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چکیده
هدف :شناسایی عوامل مؤ ر در توسعه ورزش قهرمانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با رویکرد دادهبنیاد.
روش شنا سی :تحقیق حا ضر به صورت کیفی به روش گلیزر انجام شده ا ست .جامعه آماری ،شامل ا ستادان و اع ضای
هی ت علمی مدیریت ورزش ـی ،مدیران و صــاحبنظران ورزش قهرمانی ســپاه میشــود .تعداد  10نفر از افراد جامعه کیفی ،به
صـــورت هدفمند نمونه آماری را تشـــکیل دادند .ابزار اندازهگیری پژوهش مصـــاحبه نیمه ســـاختاریافته برگرفته از مطالعات
کتابخانهای بود .پایایی مصاحبهها با روش توافق درونموضوعی  0/83به دست آمد .برای تحلیل دادهها از روش مقایسه مداوم
طی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شده است.
یافتهها :براســاس نتایج 205 ،کد در مرحله کدگذاری باز و  7محور در کدگذاری محوری به دســت آمد و در نهایت ،هفت
عامل « سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،دیدگاه ورزشی ،محیطی ،اجتماعی و توسعه فناوری» در توسعه ورزش قهرمانی سپاه مؤ ر
شناخته شد.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق میتواند برای مدیران و تصـــمیمگیران در ورزش قهرمانی ســـپاه پاســـداران ،به منظور تعیین
اولویتهای عوامل مؤ ر در توسعه ورزش قهرمانی حائز اهمیت باشد.
واژههای کلیدی :توسعه ورزش ،ورزش قهرمانی ،سپاه پاسداران.

مقدمه
پدیده تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک واقعیت
اجتماعی در ساختار جوامع مختلف ب شری وجود و
حیات داشته ،با شتاب هرچه بیشتر در حال رشد و
تکامل اســت (رضــوی .)1394 ،این مهم ،به دلیل

پذیرش و اعتقاد افکار عمومی به نقش تربیت بدنی
و ورزش و نیز شــناخت خوب اکثریت افراد جوامع
از میزان کارایی و ت یرات مث بت آن بر ت مین
سالمتی ،تقویت بنیه جسمانی ،پرورش ابعاد روحی
ـ اجتماعی ،پر کردن بخشی از اوقات فراغت به
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عنوان ب عد هم گانی و کســـب افت خارات ملی و
بینالمللی به عنوان بعد قهرمانی آن اســت .تربیت
بدنی و ورزش به عنوان یک رکن در جامعه ،با دارا
بودن زمینــههــای متنوش و حســــاس فرهنگی،
اجتماعی ،تربیتی ،اخالقی ،سیا سی ،اقت صادی و ...
میتواند نقشهای متنوش و گوناگونی را با تمســک
به ابزارهای ویژه خود ،در عرصـــه های مهم و در
بســـ یاری از مواقع ،حیثیتی که با ل یا قت ها،
شایستگیها و ارزشهای ملی و اعتقادی جامعه در
پیوند است ،ایفا کند (یزدانپناه .)1395 ،سیر تحول
ورزش در زندگی ،با بازی کردن که الزمه رشــد و
تکامل کودخ اسـت ،شـروش میشـود و سـپس به
ورز شی که رقابت در آن مطرح ا ست ،میپیوندد.
این رقابت ابتدا به صــورت غیررســمی اســت و در
تکامل خود به ورزش رقابتی ســـازمان یافته که
همان ورزش قهرمانی و حرفهای اســـت ،منتهی
میشــود .این مســیر از گذشــته تاکنون ،در زندگی
مردم ک شورها و در فرهنگهای مختلف به اشکال
متفاوتی ظهور پیدا کرده اســت .در جوامع ابتدایی،
«حرکــت و فعــالیــت» بخش الینفــک زنــدگی
مح سوب می شده ا ست .با گذ شت زمان ،م سائلی
چون پی شرفت زیربنایی برای ر شد رفتار رقابتی در
ســـطوح مختلف ایجاد شـــده که با عنوان ورزش
قهرمانی بروز یافته ا ست ( سند راهبردی.)1382 ،
ورزش قهر مانی بهعنوان یک پد یده اجت ماعی و
یکی از ن ظام های علمی و تخصـــصـــی دارای
ارزشهای فراوانی ا ست .با توجه به رابطه نزدیکی
که ورزش و تربیت بدنی با فرهنگ ،ســـیاســـت و

اقتصاد یک کشور دارد ،اگر کشور بخواهد موقعیت
خود را در عرصـــه بینالمللی به نمایش بگذارد و
جایگاه مناســب خود را حف کند ،باید از ســاختار
علمی ،تشـــکیالتی و زیربنایی مناســـبی برخوردار
باشــد (احمدی .)1393 ،در عصــر حاضــر ،ورزش
قهرمانی به پدیدهای چندبُعدی تبدیل شـــده که
توسعه آن مستلزم توجه به تمام ابعاد است .شناخت
م سائل و م شکالت ورزش قهرمانی ک شور نیازمند
نگاهی علمی و تجربی اســـت و در این مســـیر،
اســـتفاده از تجارب جهانی راه میانبری اســـت که
میتواند هزینه دســتیابی به توســعه را کاهش دهد
(هولیهــان و گرین .)2017 ،1دیویس و دیویس2
( )2011بیان داشته است که استعدادیابی در ورزش
با م سائلی همچون ندا شتن برنامۀ جامع حمایت از
ورزشـــکاران ،و تهدیداتی مانند فقدان نظام جامع
شــناســایی و پرورش اســتعدادهای ورزشــی در
تیم های پا یهای موا جه اســـت .کمی ته های ملی
المپیک کانادا ،آمریکا ،اســـترالیا ،بریتانیا ،فنالند و
ژاپن ورزش حر فهای و نخب گان را از حوزه های
کلیدی عملکرد خود دانسـته ،برنامههای ویژهای را
برای این تیم های پا یه تا به مر رســـ یدن آن ها
تدارخ دیدهاند .اما در امر توسعه ورزش قهرمانی و
تربیت قهرمانان ورزشـــی ،مدلها و رویکردهای
مختلفی وجود دارد که تو جه به آن ها میتوا ند
راهگشــای توســعه ورزش قهرمانی کشــور باشــد.
اولین گام ا سا سی در طراحی سیا ست ورزش هر
کشــوری ،تعریف و تفســیر مفهوم توســعه ورزش
ا ست .این مفهوم را همان سیا ستهای ورز شی

1. Holihan and Gerin

2. Davies and Davies
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تعریف کردهاند .بخ شی از تو سعه ورزش با مفهوم
توســـعه ورزش قهرمانی و پرورش ورزشـــکاران
قهرمان گره خورده است .موفقیت یک ورزشکار یا
یک تیــــــم ورزشـــی به مقدار قابل توجهی به
عملکرد ن ظام ورزش قهر مانی و توا نایی آن در
اســتفاده ا ربخش از منابع موجود در جهت توســعه
ورزش قهرمانی بســتگی دارد (کیم .)2016 ،گری1
( ،)2005توســـعه ورزش قهرمانی را تعامل ســـه
فرایند انتخاب و ورود ورز شکار به سی ستم ورزش
نخبه ،حف و نگهداری و نهایتاً رشـد و پیشـرفت
ورز شکار میداند .فرمر و آرنودن )1996( 2معتقدند
که تعادل یا رابطهای ابت بین موفقیت در ســطح
ورزش هم گانی و ورزش نخ به ،همیشـــه برقرار
نیســت .عالوه بر این ،چالش ســرمایهگذاری برای
رقابتهای جهانی و تولید قهرمان یا سرمایهگذاری
روی مشارکت افراد در برنامههای سالمت عمومی
یا ملی و منافع اجتماعی ـ اقتصادی آن نیز وجود
دارد .شــیلبری و دین )2001( 3مدعی هســتند که
مدل های هرمی ورزش این پیشفرضها را مطرح
میکنند که افراد به صـــورت منطقی به ســـمت
ســطوح بعدی شــرکت در ورزش حرکت میکنند،
بدون این که پیوســـتگی یا ن ظام هدفم ندی بین
رقابتهای تفریحی ،نیمهحرفهای و حرفهای ایجاد
شـــود .البته اکثر مدل های هرمی ورزش ماهیتی
انعطاوپذیر و پویا ندارند ،بلکه دارای ماهیتی ایستا
و ابت هستند .بشام )2013( 4معتقد است تجزیه و
تحلیل ســطح اقتصــادی هر کشــور در جام جهانی

راهنمای نســـبتاً قابل اعتمادی برای عملکرد آن
کشـــور در جام ج هانی (آفری قای جنوبی) فراهم
میکند .ماتر و پائولوســکی ،)2014 ( 5پژوهشــی با
عنوان «نقش مدل ها در ورزش ها؛ آیا موفقیت در
ورزشهای حرفهای ،میتواند افزایش تقاضــا برای
م شارکت ورز شی آماتور را در پی دا شته با شد؟»
انجام دادند .در این پژوهش ،عوامل مؤ ر در تقا ضا
برای مشارکت ورزشی به طور گسترده مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته ا ست .نتایج ن شان میدهد که
موفقیتهای گذشـــته در هر دو گروه مرد و زن از
تیم های ملی فوتبال آلمان ،به میزان کمی باعث
افزایش تقاضــا برای فوتبال آماتور شــده اســت.
بههر حال ،موفق یت کنونی تیم های ملی به طور
چ شمگیری تقا ضا برای فراوانی م شارکت ورز شی
بازیکنان کنونی را افزایش میدهد .در دســـترس
بودن و ارتباط الگوهای نقشــی همچنین همانندی
به این الگوها ،تعیینکننده ا صلی ا ر انگیز شی آنها
هستند .استورم و همکاران )2016( 6در تحقیقی به
دنبال پا سخ این سؤال بودند که آیا سرمایهگذاری
در ورزش حرفهای توســـط شـــهرداریها میتواند
توجیه اقت صادی دا شته و در تو سعه شهر ت یرگذار
باشــد .بدین منظور آنها ســه رشــته پرطرفدار در
دان مارخ (فوت بال ،ه ند بال و هاکی) را بررســـی
کرد ند .ن تایج نشـــان داد که ح مایت از تیم های
حرفهای نقشی در توسعه شهری ندارد .دی بوسچر

1. Garei
2. Farmer and Arnaudon
3. Shilbury, D., Deane

4. Basham
5. Mutter and Pawlowski
6. Storm and et al
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و همکاران  )2010( 1طی پژوهشــی حمایت مالی،
افزایش میزان شــرکت ورزشــکاران در رقابتهای
ملی و بینالمللی ،رشــــد پژوهش های علمی در
رشــتههای ورزشــی و حمایت و تضــمین شــغلی
قهرمانان را از مهمترین عوامل موفقیت ورزش ها
دانســتند .آنها ( )2015در بررســی ســیاســتها و
برنامههای توسعه ورزشکاران نخبه در شش کشور،
به این نتیجه رســـیدند که از میان  9عامل در نظر
گرفته شده در این پر س شنامه ( سازماندهی ساختار
ورزش ،م نابع مالی ،فراهم کردن شـــرایط برای
ورزش کردن همه افراد ،شـــناســـایی و پرورش
اســتعدادها ،حمایت از ورزشــکاران در قبل و بعد از
دوران ورزشـــی ،فراهم کردن شـــرایط تمرینی
مناســب ،توســعه و ارتقای دانش مربیان برگزاری
ر قا بت های تدار کاتی و ان جام تحقی قات علمی
منا سب) عوامل منابع مالی ،حمایت از ورز شکاران،
شــرایط تمرینی و توســعه دانش مربیان از عوامل
اصــلی در توســعه ورزشــکاران نخبه محســوب
میشوند .نتایج تحقیقات نشان میدهد که کشورها
و ملــل مختلف جهــان برای توســـعــه ورزش
رویکردهای متفاوتی دارند .این شــیوهها از آغاز بر
پایه نظری بوده یا پس از رواج میدانی ،پشـــتوانه
نظری پیدا کرده است .به هر حال ،میتوان مباحثی
نظری برای شـــیوه ها و رویکردهای مرســـوم به
منظور اعتال و توسعه ورزش ،در میان ملل مختلف
یافت .در ادامه ،گوشـــهای از برنامههای توســـعه
ورز شکاران نخبه در برخی ک شورها ارائه می شود.
برنامه توسعه ورزشکاران نخبه ژاپن بر توسعه چهار

بُعد به عنوان زیرســاختهای اصــلی معرفی شــده
است .این چهار بُعد عبارتاند از .1 :توسعه امکانات
و تجهیزات ویژه ســـطح نخب گان؛  .2ح ما یت از
ورز شکاران و تو سعه ورز شی (حمایت تماموقت از
ورز شکاران ،حمایت از شیوه زندگی و برنامههایی
برای شــغل دوم ورزشــکاران ،توســعه و تحول در
مربیگری)؛  .3توســعه ســیســتمهای شــناســایی
ورزشکاران و استعدادهای بالقوه؛  .4توسعه و ایجاد
فرصتهای رقابت برای ورزشکاران جوان .با وجود
این ،برنامه توســعه ورزشــکاران نخبه ژاپن دارای
ویژگی متمایز دیگری است که آن ،موضوش اهمیت
جمعآوری اطالعات و توســعه شــبکههای ارتباطی
است .در برنامههای توسعه ورزش سنگاپور مواردی
چون توسعه امکانات و تجهیزات ورزشکاران نخبه،
شناسایی و ظهور ورزشکاران به صورت همهجانبه،
توسعه و تحول در مربیگری ،علوم ورزشی و طب
ورزشــی و فرصــتهای رقابتی برای ورزشــکاران
نخبه به عنوان ســیاســتهای توســعهای معرفی
شــدهاند .در آلمان توســعه امکانات و تجهیزات در
ســـطوح باالی ورزشـــی ،کشـــف و ح ما یت از
استعدادها ،حمایت همهجانبه از ورزشکاران ،ترکیب
ورزش و علوم تمرینی از جم له شــــاخ های
توسعهای ورزش در سطوح باال محسوب می شوند.
شناسایی استعدادها ،توجه به مربیان ،علوم ورزشی
و طب ورزشـــی ،فرصـــتهای رقابتی ،امکانات و
تجهیزات از جمله مهمترین ابعاد تو سعه ورزش در
نیوزلند هســتند (هولیهان و گرین .)2015 ،توســعه
ورزش سپاه نیز یک فرایند سازمانی پیچیده ا ست

1. De Bosscher et al
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را تشــکیل دادند .در نتیجه ،تعداد  10نفر در بخش
کیفی به منظور انجام مصـــاحبه در این پژوهش
مشـــارکت داشـــتهاند .به منظور بررســـی پایایی
م صاحبه از روش توافق درونمو ضوعی دو کدگذار
استفاده شد .به همین منظور ،از یک دانشجو مقطع
دکتری مدیریت ورزشی درخواست شد تا به عنوان
هم کار پژوهش در بخش کد گذاری در پژوهش
حا ضر م شارکت کند .سه م صاحبه انتخاب شد.
نتایج حا صل از کدگذاری دو نفر در جدول گزارش
شده ا ست .همچنین در صد پایایی درونمو ضوعی
از فرمول ذیل محاسبه شد.

که طی زمان میتواند متغیر باشـــد و نوعی تعامل
اجتماعی با بروندادهای خاص اســـت .با این حال
پژوهش و تحقیقات نیز در چگونگی ارتقای طراحی
و توســـعه یا هر ورزش قهرمانی دیگر میتواند به
طراحی اصـــولی و علمی منتج شـــود .تاکنون در
ک شورمان بی شتر تحقیقات دربارۀ طراحی و الگوی
توســـعه ورزش صـــورت گرفته و در زمینه ورزش
قهرمانی سـپاه کاری انجام نشـده اسـت .لذا انجام
تحقیقات متعدد و اســتفاده و بهرهگیری مطلوب از
تجربیات ،نظرات و پیشنهادات ورزشکاران ،مربیان
و صــاحبنظران طراحی و الگوی توســعه ورزشــی
قهرمانی سبب خواهد شد که برنامهریزان ورز شی
نظیر ت صمیمگیران در ورزش سپاه ،وزارت ورزش،
کمیته ملی المپیک ،فدراسیون ورزشی و هی تها و
 ...بــا توجــه بــه این نظرات و اتخــاذ تــدابیر و
برنامهریزی اصـــولی ،با نگاهی آگاهانه و دقیق در
این زمینه حرکت کنند و در راه توسعه هرچه بیشتر
بعد قهرمانی ورزش در سپاه گام بردارند.

× 100

تعداد توافقات∗2
کل تعداد کدها

= درصد توافق درون موضوعی

یافتههای پژوهش
به منظور تجزیه و تحلیل م صاحبههای انجام شده
از روش گرندد تئوری استفاده شد .این روش دارای
ســه مرحله اســت که در مرحله اول ،کدگذاری باز
انجام میشـــود .در کدگذاری باز از طریق فرایند
تحلیل ،مفاهیم شــناســایی شــده ،ویژگیها و ابعاد
آنها در دادهها کشف میشوند (لی .)2001 ،1در این
مرح له ،نظر یهپرداز دادهبن یاد ،مقو له های اول یه
اطــالعــات در مــورد پــدیــده در حــال

روششناسی پژوهش
نحوه و روش پژوهش ،ک ی فی؛ رو ی کرد پژوهش،
اســـتقرایی؛ پارادایم حاکم بر پژوهش ،تفســـیری؛
و روش تجز یه و تحل یل داده ها براســـاس نظریه
دادهبنیاد و به شــیوه اســتراس کوربین بوده ،منبع
گردآوری دادهها شــامل مصــاحبه اســت .جامعه
آماری در بخش ،شامل :ا ستادان و اع ضای هی ت
علمی مدیریت ورزشــی ،مدیران و صــاحبنظران
ورزش قهرمانی سپاه پاسداران بود .تعداد  10نفر از
افراد جامعه کیفی ،به صورت هدفمند نمونه آماری

جدول  .1پایایی دادهها
عنوان
مصاحبه
مصاحبه
اول
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تعداد
کل
کدها
10

تعداد

عدم

توافقات

توافقات

6

4

پایایی
باز
آزمون
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مصاحبه
دوم
مصاحبه
سوم
جمع

12

7

5

0/83

9

5

4

0/88

31

18

13

0/83

روابـــط ایـــجـــاد شـــــود (لـــی.)2001 ،
به عبارت دیگر ،کدگذاری محوری موجب ایجاد
مقولهها و زیرمقولهها میشــود .در این مرحله تمام
کدهای باز نهایی دوباره بازبینی و با ادبیات تحقیق
مقایسه شده است (جدول .)3
استفاده از کدگذاری انتخابی
کدگذاری انتخابی عبارت اســـت از :فرایند انتخاب
دســـتهبندی اصـــلی ،مرتبط کردن نظاممند آن با
دیگر دســـ تهب ندی ها ،ت ی ید اعت بار این روابط ،و
تکمیل دستهبندیهایی که نیاز به اصالح و توسعه
بیشــتری دارند .کدگذاری انتخابی براســاس نتایج
کدگذاری باز و کدگذاری محوری ،مرحله اصـــلی
نظر یهپردازی اســـت .به این ترت یب که مقو له
محوری را به شکل نظاممند به سایر مقولهها ربط
میده ند و آن روابط را در چارچوب یک روا یت
ارائه کرده ،مقوله هایی را که به بهبود و توســـعه
بیشـــتری نیاز دارند ،اصـــالح میکنند .در تحقیق
حاضــر ،نتایج به دســتآمده به شــکل مدل ارائه
میشـود .این نظریه سـازوکارهایی را بیان میکند
که از طریق آن ها جام عه هدو تحقیق ن یاز های
تو سعه ورزش قهرمانی را شنا سایی کرده ،با توجه
به مؤلفههای به دستآمده ،در جهت کسب توسعه
ورزش قهرمانی ســـپاه پاســـداران میتوان ند گام
بردارند.

مطالعه را به وســیله بخشبندی اطالعات شــکل
میدهد (کرســـول .)2005 ،1به ع بارت دیگر ،به
منظور ا ستخراج دادهها از م صاحبههای انجام شده
در مرح له کد گذاری باز ،ب عد از پ یادهســــازی
مصاحبهها به متن ،کدگذاری باز به صورت کدگذار
مفاهیم کلیدی انجام میشـــود .با تجزیه و تحلیل
متن مصـــاحبههای موجود ،کدهای باز اولیه ایجاد
می شود .در این تحقیق ،از  10م صاحبه انجام شده
 205کد به دســت آمد و پس از خالصــهســازی
کدهای مشـــابه تعداد کدهای باز نهایی  97کد
به دست آمد (جدول .)2
در مرح له دوم ،کد گذاری محوری ان جام شـــد.
کدگذاری محوری ،فرایند ربطدهی مقولهها و پیوند
دادن مقولهها در سطح ویژگیها و ابعاد ا ست .این
کدگذاری به این دلیل محوری نامیده میشــود که
کد گذاری حول محور یک مقو له تحقق می یا بد
(لی .)2001 ،در این مرح له ،مقوله ها ،ویژگی ها و
ابعاد حا صل از کدگذاری باز تدوین شده ،سر جای
خود قرار میگیرد تــا دانش فزاینــدهای در مورد

جدول  .2کدهای باز نهایی
 تدوین برنامههای راهبردی

 توجه به ورزش بانوان

 گسترش تجهیزات و امکانات ورزشی

 تدوین قوانین حمایتی

 توجه به ورزش مدالآور

 ارائه امکانات رفاهی به مربیان
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 گرایش سیاسی مدیران

 استفاده از نظام پاداش

 ارائه امکانات رفاهی به ورزشکاران

 جهتگیری مدیران

 افزایش انگیزه ورزشکاران

 هماهنگی بین بخشهای مختلف

 تفاهمنامههای بینالمللی

 ایجاد شرایط تمرینی مناسب

 نظارت و کنترل مستمر

 تفاهمنامههای بین سازمانی

 استفاده از ورزشکاران با تحصیالت
عالی

 وجود برنــامــههــای راهبردی براســــاس
برنامههای فدراسیون جهانی

 نگرش نتیجهگرا

 ایجاد کمیتههای پژوهشی

 وجود بات مدیریت در بخشهای مختلف

 نفوذ سیاسی مدیران

 ای جاد کمی ته های ارز یابی مرب یان
تیم ملی

 بهکارگیری مدیران جوان و تحصـــ یلکرده
ورزشی

 وجود معیارهای انتخاب مدیران

 ای جاد کمی ته های ارز یابی مدیران
ورزشی

 وجود ت ناســـب بین بر نا مه ها با ا هداو
مشخ شده

 سبک مدیریتی مدیران

 استفاده از فناوریهای روز دنیا

 افزایش مشـــار کت بخش های مختلف در
زمان تدوین سیاستها

 تدوین سیاستهای ورزش

 ارتقا بخش فناوری ورزش

 استفاده از سیستم مدیریت اطالعات

 میزبانی مسابقات بینالمللی

 اســـتفاده از ســـیســـتم مدیر یت
اطالعات

 ســـا خت و تول ید یا خر ید نرمافزار های
آموزشی ـ تمرینی

 وجود برنـامـههـای بلنــدمـدت
اقتصادی

 ارتــقــای دانــش اســــتــفــاده از
فناوریهای روز دنیا

 خرید نرمافزارهای بدن سازی و د ستگاههای
بدنسازی

 وجود بر نا مه های کو تاه مدت
اقتصادی

 بهروزرسانی سیستمهای اداری

 دانش استفاده از فناوری نوین

 وجود بر نا مه های م یان مدت
اقتصادی

 اهمیت سطح عمومی ورزش

 دانش اســتفاده از نرمافزارهای آموزشــی ـ
تمرینی

 جذب تســـهیالت ح مایتی از
ارگانهای دولتی

 اهمیت حف ارزشهای اجتماعی

 دانش اســتفاده از نرمافزارها و دســتگاههای
بدنسازی

 جذب تســـهیالت ح مایتی از
ارگانهای خصوصی

 اهمیت محیط زندگی

 دورههای مربیگری با اســتفاده از اســتادان
خارجی

 جذب اسپانسرهای داخلی

 اهمیت به اخالقیات

 جذب اسپانسرهای خارجی

 توجه به سبک زندگی

 همکاری بین بخشـــی دولت و
بخش خصوصی

 بهکارگیری ســالنهایی با امکانات
استاندارد

 افزایش باشـــگاه های فعال در
سپاه

 میزان برخورداری از فضـای اداری
استاندارد

 وجود دورههای مربیگری

 م یزان توجــه بــه ت ع م یرات و
نگهداری اماکن و تجهیزات
جدول  .3مقوله محوری و کدهای باز نهایی

26

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با رویکرد دادهبنیاد

مقولههای محوری

سیاسی

اقتصادی

کدهای باز نهایی
تدوین برنامههای راهبردی
تدوین قوانین حمایتی
گرایش سیاسی مدیران
تفاهمنامههای بینالمللی

نگرش نتیجهگرا
نفوذ سیاسی مدیران
وجود معیارهای انتخاب مدیران
سبک مدیریتی مدیران در تدوین سیاست

میزبانی مسابقات بینالمللی
وجود برنامههای بلندمدت اقتصادی
جذب تسهیالت حمایتی از ارگانهای دولتی
جذب تســـهیالت ح مایتی از ار گان های
خصوصی

جذب اسپانسرهای داخلی
همکاری بین بخش دولتی و خصوصی

افزایش باشگاههای فعال در سپاه
وجود دورههای مربیگری متعدد
توجه به ورزش بانوان
اســتفاده از نظام پاداش برای افزایش انگیزه
ورزشکاران
استفاده از فناوریهای روز دنیا
ارتقای بخش فناوری ورزش قهرمانی سپاه
استفاده از سیستم مدیریت اطالعات

ایجاد شرایط تمرینی مناسب
اســتفاده از ورزشــکاران با تحص ـیالت عالی در راســتای
ورزش قهرمانی ناجا
ایجاد کمیتههای پژوهشی برای ورزش قهرمانی سپاه
ایجاد کمیتههای ارزیابی مربیان تیم ملی
ارتقای دانش استفاده از فناوریهای روز دنیا
بهروزرسانی سیستمهای اداری

اهمیت سطح عمومی ورزش قهرمانی سپاه
اهمیت حف ارزشهای اجتماعی
اهمیت محیط زندگی

اهمیت به اخالقیات در ورزش قهرمانی سپاه
توجه به سبک زندگی

عوامل محیطی

بهکارگیری سـالنهایی با امکانات اسـتاندارد
فدراسیون جهانی
میزان برخورداری از فضای اداری استاندارد
میزان توجه به تعمیرات و نگهداری اماکن و
تجهیزات

گسترش تجهیزات و امکانات ورزشی در تمام استانها
ارائه امکانات رفاهی به مربیان
ارائه امکانات رفاهی به ورزشکاران

عوامل مدیریتی

هماهنگی بین بخشهای مختلف
نظارت و کنترل مستمر
وجود برنــامــههــای راهبردی براســــاس
برنامههای فدراسیون جهانی
وجود بات مدیریت در بخشهای مختلف

بهکارگیری مدیران جوان و تحصیلکرده ورزشی
وجود تناسب بین برنامهها با اهداو مشخ شده
افزایش مشـــارکت بخش های مختلف در زمان تدوین
سیاستها

دیدگاه ورزشی

توسعه فناوری

عوامل اجتماعی

جدول  .4محورهای نهایی
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سیاسی

دیدگاه ورزشی

اقتصادی

محیطی

فناوری

مدیریتی

بکر و لوگان ( )2007معتقدند که تعیینکننده های
توســـعه ورزشـــکاران نخبه فراتر از کنترل فوری
سیاستمداران ،دولت و سازمانهاست .جانسون و
علی ( )2015نیز عواملی از قب یل :ن تایج انت خا بات
سیا سی ،تعداد شمارگان روزنامه در یک ک شور و
نیز تعداد احزاب سیا سی فعال در ک شور را از جمله
متغیرهای سیا سی مهم و شناخته شده در موفقیت
کشـــورها در رویدادهای بینالمللی از جمله فوتبال
میدانند .همچنین دی بو سچر و همکاران ()2008
عوامل ســـازماندهی ســـاختار ورزش ،منابع مالی،
فراهم کردن شرایط برای ورزش کردن همۀ افراد،
شـــ ناســـایی و پرورش اســـت عدادها ،ح مایت از
ورز شکاران در قبل و بعد از دوران ورز شی ،فراهم
کردن شــرایط تمرینی مناســب ،توســعه و ارتقای
دانش مرب یان ،برگزاری ر قا بت های تدار کاتی و
انجام تحقیقات علمی منا سب ،منابع مالی ،حمایت
از ورزشــکاران ،شــرایط تمرینی و توســعۀ دانش
مربیان را از عوامل اصــلی در توســعۀ ورزشــکاران
نخ به عنوان کردها ند .ورزش در طول ح یات خود
همواره با گروه های قدرت و دو لت های و قت و
همچنین با ســیاســتهای کلی و قوانین و مقررات
عمومی جامعه به شکلهای مختلف ارتباط دا شته
ا ست .امروزه ،ورزش به عنوان یک ابزار سیا سی
مؤ ر به دســت گروههای قدرت و ســیاســتمداران
افتاده اســت .لذا الزم اســت که فضــای قدرت و
سیا ست به طور ریشهای مورد برر سی قرار گیرد و
به عنوان پویاییهای مهم در عرصـــه فعالیتهای
ورز شی مورد توجه قرار گیرد .برخی از کار شنا سان
و متخصــصــان علوم ورزشــی معتقدند که ورزش
ارتباط مؤ ری با ســیاســت ندارد ،اما آنها به نحوی

اجتماعی

بحث و بررسی
نتایج نشــان داد که عوامل اقتصــادی میتواند بر
توســعه ورزش قهرمانی ســپاه پاســداران انقالب
ا سالمی ت یر بگذارد .ا ستورم و همکاران ()2016
سه ر شته پرطرفدار در دانمارخ (فوتبال ،هندبال و
هاکی) را برر سی کردند و ن شان دادند که حمایت
از تیمهای حرفهای ،در توسعه ورزش شهری نقش
دارد .دی بوســـچر و همکاران (« )2010حما یت
مالی ،افزایش میزان شـــر کت ورزشـــ کاران در
رقابت های ملی و بینالمللی ،رشـــد پژوهش های
علمی در رشــتههای ورزشـی و حمایت و تضــمین
شـــغلی قهرمانان» را از مهمترین عوامل موفقیت
ورزشها میدانند .تمام مدیران موظفاند که برای
انجام پروژهها و برنامههای خود ،احتیاجات مالی و
اقتصــادی آنها را برآورده کنند و به طور صــحیح و
به موقع به مصرو رسانند .در سازمانهای ورزشی
و به طور ویژه ،هی تهای ورزشـــی نیز این قاعده
وجود داشته است .پیشبرد اهداو توسعه ورزش در
ا ستان ،منوط به ت مین منابع مالی مورد نیاز ا ست.
این مهم بازاریابی ورزشــی و جذب حامیان مالی را
به عنوان یکی از روش های مهم در تعیین م نابع
اقتصادی ،شاخ کرده است.
نتایج نشــان داد که عوامل ســیاســی میتواند بر
توسعه ورزش قهرمانی سپاه پاسداران ت یر بگذارد.
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کرد.
نتایج نشـــان داد که عوامل محیطی میتواند بر
توسعه ورزش قهرمانی سپاه پاسداران ت یر بگذارد.
در ت یید این فرضــیه ،ویکر و همکاران ( )2013در
تحقیق خود به ت یر مثبت تعداد باالی مکان های
ورز شی در م شارکت نوجوانان در ورزش پی بردند.
در این میان ،کشـــورهای مختلف جهان بر روی
ورزشهایی تمرکز میکنند که بتوانند برای آنها در
مســابقات مهم ورزشــی مدال بیشــتری را کســب
کنند .برای پیشـــرفت در هر امری ،ابتدا بایســـتی
زیرساختهای آن فراهم آید که یکی از اصلیترینِ
این زیرســاختها را امکانات و تجهیزات تشــکیل
میدهد .در ارتباط با ورزش قهرمانی سپاه پاسداران
باید گفت امکانات و تجهیزاتی نظیر :ســـالنهای
مجهز ،تجهیزات شـــخصـــی و تمرینی ،وســـایل
آموزشــی و کمک آموزشــی و  ...برای توســعه این
ورزش ن یاز اســـت .عالوه بر وجود این ام کا نات،
بایســـتی به تقســـیم و توزیع این امکانات در کل
ا ستانها نیز توجه دا شت؛ زیرا ممکن ا ست بخش
اعظم این امکانات در پایتخت و مراکز اســـتانها
وجود داشــته باشــد ،اما شــهرســتانها فاقد حداقل
نیازهای این رشــته باشــند .یکی دیگر از امکانات
مورد ن یاز برای توســـ عه ورزش قهر مانی ســـ پاه
پاســـداران را مراکز و پایگاه های ورزش قهرمانی
تشــکیل میدهد .از آنجا که وجود برنامهها ،نیروی
ان سانی متخ ص و امکانات و تجهیزات ا ستاندارد
و مناســب با رســیدن به اهداو پایگاههای ورزش
قهرمانی و استفاده بهینه از پایگاهها رابطه مستقیم
دارد ،الزم اســت ابتدا وضــعیت موجود پایگاههای
ورزش قهر مانی از نظر ام کا نات و تجهیزات و

در مباحث خویش ورزش را با ســیاســت به معنایی
خاص مرتبط میدانند.
نتایج نشـــان داد که عوامل اجتماعی میتواند در
توسعه ورزش قهرمانی سپاه ت یر گذارد .الشمس و
همکاران ( )2012ت یر رســـانه های گروهی را در
ترویج و پی شرفت ورزش با هدو افزایش سالمت
جامعه مؤ ر دانســـتهاند و معتقدند که رســـانههای
گروهی قابل یت باالیی در ا ر گذاری بر افزایش
آگاهی عمومی در فرهنگ ورزش دار ند .بنابراین،
این نکته که یک ملت یا یک کشـــور به ورزش
خا صی عالقه دا شته با شند ،میتواند ت یر ب سیار
زیادی در دستیابی به موفقیت داشته باشد.
نتایج نشـــان داد که دیدگاه ورزشـــی میتواند بر
توسعه ورزش قهرمانی سپاه پاسداران ت یر بگذارد.
یکی از عواملی که میتواند در توســعه هر رشــته
ورزشی در هر کشوری مؤ ر باشد ،تعداد ورزشکاران
و افراد فعال در آن رشته ورزشی است .بدون شک،
احتمال موفقیت ورزشـکاران یک کشـور در رشـته
ورزشــی خود ،با تعداد ورزشــکاران و فعاالن در آن
رشته میتواند ارتباط مستقیمی داشته باشد؛ زیرا از
نظر آماری نیز میتوان به این نتیجه رســـید که از
دل تعداد زیادی ورزشـــکار ،احتماالً تیم بهتری را
میتوان ت شکیل داد تا اینکه بخواهیم از بین تعداد
اندکی ورزشـــکار ،اقدام به انتخاب یک تیم کنیم.
ت عداد باالی ورزشـــ کار ،به ویژه به صـــورت
ســـازمان یافته میتوا ند موجبات ایجاد و برگزاری
ر قا بت های مختلف ورزشـــی همچون ل یگ های
ک شوری و ا ستانی ،آن هم در سطوح کیفی باال را
فراهم کند؛ در حالی که در صورت عدم وجود تعداد
کافی ورزشـــکار ،نمیتوان این رقابت ها را برگزار
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را به ســـادگی میتوان در برخی فدراســـیونهای
ورزشــی کشــور مشــاهده کرد .در واقع« ،مدیریت
کارآمد و مؤ ر» را میتوان یکی از مهمترین عوامل
موفقیت سازمانهای ورزشی دانست.
نتایج نشـــان داد که توســـعه فناوری میتواند بر
توسعه ورزش قهرمانی سپاه پاسداران ت یر بگذارد.
در ت ی ید این نتی جه ،گیبلین و هم کاران ()2016
بیان میکنند که اســـتفاده از برنامههای کاربردی
تکنولوژیکی در حال حاضـــر ،در بســـ یاری از
ر شتههای ورز شی گ سترش یافته ا ست و پذیرش
این ابزار برای به د ست آوردن مزیت رقابتی ،یکی
از ویژگیهای فزاینده ورزشهای قهرمانی اســـت.
امروزه ،در دن یای ف ناوری های نوین ،تقری باً ت مام
جنبههای زندگی آدمی تحت ت یر رشــد روزافزون
فناوری قرار گرفته است .ورزش و به ویژه در سطح
قهرمانی و حرفهای نیز از این قاعده مســتثنا نبوده
و همواره دســـتخوش تغییرات فناوری قرار گرفته
اســت .بنابراین ،این نوآوریها شــیوه جمعآوری و
پردازش داده ها ،نحوه انتقال اطالعات بین مربیان
و کارکنان یا ورزشــکاران را شــکل دادهاند و ت یر
زیادی در نحوه نظارت بر ورزشکاران در محیطهای
آموزشی و رقابت روزانه داشتهاند.
به طورکلی ،منافع کالن ورزش قهرمانی ســـپاه،
موجب ترغیب ســیاســتگذاران به توســعه آن در
جهت ک سب سود بی شتر برای خود شده ا ست .از
اینرو ،ورزش قهرمانی اهمیت یافته ،کشـــورها به
دنبال گ سترش ورزش قهرمانی ه ستند .در ک شور
ما هم سازمان تربیت بدنی همه ساله برای تربیت
ورزشــکاران و قهرمانان مورد نیاز جامعه ورزشــی
کشـــور متح مل هزی نه های هنگفتی میشـــود.

دانش و اطالعات تخ ص صی مدیران پایگاهها مورد
ارز یابی قرار گیرد تا بر اســـاس این اطال عات و
شناخت حاصله با توجه به اهداو ،اصول و امکانات
مادی موجود بتوان برنامههای صــحیح و اصــولی
مورد نیاز را تدوین و اجرا کرد.
نتایج نشـــان داد که عوامل مدیریتی میتواند بر
توسعه ورزش قهرمانی سپاه پاسداران ت یر بگذارد.
دی بوسچر و دیگران ( )2006معتقدند که مدیریت
ورز شکاران نخبه ب سیار پیچیده و گ سترده ا ست و
ســـه محیط اصـــلی را دربر میگیرد .محیط دور و
پیرامون آن عوامل اجتماعی ــــ سیا سی و محیط
میانی آن سازمانهای ورزشی و محیط نزدیک آن
نیز مدیریت رویداد و مسابقه است که برای هر سه
حوزه باید برنامهریزی شـــود .صـــنعت مدیریت
ورزشـــی با توســـ عه در به کارگیری بر نا مه های
دان شگاهی در سرتا سر جهان در حال ر شد ا ست.
این اعتقاد وجود دارد که الزمۀ بهبود صـــالحیت
مدیران ورزشی ،تعریف صالحیتهاست .باید توجه
داشــت که بســیاری از فعالیتهای فدراســیونها و
هی تهای ورزشی در واقع ،به نوعی سرمایهگذاری
بلندمدت مح سوب می شود و در سالهای آتی به
نتیجه خواهد رسید .برای نمونه میتوان برنامههای
ا ستعدادیابی را در نظر گرفت .این برنامهها در ابتدا
هزی نهبر خواه ند بود ،ا ما درواقع ،یکی از بهترین
سرمایهگذاریهایی است که در هر ورزشی میتوان
انجام داد .حال آنکه در هر سازمان ورزشی ،چنانچه
تمام عوامل مســاعد برای پیشــرفت و ارتقای آن
وجود داشـــته باشـــد ،اما از مدیریت ناکارآمدی
برخوردار باشــد ،به احتمال فراوان میتوان شــاهد
عدم موفقیت آن سازمان ورز شی بود .این مو ضوش
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همچنین یکی از دال یل قوی ح ما یت از ورزش
 وزنه ســیاســی و جاذبههای تبلیغاتی آن،قهرمانی
 موفقیت بینالمللی ورز شکاران سپاه باعث.ا ست
ایجاد اعتبار و منزلت برای مردم کشــور در ســطح
 با توجه به هر کدام از، بنابراین.جهانی میشـــود
 «تدوین: مواردی از قبیل،عوامل شــناســاییشــده
،بر نا مه های راهبردی در ورزش قهر مانی ســـ پاه
،تفاهمنامههای بینالمللی در ورزش قهرمانی سپاه
جذب تســـهیالت حمایتی از ارگان های دولتی و
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وجود برنامه های راهبردی براســـاس برنامه های
 بات مدیر یت در بخش های،فدراســـیون جهانی
مختلف و به کارگیری مدیران جوان و تحصیلکرده
 به منظور تو سعه ورزش قهرمانی سپاه،»ورز شی
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