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فرایند توسعه ورزش قهرمانی

1دکتر محمد احسانی

هاي و رویکردهاي مختلفی وجود دارد که توجه به در امر توسعه ورزش قهرمانی و تربیت قهرمانان ورزشی، مدل
تواند راهگشاي توسعه ورزش قهرمانی کشور باشد. لذا، در این مقاله مدل هاي مختلف توسعه ورزش قهرمانی ها میآن

گیرد.بررسی قرار میمورد 
اولین گام اساسی در طراحی سیاست ورزش هر کشوري، تعریف و تفسیر مفهوم توسعه ورزش است. براهام و 

). بخشی از 2001اند (براهام و همکاران، تعریف کرده3)، این مفهوم را همان سیاست هاي ورزشی2001(2همکاران
4). گرین1392رش ورزشکاران قهرمان گره خورده است (احسانی، توسعه ورزش با مفهوم توسعه ورزش قهرمانی و پرو

)، توسعه ورزش قهرمانی را تعامل سه فرآیند انتخاب و ورود ورزشکار به سیسستم ورزش نخبه، حفظ و نگهداري، 2005(
راتژي هایی )، توسعه ورزش قهرمانی را کلیه است1997(5). لیل2005و نهایتاً رشد و پیشرفت ورزشکار می داند (گرین، 

مند ورزشکار را تسهیل می سازد و این استراتژي ها باید برنامه، اهداف، ابزارها، مدیریت، می داند که پیشرفت نظام
) جهت گیري کلی 1986(6). مک کی1997تسهیالت ورزشی، مربیان، داوران و رقابت هاي ورزشی را در برگیرد (لیل، 

کند، اما اختالف نظر بر میزان توجه و اولویت این سطوح اي تعریف میتوسعه ورزش را از سطح سطح همگانی تا حرفه
) معتقدند که تعادل یا رابطه ثابتی بین موفقیت درسطح ورزش 1996(7). فارمر و آرنودن2001است (براهام و همکاران، 

برقرار نیست. عالوه بر این، چالش سرمایه گذاري براي رقابت هاي جهانی و تولید قهرمان همگانی و ورزش نخبه همیشه
اقتصادي آن نیز وجود –یا سرمایه گذاري روي مشارکت افراد در برنامه هاي سالمت عمومی یا ملی و منافع اجتماعی

بخش زیادي از بودجه و امکانات به ورزش اند که اختصاص). بسیاري از محققان بیان کرده1996دارد (فارمر و آرانودن،
نامید. دولت هایی که منابع را به 8سطوح پایه براي تولید ورزشکاران نخبه را می توان به اثر حرکت از سطح پایین به باال

مورد انتظار آنهاست. بر این9طور مستقیم به سطوح باال و حرفه اي ورزش اختصاص می دهند، تاثیر از باال به پایین
اساس، عملکرد موفق قهرمانان ورزشی، مردم را به مشارکت در فعالیت هاي بدنی و افزایش مشارکت همگانی تشویق می 

و احسانی، 1994کند. البته این ایده مورد سوال است و تحقیق و حمایت جدي از آن نشده است (هیدسون و همکاران،

. دانشگاه تربیت مدرس1
2- Bramham et al
3- Sport Policies
4- Green
5- Lyle
6- McKay
7- Farmer and Arnaudon
8- bottom- up/ trickle up
9- top-down/trickle down
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کت همه مردم و محبوبیت ورزشی است، ولی در سیاست از باال، هدف اصلی جلب مشار-). در سیاست از پایین1383
پایین روي یک یا چند رشته ورزشی محبوب (به جاي محبوبیت ورزش) براي موفقیت هاي بین المللی سرمایه - باال

). 1993گذاري هاي خاص می شود به این امید که مشارکت ورزشی مردم نیز بیشتر خواهد شد (ادي،
جهت ها و کهمعرفی شد)، 1993ادي (به وسیلهرین مدل فرآیند توسعه ورزشاولین تالش و قدیمی ت

نشان داد. هر چند این مدل از چهار سطح ی مسیرهاي متفاوتی از مشارکت و ارتقا در ورزش را در مدل پویا و متحرک
سطح مشارکت ). البته عدم عبور از 1چند بعدي است (شکلوتشکیل شده است، اما جهت گیري هاي متعددي دارد 

براي درك بهتر پویایی و رامدل دیگري عمومی (سطح دوم) به سطح باالتر توسط محققان یادآوري شده است. وي
بر اساس این مدل، حرکت در سطوح مختلف ورزش به سیاست ها و تصمیم هاي کرد.پیشنهاد اولیه خودتحرك مدل

وانند در این زمینه متفاوت عمل کنند. شاید برخی بخواهند مدیران یا سازمان هاي ورزشی بستگی دارد و آن ها می ت
طرح ها، سیاست ها و استراتژي هاي مدیران یا سازمان هاي ورزشی، نحوه فقط در یک سطح فعالیت کنند. به طور کلی

را ) به جاي مدل مذکور یک مدل سه سطحی 1996). فارمر و آرنودن (1993به کارگیري مدل را تغییر می دهد (ادي،
د. در این مدل ورزش مدارس و ه کردند که مبتنی بر هرم سنتی بود و آن را نیز در سراسر جهان متداول می دانستنیارا

(فارمر و آرنودن، (سطح میانی)رقابت هاي سطح ملی استاساس ورزش قهرمانی وپایه و،تفریحیورزش همگانی و
توسعه باشگاه هاي ورزشی ،توجه به تجارب کشورهاي مختلفبه نظر می رسد با.)2013احسانی و همکاران و1996

عالی کیفی لیگ هاي ورزشی می تواند زمینه خوبی براي پرورش ورزشکاران نخبه وبرگزاري منظم وحرفه اي و
)، 2001براهام و همکاران (10مدل فرآیند توسعه ورزش به نام پیوستار سنتی توسعه ورزش.(احسانی و همکاران، )باشد

). محققان دیگري مانند 2001) بود (براهام و همکاران، 1993شت و مشابه مدل ادي (دایز چهار سطح سلسله مراتبی ن
که در برگیرنده شش سطح همگانی، باشگاهی، کردندسطحی و هرمی را پیشنهاد6) یک مدل 2001(11شیلبري و دین

سلسله وسنتیهايهرمجزو، همگیها با اسامی مختلفل مداینه هر حالباستانی، منطقه اي، ملی و بین المللی بود.
). 2001ورزش هستند (شیلبري و دین،توسعهمراتبی مشارکت و

10- Traditional Sport Development Continuum /Pyramid
11- Shilbury et al
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)1993(ادي از نظرتوسعه ورزش هرم. 1شکل

) مدعی هستند که مدل هاي هرمی ورزش این پیش فرض ها را مطرح می کنند که 2001شیلبري و دین (
پیوستگی یا نظام افراد به صورت منطقی به سمت سطوح بعدي شرکت در ورزش حرکت می کنند، بدون این که 

هاي هرمی ورزش ماهیتی مدلالبته اکثرد. شوبین رقابت هاي تفریحی، نیمه حرفه اي و حرفه اي ایجاد هدفمندي
هاي هرمی یا سایر ). مدل2001انعطاف پذیر و پویا ندارند، بلکه داراي ماهیتی ایستا و ثابت هستند (شیلبري و دین، 

ه شده است، اکنون مورد چالش یاراکه براي توسعه ورزش ) 2005(12مول و همکارانمانند مدلمدل هاي مرتبط با آن 
). چون شواهد زیادي وجود دارد که در کشورهاي بسیاري، ورزشکاران 2005همکاران،جدي قرار گرفته است (مول و

نخبه بدون عبور از مسیر ورزش همگانی یا تفریحی، ورزش پرورشی یا آموزشی، تحت نظام ویژه تربیت شده اي براي 
رد که توجه به ورزش ). در برخی از کشورها نیز شواهدي وجود دا1392کشور خود مدال کسب کرده اند (احسانی، 

همگانی بسیار زیاد و مشارکت مردم نیز وسیع است، ولی این افراد به اوج عملکرد و نخبه شدن نرسیده اند. از طرف 
گزاري و برنامه ریزي بین سطوح مختلف رسد در برخی از کشورها نیز شکاف و فاصله یا انقطاع سیاستدیگر، به نظر می

لیل ارتباط خوبی بین آن ها برقرار نشده و یا مسیر به خوبی تبین نگردیده است (رمضانی ورزشی وجود دارد و به همین د
) رابطه بین مشارکت 2000(14) و هولی هان1992(13) ، مک دونالد و تنگات1996). فارمر و آرنودن (1380نژاد، 

مدل سلسله مراتبی پیشنهاد شده است تر از آن چیزي می دانند که در همگانی و عملکرد نخبه را  تعاملی بسیار پیچیده
).1992مک دونالد و تنگات،؛2000هان، ؛ هولی1996(فارمر و آرنودن،
یند براي تربیت ورزشکاران دنبال می شود که با عنوان مدل هاي کاربردي بررسی شده آفرچند شیوه ومعموالً

هستند:است هاي ورزش قهرمانی دولت وسازمان هاي ورزشی و تابع سیدناده شمدل سازي نکامالًالبته این شیوه هاند.ا

12- Mull
13- Mc Donald & Tungatt
14- Houlihan
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(مانند فرانسه، یونان و دارديو محورینقش اصلياست که دولت مرکزعیشاییدر کشورها15مدل متمرکز
ایرلند). در این روش سازمان یا مدیریت فوق العاده متمرکز است و از این رو وزارت ورزش یا هر سازمان ویژه، نقش 

تا بود کهطلبانه دارد. نسخه اصلی این مدل در چین و شوروي سابق و کشورهاي سوسیالیستی اروپاي شرقیانحصار 
). در کشورهایی که سیاست کلی و عمومی دولت در آن ها به 2005د (هنري و همکاران، شاجرا می 1930اوایل دهه 

شود که بر پایه همکاري بین عامالن یا استفاده می16بخش هاي زیادي توزیع و تفکیک شده است از مدل شبکه اي
ذینفعان مختلف و با نقش ها و مسوولیت هاي مختلف قرار دارد و نقش هاي اصلی بر عهده فدراسیون هاي ملی، کمیته 

نقش 17). در مدل باشگاهی2005ملی المپیک، موسسات ورزشی دولتی و سیستم هاي مدارس است (تیبالت و بابیاك، 
ترین و تجاري ترین ورزش ها تمرکز می شود. در فوتبال، پیشرفت ه هاست که عموماً در آن بر قوياصلی بر عهده باشگا

-ورزشکاران در باشگاه هایی است که سازمان هاي پیشرفته و ویژه اي مانند آکادمی براي ورزشکاران جوان تاسیس کرده

باشگاه آث میالن است که آزمایشگاه هایی دارد و ي از این مدل، ا). نمونه 1392و احسانی و همکاران،1999اند (کاسکی، 
ند. در برخی از کشورها که مسوولیت ورزش بین دولت و کنجوانب مختلف عملکرد ورزشکاران نظارت و ارزیابی می بر 

تقسیم شده است (مانند آلمان و هلند)، سازمان هاي غیر دولتی در این کشورها NGO(18سازمان هاي غیر دولتی (
منابع زیادي را از طریق حامیان ورزشی به دست می آورند. سرمایه گذاري توسط خانواده براي اوج عملکرد فرزندان را نیز 

اي کمک به ورزشکاران وجود در کشور هایی مشاهده کرد که منابع کافی بر19می توان یک مدل فردي یا کارآفرینی
).1999ندارد و بسیاري از آنها به ناچار مهاجرت می کنند (کاسکی،

محیط دور وگیرد.میسه محیط اصلی را در بر گسترده است وورزشکاران نخبه بسیار پیچیده ومدیریت
مدیریت رویداد وک آن نیز محیط نزدیهاي ورزشی ومحیط میانی آن سازمانوسیاسی-اجتماعیپیرامون آن عوامل

محققان معتقدند که عوامل .)1392و احسانی، 2005(گرین، مسابقه است که براي هر سه حوزه باید برنامه ریزي شود
(مانند جمعیت، اقتصاد و رفاه اقتصادي، سیاست و نظام سیاسی، بهداشت، فرهنگ، مذهب، رفاه و شهرنشینی، 20کالن

) 2009سوتریادو و همکاران (.)2006ورزش را تعیین می کنند (دي بوسچر و همکاران، تنوع جغرافیایی)، استراتژي 
)، 2006نشان دادند که دو عامل اصلی اثرگذار سطح کالن، عوامل سیاسی و اقتصادي هستند. دي بوسچر و همکاران (

بازي هاي جهانی و درصد شاخص هاي تعیین کننده موفقیت در سطح بین المللی (مانند 50معتقدند که بیش از 
المپیک) متغیرهاي سطح کالن و خارج از کنترل سازمان ها و مدیران ورزش هستند. از نظر آن ها دو متغیر تولید 

درصد کل واریانس موفقیت ورزش را در سطح بین المللی پیش بینی می 50، و جمعیت حدود GDP(21ناخالص ملی (
درصد است 2- 1ر درآمد در تولید ناخالص ملی کشورهاي توسعه یافته کند. سهم صنعت ورزش به مثابه یکی از صنایع پ

15- Central Model
16- Network Model
17- Club– based Model
18- Non– Governmental Organization
19- Individual or Entrepreneurial
20- Macro level
21- Gross Domestic Product
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)، با مقایسه روند رشد و پرورش ورزشکاران نخبه کشورهاي استرالیا، 2007). گرین (2006(دي بوسچر و همکاران، 
دولت فدرال و زمینه اصلی به نام افزایش مداخالت4نشان دادند که آن ها در 2006تا 1960انگلستان وکانادا از سال 

مرکزي، تدوین و اولویت بندي سیاست هاي ورزشی، تدوین یک سیستم یا چارچوب بوروکراتیک براي توسعه ورزش 
حرفه اي و نخبگان، و توجه و شکیبایی درازمدت براي ورزش همگانی(به ویژه در انگلستان) تجارب مشترکی داشته اند 

).2007(گرین، 
اثر گذار برموفقیت مدل هاي تربیت ورزشکاران نخبه 22میانیی از عواملسیاست ها و استراتژي هاي ورزش

است این سیاست ها نیز براي تخصیص منابع، برنامه و استراتژي هایی است که بر عملکرد درازمدت اثر گذارند. چون 
دولت ها و سازمان هاي ورزشی، طراح اصلی سیاست هاي ورزشی هستند پس تاثیر مستقیم آن ها نیز بیشتر است 

) موفقیت ورزشی در سطح نخبه با سرمایه 2001گرین (و). از نظر اوکلی 1390و احسانی و همکاران، 2005(گرین، 
). به طور کلی، مطالعات مربوط به این عوامل 2001گذاري استراتژیک در ورزش نخبه نمود پیدا می کند (اوکلی و گرین، 

ازمان هاي ملی و سیستم هاي ملی پرورش ورزشکاران توصیف و مقایسه س- 1را می توان به دو طبقه اصلی تقسیم کرد: 
بررسی پیش نیاز هاي ساخت ورزشکاران نخبه در سطح بین المللی - 2و به ویژه در کشورهاي سوسیالیستی سابقنخبه

ولویت ، احمایت مالی،موزش ورزش در مدارسآویندهاي استعدادیابی آاول فرطبقهمطالعات در. هاي بومیالگوسازيو
کیفی مربیان آموزشسیستم وکانادا در این زمینه پیشرو هستند)(استرالیا وشبکه طب ورزشی،یقات کاربرديتحق

). در حال حاضر نیز انجمن ها و تشکیالت خاصی براي آموزش منظم و 2007(گرین، شناسایی شدندحرفه اي
ضوعاتی مانند وضعیت حمایت هاي مالی براي روه دوم، موگ). از مطالعات 1373سیستماتیک مربیان وجود دارد(کمپل،

مراکز تمرینی، پرسنل، سیستم هاي ورزشی ترکیبی منسجم، هماهنگ و استعداد هاي ورزشی در الگو سازي قابل 
میانی قرار دارند.جزو عواملتماشاگران نیز رسانه ها و،دانشگاه هاموزشی مدارس وآنظام استفاده هستند. 
نیز در موفقیت مدل هاي تربیت ورزشکاران نخبه بسیار اثرگذارند. به (ورزشکاران)و خرد23فرديعوامل 

) بسیاري از تعیین کننده هاي توسعه ورزشکاران نخبه فراتر از کنترل فوري 2007(24لوگانطوري که ار نظر بیکر و 
که نخبه شدن در ) معتقدند2006بوسچر و همکاران (). دي2007بکر و لوگان، (سازمان هاستمداران، دولت وسیاست

براي کسب هر مدال دالرمیلیون37نفرهزینه آن براي هردارد وساعت تمرین نیازهزار10سال زمان و10ورزش به 
کسب مدال مورد چه وجود چنین رابطه خطی بین مبالغ هزینه و). اگر2006دي بوسچر و همکاران،(طالست است
) تربیت ورزشکار نخبه باید با پیروي از یک استراتژي ملی مدیریت شود. فرآیند 1986(25از نظر هاستردید است.

5-6سال طول می کشد و حتی فرآیند تخصصی سازي بسیار زود و از 8- 10پرورش نخبگان در همه رشته ها بین 

22- Mesolevel
23- Micro level
24- Baker and Logan
25- Hasse
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قرار دهند (برگزگارد و سالگی شروع می شود. بنابراین سازمان هاي ورزشی باید در تمام مراحل رشد آنها را مورد حمایت
). 2007همکاران، 

یکدر )2006(بررسی کلی روابط متقابل عوامل کالن، میانی یا سازمانی و فردي توسط دي بوسچر و همکاران 
ترین درونداد، و فرآیندها را همان حمایت مالی و محیطی را مهم. آن ها)2شکل (خالصه شده است کاربرديمدل

شکل مشخص است. البته روش هاي مختلفی براي 9الی4اي ورزشی می دانند که در بخشسیاست ها یا خط مشی ه
، تعداد سهمیه ورودي، پیشرفت نسبی (با کنترل جمعیت و 8الی6اندازه گیري برونداد مانند تعداد مدال ها، کسب رتبه 

ها شاخص تعداد و کیفیت مدال را مداران و رسانه ). البته سیاست2006بوسچر و همکاران، بهداشت) وجود دارد (دي
).2001مهمترین شاخص در ارزیابی از پیشرفت ورزش می دانند (گرین و اوکلی، 

عاملی شاخص هاي سیاست ورزشی اثرگذار بر موفقیت بین المللی در ورزش9. مدل 2شکل 

کشور باید مورد توجه قرار تم پرورش ورزشکاران قهرمان در هر سعامل اثرگذار براي الگوسازي سی5به طور کلی 
):2001؛ گرین و اوکلی، 2006گیرد (دي بوسچر و همکاران، 

اجتماعی (عوامل کالن) مانند داشتن یک منبع درآمد کافی (مانند التاري در انگلستان - بررسی شرایط اقتصادي.1
اجتماعی تقریباً نزدیک.–) و مقایسه با کشورهاي داراي شرایط اقتصادي 1994از سال 

غییرات فنی مانند میزان تاکید و توجه بر رویکردهاي علمی براي استعداد یابی (عوامل میانی) با مقایسه ت.2
عملیات و فرآیندها (مدیریت).

میزان پیوستگی سیستماتیک سیاست هاي دولتی (عوامل کالن)..3
مقایسه ورزشکاران و مربیان و دیدگاه و نگرش مردم به ورزش (عوامل فردي)..4

2بخش 
ی سازماندھی و ساختار سیاست ھای ورزش
ا رویکردی ترکیبی برای توسعھ سیاست ھ

رسانھ ھای & حامیان مالی 
ھ محیط ورزش ھای نخب

لی
ی م

زش
ور

ی 
 ھا

ون
سی

را
فد

داد
ن 

رو
د

درون داد
ھای مالیحمایت

8بخش  

4بخش  

&استعدادیابی 
توسعھ سیستم 

5بخش 
&ورزشکاران 

حمایت ھای پس از شغلی 

برون داد 

درون داد 9بخش  

ارتقاء مربیان& مربیان حمایت

تحقیقات علمی

بین المللی- رقابت ھای ملی

7بخش  

6بخش  
امکانات و تجھیزات تمرین

3بخش  
1بخش  

بخش ھمگانی& سطح پایھ 
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ي هاي خط مشی یا سیاستی در سازمان (سطح میانی) مانند ورزش مدارس با مقایسه ساختارها و تصمیم گیر.5
سازمان هاي ورزشی (عوامل میانی).
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