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شناسايی و اولويتبندی راهکارهای مؤثر جهت موفقیت کاروان ورزشی جمهوری اسالمی
ايران در مسابقات ورزشی نظامیان جهان با استفاده از روش تاپسیس
عبدالرضا عبودی ،2رضا شربتزاده ،1جمشید فوالدی
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 .1دکتری مدیریت ورزیی ،دانشگاه خوارزمی ،تهرا  ،ایرا
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزیی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،قزوین ،ایرا
 .3دکترای مدیریت علوم استراتژیک دفاعی ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهرا  ،ایرا
تاریخ دریافت۱۹۱۱/2۱/۱7 :

تاریخ پذیرش۱۹۱۱/۱۱/۱1 :

چکیده
هدف :هدف از این پژوهش ،ارزیابی کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران در ادوار مختلـف مسـابقات ورزشـی نظامیـان جهـان
(22۱۱تا  )۱۱۱1و ارائه راهکارها و پیشنهادات مؤثر جهت حضور موفق و قدرتمند در دورههای آتی میباشد.
روششناسی :این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر گرداوری دادهها توصیفی -تحلیلی(گذشتهنگر) میباشد .همچنین به
منظور رتبه بندی و ارائه راهکارها (کیفی -کمی) است .ابتدا از طریق مرور سایت رسـمی سـیزم ،نتـایج کـاروان ورزشـی جمهـوری
اسالمی ایران در ادوار مختلف استخراج شد ،سپس با استفاده از نرمافزار  DEA-Solverمیزان کارایی مورد سنجش قرار گرفت .در
مرحله دوم نیز با مرور مطالعات گذشته و مصاحبه هدفمند با ۱2نفر از صاحبنظران و مدیران ورزشی 72 ،راهکار جمعآوری شد .پس
از حذف ،دسته بندی و تلخیص عوامل و راهکارهای پیشنهادی ،در نهایت  ۹1عامل در قالب پرسشنامه تاپسیس در اختیار  21نفـر از
متخصصان و مدیران ورزشی قرار گرفت .با استفاده از نرم افزار  MATLABراهکارهای نهایی بر اساس وزن هر عامـل اولویـتبنـدی
شدند.
یافتهها :تحلیل داده ها مشخص کرد که بهکارگیری مربیان برجسته نظامی و غیرنظامی به عنوان کادر فنی و مربی در تـیمهـای
ورزشی آجا و نیروهای مسلح در رتبه اول؛ توسعه و تقویت تعامالت برون سازمانی به منظور بهـره گیـری از ظرفیـت هـای علمـی و
پژوهشی ،تخصصی ،امکاناتی و تجهیزاتی سایر سازمان های ورزشی داخلی و خارجی در رتبه دوم و حمایت و پشتیبانی فرماندهان و
مسئوالن نیروهای مسلح از ورزش ،به ویژه حضور در رقابت های بین المللی (سیزم) در رتبـه سـوم مهـم تـرین راهکارهـا و عوامـل
پیشنهادی از دیدگاه کارشناسان قرار دارند.

نتیجهگیری :با توجه به یافته ها انتظار میرود که مدیران و مسئوالن ورزش نیروهای مسلح برای کسب کرسی در مجامع
بینالمللی از جمله کمیتههای مختلف سیزم تالش و برنامهریزی الزم را داشته باشند .همچنین بهروزرسانی اماکن و تجهیزات
ورزشی به منظور رقابت برابر ورزشکاران و تیمهای ایرانی با ورزشکاران و تیمهای سایر کشورها میتواند به موفقیت کاروان
ورزشی ایران کمر کند .در نهایت با برنامه ریزی صحیح و اعزام تیم های ورزشی که شانس کسـب مـدال بیشـتری دارنـد،
میتوان عملکرد کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران را بهبود داده و به جایگاه مطلوبتری دست پیدا کرد.
واژههای کلیدی :مسابقات ورزشی نظامیان جهان ،موفقیت تیمهای ورزشی ،تاپسیس
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نهایت ،به عنـوان ابـزاری نیرومنـد در راه رسـیدن بـه
جامعۀ آرمانی انسانی هر چهـار سـال یـر بـار برگـزار
مــیشــود (خبیـــری و همکــاران .)۱۹12 ،در واقـــع
ورزشکاران جهان با شـرکت در بـازیهـای المپیـر و
سایر رویدادهای بین المللی از جملـه مسـابقات سـیزم،
ضمن نمایش اوج هنرهای فردی و گروهی ورزش ،بـه
تبادل فرهنـگ ،آدابورسـوم مختلـف و تبلیـ تفـاهم،
دوستی و دنیای بهتر توأم با صـلح و صـفا مـیپردازنـد
(سجادی .)۱۹۱1 ،در مقیاسی کوچر تـر از بـازیهـای
المپیر ،شورای بینالمللی ورزشهای نظامی ()CISM
در  ۱1فوریه  ۱۱71در شهر نـیس فرانسـه و بـا هـدف
ایجاد پیوند میـان مهـارت هـای نظـامی و رشـته هـای
ورزشی مرتبط تأسیس شد .این سازمان ورزشی نظامی
در ســال  ۱۱۱1از ســوی کمیتــه بــینالمللــی المپیــر
( )IOCبه رسمیت شناخته شد .به طوریکـه در همـان
سال ( ،)۱۱۱1اولین دوره بازی های ارتش هـای جهـان
در رم ایتالیا برگزار شد .الزم به ذکر اسـت هـم اکنـون
 ۱72کشور از جمله جمهوری اسالمی ایران عضو ایـن
سازمان ورزشـی هسـتند (رسـولی و همکـاران۱۹۱7 ،؛
سایت سـیزم .)2222 ،بـا توجـه بـه اهمیـت موفقیـت
کشورها در رویدادهای بین المللی ورزشـی و همچنـین
عواملی که میتوانند بر کسب موفقیت و عملکرد آن ها
اثرگذار باشند ،در ادامه بـه مـرور برخـی از تحقیقـات و
مطالعات صورت گرفته در زمینه پژوهش اشاره خواهـد
شــد .بــرای مثــال اســدیزاده و عســکریان ( )۱۹۱7در
پژوهشــی بــه عوامــل مــؤثر بــر عملکــرد کشــورهای
شــرکتکننــده در یونیورســیادهای تابســتانی  ۱۱۱۱تــا
 22۱1دانشجویان جهـان پرداختنـد .پـژوهش آن هـا از
نوع توصیفی  -تحلیلی و با توجه به ماهیت این تحقیق،
از روش اسنادی و کتابخانه ای برای گردآوری داده های
مربوط به شاخص های مختلف اجتمـاعی ،اقتصـادی و
سیاسی استفاده شـده بـود .همچنـین بـرای گـردآوری

مقدمه
ارزیابی عملکرد ،فرآیندی است کـه همـۀ سـازمان هـا
ملزم به انجام آن هستند .این در حالی است که برخـی
از سازمان ها این عمل را به صورت کـامالً مـنظم و یـا
خیلی سریع انجام میدهنـد .بایـد گفـت درهرصـورت،
سازمان ها برای بهبود عملکرد و بقای خود باید ارزیابی
عملکــرد را در دســتور کــار خــود قــرار دهنــد(پارکی ،۱
 .)2222سابقۀ ارزیابی عملکرد در سازمان های ورزشـی
و زمینههای مختلف ورزش بـه حـدود  21سـال پـیش
برمیگردد(نویل و همکاران  .)2221 ،2در واقـع یکـی از
مهم ترین بخشهای ارزیابی کـه همـواره مـورد توجـه
مدیران و پژوهشگران قرار گرفتـه ،بررسـی عملکـرد و
نتایج کشورها و نقش آن هـا در رویـدادهای فراملـی و
بین المللی است .اگرچه در ایـن گونـه رویـدادها مسـئله
اصــلی همــواره رقابــت بــین ورزشــکاران کشــورهای
شرکتکننده است ،اما نتایج کشورهای شرکتکننـده و
تالش آن ها برای موفقیت و همچنین کسـب میزبـانی
رویدادهای ورزشی ،نشاندهنده اهمیت موفقیت در این
رویــدادها و نمــایش قــدرت ،سیاســت و تــوان بــاالی
کشورهاســت(ژانر و همکــاران  .)222۱ ،۹الزم بــه ذکــر
است هرسـاله رویـدادهای ورزشـی زیـادی در سراسـر
جهان برگزار میشود اما بازیهای المپیر ،جام جهانی
فوتبــال ،بــازیهــای آســیایی و مســابقات ورزشــی
ارتش های جهان (سازم) را میتوان از جمله مهمتـرین
رویــدادهای بــینالمللــی ورزشــی دانســت کــه نقــش
تعیـینکننــدهای در جایگــاه ورزش کشــورها در ســطح
فراملی ایفا میکنند .بنا بر فلسفۀ آیین به یادگار مانـده
از المپیر باستان و آرمان بنیان گذاران المپیر جدیـد،
بازیهای المپیر به منظـور بسـط و گسـترش صـلح،
دوستی ،سالمتی ،و احتـرام و تفـاهم بـین المللـی و در
1. Parker
2. Nevill, Atkinson, & Hughes
3. Zhang, Li, Meng, & Liu
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شناسایی و اولویتبندی راهکارهای مؤثر جهت موفقیت کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران در مسابقات...

زنجیرچی و همکاران( )۱۹۱7در پژوهشی به ارزیـابی
کــارایی  77ســالۀ کــاروان ورزشــی ج .ا .ایــران در
بازی های المپیر با استفاده از روش تحلیـل پوششـی
دادهها پرداختند .با توجه به اهمیت سنجش کـارایی ،در
مطالعــه ایشــان عملکــرد کــاروان ورزشــی ایــران در
بازی های المپیـر طـی سـال هـای  ۱۱71- 22۱2بـه
روش تحلیل پوششی داده هـا ارزیـابی و بررسـی شـده
است .نتایج نشان داد که عملکرد کاروان ایران تنهـا در
بازی های المپیر سال  ۱۱17کارا و در سـایر سـال هـا
ناکارا بوده است .همچنین یافتـههـا نشـان داد کـاروان
ورزشی ایران در المپیر  ۱۱77لندن کمترین کارایی را
داشته است.
دخت بـاقر و عسـکریان ( )۱۹۱2بـه شناسـایی دالیـل
موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازی های المپیـر
پرداختند .نتایج پـژوهش ایشـان نشـان داد کـه انـدازه
کاروان (تعداد نفرات اعزامی) ،جمعیت کشور ،امیـد بـه
زندگی در تعامـل بـا یکـدیگر ،مـیتوانـد بـر عملکـرد
کشورها تأثیر مثبت داشـته باشـد .عیـدی و عسـگری
( )۱۹۱۹در پژوهشی دیگر به ارزیابی و تحلیل عملکرد
ایران در بازی های آسـیایی در مقایسـه بـا سـایر رقبـا
پرداختند .نتایج پژوهش آن ها نشـان داد کـه نوسـانات
عملکرد ایران در بازیهای آسیایی در مقایسه بـا سـایر
رقبا سینوسی شکل و فاقـد ثبـات اسـت .همچنـین از
میان مجموع مدال ها و مدال های طالی کسـب شـده
ایران در بازی های آسیایی قبل و بعد از انقالب تفـاوت
معنیداری وجود ندارد .الزم بـه ذکـر اسـت جمهـوری
اسالمی ایران با میانگین وزنی  1/2۹به عنوان پنجمین
کشور قدرتمند در بازی های آسیایی و بعد از ژاپن ،کره
جنوبی ،چین و قزاقستان میباشد.
عیـــدی و همکـــاران( )۱۹۱۹در پژوهشـــی عملکـــرد
جمهوری اسالمی ایـران در بـازی هـای پاراالمپیـر را
مــورد تحلیــل و ارزیــابی قــرار دادنــد .نتــایج تحقیــق

اطالعات مربوط به عملکرد کشورها در یونیورسیادها از
اطالعات و نتایج فیزو استفاده شده بود .جامعـه آمـاری
این تحقیق  ۱2کشوری بودند که در طـول سـال هـای
 ۱۱۱۱تا  22۱1موفق به کسب مدال شده بودند .امـا از
این میان  7۱کشور بـه عنـوان نمونـه آمـاری انتخـاب
شدند .پس از دسته بندی و توصیف دادهها توسـط آمـار
توصیفی ،فرضیههای تحقیق بـا اسـتفاده از روشهـای
آمار استنباطی (پنـل نـامتوازن) و در سـطح معنـاداری
پنج صدم مورد بررسی قـرار گرفـت .بـر اسـاس نتـایج
تحقیق ،اندازه جمعیت ،امید بـه زنـدگی ،تـورم ،سـرانه
تولید ناخالص داخلی ،تولیـد ناخـالص داخلـی ،شـرایط
سیاسی ،میزبانی ،آب وهوا ،میزان باسـوادی کشـورها و
نر بیکاری بر روی عملکرد ورزش دانشجویی مؤثرند.
عبـودی و همکـاران ( )۱۹۱7در تحقیقـی بـه ارزیـابی
عملکرد کاروان ورزشـی ایـران در بـازیهـای آسـیایی
 22۱7اینچئــون کــره جنــوبی و ارائــه راهکــار جهــت
موفقیـت در دوره آتــی ایـن بــازیهـا پرداختنــد .روش
پژوهش آنها ،توصیفی  -تحلیلی بـود کـه بـه صـورت
مقایسه ای انجام شد .اطالعات مورد نیاز این پـژوهش،
از طریق کتاب ها ،مقاالت ،گزارشها و منابع فارسـی و
التین منتشر شده در مورد بازی های آسیایی به دسـت
آمد .از آمار توصیفی (فراوانی ،در صد فراوانی) و جهـت
تفســیر دادههــا و اطالعــات اســتفاده شــد .نتــایج
بهدستآمده نشان داد که برنامهریزی و سرمایه گـذاری
بر ورزش های پر مدال از جمله تیراندازی ،دو و میدانی
و کشتی در بخش آقایان و توجه ویژه به ورزش بانوان
به خصوو در رشته پر مدال تیراندازی ،میتواند باعث
درخشش بـانوان ایـران و در نهایـت موفقیـت کـاروان
ورزشی ایران شود .همچنین جوان گرایی و کیفی کردن
کاروان ورزشی ایران جهـت کسـب سـهمیه و حضـور
موفق در بازی های المپیر تابستانی میتواند در دستور
کار متولیان ورزش کشور و فدراسیونهای ورزشی قرار
گیرد.
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نشاندهنده عدم ثبات در رتبه و جایگـاه ایـران در ادوار
مختلف بازی ها بود .هـر چنـد عملکـرد ایـران در ایـن
بازیها تقریباً مطلوب ارزیابی شد ،اما با جهشهای باال
و پایین در کسب نتایج همراه بود .همچنین سـجادی و
همکاران( )۱۹۱2در تحقیق خود به اولویت بندی عوامل
مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشـی ایـران در بـازی هـای
آسیایی  22۱2گوانجو پرداختنـد .جامعـه آمـاری آن هـا
شامل روسا و نواب رئـیس فدراسـیون هـای منتخـب و
صاحب نظران حاضر در بازی هـای آسـیایی بودنـد .بـر
همین اساس حجم نمونـه آمـاری بـا جامعـه آمـاری و
جمعاً  72نفر بود .ابزار مورد استفاده پرسشـنامه محقـق
ساخته و برگرفته از ادبیات پژوهش و تحقیقات مشـابه
گذشته بود .نتایج نشان داد در بین تمام عوامل ،منـابع
مادی با بار عاملی ( ،)2/۱2بیشترین اهمیت و پس ازآن
عوامــل فنــاوری ،تســهیالتی ،مــالی ،انســانی و منــابع
مدیریتی با بار عاملی ( )2/17کم ترین اهمیت را نشـان
داد .در نهایت مدیران و تصمیم گیرنـدگان رویـدادهای
ورزشــی مــیتواننــد بــا شــناخت عوامــل موفقیــت،
سرمایه گذاری و تمرکز مناسبی بر ایـن عوامـل داشـته
باشند.
۱
در بــین تحقیقــات خــارجی نی ـز کــارتر و همکــاران (
 )22۱7در تحقیـــق خـــود ،عملکـــرد  22۹کشـــور
شرکت کننده در المپیـر  22۱2را مـورد بررسـی قـرار
دادند .نتایج نشـان داد کـه انـدازه جمعیـت و ثـروت از
عوامل اصلی و تأثیرگذار در موفقیت و کسب مـدال در
میان کشورها میباشد .اما از بین این دو عامـل ،تولیـد
ناخالص داخلی تأثیرگذارترین عامل در کسب موفقیـت
کشورها است .بهگونه ای که  21درصد از موفقیـت هـا
به وسیله تولید ناخالص داخلی قابل پـیش بینـی اسـت.
همچنین بوتس و همکاران  )22۱۱( 2در پژوهش خـود،

عوامــل مــؤثر بــر موفقیــت کشــورها در بــازیهــای
پاراالمپیر را مورد بررسی قـرار دادنـد .نتـایج تحقیـق
نشــان داد کــه ســرانه تولیــد ناخــالص داخلــی ،انــدازه
جمعیت ،تعداد شرکتکنندگان بیشتر در هر میلیون نفر،
نظــام سیاســی ،میزبــانی بــازیهــای پاراالمپیــر و
میزبانی های گذشته کشورها ،تأثیر مثبتی بر موفقیت و
کسب تعداد مدالهای بیشتر در ایـن بـازیهـا دارد .در
تحقیق دیگـری دی بوسـچر و همکـاران  )222۱( ۹بـه
بررسی عوامل موفقیت ورزشهای بینالمللی پرداختند.
نتایج نشان داد که حمایت مالی ،افزایش میزان حضـور
ورزشکاران در رقابـت هـای ملـی و بـین المللـی ،رشـد
پژوهشهای علمی در رشـتههـای ورزشـی ،حمایـت و
تضمین شغلی قهرمانان از جمله مهم تـرین عوامـل در
موفقیتهای ورزشی بینالمللی است .همچنین هادی و
همکاران ( )2221در پژوهش خود بـه بررسـی عوامـل
تأثیرگذار بر موفقیت تیم های ورزشی با تأکید بر رشـته
ورزشی کریکت پرداختند .نتـایج آن هـا نشـان داد کـه
زمان بندی صحیح اردوها و برگزاری آن در اقامتگاهایی
با آب وهوای مسـاعد و شـرایط مناسـب و نزدیـر بـه
مســابقه ،اســتفاده از کمیتــههــای پــژوهش و انجــام
تحقیقات مرتبط در این زمینه ،تخصیص بودجه بیشـتر
به این رشته ورزشـی مـیتوانـد از مهـمتـرین عوامـل
اثرگذار بر موفقیت رشته های ورزشی باشد و در نهایت
نویل و همکـاران  )2222( 7بـه بررسـی تـأثیر میزبـانی
رقابتهای بینالمللی بر عملکرد میزبان پرداختند .نتایج
نشان داد که میزبانی از رویدادهای ورزشی بـین المللـی
در موفقیت و عملکرد تیم ها نقش مؤثر و مثبتی را ایفـا
میکند.
پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی در سـال  ۱۹۱۱و از
نظر قلمرو مکانی در سازمان تربیت بدنی آجا انجام شده

1. carter,n and et al
2. Buts,c and et al

3. De Bosscher, V and et al
4. Nevill and et al
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کاروان ورزشی ارتش جمهوری اسالمی ایـران در ادوار
مختلف ( ۱۱۱1تا  )22۱۱مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت.
جامعـه و نمونـه آمـاری در ایـن بخـش ،شــامل ادوار
( 1دوره) مختلف مسابقات ورزشی ارتـش هـای جهـان
(به روش کل شمار) میباشد که توصــیف ،مقایسـه و
تحلیل شدند .الزم به ذکـر اسـت کــه داده هـای الزم
به صـورت کتابخانـه ای و از طریـق مسـتندات انجمـن
بـینالمللــی ســیزم واقـع در ســایت ســیزم ،وبســایت
مسابقات هر دوره از بازی ها ،گـزارش هـای مربوطـه و
ســالنامههــای ســیزم ،تحقیقــات گذشــته و در نهایــت
سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح و آجا جمـع آوری
شــده اســت .در بخــش دوم و بــه منظــور اســتخراج
راهکارها و پیشنهادهای مؤثر جهـت حضـور موفـق در
دوره های آتی مسابقات سیزم ،از مطالعات کتابخانـه ای
و مصاحبه نیمه ساختاریافته با  ۱1نفر از صاحب نظـران
و مدیران ورزشی آگاه به زمینـه تحقیـق و بـه صـورت
هدفمند استفاده شد .پس از گرداوری دادهها تـا مرحلـه
اشباع نظری در نهایـت  72راهکـار شناسـایی شـد .بـا
حـذف  2راهکـار (پایـایی کمتـر از  ۹1 ،)2/7عامــل در
قالب پرسشنامه تاپسیس و به منظور اولویـت بنـدی در
اختیــار  21نفــر از صــاحبنظــران و متخصصــان قــرار
گرفت .در نهایت بر اسـاس پاسـخ هـا و بـا اسـتفاده از
نرم افزار  MATLAB2017راهکارهای شناسایی شـده
اولویتبندی شدند.

اســت .همچنــین از نظــر قلمــرو پژوهشــی در حــوزه
رویدادهای ورزشی و ارزیابی عملکرد و مسابقات سیزم
قرار میگیرد .کاروان ورزشی جمهوری اسـالمی ایـران
در ادوار مختلف این رویداد بـینالمللـی توانسـته اسـت
موجب غرور ،افتخار ملی و افتخار نظامی کشـور شـود.
امـا نتـایج سینوسـی ورزشـکاران و تـیمهـای ورزشـی
جمهوری اسالمی ایران در  1دوره اخیر این رقابـت هـا
باعــث شــده اســت تــا محقــق در پــی شناســایی و
اولویت بندی راهکارهای مؤثر جهـت حضـور موفـق و
قدرتمند در دورههای آتی این بازیها باشد .بنابراین بـا
توجه به اهمیت ارزیابی عملکـرد و همچنـین موفقیـت
کاروان ورزشی جمهوری اسـالمی ایـران در دوره هـای
آتی مسابقات سیزم ،محقق در پی پاسخ به سؤاالت زیر
است.
 .۱در کدام دوره عملکرد کـاروان ورزشـی جمهـوری
اسالمی ایران با توجه بـه امکانـات و رشـته هـای
ورزشی کارا و مطلوب بوده است؟
 .2راهکارها و پیشنهادات مطلوب به منظـور حضـور
موفق و مؤثر در دورههای آتی چیست؟
 .۹کدام راهکار از جایگاه و رتبـه بـاالتری برخـوردار
است؟
روششناسی پژوهش
این پژوهش دارای دو بخش بود .در بخـش اول و بــه
منظــور محاســبه پتانســـیل کـاروان ورزشـی ایــران،
اعزامی به رقابت های ورزشی سیزم از آمار توصـیفی در
قالب جداول و نمـودار اسـتفاده شـده اسـت .همچنـین
برای تحلیل دادهها از نرمافـزار  DEA-solverاسـتفاده
شـد .بنــابراین مــیتــوان گفــت در ایــن بخــش ،روش
پـــژوهش از لحــاظ اســتراتژی و اجــرا ،توصـــیفی -
تحلیلـی از نوع مطالعات گذشته نگـر و از نظـر هـدف،
کاربردی و توسعهای میباشــد کــه طــی آن نتــایج

یافتههای پژوهش
در بخش یافته های تحقیق ابتدا در جدول  ۱اطالعـات
مربوط به ادوار مختلف حضور کاروان ورزشی جمهوری
اسالمی ایران در مسابقات سیزم بر اساس مـدال هـای
کسب شده ،ارزش مدال ها ،رتبه بر اساس امتیاز و رتبه
بر حسب مدال ارائه شد.
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جدول  .2نتایج و عملکرد کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران در ادوار مختلف مسابقات تابستانی سیزم
سال

مدال

مدال

مدال

مجموع

رتبه بر حسب

رتبه بر حسب

برگزاری

طال

نقره

برنز

مدالها

امتیاز

تعداد مدال

۱۱۱1

2

1

۹

۱2

۱1

۱7

2222

2

2

2

7

۹2

27

22۱۱

1

۹

7

۱2

۱۱

۱2

22۱1

۹

۱2

۱1

21

۱1

1

22۱۱

7

2

1

۱۱

۱7

۱7

مجموع

۱7

22

2۱

71

12

22

میانگین

2/1

7/7

1/1

۱۹

۱2/7

۱7/7

که در رتبه بندی نهـایی کشـورها ،کسـب مـدال طـال
بیشترین تأثیر را دارد .به منظور تفاوت رتبه بـر حسـب
امتیاز و رتبه بر حسب تعداد مدالهای کسب شده بایـد
گفــت کــه در تعیــین رتبــه ورزشــکاران ،تــیمهــا و
کاروان های ورزشی در نهایت کسب مدال طـال حـرف
اول را می زند .در واقع ابتدا تعداد طـالی هـر کشـور را
برای تعیین رتبه مالک قرار میدهند و در صورت برابر
شدن تعداد طالهـای هـر کشـور بـه سـراغ شـمارش
مدال های نقره و برنز مـیرونـد .بنـابراین امکـان دارد
کشوری تنها با یر مدال طال در مقام باالتری نسـبت
به کشوری قرار بگیرد که مدالهای نقره و برنز فراوانی
دارد .عالوه بر تحلیل توصیفی عملکرد کاروان ورزشـی
ایــران در ادوار مختلــف مســابقات ســیزم در جــدول 2
میزان کارایی این کاروان بـه وسـیله تحلیـل پوششـی
داده ها و با توجـه بـه میـزان ورودی (تعـداد تـیم هـای
ورزشــی اعزامــی بــه مســابقات) و بــر اســاس میــزان
خروجی(کسب مدال طال ،نقره ،برنز ،مجموع مدالهـا)
بر حسب رتبه بهرهوری نمایش داده شده است.

همان طور که در جدول  ۱مشـاهده مـیشـود ،کـاروان
ورزشی جمهوری اسالمی ایران از لحاظ رتبـه در سـال
 22۱۱بهترین جایگـاه را کسـب کـرده اسـت .کـاروان
ورزشی جمهوری اسالمی ایران با کسب  1مـدال طـال
در رتبه  ۱۱قرار گرفت؛ این در حالی است که مجمـوع
مدال های کسب شـده کـاروان ورزشـی ایـران در ایـن
دوره ۱2 ،مدال بـود .در دوره بعـدی ( )22۱1هـر چنـد
کاروان ورزشی ایران از لحاظ تعداد مدال کسـب شـده
رشد چشمگیری داشت؛ اما در نهایت با کسب  ۹مـدال
طال و مجموع  21مدال در رتبه  ۱1قرار گرفـت .نکتـه
جالب این است که در دوره آخر این رقابتها که سـال
( )22۱۱برگـزار شـد،کاروان ورزشــی ایـران علـیرغــم
کسب مدال کمتر نسبت به دوره قبل ( ،)22۱1جایگـاه
بهتری را به دست آورد .در واقع کاروان ورزشـی ایـران
با کسب  7مدال طال و مجموع  ۱۱مدال در جایگاه ۱7
قرار گرفت .به این نکته باید اشاره کـرد کـه هـر چنـد
کسب مدال به تنهایی نشـاندهنـده موفقیـت و غـرور
برای ورزشکاران و کشور می باشد ،اما مشاهده میشود

48

شناسایی و اولویتبندی راهکارهای مؤثر جهت موفقیت کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران در مسابقات...

جدول  .1مقایسه میزان کارایی کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران
نام واحدها /دورههای حضور
مسابقات سیزم در سال ۱۱۱1
مسابقات سیزم در سال 2222
مسابقات سیزم در سال 22۱۱
مسابقات سیزم در سال 22۱1
مسابقات سیزم در سال 22۱۱

کارایی2/
۱/221۹
۱
۱
۱
۱/۱772

کارایی
2/1117
۱
۱
۱
2/112۱

از مشاهده جدول  2مشخص میشود که بـا توجـه بـه
ورودیهـا و خروجـیهـای ارائـهشـده ،میـزان کــارایی
کاروان ورزشی جمهوری اسـالمی ایـران در دورههـای
 ۱۱۱1و  22۱۱نسبت به سه دوره دیگر ضعیف و پایین

درصد کارایی
1۱
۱22
۱22
۱22
17

بوده است .به منظور اولویتبندی گویههـای شناسـایی
شــده از طریــق مصــاحبههــا و مطالعــات کتابخانــهای
از روش تاپسیس استفاده شد .نتـایج بـهدسـتآمـده در
جدول  ۹ارائه شده است.

جدول  .9اولویتبندی گویهها با استفاده از روش تاپسیس
اولویتبندی نهایی راهکارهای پیشنهادی
بهکارگیری مربیان برجسته نظامی و غیرنظامی به عنوان کادر فنی و
مربی در تیمهای ورزشی آجا و ن.م
توسعه و تقویت تعـامالت بـرونسـازمانی بـه منظـور بهـرهگیـری از
ظرفیت های علمی و پژوهشی ،تخصصی ،امکاناتی و تجهیزاتی سایر
سازمانهای ورزشی داخلی و خارجی
حمایت و پشتیبانی فرماندهان و مسئوالن نیروهای مسـلح از ورزش،
به ویژه حضور در رقابتهای بینالمللی(سیزم)
استفاده از نقش مثبت دیپلماسی ورزشی بهمنظـور تعامـل بیشـتر بـا
کشورهای همسایه ،دوست و عضو سیزم
توسعه و تقویت ارتباطات بینالمللی به ویژه با سازمانهـای ورزشـی
کشورهای اسالمی ،سیزم و پلیسهای جهان
تأکید بر استفاده از ورزشکاران پایور و وظیفه نیروهـای مسـلح بـرای
حضور در رویدادهای بینالمللی(سیزم)
گسترش سطح تعامالت و همکاری با سازمان های ورزشی کشـور از
جمله وزارت ورزش و جوانان ،کمیته ملی المپیر و فدراسـیونهـای
ورزشی کشور در جهت استفاده از ظرفیتهای موجود آنان
بهبود ساختار تربیت بدنی در ستاد کل آجا و سـازمانهـا و نیروهـای
تابعه نیروهای مسلح بهمنظور سیاستگذاری ،تصمیمگیری و نظـارت
بر اجرای فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش
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2/۱777

2/1۱72

2/2121

۱

2/2۱۱۱

2/7112

2/7171

2

2/2۹22

2/7727

2/7722

۹

2/2۹72

2/771۹

2/777۱

7

2/2۹12

2/72۱2

2/7۹2۱

1

2/2772

2/7۱2۹

2/722۱

7

2/2772

2/7272

2/7277

2

2/۹2۹2

2/777۱

2/7277

1
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S+

S-

امتیاز

رتبه

2/2227

2/7۱۱1

2/1۱22

۱

2/2122

2/7272

2/1111

۱2

2/۹۱22

2/7۹21

2/111۱

۱۱

2/2۱22

2/72۱۱

2/11۹1

۱2

2/2121

2/7221

2/11۹۹

۱۹

2/2121

2/۹۱2۱

2/1222

۱7

2/2122

2/۹1۹1

2/127۱

۱1

2/2177

2/۹121

2/12۹7

۱7

2/۹222

2/۹۱۹7

2/1721

۱2

2/۹۱12

2/۹277

2/1722

۱1

2/۹72۹

2/7271

2/17۱1

۱۱

2/۹2۱1

2/۹712

2/17۱۹

22

2/۹277

2/۹122

2/1۹۱7

2۱

2/2۱12

2/۹727

2/1۹21

22

برگزاری و حضور در تورنمت ها داخلی و خارجی (انجـام بـازیهـای
دوستانه تیمهای نیروهای مسلح با تیمهای ملی و باشگاهی)

2/۹۱21

2/۹112

2/1۹۹1

2۹

جذب و حفظ ورزشکاران نخبه و قهرمان بـا تسـهیالت مناسـب بـه
منظور رشد و تقویت سطح کمی و کیفی ورزش نیروهای مسلح

2/۹777

2/۹122

2/1272

27

اولویتبندی نهایی راهکارهای پیشنهادی
حضور فعال در مجامع و جلسات سیزم و تـالش در جهـت کسـب و
حفظ کرسیهای بینالمللی در سـیزم و سـایر نهادهـای بـینالمللـی
ورزشی نظامی
ایجاد پایگاه قهرمانی رشته های کاربردی و مدالآور در سـطح آجـا و
ن.م
بهکارگیری قهرمانان و ورزشکاران ملیپوش بسیجی برای کسب نتایج
بهتر در مسابقات سیزم و سایر رویدادهای بینالمللی
برنامه ریزی جهت حضور فعال تیم های ورزشی ن .م در رقابتهـای
بینالمللی به ویژه سیزم با تأکید بر رشتههای مدالآور
ارتباط و تعامل هدفمند بین هیئتهای ورزشـی نیروهـای مسـلح بـا
هیئتهای ورزشی سازمانها(ارتش ،سپاه ،ناجا و)...
تأمین بودجه و اعتبارات مورد نیاز و تقسیم هدفمند آن در رشتههـای
پایه و مدالآور برای حضور در مسابقات داخلی و خارجی(سیزم)
همراستایی و ارتباط ساختار ورزش نیروهای مسلح با ساختار باالدست ی
داخلــی و خــارجی از منظــر (اساســنامه ،آیــیننامــه و مقــررات و
دستورالعملها)
تأمین بودجه و اعتبار مورد نیاز به فعالیتهای باشگاههـای نیروهـای
مسلح
تهیه و تدوین تقویم آموزشی و ورزشی آجا و ن.م و برگزاری منظم و
هدفمند آن
تخصیص جوایز مادی و ارتقای شغلی بـرای مـدالآوران رویـدادهای
ورزشی سیزم
ارتقای نیروی انسانی موجود با حضور در کالسهای ملی و بینالمللی
(مدیران ،مربیان و کادر)
استفاده از توانمندی های فنی نظامیان برای توسـعه و تقویـت ورزش
کشور
ارتباط و تعامل مناسب با مراکز دانشگاهی ،آموزشگاهی و تحقیقـاتی
ورزشی داخلی و خارجی به منظور ارتقـاء سـطح علمـی و تخصصـی
مربیان ،مدیران و کارشناسان ورزشی
باشگاهداری و تیم داری نیروهای مسلح در رقابتهای ورزشی لیگ(،۱
)۹ ،2کشور با توجه به توانمندی و کثرت نیروی انسانی در نیروهـای
مسلح
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اولویتبندی نهایی راهکارهای پیشنهادی
استانداردسازی شیوههای جذب و گزینش اعضای تیمهای ورزشی آجا
و ن.م
استانداردسازی و به روزرسانی اماکن ،تأسیسات و تجهیزات ورزشی با
توجه به آخرین استانداردهای جهانی
برنامهریزی و تقویت تیمهای ورزشی نیروهای مسلح به منظور حضور
مقتدرانه در رقابتهای ورزشی داخلی و خارجی با اولویت ورزشهای
کاربردی و تخصصی
ساماندهی ورزشکاران قهرمان ،مدالآور و حرفهای در سـطح ن.م در
پایگاههای قهرمانی
بهره گیری از تجارب جهانی(الگوبرداری از سـازمان هـا و کشـورهای
موفق ،جهت برنامه ریزی و بهبود ساختار ورزش آجا و ن.م)
برنامه ریزی و برگزاری منظم و هدفمند مسـابقات ورزشـی در سـطح
سازمانهای نیروهای مسلح به منظور شناسایی استعدادهای موجود
تربیت مربیان استعدادیاب در کلیه مراکز آموزشی و سطح یگانهـای
آجا و ن.م بهمنظور تقویت ورزش قهرمانی و حرفهای
تدوین شیوههـای جـذب نیروهـای انسـانی متخصـص و کارآمـد در
پستهای مدیریتی و اجرایی تربیت بدنی نیروهای مسلح
ایجاد نظام استعدادیابی در ورزش آجا و ن.م در سطح کلیه سازمانها،
نیروها و یگانهای مستقل
برنامه ریزی جهت اخذ میزبانی و برگزاری رویدادهای بینالمللی سیزم
در کشور
برگزاری مسابقات دو و یا چندجانبه با کشورهای دوست ،همسـایه و
حوزه مقاومت اسالمی (لبنان ،عراق ،یمن و)...
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S-

امتیاز

رتبه

2/۹۹۱۱

2/۹7۹2

2/1۱21

21

2/۹۹71

2/۹1۹2

2/1۱۹7

27

2/۹2۹1

2/۹727

2/1۱2۱

22

2/۹7۱2

2/۹122

2/127۹

21

2/۹277

2/۹227

2/7۱2۱

2۱

2/۹122

2/۹2۱2

2/72۹7

۹2

2/۹1۹2

2/۹222

2/711۱

۹۱

2/7۱۱7

2/۹2۱7

2/7777

۹2

2/722۹

2/۹212

2/7۹27

۹۹

2/7۹۱2

2/۹۱17

2/722۹

۹7

2/7277

2/27۹2

2/۹122

۹1

همکاران ( ،)۱۹۱۱ترخانی و همکاران ( ،)۱۹۱۱شـفیعی
و همکــاران ( ،)۱۹۱2خیرآبــادی و همکــاران (،)۱۹۱7
بهــرام فــرد و همکــاران ( ،)۱۹۱1آزادی و همکــاران
( ،)۱۹۱7آقــایی و همکــاران ( )۱۹۱2همخــوانی دارد.
همان طور که از یافتههای تحقیقات مختلـف مشـخص
است ،مربـی کـاردان و برجسـته یکـی از اصـلیتـرین
عوامل موفقیت ورزشـکار و تـیمهـای ورزشـی اسـت.
مربیان الزم است تا با دانـش روز رشـته ورزشـی آگـاه
بوده و در رابطه با مسائل تمرینی ،روانشناسـی ،تغذیـه

بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافته های پژوهش و به منظور تعیـین سـطح
اهمیت و اولویت بندی هر کدام از گویههای اثرگذار بـر
موفقیت کاروان ورزشـی جمهـوری اسـالمی ایـران در
دوره های آتی مسابقات سیزم از دیدگاه صـاحب نظـران
مشخص شد که گویـه بـه کـارگیری مربیـان برجسـته
نظامی و غیرنظامی بـه عنـوان کـادر فنـی و مربـی در
تیم های ورزشی آجا و ن.م بـا امتیـاز  2/2121در رتبـه
اول قرار گرفت .این یافته با نتایج تحقیقـات خلیلـی و
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حمایت و پشتیبانی فرمانـدهان و مسـئوالن نیروهـای
مســلح از ورزش ،بــه ویــژه حضــور در رقابــتهــای
بین المللـی (سـیزم) بـا امتیـاز  2/7722در رتبـه سـوم
مهـمتــرین راهکارهــا و عوامـل پیشــنهادی از دیــدگاه
کارشناسان قرار گرفت .یافته این بخش با نتایج تحقیق
ترخـــانی و همکـــاران ( ،)۱۹۱۱خلیلـــی و همکـــاران
( ،)۱۹۱۱فراهـــانی و همکـــاران ( ،)۱۹۱1بـــوتس و
همکــاران ( )22۱۱همخــوانی دارد .الزمــه موفقیــت
تیم های ورزشی در رویدادهای بین المللی ،برنامهریزی،
ساختار ،سیاستگذاریها و نگرش مدیران و مسـئوالن
ورزشی است .عالوه بر این ،مدیران ورزشی باید بتوانند
دیدگاه و نظرات مثبت مـدیران مـافوق خـود را جهـت
حمایتهای مالی و معنوی از ورزش نیروهای مسـلح و
آجا جلب کنند .همواره باید متذکر شد حضور و کسـب
موفقیت در رویدادهای بـین المللـی بـه منزلـه غـرور و
افتخار ملی است و ایـن اقـدام مـیتوانـد خـود نـوعی
پیروزی و قدرت نمایی برای سایر رقبا و کشورها باشـد.
ورزش و رویدادهای ورزشی نه تنها صحنه رقابت هـای
ورزشی سالم است ،بلکه میتواند نشان دهنـده قـدرت،
فرهنگ و توان یر کشور باشد .بنابراین انتظار میرود
با توجه به اهمیت این مؤلفه در موفقیتهـای ورزشـی،
حمایتهای مدیران و مسئوالن بیشازپـیش در ورزش
نیروهای مسلح ظهور و بروز پیدا کند.
استفاده از نقـش مثبـت دیپلماسـی ورزشـی بـهمنظـور
تعامل بیشتر بـا کشـورهای همسـایه ،دوسـت و عضـو
سیزم با امتیاز  2/777۱در رتبه چهارم بین راهکارهـای
پیشنهادی قـرار گرفـت .یافتـه ایـن بخـش بـا نتـایج
زردتشیان و همکـاران ( ،)۱۹۱۱شـریعتی فـیضآبـادی
( ،)۱۹۱1عبــدی و همکـــاران( ،)۱۹۱1پیمـــان فـــر و
همکـــاران ( ،)۱۹۱1شـــریعتی و گـــودرزی ()۱۹۱7
همخوانی دارد .بازیکنان ،مربیان و تـیم هـای ورزشـی،
میزبانی و مشارکت در رویـدادهای ورزشـی منطقـهای،

تســلط کــافی داشــته باشــند .در واقــع آنهــا بایــد
مهارتهای فنی ،فردی ،مدیریتی و روانشـناختی الزم
برای مربیگری تـیمهـای ورزشـی را فراگیرنـد .ورزش
ایران تاکنون مربیان نظامی برجسته ای در رشـته هـای
ورزشی مختلف داشـته کـه توانسـته انـد بـرای کشـور
افتخارآفرینی کنند .این افراد در قالب مربـی تـیم هـای
ملی نیز موفق بوده اند؛ بنابراین نه تنهـا نبایـد از نقـش
مربی در موفقیت تیم های ورزشی غافل شد ،بلکه بایـد
بستر را بهگونهای فراهم کرد تا به مانند گذشته ،شـاهد
حضور مربیان نظامی در سطح ملی بود.
توسعه و تقویـت تعـامالت بـرون سـازمانی بـه منظـور
بهره گیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی ،تخصصی،
امکاناتی و تجهیزاتی سایر سازمان های ورزشی داخلـی
و خـارجی بـا امتیــاز  2/7171در رتبـه دوم مهـمتــرین
راهکارها و عوامل مـؤثر در موفقیـت کـاروان ورزشـی
جمهوری اسالمی ایـران در دوره هـای آتـی مسـابقات
سیزم قرار گرفت .این یافته با نتایج تحقیـق ترخـانی و
همکـــاران ( ،)۱۹۱۱خیرآبـــادی و همکـــاران (،)۱۹۱7
فراهــانی و همکــاران ( ،)۱۹۱1دی بوســچر (،)222۱
هــادی و همکــاران ( )2221همخــوانی دارد .امــروزه
ارتباطــات و تعــامالت درون و بــرونســازمانی نقــش
تعیینکنندهای در بقا و ارتقای سازمانهـای مختلـف از
جمله سازمانهای ورزشی ایفا میکننـد .الگـوبرداری از
سازمان های موفق و تعامل و همکـاری هـای علمـی و
اجرایی با آنها میتواند در نهایت به یر نتیجـه بـرد -
برد ختم شود .مـدیران ورزش نیروهـای مسـلح و آجـا
میتوانند با دانشگاه ها و مراکز علمی جهت پـژوهش و
استفاده از نتایج علمی جدید اسـتفاده کننـد .همچنـین
میتوان از کشورها و سـازمان هـای ورزشـی داخلـی و
خارجی موفق نیز الگوبرداری تا از این طریق بتـوان در
رویدادهای ورزشی بین المللـی بـه موفقیـت هـای الزم
دست یافت.
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بین المللی سیزم در کشور با امتیاز  2/722۹در رتبه ۹7
و گویــه برگــزاری مســابقات دو و یــا چنــد جانبــه بــا
کشورهای دوست ،همسایه و حـوزه مقاومـت اسـالمی
(لبنان ،عراق ،یمن و )...با امتیـاز  2/۹122در رتبـه ۹1
قرار گرفتند .هر چند این دو عامل در تحقیقات مختلف
از جمله عوامل مؤثر در موفقیت ها و عملکـرد مطلـوب
تیمهای ورزشی عنوان شده است؛ اما در ایـن پـژوهش
از نظر کارشناسان و متخصصان این دو عامـل نسـبت
به سایر گویهها آنچنان مهم نبودهاند .بنابراین ایـن دو
گویه با یافته های خلیلـی و همکـاران ( ،)۱۹۱۱اسـدی
زاده و همکاران ( ،)۱۹۱7دخت بـاقر ( ،)۱۹۱2بـوتس و
همکــاران ( ،)22۱۱لــوئی و ســوئن ( )2221همخــوانی
ندارد و فقط با تحقیق رابرتز ( )2227همخوانی دارد که
معتقد است میزبانی از رقابت ها در تعداد مدالهای ملی
نقش چندان مهمی ندارد.
یافتهها نشان داد که کاروان ورزشی جمهوری اسـالمی
ایران در مسابقات ورزشی سیزم در سـال هـای  ۱۱۱1و
 22۱۱نسبت به سه دوره  22۱۱ ،2222و  22۱1ناکـارا
بوده است .این در حـالی اسـت کـه بـا اینکـه در سـال
 22۱1بهترین عملکرد از لحاظ کسب مدال داشـته(21
مدال) اما در نهایت رتبه  ۱1حاصل شده است .در سال
 22۱۱با کسب مجموع  ۱2مـدال در نهایـت رتبـه ۱۱
حاصل شد .بنابراین کیفیـت مـدال هـای کسـب شـده
میتوانـد بسـیار تعیـینکننـده باشـد .ایـن موضـوع در
شرایطی است که به دلیل محدودیت حضور بـانوان در
برخی مسـابقات ،امکـان کسـب مـدال بـرای کـاروان
ورزشی جمهوری اسالمی ایران کاهش یافته اسـت .بـا
توجه به اهمیت موضوع و همچنین یافته های پژوهش
باید گفت برای موفقیـت در دوره هـای آتـی مسـابقات
ورزشی سیزم ،باید برنامه ریزیها و سـرمایه گـذاریهـا
بیشتر بر ورزش های پر مدال از جمله تیرانـدازی ،دو و
میــدانی و کشــتی باشــد .همچنــین بهتــر اســت از

بینالمللی ،قارهای و جهانی به عنوان مهمتـرین منـابع
دیپلماسی ورزشی میباشند .ایـن عوامـل قابلیـت هـا و
پتانســیل بـــالقوهای هســـتند کـــه دولـــتمـــردان و
سیاست مداران میتوانند از آن ها برای بهـره گیـری بـه
عنوان قدرت نرم استفاده کنند .کشورهای توسعه یافتـه
مانند ایاالت متحده ،ژاپن و استرالیا در کنار کشـورهای
دارای اقتصاد نوظهور (بریر) مانند روسـیه و چـین بـا
ارائه برنامه های جامع و در قالب استفاده از ورزشکاران،
مربیان ،داوران و حتی شرکتهـای ورزشـی بـه دنبـال
تحقــق اهــداف کــالن سیاســی خــود در بســتر ورزش
هسـتند .ایــن کشــورهای پیشـرو در حــوزه دیپلماســی
ورزشی ،در سطح کالن فعالیـت هـای بسـیاری انجـام
داده اند که این فعالیتها در سه دسـته نهادهـای فعـال
دیپلماسی ورزشی ،اولویـت هـای دیپلماسـی ورزشـی و
اقــدامات انجــام شــده بــرای تقویــت ایــن دیپلماســی
میباشند .لذا می توان گفت ازآنجاکه تعیین خـط مشـی
سیاست خارجی هر کشور از متغیرهای متعـددی تـأثیر
می پذیرد ،جمهوری اسـالمی ایـران نیـز مـی توانـد بـا
الگوبرداری از کشورهای موفق از دیپلماسی ورزشی به
مانند ابزار تسهیلکنندهای برای اجـرای سیاسـتهـای
خارجی خود استفاده کنـد .همچنـین الزم اسـت نگـاه
مسئوالن و تصمیم گیران سیاسی ایران به ورزش صرفاً
به عنوان پدیده ای تفریحی و سالمتی نباشـد و در پـی
تحقق و تقویت دیپلماسـی ورزشـی و تقویـت روابـط و
تعامــل بــا دیگــران بــا توجــه بــه ظرفیــت ورزش و
رویــدادهای ورزشــی بــینالمللــی باشــند .در واقــع
برنامه محوری و شناخت دیپلماسی ورزشی پیامـد هـای
عمده ای در توسـعه جامعـه شناسـی سیاسـی ،سیاسـت
خارجی و توسعه ورزش کشور ها در ابعاد مختلف در بـر
خواهد داشت.
از میان عوامل مـؤثر و راهکارهـای پیشـنهادی ،گویـه
برنامهریزی جهت اخذ میزبانی و برگـزاری رویـدادهای
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-

ورزشــکاران نظـــامی و پــایور نیروهـــای مســـلح در
رویدادهای بینالمللی استفاده شود؛ زیرا این ورزشکاران
دارای انگیزه الزم و کافی جهت دیده شدن و موفقیـت
در رویدادهای ورزشی بوده ،همچنین موفقیت آن ها در
رویدادهای ورزشی میتواند عالوه بـر غـرور و افتخـار
ملی باعث ایجاد انگیزه در کارکنان و نیروهای نظـامی
سازمان شـده و درنهایـت جوانـان ورزشـکار جامعـه را
ترغیب به عضویت در نیروهای مسلح کند .عـالوه بـر
موارد ذکر شده ،الزم اسـت تصـمیم گیـران و مـدیران
نیروهای مسلح ،جوان گرایـی و کیفـی سـازی کـاروان
ورزشی و تیم های ورزشی را در دستور کـار خـود قـرار
داده و بــر ورزشــکاران و تــیمهــایی تمرکــز کننــد کــه
احتمال شانس مدال در آنها بیشتر است .بهعنوانمثال
میتوان به کشتی ،دو و میدانی ،تکواندو اشاره کرد.

-

-

-

منابع
 آزادی ،ملر ،مرادی آزادبخـت ،حسـن ،کوشـکی،فرزانه ،)۱۹۱7( ،بررسی نقش مربیـان در موفقیـت
ورزشکاران استان لرسـتان ،اولـین همـایش ملـی
علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران.
 آقایی ،نجف ،تـوکلی انگـوت ،سـخاوت،)۱۹۱2( ،شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت دوچرخه سواران
حرفه ای آذربایجان شرقی در مسابقات بین المللـی
و جـــادهای ایـــران (از ســـال  ۱۹12تـــا ،)۱۹۱2
پژوهشــنامه مــدیریت ورزشــی و رفتــار حرکتــی،
.۱11- ۱71 ،)۱1(۱
 اســدیزاده ،ســمیه ،عســکریان ،فریبــا،)۱۹۱7( ،عوامل مؤثر بر عملکرد کشورهای شرکت کننده در
یونیورســــیادهای تابســــتانی  ۱۱۱۱تــــا 22۱1
دانشجویان جهـان ،پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد
مدیریت ورزشی ،دانشـکده تربیـت بـدنی و علـوم
ورزشی دانشگاه تبریز.

-

-
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بهرام فرد ،هیوا ،خبیری ،محمد ،فریدونی ،مسعود،
سـیدی ،سـلیمان ،)۱۹۱1( ،تـأثیر ثبـات در تـیم و
عوامل آن با میزان موفقیت تیمی در باشگاه هـای
لیگ برتر فوتبال ایران ،نشریه مـدیریت ورزشـی،
.۱7۱- ۱12 ،)2(1
پیمان فر ،محمد حسن ،الهی ،علیرضـا ،سـجادپور،
سید محمد کاظم ،حمیدی ،مهرزاد ،)۱۹۱1( ،تبیین
دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگـوی پـارادایمی:
مطالعه ای کیفی ،نشریه مدیریت ورزشـی،)۱(۱۱ ،
.1۱- 21
ترخانی ،عزت اهلل ،فراهانی ،ابوالفضل ،قربانی ،لیال،
قاسمی ،حمید ،)۱۹۱۱( ،تبیین نقش شاخص هـای
کلیدی منجر به موفقیـت ایـران در المپیـر ریـو
براسـاس مـدل  ،SPLISSرویکردهـایی نـوین در
مدیریت ورزشی.)21(1 ،
خبیری ،محمد ،رحمانی نیا ،فرهـاد ،پوریـا ،احمـد،
( ،)۱۹12بررســی میــزان آشــنایی صــاحبنظــران
تربیت بـدنی بـا جنبـه هـای تـاریخی و اجتمـاعی
بازی های المپیر در مـورد بـازی هـای المپیـر،
فصلنامه المپیر ،سال نهـم ،شـماره ۱و ( 2پیـاپی
.۹- ۱7 ،)۱۱
خلیلی ،علی اصغر ،صفانیا ،علـی محمـد ،زارعـی،
علی ،معصومی ،حسن ،)۱۹۱۱( ،تـدوین چـارچوب
ارزیابی عملکرد سـازمان لیـگ حرفـه ای فوتبـال
ایران و رتبهبنـدی آن بـه روش ، AHPفصـلنامه
علمــی  -پژوهشــی پــژوهشهــای کــاربردی در
مدیریت ورزشی ،سال  ،۱شماره (.1۱- 77 ،)2
دخــت بــاقر ،ناصــر ،)۱۹۱2( ،بررســی عوامــل
اجتماعی  -اقتصادی مؤثر بر عملکرد تیمهای لیگ
برتر فوتبال ایـران ،پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد،
دانشکده تربیت بـدنی و علـوم ورزشـی ،دانشـگاه
تبریز.

شناسایی و اولویتبندی راهکارهای مؤثر جهت موفقیت کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران در مسابقات...

-

-

-

-

-

-

رسا خیرآبادی ،علی ،بنسبردی ،علـی ،معـینفـرد،
محمدرضــا ،)۱۹۱7( ،شناســایی و اولویــتبنــدی
عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در انتخاب افسران
آتی ورزش منطقه شمال شـرق نزاجـا ،پایـان نامـه
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه حکیم سبزواری.
زردشتیان ،شـیرین ،بخشـی چنـاری ،امـین رضـا،
محمدی جامع ،حسین ،)۱۹۱۱( ،مطالعـه تطبیقـی
اقدامات و تجارب دیپلماسی ورزشی در جمهـوری
اســالمی ایــران و کشــورهای منتخــب ،فصــلنامه
علمی مدیریت ارتباطات در رسـانه هـای ورزشـی،
.۱1- 22 ،)۹(2
زنجیرچی ،سیدمحمود ،خطیبـی عقـدا ،عبـدالنبی،
پیمان فر ،محمد حسن ،)۱۹۱7( ،ارزیـابی کـارایی
 77ساله کاروان ورزشی ج .ا .ایران در بازی هـای
المپیر با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هـا
( ،)DEAمدیریت ورزشی (حرکت) ،دوره  ،2شماره
.712- 222 ،1
ســـجادی ،ســـید نصـــراهلل ،)۱۹۱1( ،مـــدیریت
سازمانهای ورزشی ،نشر سمت ،چاپ پانزدهم.
سجادی ،سید نصراهلل ،صفری ،حمیدرضا ،سـاعت
چیــان ،وحیــد ،رســولی ،ســید مهــدی،)۱۹۱2( ،
اولویت بنـدی عوامـل مـؤثر بـر موفقیـت کـاروان
ورزشی ایران در بازی های آسیایی  22۱2گوانجـو،
پژوهش های مـدیریت ورزشـی و علـوم حرکتـی،
سال سوم ،شماره .1
شـریعتی فـیضآبــادی ،مهـدی ،)۱۹۱1( ،مطالعــه
تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خـارجی
ایران و کشورهای منتخب ،نشـریه علمـی دانـش
سیاسی.۱21- ۱71 ،)۱(۱1 ،
شریعتی فیض آبادی ،مهـدی ،گـودرزی ،محمـود،
( ،)۱۹۱7جایگـــاه دیپلماســـی ورزش در روابـــط
بین الملل جمهوری اسالمی ایران :رویکـرد کیفـی
مبتنـی بـر تحلیـل محتـوا ،نشـریه علمـی دانـش

-

-

-

-

-

-
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سیاسی.۱1- ۱22 ،)2(۱۱ ،
شفیعی ،لیال ،آقایی ،نجف ،الهی ،علیرضا،)۱۹۱2( ،
تــدوین شــاخصهــای ارزیــابی عملکــرد مربیــان
ورزشــی ایــران در مســابقات آســیایی ،جهــانی و
المپیر (مطالعه موردی رشته های وزنـه بـرداری و
بسکتبال) ،پایان نامه کارشناسـی ارشـد ،دانشـکده
تربیت بدنی و علـوم ورزشـی دانشـگاه خـوارزمی،
تهران.
عبدی ،کامبیز ،طالب پور ،مهدی ،رنجکش ،محمد
جــواد ،جبــاری نوقــابی ،هــادی ،)۱۹۱1( ،تعیــین
جایگاه صلح بین المللی در مدل دیپلماسی ورزشی،
چهارمین همایش ملـی انجمـن علمـی مـدیریت
ورزشی.
عبودی ،عبدالرضا ،زارع ،فاطمـه ،شـیبانی رادنـام،
کریم ،)۱۹۱7( ،ارزیابی عملکـرد کـاروان ورزشـی
ایران در بازی های آسیایی  22۱7اینچئون و ارائـه
راهکار جهت موفقیت در دوره اتی ،اولین همـایش
ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش.
عیدی ،حسین ،عسگری ،بهمن ،)۱۹۱۹( ،ارزیـابی
و تحلیل عملکرد ایران در بـازی هـای آسـیایی در
مقایسه با سایر رقبا ،فصـلنامه علمـی  -پژوهشـی
مطالعات مدیریت رفتار سـازمانی در ورزش،)۱(۱ ،
.2۹- 17
عیدی ،حسین ،عباسی ،همایون ،نظـری ،فرهـاد،
عیدی پور ،کامران ،سوری ،ابوذر ،)۱۹۱۹( ،ارزیابی
و تحلیل عملکرد ورزشکاران ایران در بـازی هـای
المپیــر تابســتانی ( ۱۱71لنــدن  22۱2-لنــدن)،
فصلنامه علمی  -پژوهشی پژوهش های کـاربردی
در مدیریت ورزشی.۱۱- ۱22 ،)7(2 ،
فراهانی ،ابوالفضل ،کشاورز ،لقمان ،صادقی ،علی،
( ،)۱۹۱1تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی
ایران ،فصلنامه علمـی  -پژوهشـی پـژوهش هـای
کاربردی در مدیریت ورزشی.۱22- ۱72 ،)۹(1 ،
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