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هدف از انجام این پژوهش، مقایسه ارزیابی عملکرد درحوزه موفقیت امور فنی ورزش قهرمانی فدراسیون های 
راکت��ی )تنیس، تنیس روی میز، بدمینتون و اسکواش( ایران بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بود. جامعه 
آم��اری شامل ۲۰۷ نفر از روس��ا و نواب رئیس، دبیر، روسای هیئت های استانی و رؤسای کمیته های تخصصی 
چه��ار فدراسی��ون ورزشی راکت��ی جمهوری اسالمی ایران بودن��د که بر اساس فرمول نمون��ه گیری، حجم نمونه 
تحقی��ق به تعداد ۱3۴ نفر ب��ه عنوان معرف در نظر گرفته شد. روش مورد استفاده، نمونه گیری هدفمند بود. برای 
جم��ع آوری داده ها، ب��ا کسب نظر کارشناسی از خبرگ��ان ورزشی، پرسشنامه محقق ساخت��ه به صورت مقایسه 
زوجی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارارزیابی موفقیت در امور فنی ورزش قهرمانی فدراسیون های 
راکت��ی تدوین شد. مقدار آلفای کرونباخ به مق��دار ۰/۹3پرسشنامه نشان دهنده پایایی باال و مطلوب پرسشنامه 
اس��ت. به منظور استخراج بارعاملی از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها 
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از آم��ار توصیف��ی و آزمون فریدم��ن استفاده گردید. نتایج پژوه��ش حاکی از آن است که زی��ر مقیاس های مهم 
الگوی ارزیابی معیار امور فنی ورزش قهرمانی عبارت اند از: درفدراسیون اسکواش: کسب کرسی های کلیدی 
در فدراسی��ون جهانی و آسیا و نتای��ج کسب شده در مسابقات بین المللی؛ درفدراسیون تنیس: برگزاری اردوهای 
تیم ملی و افزایش تعداد میزبانی مسابقات آسیایی وبین المللی؛ در فدراسیون بدمینتون: حضور در رنکینگ هزار 
ورزشکار برتردنیا و برگزاری اردوهای تیم ملی؛ در فدراسیون تنیس روی میز: برنامه مدون اداره تیم ملی و حضور 
دررنکین��گ هزار ورزشکار برتر. در نتایج الگ��وی کلی ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی راکتی نیز دو زیر 

مقیاس برگزاری اردوهای تیم ملی و برگزاری لیگ های کشوری حائز اهمیت هستند. 

واژگان کلیدی: ورزش قهرمانی، موفقیت ورزشی، ارزیابی عملکرد، فدراسیون های ورزشی راکتی و ایران
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مقدمه
ب��ا وجود تحقیقات متعدد در زمینه ارزیابی عملکرد در حوزه  ورزش، تاکنون معیارهای استانداردی در زمینه  
ارزیاب��ی عملک��رد فدراسیون ها در زمینه ورزش قهرمانی به روش علم��ی تدوین نشده است و اغلب معیارها به 
ط��ور ذهنی تعیین شده ان��د. برای ارزیابی عملکرد سازم��ان ها و فدراسیون های ورزش��ی و تعیین شاخص های 
ارزیابی آنها روش های مختلفی به کار گرفته می شود. در امر توسعه ورزش قهرمانی و تربیت قهرمانان ورزشی 

نیز رویکردهای گوناگونی وجود دارد که توجه به آنها می تواند راهگشای توسعه ورزش قهرمانی باشد. 
روش های مختلفی که برای اندازه گیری عملکرد در ورزش قهرمانی مورد استفاده قرارمی گیرد و عمدتا »مدال 
محور« نامیده می شوند، عبارت اند از: رتبه بندی جدول مدال های کسب شده، تعداد مدال های طالی به دست 
آم��ده، تعداد کل مدال ها، وزن ماهیت م��دال ها، هشت رتبه برتر مسابقات ورزش قهرمانی و موفقیت نسبی در 

مواردی چون تعداد جمعیت کشور و میزان تولید ناخالص ملی )دی بوسچرو همکاران۱، ۲۰۱۵: ۸۷(. 
کشورها در بازی های زمستانی المپیک از طریق اولویت بندی بودجه، مجموعه متنوعی از ورزش های هدفمند 
بین کشورها و همبستگی باال با موفقیت های ورزشی گذشته و حال به دست آورده اند. مدیریت ورزش قهرمانی 
به واسطه خروجی های قابل اندازه گیری دقیق مانند تعداد مدال های کسب شده به طور خاص به هدف ارزیابی 
عملکرد کمک می کند. در حالی که پدیده هدف گیری یا اولویت بندی هزینه های ورزشی قهرمانی در بحث های 
سیاستگذاری بسیار برجسته است، در ادبیات مدیریت ورزش توجه کمتری را به خود جلب کرده است- با این 

حال، شواهد کمی در مورد میزان اولویت بندی هزینه های موجود وجود دارد )وبر و همکاران۲۰۱۸،۲: ۱۸(. 
شناخ��ت عوامل��ی که می تواند موفقی��ت کشورها را در رویداد مهم المپیک تضمی��ن نماید، از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است. ازسوی دیگر، برای مدیران و برنامه ریزان این امکان را فراهم می کند تا در جهت توسعۀ 
ورزش و کسب کرسی های بین المللی با توجه به امکانات و منابع بالقوة کشور و نیز مقایسه با کشورهای دیگر، 

سیاست های مناسب را اتخاذ نمایند)زارعیان وهمکاران،۱۴3:۱3۹3(. 
مفهوم »سهم بازار« توسط دی بوسچر وهمکاران)۲۰۰۸( ارائه گردید. این مفهوم در ارزیابی خروجی داده های 
بازی های المپیک ۲۰۱۲ به کار گرفته شد. در بازی های المپیک ۲۰۱۲ لندن، تعداد 3۰۲ رویداد ورزشی مورد 
داوری قرار گرفتند. اصل مدل سهم بازار می تواند برای مقایسه ارزیابی عملکرد یک کشور در میان ملل مختلف 
در ط��ول زمان اعمال ش��ود. با استفاده از داده های المپیک لندن ۲۰۱۲ برای نش��ان دادن تفکر اساسی در پشت 
مفهوم سهم بازار، دی بوسچر وهمکاران مایل به اندازه گیری موفقیت ورزشی صرفا در یک رویداد ورزشی بودند 
)دی بوسچر و همکاران،۲۰۱۵: ۸۸(. آنها سه معیار خروجی اندازه گیری عملکرد شامل دوره ای از زمان، سطح 

رقابت های ورزشی و رویدادهای ورزشی مشخص را پیشنهاد دادند )دی بوسچروهمکاران،۲۰۱۵: ۹۰(.
سیاس��ت  گذاری ه��ای ورزش قهرمانی در ی��ک رقابت جهانی، ی��ک امرراهبردی است . یک��ی از پیامدهای 
بین الملل��ی شدن ورزش برای انجام رویدادهای بین المللی )المپیک(، رقابت در حال افزایش بین کشورهاست 
که از یک سو به سیستم های ورزشی پیچیده و گرانقیمت و شکاف رو به رشد برای کشورهای دارای سیستم های 
ورزش��ی کمت��ر توسعه یافته برای تولید موف��ق  قهرما ن های ورزشی  انجامیده و از س��وی دیگر، ملت ها به طور 
فزاین��ده ای ب��رای حف��ظ مزایای نسبی خود با اتخاذ ی��ک رویکرد  راهبردی به رش��د ورزش قهرمانی و  در رقابت 
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ب��ا  شیوه ه��ای رقبای دیگر، تالش می کنند. توجه ب��ه ورزش قهرمانی لزوم طراحی  مقیاسی برای خط مشی ها و 
سیاس��ت گذاری های موف��ق عملکردی و درک نظری از اندازه گیری، ارزیابی و نظ��ارت بر راهبردهای های موثر  
دول��ت ه��ا را  با پیروی از یک مدل منطقی شامل ورودی ها، خروجی ه��ا، خروجی ها، نتایج و تأثیرآنها نمایان 

می نماید )دی بوسچر۱، ۱:۲۰۱۸(. 
 بسی��اری از کشوره��ا ب��ا تمرک��ز ب��ر روی ورزش هایی ک��ه رقابت در آنه��ا کم ، ول��ی تعادل رقابت��ی باالست 
تصمیم��ات راهبردی برای به حداکثر رساندن تعداد مدال هایی ک��ه می توانند برنده شوند، اتخاذ می کنند )ژنگ 
وهمکاران۲،الف : ۲۶۷۵:۲۰۱۸(. مدیریت ورزش قهرمانی به واسطه خروجی های قابل اندازه گیری دقیق مانند 
مدال ها به طور خاص به هدف ارزیابی عملکرد کمک می کند. در حالی که پدیده هدف گیری یا اولویت بندی 
هزینه ه��ای ورزشی نخبگان در بحث ه��ای سیاستگذاری بسیار برجسته است، در ادبیات مدیریت ورزش توجه 
کمتری به خود جلب کرده است. ارزیابی اثربخشی خروجی های موفقیت ورزش قهرمانی در مدل سیستمی در 

ادبیات سیاست های ورزشی تاکید شده است )وبر وهمکاران۲۰۱۸،3: ۸(. 
یافته های ژنگ و همکاران)الف ۲۶۷۵:۲۰۱۸( در رشته ورزشی قهرمانی تنیس حاکی از این بود که بسیاری 
از کشوره��ا تصمیم��ات راهبردی برای به حداکث��ر رساندن تعداد م��دال هایی که می توانند برن��ده شوند در نظر 
می گیرن��د؛  ب��ا تمرکز ب��ر روی ورزش هایی که رقابت در آن رشته های ورزشی کم اس��ت، ولی تعادل رقابتی باال 
دارند و این کشورها از مزیت رقابتی در آنها برخوردارند. همچنین ژنگ و همکاران۴)ب۶:۲۰۱۸( بیان کردند که 
فق��دان هماهنگی ملی- منطقه ای تیم های ملی ممکن است منجر به رفتارهای متناقض و بی اثر از سیاست های 

ورزش قهرمانی شود. 
درهیجدهمی��ن دوره بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتای اندونزی، ک��اروان ورزشی ایران با ۲۰ طال، ۲۰ نقره 
و ۲۲ برن��ز در رده شش��م جدول قرار گرفت. در این دوره چند رک��ورد شخصی و تیمی شکسته شد که می توان به 
رک��ورد سه��راب مرادی در وزنه برداری و کسب مدال برنز تنیس روی می��ز و واترپلو بعد از نیم قرن اشاره کرد. از 
نظ��ر مجم��وع مدالی نیز رکورد تعداد م��دال ها بعد از انقالب شکسته شد. اگرچه طاله��ای ایران نسبت به دوره 
گذشته بازی های آسیایی در اینچئون یک عدد کاهش داشت، اما کاروان ورزشی ایران درسال ۲۰۱۸ درمجموع 
۶۲ م��دال کس��ب ک��رد. در کنار ای��ن رکورد مهم، باید ب��ه ۱۷ مدال بانوان ای��ران نیز اشاره کرد ک��ه از منظر کمی 
رش��د قاب��ل مالحظه ای نسبت ب��ه دوره گذشته داشت تا یک رک��ورد جالب دیگر نیز ثبت ش��ود. کاروان ورزشی 
ای��ران ب��ا اعزام 3۷۸ ورزشکار در این بازی ها شرکت کرد ک��ه در برخی از رشته ها ملی پوشان کشورمان نتایجی 
فوق العاده داشتن��د، ام��ا در برخی از رشته ها ورزشکاران در حد انتظ��ار ظاهر نشدند و حتی می توان گفت ناکام 
مطلق بودند. در درهیجدهمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتای اندونزی در رشته های راکتی به ویژه در 
تنیس روی میز انفرادی، نوشاد عالمیان با وجود اینکه از رسیدن به فینال بازماند، اما با کسب مدال برنز نام خود 
را جاودانه کرد تا پس از ۵۲ سال یک مدال با ارزش در تنیس روی میز به دست آوریم؛ مدال برنزی که با وجود 
مدعی��ان ب��زرگ چشم بادامی، ارزشی فراتر از طال دارد. در رشته تنیس، تنیسورهای ایران حتی یک برد نیز کسب 

1. De Bosscher, V.  
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نکردن��د و تنه��ا دو برد در کارنامه ایران ثبت ش��د. در رشته بدمینتون و اسکواش نیز ک��اروان ورزشی ایران نتیجه 
خوب��ی نگرف��ت و این رشته ها صرفا برای حضور در این مسابقات شرکت داشتند. این در حالی بود که اسکواش 
بع��د از چن��د دوره غیبت با پشتوانه مدال برنز آسیا پا به این رقابت ها گذاشت و به کسب مدال و یا حتی چند برد 
خوشبین بود، اما در نهایت با شکست های پی در پی از جاکارتا بدرقه شد. برای بررسی علل شکست  و ناکامی 
فدراسیون ه��ای راکتی در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارت��ای اندونزی، بر آن شدیم تا با شناسایی شاخص های 
موث��ر در اندازه گیری خروجی های ورزش قهرمانی، مولفه های مه��م ارزیابی عملکرد در حوزه امور فنی ورزش 

قهرمانی فدراسیون های راکتی را مشخص نماییم. 
پژوهش ه��ای داخل��ی نشان می دهد با وجود اینکه سازمان تربی��ت بدنی در سال ۱3۸۲ »سند راهبردی نظام 
جام��ع توسع��ه تربی��ت بدنی و ورزش کشور« را به طور کلی و در دو سطح ک��الن و خرد مورد تحقیق و بررسی 
ق��رار داده، ام��ا بحث ورزش قهرمانی فدراسیون های ورزشی راکتی و تعیی��ن مولفه های کلیدی ارزیابی عملکرد 

آنها در این سند مغفول مانده است.
 پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از نظرات گروه های مختلف از جمله مدیران و دست اندرکاران حوزه 
ورزش قهرمان��ی کشور، متخصصان و اعضای هیات علمی حوزه مدیریت راهبردی ورزش قهرمانی و متولیان و 
بدن��ه اجرایی ورزش قهرمانی و با در نظر گرفتن تغیی��رات درونی و بیرونی سال های اخیر در حوزه ورزش راکتی 
در سط��ح جهانی، عوام��ل ومولفه های مهم ارزیابی عملکرد در حوزه امور فن��ی ورزش قهرمانی فدراسیون های 
راکت��ی را با رویکرد مقایسه ای تعیین و جایگاه راهبردی توسع��ه ورزش قهرمانی هر یک از فدراسیون های راکتی 

کشور را مشخص کند. 
ب��ه همین منظ��ور پژوهش حاضر تصمیم دارد ابع��اد و مولفه های کلیدی ارزیاب��ی عملکردشاخص امور فنی 
ورزش قهرمانی و حرفه ای را از ادبیات پژوهش استخراج و بر اساس آن به ارزیابی و مقایسه سیستم های ورزش 
قهرمان��ی فدراسیون های ورزشی راکتی اقدام کند. ای��ن مقایسه حوزه های مختلف ارزیابی عملکرد و روابط بین 
آنه��ا را نمای��ش می ده��د و ت��الش دارد به مدیران، برنام��ه ریزان و تصمی��م گیرندگ��ان وزارت ورزش و جوانان و 
فدراسیون ه��ای ورزشی راکتی کمک کن��د تا نگرش سیستمی و جامع به ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی 

داشته باشند. 

روش شناسی پژوهش 
پژوه��ش حاض��ر در طبقه بندی انواع روش های تحقیق، بر اساس نحوه گ��ردآوری داده ها، توصیفی- تحلیلی 
است. از آنجا که کل مدیران فدراسیون های ورزشی)تنیس، پینگ پنگ، بدمینتون و اسکواش( مورد مطالعه قرار 
می گی��رد، ل��ذا جامعه آماری شامل ۲۰۷ نفر از روسا و نواب رئی��س، دبیر، روسای هیئت های استانی و رؤسای 
کمیته ه��ای تخصص��ی چهار فدراسیون ورزشی راکت��ی جمهوری اسالمی ایران اس��ت و روش مورد استفاده در 

انتخاب نمونه آماری، روش نمونه گیری هدفمند است که در پایان، ۱3۴نفر انتخاب شدند.
 جامعه آماری فدراسیون های راکتی شامل مقادیر زیر بودند: 
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جدول ۱: جامعه آماری فدراسیون های راکتی

جمع هیئت ها کمیته ها نائب رئیس دبیر رئیس فدراسیون

60 32 24 2 1 1 اسکواش

45 32 9 2 1 1 تنیس

47 32 11 2 1 1 تنیس روی میز

55 32 19 2 1 1 بدمینتون

207 مجموع

نمون��ة آماری از میان ذینفعان چهار فدراسیون ورزشی راکتی جمهوری اسالمی ایران)تنیس روی میز، تنیس، 
بدمینتون و اسکواش( به روش نمونه در دسترس و هدفدار انتخاب شدند: 

آنگاه طبق فرمول باال حجم نمونه تحقیق برابر ۱3۴ تعیین شد. 
درمقال��ه حاضر ب��رای جمع آوری اطالعات و دستیاب��ی به نتایج، از روش های مطالع��ات کتابخانه ای جهت 
تدوی��ن مبانی نظری و از تحقیقات میدانی به منظور گ��ردآوری اطالعات مورد نظر و از پرسشنامه برای سنجش 
متغیرهای تحقیق بهره گرفته شد. تعداد ۱3۴ پرسشنامه سالم توزیع و جمع آوری گردید. برای جمع آوری داده ها 
در این پژوهش با استفاده ازمنابع نظری و مرور پیشینه تحقیق و کسب نظر کارشناسی از خبرگان ورزشی کشور، 
پرسشنام��ه محقق ساخته ب��ا مقیاس پنج درجه ای طیف لیکرت به صورت مقایس��ه زوجی بین وضعیت موجود 
و وضعی��ت مطل��وب شاخص های ارزیابی عملکرد تنظی��م و تدوین شد. برای شناسای��ی شاخص های ارزیابی 
عملک��رد، با مرور عمیق پیشینه تحقیق، فهرستی از شاخص ها تدوی��ن و در اختیار صاحب نظان خبره قرار داده 
ش��د. پرسشنام��ه تدوین شده برای تعیین پایایی )قابلیت اعتماد( بین ۱۰ نفر از افرا د صاحب نظر و خبره ورزشی 
از جامع��ه آم��اری توزیع گردید. مقدار آلفای کرونباخ ۰/۹3 به دست آمد ک��ه نشان دهنده پایایی باال و مطلوب 
پرسشنام��ه است. پس از دریاف��ت و جمع بندی نظرات، چارچوب نهایی شاخص ارزیابی عملکرد حوزه ورزش 

قهرمانی فدراسیون های ورزشی راکتی ایران تدوین شد. 
به منظور استخراج بارعاملی هریك از مواد و گویه های ) شناسه های( ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی 
راکت��ی پ��س از آنکه ماده شاخص امور فن��ی ورزش قهرمانی فدراسیون های راکت��ی تفکیك شد، از روش تحلیل 

عامل اکتشافی استفاده گردید. 
پرسشنام��ه حاضر دارای اعتبار صوری است، زیرا میزان رضایت خبرگان نسبت به شباهت ظاهری گویه ها به 
موض��وع پژوهش تعیین ش��د. پرسشنامه تحقیق حاضر دارای اعتبار محتوایی نیز می باشد، زیرا اجزای متغیرهای 
م��ورد اندازه گی��ری از ادبیات موضوع تحقی��ق گرفته شده و سپس توافق خبرگان اخذ ش��ده است. نتیجه به دست 



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

55

 شامره: 46  زمستان 1398  

آم��ده ناش��ی از اجرای تحلیل عامل اکتشافی نشان می دهد که ضرای��ب بارهای عاملی استخراج شده برای تبیین 
شاخ��ص ح��وزه ورزش قهرمانی ارزیابی عملکرد فدراسیون ها از انسج��ام الزم و کافی برخوردار می باشد، زیرا 
نتای��ج حاصله ازتحلیل بار عاملی برای شاخص ارزیابی عملکرد امورفنی ورزش قهرمانی نشان دهنده آن است 
ک��ه ماتریس همبستگی فاکتورها برای انج��ام تحلیل عاملی مناسب بود. بنابرشواهد ف��وق می توان به این نتیجه 

دست یافت که ماتریس همبستگی فاکتورها برای انجام تحلیل عاملی مناسب است. 
در تحقی��ق حاضر اطالعات به دست آمده با استف��اده از شیوه آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت. در آمار استنباطی از روش های آماری رتبه ای فریدمن۱ برای رتبه بندی معیارهای کلی و زیرمعیارهای 
فدراسیون ه��ای ورزشی راکتی و ب��رای تجزیه و تحلیل داده ای آماری آزمون تی زوج��ی وابسته و تکنیک تحلیل 

مسیر برای تعیین پیوندهای علی احتمالی بین متغیرها استفاده شده است.
 شاخص های ارزیابی عملکرد و موفقیت در امور فنی ورزش قهرمانی در فدراسیون های راکتی عبارت اند از: 
کس��ب سهمی��ه المپیک ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴، ارتقای مدال و رنکینگ آسیای��ی و جهانی، حضور در رنکینگ ۱۰۰۰ 
ورزشک��ار برتر دنیا، کسب کرسی های کلیدی در فدراسیون جهانی و آسیایی، کسب مدال و مقام های مختلف، 
برگزاری لیگ های کشوری، اعزام تیم ملی به مسابقات بین المللی، برنامه مدون اداره تیم ملی، برگزاری اردوهای 
تی��م ملی، افزایش تع��داد میزبانی مسابقات آسیای��ی و بین المللی، نتایج کسب ش��ده در مسابقات بین المللی، 

مبارزه با دوپینگ و بهبود رکورد. 

یافته های پژوهش 
 بررس��ی ویژگ��ی  های جمعیت شناخت��ی نشان داد از میان ۱3۴ نفر نمونه آم��اری، ۸۸ نفر مرد و  ۴۶  نفر زن 
هستند که به ترتیب ۶۵/۷ و 3۴/3 درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص دادند. همچنین، سن۲/ ۸ درصد 
از اف��راد زی��ر3۰ سال، 3۵/۸ درصد بین 3۰ ت��ا ۴۰ سال، 3۵/۱ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ س��ال و ۲۰/۹ درصد هم 
باالی ۵۰ سال بوده است. میزان تحصیالت ۴/۵ درصد از افراد فوق دیپلم، ۲۸/۴درصد لیسانس و۴۶/3 درصد 
ف��وق لیسانس و ۲۰/۹ درصد هم دکت��ری بوده است .۲۹/۱درصد از افراد نمونه آم��اری از فدراسیون اسکواش، 
۲۱/۶درص��د از فدراسی��ون تنی��س، ۲۲/۴ درصد از فدراسی��ون تنیس روی میز و ۲۶/۹ درص��د هم از فدراسیون 

بدمینتون بوده اند. 

یع فراوانی مربوط به حجم نمونه بر اساس جنس جدول :2 توز

درصد فراوانی فراوانی جنس

65/7 88 مرد

34/3 46 زن

100 134 کل

1. Friedman test
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یع فراوانی مربوط به حجم نمونه بر اساس سطح تحصیالت جدول ۳: توز

درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

4/5 6 فوق دیپلم

28/4 38 لیسانس

46/3 62 فوق لیسانس

20/9 28 دکتری

100 134 کل

 
یع فراوانی حجم نمونه بر اساس شاغل در فدراسیون ورزشی راکتی جدول۴: توز

درصد فراوانی فراوانی شاغل در فدراسیون ورزشی

29/1 39 اسکواش

21/6 29 تنیس

22/4 30 تنیس روی میز

26/9 36 بدمینتون

100 134 کل

مشخصه ه��ای آماری نظیر میانگین و انحراف استاندارد شاخ��ص امور فنی ورزش قهرمانی فدراسیون از نظر 
افراد نمونه آماری استخراج گردید که نتیجه حاصله در جدول زیر آمده است:

 
جدول ۵: مقایسه وضعیت موجود و مطلوب شاخص امور فنی ورزش قهرمانی به تفکیک فدراسیون های راکتی

فدراسیون
امور فنی ورزش 

قهرمانی
فدراسیون

بدمینتونتنیس روی میزتنیساسکواش

انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

3/020/430/73/390/73/090/7وضعیت موجود

4/240/44/070/73/990/84/10/6وضعیت مطلوب

نتایج جدول ۵ حاکی از آن است که از نظر افراد نمونه آماری در چهار فدراسیون ورزشی راکتی بین وضعیت 
موجود و وضعیت مطلوب در شاخص امور فنی ورزش قهرمانی فدراسیون تفاوت قابل مالحظه ای وجود دارد و 

با مالحظه میانگین های موجود، این تفاوت در فدراسیون اسکواش بیشتر از سه فدراسیون دیگر است. 
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جدول ۶: مقایسه رتبه میانگین مولفه های امورفنی ورزش قهرمانی به تفکیک فدراسیون های ورزشی راکتی

امورفنی ورزش قهرمانی فدراسیون های راکتی
رتبه میانگین 
در اسکواش

رتبه میانگین 
درتنیس

رتبه میانگین 
در تنیس روی 

میز

رتبه میانگین 
در بدمینتون

14/94/057/67/7- کسب سهمیه المپیک 2020 و 2024

27/75/46/77/1-ارتقای مدال ورنکینگ آسیایی وجهانی

36/55/38/28/4-حضور در رنکینگ 1000 ورزشکار برتر دنیا

48/087/35/96/3-کسب کرسی های کلیدی درفدراسیون جهانی وآسیا

57/56/54/15/7-مدال ها ومقام های کسب شده

67/68/27/47/9-برگزاری لیگ های کشوری

77/48/27/47/7-اعزام تیم ملی به مسابقات بین المللی

47/2. 87/67/78-برنامه مدون اداره تیم ملی

97/18/48/18/03-برگزاری اردوهای تیم ملی

106/68/34/85/5-افزایش تعداد میزبانی مسابقات آسیایی و بین المللی

117/76/96/95/6-نتایج کسب شده درمسابقات بین المللی

125/67/87/57/5-مبارزه با دوپینگ

136/36/47/45/8-بهبود رکورد

47/4888/0667/670/2میزان خی دو

Df12121212)درجه آزادی(

P0/0010/0010/0010/001)سطح معنی داری(

اطالعات جدول ۶ نشان می دهد بی��ن رتبه های میانگین فدراسیون های ورزشی راکتی)بدمینتون، تنیس روی 
می��ز، تنیس، اسک��واش( در امورفن��ی ورزش قهرمانی فدراسیون تف��اوت وجود دارد. با مالحظ��ه مرتبه میانگین 
رتبه ه��ا در هری��ک از فدراسیون ه��ا مشخص گردید ک��ه در فدراسیون ورزشی اسک��واش، دو زیر مقیاس کسب 
کرسی های کلیدی در فدراسیون جهانی و آسیا و نتایج کسب شده در مسابقات بین المللی حائز اهمیت هستند. 
در فدراسیون ورزشی تنیس، دو زیر مقیاس برگزاری اردوهای تیم ملی و افزایش تعدادمیزبانی مسابقات آسیایی 
وبین الملل��ی اهمیت دارن��د. در فدراسیون ورزشی تنیس روی میز، دو زیر مقی��اس برنامه مدون اداره تیم ملی و 
حضور در رنکینگ ۱۰۰۰ ورزشکار برتر حائز اهمیت هستند. در فدراسیون ورزشی بدمینتون نیز دو زیر مقیاس 

حضوردررنکینگ ۱۰۰۰ ورزشکار برتر دنیا و برگزاری اردوهای تیم ملی اهمیت دارند. 

بحث و نتیجه گیری
فعالیت ه��ای ورزش��ی با هدف رشد و تعال��ی شخصیت انسان، یك ضرورت برای اقش��ار مختلف هر جامعه 
محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه ورزش بر نیازهای اساسی جامعه منطبق است و تحقق اهداف 
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نهای��ی این برنامه ه��ا از طریق نظارت و ارزیابی مستمر به دست می آید، ارزیاب��ی عملکرد سازمان های ورزشی 
ابزاری سودمند در جهت توسعه سالمت آحاد جامعه خواهد بود. 

کلی��ه نهاده��ا و سازمان ها در دنیای پیچیده کنونی به منظور حص��ول اطمینان از روند رو به رشد فعالیت های 
خ��ود به دنبال روش ه��ای ارزیابی دقیق و فراگیر هستند. فدراسیون های ورزشی ب��ه عنوان یکی از متولیان اصلی 
ورزش کش��ور ت��ا زمانی که ب��رای بقا تالش می کنند و خود را نیازمند حض��ور در عرصه ملی و جهانی می دانند، 
بای��د اصل بهب��ود مستمر را سرلوحه  فعالیت خود ق��رار دهند. فدراسیون ها باید با استف��اده از ارزیابی، اولویت 
ه��ا را شناسای��ی و در توسع��ه برنامه استراتژیک کشور گام بردارند. از ای��ن رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه و 
ارزیاب��ی عملک��رد شاخص های موفقیت در امور فنی ورزش قهرمان��ی فدراسیون های راکتی )تنیس، تنیس روی 

میز، بدمینتون و اسکواش( ایران تدوین گردید. 
ب��ا انج��ام پژوهش حاض��ر مشحص گردی��د مولفه های ارزیاب��ی عملکرد موفقی��ت در ح��وزه ورزش قهرمانی 
فدراسیون ه��ای چهارگانه ورزشی راکتی)تنیس، تنیس روی میز، بدمینتون و اسکواش( جمهوری اسالمی ایران به 
خوبی حیطه مورد نظر را تبیین می نماید. همچنین، نتایج ضرایب ویژه نشان می دهد که همه زیرمعیارهای سیزده 
گانه می تواند امور فنی ورزش قهرمانی را تبیین کند و لذا به عنوان گویه ها و بارهای عاملی مناسب برای شاخص 
ام��ور فن��ی ورزش قهرمانی شناخته می شوند. با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مشخص گردید که  با توجه به 
اهمی��ت اولویت های هریک از زیر مقیاس های مولفه های موفقیت در ام��ور فنی ورزش قهرمانی فدراسیون های 

ورزشی راکتی باید به شاخص های ارزیابی عملکرد توجه شود.. اولویت های یاد شده به قرار زیر است: 
درفدراسیون اسکواش: کسب کرسی های کلیدی در فدراسیون جهانی و آسیا و نتایج کسب شده در مسابقات 
بین الملل��ی؛ درفدراسی��ون تنی��س: برگ��زاری اردوه��ای تیم مل��ی و افزایش تع��داد میزبانی مسابق��ات آسیایی و 
بین المللی؛ در فدراسیون بدمینتون: حضور در رنکینگ هزار ورزشکار برتر دنیا و برگزاری اردوهای تیم ملی؛ در 

فدراسیون تنیس روی میز: برنامه مدون اداره تیم ملی و حضور در رنکینگ هزار ورزشکار برتر. 
 در نتای��ج الگوی کلی ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی راکتی نیز دو زیر مقیاس برگزاری اردوهای تیم 

ملی و برگزاری لیگ های کشوری حائز اهمیت هستند. 
 ل��ذا ب��ا توجه به اولویت برگ��زاری اردوهای تیم ملی به عن��وان مهمترین زیر معی��ار شاخص های موفقیت در 
ام��ور فنی ورزش قهرمانی و در مرتبه دوم زی��ر معیار برگزاری لیگ های کشوری در هر چهار فدراسیون، دالیل و 

همپوشانی وهمسویی پژوهش حاضر با پژوهش های دیگر مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. 
یافته ه��ای پژوه��ش حاضر در م��ورد زیر معیار برگ��زاری اردوهای تیم مل��ی با بخشی از یافته ه��ای پژوهش دی 
بوسچ��ر، ۱:۲۰۱۸(، دی بوسچر و همکاران )۸۷:۲۰۱۵(، سلیمانی دامنه )۹۸3:۲۰۱۲(، علی دوست قهفرخی و 
همکاران )۲3۱:۱3۹3(، تیدمن و همکاران ) ۵۷۱:۲۰۱۱(، دی بوسچر وهمکاران )۵۷۶:۲۰۱۱(، پرینز وهمکاران 
)۲۰۰:۲۰۱3( همسوی��ی دارد- یافته های پژوهش حاضر با بخشی از یافته ه��ای باروز و همکاران )۶۴۱:۲۰۰۹( 

همسویی نداشت. 
یافته ه��ای پژوه��ش حاضر در زمینه زیر معیار برگزاری لیگ های کشوری ب��ا بخشی از یافته های پژوهش دی 

بوسچر و همکاران )۸۷:۲۰۱۵( و ژنگ و همکاران )ب  ۶:۲۰۱۸( همسویی داشت. 
دی بوسچ��ر)۱:۲۰۱۸( بی��ان نمود ک��ه توجه به ورزش قهرمان��ی لزوم طراحی  مقیاسی ب��رای خط مشی ها و 
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سیاست گذاری های موفق عملکردی و درک نظری از اندازه گیری، ارزیابی و نظارت بر راهبردهای موثر  دولت 
ها را  با پیروی از یک مدل منطقی شامل ورودی ها، خروجی ها، نتایج و تأثیرآنها نمایان می نماید.

دی بوسچ��ر و همکاران )۸۷:۲۰۱۵( همچنین اظهار داشتند شواه��د نشان می دهد بعضی کشورها با آن  که 
هزینه های ورزش قهرمانی خود را طی دهه گذشته تقریبا به دو برابر افزایش داده اند، اما موفقیت های بعدی آنها 
در ورزش قهرمانی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این پدیده موسوم به »کاهش بازده به مقیاس« موجب 
افزای��ش فشار بر دولت ها برای بهینه سازی بازده سرمایه گذاری های خ��ود شده است و یکی از راه های دستیابی 
ب��ه این هدف، بهبود بهره وری در ح��وزه خروجی های ورزش قهرمانی است. سلیمانی دامنه )۹۸3:۲۰۱۲(  نیز 
ب��ه این نتیجه رسید که در لیگ برتر فوتبال ایران موفقی��ت ورزشی مهمترین عامل برای موفقیت در زمینه کارآیی 
و ارزیاب��ی عملک��رد نیست. سج��ادی و همک��اران )۱3۹۰: ۲3۱( نیز به این نتیجه رسیدند ک��ه کسب عنوان در 
رویدادهای ورزشی بزرگ و بین المللی که درکانون توجه بسیاری از کشورها قرار دارد می تواند شرایط اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. 
دی بوسچ��ر وهمک��اران )۵۶۷:۲۰۱۱( افزایش شرکت ورزشکاران در رقابت ه��ای بین المللی را از عوامل مهم 
پیشرف��ت و موفقی��ت در ورزش دانسته ان��د. پرینز وهمک��اران )۲۰۱3( شرکت ورزشک��اران در رقابت های ملی و 
بین الملل��ی را عامل��ی جهت بهبود مهارت ورزشکاران بیان کردند. ب��اروز وهمکاران )۲۰۰۹: ۶۴۱( نیز در لیگ 
برزیل به این نتیجه دست یافته بودند که بین موفقیت ورزشی با موفقیت در زمینه ارزیابی عملکرد ارتباط چندانی 
وجود ندارد، اما نتایج تحقیقات تیدمن و همکاران)۵۷۱:۲۰۱۱( در آلمان نشان دهنده وجود ارتباط بین موفقیت 
ورزش��ی و موفقیت در ارزیابی عملکرد است. علی دوست قهفرخی و همکاران)۲3۱:۱3۹3( برگزاری اردوهای 
بلند مدت و مسابقات درون مرزی را از عوامل پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور دانستند. این یافتۀ وی نیز 
ب��ا یافته ه��ای پژوهش حاضر همخوانی دارد. با توجه به اینکه یک��ی از عوامل موفقیت ورزشکاران در رویدادهای 
ب��زرگ، ت��دارك اردوها و مسابقات دوستانۀ متعدد اس��ت و نیز در کشورهای توسعه یافته، بع��د از اتمام مسابقاتی 
نظیر المپیک، ورزشکار به حال خود رها نمی شوند و فدراسیون برای مسابقات پیش روی خود برنامه های مدونی 

دارد، بنابرای��ن نیاز به برگزاری لیگ های منسجم و منظم در رشته های انفرادی نیز در کشور ما احساس می ش��ود. 
درتبیی��ن نتای��ج پژوهش حاضر می توان گف��ت در این مطالعه، زیر معیار برگزاری اردوه��ای تیم ملی به عنوان 
مهمترین زیر معیار قرار گرفت. تیم های بزرگ باشگاهی و تیم های ملی باید به دنبال زیرساخت و مسائل سخت 
افزاری اردوهای تیم ملی باشند. شاید این تیم ها نیاز به سالن های مجهز تمرینی داشته باشند تا بتوانند تمرینات 
تاکتیک��ی خ��ود را در آن انجام دهند به هر حال امک��ان استفاده از امکانات کمپ ه��ای خارجی کوتاه مدت نیز 
مطل��وب اس��ت. یکی از عوامل موفقیت ورزشک��اران در رویدادهای بزرگ، تدارك اردوه��ا و مسابقات دوستانة 
متع��دد اس��ت، ولی مشاه��ده می شود که فدراسی��ون ها در فاصلة زمان��ی چهار سال بع��د از بازی های المپیك 
 در سال های اولیه برنامة مشخصی برای برگزاری اردو و حفظ و افزایش 

ً
اینچئ��ون تا دورة بع��د در جاکارتا، عمال

آمادگ��ی ورزشکاران نداشته ان��د. مشکل این است که فصل برگزاری مسابقات لیگ در داخل کشور حداکثر سه 
ماه به طول می انجامد و در بقیة سال برنامه مدونی برای حفظ آمادگی و پیشرفت ورزشکار وجود ندارد. 

یافته ه��ای پژوه��ش حاضر در زمینه زیر معیار برگزاری لیگ های کشوری با بخشی از یافته های پژوهش ژنگ 
و همکاران )ب  ۶:۲۰۱۸( و دی بوسچر وهمکاران )۱3۹:۲۰۱۵( همسویی داشت. 
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مطالعه ژنگ، و همکاران)ب ۲۰۱۸: ۴( روابط بین سازمانی را با ویژگی های هماهنگی عمودی مشخص، از 
جمله اختالف بین سازمان های سازمانی بین سازمان های ورزشی ملی و همتایان استانی آنها بررسی می کند. به 
طور خاص، این مطالعه درون سازمان های ملی برای سه رشته ورزشی در کشور چین و به طور عمده بر ورزش 

قهرمانی در رشته های ژیمناستیک، شنا و دوچرخه سواری متمرکز بود. 
دی بوسچ��ر وهمک��اران )۱3۹:۲۰۱۵( بی��ان کردند هر دو »هماهنگ��ی افقی در سطح مل��ی« و »هماهنگی 
عم��ودی بین سطح سیاست های ملی و مناطق استانی« از عوامل کلیدی موفقیت سیاست های ورزش قهرمانی 
مل��ی به شم��ار می روند. این هماهنگی عمودی، در بسیاری از کشورها، شامل ارتباط بین سازمانی و تعامل بین 
سطوح مختلف سازمان های دولتی است. تحقیق در مورد تعامل بین سازمان های ورزشی قهرمانی ملی و سطح 
منطق��ه ای )ب��ه عنوان مثال، ارتباط عمودی( بسیار پراکنده است. این شکاف ممکن است درک عوامل خط مشی 

موفقیت را که بر توسعه ورزش قهرمانی تاثیر می گذارد، محدود نماید. 
  نتایج یافته های کلیدی ژنگ، و همکاران)ب ۴:۲۰۱۸( نشان داد در حالی که سیستم دیوانساالری در رده های 
ب��اال و پایین سازمان ه��ای ورزشی چین مشهور است، در سیستم ورزشی چین، مناقشات بین سازمانی بسیار قابل 
توجه است. وسعت و ویژگی های منازعات ملی و استانی بین ورزش ها متفاوت است. تعارضات بین سازمان های 
کشوری واستانی، یک اکتشاف مفید برای بیان و درک روابط بین سازمانی درون سیستم ورزشی قهرمانی درمدیریت 
ورزشی قهرمانی است. ژنگ و همکاران )ب ۴:۲۰۱۸( بیان کردند که فقدان هماهنگی ملی-منطقه ای تیم هاممکن 

است منجر به رفتارهای متناقض و بی اثر در سیاست های ورزش قهرمانی چین شود. 
در تببین یافته های پژوهش حاضر در زمینه زیر معیار برگزاری لیگ های کشوری ورزش قهرمانی می توان بیان کرد: 

 اگر کشمکش بین سازمانی مخرب در سطح لیگ های کشوری بین تیم های ملی و استانی راکتی آشکار باشد، 
ی��ک قدرت واحد ملی و متمرک��ز با قدرت در سطح ملی را می توان ب��رای ادارات ورزش استانی با سازوکارهای 
موث��ر در وزارت ورزش وجوان��ان ایجاد نمود تا ضمن عدم تداخل برگزاری لیگ های کشوری، لیگ های استانی 

نیز در قالب نظام ارتباطات تیم های لیگ کشوری، مقاوم ترومنسجم تر و با هماهنگی کامل انجام شوند. 
با توجه به یافته های پژوهش، برخی راهبردهای اجرایی جهت موفقیت در ورزش قهرمانی بازی های المپیک 

و آسیایی آتی پیشنهاد می گردد: 
توج��ه به شاخص ه��ای ورزشی جهت رسیدن ب��ه موفقیت در بازی ه��ای المپیک و آسیای��ی از جمله افزایش 
تع��داد رشته ه��ای المپیکی در م��دارس، میزبانی مسابق��ات المپیک، پیاده س��ازی آمایش سرزمین��ی رشته های 
ورزشی، استفاده از دانش مربیان حرفه ای جهان، میزان استقالل و توانمندی های فدراسیون ها، مدیریت مناسب 
فدراسیون ه��ای ورزشی در برگ��زاری لیگ های کشوری، افزایش تعداد میزبانی مسابق��ات آسیایی و بین المللی، 
برنامه ری��زی و زمان بندی مناسب اعزام کاروان ه��ای ورزشی راکتی، برخورداری از سالمت جسمی و روحی از 
قیبل انگیزش و اعتمادبه نفس ورزشکار، بهبود تغذیه و رفاه ورزشکار در اردوها و مسابقات راکتی، افزایش تعداد 
اردوه��ا و بهب��ود کیفیت آنها، افزایش تعداد ورزشکاران اعزامی به المپیک و آسیایی، توجه به تجربۀ حضور قبلی 
در بازی ه��ای المپیک و آسیایی، ایجاد روحیۀ مشارکت و همکاری تیمی ورزشکار، فراهم کردن شرایط مناسب 
تمرین��ی و رفاهی در مح��ل برگزاری مسابقات استانی و ملی، عدم تداخل لیگ ه��ای استانی و تیم ملی و تحت 

فشار قرارندادن ورزشکار به دلیل جایگاه کاروان اعزامی در جدول مسابقات. 
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