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Introduction & Purpose: coaches’verbal aggression, competitive 
anxiety, and mental stubbornness are three important factors 
influencing athletes' experiences. This study aimed to examine the 
relationship between coaches’verbal aggressiveness and competitive 
anxiety with the meditation of mental toughness among adolescent 
athletes. 
Methodology: In this cross-sectional study, One hundred and fifty-five 
girl martial arts athletes (Mage = 15.02, SD = 1.35) completed three 
questionnaires: coaches' verbal aggressiveness, competitive anxiety-2 
and mental toughness in sport during their training sessions. The data 
were analyzed by using the correlation coefficient and Bootstrap test (to 
determine the mediating role of mental toughness). 
Results: The results revealed that coaches’ verbal aggressiveness 
associated positively with competitive anxiety and negatively with 
mental toughness. The effect of coaches’ verbal aggressiveness on 
competitive anxiety was mediated by mental toughness. 
Conclusion: All findings indicate that coaches’verbal aggressiveness 
increase competitive anxiety in adolescent athletes and self-
compassion plays an important role in moderating the coaches’verbal 
aggressiveness and competitive anxiety among athletes. 
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 مجله علمی علوم حرکتی و رفتاري

 /http://www.jmbs.ir وب سایت:

 
 

 موردي مطالعه(قهرمانی ورزش  ارتقاء در ورزشی امکانات و تجهیزات ، مالی منابع بندي اولویت بررسی
   )همدان استان

  2بهرامیشهاب ، 1*کیانی محمد سعید

 ، ایراننشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه، کرمانشاهدکتري مدیریت ورزشی دادانشجوي . 1
  ایران، کرمانشاه، د اسالمی واحد کرمانشاهاستادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزا. 2

  چکیده   اطالعات مقاله       
     02/02/99 دریافت مقاله:

     15/02/99بازنگري مقاله: 
  17/03/99پذیرش مقاله:  

ی و سرسختی ذهنی سه عامل مهم اثرگذار بر رقابت اضطرابی، مرب یکالم يپرخاشگر مقدمه و هدف:
 یرقابت اضطراب بر یمرب یکالم يپرخاشگر اثر تجربیات ورزشکاران هستند. هدف این پژوهش بررسی

   بود.   یذهن یسرسختاي نقش واسطه با نوجوان ورزشکاران
 1 /35(میانگین و انحراف سنی=  کاردختر ورزشکار رزمی 155 در این مطالعه مقطعی، روش شناسی:

و سرسختی ذهنی در ورزش  2-ی، اضطراب رقابتی مرب یکالم يپرخاشگر ) سه پرسشنامهسال ±02/15
 بوت آزمون و شد لیتحل یهمبستگ بیضر از استفاده با هاداده را در طول جلسۀ تمرین تکمیل نمودند.

  .شد استفاده یذهن یسرسخت ياواسطه نقش نییتع جهت استراپ
سرسختی ذهنی ارتباط  با اضطراب رقابتی ارتباط مثبت و با یمرب کالمی پرخاشگري که داد نشان نتایج:

 یذهن یخترسس توسط ،یرقابتاضطراب  بر انیمرب یکالم يپرخاشگر تأثیرهمچنین  منفی معناداري دارد.
  .است شده واسطه

 ی به افزایشمرب یکالم ينکه پرخاشگریا به دارد اشاره پژوهش، نیا از آمده دست به جینتا نتیجه گیري :
 يپرخاشگر ادراكانجامد و سرسختی ذهنی باالتر به کاهش می نوجوان ورزشکاران در اضطراب رقابتی

   .شودی و تجربه کمتر اضطراب رقابتی منجر میمرب یکالم

  کلید واژگان 
  یعوامل مال

  ورزشیتجهیزات و امکانات 
  ورزش قهرمانی
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  مقدمه
کشورهایی که شانس واقعی موفقیت در ورزش قهرمانی را دارند 

در واقع ساختار . باید سازماندهی مناسبی در ورزش داشته باشند 
همسان و منسجم یک پیش شرط اساسی براي استفاده موثر از 

هاي ورزشی مربوط سازمان) .  2007، 1دي بوسچر( منابع است 
اي ورزشکاران خود فراهم به ورزش قهرمانی باید موقعیت هایی بر

کنند تا بتوانند تحت آن موقعیت ها در رشته تخصصی خود 
پیشرفت کرده و به باالترین سطح در رشته ورزشی خود 

امروزه ورزش به ویژه ورزش قهرمانی یک عامل اساسی و .برسند
حیاتی براي توسعه اجتماعی می باشد و به دلیل همین مزایا ، 

اجتماعی دولت ها شده است و دولت هاي ورزش بخشی از سیاست
ها به طور فزاینده اي با استفاده از برنامه هاي ورزشی ، شور و 
اشتیاق خود را جهت تحقق بخشیدن اهداف خود در بخش هاي 
مختلف سیاست گذاري از جمله توسعه اجتماعی ، کاهش جرم و 
جنایت ، احیاء شهر نشینی ، باال بردن استانداردهاي آموزشی در 

نکته . ارس و موفقیت بین المللی در ورزش نشان می دهند مد
کلیدي و اصلی این است که امروزه ورزش به عنوان یک نهاد 
فرهنگی سهم بسیار مهمی در سر زندگی ، طراوت و شادکامی افراد 

احمدي، (و همچنین شناسایی ملت ها در سطح بین المللی دارد 
نتیجه رسیدندکه دخالت هاي اخیر دولت ها به این در سال.)1390

مستقیم در فرایند توسعه ورزش قهرمانی و ایجاد تغییرات اساسی 
به عنوان مثال مدیریت ( هاي ملی ورزش هایی از سازماندر بخش

حرفه اي ، مربیگري با کیفیت باال ، برنامه هاي استعدادیابی، 
می تواند آنها را در دستیابی به اهداف کمک )تجهیزات استاندارد

ورزش قهرمانی عبارت است از ورزش رقابتی و .)2005گرین(د. کن
سازمان یافته که با توجه به قوانین و مقررات خاص براي ارتقاء 
رکوردهاي ورزشی و کسب رتبه یا مدال انجام می شود. اهداف 
ورزش قهرمانی عبارتنداز افزایش جمعیت ورزشی قهرمانی ، بهبود 

ین المللی ، افزایش تعداد کیفیت و کسب مدال در میدان هاي ب
رشته هاي ورودي به بازیهاي المپیک ، افزایش تعداد نفرات ورودي 
به بازي هاي المپیک ، حفظ و ارتقاي جایگاه تیم هاي ملی در رتبه 

)ورزش قهرمانی نیز 1389بندي ها(قاسمی، حمید و همکاران، 
 مانند هر نظام دیگري نیازمند تدوین اهداف کالن ، راهبردها و

برنامه هاي عملیاتی است تا ضمن آگاهی از مسیر حرکت بتواند از 
هر گونه دوباره کاري ، بیراهه رفتن و به هدر رفتن منابع مالی ، 
انسانی ، فیزیکی و اطالعاتی خود اجتناب ورزد.(مظفري و 

اي پیچیده ).در عصر حاضر ورزش قهرمانی به پدیده1388همکاران،
که توسعه آن مستلزم توجه به تمام و چند بعدي تبدیل شده است 

ابعاد است. شناخت مسایل و مشکالت ورزش قهرمانی کشور نیازمند 
نگاهی علمی و تجربی است و در این مسیر استفاده از تجارب جهانی 

                                                        
1. De Bosscher 
2. Green 
3. Barbara woods 
4. Kim 

تواند هزینه دستیابی به توسعه را کاهش راه میانبري است که می
عنوان هدف  موفقیت ورزشی به ).2008و باري هولیان،2دهد (گرین 

هاي قهرمانی همیشه مدنظر ورزشکاران، مربیان و اصلی ورزش
موفقیت :). 3،2009باربارا وودز( پژوهشگران عرصه ورزشی بوده است

به مقدار قابل توجهی به عملکرد  ییک ورزشکار یا یک تیم ورزش
سیستم ورزش قهرمانی و توانایی آن در استفاده اثر بخش از منابع 

 4،2007کیمموجود در جهت توسعه ورزش قهرمانی بستگی دارد (
هاي ورزشی مستلزم کسب دانش و اطالعات . کسب موفقیت)18:

- ها میعلمی در مورد عوامل موثري است که منجر به این موفقیت
بایست با استفاده بهینه از منابع که از ابعاد وند. متولیان ورزش میش

مختلف از جمله تاثیرات منابع مالی، منابع سخت افزاري و تجهیزات 
و اماکن ورزشی، مورد توجه قرار داده که با شناخت این عوامل 

توان به بسیاري از مسائل در این خصوص پاسخ داد. (دي بوسچر می
هاي ) در پژوهشی رابطه بین سیستم111: 0920و همکاران ،5

المللی بین شش کشور هاي بینورزش قهرمانی و موفقیت در رقابت
ایتالیا، انگلستان، کانادا، نروژ، بلژیک و هلند را بررسی نمودند و بیان 
کردند که عوامل منابع مالی، تسهیالت تمرینی، حمایت ورزشی و 

ر موفقیت در ورزش قهرمانی در شغلی و مربیگري از اولویت باالیی ب
) 67: 2009، 6این کشورها دارند. همچنین (بوهلک و روبینسون

عواملی مانند ساختارهاي استعدادیابی، حمایت علمی از ورزش، 
سیستم آموزش مربیان و دسترسی به تسهیالت و تجهیزات را به 

المللی ورزشکاران بیان کردند. عنوان عوامل موثر بر موفقیت بین
سسه اي در آمریکاوجود دارد که جهت استفاده قهرمانان ورزشی مو

مارك ورستجن کسی که این . و اعضاي تیم ملی ایجاد شده است
موسسه را تاسیس کرده است عنوان کرد که آن بیش از یک سالن 

این مکان فضاي مناسبی براي کسانی است که می . ورزشی است 
آن بر تغذیه ، تمرین ، خواهند درباالترین سطح ورزش کنند و در 

تقویت روحیه ، بازتوانی که باعث می شود ورزشکار در آمادگی 
ورزش ) 2008، 7آنونیموس( جسمانی و روحی باشد تمرکز گردد 

و فعالیت بدنی،به عنوان نمادي اجتماعی،باید همگام با تغییر و 
تحوالت تدریجی جامعه توسعه یابد . وجود امکانات و زیرساخت 

مناسب و توسعه یافته ، جنبه اي مهم در ارتقاي کمی  هاي ورزشی
 و فضاهاي ).اماکن1383و کیفی عملکردهاي ورزشی است (الهی، 

 هاي ورزشیبرنامه و هافعالیت اجراي بستر و خاستگاه ورزشی
 و وري اماکنبهره بر ها،آن از اصولی و صحیح مدیریت و هستند

 تأثیر رویدادهاي ورزشی و هابرنامه کیفیت و کمیت بر چنین هم
 تربیت در مشکالتی که و مسائل گذارد. بنابراین یکی ازمی مستقیم

 داشت، ايتوجه ویژه آن به باید و است مطرح کشور ورزش و بدنی
است. بررسی  وريورزشی و کمبود بهره فضاهاي و امکانات کمبود

دهد که امکانات و هاي ورزش قهرمانی نشان میوضعیت پایگاه

5. De Bosscher 
6. Bohlke and Robinson 
7. Anonymous 
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ها مناسب توسعه نیست و همچنین تجهیزات موجود در این پایگاه
آید استفاده بهینه از این امکانات به عمل نمی

یک جنبه مهم در ).1385(فراهانی،ابوالفضل؛عبدوي بافتانی،فاطمه،
ارتقاي سطح کمی و کیفی عملکردهاي ورزشی ، وجود امکانات و 

ت هاي توسعه زیر ساخت هاي ورزشی توسعه یافته است . سیاس
امکانات ورزشی بایستی مبتنی بر تجربیات قبلی ، شناسایی و پیش 
بینی نیازهاي آتی باشد . به عبارت دیگر ، در توسعه امکانات ورزشی 
بایستی به نکاتی مانند وضعیت فعلی و آتی تسهیالت ورزشی توجه 
کرد و راه دستیابی به وضعیت مطلوب را مد نظر داشت .( 

بیان کردند در ) 19: 2008،و همکاران  2گاالردو )1،1996بوچارد
مورد تجهیزات ورزشی عوامل در دسترس بودن، راحت بودن، 

همچنین جدید بودن  .نظر قرار گیردبهداشتی بودن و ایمنی باید مد
 کهطوريتسهیالت و تجهیزات ورزشی باید مورد توجه قرار بگیرد به

رسیدند که تجهیزات و به این نتیجه )  2005،و همکاران 3(چاد 
شود و از امکانات جدید و مدرن باعث افزایش تعداد تماشاگران می

جا که حضور تماشاگران از عوامل توسعه ورزش قهرمانی است آن
در نتیجه جدید بودن تجهیزات و تسهیالت از اهمیت باالیی 

همچنین بیان شده که کشورهایی که سرمایه  برخوردار است.
ورزش قهرمانی دارند در مسابقات المپیک نیز گذاري وسیعی در 

  ).121: 2009(دي بوسچر و همکاران ، ترندموفق
ها در سراسر با توجه به تدوین آمایش ورزش قهرمانی استان

کشور توسط وزارت ورزش و برنامه ریزي که با رویکرد علمی به 
ورزش قهرمانی در استان تکیه دارد و با برنامه ریزي مناسب و 

و مطالعه بیشتر منابع که اولویت بندي مناسبی بر روي آن  شناخت
در کشور صورت نپذیرفته و با ارائه راهکارهاي مناسب و با استفاده 

اندازهاي ورزش قهرمانی تعیین می گردد. از نظر متخصصین، چشم
بندي دقیقی از منابع مالی، تجهیزات و امکانات با این وجود اولویت

عمل نیامده است. لذا تحقیق حاضر در نظر  ها بهورزشی در استان
دارد با استفاده از نظرات ورزشکاران، مربیان، روساي ادارات ورزش 
و متخصصین امر به عنوان هسته اصلی ورزش قهرمانی به این 
سواالت پاسخ دهد که عواملی از قبیل منابع مالی، تجهیزات و 

مانی استان امکانات ورزشی با چه اولویتی در ارتقاء ورزش قهر
  همدان موثر است.

  شناسیروش 
هاي ورزشی جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه روئساي هیئت

ها، کارشناسان استان، روئساي ادارات ورزش و جوانان شهرستان

 باشند.ورزش، ورزشکاران عضو تیم ملی و مربیان استان همدان می
گیري نمونهگیري از نوع هدفمند و در دسترس که با روش نمونه

به عمل آمد. بر اساس آمار گرفته شده از اداره کل ورزش و جوانان 
نفر بود که پرسشنامه 46هاي ورزشی تعداد روئساي هیئت

عدد بوده و تعدا  روئساي ادارات ورزش و جوانان  36بازگشتی 
عدد بود  9نفر که پرسشنامه برگشتی  9شهرستانهاي استان 

نفر بود که پرسشنامه برگشتی 36لی وتعداد ورزشکاران عضو تیم م
نفر بودند که پرسشنامه 25عدد و همچنین مربیان فعال  31

عدد بود.پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي  24برگشتی 
آوري اطالعات باشد. براي جمعو از نظر روش، توصیفی تحلیلی می

اي و میدانی استفاده شده است..براي  تعیین از روش کتابخانه
پایایی پرسشنامه مذکور از روش آلفاي کرونباخ استفاده گردیده 

محاسبه شده است و با استفاده از 93/0که ضریب اعتمادد برابر 
تحلیل عاملی مشخص شده بود که پرسشنامه شاخص هاي مورد 
نظر را اندازه گیري می کند.در پژوهش حاضر جهت گردآوري 

آوري نین  براي جمعها از روش میدانی استفاده شد و همچداده
سوالی استفاده شد که  24اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته 

ها روایی صوري و محتواي پرسشنامه با توزیع ابتدایی پرسشنامه
بدنی و اعمال نظرات نفر از متخصصین رشته تربیت 15بین تعداد 

اصالحی مورد تایید قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی پایایی 
پرسشنامه بین جامعه آماري توزیع  30ابتدا تعداد پرسشنامه 

ها پایایی کل پرسشنامه آوري پرسشنامهگردید که پس از جمع
محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی 91%

براي نظم و ترتیب دادن به داده ها و بدست آوردن شاخص هاي 
ور بررسی روایی مرکزي و پراکندگی استفاده شد. همچنین به منظ

   KMOسازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. مقدار
به دست آمده است که نشان دهنده ي مناسب بودن  81/0برابر با 

تکنیک تحلیل عاملی در تحلیل داده ها است هم چنین هر گاه 
باشد نشان دهنده کفایت حجم نمونه  60/0بیش از  KMOمقدار 

،     4) و بریس، کمپ و سنلگار1386ي، براي تحلیل است( مولو
 ) به عالوه، مقدار مشخصه آزمون کرویت بارتلت در سطح1384(

0001/0 P < معنادار و نشان دهنده مناسب بودن همبستگی
سواالت پرسش نامه براي اجراي تحلیل عاملی می باشد. و در 
بخش آمار استنباطی براي اندازه گیري  پایایی پرسشنامه از آزمون 

-آلفاي کرونباخ استفاده شد.در ضمن از آزمون کلموگروف
 .اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها استفاده گردید

  . میزان ضریب آلفاي کرونباخ مربوط به عوامل پرسشنامه1جدول 
  پایایی  عوامل

  94/0  امکانات و اماکن ورزشیعوامل تجهیزات، 
  93/0  عوامل مالی

  
                                                        

1. Bochard 
2. Galardo et al  

3. Chad et al 
4. Brace, Camp & Snelgar        
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  یافته ها
  ) گزارش شده است.1مربوط به نمونه پژوهش در (جدول  داده هاي پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آماره توصیفی 

  آماره توصیفی جامعه پژوهش .2 جدول
  درصد فراوانی  فراوانی  سطح  متغیر

  31  36  مدیران هیئت ها  گروه هاي شرکت کننده
  8/7  9  مدیران اداره ورزش و جوانان

  7/26  31  ورزشکاران
  7/20  24  مربیان

  8/13  16  کارشناسان
  9/25  30  30-20  دامنه سن شرکت کننده ها

30-40  40  5/34  
40-50  36  31  

<50 10  6/8  
  8/19  23  دیپلم و زیر دیپلم  تحصیالتمیزان 

  19  22  فوق دیپلم
  8/44  52  لیسانس

  9/12  15  فوق لیسانس
  4/3  4  دکترا

  
، عوامل مالی ، تجهیزات و امکاناتبندي نتایج حاصل از اولویت

تجهیزات، امکانات و اماکن آزمون فریدمن نشان داد که عوامل 
، عوامل منابع مالی با میانگین رتبه 12/3ورزشی با میانگین رتبه 

).3باشند(جدولبه ترتیب داراي بیشترین اولویت می 20/2

  نتیجه آزمون فریدمن به منظور اولویت بندي عوامل موثر بر ارتقاء ورزش قهرمانی .3 جدول
  میانگین رتبه ها میانگین  عوامل موثر بر ارتقاء ورزش قهرمانی 

  12/3 10/4 ورزشی اماکن و امکانات عوامل تجهیزات،
  20/2 78/3 مالی عوامل منابع

116 n:  41/44
 
:

 2χ    1 df: 000/0 sig:  
  

بندي آزمون فریدمن نشان داد که از عوامل نتایج رتبه
توسعه تعداد اماکن «تجهیزات، امکانات و اماکن ورزشی عامل 

، 76/6با میانگین رتبه » هاي ورزشی مربوطهتخصصی در رشته
 امکانات و تجهیزات اماکن، جغرافیایی توزیع میزان«عامل

 و اماکن سازي استاندارد«، عامل89/5با میانگین رتبه » ورزشی

با » المللی بین استانداردهاي بر تاکید با ورزشی فضاهاي
 براي تمرینی هاي کمپ ایجاد«و عامل  74/5میانگین رتبه 

با میانگین رتبه » استان سطح در مستعد نوجوانان و نونهاالن
به ترتیب داراي بیشترین اولویت در ارتقاء ورزش قهرمانی  69/5

  ). 4می باشند(جدول

  نتیجه آزمون فریدمن به منظور اولویت بندي عوامل تجهیزات و امکانات .4 جدول
  میانگین رتبه ها میانگین  عوامل تجهیزات، امکانات و اماکن 

  76/6 41/4 هاي ورزشی مربوطهتوسعه تعداد اماکن تخصصی در رشته
  89/5 22/4 ورزشی امکانات و تجهیزات اماکن، جغرافیایی توزیع میزان

  74/5 19/4 المللی بین استانداردهاي بر تاکید با ورزشی فضاهاي و اماکن سازي استاندارد
  69/5 16/4 استان سطح در مستعد نوجوانان و نونهاالن براي تمرینی هاي کمپ ایجاد

116 n: 86/68
 

:
 2χ    9 df: 000/0 sig:  

             
داد که از عوامل مالی عامل  بندي آزمون فریدمن نشاننتایج رتبه

با » نظام تقسیم عادالنه منابع مالی مابین رشته هاي مختلف ورزشی « 
هاي ورزشی در جذب منابع توانایی هیئت« ، عامل74/9میانگین رتبه 

- تقویت سرمایه گذاري روي ورزش«، عامل56/9با میانگین رتبه » مالی 
یزان رضایت مربیان از و عامل م 92/8با میانگین رتبه » هاي انفرادي

به ترتیب داراي بیشترین اولویت در ارتقاء  66/8دستمزد با میانگین رتبه 
).                                        5ورزش قهرمانی می باشند (جدول
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  نتیجه آزمون فریدمن به منظور اولویت بندي عوامل مالی .5 جدول
  میانگین رتبه ها میانگین  عوامل مالی 

  74/9 33/4 نظام تقسیم عادالنه منابع مالی مابین رشته هاي مختلف ورزشی
  56/9 27/4 توانایی هیئتهاي ورزشی در جذب منابع مالی

  92/8 16/4 هاي انفراديتقویت سرمایه گذاري روي ورزش
  66/8 12/4 میزان رضایت مربیان از دستمزد

116 n: 77/245
 
:

 2χ    13 df: 000/0 sig:  
  

 بحث و نتیجه گیري
بندي منابع مالی ، تجهیزات و این تحقیق اولویت هدف کلی از انجام

امکانات ورزشی در ارتقاء ورزش قهرمانی استان همدان بود. در این 
راستا و با توجه به اهداف پژوهش عوامل تجهیزات، امکانات و اماکن 

هاي ورزشی، ورزشی و عوامل مالی از دیدگاه مدیران هیئت
ن، مربیان و کارشناسان ورزش ورزشکارن، مدیران اداره ورزش و جوانا

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از مورد بررسی قرار گرفتند. 
توسعه تعداد اماکن «عوامل تجهیزات، امکانات و اماکن ورزشی عامل 

 توزیع میزان«، عامل» هاي ورزشی مربوطهتخصصی در رشته
 استاندارد«، عامل» ورزشی امکانات و تجهیزات اماکن، جغرافیایی

» المللی بین استانداردهاي بر تاکید با ورزشی فضاهاي و اماکن سازي
 مستعد نوجوانان و نونهاالن براي تمرینی هاي کمپ ایجاد«و عامل 

به ترتیب داراي بیشترین اولویت در ارتقاء ورزش » استان سطح در
)،دي 2008( 1هاي کالینزکه این یافته با پژوهش قهرمانی می باشند.
)، تندنویس 2009)، بوهلک و روبینسون (2009بوسچر و همکاران (

  باشند .) در یک راستا می1390) و احمدي (1386و قاسمی (
هاي پژوهش حاضر نشان داد همچنین نتایج حاصل از بررسی داده

 مابین مالی منابع عادالنه تقسیم نظام«  عامل مالی بین عوامل که از
 در ورزشی هايهیئت توانایی «عامل ،»ورزشی مختلف هاي رشته
 ورزشهاي روي گذاري سرمایه تقویت«عامل و» مالی منابع جذب

این یافته . باشند می اولویت باالترین داراي ترتیب به» انفرادي
)، کالینز 2000هاي هوگان و نورتون (پژوهش با نتایج پژوهش

)، 2010فادال ()، لوئیز و 2009)، دي بوسچر و همکاران (2008(
) در یک راستا قرار 1390) و احمدي (1388)، خواجه (1381علوي (

باشد. منابع منابع مالی از عوامل ضروري براي توسعه ورزش می دارد.
هایی باشند. ملتهاي ورزشی به عنوان درونداد میمالی براي برنامه

 هايکنند موقعیتگذاري میکه بیشتر بر ورزش (قهرمانی) سرمایه
ال به کنند تا تحت شرایط ایدهبیشتري را براي ورزشکاران فراهم می

ها نشان داده است که نقش دولت در تمرین بپردازند. نتایج پژوهش
باشد فراهم کردن منابع مالی براي ورزش قهرمانی بسیار حیاتی می

هاي مالی راه ها با فراهم کردن حمایتها و استانها، ایالتو دولت
 2سازند. هوگان و نورتونرزش قهرمانی را هموار میموفقیت و

) در پژوهشی یک ارتباط خطی بین مقدار پول هزینه شده 2000(
                                                        

1. Collins 
2. Hogan & Norton 
3. Oakley & Green 

هاي کسب شده با تقریبًا براي توسعه ورزش قهرمانی و تعداد مدال
میلیون دالر در ازاي هر مدال به دست آوردند. پس در نتیجه  37

متناسب با رشد جمعیت گذاري دولت در بخش ورزش میزان سرمایه
جامعه و متقاضیان ورزش نیست و خصوصی سازي در ورزش موجب 
اصالح ساختار ورزش کشور و همراه با افزایش کارایی و توسعه خواهد 

) بیان کردند دنیاي ورزش 2000(3بود. از سوي دیگر اوکلی و گرین
ها اي که دولتالمللی بر حسب تجارت، افزایش جمعیت و بودجهبین

کنند، در حال تغییر است. نکته المللی هزینه میاي موفقیت بینبر
گذاري وسیعی در قابل توجه این است که کشورهایی که سرمایه

ورزش قهرمانی دارند کشورهایی هستند که در مسابقات المپیک نیز 
ترند اما با این حال باید در نظر داشت این افزایش سرمایه گذاري موفق

س موفقیت را بیشتر کند و به منزله تضمین موفقیت تواند شانتنها می
  نخواهد بود. 

ها نشان داد که عوامل و همچنین نتایج حاصل از بررسی داده
در ارتقاء ورزش قهرمانی داراي » تجهیزات امکانات و اماکن ورزشی«

هاي باالترین اولویت یا بیشترین تاثیر می باشد که این یافته با پژوهش
)، دي بوسچر و همکاران 2005اد و همکاران ()، چ2004گرین (

)، 1388)، مظفري و همکاران (2009)، بوهلک و روبینسون (2009(
باشد. ) در یک راستا می1390) و احمدي (1388خواجه (

احتماال یکی از عوامل همخوانی استفاده از جامعه آماري  یکسان 
)، 1390باشد به عنوان نمونه در پژوهش احمدي ( کنندگانشرکت

کاران به مانند پژوهش حاضر از مربیان، مدیران ورزشی و ورزش
که وجود امکانات و عنوان نمونه آماري استفاده شده بود. از آنجایی

اي مهم در ارتقاي هاي ورزشی مناسب و توسعه یافته، جنبهزیرساخت
 هايکمی و کیفی عملکردهاي ورزشی است. نتایج این پژوهش از یافته

که تسهیالت ویژه با اولویت دسترسی  2009، 4دي بوسچر و همکاران
براي ورزشکاران قهرمانی را از ارکان موفقیت ورزش قهرمانی اظهار 

بیان کرد تسهیالت که ) 2009(5داشتند و همچنین سوتریادو 
تواند به مقدار زیادي بر تمرینی با کیفیت باال و محل رقابت می

بگذارد و به آمادگی آنها براي عملکرد بهتر  موفقیت ورزشکاران تاثیر
و موفقیت آمیز در باالترین سطح رقابت مثل رقابت هاي جهانی و 

  .بازي هاي المپیک کمک کند، حمایت کرد

4. De Bosscher at al 
1. Sotiriadou 
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شود مدیران در نهایت با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می
ها بیشترین توجه را به توسعه و ورزشی استان ها در سیاست گذاري

امکانات و فضاهاي ورزش معطوف کنند و به احداث مراکز بهبود 
 تسهیالت و ورزش قهرمانی اقدام نمایند و در این مراکز تجهیزات

 استفاده قهرمانی را مهیا کنند، اولویت ورزش استاندارد و ویژه
اماکن را مورد نظر  به آسان ورزشکاران را لحاظ نمایند و دسترسی

مرینی، مربیان و ورزشکاران حمایت قرار دهند. همچنین از مراکز ت
  مالی به عمل آورند.
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