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  چكيده
 جامعة. نظران بودها و راهكارهاي پيشرفت ورزش قهرماني جودوي كشور از ديدگاه صاحببررسي اولويت پژوهش، اين از هدف

ها و مديران ارشد ي هيأتمربيان و رؤسا ملي، نظران اين رشته شامل ورزشكاران بزرگسال تيم كلية صاحب پژوهش آماري

 اي براساس مباني نظري پژوهش بودگيري پرسشنامهاندازه ابزار. بود نفر 40نمونة آماري در دسترس برابر با  و )نفر 60(فدراسيون 

براي . تأييد شد) 94/0(كه روايي آن با استفاده از نظرهاي كارشناسان و پايايي آن نيز از طريق ضريب آلفاي كرونباخ 

داد كه كنترل و نظارت بر  پژوهش نشان هاييافته. عاملي استفاده شد تحليل و آزمون آمار توصيفي ها ازداده آماري وتحليل هتجزي

، بيشترين اهميت و 90/0ريزي مدون تقويم ورزشي فدراسيون و برگزاري اردوهاي بلندمدت با بار عاملي هاي مربيان، برنامهفعاليت

نظران در راستاي راهكارهاي نام و ثبات مديريت در فدراسيون، كمترين اهميت را از ديدگاه صاحباحبالگوبرداري از كشورهاي ص

تر دهي دقيقتوان مديران را به جهتدرنهايت، با شناسايي اين راهكارها مي. پيشرفت ورزش قهرماني جودو به خود اختصاص دادند

  .رفت اين مهم كمك كردها و اهداف فدراسيون در راستاي توسعه و پيشبرنامه

  
 هاي كليدي واژه

  . ايران، توسعه، جودو، راهبرد، ورزش قهرماني 
                                                           

                                                                        Email:e.alidoust@ut.ac.ir  021 -82088886 :تلفن : نويسندة مسئول  . 11
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   مقدمه
با افزايش چشمگير نقش ورزش در توسعة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي كشورها، پيشرفت در 

). 2(يل شده است ريزان در كشورهاي مختلف دنيا تبدهاي راهبردي برنامهزمينة ورزش به يكي از اولويت
شود و مقولة ورزش قهرماني نيز از اين موضوع مستثنا ريزي، اساس توسعة هر سيستمي محسوب مي برنامه
انداز مشخص دست يابد كه اهداف بلندمدت براي آن تدوين  تواند به چشمورزش قهرماني در صورتي مي. نيست

  ).9(هاي عملياتي تبديل شوند شده و به برنامه
المللي و افتخارآفريني در ورزش است ريزان ورزشي، فتح سكوهاي بينارد مهم و مورد توجه برنامهيكي از مو

عنوان بازوهاي  هاي ورزشي، بهفدراسيون. توانند به آن نايل شوندهاي ملي ميگذاري روي تيمكه از راه سرمايه
هاي ورزشي قهرماني، متولي رشته اجرايي تشكيالت ورزش كشورها، با اهداف تعميم و گسترش ورزش همگاني و

آن رشتة ورزشي را بر عهده  گذاري و تعيين خط مشيمربوط به خود هستند و در اين راستا وظيفة سياست
  ). 3(دارند 

- المللي كه در كانون توجه بسياري از كشورها قرار دارد، ميكسب عنوان در رويدادهاي ورزشي بزرگ و بين

رو بسياري از كشورها در  گي، اجتماعي يك جامعه را تحت تأثير قرار دهد، ازاينتواند شرايط اقتصادي، فرهن
ريزي، ورزشكاراني را آماده و روانة مسابقات كنند كه موفقيت آنها را در رويدادهاي بزرگ تضمين تالشند با برنامه

  ). 12(كند 
ويژه جوانان ايجاد  افراد جامعه بههاي مناسبي براي ورزش كردن در تواند انگيزهيكي از ابعاد ورزش كه مي

تواند متضمن ارائة روند صحيح حركت در راستاي ارتقاي سطح ورزش قهرماني مي. كند، ورزش قهرماني است
. باشدپيش روي آن ورزش  هاي راهكارها براي پيشرفت آن ورزش و همچنين شناسايي مشكالت و ضعف

اي موجب رشد و طور فزاينده هاي المپيك در عرصة ورزش، بهزيويژه موفقيت در باالمللي و بههاي بينپيروزي
المللي هويت و اين برتري و موفقيت ورزشكاران نخبه در عرصة بين. توسعه در بسياري از كشورها شده است

گذاري مالي  ها تمايل بيشتري دارند با سرمايهبر همين اساس دولت). 14(دهد اي به آن كشور ميشخصيت ويژه
ها المللي فراهم كنند كه اين مسئله به بسط و توسعة سازمانموفقيت ورزشكاران نخبة خود را در عرصة بين زياد،

  ). 11(هاي مرتبط با پرورش و توسعة ورزشكاران نخبه در بعد ورزش قهرماني منجر شده است و سيستم
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رمان در ميادين بزرگ پوشان جودوي كشوهاي مليها و ناكاميهاي اخير شاهد برخي موفقيتدر سال
هاي زيادي را در بين مسئوالن ورزش ايجاد ايم كه حساسيتالمللي از جمله مسابقات جهاني و المپيك بوده بين

- رسد كه انتظارات مردم و مسئوالن ورزشي و غيرورزشي فزوني يافته و خواستار موفقيتنظر مي به. كرده است

 بنابراين، هر زمان نتيجة. هستند) آسيايي، جهاني و المپيك(ي الملل هاي بيشتر جودوكاران در ميادين بين
دهد، بالفاصله مربي و سرپرست تعويض شده و با شود و شكستي در مسابقات رخ ميمطلوب حاصل نمي

گذاري،  ولي آيا در مقابل اين انتظارات و توقعات، سرمايه). 7(شود اي برخورد نميطور اساسي و ريشه مشكالت به
رو،  منظور رشد و تعالي ورزش قهرماني انجام گرفته است؟ ازاين ريزي كالن و فراهم كردن زمينة مناسب بهبرنامه
هاي پژوهشي، حركتي اساسي است و ارائة راهكارها به شيوة علمي و هاي علمي و فرهنگي با پشتوانة طرحفعاليت

  . ازهاي واقعي داشته باشداي در جهت انطباق دستاوردها با نيتواند نقش ارزندهبنيادي مي
براي تدوين برنامه و موفقيت فدراسيون جودو بايد فهرستي از امكانات و منابع موجود شناسايي و ميزان 

گرفته در زمينة بررسي علل ناكامي و  تحقيقات و مطالعات بسيار صورت. تأثيرگذاري هريك را مشخص كرد
ترين عوامل پيشرفت در  بندي مهمتواند به اولويتمي هاي مختلف ورزشي،هاي ورزشكاران در رشتهموفقيت

 .ورزش قهرماني جودو كشور كمك شاياني كند

كه  داند حياتي ميهفت عامل اساسي و عمده را در موفقيت يك تيم يا سازمان ورزشي ) 2000( 1گيلبرتسون
 2اوكلي و گرين). 13( و مهارت، انگيزش افراد گروه، امكانات مالي، اهداف، خالقيت، ساختار يرهبر: عبارتند از

بر رونق اقتصادي،  المللي عالوه هاي ورزشي در عرصة جهاني و بينبه اين نتيجه رسيدند كه موفقيت) 2001(
هاي زيادي براي دستيابي به راهكارها و پرورش به همين منظور تالش. موجب سربلندي هر كشور شودتواند  مي

  ).16(هاي المپيك موفق شود كشور بتواند در بازي گيرد تا يكاستعدادهاي نخبه صورت مي
هاي آموزش و پرورش ورزشكاران نخبه در ها و برنامه، در بررسي سياست)2009(همكاران و  3دي بوسچر

سازماندهي ساختار (شده در اين پرسشنامه  عامل در نظر گرفته 9شش كشور، به اين نتيجه رسيدند كه از ميان 
اهم كردن شرايط براي ورزش كردن همة افراد، شناسايي و پرورش استعدادها، حمايت از ورزش، منابع مالي، فر

ورزشكاران در قبل و بعد از دوران ورزشي، فراهم كردن شرايط تمريني مناسب، توسعه و ارتقاي دانش مربيان، 
                                                           

1. Gillbertson 
2. Oakley, B. & Green, M. 
3- De Bosscher, V. 
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كاران، شرايط تمريني ، منابع مالي، حمايت از ورزش)هاي تداركاتي و انجام تحقيقات علمي مناسببرگزاري رقابت
  ).12(و توسعة دانش مربيان از عوامل اصلي در توسعة ورزشكاران نخبه است 

پرورش و توسعة ورزشكاران نخبه يكي از موضوعات مهم در تحقيقات دانشمندان علوم ورزشي است كه در 
هادوي و ظريفي ). 8، 12(شود اين تحقيقات بر عوامل تأثيرگذار بر موفقيت و عملكرد ورزشكاران نخبه تأكيد مي

نفر  38، در طراحي الگوي مناسب براي استعداديابي و پيشرفت ورزشكاران ايراني، با استفاده از نظرهاي )2009(
اين عوامل عبارت . از مربيان متخصص و باتجربه شش عامل مؤثر در پيشرفت ورزشكاران را شناسايي كردند

، در )2009(اميني ). 15(شناختي، اجتماعي و فرهنگي  رسنجي، روانعوامل حركتي، فيزيولوژيكي، پيك: بودند از
بيست ورزشكار جودو را كه ) ويژگي 7(و فيزيولوژيكي ) ويژگي 28(هاي پيكرسنجي پژوهش ديگري، ويژگي

سابقة كسب مدال در مسابقات قهرماني جهان داشتند، بررسي كرد و تأثير آن را بر استعداديابي و پيشرفت 
  ).  10(جودو نشان داد ورزشكاران 

هاي ورزش قهرماني براي پرورش ترين عامل در ورزش قهرماني است، همة فعاليتاز آنجا كه ورزشكار، اصلي
سازمان مرتبط با  35در پژوهشي روي ) 2009(و شيلبوري  1ساتيرادو. و پشتيباني و دستيابي به مدال است

نخبه، عنوان كردند كه اهميت نقش اقتصادي، عوامل  ورزش در استراليا در مورد چگونگي پرورش ورزشكار
آنها همچنين طي . تواند در تربيت ورزشكاران نخبه مؤثر باشدهاي علمي ميو روش) در سطح كالن(فرهنگي 
مند و بااستعداد، در چهار سال قبل و بعد از المپيك سيدني به اين نتيجه رسيدند كه كشف افراد عالقه اي مطالعه

- هاي مالي و كسب منزلت اجتماعي، از راههاي بلندمدت براي دستيابي به موفقيت، جذب كمكردتدوين راهب

  ).17(هاي جذب افراد به ورزش و در نهايت تربيت ورزشكاران نخبه است 

، در زمينة توسعة ورزش )1384(گرفته در بعد ورزش قهرماني در داخل كشور، قاسمي  در تحقيقات صورت
 فعاليت بر نظارت و كنترل مربيان، فني و علمي دانش سطح رتقايبه اين نتيجه رسيد كه ا قهرماني ژيمناستيك

 و ژيمناستيك مختص هايسالن و تأسيسات افزايش تخصصي، و علمي روش به نوآموزان استعداديابي مربيان،
 ورزش رمانيقه بعد پيشرفت در عوامل ترين مهم ،آموزشي كمك و تخصصي امكانات به هاسالن كامل تجهيز

در پژوهشي ديگر، در زمينة توسعة ورزش ) 1386(پور همچنين، محمد تقي). 7(است  كشور كژيمناستي
آمادگي رواني تكواندوكاران عضو تيم ملي زنان كشور براي  قهرماني تكواندو زنان كشور به اين نتيجه رسيد كه

                                                           
1. Sotiriadou, K. & Shilbury, D 
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هاي زشكاران تيم ملي، حضور بيشتر در رقابتها، استفاده از مربي بدنساز براي ورحضور در اردوها و رقابت
ترين عوامل  مرزي، استفاده از مربي خارجي و ارتقاي سطح دانش علمي و فني مربيان، از جمله مهم برون

هاي ، در پژوهشي علل ناكامي تيم)1379(همچنين سجادي  ).8(شود پيشرفت اين رشتة ورزشي محسوب مي
نتايج حاكي . را بررسي كرد) 1978 -1998(سال  20هرماني جوانان آسيا طي فوتبال جوانان ايران در مسابقات ق

گيري از مشاوران از آن بود كه برگزاري اردوهاي ناكافي و به روش سنتي، عدم امنيت شغلي مربيان، عدم بهره
جود ريزي، سازماندهي و تدارك فدراسيون فوتبال و وعلمي و كادر پزشكي در كنار تيم، اشكال در برنامه

ترين علل ركود و عدم نيز مهم) 1374(اكبري آرمند ). 4(اند ترين عوامل ناكامي بوده مشكالت فني، از مهم
پيشرفت در رشتة تنيس را كمبود بودجه، امكانات و تأسيسات رشتة تنيس و همچنين كافي نبودن منابع انساني 

  ). 1(متخصص عنوان كرده است 
رسد نظر مي اي، بهرغم چنين قدمت و پيشينهعلي ده، وليتأسيس ش 1354 فدراسيون جودوي ايران در سال

ها با اينكه جايگاه واقعي خود را در كشور پيدا كرده و نتايج نسبتاً مشكالتي وجود داشته و دارد كه طي اين سال
المپيك قابل قبولي از شركت در مسابقات سطوح باالي قهرماني آسيا كسب كرده است، ولي در سطوح جهاني و 

 . نتوانسته است انتظارات را برآورده كند

گرفته در بعد توسعة ورزش قهرماني، يكي از داليل  هاي انجامشده و نتايج پژوهش با توجه به مطالب عنوان
افت و عدم پيشرفت در رشتة ورزشي جودو در بعد ورزش قهرماني در چند سال اخير، عدم بررسي و مطالعة 

موجود در اين رشته توسط مسئوالن مربوط است و در مسابقات و رويدادهاي بزرگ،  هايها و قوتدقيق ضعف
هاي تيم ملي همراه بوده است، بسيار احساسي و غيرمعقوالنه ها يا ناكاميآمده كه با پيروزي دست سواي نتيجة به

هاي مختلف نظران رشته و صاحب بنابراين، در ساختار تشكيالتي ورزش ايران، رئيس فدراسيون. كنندبرخورد مي
رو،  ازاين). 5(عنوان مديران عالي و متخصصان آن رشته نقش اساسي در روند پيشرفت آن رشته دارند  ورزشي به

صورت علمي انجام گيرد، نتيجة  هر اندازه استفاده از نظرها و تجربيات و پيشنهادهاي اين افراد همراه با مطالعه به
-ها، برنامهابراين، با توجه به حساسيت و اهميت ورزش قهرماني در فدراسيونبن. دنبال خواهد داشت بهتري به

هاي ريزي براي اين بعد بسيار حائز اهميت است و فدراسيون جودو بايد نظارت دقيقي بر اجراي برنامه
سوي وضعيت مطلوب ممكن  شده داشته باشد، زيرا تا وضعيت موجود بررسي نشود، امكان حركت به تدوين
  . د بودنخواه
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نظران اين رشتة ورزشي، جانبه و كسب نظر از صاحب موارد مذكور محققان را بر آن داشت تا با بررسي همه
راهكارهاي الزم را براي ارتقاي سطح قهرماني اين رشتة ورزشي شناسايي كرده و از اين طريق با ارائة 

سؤال اصلي اين . المللي كمك كنند پيشنهادهاي عملياتي، به پيشرفت ورزش جودو در كشور و در سطح بين
نظران در مورد راهكارهاي ارتقاي سطح قهرماني جودو كشور  هاي صاحبپژوهش اين است كه نظرها و ديدگاه

توان براي ارتقاي سطح قهرماني جودوي كشور وتحليل نظرهاي ايشان چه راهكارهايي را مي چيست؟ از تجزيه
  اولويت است؟ يك از راهكارها در ارائه كرد؟ و كدام

 

  شناسي پژوهش روش
جامعة آماري پژوهش كلية مديران . پيمايشي بود كه به روش ميداني انجام گرفت -روش پژوهش حاضر توصيفي

ها، مربيان، پيشكسوتان و ورزشكاران تيم ملـي بزرگسـاالن بـا سـابقة     هاي استانارشد فدراسيون و رؤساي هيأت
گيري براساس روش نمونه. شدنفر را شامل مي 60فدراسيون جودو حدود  بيش از ده سال بودند كه براساس آمار

در پژوهش حاضر، ابتدا پرسشنامه در جلسة ساالنة مجمع عمومي فدراسـيون و بـين   . نوع نمونه، در دسترس بود
، بـر اعضـاي مجمـع    عالوه. نفر از اعضا، پرسشنامه را پر كردند 34اعضاي حاضر در جلسه توزيع شد و در مجموع 

شد بر موضـوع پـژوهش   كه تصور مي) نفر 12(پرسشنامه به برخي از قهرمانان، پيشكسوتان، داوران و متخصصان 
تحليـل شـدند    و طور كامل و صحيح پر شده بودند، تجزيه پرسشنامه كه به 40در نهايت . اشراف دارند، تحويل شد

  ). شش پرسشنامه ناقص پر شده و قابل استفاده نبود(
گرفتـه در زمينـة موضـوع     اي بود كه بـا الگـوگيري از تحقيقـات صـورت    گيري پژوهش، پرسشنامههابزار انداز

هاي اصالحي كارشناسـان متخصـص در    منظور ارزيابي روايي ابزار پژوهش از ديدگاه به. پژوهش تهيه و تدوين شد
دسـت   به 94/0شد كه برابر با  از ضريب آلفاي كرونباخ استفادهبراي بررسي پايايي آن، . اين زمينه بهره گرفته شد

، بيـانگر  )KMO )838/0همچنين، نتايج آزمون تحليـل عـاملي تأييـدي    . دهدآمد كه پايايي بااليي را نشان مي
دهنـدة  دار و نشانعالوه شاخص مجذور كاي در آزمون كرويت بارتلت به لحاظ آماري معنا كفايت اندازة نمونه و به

  ).≥05/0P(همبستگي بين متغيرها بود 
جـنس، سـن، سـابقة    (سـؤال   4شـناختي بـا   پرسشنامه شامل دو بخش بود كه در بخش اول عوامل جمعيت

بخـش دوم پرسشـنامه مربـوط بـه     . مـورد سـنجش قـرار گرفـت    ) ورزشي، مديريتي و مربيگري، سطح تحصيالت
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ابـزار  . بندي شد هسؤال بود و بر مبناي هشت متغير طبق 41راهكارهاي مهم در پيشرفت ورزش قهرماني جودو با 
وتحليل  براي تجزيه. بود) خيلي موافق از خيلي مخالف تا(ارزشي ليكرت  گيري پنجپژوهش، براساس مقياس اندازه

منظـور تحليـل    هاي آمار توصيفي مانند فراواني، درصد، ميانگين و انحـراف معيـار و بـه   ها و نتايج، از شاخصداده
افزار  كلية مراحل آماري به كمك نرم. مون آماري تحليل عاملي استفاده شدآمده، از آز دستهاي بهاستنباطي داده

Excel  افزار آماري  و نرم 2007نسخةSPSS  صورت پذيرفت 15نسخة.  
 

  ها و نتايج پژوهشيافته
هاي اين جدول، ميانگين سني براساس داده. آورده شده است 1شناختي افراد نمونه در جدول  وضعيت جمعيت

همچنين، . درصد اين گروه داراي تحصيالت كارشناسي و باالتر بودند 85بود و بيش از  سال 40ه افراد نمون
 .درصد افراد نمونه سابقة مديريت بيش از ده سال داشتند 70حدود 

  توزيع افراد نمونه براساس سن و تحصيالت. 1جدول 
  )ورزشي و مديريتي(سابقه  تحصيالت سن
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  5  9 13  13  4 7 23 5 1 8 14 4  14  تعداد
  5/12  5/22  5/32  5/32  10  5/17 5/57 5/12 5/2 20 35 10  35  درصد

  

طوركه مشاهده همان. نشان داده شده است 2اي در جدول ت حرفهتوزيع افراد نمونه از نظر جايگاه و موقعي
دادند كه خود اغلب از قهرمانان، مربيان هاي استاني تشكيل ميتشود، حدود نيمي از افراد نمونه رؤساي هيأمي

دار يدمن معنابندي متغيرها نتايج آزمون فرمنظور رتبه هاي پژوهش، بهبر پاية يافته .يا داوران باسابقة كشور بودند
هاي پژوهش روش تحليل عاملي با مقياس ، بنابراين براي تعيين سطح اهميت هركدام از خرده)<05/0P(نبود 
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هاي مربوط به راهكارهاي مقياس ، بار عاملي اجزاي دروني خرده3جدول . استفاده شد  1چرخش واريماكس
  .دهدپيشرفت ورزش قهرماني جودوي كشور را نشان مي

  ايتوزيع افراد نمونه براساس جايگاه و موقعيت حرفه. 2جدول 
 عنوان و سمت افراد نمونه  تعداد درصد

نفر 3 7  رئيس و مسئوالن ارشد فعلي و سابق فدراسيون 

نفر 19  48  هاهاي جودوي استانرؤساي هيأت 
نفر 3  7  )ها و آموزش و پرورشكارگري، دانشگاه(هاي جودونمايندگان انجمن 
  ورزشكاران با سابقة بيش از ده سال نفر 6  15
  هانمايندگان مربيان، داوران و باشگاه نفر 7  18
  نمايندگان ورزش بانوان  نفر 2  5

  مجموع افراد نمونه  نفر 40  100
  

 نظران متغيرهاي تحقيق، از ديدگاه صاحب شده در مورد اجزاي خرده هاي تعيين اولويت. 3جدول

 متغير بار عاملي
 ديابي و آموزش و پرورش ورزشكاراناستعدا  87/0

 هاي جودوو پايگاه سيس مدارسأت  81/0

 تخصصياستعداديابي نوآموزان به روش علمي و 79/0

 در مدارس ابتداييجودوگسترش  توسعه و 67/0
 هاي علمي با محوريت جودوو كنگره ها برگزاري همايش 62/0
  و مهارتي جسماني آمادگي سطح لحاظ به مبتدي و پيشرفته ورزشكاران بندي سطح 46/0
 جلسات تمرين ورزشكارانتعداد فزايش ساعات وا 34/0

 هماهنگي و ارتباطات  81/0

 ن فدراسيونمسئوالورزشكاران وكردن اهداف مربيان، همسو 86/0

 جودوهاي عمومي نسبت به ورزشاستفاده از تبليغات گسترده در رسانه 76/0

 ملي المپيكةسازمان تربيت بدني و كميتةجانبت همهپشتيباني و حماي 72/0
 اي و جهاني جودوهاي رياست مجامع قارهتصاحب كرسي 67/0

  نام اين رشتهو كشورهاي صاحبجودوگسترش ارتباطات با فدراسيون جهاني 28/0
 نام در رشتة جودوالگوبرداري و تعامل با كشورهاي صاحب 17/0

                                                           
1. factor analysis varimax rotation 
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 نظران متغيرهاي تحقيق، از ديدگاه صاحب شده در مورد اجزاي خرده اي تعيينه اولويت. 3جدولادامة 

 متغير بار عاملي
84/0 ريزي  مديريت و برنامه   
90/0  ثابت و مدون در تقويم ساليانة فدراسيون اي تنظيم برنامه 

84/0  آموزشي يكپارچه براي مربيان سراسر كشور نظام گيري ازبهره 

65/0  جودوةتحقيقات و پژوهش در زمين ةتاندازي كميراه 

57/0  هاي استانيايجاد و استقرار نظام نظارت و كنترل در فدراسيون و هيأت 

56/0  ريزي در امور مختلفبرنامه 
39/0  جودوعنوان رياست فدراسيونمجرب و كاردان به، حضور مدير اهل فن 
35/0  ثبات مديريت در فدراسيون جودو 
85/0  بودجه و امور مالي 
 جودوفدراسيونبهة بيشتربودج و تخصيص افزايش 86/0
 ورزشي)ماليانحامي(جذب اسپانسرهاي  85/0

  پيشرفت مربيان و نيروي انساني  77/0
 هاي مربياننظارت بر فعاليت كنترل و 89/0
 )هاي داخلي و خارجيدوره(فني مربيانسطح دانش علمي و يارتقا 86/0
 نام اين رشتهازكشورهاي صاحباستفاده از مربي خارجي 74/0
 شناس براي ورزشكاران تيم ملي استفاده از روان  70/0
  ي با علم روزيمنظور آشناتربيت بدني بهةرشتةكردتحصيلمتخصص و افراد گيري ازبهره  40/0
 استفاده از مربي بدنساز براي ورزشكاران تيم ملي  25/0
 ز كارشناس تغذيه براي ورزشكاران تيم ملياستفاده ا  12/0
  افزاري تجهيزات سخت  83/0
 جودوهاي مختصسالن سيسات وأافزايش ت 76/0

 جودوآموزشيها به امكانات تخصصي و كمككامل سالن تجهيز 49/0
 ...)وكتاب، فيلم(جودوآموزشيكمك توسعه و نشر وسايل 48/0

  مسابقات و اردوهاي ورزشي  82/0
 برگزاري اردوهاي بلندمدت 90/0

 مرزيمسابقات درون برگزاري بيشتر 70/0
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 نظران متغيرهاي تحقيق، از ديدگاه صاحب شده در مورد اجزاي خرده هاي تعيين اولويت. 3جدولادامة 

 متغير بار عاملي
 مرزيمسابقات بروندر  بيشتر حضور 51/0

 نامصاحبرهايتداركاتي مشترك با كشو برگزاري اردوهاي 14/0
 برگزاري منظم ليگ جودو 10/0

 هاكشور در استانبرگزاري مسابقات قهرماني جودوي 09/0
72/0  انگيزش و حمايت از منابع انساني 
 لحاظ مسكنورزشكاران تيم ملي از ةمين آتيأت 90/0
 هاي نقديپاداشحقوق ماهيانه وحمايت مالي ورزشكاران نظير 71/0
 هاي نقديپاداشحقوق ماهيانه ومانندحمايت مالي مربيان  68/0
 هاي غيرنقديپاداشتقديرنامه وحمايت معنوي مربيان نظير 53/0
 شغلي ورزشكاران تيم ملي ةمين آيندأت 51/0
  هاي كارشناسي به باالتحصيل ورزشكاران تيم ملي در ردهةدن شرايط ادامكرفراهم   31/0
  هاي غير نقديپاداشاعزام به اردوهاي تفريحي،همچوني ورزشكاران تيم مليحمايت معنو  28/0

  

  گيريبحث و نتيجه
، بيشترين اهميت و 87/0بر پاية نتايج پژوهش، استعداديابي و آموزش و پرورش ورزشكاران جودو با بار عاملي 

هاي تأسيس مدارس و پايگاه همچنين. نظران رشتة ورزشي جودو دارا بود اولويت نخست را از ديدگاه صاحب
ترين عامل در  مهم 79/0و استعداديابي نوآموزان به روش علمي و تخصصي با بار عاملي  81/0جودو با بار عاملي 

ترين عوامل مؤثر  هاي علمي را از مهم، استعداديابي نوآموزان به روش)1384(قاسمي . استعداديابي شناخته شدند
همچنين، ). 7(استيك عنوان كرد كه با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد در توسعة ورزشي قهرماني ژيمن

ترين عوامل مؤثر در توسعة ورزش  مند و بااستعداد را از مهم، كشف افراد عالقه)2009(ساتيرادو و شيلبوري 
قهرماني نيز، در شناسايي عوامل اثرگذار بر توسعة ورزش ) 1388(غفوري ). 17(قهرماني استراليا عنوان كردند 

از جمله داليلي ). 6(هاي مهم در توسعة ورزش قهرماني است به اين نتيجه رسيد كه استعداديابي يكي از شاخص
هاي اندك ها و موفقيتنظران قرار گيرد، اين بود كه پيروزي كه موجب شد اين متغير در اولويت نخست صاحب
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گيري ورزش قهرماني، بيشتر ناشي از خالقيت ر نتيجهالمللي و نوسانات زياد د ورزش كشور در ميادين بزرگ بين
بنابراين، توجه . اي در كشور باشدتواند حاصل كار آموزشي و پايهها در ورزش كشور است و نميستاره و نبوغ تك

اكبري آزمند . نظران بود ها از ديدگاه صاحباي و اصولي ورزش جودو در صدر اولويتو اهميت به آموزش پايه
كند ترين علل عدم پيشرفت در اين ورزش عنوان مي كمبود امكانات و تأسيسات رشتة تنيس را از مهم ،)1374(

همچنين، افزايش ساعات و تعداد جلسات تمرين براي ورزشكاران از ). 1(كه با نتايج اين پژوهش همخواني ندارد 
فراهم آوردن شرايط تمريني مناسب را  ،)2009(ساتيرادو و شيلبوري . ترين عوامل در اين زمينه بودند اهميت كم

  ). 17(ترين عوامل پيشرفت و موفقيت ورزشكاران نخبه عنوان كردند كه با نتايج تحقيق حاضر مغاير است  از مهم
دومين عامل مهم در توسعة ورزش قهرماني جودو كشور از  85/0متغير بودجه و امور مالي با بار عاملي 

ترين عوامل اين متغير، تخصيص بودجة بيشتر به فدراسيون جودو با بار عاملي  ماز مه. نظران بود ديدگاه صاحب
هاي خود به اين نتيجه رسيدند  در پژوهش) 2009(و دي بوسچر ) 2000(در اين راستا گيلبرتسون . بود 86/0

). 12، 13( كه امكانات مالي و فراهم بودن بودجة مالي الزم يكي از عوامل موفقيت و توسعة ورزش قهرماني است
هاي جذب افراد مستعد به ورزش قهرماني را اعطاي كمك  يكي از راه) 2009(همچنين، ساتيرادو و شيلبوري 

هاي ورزشي در عرصة به اين نتيجه رسيدند كه موفقيت) 2001(اوكلي و گرين ). 17(اند مالي به آنان ذكر كرده
از داليل احتمالي اهميت اين متغير در بين ). 16(شود تواند موجب رونق اقتصادي كشور المللي مي جهاني و بين

توان گفت كه  بعد از جذب و پرورش نيروها و منابع انساني مستعد، دارا بودن منابع مالي كافي نظران مي صاحب
براي پيشبرد اهداف فدراسيون و همچنين تأمين مالي ورزشكاران بسيار مهم و تأثيرگذار است، زيرا ورزشكاران 

شرايط اقتصادي مناسبي ندارند و ) هاي خاصجز فوتبال و برخي رشته به(اي مختلف ورزشي در كشور هرشته
تواند انگيزة ويژه براي ورزشكاران جودو، مي هاي نقدي بههاي مالي و پاداشاهميت عوامل اقتصادي مانند كمك

 .    زيادي در بين آنان ايجاد كند

سومين عامل مهم در توسعة  84/0ريزي با بار عاملي  مديريت و برنامههاي پژوهش نشان داد كه متغير يافته
و نظارت و كنترل بر ) 90/0(در ميان اجزاي اين متغير، تنظيم برنامة مدون ساليانه . ورزش قهرماني جودو است

ري و ساتيرادو شيلبو) 1388(مظفري و الهي . شدترين عوامل محسوب مي از مهم) 84/0(ها فدراسيون و هيأت
هاي توسعة ورزش در سطوح پايه يكي از عوامل تأثيرگذار در ورزش كنند كه تقويت برنامهعنوان مي) 2009(

ريزي و سازماندهي را از داليل ناكامي نيز، اشكال در برنامه) 1379(سجادي ). 9، 17(شود قهرماني محسوب مي
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ند با همسو كردن تمامي نظرها، اهداف و منابع توانبنابراين، مديران مي). 4(تيم فوتبال جوانان عنوان كرد 
موجود در فدراسيون جودو از طريق برنامة مدون، در جهت مطلوب حركت كنند، زيرا فقدان برنامه، با فقدان 

. شود جهت و هدف همراه است و عدم برنامه در فدراسيون، موجب هدر رفتن اهداف و منابع فدراسيون مي
ريزي نظران  اين است كه با مديريت و برنامه م بودن اين عامل از ديدگاه صاحبرو، داليل احتمالي مه ازاين

توانند تمامي منابع مادي و انساني فدراسيون را در جهت مطلوب هدايت و مناسب، مديران ارشد فدراسيون مي
جودو از ديدگاه  اهميت بودن ثبات مديريت در فدراسيون توان به كماز ديگر نتايج اين بخش، مي. راهنمايي كنند

هاي ديگر نيز از عوامل اساسي و تأثيرگذار بر فرايند توسعة ورزش  نظران اشاره كرد، كه در پژوهش صاحب
  .  قهرماني نبوده است
، چهارمين عامل مهم در 83/0افزاري با بار عاملي  هاي پژوهش حاضر، متغير تجهيزات سختبراساس يافته

هاي مختص جودو با افزايش تأسيسات و سالن. نظران بود ز ديدگاه صاحبتوسعة ورزش قهرماني جودوي كشور ا
كند كه در زمينة عوامل بنيادي توسعة ، اشاره مي)1388(غفوري . ترين عامل اين متغير بود مهم 76/0بار عاملي 

). 6(اي، از عوامل تأثيرگذار بر توسعة ورزش قهرماني است ورزش قهرماني ايجاد مراكز مخصوص ورزش حرفه
المللي از  استانداردسازي اماكن و فضاهاي ورزشي كشور را با استانداردهاي بين) 1388(همچنين مظفري و الهي 

افزار را از عوامل توسعة  نيز، افزايش تجهيزات و سخت) 1384(قاسمي ). 9(داند عوامل مهم توسعة ورزش مي
در همين زمينه، ). 7(پژوهش حاضر همخواني دارد  ها با نتايجورزش قهرماني ژيمناستيك برشمرد كه اين يافته

كمبود امكانات و تأسيسات در رشتة تنيس را از عوامل عدم پيشرفت اين رشته عنوان كرد ) 1374(اكبري آرمند 
مندان به ورزش جودو از  هاي الزم، امكانات مناسب و امكان دسترسي آسان براي عالقهوجود زيرساخت). 1(

نظران بوده است، زيرا در صورت فراهم بودن و دسترسي آسان خيل زيادي از  صاحب داليل اهميت در بين
هاي قهرماني توانند به آن مراجعه كنند و از بين اين افراد نفرات شاخص براي حضور در عرصهمندان مي عالقه

 .  انتخاب شوند

بود كه در اولويت پنجم  82/0هاي ديگر پژوهش، بحث مسابقات و اردوهاي ورزشي با بار عاملي از يافته
مرزي  و برگزاري مسابقات درون 90/0برگزاري اردوهاي بلندمدت با بار عاملي . نظران بود اهميت از ديدگاه صاحب

افزايش شركت ورزشكاران در ) 2009(دي بوسچر . ترين عوامل اين متغير بود از مهم 70/0بيشتر، با بار عاملي 
نيز، ) 1379(سجادي ). 12(مل مهم پيشرفت و موفقيت در ورزش عنوان كرد المللي را از عوا هاي بينرقابت
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يكي از عوامل ). 4(هاي تيم ملي فوتبال جوانان نام برد برگزاري اردوهاي ناكافي و نامنظم را از جمله ناكامي
شود ميموفقيت ورزشكاران در رويدادهاي بزرگ، تدارك اردوها و مسابقات دوستانة متعدد است، ولي مشاهده 

هاي اوليه هاي المپيك تا دورة بعد، عمالً در سالكه فدراسيون جودو در فاصلة زماني چهار سال بعد از بازي
مشكل اين است كه فصل . برنامة مشخصي براي برگزاري اردو و حفظ و افزايش آمادگي ورزشكاران نداشته است

اي براي انجامد و در بقية سال هيچ برنامهميبرگزاري مسابقات ليگ در داخل كشور حداكثر سه ماه به طول 
نظران،  بنابراين، از داليل احتمالي اهميت آن از ديدگاه صاحب. حفظ آمادگي و پيشرفت ورزشكار وجود ندارد

يافته، بعد از  درگير كردن ورزشكاران در طول سال در اردوها و برگزاري مسابقات است، زيرا در كشورهاي توسعه
شود و فدراسيون براي مسابقات پيش روي بزرگي مانند المپيك، ورزشكار به حال خود رها نمياتمام مسابقات 

مرزي را در پيشرفت ورزش قهرماني  برگزاري اردوهاي برون) 1386(پور محمد تقي. هاي مدوني داردخود، برنامه
  ). 8(دانست كه با نتايج پژوهش حاضر همخواني ندارد تكواندو زنان مؤثر مي

نظران رشتة جودو  از ديدگاه صاحب 81/0هاي پژوهش نشان داد كه هماهنگي و ارتباطات با بار عاملي تهياف
و تبليغات  86/0همسو كردن اهداف ورزشكاران، مربيان و مسئوالن با بار عاملي . در درجة ششم اهميت است

مظفري و . متغير شناخته شدند ترين عوامل اين ، از مهم)76/0(هاي عمومي نسبت به جودو گسترده در رسانه
هاي ورزشي غيرفوتبال را در ها و توسعة پخش تلويزيوني رشتهگسترش رسانه) 1388(و غفوري ) 1388(الهي 

نيز، يكي از علل موفقيت چين ) 1990(يانگ ). 6، 9(اند ها، بااهميت ذكر كردهتوسعة ورزش قهرماني آن رشته
بنابراين، توجه به ارتباط، تعامل و ). 18(زشكاران و مسئوالن عنوان كرد در المپيك را يكدلي و همكاري بين ور

تواند در برانگيختن بررسي مشكالت ورزشكاران و كمك در جهت رفع آن از سوي مربيان و مديران فدراسيون مي
- ابتهمچنين، يكي ديگر از عوامل انگيزش و كسب موفقيت در ورزشكاران پخش مسابقات و رق. آنان مؤثر باشد

 . تواند در انگيزش و افزايش روحية آنها مؤثر باشدهاي آنان بود كه مي

نظران در ردة هفتم اهميت قرار گرفت، پيشرفت مربيان و نيروي انساني با بار  متغيري كه از ديدگاه صاحب
، )86/0(يان و ارتقاي سطح دانش علمي و فني مرب 90/0نظارت بر فعاليت مربيان با بار عاملي . بود 77/0عاملي 
، افزايش و )2009(و دي بوسچر ) 1386(پور ، محمد تقي)1384(قاسمي . ترين عوامل اين متغير بود از مهم

ايجاد نظام ) 1388(همچنين مظفري . اندارتقاي سطح دانش مربيان را از عوامل توسعة ورزش قهرماني برشمرده
سجادي ). 9(داند عة ورزش قهرماني در كشور ميمربيگري نوين را از راهكارهاي افزايش پيشرفت نظام توس
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بنابراين، ). 4(نيز، عدم امنيت شغلي مربيان را از داليل ناكامي تيم فوتبال جوانان عنوان كرده است ) 1379(
تواند موجب بهبود فرايند پرورش رسيدگي به وضعيت معيشتي و مشكالت مربيان از جمله عواملي است كه مي

. در اين متغير، استفاده از كارشناس تغذيه در كنار تيم ملي جودو اهميت كمتري داشت. ورزشكاران نخبه شود
هاي علمي و اجرايي كشور در كنار يكديگر است كه سبب علت عدم ارتباط متقابل بخش اين مسئله احتماالً به

ر همين زمينه، سجادي د. باشند اي به حل مسائل به روش علمي نداشتهشده مديران اجرايي در فدراسيون عالقه
گيري از مشاوران علمي و كادر پزشكي در كنار تيم را يكي از عوامل ناكامي تيم فوتبال نيز، عدم بهره) 1379(

 . جوانان عنوان كرده بود

نظران در آخرين اولويت توسعة ورزش قهرماني جودو كشور قرار  در نهايت، متغيري كه از ديدگاه صاحب
بود كه در بين متغيرهاي آن تأمين آتية ورزشكاران  72/0از منابع انساني با بار عاملي  داشت، انگيزش و حمايت

. داراي بيشترين اهميت بود) 71/0(و حمايت مالي ورزشكاران از لحاظ حقوق ماهيانه ) 90/0(از لحاظ مسكن 
زشكاران را از حمايت مالي از ور) 2009(و دي بوسچر ) 2009(، ساتيرادو و شيلبوري )2000(گيلبرتسون 

، در پژوهش خود يكي از عوامل مهم در پرورش افراد )2009(براي مثال، بوسچر . اندترين عوامل ذكر كرده مهم
هاي مختلف عنوان كرد تا ورزشكار بتواند  نخبه را حمايت از ورزشكاران در دوران قبل و بعد از قهرماني در زمينه

شود  شده پيشنهاد مي با توجه به مطالب عنوان). 12(قهرماني بپردازد در دورة ورزش خود با تمام وجود به ورزش 
با تدوين راهكارهاي مناسب به اين مهم جامة عمل  فدراسيون با كمك سازمان تربيت بدني و كميتة ملي المپيك

  .بپوشانند تا ورزشكاران نخبه با فراغ بال به ورزش قهرماني بپردازند
-بندي توسعة ورزش قهرماني جودوي كشور ميشده در راهكارها و اولويت يانهاي بطور كلي بنا به تفاوتبه

. توان با هدف قرار دادن عوامل پراهميت، راه را براي توسعة ورزش قهرماني جودوي كشور هموارتر كرد
توانند با شناسايي اين راهكارها مديران فدراسيون را در راستاي توسعه و پيشرفت اين مهم نظران مي صاحب

شود رو پيشنهاد مي ازاين. ها و اهداف فدراسيون كمك كرددهي برنامه كمك كنند تا در نهايت بتوان به جهت
هاي راهبردي خود در توسعة ورزش قهرماني ، به تدوين برنامهگرفته فدراسيون جودو با استفاده از تحليل انجام

شده از  هاي موجود گفتهها و فرصتب از قوتكه بتواند با تدوين راهبردهاي مناس طوريجودو اقدام كند، به
نظران را به حداقل ممكن  هاي مورد تأكيد صاحبنحو مطلوب استفاده كند و ضعف نظران بهديدگاه صاحب

  . برساند
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