
  در ورزش یرفتار سازمان تیریت مدمطالعا

  22-04 ، صص:8931 تابستان، 22، شماره ششمدوره 

Organizational Behavior Management in Sport Studies  
Vol. 6, No.22,Summer 2019, Pp: 25-40 
 

 

 قمان کشاورزل نویسنده مسئول: *
*Corresponding Author:  Loghman Keshavarz, E-mail: Keshavarzlo@yahoo.com 

 رفتار بر مؤثر عوامل تحلیل حاضر پژوهش از هدف

 در ایران ورزشی کاروان موفقیت برای ورزش مدیران

 پژوهش آماری جامعه. بود 2222 آسیایی هایبازی

 آسیایی، هایبازی در کنندهشرکت هایفدراسیون مدیران

 جوانان و ورزش وزارت و المپیک ملی کمیته

 طوربه نفر 232 مورگان جدول اساس بر که( N=022)بود

 دستیابی برای. شدند انتخاب تحقیق نمونه برای تصادفی

. شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه از پژوهش اهداف به

 متخصصین از نفر 71 یدیتا به آن محتوایی و صوری روایی

 عاملی تحلیل با آن سازه روایی و رسید ورزشی مدیریت

 با تیمقدما مطالعه یک در نیز پرسشنامه پایایی. شد تائید

 از هاداده تحلیل برای .شد محاسبه 17/2 آزمودنی 32

 کلموگروف ازجمله استنباطی و توصیفی آماری هایروش

 واریمکس چرخش با اکتشافی عاملی تحلیل و اسمیرنف

 نتایج. شد استفاده آموس و SPSS افزارنرم دو کمک با

 در ایران ورزشی کاروان موفقیت برای داد نشان پژوهش

 علمی، و مدیریتی عوامل 2222 آسیایی هایبازی

 و استعدادیابی انگیزشی، و مالی سازماندهی، ،ریزیبرنامه

 و امکانات و تجهیزات تدارکات، شناسی، رقیب آموزشی،

 .هستند تأثیرگذار کشور ورزش مدیران رفتار در فنی

 های کلیدیواژه

 آسیایی، مدیر، رفتار، ورزش هایبازی
 
 

 

 

The purpose of this research was the analysis of 

factors affecting at the behavior of sports managers 

in the success of Iran's sports team in 2022 Asian 

Games. Statistical population of this study included 

all of the all sport federation’s managers that they 

are participated in Asian games, National Olympic 

Committee’s managers and the managers of  

Ministry of Sports and Youth (N=600). On the basis 

of Morgan table, 234 persons were randomly 

selected of research samples. To achieve the 

research goals, the made researcher questionnaire 

was used. Validity of questionnaire was confirmed 

by 17 experts, and its structural validity was 

confirmed by confirmatory factor analysis. Its 

reliability was studied in a pilot study with 30 

subjects and calculated as 0.79. For data analysis the 

descriptive statistics and inferential statistics 

methods, including Kolmogorov-Smirnov, 

exploratory factor analysis with Varimax rotation by 

application of AMOS software and SPSS software 

were used. The research findings showed that there 

are 8 factors such as managerial and scientific, 

planning, organizing, financial and motivational, 

educational and talent detection,  knowing 

competitors, supplies, facilities and equipment, and  

technical that they can affect at the behavior of 

sports managers in Iran for the success of Iranian 

sports teams in the 2022 Asia games. 
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 همقدم
دکی   و المپیک  بکدون دید کد   ک  هایبازیبعد از 

آسیا ی است  ها یبازیبزرگتی   رو داد ورزشی قاره آسیا، 
المپی  و هی چ ار سکال  هایبازیدو سال از  فاصلهکه با 
شکود  با حضور اکثی کشورهای آسیا ی بیگزار  ی  یدبه  
المپیک  بکه دنبکال  هکایبازیآسکیا ی هماندکد  هایبازی
آ یز ی  اندد  شارکت، همز ستی و هماوردی  سالمتاهداف

رسکد مملرکید نظی  یاست  ا ا در کدار دحقق ا      ، به
شکود و ورزشی کشورها با استداد به نتا ج آن ارز کابی  کی

پیشیفت و گستیش ورزش در    کشور  دوط به بیآ ددی 
(  22شود )است که در ا   جشدواره     ورزشی کسب  ی

هکای ز کادی بکیای تا کشورهای آسیا ی هز دهدر ا   راس
دهدکد دکا بتواندکد نتکا ج  وفقیت در ا    یدان انجکا   کی

 طلوبی در آن کسکب کددکد   عیارهکای  وفقیکت در ا ک  
المللی آسیا ی کسب  دل طال در  یحلکه آوردگاه     بی 

های نقکیه و بینکز در  یاحکع بعکدی اسکت  از اول و  دال
- کیکثی کشورها،  عطوف ورزشراران رو دأکید بیشتی اا  

کددده  دا خود رقابت؛ که ا    ورد در جای خود نگیان شود
است  ا ا غیور  لی    کشور وابسته به چدکی   سکابقادی 

(  لذا کشورهای  ختلف با ادرا به موا ع گوناگون 4است )
کددکد دکا آسیا ی و المپی  حضکور پیکدا  کی هایبازیدر 

ها به نما ش ج کانی همه میصه شانس  وفقیت خود را در
و همرککاران  1بگذارنککد  در ا کک  رابطککه  طالعککا  هککافم 

است که اندازۀ جمعیکت و رکیو   ک  ( نشان داده 2002)
 هایبازیکشور موا ع اصلی در کسب  وفقیت و  دال در 

 2لکو ز و فکادال(  نتکا ج پکهوهش  انو کع6المپی  هستدد)
اقتصادی، اجتمامی، ( نیز بیانگی ا   است که موا ع 2011)

فیهدگی،  یزان جمعیت    کشور، وضعیت آب و هوا ی، 
حق  یزبانی و     در  وفقیت کشورها در رو دادهای بزرگی 

-(  همچدی   افتکه11هستدد)  ؤریالمپی   ایهبازی اندد 

( حاکی از ا   اسکت ککه 2011) 3های کاستونا و اسرور چ
دواند در  ی شاخص اقتصادی، دولید ناخالص داخلی  ا  لی

سکزا ی داشکته های المپی  دأریی به وفقیت و کسب  دال
المللکی بکی  باشد  در دأ یکد ا ک   طلکب، گکزارش کمیتکه

هکا و المپی  حاکی از آن است که بیش از نیمکی از  کدال
پرک ، دوسک   2002المپی  دابستانی  هایبازیافتخارا  

لبتکه (  ا2شکده اسکت)ج ان کسکب   افتهکشور دوسعه  10

                                                                 
1. Hoffmann 

2. Manuel Luiz & Fadal 

3. Čustonja & Škorić 

( و 2002) 4بیخککی از پهوهشککگیان  اندککد لککو ی و سککو  
(  عتقدنکد ککه دولیکد ناخکالص 2004) 5 ادیوس و نکا ورو

دواند  کؤری واقک  داخلی دد ا در دعا ع با اندازه جمعیت  ی
ی (، انککدازه2006) 6حککال رابیدککز(  بککا ا  12و  10شککود)

(  16دانکد)های ورزشکی نمکیرا ما ع اریگذاری بی  وفقیت
( نیز در پهوهشی گکزارش ککید ککه موا کع 2012) 7اونیع

وهکوا، جمعیت شداختی، جغیافیا ی، دار خی، اجتمکامی، آب
ا رانککا  طبیعککی، خککانواده،  ککدارس، باشککگاه و وضککعیت 

دکی   موا کع بدیکادی و اجتمامی و اقتصادی ازجمله   ک 
 2ژانک (  14آ دکد)اساسی  وفقیت در المپی  به شمار  ی

یز در پهوهشی چگونگی  وفقیت جم وری خلکق ( ن2016)
المپیک  بکا رو رکید  ز کت رقکابتی  هکایبازیچی  را در 

بیرسی کیدند که نتا ج پکهوهش نشکان داد، آ کوزش پکدج 
کلمه کوچک ، سکی  ، زنکان، آوب و چکابری و دما کع بکه 

دسکته جمعکی و گیوهکی در دبیکی   هکایبازی وفقیت در 
ای ش دعیکی  کددکدهالمپی  نق هایبازی وفقیت چی  در 

ای ( در  طالعه2016)9(  همچدی  سوسا و همراران26دارد)
 2016دحت مدوان  دل بیازشی  د ی ت پیوژه در المپی  
خصوص در افتدد که موا ع سب  رهبیی  داسب،  داب  به

ر ککزی، ارز ککابی بودجککه  داسککب،  ککد ی ت ز ککانی، بینا ککه
ت وکدتککیل،  شککیومیت وز  و سککاختار  داسککب، سیاسکک

ممو ی، استیادهی سکاز انی، ککاربید اطالمکا ،   کار ، 
-ابزارها ،اطالما  و وظا ف  د ی تی  در  وفقیت ککاروان

المپیک   هکایبازیهای ورزشکی کشکورهای  ختلکف در 
( 1390های شفیعی کید شولی ) افته(  19هستدد) دأرییگذار
ای بیانگی ا   است که موا ع بیراری، جمعیکت، در  طالعه
دی باو، جمعیت شک یی، دولیکد واقعکی ناخکاص ساختار س

 لی، ا ید به زندگی، هز ده آ وزش و پیورش، سیانه دولید 
خالص داخلی، دیاز بازرگانی، نکی  دکور  و دعکادل حسکاب 
جاری قابلیت پیش بیدی  وفقیت کشورهای شیکت کددکده 

(  نتا ج پهوهش سجادی و 12آسیا ی را دارند) هایبازیدر 
موا ع موا ع اولو ت ای نشان داد یز در  طالعه( ن1392همراران )

سیا ی  وفقیت ا یان در بازهکای آسکیا ی  های آ دد از قطکی مبارددکد از   20102010 وفقیت ا یان در باز طی مبارد ق
داب  ف  آوری، دس یالدی،  الی، انسانی و  دکاب    ،، ادی ادی  موا عموا ع ف  آوری، دس یالدی،  الی، انسانی و  

                                                                 
4 .Lui & Suen 

5. Matros & Namoro 

6. Roberts 

7. O'Neill 

8. Zheng  

Sousa& Lima  9. 
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( در 1392هکای رحیمکی و همرکاران ) افته ( ( 1717)) د ی تی د ی تی
پهوهشی  و د ا   است که اندازه دی  و جمعیکت کشکورها 

ضیحاضکی کشورهایکشورهای  وفقیت وفقیت زانزان ی یقابلیت پیش بیدی   بازبکاز دردر حا
نتا ج پهوهش همتی  .((1515دارند)دارند) را را   20102010 پارا آسیا یپارا آسیا ی   هایهای

راری،بیرکاری،  ( نشکان داد1392نکهاد و همرکاران ) یتجمعیکت بی  وو جمع
دیبیدکیپیشپکیش دردر رارا  س  سک   باودی  بکاودی   سدی،سدی، ساختارساختار ییوزیپیکیوزی بی  پ

 بهبه   2010 آسیا یآسیا ی هایهایبازیبازی دردر کدددهکددده شیکتشیکت کشورهایکشورهای

ای مسکری ان و دخکت ه افته  ( ( 55دهدد)دهدد) ی ی اختصاصاختصاص خودخود
ای بیکانگی ا ک  اسکت ککه موا کع ( در  طالعه1394باقی )

 شاخصشاخص درآ د،درآ د، دوز  دوز   ب بودب بود داخلی،داخلی، ناخالصناخالص دولیددولید افزا شافزا ش

بانی  یزبکانی  وو کاروانکاروان اندازهاندازه زندگی،زندگی، بهبه ا یدا ید سال ت، جمعیت،سال ت، جمعیت،  یز
بودب بکود دردر ریدمملرکید ب  دده در کشکورهای شکیکت کددکده در  ورزشورزش ممل شیکت کد شورهای  ک

مرکاران کوزه چیان و ه(  (  11المپی   ؤری هستدد)المپی   ؤری هستدد)  هایهایبازیبازی
 موا ع بددیردبه و ( در پهوهشی با مدوان شداسا ی1394)

المپیک  نشکان  هکایبازی در ا یان کشتی مملرید نوسان
 دکی    ک  مدوانبه ر زیبینا ه و  د ی ت در افتدد، حیطه

 المپیک  هکایبازی در کشتی ا یان نتا ج نوسان در حیطه
 بک روا آ وزشکی، و ملمکی  سکا ع های ؤلفه و دارد نقش

 شا سکتگی اسکتعداد، و پکیورش کشکف رسکانه، و ممو ی
 قکیار بعکدی هکایاولو ت در ورزشی رو دادهای و  د ی ت
( در 1395نیکا )های خکداداد کاشکی و ککی   افته  (9دارند)
و  یموا کع اقتصکادای دحکت مدکوان دأرییگکذاری  طالعه
  یکالمپ هایبازیکشورها در  یورزش تیبی  وفق یاجتمام

درآ ککد سککیانه، دعککداد نشککان داد، موا ککع  (1996-2012)
 ی دکیاز دجکار ی وانسان یشیکت کدددگان، شاخص دوسعه
 دأرییگذارالمپی   هایبازیبی  وفقیت ورزشی کشورها در 

یز ( نیکز 1395نتا ج پهوهش زارمیان و همراران )نتا ج پهوهش زارمیان و همراران )(  2هستدد) ( ن
صادی،اقتصکادی، سیاسی،سیاسی، و د ا   است که موا ع  و د ا   است که موا ع  مامیاجتمکامی اقت و و  اجت

پیششکی قابلیکت پکیشورزورز وو فیهدگی، فداوریفیهدگی، فداوری یت  یت بیدکی  وفقیکت شی قابل دی  وفق بی
(  (  2525المپی  را دارند)المپی  را دارند) باز  ایباز  ای دردر شیکت کدددهشیکت کددده کشورهایکشورهای

راری )نتا ج پهوهش کا رکاری ) بیای (  و کد ا ک  اسکت بکیای 13961396نتا ج پهوهش کا  ست  (  و د ا   ا
  20202020المپی  المپی    هایهایبازیبازی وفقیت کاروان ورزشی کشور در  وفقیت کاروان ورزشی کشور در 

شی،یزشکی،انگانگ  ی،ی،اقتصاداقتصاد  ی،ی،اردباطا ، آ وزشاردباطا ، آ وزش   ی تی، ی تی، د دموا ع موا ع    یز
سییاسککیسس مامواجتمکککام  یا تی،عیتکککی،جمجم  ی،ی،واجت گفیهدگککک  عی شی،یزشکککی،انگانگ  ی،ی،فیهد   یز

سییاسکیسس   د ولوژی، د ولوژی،اا  یا ی،یا ی،جغیافجغیاف ماماجتمکام-یا ستعداداسکتعداد  ی،ی،اجت و و    ابی ابیا
های پهوهش های پهوهش  افته افته(  (  77هستدد)هستدد)  دأرییگذاردأرییگذار  یی دال آور دال آور  یشیدهیشیدهپپ

دی  ( نیز  و د ا   است، بیای  وفقیکت دکی  13971397  یجو ی )  یجو ی ) یت  ( نیز  و د ا   است، بیای  وفق
 کد ی تی، موا ع موا ع   20202020المپی  المپی    هایهایبازیبازی لی درواندو در  لی درواندو در 
آ کادگی ر زی، رقیب شداسی، باز ردان و  کادر فدی، بینا ه

 ( ( 1313هستدد)هستدد)   ؤری ؤری  جسمانی، روانی و انگیزشی

طور رسمی در باز  ا ا ا  ری از کشورها ی که به
کدد، جم وری اسال ی ا یان است  آسیا ی شیکت  ی

و هه المللی بههای بی مملرید ورزشی کشور در آوردگاه
آسیا ی همواره  ها یبازیدی   آن در قاره ک    عدی    

طوری که نوزدهمی  دوره رو بوده است  بههبا نوسانادی روب
کشور در جاکاردا  45با حضور  2012ا   رقابت ا در سال 

بیگزار شد و کاروان ورزشی کشور ان با حضوری 
 دال نقیه و  20 دال طال،  20حداکثیی دوانست با کسب 

 دال بعد از کشورهای  62 دال بینز و کسب  جموع  22
ونزی و ازبرستان در جا گاه چی ، ژاپ ، کیه جدوبی، اند

(  در حالی که کاروان کشور ان در 20شش  قیار گیید)
ا دچو    در 2014سال   هجدهمی  دوره ا   باز  ا که در
نقیه و  12 دال طال،  21کیه جدوبی بیگزار شد، با کسب 

( و در 24 دال در جا گاه پدج  ) 57بینز و  جموع  12
در دوحه  2010در سال هفدهیم  دوره ا   باز  ا نیز که 

بینز و  24نقیه و  15 دال طال،  20قطی بیگزار شد با 
(  نتا ج 23 دال در جا گاه چ ار  قیار گیفت) 59 جموع 

آسیا ی بیانگی افت  هایبازیهای اخیی کسب شده در دوره
 هایبازیددر جی و از دست دادن جا گاه ورزش کشور در 

هش میدی و در ا   رابطه نتا ج پهو آسیا ی است 
 در ا یان مملرید(  و د ا   است که 1393مسگیی)

 به نوسان دارد؛ رقبا د گی با در  قا سه آسیا ی هایبازی
ج ش با( سیدوسی شرع ا یان مملرید نمودار که طوری

است  بدابیا    ربا  فاقد بوده، )بلدد صعودی و نزولی های

ضیوری است پهوهشگیان و  تخصصان رو دادهای 
 د یان ورزش کشور نسبت به مملرید کاروان ورزشی و 

آسیا ی آدی حساسیت داشته و   هایبازیورزشی کشور در 
 ددی از موا ع  ختلف راهرارهای مملی بیای با ب یه

آسیا ی را ارا ه  هایبازی وفقیت کاروان ورزشی کشور در 
شده در رو دادهای  یور  طالعا  انجا  کددد  در ا   رابطه 

دهد آسیا ی و المپی  نیز نشان  ی هایبازیبزرگ  اندد 
های ورزشی و که موا ع  ختلفی در دبیی   وفقیت کاروان

های ورزشی در  سابقا      نقش دارند که گاهی دی 
راستا و همخوان باه  نیستدد و  ا ا   که ا   موا ع ه 

باشدد کمتی  دأرییگذارموا لی که بی رفتار  د یان  سئول 
گیفته است  از سو ی د گی کاروان ورزشی   ورد دوجه قیار
ب تی   مملرید را پس از پییوزی  2010ا یان در سال 

انقالب اسال ی کسب کید و دوانست ردبه چ ار  را کسب 
کدد و بعد از آن باز  ا هی سال ردبه ا یان کاهش پیدا کیده 
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است  ا   مد   وفقیت در حالی ر  داده است که ه  
گذاری بیای کاروان    یزان سی ا هدعداد ورزشراران و ه

های قبع افزا ش پیدا ورزشی کشور ان نسبت به دوره
-کیده است  از ا   رو به  دظور جلوگییی از مد   وفقیت

های احتمالی در  سابقا  آسیا ی آدی، پهوهش حاضی در 
بی رفتار  د یان ورزش   ؤریدحلیلی از موا ع صدد است 

 هایبازیزشی ا یان در کشور بیای  وفقیت کاروان ور
  را انجا  داده و ا    موا ع را شداسا ی کدد  2022آسیا ی 

 

 روش تحقیق

دحلیلی است که به صور   –از نوع دوصیفی  پهوهش
  د یان پهوهش آ اری جا عه  یدانی انجا  شده است 

 آسیا ی، هایبازی در کددده شیکت های ورزشیفدراسیون
 و ورزش  یان وزار  د و المپی   لی  د یان کمیته

 نفی 234  ورگان جدول اساس بی که( N=600)بود جوانان
 بیای  شدند انتخاب دحقیق نمونه بیای دصادفی طور به

 63ساخته   حقق پیسشدا ه از پهوهش اهداف به دستیابی

 دا ید به آن  حتوا ی و صوری روا ی  شد استفاده سئوالی
 سازه وا یر و رسید ورزشی  د ی ت  تخصصی  از نفی 17
شد که نتا ج آن در جدول و  دا ید ما لی دحلیع با آن

    در نیز پیسشدا ه پا ا ی  ( ارا ه شده است1شرع )
 بیای  شد  حاسبه 79/0 آز ودنی 30 با  قد ادی  طالعه
دوصیفی  اندد جدول  آ اری هایروش از هاداده دحلیع

 طیاستدبا های آ اریدوز   فیاوانی، درصد و نمودار روش
با  اکتشافی ما لی دحلیع و اسمیینف کلموگیوف جمله از

 آ وس و SPSS افزارنی  دو کم  با وار مرس چیخش

 –شد  شا ان ذکی است نتا ج آز ون کلموگیوف  استفاده

است،  z=742/1و  p-value= 26/0اسمیینف نشان داد 
است،  05/0با دوجه به ا   که سطح  عداداری بیشتی از 

ها دارای دوز   طبیعی گیفت که داده دوان نتیجه ی
  هستدد

 
 
 

 
 

بر رفتار مدیران ورزش  مؤثر. نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرحله اول برای بررسی روایی سازه پرسشنامه عوامل 7شکل 
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بر رفتار مدیران ورزش برای موفقیت  مؤثرپرسشنامه عوامل های برازش برای بررسی روایی سازه . شاخص7جدول 

 2222آسیایی  هایبازیکاروان ورزشی ایران در 

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 مطلق

2x 212/713  22با درجه آزادی 
77/2=2x  

 3تا 7بین 
 برازش مطلوب

p value 72/2  برازش مطلوب 20/2بیش از 

 برازش مطلوب 72/2از بیش  77/2 شاخص نیکویی برازش

 تطبیقی

 برازش مطلوب 72/2بیش از  77/2 (TLIلویس ) -شاخص توکر

 برازش مطلوب 72/2بیش از  72/2 (BBIبونت ) -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 72/2بیش از  77/2 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مقتصد
 برازش مطلوب 20/2کمتر از  227/2 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

 برازش مطلوب 20/2بیش از  27/2 (PNFIشاخص برازش مقتصد هنجار شده )

 

نشان  2و جدول  1با دوجه به نتا ج  ددرج در شرع 

ها است و بیای همه گو ه 3/0دهدده بارما لی بیش از 

 عدادار بودن هی سه شاخص بیازش  طلق، دطبیقی و 

ت که روا ی سازه دوان نتیجه گیف قتصد است، لذا  ی

بی رفتار  د یان ورزش بیای   ؤریپیسشدا ه موا ع 

 2022آسیا ی  هایبازی وفقیت کاروان ورزشی ا یان در 

های دا ید شده و همه سئواو  پیسشدا ه بیای دحلیع

 گیید بعدی  ورد استفاده قیار  ی

 های تحقیقیافته

 ها.  اطالعات جمعیت شناسی نمونه2جدول  
 سابقه خدمت وضعیت استخدام سطح تحصیالت )تعداد نفرات( فر()ن جنسیت

لیسانس و  زن مرد

 ترپایین

فوق 

 لیسانس

 سال 72بیشتر از  سال 72-0 سال 0تا  یدقراردا پیمانی رسمی دکتری

 نفر 31 نفر 02 نفر 720 770 17 22 27 00 722 01 701

 
ها را اطالما  جمعیت شداختی نمونه 2نتا ج جدول 

تغییهای جدسیت، سطح دحصیال ، وضعیت در  

 دهد استخدا  و سابقه خد ت نشان  ی

 می یر و اوکلین –نتایج آزمون بارتلت و کیسر  .3 جدول

 مقدار پیش فرض

 12/2 )کفایت حجم نمونه( می یر و اوکلین –مقدار کیسر 

 20/732 مقدار مجذور کای آزمون کرویت بارتلت

 02 درجه آزادی

 227/2 اریسطح معناد

 
است،  7/0بیشتی از   ی  ی و اوکلی  ی  ی و اوکلی   –کیسی کیسی که ضی ب ا  دهد، با دوجه به نشان  ی 3همانگونه که نتا ج جدول 
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هکا بکیای دحلیکع مکا لی  داسکب اسکت  لذا اندازه نمونکه
 05/0که  یزان آز کون باردلکت از همچدی  با دوجه به ا  

اری بکیای ها اردبکاط  عدکی دکوچرتی است، بدابیا   گو ه

  کؤریفیاه  کیدن     بدای  عقول بیای بیرسی موا ع 
بی رفتار  د یان ورزش بیای  وفقیت کاروان ورزشی ا یان 

 را دارند   2022آسیا ی  هایبازیدر 

 2222آسیایی  هایبازیبر رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در  مؤثر. عامل اول 2جدول 
واریانس هر درصد  ملیبارعا گویه عامل

 عامل

 آلفای کرونباخ

S  د ی تی و ملمی
1 

 72/0 25/12 249/0 های ورزشیآسیا ی در فدراسیون هایبازیدشریع ستاد 

S

2 
آسیا ی و المپی  کمیته  لی  هایبازیدقو ت مملرید ستاد 

 المپی 

227/0 

S
3 

دشریع اداق فری در وزار  ورزش و جوانان، کمیته  لی 
 آسیا ی هایبازیهای ورزشی و هه و فدراسیونالمپی  

216/0 

S

4 
های دیبیت ارز ابان بی طیف بیای ارز ابی مملرید فدراسیون

 آسیا ی هایبازیشیکت کددده در 

792/0 

S
5 

در  وفقیت کشورهای  ختلف در   ؤری طالعه دطبیقی  موا ع 
 آسیا ی  هایبازی

745/0 

S

6 
تخصص و دوانمد بیای همراری جلب  شارکت دانشگاهیان  

 های  لیبا دی 

739/0 

S
7 

های  لی با رو رید شا سته داکید بی دخصص گیا ی در دی 
 گز دی در بخش فدی و  د ی تی

671/0 

S

8 
-دشریع اداق فری فدی با حضور ق ی انان اسبق و  یبیان دی 

 شیهای ورزهای  لی اسبق و  یبیان دوانمدد سازنده در فدراسیون

574/0 

S
9 

های ورزشی های فدی دوانمدد و کارا در فدراسیوندشریع کمیته
 های  لیبا رو رید کم  به دی 

526/0 

 

 2222آسیایی  هایبازیبر رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در  مؤثر دومعامل . 0جدول 

واریانس درصد  بارعاملی گویه عامل

 هر عامل

آلفای 

 رونباخک

آسیا ی در وزار  ورزش  هایبازیددو   بینا ه راهبیدی شیکت در  S10 ریزیبرنامه
 های ورزشیو جوانان، کمیته  لی المپی  و فدراسیون

229/0 17/10 22/0 

S11  آسیا ی در  هایبازیددو    دل اجیای بینا ه راهبیدی شیکت در
های ورزشی ونوزار  ورزش و جوانان، کمیته  لی المپی  و فدراسی

 با استفاده از  دل های اجیا ی  و کاهش خطا

172/0 

S12 های ورزشی شیکت کددده در ددو    دل ارز ابی مملرید رشته
آسیا ی به  دظور ارز ابی مملرید آن ا در قبع، حی  و بعد  هایبازی

 از باز  ا

749/0 

S13 ان، کمیته ددو   بینا ه مملیادی هماهد  در وزار  ورزش و جوان
 هایبازیهای ورزشی بیای شیکت در  لی المپی  و فدراسیون

 آسیا ی

716/0 

S14 های  لی های ساونه، دو ساله و سه ساله از  یبیان دی اخذ بینا ه
آسیا ی و دحلیع آن ا دوس   تخصصی   هایبازیبیای حضور در 

 کارآ د

629/0 

S15 ونه، دو ساله و سه ساله از های سانظار   ستمی بی اجیای بینا ه
 های  لی  یبیان دی 

593/0 
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 2222آسیایی  هایبازیبر رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در  مؤثر سومعامل . 0جدول 

واریانس درصد  بارعاملی گویه عامل

 هر عامل

آلفای 

 کرونباخ

S سازماندهی

16 
وزار  ورزش و جوانان و  دقسی  وظا ف بی  کمیته  لی المپی ،

 های ورزشی بیای شیکت در باز  افدراسیون

921/0 26/9 22/0 

S
17 

ا جاد هماهدگی کا ع بی  کمیته  لی المپی ، وزار  ورزش و 
 های ورزشی بیای شیکت در باز  ا جوانان و فدراسیون

257/0 

S

18 
 های  ختلف فدراسیون بیای دقو ت دی   لیدعیی  وظا ف کمیته

 آسیا ی  هایبازیج ت شیکت در 

231/0 

S
19 

های کمیته  لی المپی ، وزار  ورزش و دعیی  س    سئولیت
 های ورزشی بیای شیکت در باز  اجوانان و فدراسیون

752/0 

S

20 
های دقیق کمیته  لی المپی ، وزار  ورزش و دعیی  شیح فعالیت
 باز  اهای ورزشی بیای شیکت در جوانان و فدراسیون

663/0 

S
21 

ها، وزار  های استانی، فدراسیونبی  هیئت  ؤریدقو ت اردباطا  
 ورزش و جوانان و کمیته  لی المپی 

541/0 

 

 2222آسیایی  هایبازیبر رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در  مؤثر چهارمعامل . 1جدول 
ر واریانس هدرصد  بارعاملی گویه عامل

 عامل

 آلفای کرونباخ

مالی و 

 انگیزشی

S

22 
هماهنگی با دولت و مجلس برای تخصیص اعتبار ویژه 

 آسیایی هایبازیجهت شرکت در 

729/0 42/7 12/2 

S

23 
تعیین بودجه مورد نیاز چهار ساله برای شرکت در 

 آسیایی هایبازی

761/0 

S

24 
ملی های شفافیت و تعیین میزان حق الزحمه مربیان تیم

 ها مختلف ورزشیرشته

746/0 

S
25 

های شفافیت و تعیین میزان حق الزحمه ورزشکاران تیم

 ها مختلف ورزشیملی رشته

622/0 

S
26 

های ملی شرکت تعیین پاداش مربیان و بازیکنان تیم

 آسیایی بعد از موفقیت در بازیها هایبازیکننده در 

657/0 

S

27 
های ملی ان و بازیکنان تیمتعیین میزان پاداش مربی

 آسیایی قبل از شرکت در بازیها هایبازیشرکت کننده در 

641/0 

S

28 
 591/0 حمایت مالی از ورزشکارن مستعد در اقصی نقاط کشور 

S
29 

شفافیت و تعیین میزان پاداش مربیان اولیه ورزشکاران و 

 آسیایی  هایبازیاستعداد پرور شرکت کننده در 

565/0 

S
30 

-های سازنده بازیکنان تیمتعیین سهم پاداش به باشگاه

 های ملی

541/0 

S

31 
های های استانی دارای ورزشکار در تیمتشویق هیئت

 آسیایی هایبازیملی شرکت کننده در 

537/0 
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 2222آسیایی  هایبازیبر رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در  مؤثر پنجمعامل . 2جدول 
واریانس هر درصد  بارعاملی گویه عامل

 عامل

 آلفای کرونباخ

استعدادیابی 

 و آموزشی

S
32 

 72/0 16/7 925/0 های  ختلف ورزشیطیاحی  دل استعداد ابی رشته

S

33 
های ورزشی، ا جاد و دقو ت فعالیت  یاکز استعداد ابی در فدراسیون

  یاکز استانی و ش یهای  ختلف

262/0 

S
34 

 793/0 د یه شیح شغع  یاکز استعداد ابی

S

35 
 722/0 های  ختلف ورزشیپیورش کارشداسان استعدا ابی در رشته

S

36 
 694/0 های  لی از سطوح پا هدشریع نظا  راهیابی ورزشراران به د 

S

37 
های پا ه و آکاد ی پیورش ای به دشریع دی های حیفهالزا  دی 

 های سدی پا ی رده باز ردان در

657/0 

S
38 

 632/0 پیورش و حما ت از  یبیان استعداد پیور

S

39 
 521/0 دوجه و هه به ورزش بانوان بیای امزا  به بازهای آسیا ی

S
40 

های  ددی از ورزشراران ق ی ان و دحصیلریده در پا گاهب یه
 استعداد ابی

572/0 

S

41 
اندرکاران  ختلف بیای  یبیان، دست های آ وزشیبیگزاری دوره

های فدی و     )مل  دمی  ، روانشداسی، دغذ ه های  لی د رحوزهدی 
 ورزشی، فیز ولوژی ورزشی و    (

552/0 

S
42 

 526/0 های  لیآ وزش زبان انگلیسی با  یبیان و ورزشراران دی 

 

 

 2222آسیایی  هایبازیقیت کاروان ورزشی ایران در بر رفتار مدیران ورزش برای موف مؤثر ششمعامل . 7جدول 

واریانس هر درصد  بارعاملی گویه عامل

 عامل

 آلفای کرونباخ

رقیب 

 شناسی

S

43 
د یه بان  اطالمادی از ورزشراران شیکت کددده کشور در 

 آسیا ی هایبازی

249/0 22/6 22/2 

S

44 
ا ی ها و ورزشراران کشورهای آسید یه بان  اطالمادی از دی 

 شیکددده در باز  ا

227/0 

S

45 
افزار  ورد نیاز بیای دحلیع مملرید ورزشراران کشور و د یه نی 

 کشورهای رقیب

736/0 

S

46 
های گیان ورزشی به  دظور رقیب شداسی در رشتهدیبیت دحلیع
  ختلف ورزشی

629/0 

S

47 
 611/0 زشیهای  ختلف ورد یه فیل   ساببقا  رقبای آسیا ی در رشته

S

48 
 526/0 های  لیهای دحلیع رقبای آسیا ی در اردوی دی نظار  بی بینا ه
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 2222آسیایی  هایبازیبر رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در  مؤثر هفتمعامل . 72جدول 
واریانس هر درصد  بارعاملی گویه عامل

 عامل

 آلفای کرونباخ

تدارکات، 

امکانات و 

 تجهیزات

S

49 
های د یه ا رانا  و دج یزا   ورد نیاز به روز در رشته

  ختلف ورزشی

732/2 21/0 12/2 

S

50 
 207/2 های  لیهای به روز آ وزشی در دی استفاده از دردولوژی

S

51 
 230/2 د یه ابزار و دج یزا   ورد نیاز بیای  یاکز استعداد ابی

S

52 
-های دمی دی  داسب بیای رشتهها و ز ی ل آ اده سازی سا

 المللیهای  ختلف ورزشی  طابق با استانداردهای بی 

122/2 

S

53 
 112/2 پیش بیدی  حع اسران  داسب بیای ورزشراران 

S

54 
پیش بیدی  حع  داسب بیای اوقا  فیاغت ورزشراران در ا ا  

 بیگزاری اردوهای ددارکادی

070/2 

S

55 
جوز و دس یع وارادا  وسا ع و دج یزا  ورزشی  ورد اخذ  

 های  ختلف ورزشینیاز بیای رشته

027/2 

S

56 
های المللی  داسب در رشتهددراکادی بی  هایبازیانجا  

  ختلف ورزشی

013/2 

S

57 
 020/2 بیگزاری اردوهای آ اده سازی  ستمی کوداه  د  و بلدد  د 
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واریانس هر درصد  بارعاملی گویه عامل

 عامل

 آلفای کرونباخ

S فنی

58 
-بهره مندی از مربیان داخلی و خارجی توانمند در راس تیم

 های ملی

224/0 64/4 22/2 

S

59 
 212/0 افزایش توان فنی ورزشکاران

S
60 

 793/0 افزایش آمادگی ذهنی و روحی ورزشکاران

S

61 
تاکید بر برطرف کردن ضعف فنی و جسمی ورزشکاران در 

 اردوهای تدارکاتی و آمادگی

625/0 

S

62 
تاکید بر تاکتیکهای متنوع کارآمد برای کاربرد در مسابقه با 

 رقبای مختلف

572/0 

S

63 
 513/0 ی به روزهای آموزشمندی از روشبهره

  

ها را نشان وار انس ما ع ی،  قاد ی و هه4جدول 
بی اساس  جموع  موا عدهد  دوان پیشگو ی ا    ی

درصد  19/63ها بیابی با ما ع دجمعی وار انسدرصد 
بی رفتار   ؤریبیای بیرسی موا ع بیای بدابیا    است 

  د یان ورزش بیای  وفقیت کاروان ورزشی ا یان در
، هشت ما ع  د ی تی و ملمی، 2022آسیا ی  هایبازی
 الی و انگیزشی، استعداد ابی و  ر زی، ساز اندهی،بینا ه

آ وزشی، رقیب شداسی، ددارکا ، ا رانا  و دج یزا  و 
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 شدند شداسا ی  فدی 

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف از پهوهش حاضی دحلیع رفتار  د یان ورزشی 
 هایبازیا یان در  بیای  وفقیت کاروان ورزشی

بود  بیای  وفقیت کاروان ورزشی کشور در  2022آسیا ی
آسیا ی به نظی  ی رسد اولی  اقدا  دغییی رفتار و  هایبازی

بی رفتار  د یان ورزش کشور در   ؤریشداسا ی موا ع 
سطح وزار  ورزش و جوانان، کمیته  لی المپی  و 

  و فدراسیون های ورزشی است، چیا که ب تی   شیا 
آسیا ی  هایبازیا رانا  بیای کاروان ورزشی کشور در 

ز انی فیاه  خواهد شد،  د یان سطوح  ختلف ورزش 
دوان با دوجه به رفتار خود کشور به ا   باور بیسدد که  ی

 ددی از دانش روز و موا لی که در  وفقیت کاروان و ب یه
و  باشد  ورد دوجه قیار گیفته  ؤریدواند ورزشی کشور  ی

با داکید بی آن ا احتمال  وفقیت ورزش کشور را در 
آسیا ی افزا ش دهدد   د یان به مدوان  سئولی   هایبازی

اصلی رشته های  ختلف ورزشی با ادخاذ رو ریدهای 
 داسب نقش   می در دوفیق  ا مد  دوفیق ورزش در 

دواندد داشته باشدد  در ا   آسیا ی  ی هایبازیکشور در 
در رفتار   ؤریپهوهش نشان داد اولی  ما ع  راستا نتا ج

 د یان ورزشی کشور بیای  وفیت کاروان ورزشی ا یان 
ما ع   د ی تی است که نتا ج   2022آسیا ی  هایبازیدر 

(، کوزه چیان 2016های سوسا و همراران )پهوهش با  افته
( و   یجو ی 1396(، کا راری )1394و همراران )

ما ع  د ی تی به مدوان ما ع ( که به نومی به 1397)
های ورزشی دست  افته بودند، داریی گذار در  وفقیت دی 

(  همان طوری که بیان شد 13و  7، 9، 19همخوانی دارد)
در هی ساز انی  د یان نقش   می در دوفیق و  ا مد  
دوفیق هی ساز انی دارند   د یان با اشیاف بی وظا ف 

ی  ختلف، ا ران ا جاد ها د ی تی، ا ران ددو   بینا ه
اردباط با  سئولی  باو دستی و پا ی  دستی  لی و بی  
المللی، در اختیار داشت   داب   الی،  ادی و انسانی و از 

ها بیشتی   نقش را همه   متی اجیا و  ا مد  اجیای بینا ه
دواندد داشته باشدد در ا   راستا در دوفیق ورزش کشور  ی

ی دوفیق کاروان ورزشی کشور در  د یان ورزش کشور بیا
ضیوری است ابتدا    دغییی  2022آسیا ی  هایبازی

بدیادی در رفتار خود ا جاد کددد  بیای ا    دظور دوصیه 
شود  د یان و  سئولی  ورزش کشور که  سئولیت  ی

 هایبازیهای  ختلف ورزشی را در کاروان ورزشی و رشته

آسیا ی در  هایبازید آسیا ی بی م ده دارند، با دشریع ستا
 هایبازیهای ورزشی، دقو ت مملرید ستاد فدراسیون

المپی  و آسیا ی در کمیته  لی المپی  با در نظی گیفت  
های اقتصادی، فیهدگی، اجتمامی، سیاسی، دشریع واقعیت

اداق فری در وزار  ورزش و جوانان ، کمیته  لی المپی  و 
یان،  یبیان، فدراسیون های ورزشی با دیکیبی از  د 

ورزشراران، پیشرسودان، داوران، و حتی  دتقد   ورزش 
ای به  دظور ارز ابی کشور و همچی  دیبیت ارز ابان حیفه

های  ختلف های ورزشی در رشتهمملرید فدراسیون
آسیا ی شانس  هایبازیورزشی در قبع، حی  و بعد از 
 2022آسیا ی  هایبازی وفقیت ورزش کشور را در 

 دهدد  افزا ش 
های پهوهش  و د ا   است که دو ی  ما ع  افته

بی رفتار  د یان ورزش کشور بیای  وفقیت کاروان   ؤری
-ما ع بینا ه 2022آسیا ی  هایبازیورزشی ا یان در 

های   یجو ی ر زی است که نتا ج پهوهش با  افته
( که در پهوهش خود 2016( و سوسا و همراران )1397)

المپی  و  هایبازیزی بیای  وفقیت در ر به ما ع بینا ه
(  بدون 19و  13آسیا ی دست  افته بودند همسو است)

های بدون بینا ه در قین بیست و  ر  دید د ساز ان
ر زی  عدی دعیی   حرو  به فدا و شرست هستدد  بینا ه

- ابی به هدف دعیی  شده در سالهای دستهدف و روش

مه فدراسیون ای های اخیی وزار  ورزش و جوانان ه
ورزشی و ادارا  کع ورزش و جوانان را  رلف به ددو   

های راهبیدی کدد  ادخاذ چدی  دصمیمی در وزار  بینا ه
-ورزش و جوانان ا یی پسدد ده و شا سته است که  ی

های ورزشی و ادرا  کع ورزش و جوانان دواند فدراسیون
-به نظی  یهای روز یه دور کدد  ا ا استان ا را از فعالیت

رسد نرته قابع دا ع در ورزش کشور، مد  آشدا ا ی 
ر زی و بسیاری از  د یان ورزشی با  ف و  و مل  بینا ه

ر زی است  ا   نرته  وجب شده است های بینا ه دل
ها و ادارا  کع ورزش و جوانان بسیاری از فدرارسیون
های راهبیدی های خود به و هه بینا هاستان ا ددو   بینا ه

های راهبیدی را بیون بسیاری کدد  به بیان د گی بینا ه
ها و ادارا  کع ورزش و جوانان به دست افیادی فدراسیون
های  ختلف ورزش های رشتهشود که از واقعیتددو    ی

کشور کمتی اطالع داشته و  ا به طور دئور   به بینا ه 
جوانان دوجه ها و ادارا  کع ورزش و راهبیدی فدراسیون
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کددد  همچدی  در بسیاری از  وارد کیده و آن را ددو    ی
های راهبیدی  وجود قبلی کپی بیداری شده و از بینا ه

دد ا نا  رشته ورزشی و  ا اداره کع ورزش و جوانان دغییی 
دوان بیان کید کیده است  به طور واضح و شفاف  ی

کارآ ی و  های راهبیدی  وجود در ورزش کشور ازبینا ه
کارآ دی وز  به دلیع  وارد اشاره شده بیخوردار نیستدد  

واق    ؤریها در ورزش کشور ز انی ر زیها و بینا هبینا ه
خواهدد شد که بی  بدای دحلیع واقعی  حی  درونی و 

ر زی، بییونی ورزش کشور و با حضور  تخصصی  بینا ه
ای ه د یان ورزش در سطوح  ختلف،  تخصصی  رشته

 ختلف ورزشی، نما ددگان ورزشراران،  یبیان، داروان، 
پیشرسودان و صاحب نظیان مل   د ی ت ورزشی ددو   

ها نیاز سدجی صور  شده باشد  همچدی  در ددو   بینا ه
ای که بی ا   اساس ددو   شود و همه گیفته باشد  بینا ه

افیاد ذ دف  باو دستی و پا ی  دستی در ددو   آن 
داشته باشدد، قطعا از قابلیت اجیای ز ادی   شارکت

بیخوردار خواهد بود و همه افیاد ذ دف  بیای اجیای آن 
 تع د خواهدد شد  بدابیا   بیای  وفقیت کاروان ورزشی 

شود،  د یان دوصیه  ی 2022آسیا ی  هایبازیا یان در 
ورزش کشور با ادخاذ چدی  رو ریدی    بینا ه راهبیدی 

آسیا ی  هایبازیآن را بیای شیکت در و  دل اجیا ی 
در وزار  ورزش و جوانان، کمیته  لی المپی  و  2022

های ورزشی که همسو با  رد گی باشدد را ددو   فدراسیون
دواند در کددد و هچدی  داشت  بینا ه مملیادی ساونه  ی

اجیای بینا ه راهبیدی ددو   شده کم  کددده خواهد 
های راهبیدی و مملیادی ز انی بود  ا ا ب تی   بینا ه

دوفیق خواهد داشت که از لحظه ددو   و اجیا  ورد رصد و 
رو ضیوری است بیای اجیای  میزی قیار گیید  از ا  

طور های ددو   شده،  دل ارز ابی آن نیز بهواقعی بینا ه
همز ان ددو   و بی  بدای آن  دل مملرید وزار  ورزش 

های  ورزشی ی  و فدراسیونو جوانان، کمیته  لی المپ
ها و حتی رصد شود و بازخورد وز  از  یزان دحقیق بینا ه

  یزان فاصله از اهداف دعیی  شده ارا ه شود  
در  دأرییگذارنتا ج پهوهش نشان داد سو ی  ما ع 

رفتار  د یان بیای  وفقیت کاروان ورزشی کشور در 
تا ج ما ع ساز اندهی است که ن 2022آسیا ی  هایبازی

( همخوانی 2016های سوسا و همراران )پهوهش با  افته
المللی (  دوفیق ورزش کشور در همه رو داهای بی 19دارد)

ها، وظا ف، به و هه بازهای آسیا ی شفافیت در  سئولیت
ها و مد   وفقیت ها است  دجارب مملریدها،  وفقیت

گذشته بیانگی ا   است که در ورزش ق ی انی  یزان 
های  ختلف ورزش کشور به و هه ها در بخشیت سئول

وزار  ورزش و جوانان و کمیته  لی المپی   شخص و 
شفاف نیست  به طوری که هی کدا  از ا   دو ن اد     

ها آن را به خود اختصاص ورزش کشور در ز ان  وفقیت
داده و در هدگا  مد   وفقیت آن را بی م ده ن اد د گی 

بی اساسدا ه کمیته  لی المپی ،  اندازند  با استداد ی
 سئولیت اصلی ورزش ق ی انی کشور بی م ده ا   ن اد 
است  همچدی   د ی ت و ساز اندهی کاروان ورزشی 

آسیا ی بی م ده  هایبازیالمپی  و  هایبازیکشور در 
کمیته  لی المپی  است  از سو ی د گی  د ی ت فدی 

ای ورزشی های  ختلف ورزشی بی م ده فدراسیون هرشته
های ورزشی نیز به مدوان  ری از ن ادهای است  فدراسیون

کددد و بخش وابسته به وزار  ورزش و جوانان فعالیت  ی
ای از بودجه خود را از بودجه ممو ی کشور و از ممده

کددد  به بیان طی ق وزار  ورزش و جوانان در افت  ی
 د گی  سئولیت اصلی و فدی هی رشته ورزشی در  یحله

های ورزشی و در  یحله دو  بی اول بی م ده فدراسیون
م ده وزار  ورزش و جوانان است  حال  مر  است ا   
سئوال  طیح شود که  سئولیت کمیته  لی المپی  در 

آسیا ی چیست؟ واقعیت ورزش کشور ا   است  هایبازی
که  سئولیت اصلی هی رشته ورزشی در کشور بی م ده 

وزار  ورزشی و جوانان است  های ورزشی و فدراسیون
وزار  ورزش و جوانان از طی ق وز ی  یبوطه با همه 

گذاری کشور در ن ادهای اجیا ی، سیاسی، قضا ی و قانون
اردباط است  همچدی  در صور  مد  دوفیق ورزش کشور 

آسیا ی  هایبازیالمللی از جمله در    رو داد     بی 
سال ی حضور و وز ی ورزش و جوانان در  جلس شورای ا

شود  همه ا   دو ع سددی است  بی استیضاح  ی
های ورزشی و وزار  ورزش و جوانان  سئولیت فدراسیون

در ورزش کشور  ا ا کمیته  لی المپی  با دوجه به 
جا گاهی که دارد،    ن اد  ورزشی ستادی است که در 

المللی را بی م ده دارد  ا یان نقش راب  بی  ن ادهای بی 
ییغ  ا   که در اساسدا ه کمیته  لی المپی   سئولیت مل

ورزش ق ی انی به ا   ن اد داده شده است، ا ا در ممع 
چدی   سئولیتی را کمیته  لی المپی  بی م ده ندارد  
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دوان بیان کید،  از جمله دو ع  تعددی در ا   رابطه  ی
های مد  بیگزاری  سابقا  ق ی انی کشور در رشته

ی، مد  بیگزاری و دیبیت  یبی، داور و  ختلف ورزش
های ورزشی، مد  ورزشرار، مد  نظار  بی مملرید باشگاه

نظار  بی مملرید ادارا  کع ورزش و جوانان استان ا 
دوان دوس  کمیته  لی المپی   ا ا با بیان ا    وارد نمی

نقش کلی کمیته  لی المپی  را ناد ده گیفت  کمیته  لی 
کدد  ا   ممو ی کشور بودجه در افت  یالمپی  از بودجه 

بودجه ابتدا به وزار  ورزش و جوانان دخصیص داده شده 
شود  شواری و پس به کمیته  لی المپی  پیداخت  ی

المللی المپی  همه اردباطا  المپی  آسیا و کمیته بی 
المللی ورزش ا یان را از طی ق کمیته  لی المپی  بی 

کمیته  لی المپی  نقش ستادی در داند  بدابیا    جاز  ی
شود، رو دوصیه  یورزش کشور را بی م ده دارد  از ا  

 د یان ورزش کشور بیای دوفیق کاروان ورزشی ا یان در 
و سا ی رو دادهای  شابه  اندد  2022آسیا ی  هایبازی
المپی   د ی ت امزا  کاروان ورزشی و رشته  هایبازی

 لی المپی  بسپارد که های  ختلف ورزشی را به کمیته 
چه بسا در گذشته نیز ا   گونه اقدا  شده است  ا ا 

های  ختلف از جمله استعداد پیوری،  سئولیت فدی رشته
ددارکادی  هایبازیهای  لی، بیگزار انتخاب باز ردان دی 

و اردهای ددارکادی قبع از  سابقا  اسیا ی را به 
ان بسپارد و های ورزشی و وزار  ورزش و جوانفدراسیون

کمیته  لی المپی  هیچ دخالتی در ا   ز یده نداشته باشد  
ها و کاروان ورزشی به به بیان د گی وظیفه امزا  دی 

 سابقا  به کمیته  لی المپی  سپیده شود و سا ی  وارد 
های ورزشی، وزار  ورزش و جوانان دوس  فدراسیون

کمیته شود، وظا ف انجا  شود  در ا   راستا دوصیه  ی
های  لی المپی ، وزار  ورزش و جوانان و فدراسیون

طور دقیق  شخص شود و ورزشی با رو رید امال  شده به
با هماهدگی کا ع بی  ا   سه ن اد ورزشی، کاروان 

امزا  شود   2022آسیا ی هایبازیورزشی کیفی به 
همچدی  بیای افزا ش احتمال  وفقیت کاروان ورزشی 

کور، ددو   شیح وظا ف دقیق و  ذ هایبازیکشور در 
شفاف و دعیی   یزان س   آن ا در  وفقیت و مد   وفقیت 
احتمالی کاروان ورزشی کشور از حال اکدون ضیوری به 

 رسد  نظی  ی
  ؤرینتا ج پهوهش  و د ا   است که چ ار ی  ما ع 

در رفتار  د یان ورزش بیای  وفقیت کاروان ورزشی کشور 
های ما ع  الی است که  افته 2022آسیا ی  هایبازیدر 

(، کاستونا 2011دحقیق با نتا ج پهوهشمانو ع و همراران )
(، لو ی و همراران 2004(،  ادیوس و همراران )2011)
(، سجادی و همراران 1390(، شفیعی کید لی )2002)
( و   یجو ی 1394(، مسری ان و همراران )1394)
(  در 13و  1، 17، 12، 10، 12، 2، 11( همسو است)1397)

کشورها ی  اندد ا یان که ورزش ق ی انی آن ا وابسته به 
امتبارا  دولتی است، ضیوری است    بینا ه  الی 

المللی از  شخص بیای حضور در رو دادهای     بی 
آسیا ی ادخاذ شود  از آنجا که ارزش پول  هایبازیجمله 

- های اخیی به دو ع  ختلف از جمله دحی  لی در سال
های انجا  شده دوس  سا ی کشورها دچار نوسانا  جدی 

های است، ا   نوسانا  مملرید ورزش کشور و فدراسیون
المللی که ورزشی را به دلیع حضور در رقابت ای بی 

کدد  های ارزی است با د د د  واجه  ی ستلز  هز ده
بدابیا   ضیوری است وزار  ورزش و جوانان به  دظور 

اریی  دفی کاهش ارزش پول  لی، در ابتدای جلوگییی از د
هی سال  الی، بودجه ارزی ورزش کشور را دا ی  و با 
هماهدگی وز  با بان   یکزی در هدگا  امزا  بیون 
 یزی با کمتی   و دغدغه در اختیار آن ا قیار دهد  از سوی 

آسیا ی،  هایبازید گی  وفقیت کاروان ورزشی کشور در 
-یبیان و ورزشراران است   یبیان دی وابسته به مملرید  

های های  لی و ورزشراران ملییغ  سختی و  شقت
های خود بیشتی   وقت خود را فیاوان و دوری از خانواده

کددد، به صیف اردوهای ددارکادی و  سابقا  ورزشی  ی
بیان د گی ب تی   دوران زندگی خود را در اردوهای 

و بسیاری از آن ا فاقد کددد ددارکادی و  سابقا  صیف  ی
شغع رابت هستدد   عدی هیچ درآ د د گیی  غیی از ورزش 
ندارند  در ا   رابطه همه  یبیان و ورزشراران واقف 
هستدد که ممی ورزش ق ی انی کوداه است و زندگی آ دده 

طور طبیعی چدی  آن ا  ستلز  رف  نیاز  ادی آن ا است  به
طور حت  داریی  دفی در  نگیانی در  یبیان و ورزشراران به

آسیا ی  هایبازیمملرید آن ا در  سابقا   ختلف از جمله 
رو بیای رف  دغدغه ورزشراران و خواهد داشت  از ا  

 یبیان، وزار  ورزش و جوانان و کمیته  لی ضیوری است 
حقوق رابت  اهیانه بیای آن ا در نظی گیفته و حتی بخشی 

زا  به  سابقا  به از پاداش ق ی انان را قبع از ام
آسیا ی پیداخت  هایبازیورزشراران و  یبیان امزا ی 

آسیا ی در  هایبازینما د  همچدی  پاداش  دال آوران 
دی   ز ان  مر  پس از  سابقا  به آن ا پیداخت کوداه

شود  نرته قابع  الحظه د گی ا   است که در پیداخت 
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ی،    های  لجوا ز و پاداش ورزشراران و  یبیان دی 
نرته     در طول دار خ ورزش ا یان به فیا وشی سپیده 
شده است، و آن مد  دوجه به  یبیان پا ه ق ی انان و 

های  دال آوران است   یبیان پا ه و اولیه ورزشراران دی 
 لی  سئولیت بسیار   می در دیبیت آن ا بی م ده دارند دا 

پا ه با حداقع  لی راه  ابدد   یبیان  ا   باز ردان به دی 
حقوق و دستمزد ورزشراران را آ اده و پس از ق ی انی در 

کددد  های  لی روانه  یسطح ش ی، استان و کشور به دی 
ای س    یبیان سازنده در پیداخت جوا ز ا ا در هیچ دوره

شود  مد  دوجه به  یبیان و پاداش ورزشراران د ده نمی
ه  یور ز ان دل شود که ا    یبیان بسازنده  وجب  ی

سید شده و از سازندگی ورزشراران دست بیدارند  چه بسا 
های  دال آوری  اندد کشتی و درواندو، خیلی از در رشته

 یبیان دوانمد سازنده و پا ه از  یبیگیی و سازندگی 
کددد که ا   ادفاق  وجب شده است، ورزشراران ا تدا  ی

رده سدی  ا   دو رشته ورزشی فاقد پیشوانه وز  در
های بزرگساون شوند و نتا ج  هی دو رشته ورزشی در سال

اخیی افت  حسوسی داشته است  نرته     د گی در بخش 
 الی مد  حما ت از استعدادهای ورزشی در ش یها و 

های ک  بیخودار است  بسیاری از ورزشراران  ستعد استان
به های ک  بیخودار فعالیت دارند، که در ش یها و استان

های آن ا  جبور به مد  دلیع  شرال  اقتصادی خانواده
-های سدی باودی  یفعالیت در ورزش ق ی انی در رده

ها و شوند  چیا که هز ده ورزش ق ی انی در اولو ت هز ده
شود، رو دوصیه  یسبد خانواده آن ا جا ی ندارد  از ا  

 د یان ورزش کشور به و هه  د یان وزار  ورزش و 
ان دم یدا  وز  بیای اختصاص بودجه وز  به جوان

ها و ش یهای ک  بیخوردار ورزشراران  ستعد استان
های  لی از پیشوانه وز  بیای دخصیص دهدد دا دی 

  وفقیت در  سابقا  آدی بیخودار باشدد  
در   ؤریهای پهوهش نشان داد پدجمی  ما ع   افته

ورزشی کشور  رفتار  د یان ورزش بیای  وفقیت کاراوان
ما ع استعداد ابی است که  2022آسیا ی  هایبازیدر 

(، کوزه چیان و 2016های زان  )نتا ج پهوهش با  افته
 9، 26( همخوانی دارد)1396( و کا راری )1394همراران)

(  استعداد ابی واقعی در ورزش  عدی شداسا ی افیاد 7و 
 های  ختلف ورزشی و د یه بینا ه و ستعدد در رشته

اجیای آن ا ج ت پیورش ورزشراران  ستعد و  عیفی آن ا 

های های  ختلف ورزشی  در سالهای  لی رشتهبه دی 
های اخیی وزار  ورزش و جوانان و به دب  آن فدراسیون

های های ورزشی استان ا با صیف هز دهورزشی و هیئت
ز اد در بخش استعداد  ابی در ورزش کشور به دو ع 

های ه الگوبیداری نادرست از الگوها و نظا  ختلف از جمل
استعداد ابی سا ی کشور و همچدی  سپیدن  سئولیت 
استعداد ابی به افیاد فاقد صالحیت ملمی و فدی، از  سیی 

نظی خود خارج شده و از کارآ ی وز  بیخودار نیست  به
های  لی از رسد دقی با همه ورزشراران حاضی در دی  ی

های های  ختلف به دی عداد ابی در رشتهفیآ دد نظا  است
اند که ا   ا ی   ی دا یدی بی ناکارآ دی  لی راه نیافته

نظا  استعداد ابی در کشور است  استعداد ابی در دنیا به 
مدوان    مل  در نظی گیفته شده و کشورهای  ختلف با 

 ددی از های  دطقی و هدفمدد و ب یهگذاریسی ا ه
کددد، هی و ورزش دالش  ی تخصیصی  دانشگا

ورزشراران  ستعد را شداسا ی و با ادخاذ ددابیی وز  آن ا را 
های  لی  عیفی کددد  بدابیا   به  دظور نظا دد به دی 

شدن استعداد ابی در ورزش کشور ضیوری است وزار  
 ددی از دوانمددی  تخصیصی  ورزش و جوانان با ب یه

شی  دل استعداد ابی های  ختلف ورزدانشگاهی و رشته
های  ختلف را ددو   و  یاکز استعداد ابی ش یها و رشته

استان ا را ا جاد، دج یز و دقو ت کیده دا ورزشراران 
 ستعد  ورد حما ت قیار گییند  از سو ی د گی به  دظور 
کارآ د شدن  یاکز استعداد ابی در سطح کشور ضیوری 

ها، نشگاهاست، وزار  ورزش و جوانان با همراری دا
های های ورزشی،  یبیان و کارشداسان پا گاهفدراسیون

-استعدا ابی را پیورش دهدد دا کارآ ی و اریبخشی پا گاه

های استعداد ابی افزا ش پیدا کدد  از سو ی د گی ددو   
های  ختلف نظا  انتخاب امضای دی   لی در رشته

ورزشی کم  شا انی به کارآ دی نظا  استعداد ابی در 
های  ختلف ورزشی  ی دواند، داشته باشد  از آنجا رشته

های ز اد های استعداد ابی  ستلز  هز دهکه فعالیت پا گاه
های  ختلف ورزشی از ای در رشتههای حیفهاست و دی 

ای دارند، بضامت  الی خوبی ج ت فعالیت در ورزش حیفه
ی اهای حیفهالزا  به داشت  پا گاه استعداد ابی در دی 

 دظور داشت  آکاد ی و های  ختلف ورزشی، بهرشته
های دواند بی استعداد پیوری رشتهپا گاه استعداد ابی  ی

دوان به باشد  در ا   راستا  ی  ؤری ختلف ورزشی 
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های خوب در باشگاه سپاهان و فوود خوزستان فعالیت
های اخیی در ا ی آکاد ی فودبال و اشاره داشت که در سال

های خوبی داشته و د ابی در رشته فودبال فعالیتاستعدا
های  لی و افیاد  ستعدی را در رشته فودبال به دی 

 اند ای  عیفی کیدههای حیفهباشگاه
در   ؤرینتا ج پهوهش نشان داد ششمی  ما ع  

رفتار د یان ورزش بیای  وفقیت کاروان ورزشی کشور و 
قیب ما ع خود شداسی و ر 2022آسیا ی  هایبازی

های   یجو ی شداسی است که نتا ج پهوهش با  افته
  ؤریدی   موا ع (   ری از    13( همسو است )1397)

 هایبازیبیای  وفقیت در رو دادهای ورزشی از جمله 
آسیا ی شداخت دوان فدی ورزشراران کشور، همچدی  
شداخت دقیق رقبای آسیا ی است  در صوردی که  سئولی  

آسیا ی، دوانمددی  هایبازیزا ی به های ورزشی امدی 
های خود را به درستی شداسا ی کددد و ا   فدی و ضعف

های  ددی از دما  پتانسیع فدی رشتهشداخت با ب یه
 ختلف ورزشی که  تشرع از  وافقان و  خالفان،  د یان 
-فعلی، ورزشراران، ق ی انان اسبق و  یبیان فعال در رشته

های ورزشی نقاط ادر فدی دی های  ختلف ورزشی باشد، ک
دواندد های  وجود را  یقو  ورزشراران را دقو ت وضعف

آسیا ی دی ی  کددد  از  هایبازیدر فیصت باقی  انده به 
سو ی د گی شداخت دوانمدی رقبای آسیا ی شیکت کددده 

دواند کم  شا انی به رف  ضعف آسیا ی  ی هایبازیدر 
نقاط قو  آن ا داشته باشد  های  لی و دقو ت باز ردان دی 

به بیان  د گی وقتی رقیب شداسی درستی از رقبای شیکت 
دواندد در های  ختلف  یکددده انجا  شود، کادر فدی دی 

اردوهای ددارکادی بی روی نقاط ضعف رقبای خود بیشتی 
ر زی داشته و از ضعف آن ا بیای  وفقیت بینا ه

  راستا بیای خود ورزشراران کشور استفاده کددد  در ا 
شداسی و رقیب شداسی ضیوری است بان  اطالمادی 

آسیا ی  هایبازیجا   از ورزشراران شیکت کددده در 
طور ملمی  ورد دحلیع قیار گیفته و در اختیار د یه و به

 هایبازیهای ورزشی شیکت کددده در  سئولی  دی 
 آسیا ی قیار گیید  از سو ی د گی د یه بان  اطالمادی از
ورزشراران کشورهای  ختلف و  طالعه دقیق بی روی آن ا 

دواند در انتخاب دی  امزا ی و رف  نقاط ضعف  ی
ورزشراران کشور، کم  کددده باشد  بیای دحقیق ا   ا ی 

افزارهای ضیوری است،  سئولی  ورزش کشور در د یه نی 
دحلیع مملرید ورزشراران اهتما  وز  را داشته و پس از 

های  ختلف ورزشی  ا را در اختیار کادر فدی دی د یه آن

های  ختلف قیار دهدد  همچدی  پیورش دحلیلگیان رشته
های  ختلف  ددی از آن ا در دی ورزشی و الزا  به ب یه
های ورزشی انفیادی که کمتی از ورزشی به و هه رشته

کددد، دحلیلگیان ورزشی و رقیب شداسان استفاده  ی
رسد  همچدی  د یه فیل   سابقا  نظی  یضیوری به

های کشور ورزشی رقبای آسیا ی با همراری سفار  خانه
در کشورهای رقیب کم  شا انی به رقیب شداسی خواهد 

 کید  
در رفتار   ؤرینتا ج پهوهش نشان داد هفتمی  ما ع 

 هایبازی د یان بیای  وفقیت کاروان ورزشی کشور در 
 یزا  و ا رانا  است ما ع ددارکا ، دج 2022آسیا ی 

( همسو 2012های اونیع )که نتا ج پهوهش با  افته
(   بیای  وفقیت در ورزش ضیوری است  د یان 14است)

اندرکاران ورزش در سطوح  ختلف به همه جوانب و دست
های ورزشی اهتما  در  وفقیت ورزشراران و دی  دأرییگذار

های پیشیفتوز  داشته باشدد  در ا   راستا با دوجه به 
 ستمی در ورزش و دج یزا  ورزشی ضیوری است با 
همراری همه ن ادهای  سئول در کشور نسب به فیاه  
کیدن دج یزا   ورد نیاز ورزشراران از دولیدکدددگان 
داخلی و خارجی اقدا  نما دد  در ا   رابطه دصو ب قوانی  

های  لی دس یع ورود دج یزا   ورد نیاز ورزشراران دی 
دواند کم  شا انی به دوفیق ورزشراران ارز دولتی  ی با

-های فدی و فدراسیوننما د  همچدی  همراری دانشگاه

های ورزشی بیای دولید فداوری  ورد نیاز ورزشی در 
است    ؤریدس یع پیشیفت و اردقا سطح فدی ورزشراران 
های  لی از سو ی د گی  وفقیت ورزشراران در سطح دی 

افتد  چدی   وفقیتی  ستلز  پیشیده اق نمیبه  رباره ادف
های پا ه در  داسب ورزشراران به و هه در ز ان آ وزش

 یاکز استعداد ابی است  بیای ا    دظور ضیوری است 
 سئولی   یبوطه همه لواز ، دج یزا  و ا رانا   یاکز 
استعدا ابی در سطح کشور را فیاه  و در اختیار آن ا بیای 

قیار دهدد  از سو ی د گی به  دظور شبیه استفاده ب یده 
های سازی رقبای آسیا ی ضیوری است همه فدراسیون

ددراکادی اهتما  وز  را داشته  هایبازیورزشی در انت اب 
باشدد و به سیاغ آن دسته از بازها و  سابقا  ددراکادی 
بیوند که سطح فدی و کیفی آن ا نزد   به رقبای اصلی 

آسیا ی باشد  در آخی  هایبازیدر  های ورزشی کشوردی 
 هایبازیاندرکاران شود  د یان و دستنیز دوصیه  ی

آسیا ی  حی   داسب همیاه با شادی و نشاط در ا ا  
بیگزاری اردوهای ددرکادی کوداه  د  و بلدد  د  فیاه  
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کددد دا ورزشراران دچار فیسودگی روحی در اردوهای 
 آ اده سازی  ردواخت نشوند  

در رفتار   ؤریج پهوهش نشان داد آخی   ما ع نتا 
 هایبازی د یان بیای  وفقیت کاروان ورزشی کشور در 

-ما ع فدی است که نتا ج پهوهش با  افته 2022آسیا ی 

( همسو 1397( و   یجو ی )25های زارمیان و همراران )
های ورزشی در هی رو داد (    وفقیت دی 13و  25است)

آسیا ی  ستلز  آ ادگی  هایبازی    ورزشی از جمله 
های ورزشی است  بدابیا   بیای فدی ورزشراران و دی 

افزا ش سطح فدی ورزشراران ضیوری است    کادر 
دوانمدد فدی با داشت  رزو ه  وفق و  سلح به مل  روز 

های  ختلف ورزشی ضیوری است  بیای هدا ت فدی دی 
های راسیونشود ابتدا همه فدبیای ا    دظور دوصیه  ی

های  لی را ورزشی سازوکار و الگوی انتخاب  یبیان دی 
ددو   کدد و بی اساس آن با اولو ت  یبیان داخلی و در 
 یحله دو   یبیان خارجی  یبیان شا سته را بیای هدا ت 

های  لی امزا ی به  سابقا  آسیا ی  دصوب کدد  دی 
ان  یبیانی که بتواندد بی نقاط ضعف و قو  ورزشرار

 تمیکز شده و آن ا را از لحاظ جسمی و روحی بیای 
رو آ اده کددد  قطعا چدانچه ورزشراران با  سابقا  پیش

آ ادگی روحی و جسمی در سا ه  سلح بودن به دردیر ا و 
داکتیر ای  تدوع به  سابقا  امزا  شوند شانس  وفقیت 
آن ا افزا ش پیدا خواهد و احتمال کسب  دال با  یغوبیت 

ل طال در بی  آن ا افزا ش پیدا خواهد کید که ا    دا
دواند بی اخد جا راه  داسب کاروان ورزشی ها  یدوفیق

 کم  کددده باشد  2022آسیا ی  هایبازیکشور در 
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