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چکیده
هدف :از انجام پژوهش حاضر ،تحلیل عملکرد ورزشکاران نیروهای مسلح جمهوری اسـالمی ایـران در بـازیهـای نظامیـان
جهان (سیرم) بود.
روششناسی :پژوهش حاضر به لحان هدف کاربردی ،به لحان ماهیت از نوع توصیفی و از نوع مطالعات گذشتهنگـر اسـت
که به صورت کتابخانه ای دادهها جمع آوری گردید .جامعه آماری تحقیق کلیه مسابقات ورزشی سیرم مـیباشـد کـه شـامل 7
دوره بازیهای تابستانی نظامیان جهان 0 ،دوره مسابقات زمستانی در ،مسابقات دانشگاههای افسری و نهایتاً مسابقات جهـانی
رشتههای ورزشی سیرم می باشد .نمونه آماری تحقیق به صورت کل شمار و برابر با جامعه تحقیق در نظـر گرفتـه شـد .بـرای
تجریه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی استفاده گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد ،از لحان جایگاه رتبه ،ایران در سال  0211بهترین عملکرد را داشته است .با توجـه بـه تعـداد مـدال
کسب شده ایران در سال  0211بهترین عملکرد را دارا بود .روند عملکردی ایران در مسابقات سـیرم بـر اسـاس رتبـه رونـدی
ثابت نبوده و با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است .ایران عالوه بر منظر مجموع مدال بلکه از دیـدگاه ارزش مـدالهـای
کسب شده نیر در جایگاه چهارم آسیا قرار دارد .بر اساس تعداد مدال کسب شده ،ایران در بین  11کشور برتر دنیـا قـرار گرفتـه
است.
نتیجهگیری :ورزشکاران ایرانی در مسابقات تابستانی سیرم عملکرد مطلوبی داشتهاند .با این حـال ورزشـکاران در مسـابقات
زمستانی سیرم نتایج مطلوبی کسب ننمودهاند.
واژههای کلیدی :سیرم ،کاروان ورزشی ،تحلیل عملکرد ،نیروهای مسلح

 نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولmehdyrasooli@gmail.con :
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مولفههـای پـیشبینـیکننـدهی موفقیـت کشـورها در
بازی های المپیک ،مولفـهی سیاسـی اسـت .اگـر چـه
بنیانگذاران المپیک ایـن مسـابقات را بـرای آن بنیـان
نهادند تا حلقههای رنگـارنگش مردمـان را بـا نژادهـا،
عقاید و ملیتهای متفـاوت کنـار هـم گردآورنـد ،امـا
میدان مسابقات ،میدان نبرد است .نبردی که ریشـه در
سیاست دارد و گاه بغض فقر فروخورده ملتی با به ثمـر
رسیدن یک گل و یا به خاک مالیده شدن پشت یکـی
دیگـر ،مـیترکـد و شـادی عمـومی شـکل مـیگیــرد
(گودرزی ،اسدی ،خبیری ،دوستی .)1911 ،رقابت بـین
ملتها همیشه یکی از ویژگیهای بازیهـای المپیـک
بوده است .علیرغم اصرار کمیتـه بـینالمللـی المپیـک
مبنی بـر عـدم شایسـتگی کشـوری بـر کشـور دیگـر
براســاس جــدول توزیــع مــدالهــا ،امــا همچنــان
سیاســتمداران و رســانههــا بــرای مقایســه موفقیــت
بینالمللی به شمارش مدالهای کسب شده میپردازند
(گــرین .)0227 ،1زارعیــان ،کــردی ،رجبــی و رضــایی
( )1912در مطالعه خود عنـوان کردنـد کـه از دیـدگاه
صاحبنظران رشتههای ورزشی ،عملکرد ایران در برخی
رشتهها مانند وزنه برداری ،کشتی آزاد ،شمشـیربازی و
والیبال از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده اسـت؛ امـا در
رشـتههـای تکوانـدو ،بـوکس ،تیرانـدازی بـا تفنـگ،
تیروکمان ،جودو و دوومیدانی وضعیت مناسـبی نداشـته
است .همچنین ،براساس عقیدۀ صـاحبنظران ،عملکـرد
برخی رشتهها مانند تنیس روی میر ،دوچرخه سواری و
شنا ازقبل قابل پیش بینی بوده است و امید چندانی بـه
کسب موفقیت نبوده است.
موسویراد ( ،)1911به این نتیجه دست یافت کـه 12
عامل انگیره مالی ورزشکاران ،توجه به ورزش بـانوان،
مربیان توانمند ،ارزیابی صحیح ،اردوهای منظم ،توجـه
به رشتههای پرمدال ،مـدیریت اسـتعدادیابی ،آمـوزش،

مقدمه
دستیابی یک تـیم یـا ورزشـکار بـه مـدال ،بـه مثابـه
موفقیتی بررگ نه فقط بـرای ورزشـکار یـا تـیم بلکـه
اهتراز پرچم و سرود ملـی کشـور قهرمـان بـه عنـوان
کسب وجهه ،اعتبار و غرور ملی بـرای مـردم و کشـور
قهرمان نیر محسوب می شود (فورست ،0212 ،1سین،0
 .)1111این رویـدادهای ورزشـی صـحنههـایی بـرای
هنرنمایی ورزشـکاران نخبـه هسـت تـا آنـان بتواننـد
مهــارتهــای خــود را بــه نمــایش بگذارنــد (داالس و
سودرمن .)0221 9همچنین این رویـدادها بـه شـهر و
کشور میربـان و ورزشـکاران سـایر کشـورهای جهـان
شناسانده ،از سویی با موفقیت و کسـب مـدال ،باعـث
ایجاد غرور ملی ،انسجام و توسـعه ورزشـی در کشـور
خود گردد (فیض آبادی و سـجادی .)1912 ،بنـابراین،
عملکرد کاروانهای اعرامی ،تـیمهـا و ورزشـکاران در
بین ذینفعان مختلف ورزشـی همچـون سیاسـتگذاران
کالن ورزش کشورها از جنبه هایی است که اطالعـات
مفیدی را حداقل بـه شـکل توصـیفی در اختیـار قـرار
می دهد .از طرف دیگر سـنجش و ارزیـابی عملکـرد از
گذشته های بسیار مورد مورد توجه بوده است .در واقـع
ارزیابی عملکرد فرایندی است که با تولد انسـان آغـاز
میشود که سعی در اصالح و ارتقـای عملکـرد فـردی
سازمان یا جامعه دارد (جی .)0221 ،7از این رو ارزیابی
عملکرد کشورها در رویدادهای بررگ ورزشی به منظور
بهبود بخشـیدن شـرایط و ارتقـای جایگـاه از اهمیـت
ویژهای برخوردار است .به ویـژه هنگـامی کـه رویـداد
بررگ ورزشی عالوه بر جنبه غرور ملی و توان ورزشی
نشـان دهنـده غیـر مسـقیم تـوان و قـدرت کشـور در
عرصه های مختلف سیاسـی و نظـامی باشـد .یکـی از
1. Forrest
2. Seen
3. Dallas & Sooderman
4. Jie

5. Green
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یکی از بررگترین سـازمانهـای چندرشـته ای در دنیـا
مــیباشــد.این ســازمان ســاالنه رویــدادهای ورزشــی
مختلفی را بـرای نیروهـای مسـلح  199کشـور عضـو
برگرار می کند .در این رویدادها سـربازانی کـه ممکـن
است در میدان نبرد با یکـدیگر درگیـر شـده انـد هـم
اکنون در میدان ورزشی با هم رو به رو مـیشـوند.این
موضوع بر اساس فلسفه و ماموریت سیرم میباشد کـه
در سال  1111به وسـیله تمـامی اعضـا امضـا گردیـد.
هدف غایی این سـازمان کمـک بـه صـلح جهـانی از
طریق متحد کردن نیروهـای مسـلح از طریـق ورزش
میباشد .شـعار ایـن سـازمان نیـر "دوسـتی از طریـق
ورزش" میباشـد (وب سـایت سـیرم .)0211 ،اعضـاء
بنیانگذار سـیرم پـنج کشـور؛ فرانسـه ،هلنـد ،بلژیـک،
دانمارک و لوکرامبورگ بودند .اما با عضویت آرژانتـین،
مصــــر و  1کشــــور اروپــــایی در ســــال  1112و
عضویت ایاالت متحده آمریکا در  1111ایـن سـازمان
رفته رفته موقعیتی جهانی یافت .سیرم در سـال 1111
از سوی کمیته بین المللی المپیک به رسـمیت شـناخته
شد و در همین سال اولین دوره بازیهای ارتـشهـای
جهان را در رم برگرارکرد (وب سایت سیرم.)0211 ،
تحقیقات علمی در مورد بازیهای ارتـشهـای جهـان
بسیار اندک است و به نظر میرسد با توجه به رونـد رو
به رشد ارزش این رقابتها در بین کشورها ،توجـه بـه
نقش و جایگاه ایران در این مسابقات و عملکرد ایـران
بــه ویــژه در بــین رقبــای آســیایی از اهمیــت بــاالیی
برخوردار باشد .نتایج این تحقیق می تواند بـه شـناخت
نقاط ضعف و قوت حضـور ورزشـکاران ایرانـی جهـت
بهبود وضعیت و جایگاه آنان کمک نمایـد .از ایـن رو،
هدف این پژوهش تحلیل وضـعیت حضـور و عملکـرد
ورزشـکاران جمهـوری اسـالمی ایـران در بـازیهـای
نظامیان جهان (سیرم) میباشد.

ورزشکار ،مربیـان و مـدیریت در موفقیـت ورزشـکاران
ایران در المپیک با اهمیت میباشد .بهرامی و عسگری
( ،)1911بیان کردند که ارتباط مثبت و معنـاداری بـین
تعداد مدال طال ،نقره ،برنر و مجموع مدالهای کسـب
شده توسط کشورهای آسیایی در رقابتهـای قهرمـانی
جهان ،بازیهای المپیک پیشین و بازیهای آسیایی بـا
تعداد مدال طال ،نقره ،برنر و مجموع مدالهای کسـب
شده توسط آنها در بازیهای المپیک آتی وجود دارد.
ترخــانی ،فراهــانی ،قربــانی و قاســمی ( )1911نتیجــه
گرفتنــد کــه حمایــت مــالی ،عوامــل ســاختاری و
سیاست گذاری ،سیستم توسعه و شناسایی استعدادهای
ورزشی ،حمایت های ورزشـی و شـغلی از ورزشـکاران،
توسعۀ اماکن و تسهیالت آموزشی و تمرینـی ،توسـعۀ
کمی و کیفی مربیگری ،افرایش حضور در رقابتهـای
ملی  -بینالمللی ،حمایتهای علمی-پژوهشی ،عوامل
محیطــی  -اجتمــاعی و تنــوع جغرافیــایی و افــرایش
مشارکت ورزشی مردم در موفقیت تـیم هـای ورزشـی
حاضــر در المپیــک نقــش معنــاداری دارد .از جملــه،
بــارزترین و بررگتــرین رویــدادهای بــررگ ورزشــی،
مسابقات نظامیـان جهـان مـی باشـد کـه بـه صـورت
رویدادی چند رشته ای برگـرار مـیشـود .ایـن رویـداد
توســط ســیرم برگــرار مــیشــود .شــورای بــینالمللــی
1
ورزش های نظامی کـه بـه اختصـار سـیرم )(CISM
خوانده میشود ،در  11فوریه  1171در شـهر نـیس در
فرانسه با هدف ایجاد پیوند میان مهارتهای نظـامی و
رشتههای ورزشی مرتبط تأسیس شد (وبسایت سیرم،
.)0211
بازی های سیرم برخالف سایر رویدادهای بررگ جهان
همچون بازهای آسـیایی و المپیـک از قـدمت بـاالیی
برخوردار نیست .سیرم در سال  1171پایه گذاری شـد.
فدراسیون بین المللی ورزش نظامیان جهان هم اکنون
1. Conseil International du Sport Militaries
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مسابقات هر دوره بازیهـا و گـرارشهـای مربوطـه و
سالنامههای سیرم جمع آوری گردیده است .با توجه بـه
اینکه روش این تحقیق توصیفی میباشد ،برای تجریه
و تحلیل دادهها از آمار توصیفی استفاده شده اسـت .در
این راستا جداول و نمودارهای متناسب با نـوع تحلیـل
با استفاده از نرم افرار اکسل طراحی گردیده است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحـان هـدف کـاربردی ،بـه لحـان
ماهیت از نوع توصیفی و از نوع مطالعـات گذشـتهنگـر
است که به صـورت کتابخانـه ای داده هـا جمـعآوری
گردید .در این تحقیـق ،محقـق عملکـرد ورزشـکاران
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایـران در مسـابقات
سیرم را بر اساس رتبه ،مجموع مـدال ،ارزش مـدال و
روند پیشرفت در مقایسه بـا سـایر کشـورهای آسـیایی
عضو سیرم مورد بررسی قرار داد.
جامعه آماری تحقیـق کلیـه مسـابقات ورزشـی سـیرم
میباشد که شامل  7دوره بازیهای تابستانی نظامیـان
جهان میباشد که در سالهای  1111در کشور ایتالیـا،
 1111در کشور کرواسی 0229 ،در کشور ایتالیا0222 ،
در کشور هند 0211 ،در کشور برزیل و  0211در کشور
کــره جنــوبی برگــرار شــده اســت .همچنــین 0 ،دوره
مسابقات زمستانی در کشورهای ایتالیا  0212و فرانسه
 ،0219مسابقات دانشگاه هـای افسـری در سـالهـای
 0212و  0217و نهایتاً مسـابقات جهـانی رشـتههـای
ورزشی سیرم میباشد.
دادههــا در ایــن تحقیــق بــه صــورت کتابخانــه ای از
مستندات انجمن بین المللی سیرم از طریق وب سایت
این سازمان و دفتـر آسـیایی آن در ایـران ،وب سـایت

یافتههای پژوهش
عملکرد کاروان ورزشی ایران بر اساس تعداد مدالهای
طال ،نقره و برنر و مجموع مدال و همچنین بر اسـاس
رتبه در جدول مسابقات و در نهایت بـر اسـاس ارزش
مدال مورد بررسی قرار گرفت.
همانطور که در جدول  1مشاهده مـیگـردد ،از لحـان
رتبه ایران در سـال  0211بهتـرین عملکـرد را داشـته
است .در این سال بیشترین تعداد مدال طال نیر توسـط
کاروان ورزشی ایران به دست آمده است .با توجـه بـه
تعداد مدال کسب شده ایـران در سـال  0211بهتـرین
عملکرد را دارا بود و با  01مدال بیشترین تعداد مدال را
نسبت به دورههای قبل کسب نموده است .در این سال
بر اساس ارزش مدال نیر بهترین عملکـرد نسـبت بـه
دورههای پیشین ثبت شده است.

جدول  .2عملکرد ایران در  7دوره مسابقات تابستانی سیرم

سال
1111
1111
0229
0222
0211
0211
مجموع
میانگین

طال
0
2
2
2
1
9
12
0,1

نقره
1
2
2
0
9
12
02
1

برنز
9
2
2
0
7
11
07
7
58

مجموع
12
2
2
7
10
01
17
19,1

ارزش مدال
01
2
2
1
91
72
197
99,1

رتبه
11
2
2
90
11
11
29
11,01
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مطابق شکل  0ایران عالوه بـر منظـر مجمـوع مـدال
بلکه از دیدگاه ارزش مـدالهـای کسـب شـده نیـر در
جایگاه چهارم آسیا قـرار دارد و پـس از آن کشـورهای
بحرین ،قطـر ،قراقسـتان ،عربسـتان ،سـوریه ،امـارات،
تایلند و سریالنکا قرار گرفتهاند.

مطابق شکل  1چین روند صعودی رشـد تعـداد مـدال
خود را به طور نسبی حفظ نمـوده اسـت .کـره جنـوبی
روند ثابتی را تا سال  0211طی نمود و در این سال بـا
رشد سریعی همراه بود .ایران نیر پـس از دوره  0229و
 1111که در مسابقات حضور نداشت با حضـور مجـدد
روندی صعودی را طی نموده است.
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شکل  .2مقایسه روند عملکرد کشورهای آسیایی بر اساس تعداد مدال
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شکل  .1مجموع کل مدالها و ارزش مدالها در مسابقات سیرم
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شکل  9نشان میدهد ،با وجود اینکه تعداد مقـامهـای
کسب شده ورزشکاران کشورمان در مسـابقات جهـانی
کم می باشد ،بـا ایـن حـال کیفیـت مقـامهـا مطلـوب
میباشد.
ورزشکاران کشورمان در مسابقات جهانی سیرم بهترین
نتایج را در تکواندو کسب نموده اند و پس از آن کشتی
و والیبال قرار میگیرد.

همانطور که در جدول  0مشاهده میشـود ،در طـی دو
دوره مسابقات دانشگاههای افسری تنهـا چهـار کشـور
جمهــوری اســالمی ایــران ،کــره جنــوبی ،کویــت و
قراقستان در بین کشورهای آسیایی موفـق بـه کسـب
مدال شدهاند.
در این مسابقات جمهـوری اسـالمی ایـران بـا وجـود
حضور در یک دوره از این مسابقات بهترین جایگـاه را
در بین کشورهای آسیایی دارد.

جدول  .1مجموع کل مدالهای توزیع شده در مسابقات دانشگاههای افسری سیرم
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مطلوبیت شامل 0211 ،1111 ،0222و  0211می شود.
همین روند در مورد بررسی عملکرد بر اساس مجمـوع
مدالها نیر به چشم میخورد.
از بعـد کسـب نتـایج سینوســی کـاروانهـای ورزشــی
نیروهای مسلح جمهـوری اسـالمی ایـران نتـایج ایـن
تحقیق با نتایج به دست آمده در تحقیقات عسـگری و
عیدی ( ،)1911عید پور و همکاران ( )1919و عیدی و
همکــاران ( )1910همخــوانی دارد .بــه طــوری کــه
محققان مـذکور ایـن رونـد سینوسـی را در مسـابقات
المپیک ،بازی های آسیایی و مسابقات پاراالمپیـک نیـر
برای کاروان های اعرامی ایران به دست آورده اند .این
موضوع نشان دهنده یک برنامه استراتژیک و راهبردی
با چشم اندازی بلند مدت برای ورزش کشور میباشـد.
در نتیجه با عو شدن مسئولین و مدیران ،اهـداف و
برنامه های جدید در دستور کار قرار مـیگیـرد و رونـد
مشخص مدیریتی و ساختاری پیگیری نمی شود .با این
حال ،روند کسب مدال از دیدگاه تعـداد مـدال در ادوار
اخیر مسابقات سیرم همواره به صورت صـعودی بـوده
است که نشان دهنده افرایش اهمیت این مسـابقات در
داخل و برنامه ریری مناسب در این حیطه بوده اسـت.
به ویژه کسب کرسی ریاست سیرم آسیا توسـط ایـران
میران اهمیت و رشد ورزش نظامیان را در داخل کشور
نشان میدهد .کشورهای شرب آسیا همچون چین ،کره
جنوبی و ژاپن همـواره نتـایج مطلـوبی در رویـدادهای
ورزشی جهان کسب مینمایند و در رتبـههـای بـاالی
جدول ردهبندی قرار میگیرند کـه ایـن نشـان دهنـده
میران اهمیت این نتایج و سرمایه گذاری آنها در ایـن
بخش می باشد .در مسـابقات سـیرم نیـر طبـق نتـایج
کشورهای آسـیای شـرقی جایگـاه اول تـا سـوم را در
اختیار دارند .الزم به ذکر است که کشور ژاپن در ایـن
مسابقات شرکت نکرده است .پس از کشورهای شـرب
آسیا ،ایران قرار گرفته است و سایر کشورهای غـرب و

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحلیل عملکرد ورزشـکاران کشـورمان
در مسابقات تابستانی سیرم نشان می دهد که ،از لحان
رتبه ایران در سـال  0211بهتـرین عملکـرد را داشـته
است .در این سال بیشترین تعداد مدال طال نیر توسـط
ورزشکاران اعرامی به دست آمـده اسـت .از آنجـا کـه
کاروان اعرامی ایران به مسابقات آسیایی  0212گوانجو
چــین نیــر یکــی از بهتــرین نتــایج خــود را در تــاریخ
بازی های آسیایی کسب نموده بود .این موضوع نشـان
دهنده سرمایه گذاری و توجه بیشتر به کسـب مـدال و
رتبــه در مســابقات ســیرم بــرای مســئوالن ورزشــی
نیروهای مسلح کشورمان می باشد .از طرف دیگر تأثیر
نتایج کسب شده ایـران در رویـدادهای مختلـف قابـل
مشاهده است .همچنین بر اساس مجموع مدال کسـب
شده ،ایران در سال  0211بهترین عملکرد را دارا بود و
با  01مدال بیشترین تعداد مدال را نسبت به دورههـای
قبل کسب نموده است .در این سال بـر اسـاس ارزش
مدال نیر بهترین عملکرد نسبت بـه دورههـای پیشـین
ثبت شده است .الزم به ذکر است کـه در سـال 0211
بانوان نیر در کاروان ورزشـی ایـران حضـور داشـتند و
موفق به کسب مدال شدند .نتایج تحقیقات مختلف نیر
رابطه معناداری را بین تعداد زنان ورزشـکار و افـرایش
تعداد مدال به دست آوردند .در این راستا میتـوان بـه
تحقیقــات دیمیتریــا ( ،)0221داماســک و همکــاران
( ،)0227انتشارات مگ گروهیل ( ،)0227عیدی پـور و
همکاران ( )1919و عیدی و همکـاران ( )1919اشـاره
نمود .همانطور که در شـکل  1مشـاهده مـیگـردد ،از
لحان مجموع تعـداد مـدال و ارزش مـدالهـا کـاروان
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در دومین دوره
حضور خود با افت نسبی همراه بوده است و پس از آن
روند صعودی را در پـیش گرفتـه اسـت .از ایـن رو بـر
اساس ارزش مدالهـا عملکـرد کشـورمان بـه ترتیـب
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جهت یابی و دوچرخه سواری میباشد .بـا ایـن وجـود،
مدال های کسب شده ورزشکاران ایرانی در رشتههـای
محدودی دستهبندی می شود .در ایـن راسـتا ،تکوانـدو
پرمدال ترین ورزش برای کشورمان بوده است .از علل
این موضوع میتوان به جایگاه برتر تکواندوی ایران در
سطح جهانی و آسیا اشاره کرد .استعدادیابی مناسـب و
بها دادن به این رشته و همچنین تعامل مطلـوب بـین
فدراسیون تکواندو و تربیـت بـدنی نیروهـای مسـلح از
جمله مهمترین عوامل موفقیت آن در مسابقات سـیرم
بوده است .به عالوه ،اخذ میربانی مسـابقات جهـانی و
حضور ورزشکاران زن در مسابقات و کسب مدالهـای
گوناگون توسط آن ها نیر منجر به کسب درخشان ایـن
رشته ورزشی شده است.
کشتی دومین ورزش پرمـدال کشـورمان در مسـابقات
سیرم بوده است .ورزش کشتی همـواره یکـی از نقـاط
اتکا و عوامل موفقیت کاروانهـای اعرامـی ایـران بـه
مسابقات مختلف همچون المپیک و بازیهای آسـیایی
بــوده اســت .کشــتی ورزش بــومی ایــران بــوده و از
ورزشهای باستانی کشور میباشد که مسـابقات آن در
نقاط مختلف ایران به صورت سنتی و حرفه ای برگرار
میشود.
در این راستا ،میربانی مسابقات کشتی و تکواندو توسط
کشورمان در کسب مدال های این رشته هـا بـی تـأثیر
نبوده اسـت و ورزشـکاران کشـورمان توانسـته انـد بـا
استفاده از امتیاز میربانی نتایج مطلوبی به دست آورند.
با این حال ،نتایج نشان میدهـد ،ورزشـکاران اعرامـی
جمهوری اسالمی ایـران در مسـابقات ویـژه نظامیـان
همچون تیراندازی ،چتربازی ،جهت یابی ،پنج گانههای
نظامی ،دریایی و هوایی یا به نـدرت اعـرام شـده و در
صورت اعرام نتایج قبال قبولی کسب نمیکنند .از ایـن
رو مدیریت تربیت بدنی نیروهای مسلح باید بـا تـدوین
برنامه راهبردی شرایط ارتقای این ورزشهای نظـامی

مرکر آسیا بعد از جمهوری اسالمی ایران قرار دارند .در
نتیجه در محدوده غرب آسیا ایران بهترین نتـایج را در
این مسابقات کسب نموده است .از طرف دیگر بخـش
قابل توجهی از مدالهای کشورهای برتر آسـیا توسـط
بانوان این کشورها کسب میشـود و ایـن موضـوع بـا
توجه به محدودیت های ایران و کشورهای مسلمان در
نتایج ضعیف تر آنها بی تأثیر نیست .همچنـین اعـرام
ورزشکاران بیشتر از مهمترین علل کسـب مـدالهـای
بیشتر توسط شرکت های شرب آسیا میباشد .نتایج بـه
دست آمده بـا نتـایج دیمیتریـا ( )0221و لـی ()0222
همسو میباشد.
با وجود اینکه جمهوری اسالمی ایران در یـک دوره از
مسابقات دانشگاه هـای افسـری حضـور یافـت ،نتـایج
مطلوبی در این مسابقات به دست آورده است .به ویـژه
اینکه اکثر مدالهای کسب شده ایران در رشته پایه دو
و میدانی به دست آمد که نشان دهنده امید به پیشرفت
در این رشته مدال آور بوده و احتمـال کسـب مـدال را
برای مسـابقات تابسـتانی در دورههـای آتـی افـرایش
مــیدهــد.همچنین بــا توجــه بــه پیشــرفت والیبــال در
ســالهــای اخیــر ،کســب مــدال طــالی والیبــال ایــن
مسابقات دو از ذهن نبود .این موضـوع نیـر امیـدواری
برای کسب مدال طالی والیبال در مسابقات تابسـتانی
را افرایش میدهد .از دالیل اصـلی جایگـاه جمهـوری
اسالمی ایران به عنوان بهترین تیم آسـیایی حاضـر در
این مسابقات ،می توان به عدم شـرکت چـین و نتـایج
ضعیف کره جنوبی نیر اشاره نمود.
ورزشکاران نیروهای مسلح جمهـوری اسـالمی ایـران
پس از پیروزی انقالب اسـالمی ایـران در رشـتههـای
متنوعی به مسابقات جهانی سیرم اعرام شده انـد .ایـن
رشتهها شامل ،والیبال ،بسکتبال ،شمشیربازی ،کشـتی،
مشت زنی ،تیرانـدازی ،تکوانـدو ،پـنج گانـه نظـامی و
دریایی ،چتر بازی ،دومیدانی ،سه گانه ،اسکی ،فوتبـال،
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افرایش یافته هاست و شاهد برنامه ریـری مختلـف در
این حیطه بوده ایم .در این راستا ،افرایش تعامل تربیت
بدنی نیروهـای مسـلح بـا فدراسـیون هـای ورزشـی و
برگراری اردوهـای مشـترک از یـک طـرف و سـامان
یافتن ورزش نیروهای مسلح و باشگاههای ورزشی این
نهـاد از طــرف دیگــر ،نقــش پررنگــی در ارتقــا ورزش
نظامی داشته است .در بعد داخلی تاکیـد مقـام معظـم
رهبری بر اهمیت ورزش نظامیان و تشـویق آنهـا بـه
پیشــرفت و توســعه آن نیــر راه گشــای توســعه ورزش
نیروهای مسلح بوده و منجر به افرایش روحیه ،عـرم و
تـالش ورزشـکاران و متولیــان ایـن امــر شـده اســت.
همچنین افرایش سهم مشارکت ایـران در سـطح بـین
المللی نیر کمک بررگی به این موضوع کرده اسـت .در
این زمینه می توان به حضور فعال نمایندگان جمهوری
اسالمی ایران در مجامع مختلف عمومی ،همایشهـا و
کنگرههای سیرم ،تصدی پست ریاسـت سـیرم آسـیا و
اخذ میربانی مسابقات بین المللـی در سـالهـای اخیـر
اشاره نمود.
یکی دیگر از متغیرهای پیشبینی کننـده در مطالعـات
پیشین ،متغیر اقتصاادی اسـت .نـرخ تـورم ،تولیـد
ناخالص داخلی ،نرخ بیکاری و ضریب جینـی از جملـه
متغیرهای اقتصادی موثری هسـتند کـه در تحقیقـات
مختلف به آنها اشاره شده است .متغیرهای دیگری که
بـه نظــر مـیرســد در پــیش بینـی موفقیــت کشــورها
تأثیرگذار باشد شامل ،متغیرهای سیاسی ،متغیر فناوری
و فرهنگی و اجتماعی میباشـد .از ایـن رو بـه منظـور
افرایش احتمال کسب مدال و در نتیجه به دست آوردن
جایگاه بهتر در مسابقات بین المللی نیاز به شناسایی و
تحلیل عوامل فوب و برنامه ریری بلند مدت بر اسـاس
این عوامل میباشد.

را در بین کارکنان و درجه داران نظامی فـراهم نمایـد.
زیرا این موضوع عالوه بـر افتخـار ورزشـی منجـر بـه
کسب اعتبار نظامی و دفـاعی کشـور خواهـد شـد .بـر
اساس یافته های تحقیق می توان به جرات ادعـا نمـود
که ورزشکاران نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
جایگاه مناسبی در مسابقات تابستانی نظامیـان جهـان
دارند و در مجموع تمامی ادوار این مسابقات بـا وجـود
عدم حضور در دو دوره بازی ها ،بـین  11کشـور برتـر
این مسابقات جای دارنـد .ایـن شـرایط در بـین سـایر
کشورهای آسیایی عضو سیرم نیر به مراتب مناسب تـر
بوده و ایران جایگاه چهارم را در بـین کشـورها کسـب
نموده است .این موضوع در شرایطی است که به دلیـل
محدودیت حضـور بـانوان در برخـی مسـابقات امکـان
کسب مدال برای کاروان ورزشی کاهش یافتـه اسـت.
همچنــین در طــی دورههــای اخیــر وضــعیت تعــداد
مدالهای کسب شده رو بـه افـرایش بـوده اسـت کـه
نشان دهنده برنامه ریری مناسب در سـال هـای اخیـر
می باشد .به طور کلی موفقیت در رویـدادهای ورزشـی
بررگ به عوامل بسیاری بستگی دارد که مـیتـوان بـا
شناسایی و برنامه ریری به ارتقای جایگاه فعلی کمـک
شایانی نمود .از جمله این عوامل متغیر ورزشی می-
باشد .از جمله متغیرهـای ورزشـی میربـانی مسـابقات
می باشد زیرا همانطور کـه در یافتـه هـا مشـاهده شـد
کشورهای میربان به دلیل حضور ورزشکار بیشتر رشـد
قابل توجهی در جدول مدالهـا داشـته انـد .همچنـین
عواملی از قبیل مدت نهادینه شدن سیرم در کشورهای
عضــو ،توســعه ورزش همگــانی در کشــورها ،تعــداد
ورزشکاران حاضر در بازی ها از جمله عوامـل مـوثر در
موفقیت کشورها از بعد ورزشی میباشـد .همچنـین در
سال های اخیر توجه به ورزش نیروهای مسـلح کشـور
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