوهش با یافته های ساتیرا
و شیلبوری ( ، )3003دی بوچر و همکاران ( ، )3012تندنویس و
همکاران ()1914و مظفری و همکاران( )1931هم خوانی دارد.
دی بوچر و همکاران نه رکن را به عنوان ارکان ورزش قهرمانی
معرفی می کنند که یکی از اجزای آن انجام تمرینات علمی از
کودکی تا بزرگسالی است ،در تحقیقی مقایسه ای بر روی ورزش
قهرمانی  12کشور از قاره های مختلف  ،بیان می کند فقط 9
کشور هلند ،دانمارک و سوئیس از میان آنها از وضعیت خیلی
خوبی برخوردار بودند .بطور مثال سوئیس با جمعیتی حدود هشت
میلیون نفر به عنوان یک کشور کوچک شمرده می شود که در
المپیک های تابستانی و زمستانی دارای موفقیت های خوبی
است .این کشور در المپیک تابستانی  3014ریو رتبه باالتر از
ایران و در المپیک زمستانی  3016سوچی با کسب  11مدال
هفتم المپیک شد ( .)10،33،39،32در حالی که ایران در المپیک
های زمستانی صرفا شرکت کننده است .نکته حائز اهمیت در
ورزش ایران اینکه در اغلب رشته های ورزشی برنامه مشخصی
برای سن شروع فعالیت جدی ورزش قهرمانی ارائه نشده است.
ایران در برخی رشته های ورزشی در رده های سنی پائین دارای
رتبه های خوب جهانی می شود اما خیلی از همین قهرمانان وقتی
به سن بزرگسالی می رسندو بایستی در المپیک ها برای کشور
عنوان کسب کنند متاسفانه نمی توانند به این مهم دست پیدا
کنند یا دوره قهرمانی آن ها خیلی کوتاه است در صورتیکه
قهرمانان کشورهای پیشرو در ورزش قهرمانی برای سال های
متمادی برای کشور خود مدال کسب می کنند .ازاین رو به
مدیران و سیاست گذاران ورزش قهرمانی کشور توصیه می شود
برنامه ای علمی ،دراز مدت و هدفمند از سنین کودکی تا
بزرگسالی برای ورزشکاران قهرمان طراحی ،تا بتوانیم از قهرمانان

و افتخارات آنها برای سالیان متمادی استفاده کنیم.
یافته های پژوهش نشان داد پنجمین عامل تاثیرگذار بر رفتار
مدیران ورزش قهرمانی کشور داشتن اماکن ورزشی بروز و مدرن
است که نتایج پژوهش با یافته های مظفری و همکاران (،)1931
کشاورز ( )1934و دی بوچر و همکاران ( )3012هم خوانی دارد.
در تحقیق دی بوچر و همکاران یکی از ارکان مهم و تاثیر گذار
توسعه ورزش قهرمانی امکانات آموزشی و اماکن ورزشی بروز و
استاندارد (رکن )4است ،که کشورهای ژاپن ،فرانسه ،هلند،
سوئیس و استرالیا در مقایسه بین  12کشور از وضعیت خیلی
خوبی برخوردار بودند .یکی از عوامل پیشرفت ورزش قهرمانی در
هر کشوری گرفتن میزبانی و برگزاری مسابقات مهم ورزشی بین
المللی است ،مظفری و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه
دست یافتند که یکی از علل مهم عدم توفیق ایران در اخذ
میزبانی مسابقات بین المللی ،کیفیت پائین اماکن ورزشی و
استاندارد نبودن آن ها است ( .)10،11،33شواهد نشان می دهد
امکانات و تجهیزات موجود مناسب توسعه ورزش قهرمانی
نیست ،عالوه بر آن از امکانات و تجهیزات موجود نیز در پایگاه
های ورزش قهرمانی استفاده بهینه نمی شود .از این رو به مدیران
و سیاست گذاران ورزش قهرمانی کشور توصیه می شود عالوه
بر تالش برای کسب تکنولوژی ساخت وسایل و اماکن ورزشی
مدرن و استفاده بهینه از آن ها ،حساسیت الزم در خصوص
استاندارد بودن اماکن و تجهیزات ورزشی و همچنین بازرسی و
ارزیابی ایمنی آن ها را به طور مستمر داشته باشند.
یافته های پژوهش نشان داد ششمین عامل تاثیرگذار بر رفتار
مدیران ورزش قهرمانی برگزاری دوره های بازآموزی برای
ارتقای کمی و کیفی مربیان کشور است که نتایج پژوهش با یافته
های آسایش و همکاران ( ، )3019جوادی پور( ،)1936تندنویس
و همکاران ()1914و امیرتاش ( )1911هم خوانی دارد .آسایش و
همکاران یکی از چالش های عمده ورزش قهرمانی ایران را
فقدان مربیان با کیفیت و تخصص باال می داند .نتایج تحقیق
جوادی پور نشان می دهد در ورزش قهرمانی کشور منابع انسانی
مناسب تربیت نمی شوند ،از افراد با تجربه و متخصص در ورزش
قهرمانی استفاده بهینه نمی شود و اطالعات مربیان ورزش
قهرمانی پایین است ( .)9،4،11،32بدون تردید یکی از عوامل
اثرگذار بر ورزش قهرمانی ایران و موفقیت آن در عرصه بین
المللی وجود مربیان با کیفیت و تخصص باال است .از این رو
توصیه می شود مدیران ورزش قهرمانی کشور با برگزاری دوره
های بازآموزی برای افزایش سطح معلومات،به روزرسانی
اطالعات حرفه ای وتخصصی مربیان ودرنتیجه توانمندسازی
مربیان اهتمام ویژه ای داشته باشند.
یافته های پژوهش نشان داد هفتمین عامل تاثیرگذار بر رفتار
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روش های مختلف از جمله برگزاری دوره ها وکالس های
آموزشی نسبت به توانمند سازی و آشنایی بیشتر مدیران ورزش
قهرمانی با شیوه های کارآمد ارزیابی عملکرد مربیان و
.ورزشکاران اقدام گردد
بطور کلی می توان بیان کرد عوامل مختلفی بر رفتار مدیران
 عامل1 ورزش قهرمانی کشور موثر هستند که در پژوهش حاضر
، سیستم حمایتی مداوم و جامع،برنامههای جامع ورزش قهرمانی
، اماکن ورزشی بروز و مدرن،نظام جامع و علمی استعدادیابی
 تمرینات علمی درازمدت از کودکی،دورههای بازآموزی مربیان
تا بزرگسالی و سیستم علمی ارزیابی عملکرد مربیان و ورزشکاران
 بنابراین ضروری است مدیران،از طرف خبرگان معرفی شدند
.ورزش قهرمانی کشور به این عوامل توجه ویژه داشته باشند
در پایان امیدواریم چارچوب ارائه شده در این مقاله توانسته باشد
با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی
 راهگشای رفع برخی موانع حاکم بر نظام برنامهریزی،کشور
.ورزش کشور و افزایش شفافیت در آن باشد

مدیران ورزش قهرمانی کشور وجود سیستم علمی ارزیابی
عملکرد مربیان و ورزشکاران است که نتایج پژوهش با یافته های
) ودی بوچر1933(  ژاله معماری و همکاران،)1936(جوادی پور
 نتایج تحقیق جوادی پور.) هم خوانی دارد3012( و همکاران
 درصد مدیران وزارت ورزش و جوانان و12 نشان می دهد حدود
مدیران فدراسیون های ورزشی معتقدند در ورزش قهرمانی ایران
 ژاله معماری و همکاران.نظارت و ارزیابی مناسبی وجود ندارد
معتقدند در ایران برای ارتقای سطح دانش عملی و علمی مربیان
. سیستم منسجمی استفاده نمی شود،و آموزش و ارزشیابی آن ها
 که به،وی درتحقیق خود به نحوه ارزیابی مربیان در کانادا اشاره
،روش های متنوعی انجام می شود ازجمله صحبت رودرو با مربی
.)10،11،31( مشاهده عملکرد مربی وارزیابی کارشناسان
،متاسفانه در ورزش ایران دیدگاه عموم همان دیدگاه سنتی است
در حالی که مدل های مختلف ارزیابی نوین وجود دارند که می
توان از آن ها به عنوان ابزاری جهت اصالح خطاهای احتمالی و
 از این رو توصیه می شود با استفاده از.پیشرفت استفاده کرد
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