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 هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش پژوهش
 1389، زمستان 4شمارة 

      23-30: ص ص 
  

  

  

  
   وضعيت ورزش قهرماني استان آذربايجـان شرقـي و توصيه براي توسعة آنبررسي 

  
   فاطمه عبدويـ  تقي اقدسيمحمد دكتر 

  مي دانشگاه آزاد سراب دانشجوي دكتري تربيت بدني و عضو هيت علـ يز رباستاديار دانشگاه ت
  )1389/  05/  28: ، تاريخ تصويب   1389/  02/  10: تاريخ دريافت (

  

  چكيده

جامعة آماري . اين تحقيق، بررسي و توصيف وضعيت ورزش قهرماني استان آذربايجان شرقي و توصيه براي توسعة آن استهدف  

 30نمونة آماري تحقيق را نيز . خب و مقام آور استان تشكيل مي دهنداين تحقيق را تمامي هيأت هاي ورزشي و كلية ورزشكاران منت

محقق ساخته  ابزار اندازه گيري تحقيق شامل پرسشنامة. ورزشكار منتخب از ميان هيأت هاي ورزشي تشكيل مي دهند 150هيأت  و 

يأت هاي ورزشي و ورزشكاران منتخب است كه در دو قسمت مجزا براي ارزيابي وضعيت ورزش قهرماني استان از ديدگاه مسئوالن ه

پرسشنامه كه در ميان مسئوالن هيأت هاي  30از . برآورد شده است% 9/78تهيه شده و اعتبار آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 

  و تحليل  تجزيه. عدد عودت داده شد 110پرسشنامه اي كه مابين ورزشكاران توزيع شده بود،  150عدد و از  23 ورزشي توزيع شد،

داده هاي تحقيق كه با استفاده از آمارهاي توصيفي و استنباطي و ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن انجام گرفت، نشان داد كه ارتباط 

ولي بين سطح اقتصادي ) >P 05/0(معني داري بين سطح تحصيالت ورزشكاران منتخب و مقام هاي كسب شده توسط آنان وجود ندارد 

بين ميزان رضايت ورزشكاران از ). >P 05/0(ب و مقام هاي كسب شده توسط آنان ارتباط معني داري وجود دارد ورزشكاران منتخ

  ).>P 05/0(امكانات و عملكرد هيأت هاي ورزشي و مقام هاي كسب شده توسط آنان نيز ارتباط معني داري مشاهده شد

  

  يديكل يواژه ها

  .آذربايجان شرقي  ورزش قهرماني، توسعه، توصيه، هيأت و استان

 

                                                            
 - Email : mhmmd_Aghdasi@yahoo.co.in 
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  مقدمه
كه الزمة سير تحول ورزش در زندگي با بازي كردن 

شروع مي شود، سپس به   رشد و تكامل كودك است،
اين . ورزشي كه رقابت در آن مطرح است، مي پيوندد

رقابت ابتدا به صورت غيررسمي و در تكامل خود به ورزش 
 رقابتي سازمان يافته كه همان ورزش قهرماني است،

برنامه ريزي درست و مناسب براي ). 3(منتهي مي شود 
به   ورزشكاران در سطح قهرماني اهميت خاصي دارد،

طوري كه حتي ممكن است ورزشكار از لحاظ تكنيك و 
ولي به دليل عدم   ن سطح ممكن باشد،يتاكتيك در باالتر

آمادگي رواني و روحي، توانايي شركت در مسابقات و 
بنابراين در برنامه . نداشته باشد كسب نتيجة مطلوب را

ريزي مناسب بايد تمامي جوانب را در نظر گرفت و به 
رواني و حركتي ورزشكاران پرداخت، اين   ابعاد جسماني ـ

امر مستلزم مطالعات علمي وسيع و كسب تجارب گوناگون 
  ). 3(است 

نظر به اينكه سازمان تربيـت بدني همه ساله براي 
قهرمانان مورد نياز جامعة ورزشي تربيت ورزشكاران و 

كشور، متحمل هزينه هاي هنگفتي مي شود، تالش بر اين 
است تا افراد شايسته اي براي تحقق اهداف جامعة ورزشي 

بررسي ميزان مشاركت جامعه در ورزش ). 6(تربيت شوند 
روند صعودي و در  1379و  1376قهرماني طي سال هاي 

  ي را نشان مي دهد،روند نزول 1381و  1380سال هاي 
اين  البته نرخ كاهش، سريع تر از نرخ افزايش آن است، 
). 6(نكته تهديدي براي ورزش قهرماني به شمار مي رود 

آمار نشان مي دهد درصد مشاركت در ورزش قهرماني 
ايران تفاوت فاحشي با درصد مشاركت كشورهاي منتخب 

حساب  دارد، اين امر يكي از ضعف هاي ورزش قهرماني به
  ). 6(مي آيد و از جنبه هاي مختلف قابل بررسي است 

  
امكانات هيأت هاي ورزشي استان و توسعة ورزش 

  قهرماني 
از آنجا كه وجود برنامه ها، نيروي انساني متخصص و 
امكانات و تجهيزات استاندارد و مناسب با رسيدن به 

بنابراين الزم   اهداف ورزش قهرماني رابطة مستقيم دارد،
ست ابتدا وضعيت موجود ورزش قهرماني از نظر امكانات ا

و تجهيزات و عملكرد هيأت ها مورد ارزيابي قرار گيرد تا 
بر اساس اين اطالعات و شناخت حاصله با توجه به اهداف، 

اصول و امكانات مادي موجود بتوان برنامه هاي صحيح و 
  . اصولي مورد نياز را تدوين و اجرا كرد

بر ) 1994( 1ون، سيد نتوپ و تانوهيلمطالعات ارسولي
اهميت و ضرورت وجود متخصصان با تجربه و تأسيسات و 
تجهيزات مناسب و قابل استفاده در وضعيت تربيت بدني و 

) 1987( 2انگسترم). 12(ورزش مدارس تأكيد داشته اند 
در بررسي تربيت بدني در ميان جوانان دبيرستاني سوئدي 

وپ هاي ورزشي عامل مهمي در اعالم كرده كه مديريت كل
لوازر ـ ). 13(جذب دانش آموزان به اين مراكز است 

 5و پين) 1987( 4و پارك زاكرجسك) 1974( 3پورتال
در بررسي برنامه هاي تربيت بدني و ورزش ) 1987(

 مدارس امكانات و تجهيزات را در حد  خوب ارزيابي 

 ). 14(كرده اند 

ر مسئوالن تربيت بيان كرده كه بيشت) 1380(عابدي 
بدني از امكانات و تجهيزات ورزشي موجود نسبت به 
ورزشكاران زير پوشش ناراضي اند و اعالم مي كنند كه 

عبدوي ). 7(امكانات و تجهيزات در حد مطلوبي نيست 
در تحقيقي ميزان تأثير عملكرد كادر درگير ) 1384(

سب پايگاه در پيشبرد اهداف پايگاه از ديدگاه مديران با ك
را در حد خيلي زياد و ميزان تأثير پايگاه ورزش % 50

قهرماني را در ارتقاي ورزش قهرماني استان و كشور از 
درصد در حد زياد ارزيابي  7/60ديدگاه مديران را با كسب 

  ).8(كرده است 
معضل كمبود امكانات و تجهيزات و فضاهاي ورزشي 

. ستدر تربيت بدني و آموزش و پرورش مدارس حادتر ا
كودكان و نوجوانان كشور كه آينده سازان جامعه به شمار 
مي آيند، از حداقل امكانات و فضاي فيزيكي ورزشي 

مشكل مذكور موجب شده تا عده اي از . برخورداند
كارشناسان ورزشي آموزش و پرورش و تربيت بدني و 

  . ورزش كشور درصدد يافتن راه حل براي آن باشند
ورزش قهرماني در كشورها مطالعات آماري جمعيت 

درصد جمعيت  9/11نشان مي دهد كه در كشور استراليا 
اين رقم در . كشور با عنوان ورزش قهرماني، فعال اند

درصد و در  23درصد، در كشور اسكاتلند  12كشور كانادا 
  آمار نشان ). 6(درصد است  5/2كشور ايران حدود 

                                                            
1 - Osulivan, Sidentop , Tannehill 
2 - Engstrom  
3 - Luarea _ Portelu  
4 - Park _ Zakrajesk  
5 - Pien  
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تفاوت  مي دهد درصد مشاركت در ورزش قهرماني ايران
اين امر . فاحشي با درصد مشاركت كشورهاي منتخب دارد

يكي از ضعف هاي ورزش قهرماني به حساب مي آيد و از 
موارد عديده اي . جنبه هاي مختلف قابل بررسي است

موجب پايين بودن ميزان مشاركت در ورزش قهرماني 
به طور نمونه مي توان به ضعف فرهنگ ورزش . است

شكاران نخبه، زمايت صحيح از ورقهرماني، ضعف در ح
  . اشاره كرد... ضعف امكانات و تجهيزات مناسب ورزشي و 

به نظر مي رسد در كشور ما اجراي سياست هاي 
ورزش قهرماني با توجه به آمار و اطالعات موجود و 
مقايسه با ساير كشورهاي منتخب جهان با كاستي و 

ها، نيروي از آنجا كه وجود برنامه . مشكالتي مواجه است
انساني متخصص و متعهد، امكانات و تجهيزات استاندارد و 
مناسب با رسيدن به اهداف ورزش قهرماني و استفادة 

بنابراين الزم است . بهينه از تجهيزات رابطه مستقيم دارد
ابتدا وضعيت موجود ورزش قهرماني و امكانات و تجهيزات 

شناخت موجود به دست آيد تا بر اساس اين اطالعات و 
حاصله با توجه به اهداف، اصول و امكانات مادي موجود 
بتوان برنامه هاي صحيح و اصولي مورد نياز را تدوين و 

  . اجرا كرد
اين مقاله قصد دارد تا با   با توجه به آنچه بيان شد،

بررسي وضعيت ورزش قهرماني استان آذربايجان شرقي 
  . توصيه هايي را براي توسعة آن ارائه كند

  
  روش تحقيق

اين تحقيق از نوع توصيفي، پيمايشي است و به 
صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامة محقق ساخته، به 
بررسي وضعيت ورزش قهرماني استان آذربايجان شرقي 

   .پرداخته است
  جامعة آماري 

جامعة آماري اين تحقيق كلية هيأت هاي ورزشي 
امكانات  استان آذربايجان شرقي است كه تجهيزات و

موجود در اين هيأت ها و رؤساي هيأت ها و ورزشكاران 
  .آنها مد نظر محقق بوده است

  نمونة آماري 
نمونة آماري در اين تحقيق، مسئوالن هيأت هاي 

نفر از ورزشكاران منتخب هيأت هاي  150ورزشي و 
ورزشي است كه با بررسي سوابق و عملكردهاي آنها از 

  . دطريق هيأت انتخاب شده ان

  ابزار تحقيق
ابزار اندازه گيري اين تحقيق، پرسشنامه محقق 
ساخته است كه قسمت اول به مسئوالن هيأت هاي 
ورزشي و قسمت دوم به ورزشكاران منتخب و مقام آور 

  . هيأت هاي ورزشي اختصاص دارد
براي تعيين روايي محتواي پرسشنامه از نظرهاي 

ه منظور ب. كارشناسان مجرب بهره گرفته شده است
العات، پرسشنامه به طور طبررسي اعتبار ابزار گردآوري ا

نفر از مديران پايگاه ها توزيع، بررسي  15آزمايشي بين 
ضريب اعتبار آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 

  . برآورد شد% 9/87 <70%
  روش تجزيه و تحليل اطالعات

ي براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و برا
آزمون فرضيه هاي تحقيق نيز از آزمون آماري، ضريب 

استفاده  >P 05/0همبستگي رتبه اي اسپيرمن در سطح 
صورت گرفته  SPSS12شد كه توسط بستة نرم افزاري 

  . است
  

  نتايج و يافته هاي تحقيق
بر اساس نتايج پژوهش ميانگين سابقة مسئوليت 

رين با سابقه ت(سال است  9رؤساي هيأت هاي ورزشي 
 2و كم سابقه ترين آن % 1سال سابقه با  30مسئول با 

  %) .7/6سال با 
 1097ـ ميانگين تعداد ورزشكاران هيأت هاي ورزشي 

و كمترين آن % 7/6نفر با  3000بيشترين تعداد (نفر است 
  %).3/3نفر با  300

نفر  74ـ ميانگين تعداد مربيان هيأت هاي ورزشي 
 3و كمترين آن % 3/3با نفر  450بيشترين تعداد (است 
  %).3/3نفر با 

نفر  58ـ ميانگين تعداد داوران هيأت هاي ورزشي 
 2و كمترين آن % 3/3نفر با  400بيشترين تعداد (است 
  %).7/6نفر با 

ـ ميانگين تعداد شهرستان هاي زير پوشش هيأت 
 15بيشترين تعداد (شهرستان است  11هاي ورزشي 

  %). 7/6شهرستان با  2و كمترين آن % 30شهرستان با 
 30ـ ميانگين ميزان بودجة هيأت هاي ورزشي 

ميليون ريال با  50بيشترين ميزان (ميليون ريال است 
  % ). 6/13ميليون ريال با  20و كمترين آن % 1/9
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  امتيازهاي كسب شده از مجموع سؤاالت پرسشنامه توسط هيأت هاي ورزشي  ـ1نمودار 

  
زمون فرضيه هاي پژوهش از براي تحليل داده ها و آ

آزمون ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن با سطح 
  . استفاده شد% 95اطمينان 

  

  ـ آزمون معني داري رابطة بين ميزان تحصيالت و مقام هاي كسب شده1جدول 
 شاخص ها

  df  P  جدول  r  به دست آمده  N r  متغير
  ميزان تحصيالت 

  05/0  30  36/0  347/0  110  مقام هاي كسب شده

  
نتايج ضريب همبستگي و آزمون معني داري  1جدول 

رابطة بين ميزان تحصيالت و مقام هاي كسب شده توسط 
نتيجة ضريب همبستگي . ورزشكاران را نشان مي دهد

رتبه اي اسپيرمن بين سطح تحصيالت و مقام هاي كسب 
است كه كوچكتر از ضريب همبستگي جدول  347/0شده 

بنابراين فرض . مي باشد >05/0Pدر سطح معني داري 
اين يافته نشان مي دهد بين ميزان . مي شودصفر تأييد 

تحصيالت ورزشكاران و مقام هاي كسب شده همبستگي 
  . مثبت وجود دارد ولي معني دار نيست

  
  

  ـ آزمون معني داري رابطة بين سطح اقتصادي ورزشكاران و مقام هاي كسب شده2جدول 
 شاخص ها

  df  P  جدول  r  دست آمدهبه   N r  متغير
  سطح اقتصادي 

  05/0  30  36/0  416/0  110  مقام هاي كسب شده

  
نتايج ضريب همبستگي و آزمون معني داري  2جدول 

رابطة بين سطح اقتصادي و مقام هاي كسب شده توسط 
نتيجة ضريب همبستگي . ورزشكاران را نشان مي دهد

كسب   رتبه اي اسپيرمن بين سطح اقتصادي و مقام هاي
است كه بزرگتر از ضريب همبستگي جدول  416/0شده 

بنابراين فرض . مي باشد >05/0Pدر سطح معني داري 
اين يافته بيانگر آن . صفر رد و فرض خلف تأييد مي شود

است كه بين سطح اقتصادي ورزشكاران و مقام هاي 
  . كسب شده همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد
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ي داري رابطة بين ميزان رضايت ورزشكاران از امكانات و عملكرد هيأت هاي ورزشي و مقام هاي ـ آزمون معن3جدول 
  كسب شده

 شاخص ها
  df  P  جدول  r  به دست آمده  N r  متغير

  ميزان رضايت  
  05/0  30  36/0  627/0  110  مقام هاي كسب شده

  
نتايج ضريب همبستگي و آزمون معني داري  3جدول 

ضايت ورزشكاران از امكانات و عملكرد رابطة بين ميزان ر
هيأت هاي ورزشي و مقام هاي كسب شده توسط 

نتيجة ضريب همبستگي . ورزشكاران را نشان مي دهد
رتبه اي اسپيرمن بين ميزان رضايت و مقام هاي كسب 

است كه بزرگتر از ضريب همبستگي جدول  627/0شده 
 بنابراين فرض. مي باشد >05/0Pدر سطح معني داري 

اين يافته بيانگر آن . صفر رد و فرض خالف تأييد مي گردد
است كه بين ميزان رضايت ورزشكاران از امكانات و 
عملكرد هيأت هاي ورزشي و مقام هاي كسب شده 

  . همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد
  

  بحث و نتيجه گيري 
  نتايج به دست آمده از يافته هاي پژوهش نشان 

  :مي دهد كه 
ـ بين سطح تحصيالت ورزشكاران و مقام هاي كسب 

  ).>P 05/0(شده ارتباط معني داري وجود ندارد 
اين يافته با برخي از نتايج به دست آمده از تحقيقات 

به اين نتيجه ) 10(محمد ميركاشف . داخلي مطابقت دارد
مي رسد كه ارتباط معني داري بين تحصيالت شركت 

. هداف آنان وجود نداردكنندگان در ورزش همگاني و ا
بيان مي كند كه از نظر وضعيت ) 5(محسن شفيعي 

درصد  6/31تحصيلي شركت كنندگان در ورزش همگاني 
 9/3به عنوان بيشترين تعداد داراي تحصيالت ديپلم و 

درصد به عنوان كمترين تعداد داراي تحصيالت كارشناسي 
ارشد به باال مي باشند و از نظر آماري بين وضعيت 
تحصيلي و ميزان شركت در اين فعاليت در حد آلفا يك 

  . درصد ارتباط معني دار وجود دارد
در تحقيقات خارجي نيز ارسوليوان، سيد نتوپ و 

معلمان تربيت بدني و ورزش با تجربه و ) 12(تانوهيل 
تخصص را از عوامل جذب دانش آموزان به درس تربيت 

كلوپ هاي مديريت ) 13(انگسترم . بدني دانسته اند

ورزشي را عامل مهمي در جذب دانش آموزان به اين مركز 
بيان مي كند كه دبيران ) 14(پين . اعالم كرده است

درصد فاقد مدرك تحصيلي تربيت بدني و  36تربيت بدني 
اعالم ) 14(الگاري . حتي با گرايش جانبي تربيت بدني اند

مي كند كه همة معلمان داراي مدرك تحصيلي 
درصد معلمان  37تربيت بدني و ورزش و كارشناسي 

. سال در تربيت بدني اند 4داراي تجربة آموزشي كمتر از 
همة معلمان براي آموزش تربيت بدني ) 14(كاكر از 

 67آمادگي خوبي دارند و همه با مدرك كارشناسي و 
ا مدرك كارشناسي ارشد دارند و يا دانشجوي يدرصد آنها 

ميانگين سابقة ) 14(كراس . دورة كارشناسي ارشد بودند
سال اعالم مي كند كه رشتة  11تدريس دبيران را 

) 14(جونال . درصد از آنها تربيت بدني است 78تحصيلي 
حمايت مديران را مؤثرترين عامل در موفقيت برنامه ها 

  . دانسته است
اگر چه در تحقيقات داخلي و خارجي مرور شده،  

حاضر يافت نشد، با مشابه نمونه و جامعة آماري تحقيق 
اين همه در جمع بندي از آنها و نتيجة به دست آمده از 
فرضية يك مشخص مي شود كه ارتباط معني داري بين 
سطح تحصيالت ورزشكاران و مقام هاي كسب شده وجود 

  نتايج تحقيقات ميركاشف يافتة مذكور را تأييد . ندارد
و  با توجه به اينكه درصد زيادي از مديرانمي كند، 

مربيان در رشتة تربيت بدني تحصيل كرده اند و اين امر از 
با وجود اين براي بهره گيري از توان . نقاط قوت است

علمي و تجربي آنها بايد شرايط ادامة تحصيل آنها را در 
مراتب باالتر تحصيل در همين رشته فراهم كرد، بويژه 
زماني كه به بحث ورزش و تربيت بدني به شكل تخصصي 

براي يك مدير در هر . و حرفه اي تر پرداخته مي شود تر
بخش از وظايف مديريتي، داشتن سابقه و تجربة كافي يك 

با بررسي يافته هاي تحقيق حاضر . شاخص معتبر است
بايد براي هيأت هاي ورزشي مسئوالن با سابقة مديريت 
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بيشتر انتخاب شود تا قدرت برنامه ريزي و اجراي آن را به 
  . داشته باشند طور كامل

ق شفيعي با يافتة تحقيق حاضر مغايرت ينتايج تحق
دارد واعالم مي كند كه از نظر آماري بين وضعيت 
تحصيلي و ميزان شركت در ورزش همگاني در حد آلفا 

علت اين اختالف . يك درصد ارتباط معني دار وجود دارد
را مي توان در تفاوت جامعة آماري اين تحقيق مشابه 

و كرد، چرا كه تحقيق حاضر به بحث ورزش به جست و ج
صورت تخصص تر پرداخته، ولي تحقيق مذكور به ورزش 
به صورت يك عامل عمومي نگريسته است و به طور مسلم 
هر چه سطح تحصيالت افراد باال باشد، ميزان آشنايي آنها 
با فوايد ورزش بيشتر شده و ميزان شركت در فعاليت هاي 

ولي در خصوص . ز افزايش خواهد يافتروزانه و همگاني ني
ورزش قهرماني وضعيت متفاوت است و اصوالً بحث 
استعداديابي و كشف نخبگان ورزشي در مرحلة اول 

  . اولويت قرار مي گيرد
يافتة ديگر تحقيق نشان مي دهد كه بين سطح 

ران و مقام هاي كسب شده ارتباط معني ااقتصادي ورزشك
بيان مي كند از نظر ) 5(ي محسن شفيع. داري وجود دارد

درصد به عنوان بيشترين تعداد در  1/31وضعيت اقتصادي 
درصد به عنوان كمترين  8/8وضعيت متوسط به باال و 

تعداد در وضعيت عالي اقتصادي به سر مي برند و از نظر 
آماري بين وضعيت اقتصادي و ميزان شركت در ورزش 

آلفا يك همگاني در مناطق مختلف شهر تهران در حد 
در جمع بندي از . درصد ارتباط معني داري وجود دارد

تحقيقات مرور شده به اين نتيجه مي رسيم كه سطح 
شركت افراد در فعاليت اقتصادي تأثير بسزايي بر عامل 

هاي ورزشي قهرماني و همگاني دارد، بويژه با توجه به 
اينكه شركت در فعاليت هاي قهرماني نياز به تهية امكانات 

لوازم خاصي از سوي ورزشكاران دارد، ازاين رو سطح  و
اقتصادي مي تواند در برخي از موارد حتي سبب كنار 
گرفتن ورزشكار از صحنة رقابت و تمرين بينديشند به 
همين علت مسئوالن تربيت بدني و ورزش بايد تدابيري 
در اين خصوص بينديشند و با شناسايي و كشف نخبگان 

ي آنان در اين راه كوشا باشند، چرا ورزشي نسبت به ابقا
كه فقط شناسايي استعدادهاي ورزشي كافي نيست و از 

  . اين استعدادها بايد در مسير درست بهره برداري كرد
نتايج به دست آمده از پژوهش نشان مي دهد كه 
ارتباط معني داري بين رضايت ورزشكاران از امكانات و 

كسب شده وجود ي و مقام هاي شعملكرد هيأت هاي ورز
ميزان تأثير ) 8(در تحقيقات داخلي فاطمه عبدوي . دارد

پايگاه هاي ورزش قهرماني بر طرح استعداديابي را با 
در حد خيلي زياد، ميزان تأثير پايگاه ورزش % 9/44

قهرماني در  ارتقاي ورزش قهرماني استان و كشور از 
 در حد زياد و ميزان% 7/60ديدگاه مديران را با كسب 

تأثير عملكرد كادر درگير پايگاه در پيشبرد اهداف پايگاه 
را در حد خيلي زياد % 50از ديدگاه مديران با كسب 

بيشتر مسئوالن تربيت بدني و مربيان . ارزيابي كرده است
ش اظهار داشته اند كه اماكن و تجهيزات ورزشي زور

موجود نسبت به ورزشكاران زير پوشش از لحاظ كميت و 
) 9(عبدالحسين قدرتي . حد مطلوبي نيست كيفيت در

كمبود كانون ها از ديدگاه مديران را به ترتيب اولويت 
% 3/15امتيازبندي كرده و كمبود امكانات و تجهيزات را با 

ارزشيابي از ) 8(مريم ثابتي . در مرتبة سوم قرار مي دهد
نيروي متخصص كانون ها از ديدگاه ورزشكاران را در حد 

  . زيابي مي كندخيلي خوب ار
بيان مي كند ورزش هاي ) 11(گلين استميلينگ 

بومي نسبت به ورزش هاي نوين به فضا و امكانات ورزشي 
كمتري نياز دارند و علت اين موضوع را هزينة كمتر اجراي 

ارسوليوان، سيدنتوپ . اين گونه ورزش ها دانسته است
ت اعالم مي كنند تأسيسات و تجهيزا) 12(هيل و تانوهيل 

) 14(لوازر پورتال . الزم در حد مناسب و قابل استفاده است
بيان مي كند مدارس داراي فضاي آموزشي خوبي اند، 
ليكن كمبود امكانات، وسايل و موارد مورد نياز تدريس 
مانع رسيدن به نتيجة مطلوب است و تنوع ورزش ها به 
علت محدوديت وسايل امكان پذير نيست و به دليل عدم 

كراس . كانات، برنامة مدون آموزشي وجود نداردوجود ام
بيان مي كند در بعضي مدارس امكانات و ورزش ) 14(

  )14(جونال . هاي داخل سالن و خارج سالن نامناسب است
اعالم كرده وسايل و تجهيزات سومين عامل در موفقيت 

  .برنامه هاست
به طور كلي به اين نتيجه مي رسيم كه كمبود 

زات مناسب ورزشي از عمده ترين امكانات و تجهي
و   مشكالت اجرايي تربيت بدني در مدارس و باشگاه ها

دانشگاه ها و كميت و كيفيت امكانات و تجهيزات در حد 
مطلوب و مناسب نيست و عدم وجود امكانات مناسب 
. عمده ترين عامل عدم وجود برنامة مدون آموزشي است

يشتر تحقيقات نكتة جالب توجه و مهم اين است كه در ب
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ت ياظهار رضامشابه خارجي از سطح امكانات و تجهيزات 
اين . كرده و آن را در حد مطلوب و خوب ارزيابي كرده اند

نكته قابل تأمل است، چرا كه شايد يكي از داليل موفقيت 
بيشتر برخي كشورهاي خارجي در ورزش قهرماني همان 

ورزشي تأمين نياز ورزشكاران مطابق با استانداردهاي 
با توجه به يافتة تحقيق مذكور كه بيان مي كند . باشد

ارتباط معني داري بين ميزان رضايت ورزشكاران از 
امكانات و عملكرد هيأت هاي ورزشي و مقام هاي كسب 

شده وجود دارد، به اين نتيجه مي رسيم كه هر چه سطح 
امكانات هيأت هاي ورزشي بيشتر و به استانداردهاي 

تر باشد، در اين صورت ميزان مشاركت در  جهاني نزديك
ورزش قهرماني و كسب مقام هاي برتر نيز باالتر خواهد 
بود و طبيعتاً يافتة مذكور نتيجة بعيد و دور از ذهن نيست 
و رسيدن به استانداردهاي جهاني ورزش قهرماني نيازمند 

  . صرف هزينه و تأمين امكانات بيشتري است
  

  
  منابع و مĤخذ

  .ايران، سازمان تربيت بدني ). 1379(، "انداردهاي استعداديابي ورزشياست". ۱

شناخت و بررسي عوامل و موانع پيشبرنده و بازدارندة توسعة ورزش قهرماني فوتبال "). 1377.(اميني، اميرمظفر. 2
ين كنگره علمي خالصة مقاالت هفتم. "از ديدگاه فوتباليست هاي باشگاه هاي اصفهاني شركت كننده در جام آزادگان

  .اسفند 17- 18سازمان تربيـت بدني ايران، : بندرعباس  ،7ص  –ص . 15. تربيت بدني وورزش 

ترجمة خسرو ابراهيم و هاجر . "اصول و روش شناسي تمرين از كودكي تا قهرماني"). 1381. (بومپا، تئودور. 3
  . دشتي دربندي، انتشارات يزداني

. "بررسي انگيزه هاي افراد شركت كننده در ورزش همگاني شهر تهران"). 1372(. رمضاني خليل آبادي، غالمرضا. 4
  .پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم

افراد شركت كننده در ورزش هاي (Ses) بررسي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي  "). 1373. (شفيعي، محسن. 5
  . گاه تربيت معلمپايان نامة كارشناسي ارشد، دانش. "همگاني شهر تهران

  .ايران، سازمان تربيت بدني ). 1382(.")شناخت وضع موجود(طرح جامع تربيـت بدني و ورزش كشور ". 6

بررسي وضعيت كمي و كيفي ورزش و تربيت بدني استان مركزي از ديدگاه مسئولين و "). 1380. (عابدي، بهرام. 7
  .ربيت مدرسپايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه ت. "مربيان ورزش

بررسي و مقايسة امكانات و تجهيزات موجود در پايگاه هاي ورزش قهرماني و "). 1384. (عبدوي بافتاني، فاطمه . 8
  .پايان نامة كارشناسي ارشد ، دانشگاه پيام نور. "نحوة بهره برداري از آن در مراكز استان ها

، تأسيسات و نيروي انساني كانون هاي ورزشي دزفول توصيف برنامه ها، امكانات"). 1379. (قدرتي، عبدالحسين. 9
  .پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز. "از ديدگاه مديران، مربيان، دانش آموزان

پايان نامة كارشناسي . "ورزش همگاني در ايران و توصيه براي توسعة آن بررسي وضعيت"). 1377. (ميركاشف، محمد. 10
 .رشد ، دانشگاه اروميها

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389، زمستان 4پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، شمارة نشرية  
 

 

۳۰

11. Engstrom . L. (1987). “Physical activity among young school leavers in sweden, Firal report 

from seminer on sport for young school leavers”, Stockholm/bosoem, Swedisn-Swalisn sports 

Fedration. Refs : 13, PP:71-77. 

12. O’sulivan . Mand sidentop. P and Tannahill. O. (1994). “Codependennay of High school – 

Physical Education”, Teaching in physical Education, Breaking out, PP: 421- 428. 

13. Park , Jahg, Gun and Zakyajesk, Dorothy, (1987). “An analysis of high school physical 

education curriculum in the republic of Korea, PP:252-253. in : new horizons of human 

movement”, first dankook university and campus scientific program, scoul olympic scientifiv 

congress organizing comitte soul.  

14. www.strategic.Gc.Ca 

15. Steimling, Glenn, (1997). “A comparison of New Mexica Tribal and Municipal sports and 

recreation facilities for Risk Management”. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

