
13
ارزیابی سیاست های زیرساختی موثر برموفقیت 

فدراسیون های راکتی ایران در سطح قهرمانی

محمد حسین سنایی1
یده اشرف گنجویی2  فر

 حمید سجادی هزاوه3
زهرا حاجی انزهایی 4

تاریخ دریافت مقاله: 1397/7/9

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:1397/8/15

ه��دف از انج��ام ای��ن پژوه��ش، تبیی��ن و تحلیل سیاست ه��ای زیر ساخت��ی تعیین کنن��ده موثر ب��ر پیشرفت 
فدراسیون های راکتی ایران در سطح قهرمانی بود. در این مطالعه یک چارچوب مفهومی ارائه گردید که می تواند 

برای مقایسه سیاست های ورزشی قهرمانی فدراسیون های راکتی استفاده شود. 
جامع��ه آم��اری شامل روسا و نایب رئیس، دبی��ر، روسای هییت های استانی ورؤس��ای کمیته های تخصصی 
چه��ار فدراسیون ورزشی راکت��ی جمهوری اسالمی ایران بودن��د. روش مورد استفاده نمونه گی��ری هدفمند بود. 
نتای��ج حاصله از تحلیل بار عامل��ی برای این شاخص برابر با 85 درصد استخ��راج شد. روش های آماری مورد 
استف��اده در ای��ن تحقیق آزمون رتبه ای فریدمن برای رتبه بندی و آزمون ت��ی زوجی وابسته و تکنیک تحلیل مسیر 
ب��ود. به منظور استخراج بارعاملی هریك از گویه ه��ای ابزار اندازه گیری، از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده 
گردید. پرسشنامه دارای اعتبار صوری و محتوایی بود. نتایج ماتریس همبستگی عوامل برای انجام تحلیل عاملی 

مناسب بود.
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 یافته ها نشان داد بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شاخص زیرساختی ارزیابی عملکرد فدراسیون های 
 .)p< 0/05( تف��اوت معنی داری وج��ود دارد )ورزش��ی راکت��ی )بدمینت��ون، تنیس روی میز، تنی��س و اسکواش
همچنی��ن بین رتبه ه��ای میانگین فدراسیون های ورزش��ی راکتی )بدمینتون، تنیس روی می��ز، تنیس و اسکواش( 

.)p< 0/05(سیاست های زیر ساخت ورزشی فدراسیون های راکتی تفاوت وجود دارد
 بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که توجه به عوامل تبیین شده، به خصوص توسعه ورزش قهرمانی و فرآیند 
استعدادیاب��ی، ضمن تثبیت وضعیت موج��ود، می تواند به پیشرفت هر چه بیشت��ر فدراسیون های راکتی ایران در 
سط��ح قهرمانی کم��ک نماید. همچنین عوامل تبیین ش��ده می تواند به عنوان یک برنام��ه و نقشه راه توسط دیگر 

فدراسیون های ورزشی در جهت پیشرفت هر چه سریعتر مورد استفاده قرار گیرد. 

واژگ�ان کلیدی: موفقیت، فدراسیون ه��ای راکتی، فرآیند استعدادیابی، سیاست ه��ای برنامه ریزی راهبردی، 
ورزش قهرمانی و ایران 



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

239

 شامره: 49  پاییز 1399  

مقدمه
تحقیقات توسعه ورزشی یا سیاست های ورزشی، کلیه شرکت کنندگان و رشته های ورزشی را پوشش می دهد 
و ب��ه سیاست ها، فرآیندها و شیوه های موج��ود برای تسهیل مشارکت در ورزش از مشارکت همگانی تا مشارکت 
نخبگان اشاره دارد )تاکس و همکاران1، 2014: 213(. تحقیقات پیشین سیاست های ورزشی به طور مشخص 
ب��ه تعری��ف توسعه ورزش، محدودیت های موج��ود در کشورهای در حال توسعه، عوام��ل کلیدی موفقیت برای 
موفقی��ت ورزش��ی ورزشکاران، مقایسه رفتار توسع��ه ورزشی بین کشورها و همچنین موان��ع اداری می پرداختند 
)دی بوسچ��ر و همک��اران2، 2009: 113(. توجه ب��ه ورزش قهرمانی، لزوم طراح��ی مقیاسی برای خط مشی ها 
و سیاست گذاری ه��ای موفق عملکردی و درک نظری از اندازه گی��ری، ارزیابی و نظارت بر راهبردهای های موثر 
دولت ه��ا را ب��ا پیروی از یک م��دل منطقی شامل ورودی ه��ا، خروجی ها، خروجی ها، نتای��ج و تأثیرآنها نمایان 
می نماید )دی بوسچر، 2018: 1(. در این راستا یک چارچوب مفهومی شناخته شده به نام »عوامل سیاست های 
ورزشی تاثیر گذار بر موفقیت ه��ای بین المللی ورزشی«3 برای مقایسه سیاست های ورزشی قهرمانی بین المللی 
توس��ط محققانی از کشورهای بلژی��ک، هلند و انگلستان در یک تحقیق بین الملل��ی طراحی گردید. در بررسی 
سیاست ه��ا و برنامه ه��ای توسعه ورزش قهرمانی، نه عامل سیاست ورزشی اثرگ��ذار بر موفقیت و توسعه ورزش 
قهرمان��ی در نظ��ر گرفته شد: 1( حمای��ت مالی؛ 2( رویکرد جامع و یکپارچه ب��ه توسعه ورزش ها؛ 3( مشارکت 
ورزشی یافراهم کردن شرایط برای ورزش کردن همه افراد؛ 4( استعدادیابی و توسعه سیستم؛ 5( حمایت شغلی 
از ورزشکاران در قبل و بعد از دوران ورزشی؛ 6( تسهیالت و تاسیسات آموزشی؛ 7( تدارک مربیگری و ارتقای 
دانش مربیان؛ 8( رقابت بین المللی ؛ 9( انجام تحقیقات علمی مناسب. به نظر می رسد که نه عامل سیاستگذاری 

در این مدل، تأثیر مهمی در موفقیت های ورزشی بین المللی دارد )دی بوسچر و همکاران، 2009: 113(.

شکل1: مدل عوامل سیاست های ورزشی تاثیر گذار بر موفقیت

منبع: دی بوسچر، 2015: 33

بررس��ی وضعی��ت فدراسی��ون اسکواش جمه��وری اسالمی ای��ران )1396 تا 1399( حاک��ی از آن است که  
آمارهیات ه��ای استان��ی شامل 24 هیات و در این م��دل حمایت مالی و محیطی، مهمتری��ن ورودی یا درونداد 
شام��ل عامل ی��ک و فرآیندها شام��ل سیاست ها یا خط مشی های ورزش��ی از عوامل 2 تا 9 ی��اد شده می گردد. 
اندازه گی��ری برون��داد با سنجه هایی مانند تعداد مدال ه��ا، کسب رتبه 6 الی8، تعداد سهمی��ه ورودی و پیشرفت 

1. Taks, M. et al.
2. De Bosscher, V. et al.
3. SPLISS (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success) Model
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نسب��ی سنجیده می شود. )دی بوسچر وهمکاران، 2009: 13(. تحقیقات دیگری بعدها با جمع آوری داده ها از 
کشوره��ای بیشت��ر و یک تیم تحقیقاتی بزرگتر انجام شد. هدف این بود که تعامل عوامل زیر ساختی موفقیت در 
پانزده کشور دیگر بررسی شود. )دی بوسچر و همکاران، 2015: 15(. با این حال، هیچ مدرکی مبنی بر حمایت 
از ارتب��اط بی��ن موفقیت ورزشی و اولویت بندی یا سرمایه گ��ذاری در انجمن های ورزشی مختلف در یک کشور 
یاف��ت نش��د )دی بوسچر وهمکاران، 2015: 80(. داده ها نشان داد ک��ه کشورهای دارای بودجه ورزشی متوسط 
نسب��ت به کشوره��ای دارای بودجه های کوچک به نتایج یکسانی دست یافتن��د )دی بوسچر وهمکاران، 2015: 
136(. ب��ا توجه به اینکه اماکن ورزشی ب��ه عنوان اساسی ترین بخش سخت افزاری ورزش و جزئی از تاسیسات 
و سازمان ه��ای انسان��ی به شم��ار می آید، اما بخش وسیعی از آث��ار مرتبط با ورزش بر جامع��ه و محیط متأثر از 
آنهاس��ت. برای دستیابی به توسع��ه ورزشی در کشور عمل در سه حوزه برنامه ری��زی، طراحی و تجهیز ضروری 
اس��ت. بنابرای��ن مسئولیت دولت به عنوان مهمتری��ن متصدی ورزش در کشور، عالوه ب��ر عهده دار بودن مسائل 
مرب��وط به پشتیبان��ی مالی، مدیریت و راهبری صحیح و عملی اینگونه برنامه ها می باشد. مهمترین پیش بینی که 
از وضعی��ت زیرساخ��ت ها و فضاهای ورزشی کشور در صورت ادامه وضعی��ت موجود می توان داشت، مسئله 

تعداد بسیار زیاد پروژه های نیمه تمام ورزشی در سطح کشور است )سلطانی فر، 1396: 38(. 
توج��ه ب��ه سطح و ش��دت اقدامات جهان��ی و سرمایه گ��ذاری در بخش عوام��ل زیر ساختی خ��ط مشی ها و 
سیاستگذاری ه��ای موث��ر ورزشی نش��ان می دهد که ایران نیز برای به��ره مندی از این موقعی��ت نیازمند تالش و 
سرمایه گ��ذاری بیشت��ر در ام��ر ورزش راکتی اس��ت. به منظور شناسای��ی شکاف وضعیت موج��ود و مطلوب در 
فدراسیون ه��ای راکت��ی، سیاست های زیرساخت��ی، رشته های مختل��ف فدراسیون های راکتی م��ورد بررسی قرار 

می گیرد: 
سن��د برنامه راهب��ردی چهارساله ورزشی در سال 1389 به 31 هیات ورزش��ی استانی در سال 1395 رسیده  
و تع��داد هیات ه��ای ورزشی شهری در س��ال 1389 از 33 عدد به 76 عدد در س��ال 1395 افزایش یافته است. 
وضعی��ت سالن های اسکواش کشور تعداد ک��ورت1 از 84 عدد به 137 عدد در سال 1395 رسیده است. تعداد 
استان ه��ای دارای دارای ک��ورت از 17 عدد به 27 عدد در سال 1395 و تعداد شهرهای دارای کورت از 20 عدد 
در س��ال 1389 ب��ه 43 عدد در سال 1395 رسیده است. وضعیت هیات های فعال استانی و شهرستانی در سال 

1395 شامل 76 شهرستان فعال بوده است.. )برنامه راهبردی چهارساله فدراسیون اسکواش، 20: 1395(. 
سن��د برنام��ه راهبردی چهارساله فدراسی��ون بدمینتون جمهوری اسالمی ای��ران )1396 تا 1399( نیز حاکی 
از آن اس��ت ک��ه در گ��زارش وضع موجود در بخش فرآین��د استعدادیابی در بخش پس��ران از مجموع 7260 نفر 
فراخ��وان ش��ده، تعداد 1030 نفر مستعد شناسای��ی و تعداد 114 نفر جذب شده ان��د. در فرآیند استعدادیابی در 
بخش دختران از مجموع 6530 نفر فراخوان شده، تعداد 413 نفر مستعد و تعداد 70 نفر جذب شده اند. تعداد 
مربیان فعال استانی 2085 نفر و تعداد داوران 1669 نفر بوده اند. وضعیت هیات های فعال استانی و شهرستانی 
نی��ز در 20 است��ان و شهرستان های زی��ر مجموعه به ثبت رسیده است. تعداد فضاه��ای ورزشی اختصاصی این 
فدراسی��ون در 15 است��ان دارای وضعیت فعال بوده است. )برنامه راهب��ردی چهارساله فدراسیون بدمینتون، 68: 
1. Court 
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1395(. مستن��دات سن��د برنامه راهبردی چهارساله فدراسیون تنیس روی می��ز جمهوری اسالمی ایران )1396 
ت��ا 1399( حاک��ی از آن است که در بخش توسعه ورزش قهرمانی در حوزه برگزاری اردوهای داخلی در فعالیت 
برگزاری اردوهای بلندمدت داخلی برای تیم های ملی بزرگساالن و امید )آقایان( در سال پایه تعداد 4 اردو و برای 
سال ه��ای 96، 97، 98 و 99 نی��ز هرکدام 4 اردو پیش بینی شده اس��ت. در فعالیت برگزاری اردوهای بلندمدت 
داخلی برای تیم های ملی بزرگساالن و امید )بانوان( نیز در سال پایه تعداد 4 اردو و برای سال های 96، 97، 98 
و 99 نیز هرکدام 4 اردو پیش بینی شده است. در فعالیت برگزاری اردوهای بلندمدت داخلی برای تیم های ملی 
نوجوانان و جوانان )آقایان( تعداد 8 اردو از سال 95 تا 99 برای هریک از سال ها، و در فعالیت برگزاری اردوهای 
بلندم��دت داخلی برای تیم های ملی نوجوانان و جوانان )بانوان( نیز تعداد 8 اردو از سال 95 تا 99 برای هریک 
از سال ه��ا پیش بین��ی شده است. درحوزه برگزاری اردوه��ای کوتاه مدت خارجی در فعالی��ت برگزاری اردوهای 
داخل��ی در فعالی��ت برگزاری اردوهای بلندمدت خارجی برای تیم های مل��ی بزرگساالن و امید )آقایان( تعداد 2 
اردو از سال 95 تا 99 برای هریک از سال ها، در فعالیت برگزاری اردوهای بلندمدت خارجی برای تیم های ملی 
بزرگساالن و امید )بانوان( تعداد 2 اردو از سال 95 تا 99 برای هریک از سال ها، و در فعالیت برگزاری اردوهای 
بلندم��دت خارج��ی برای تیم های مل��ی نوجوانان و جوانان )آقای��ان( و در فعالیت برگ��زاری اردوهای بلندمدت 
داخلی برای تیم های ملی نوجوانان و جوانان )بانوان( نیز هر کدام 2 اردو از سال 95 تا 99 برای هریک از سال ها 
پیش بین��ی گردیده است. )برنامه راهبردی چهارساله فدراسیون تنیس روی میز، 4: 1395(. سند برنامه راهبردی 
چهارسال��ه فدراسیون تنیس جمهوری اسالمی ایران )1396 ت��ا 1399( نیز حاکی از آن است که در افق 1400 
توسعه زیر ساخت های ورزش تنیس در تمامی استان های کشور متناسب با جمعیت تنیس باز هر استان به میزان 
50 تا 100 ورزشکار فعال یک زمین در پایان سال 1399 تخصصیص یابد. پایگاه های استعدادیابی در مناطقی 
کادمی تنیس ایجاد گردد. افزایش  از کش��ور )تهران- رشت یا س��اری جزیره کیش یا قشم- بندرعباس( زیر نظر آ
حض��ور در کرسی های مدیریتی بین المللی در کنفدراسیون آسیا با 2 کرسی پیگیری می شود. برگزاری بازی های 
باشگاه��ی تنیس و تیم های لیگ دسته دوم و برتر به می��زان 20 درصد سالیانه و برگزاری مسابقات بین المللی در 
سال 1397 9 مسابقه، در سال 1398 تعدا 15 مسابقه و در سال 1399 تعداد 18 مسابقه پیش بینی شده است. 
با توجه به گسترش اقبال عمومی به ورزش تنیس، زیر ساخت های فعلی این رشته پاسخگوی تقاضای آن نیست. 
جهت شناسایی استعدادها در سنین پایه برنامه منسجمی در فدراسیون تنیس وجود نداشته است که طی دو سال 
گذشته ارکان فدراسیون گام های موثری در این زمینه برداشته است. )برنامه راهبردی چهارساله فدراسیون تنیس، 

 .)1395 :6
پژوه��ش حاضر در ص��دد است با استفاده از نظ��رات گروه های مختلف از جمله مدی��ران و دست اندرکاران 
ح��وزه ورزش قهرمان��ی کشور، متخصص��ان و اعضای هیئت علم��ی و متولیان و بدنه اجرای��ی ورزش قهرمانی 
فدراسیون های راکتی و با در نظر گرفتن تغییرات درونی و بیرونی سال های اخیر در حوزه ورزش راکتی در سطح 
جهانی، عوامل ومولفه های مهم ارزیابی عملکرد در حوزه امکانات زیرساختی فدراسیون های راکتی را با رویکرد 

مقایسه ای تعیین نماید. 
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پژوه��ش حاض��ر تصمی��م دارد ابع��اد و مولفه های کلی��دی ارزیاب��ی عملکردشاخص امکان��ات زیرساختی 
فدراسیون ه��ای راکت��ی را از ادبیات پژوهش به ویژه با محوریت م��دل کاربردی دی بوسچر و همکاران )2015( 
و ب��ا تطبیق نظ��ام جامع ورزش کشور )1385( تلفی��ق کند و بر اساس آن به ارزیاب��ی و مقایسه شاخص مذکور 
در فدراسیون ه��ای ورزش��ی راکتی کشور بپ��ردازد. این مقایسه حوزه های مختلف ارزیاب��ی عملکرد و روابط بین 
آنه��ا را نمای��ش می ده��د و تالش دارد ب��ه مدیران، برنام��ه ریزان و تصمی��م گیرندگ��ان وزارت ورزش و جوانان و 
فدراسیون های ورزشی راکتی کمک کند تا نگرش سیستمی و جامعی به ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی 
داشت��ه باشن��د. در فرآین��د تدوین مهمترین شاخص ه��ای ارزیابی عملکرد زیر ساخ��ت فدراسیون های ورزشی 
راکتی، شاخص های ارزیابی مورد استفاده توسط وزارت ورزش و جوانان برای ارزیابی فدراسیون های ورزشی-  
بر اساس نظام جامع ورزش کشور در سال  1385- به عنوان محور در نظر گرفته شدند و هر شاخصی که مازاد 
ب��ر ای��ن شاخص ها احصاء شده بود،  به مجموعه این زیرمعیارها اضافه گردید. با بررسی شاخص ها و در نظر 
گرفتن همپوشانی های آنها، شاخص هایی که نزدیکی زیادی با یکدیگر داشتند در قالب یک گروه و تحت یک 

عنوان مورد بررسی قرار گرفتند. 

شکل2: چارچوب مفهومی سیاست های موثر بر پیشرفت قهرمانی فدراسیون های راکتی ایران



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

243

 شامره: 49  پاییز 1399  

منظ��ور از معی��ار ارزیاب��ی توسع��ه سیاست های زیرساخ��ت ورزش قهرمان��ی فدراسیون ه��ای ورزش راکتی 
)تنی��س، تنی��س روی میز، بدمینت��ون و اسکواش( ای��ران در پژوهش حاضرعبارت اس��ت از: توانمندسازی کادر 
اجرای��ی فدراسیون وهیات ه��ای استانی، توسعه کرسی ه��ای بین المللی مرتبط با فدراسیون ه��ای راکتی، توسعه 
زیرساخت ه��ای اختصاصی هر فدراسیون راکتی، توسعه ورزش قهرمانی راکتی، تمرکز بر جشنواره های کشوری 
استعدادیاب��ی راکتی، اجرای برنامه ساالنه توسعه ورزش، آموزش مدی��ران در فدراسیون، آموزش ورزشکاران در 
فدراسی��ون، رشد میزان سرمایه گ��ذاری در رشته مورد نظر، تعداد هیات های فعال استانی، ارتقای سطح علمی و 
فن��ی مربیان در فدراسیون وتقویت دانش فنی مربیان و داوران، گسترش همگانی ورزش و تغییر نگرش مسئوالن 

و مردم به ورزش های راکتی به عنوان یک ورزش کم هزینه و زودبازده. 

روش شناسی پژوهش 
پژوهش حاضر بر اساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- تحلیلی است. از آنجا که کل مدیران فدراسیون های 
ورزشی )تنیس، پینگ پنگ، بدمینتون و اسکواش( مورد مطالعه قرار می گیرند، لذا جامعه آماری شامل 207 نفر 
روس��ا و نایب رئیس، دبیر، روسای هییت های استانی و رؤس��ای کمیته های تخصصی چهار فدراسیون ورزشی 
راکتی جمهوری اسالمی ایران است و روش مورد استفاده نمونه گیری به روش تصادفی و هدفمند است، زیرا این 
جامعه آماری تنها کسانی هستند که می توانند اطالعات الزم را بدهند و با معیار خاص مورد نظر پژوهشگر وفق 

دارند. حجم نمونه تحقیق برابر 134 تعیین گردید. 
 جامعه آماری فدراسیون های راکتی شامل مقادیر زیر بودند: 

جدول 1: 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��ه آم��اری ذینفعان چه��ار فدراسیون ورزشی راکت��ی جمهوری اسالم��ی ایران )تنی��س روی میز، تنیس، 
بدمینتون و اسکواش( بودند که به طورنمونه دردسترس وهدفدار انتخاب شدند: 
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آنگاه طبق فرمول باال حجم نمونه تحقیق برابر 134 به دست آمد. 
درمقاله حاضر برای جمع آوری اطالعات و دستیابی به نتایج، از روش های مطالعات کتابخانه ای جهت تدوین 
مبانی نظری و از روش تحقیقات میدانی به منظور گردآوری اطالعات مورد نظر و برای سنجش متغیرهای تحقیق، 
از پرسشنام��ه بهره گرفته شد؛ به طوری که ابتدا برای شناسایی شاخص ه��ای ارزیابی عملکرد، پیشینه های تحقیق 
م��رور گردی��د و فهرستی از شاخص ها تدوین و در اختیار صاحب نظران خب��ره قرار داده شد. سپس با بهره گیری از 
روش دلف��ی، اشتراک نظرات خبرگان استخراج گردی��د و پرسشنامه مورد نظر تدوین و نهایی شد. این پرسشنامه با 
مقیاس پنج درجه ای طیف لیکرت به صورت مقایسه زوجی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شاخص های 
ارزیابی عملکرد تنظیم و تدوین شده است. برای تعیین پایایی )قابلیت اعتماد( بین 30 نفر از افراد صاحب نظر و 
خبره ورزشی از جامعه آماری توزیع گردید. مقدار آلفای کرونباخ 0/85 به دست آمد که نشان دهنده پایایی باال و 

مطلوب پرسشنامه است. در نهایت، تعداد 134 عدد پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید. 
از روش تحلی��ل عام��ل اکتشافی برای استخ��راج بارعاملی هریك از مواد و گویه ها استف��اده گردید. نتیجه به 
دس��ت آمده نشان می دهد ک��ه ضرایب بارهای عاملی استخراج شده برای تبیی��ن شاخص حوزه ورزش قهرمانی 

ارزیابی عملکردفدراسیون ها از انسجام الزم و کافی برخوردار می باشد. 
در تحقی��ق حاض��ر اطالعات ب��ه دست آمده ب��ا استفاده از شی��وه آمار توصیف��ی و استنباطی م��ورد تجزیه و 
تحلی��ل قرار گرف��ت. در آمار استنباط��ی از روش های آماری رتب��ه ای فریدمن1 برای رتبه بن��دی معیارهای کلی و 
از زیرمعیاره��ای فدراسیون ه��ای ورزشی راکتی و آزمون تی زوجی وابست��ه و تکنیک تحلیل مسیر برای تجزیه و 

تحلیل داده ای آماری استفاده شده است. 
فرضیه های صفر تحقیق عبارت بودند از: 

	 ،یابی عملکرد فدراسیون های ورزشی راکتی )بدمینتون فرض صفر اول: بین اولویت های شاخص های ارز

تنیس روی میز، تنیس و اسکواش( تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

	 یابی عملکرد فدراسیون های ف�رض صف�ر دوم: بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شاخص ه�ای ارز

ورزشی راکتی )بدمینتون، تنیس روی میز، تنیس و اسکواش( تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

یافته های پژوهش 
 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه به قرار زیر است:

1. Friedman test
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جدول 2: توزیع فراوانی مربوط به حجم نمونه بر اساس جنس

درصد فراوانی فراوانی جنس

65/7 88 مرد

34/3 46 زن

100 134 کل

ج��دول 2 نش��ان می دهد 88 نفر از افراد نمونه مرد و 46نفر زن هستند که به ترتیب 65/7 و 34/3 درصد از 
حجم نمونه را به خود اختصاص دادند. 

جدول 3: توزیع فراوانی مربوط به حجم نمونه بر اساس سطح تحصیالت

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

جدول3 نشان می دهد میزان تحصیالت 4/5درصد از افراد فوق دیپلم، 28/4 درصد لیسانس و46/3 درصد 
فوق لیسانس و 20/9 درصد هم دکتری بوده است. 

جدول 4: توزیع فراوانی حجم نمونه بر اساس شاغل در فدراسیون ورزشی راکتی

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

یافته ه��ا در جدول 4 نشان می دهد 29/1درصد از اف��راد نمونه آماری از فدراسیون اسکواش، 21/6درصد از 
فدراسیون تنیس، 22/4درصد از فدراسیون تنیس روی میز و 26/9درصد هم از فدراسیون بدمینتون بوده اند. 
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مشخصه های آماری نظیر میانگین و انحراف استاندارد شاخص امکانات زیرساختی فدراسیون های راکتی از 
نظر افراد نمونه آماری استخراج گردید که نتیجه حاصله در ادامه آمده است. 

ب��رای تحلیل فرضیه صف��ر اول از آزمون رتبه ای فریدم��ن بین شاخص های ارزیابی عملک��رد فدراسیون های 
ورزشی راکتی )بدمینتون، تنیس روی میز، تنیس و اسکواش( در وضعیت موجود و مطلوب استفاده شد. 

نتایج جدول 5 حاکی از آن است که از نظر افراد نمونه آماری در چهار فدراسیون ورزشی راکتی بین وضعیت 
موج��ود و وضعیت مطل��وب در شاخص زیر ساخت ورزشی فدراسیون تفاوت قاب��ل مالحظه ای وجود دارد و با 

مالحظه میانگین های موجود این تفاوت در فدراسیون اسکواش بیشتر از سه فدراسیون دیگر است. 

جدول 5: مقایسه شاخص زیرساخت های ورزش وضعیت موجودو مطلوب به تفکیک فدراسیون های راکتی

بدمینتونتنیس روی میزتنیساسکواششاخص

زیرساخت های
ورزش فدراسیون های 

راکتی
میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار

2/850/673/240/693/470/493/420/65وضعیت موجود

4/220/484/010/824/160/744/400/59وضعیت مطلوب

بنابر شواهد موجود فرضیه صفر اول رد و فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه بین اولویت های شاخص های ارزیابی 
عملک��رد فدراسیون های ورزشی راکتی )بدمینتون، تنی��س روی میز، تنیس و اسکواش( تفاوت معنی داری وجود 

دارد، مورد تایید قرار می گیرد. 

جدول6: آزمون t همبسته )زوجی( بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب زیرساخت های ورزش به تفکیک فدراسیون های راکتی

یرساخت های ورزش فدراسیون تعدادمیانگینز
انحراف 

معیار
خطای معیار 

میانگین
tdfp

2/85390/670/11وضع موجوداسکواش
10/063380/001

4/22390/480/08وضعیت مطلوب

3/24290/690/13وضع موجودتنیس
3/766280/001

4/01290/820/15وضعیت مطلوب

3/47300/490/09وضع موجودتنیس روی میز
7/985290/001

4/16300/740/13وضعیت مطلوب

3/42360/650/11وضع موجودبدمینتون
9/459350/001

4/40360/590/10وضعیت مطلوب
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نتیجه آزمون تی همبسته )زوجی( بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب زیرساخت های ورزش فدراسیون 
ب��ه تفکی��ک فدراسیون ها نشان می دهد t حاصل��ه برای همه فدراسیون ها از تی بحرانی ج��دول )1/96( بزرگتر و 
بیشتر است )p< 0/05(. بنابراین می توان گفت بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب زیرساخت های ورزش 
فدراسی��ون در چهار فدراسیون ))بدمینتون، تنیس روی میز )پینگ، تنیس و اسکواش( تفاوت معناداری مشاهده 

 .)p< 0/05( .می شود
بناب��ر شواه��د موج��ود فرضیه دوم صف��ر رد می شود و فرضی��ه تحقیق مبنی ب��ر اینکه بین وضعی��ت موجود و 
وضعیت مطلوب شاخص های ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی راکتی )بدمینتون، تنیس روی میز، تنیس 

و اسکواش( تفاوت معنی داری )فرض خالف( وجود دارد، مورد تایید قرار می گیرد. 

جدول7: مقایسه رتبه میانگین مولفه های زیرساخت های ورزش به تفکیک فدراسیون های راکتی

یرساخت های ورزش فدراسیون های راکتی ز
رتبه میانگین 
در اسکواش

رتبه میانگین 
درتنیس

رتبه میانگین در 
تنیس روی میز

رتبه میانگین 
در بدمینتون

17/496/747/657/21- توانمندسازی کادراجرایی فدراسیون وهیات های استانی

27/416/415/236/67- توسعه کرسی های بین المللی

36/927/666/905/92- توسعه زیرساخت های اختصاصی

47/907/748/036/69- توسعه ورزش قهرمانی

56/837/609/157/61- تمرکز بر جشنواره های کشوری استعدادیابی

65/977/457/806/60- اجرای برنامه ساالنه توسعه ورزش

75/956/076/956/36- آموزش مدیران در فدراسیون

86/376/526/927/28- آموزش ورزشکاران در فدراسیون

97/156/316/057/31- رشد میزان سرمایه گذاری در رشته مورد نظر

107/047/367/558/26- تعداد هیات های فعال استانی

11- ارتقای سطح علمی و فنی مربیان در فدراسیون وتقویت 
دانش فنی مربیان و داوران

8/887/536/377/53

126/497/166/877/07- گسترش همگانی ورزش

13- تغییر نگرش مسئوالن و مردم به ورزش های راکتی عنوان 
یک ورزش کم هزینه و زودبازده

6/596/455/536/50

32/32017/20747/17024/962میزان خی دو

df12121212

p0/0010/0010/0010/001
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اطالعات جدول 7 نشان می دهد بین رتبه های میانگین فدراسیون های ورزشی راکتی )بدمینتون، تنیس روی 
می��ز، تنیس و اسک��واش( و زیر ساخت ورزشی فدراسیون ه��ای راکتی تفاوت وج��ود دارد p<0/05. با مالحظه 
مرتبه میانگین رتبه ها در هریک از فدراسیون ها مشخص گردید که در فدراسیون ورزشی اسکواش دو زیر مقیاس 
ارتق��ای سط��ح علمی و فنی مربی��ان در فدراسیون و تقویت دانش فنی مربی��ان و داوران و توسعه ورزش قهرمانی 
حائز اهمیت هستند. در فدراسیون ورزشی تنیس دو زیر مقیاس توسعه ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت های 
اختصاص��ی حائ��ز اهمیت هستند. در فدراسی��ون ورزشی تنیس روی میز دو زیر مقی��اس تمرکز بر جشنواره های 
کش��وری استعدادیاب��ی و توسع��ه ورزش قهرمانی حائز اهمی��ت هستند. در فدراسیون ورزش��ی بدمینتون دو زیر 

مقیاس تعداد هیات های فعال استانی و تمرکز بر جشنواره های کشوری استعدادیابی حائز اهمیت هستند. 

بحث و نتیجه گیری
هم��ه سازمان ها ناگزیرن��د که عهده دار مدیری��ت راهبردی شوند. گاه��ی راهبردها از موض��ع قدرت تعریف 
می شون��د و زمانی برای فائق آمدن بر مسائل بروز می کند. بنابراین برای کسب توانایی رویارویی با موقعیت های 
خ��اص ایجاب م��ی کند که جهت گیری های راهبردی سازمان ها و دلیل اهمی��ت آنها مورد مطالعه قرار گیرد. به 
ع��الوه، آشنای��ی با چگونگی اتخ��اذ تصمیم های راهبردی و روش ها و فنونی که م��ی تواند در مؤثر واقع شدن آن 
تصمی��م ه��ا نقش داشته باشد، ضروری اس��ت. مسئله اصلی این است با توجه به اهمی��ت برنامه ریزی راهبردی 
در توسع��ه مقوله ه��ای مختلف از جمله ورزش قهرمانی، ضرورت توجه به این مهم در کشور ما نیز بیش از پیش 
واج��ب اس��ت و بدون شک یکی از دالیل عدم توسعه کشورمان در عرصه ورزش قهرمانی، کم توجهی مسئوالن 
ب��ه این مقول��ه مهم و سلیقه ای عمل کردن است. هر چند در سال های اخی��ر گام هایی در سطح کالن و کشوری 
در این راستا برداشته شده، اما الزمه موفقیت برنامه های کالن این است که این برنامه ها در سطح فدراسیون های 

ورزشی و ادرات ورزش استان ها خرد و عملیاتی شود. 
کلی��ه نهادها 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 برای بقا تالش می کنند و خود را نیازمند حض��ور در عرصه ملی و جهانی می دانند، 
باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه  فعالیت خود قرار دهند. فدراسیون ها باید با استفاده از ارزیابی، اولویت ها را 
شناسایی کنند و در توسعه برنامه راهبردی کشور گام بردارند. از این رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه و ارزیابی 
عملک��رد شاخص های موفقیت در امکان��ات زیرساختی فدراسیون های راکتی )تنیس، تنیس روی میز، بدمینتون 

و اسکواش( ایران تدوین گردید. 
با انجام پژوهش حاضر مشحص گردید مولفه های ارزیابی عملکرد موفقیت در حوزه سیاست های زیرساختی 
فدراسیون ه��ای چهارگانه ورزشی راکت��ی )تنیس، تنیس روی میز، بدمینتون و اسکواش( جمهوری اسالمی ایران 
ب��ه خوب��ی حیطه مورد نظر را تبیین می نمای��د و نتایج ضرایب ویژه نشان می دهد هم��ه زیرمعیارهای سیزده گانه 
می توان��د این شاخص را تبیین نمایند و لذا به عنوان گویه ه��ا و بارهای عاملی مناسب برای امکانات زیرساختی 
فدراسیون های راکتی شناخته می شوند. با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مشخص گردید با توجه به اهمیت 
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باالی اولویت های هریک از زیر مقیاس های مولفه های موفقیت در امکانات زیرساختی فدراسیون های ورزشی 
راکتی به عنوان مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد، توجه به کدام زیرمقیاس ها باید در اواویت قرار گیرد. 
یافته ه��ای تحقی��ق نشان داد بین وضعیت موج��ود ومطلوب فدراسیون های ورزش راکت��ی تفاوت معنی داری 
وجود دارد. در شاخص سیاست های زیرساخت ورزشی باالترین میانگین به میزان3/47 به فدراسیون تنیس روی 
می��ز اختصاص دارد و در سیاست زیرساخت ورزشی فدراسیون ه��ای راکتی کمترین میانگین هم به میزان2/85 
به فدراسیون اسکواش تعلق دارد. همچنین بین رتبه های میانگین فدراسیون های ورزشی راکتی )بدمینتون، تنیس 
روی می��ز، تنیس، اسک��واش( در زیر مقیاس های مولفه سیاست های زیر ساخ��ت ورزشی فدراسیون های راکتی 
تف��اوت معنی داری وجود دارد. در فدراسیون ورزشی اسک��واش: ارتقای سطح علمی و فنی مربیان در فدراسیون 
وتقوی��ت دان��ش فنی مربی��ان و داوران و توسع��ه ورزش قهرمان��ی؛ در فدراسیون ورزشی تنی��س: توسعه ورزش 
قهرمان��ی و توسع��ه زیرساخت ه��ای اختصاصی؛ در فدراسی��ون ورزشی تنیس روی میز: مرک��ز بر جشنواره های 
کشوری استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و در فدراسیون ورزشی بدمینتون : تعداد هیات های فعال استانی 

و تمرکز بر جشنواره های کشوری استعدادیابی حائز اهمیت هستند. 
باالتری��ن رتبه میانگین به ارتقای سطح علم��ی و فنی مربیان و تقویت دانش فنی مربیان و داوران و پایین ترین 
میانگی��ن ه��م به تغییر نگ��رش مسئوالن و مردم به ورزش ه��ای راکتی به عنوان یک ورزش ک��م هزینه و زودبازده 

اختصاص دارد. 
ارزیاب��ی عملکرد شاخ��ص سیاست های زیر ساخت ورزشی فدراسیون های راکت��ی جمهوری اسالمی ایران 
نش��ان داد دو زیرمقیاس تمرکز ب��ر جشنواره های کشوری استعدادیابی و توسع��ه ورزش قهرمانی اولویت مهمی 
ب��رای چهار فدراسیون راکتی هستن��د. در مورد زیر مقیاس تمرکز بر جشنواره های کشوری استعدادیابی یافته های 
پژوهش حاضر با بخشی از یافته های پژوهش سوتیریادو و بوسچر1 )2018(، سلیمانی دامنه )2012(، حسینی 
و همکاران )1392(، شریف نژاد )1387( و فراهانی و همکاران )1383( همسویی دارد و با بخشی از یافته های 

فرخی )1390( و سورهات و اردم 2 )2018( ناهمسو است. 
بخش��ی از یافته ه��ای سوتیری��ادو و بوسچ��ر )2018( حاکی ازآن است ک��ه موفقیت در مرحل��ه اول مرهون 
انتخ��اب ورزشکاران با استعداد است. هدف این فرآیند، دستیابی به سنوات عملکرد ورزشی ورزشکاران است. 
سازمان ه��ای ورزش��ی ملی باید ارتب��اط قوی با ذینفعان مختل��ف خود ایجاد کنند تا تالش ه��ای خود را در یک 
جهت هماهنگ کنند و منابع خود را افزایش دهند. نتایج تحقیق سلیمانی دامنه )2012( نیز نشان داد این معیار، 
مهمتری��ن معیار ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدن��ی استانی است. در مبحث شاخص توسعه زیرساخت های 
ورزشی، مولفه تمرکز بر جشنواره های کشوری استعدادیابی مهمترین زیرمعیار شناخته شده است. نتایج تحقیق 
حسینی و همکاران )1392( نشان داد استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور با تنگناها و چالش هایی همچون 
نگاه مدیران و مسئوالن ورزش کشور به ورزش مدارس به عنوان پایه ورزش قهرمانی، فعالیت پایگاه های قهرمانی 
و مراکز استعدادیابی، حضور بخش خصوصی در استعدادیابی ورزش قهرمانی، فعالیت باشگاه های ورزشی در 

1. Sotiriadou, P. & De Bosscher, V. 
2. Surhat M., Erdem S.
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پ��رورش استعداد، تأثیر مسائل سیاسی بر عملکرد سازمان ها و نهادهای مجری استعدادیابی، فقدان نظام جامع 
حمای��ت از ورزشکاران و مربیان نخبه، فقدان شایسته س��االری در تعیین مدیران و مربیان ورزشی کشور، فقدان 
ط��رح یکپارچه، اجرایی و ساختارمند در استعدادیابی وضعیت اقتص��ادی معیشتی خانواده های دارای استعداد، 
محدودیت های حاکم بر فعالیت های ورزشی بانوان، امکانات و تجهیزات مناسب برای استعدادیابی و آمایش و 
قطب بندی ورزش ها در نقاط مختلف کشور مواجه است. نتایج تحقیق شریف نژاد )1387( نیز نشان داد فرآیند 
کش��ف ورزشکاران بااستعداد برای شرکت در یك برنامه تمرینی سازماندهی شده، یکی از مهمترین موضوعاتی 
اس��ت که امروزه در ورزش مط��رح است. نتایج پژوهش فراهانی و همک��اران )1383( نیز نشان داد موفقیت در 
ورزش قهرمان��ی درگ��رو استعداد ذاتی یا م��ادرزادی به عنوان یکی از مهمترین عوام��ل در زمینه ورزش قهرمانی 

است. 
یافته های فرخی )1390( نیز نشان داد ورزش بدمینتون نیز با توجه به شکل فعالیت ها و نیازهای بدنی مرتبط 
ب��ا آن، به ن��وع بدنی خاصی نیازمند است. به عبارت دیگر، تیپ بدنی اکتومزوم��ورف یا قامتی بلند، کشیده و تا 
ان��دازه ای عضالنی، تیپ بدنی مطل��وب بازیکن نخبه بدمینتون است. هر چند در بین نژادهای مختلف از نقاط 
گوناگ��ون جه��ان تفاوت هایی در این مورد وج��ود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت ک��ه بازیکنان آسیایی تیپ 
بدنی متوسط دارند و بازیکنان اروپایی و آفریقایی اکتومزومورف )آفریقایی ها اکتومورف تر( هستند. با این حال، 
استثناه��ای متع��دد نتیجه گیری را دشوار می کن��د. مسئله دیگر این است که اغلب تحقیق��ات در بدمینتون روی 
بازیکن��ان اروپای��ی صورت گرفته است، در حالی که به کشورهای صاحب ن��ام آسیایی که در صحنه بین المللی 

برتری نیز دارند، کم توجهی شده است. 
بر اساس نتایج مطالعه فرخی )1390( در شرایط فعلی که سازمانی در کشور عه�ده دار اس�تعدادیابی نیس�ت، 
ض���رورت ایج��اد تشکیالتی منسجم با حضور کلی��ه ارگان های درگیر در استعدادیابی ب��ا محوری�ت آم�وزش و 
پ��رورش احس��اس می شود و نیز چون فرایند اس�تعدادیابی، پیچی�ده و از نظ�ر برخ�ی متخصص�ان بسیار مشکل 

است، به نظر می رسد که برای تحقق آن به پژوهش های زیربن�ایی درب�اره عوام�ل مؤثر بر آن نیاز است. 
مطالعه سورهات و اردم )2018( نیزنشان داد سن یک معیار مهم در فرآیند استعدادیابی است. عالوه بر معیار 
س��ن، عوامل دیگری چون آمادگی جسمانی، مهارت های شناختی، ادراکی و حرکتی نیز برای تعیین ورزشکاران 

با استعداد مهم هستند. 
الزم ب��ه توضیح است ک��ه راهبرد توجه و تمرکز بر اردوه��ای استعدادیابی و استعدادپ��روری در برنامه تقویم 
ورزش��ی س��ال 1396 فدراسیون ه��ای راکت��ی از جمل��ه بدمینت��ون ق��رار گرفته است. ب��ا توجه به ای��ن نکات در 
مورداهمی��ت استعدادیابی، ب��ه نظر می رسد توجه ویژه ب��ه توسعه طرح های ملی استعدادیاب��ی، عاملی مهم در 
توسع��ه ورزش فدراسیون ه��ا و در نتیجه آن توسعه ورزش کشور است که بر اساس آن بسترهای الزم برای بالفعل 
نم��ودن استعدادهای بالقوه ورزشی فراهم می شود ت��ا در آینده نزدیک پشتوانه های ورزشی کشور بازسازی شوند 
و زمین��ه مساعدی برای حضور افراد نخبه درتمامی رده ه��ای ورزشی کشور فراهم گردد. از طرف دیگر، توجه به 
ای��ن عامل و افزای��ش توانایی های ورزشکاران موجب خواه��د شد سایر علوم مربوط برای عق��ب نماندن از آنها 
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نی��ز در مسیر پیشرف��ت گام بردارند و در نتیجه م��واد، وسایل، ابزار، روش ها، مق��ررات و سطح علمی کارگزاران 
فن��ی مانن��د مربی، داور و مدیران ورزش��ی افزایش یابد. اصوالاز دیدگاه ورزش قهرمان��ی، نوع و کیفیت استعداد 
ب��رای هر یك از رشته های ورزشی تف��اوت دارد. فرآیند کشف ورزشکاران با استعداد، برای شرکت در یك برنامه 
تمرینی سازماندهی شده، یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح است. باید نظام جامع، 
راهب��ردی و مدون��ی بر استعدادیاب��ی در ورزش قهرمانی که بخش عمده ای از فعالیت ه��ای نظام ورزشی کشور 
محسوب می شود، حاکم باشد. بر مبنای چنین برنامه جامع و راهبردی، استعدادیابی در ورزش قهرمانی خواهد 
توانست بدون تأثیر پذیری از شرایط مدیریتی حاکم، حرکت توأم با موفقیت خود را استمرار بخشد. استعدادیابی 
 سنتی و با استفاده از مشاهده میدانی انجام می گیرد. در کشور ما بنا به 

ً
ورزش��ی در کش��ور هنوز به صورت کامال

مندرجات طرح جامع ورزش کشور، طرحی یکپارچه، جامع و اجرایی برای استعدادیابی وجود ندارد. همچنین، 
هماهنگی میان نهادهای متولی ورزش قهرمانی در بحث استعدادیابی ضعیف است. پرورش ورزشکار در کشور 
نی��ز نظام ساختارمند و یکپارچه ای ندارد و نهاده��ای مختلف هریك به صورت جداگانه به این امر می پردازند و 
دستگاه��ی معین به صورت جدی به استعدادیابی نمی پردازد. باشگاه ه��ا و اماکن ورزشی، هیأت های ورزشی، 
فدراسیون ه��ا و انجمن ه��ای ورزشی، وزارت ورزش و جوانان و وزارت آم��وزش و پرورش، نهادهایی هستند که 
در زمین��ه استعدادیاب��ی در کشور فعالیت م��ی کنند. اما این فعالیت ها در این نهاده��ای مختلف هر کدام مسیر 
جداگانه ای را طی می کنند و یك برنامه راهبردی و نظام جامع که مبنای عمل و برنامه ریزی این نهادها در زمینه 
استعدادیاب��ی قرار بگیرد، وجود ن��دارد. با توجه به اهمیت شاخص توسع��ه زیرساخت های ورزشی در عملکرد 
فدراسیون ه��ای راکتی، پیشنه��اد می شود فدراسیون های مورد نظر به منظور ارتق��ای عملکرد خود با جذب کادر 
تخصص��ی و کادر اجرایی مجرب ب��ه توسعه زیرساخت های ورزشی خود توجه ویژه داشته باشند تا بتوانند سایر 

حوزه ها و حیطه های وابسته را نیزارتقا بخشند و در نهایت به عملکرد بهتری دست یابند. 
یافته ه��ای پژوه��ش حاض��ر در معیار زیر ساخت ورزش با زی��ر مقیاس توسع��ه ورزش قهرمانی با بخشی از 
یافته ه��ای پژوه��ش دی بوسچ��ر، )2018: 1(، دی بوسچ��ر و همک��اران )2015: 363(، فراهان��ی و همکاران 
)1395(، حسین��ی و همک��اران )1392(، خس��روی زاده و همک��اران )1388( و ماکات��و و همک��اران )2012( 

همسویی دارد و با بخشی از نتایج و یافته های مطالعه برگزگارد و همکاران1 )2007: 256( همخوان نیست. 
دی بوسچ��ر )2018: 1( بیان نمود توجه ب��ه توسعه ورزش قهرمانی، لزوم طراحی مقیاسی برای خط مشی ها 
و سیاست گذاری ه��ای موفق عملکردی و درک نظری از اندازه گی��ری، ارزیابی و نظارت بر راهبردهای های موثر 
دولت ه��ا را ب��ا پیروی از یک م��دل منطقی شامل ورودی ه��ا، خروجی ها، خروجی ها، نتای��ج و تأثیرآنها نمایان 
می نمای��د. همچنی��ن دی بوسچر و همک��اران )2015: 363( اظهار داشتند که تغییرات فن��ی مانند میزان تاکید 
و توج��ه ب��ر رویکردهای علمی برای استع��داد یابی، می��زان پیوستگی سیستماتیک سیاست ه��ای توسعه ورزش 
قهرمانی دولتی، مقایسه ورزشکاران و مربیان و دیدگاه و نگرش مردم به ورزش و تصمیم گیری های خط مشی یا 
سیاستی در سازمان های ورزشی با مقایسه ساختارها و سازمان های ورزشی از عوامل اثیر گذار در توسعه ورزش 

قهرمانی به شمار می روند. 
1. Bergsgard, N. et al.
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یافته ه��ای فراهان��ی و همکاران )1395( نشان داد فرصت های قابل توج��ه ای برای توسعه ورزش قهرمانی در 
کش��ور وجود دارد. برای توسع��ه ورزش قهرمانی ضروری است که امکانات، تجهی��زات و اماکن ورزشی وجود 
داشته باشد. با توجه به این که دولت عزم جدی و توجه کافی به تکمیل پروژه های ناتمام ورزشی و تهیه و تدارك 
تجهی��زات ب��ه روز برای ورزش کشور دارد، به نظر می رسد که مسئ��والن ورزش کشور از این فرصت و اعتبارات 
مختلف��ی که از بازی ه��ای المپیک جذب ورزش کش��ور می شود و همچنین وجود تج��ارب متخصصان علمی 

کشور می تواند در جهت تقویت نقاط قوت و کاهش ضعف های توسعه ورزش کشور استفاده بهینه ای ببرند. 
نتای��ج یافته های حسینی و همک��اران )1392( نشان داد استعدادیاب��ی در ورزش قهرمانی کشور با تنگناها و 
چالش های��ی همچ��ون نگاه مدیران و مسئوالن ورزش کش��ور به ورزش مدارس به  عن��وان پایه ورزش قهرمانی، 
فعالی��ت پایگاه های قهرمان��ی و مراکز استعدادیابی، حضور بخش خصوص��ی در استعدادیابی ورزش قهرمانی، 
فعالی��ت باشگاه های ورزشی در پ��رورش استعداد، تأثیر مسائل سیاسی بر عملکرد سازمان ها و نهادهای مجری 
استعدادیابی، فقدان نظام جامع حمایت از ورزشکاران و مربیان نخبه، فقدان شایسته ساالری در تعیین مدیران و 
مربی��ان ورزشی کشور، فقدان ط��رح یکپارچه، اجرایی و ساختارمند در استعدادیابی وضعیت اقتصادی معیشتی 
خانواده های دارای استعداد، محدودیت های حاکم بر فعالیت های ورزشی بانوان، امکانات و تجهیزات مناسب 
ب��رای استعدادیابی و آمایش و قطب بندی ورزش ها در نقاط مختلف کشور رو به روست. تدوین برنامه راهبردی 
و انتخ��اب راهبرده��ای مناسب به منظور استف��اده حداکثر از قوت ها و فرصت ها و برط��رف ساختن ضعف ها و 
تهدیده��ا و کم��ک به کاهش آثار برخ��ی از این تنگناها و چالش ها بر عملک��رد استعدادیابی در ورزش قهرمانی 
پیشنه��اد می ش��ود. خسروی زاده و همک��اران )1388( نیز به م��واردی چون نبود خیرین و حامی��ان مالی کافی، 
محدودیت ه��ای ورزش بانوان در مسابقات ورزشی، مشکالت حقوقی و ضعف قوانین و مقررات دولتی و توجه 
ب��ه م��دال آوری اشاره کرده اند. نتایج ماکات��و و همکاران1 )2012( نشان داد عدم توجه ب��ه نیروها و منابع انسانی 
کارامد، ضعف در دوره های آموزشی، مشکالت ورزش بانوان، نداشتن کرسی ها وپست های بین المللی مؤثر و 

کارامد توسعه ورزش قهرمانی را با مخاطرات مواجه می کند. 
برگزگ��ارد و همک��اران )2007( نی��ز مطرح نمودند که وج��ود رابطه خطی بین سرمایه گ��ذاری و کسب مدال 
مح��ل تردید است. ورزشکار قهرمان باید با پیروی از ی��ک راهبرد ملی مدیریت شود. فرآیند پرورش قهرمان در 
هم��ه رشته ها بین 8 تا 10 س��ال طول می کشد و حتی فرآیند تخصصی سازی بسیار زود و از 6-5 سالگی شروع 
می شود. بنابراین سازمان های ورزشی باید در تمام مراحل رشد آنها را مورد حمایت قرار دهند. مطالعه برگزگارد 
و همک��اران )2007: 256( ب��ه وضوح نش��ان می دهد که ورزش ی��ک پدیده چند وجهی اس��ت. سیاست های 
ورزش��ی منعکس کننده نه تنها رون��د جهانی و تحوالت، بلکه منعکس کننده هویت ملی و سنت ها و ویژگی های 
فرهنگی و سیاسی محلی است. دوگانگی فرآیندهای همزمان تجاری سازی و دولتی سازی در کانادا، انگلستان، 
آلم��ان و ن��روژ نشان می دهد که حت��ی در مورد همگرایی نیاز به توضیح و تجزی��ه و تحلیل تطبیقی سیاست های 

ورزشی احساس می شود. 
در تبیین کلی یافته های پژوهش حاضر در مورد شاخص زیر ساخت ورزشی می توان گفت مروری بر وضعیت 
1. Makoto, M. et al.
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و تغیی��رات شاخص های کلیدی عملکرد در بخش زیرساخت ها و امکانات ورزشی حسب گزارش بین سال های 
1392 تا 1395 نشان می دهد سرانه ورزشی سرپوشیده و روباز در سال 1392 به میزان 0/44 متر مربع، در سال 
1393 به میزان 5 متر مربع و در سال 1394 به میزان 4/5 متر مربع بوده است. وضعیت تعداد پروژه های عمرانی 
افتت��اح ش��ده در س��ال 1392، 1393، 1394 و 1395 به ترتی��ب 138، 240، 468 و 343 پروژه بوده است که 
صرف��ا در س��ال 1395 روند کاهشی داشته است. باید توجه داشت که کمبود امکانات و فضاهای ورزشی، توزیع 
ناعادالنه امکانات و فضاهای ورزشی )جغرافیایی، رشته های ورزشی، جنسیتی و بخش های ورزشی(، نامناسب 
بودن سرانه فضاهای ورزشی و تعداد باالی پروژه های زیرساختی نیمه تمام ناشی از تعدد نهادها و مراکز تاثیرگذار 
در سیاستگ��ذاری، برنامه ری��زی، اجرا و نظ��ارت در عرص��ه ورزش، ناکارآمدی ساختار و کمب��ود نیروی انسانی 
متخص��ص، ت��ازه تاسیس بودن وزارتخان��ه ورزش و جوانان و ابهام در وظایف و جایگ��اه قانونی آن و عدم تناسب 
اختیارات و وظایف آن وزارتخانه می باشد )مرکز بررسی های راهبردی، 1396(. در مجموع می توان بیان داشت با 
توج��ه به اهمیت نسبتا پایین شاخص زیر ساخت ورزشی از دید مدیران فدراسیون های راکتی، بهبود شاخص زیر 
ساخ��ت ورزشی نیز در کنترل مدیران فدراسیون ه��ای راکتی قرار ندارد. به عنوان نمونه، در اسناد باالدستی وزارت 
ورزش و جوان��ان، زیر شاخص های��ی نظیر توسعه منابع و زیرساخت های رشته ورزشی، توسعه سرانه ورزشی هر 
ف��رد، میزان بهره وری از امکانات موجود و میزان استانداردسازی تجهیزات، زیرشاخص هایی هستند که اگرچه در 
عملک��رد فدراسیون های راکتی و توسعه ورزش و بسیاری از شاخص های ارزیابی دیگر موثر هستند، اما مدیریت 
فدراسیون های راکتی در بهبود این شاخص ها توانایی اعمال کنترل چندانی ندارد، زیرا شاخصی نظیر توسعه منابع 
و زیرساخت ه��ای رشته ورزشی، تحت کنترل شرکت توسع��ه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و زیر نظرمستقیم 

وزارت ورزش و جوانان است و در چارچوب اختیارات فدراسیون های ورزشی قرار ندارد. 

پیشنهادها
در پایان،  با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه می شود: 

• وزارت ورزش و جوانان باید نسبت به مستند سازی اطالعات مرتبط با استعدادهای ورزشی و ورزشکاران 	
ی راکتی اقدام نماید و با راه اندازی بانك اطالعاتی استعدادهای ورزش قهرمانی راکتی مسیر رشد 

ّ
نخبه مل

ه های قهرمانی مشخص و دنبال نماید. 
ّ
استعدادها را تا قل

• ی، 	
ّ
نظ��ام استعدادیاب��ی کشور ب��ه صورت نیمه متمرکز تعری��ف گردیده است که باید با ی��ك تقسیم کار مل

وظای��ف سازمان ها و ارگان ه��ای کشور اعم از استان ها، باشگاه ها، فدراسیون ها و نهادهای ورزشی کشور 
تعیین گردد. 

• توسع��ه ورزش قهرمان��ی مستلزم هماهنگی در بخش های مختلف به منظ��ور هدایت اعتبارات موجود در 	
ح��وزه ورزش می باش��د. در حال حاضر رقابت ه��ای مختلف ورزشی توسط نهاده��ای گوناگون از جمله 
فدراسیون ه��ای ورزشی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، نیروه��ای مسلح، وزارت کار و بسیج در حال 
برگ��زاری است که هر ک��دام از نهادهای مزبور هزینه های زیادی برای برگزاری رقابت های مختلف صرف 
می کنن��د و به نظر می رسد برونداد برگزاری چنین رویدادهایی در توسعه ورزش قهرمانی کشور تاثیر قابل 
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توجهی نداشته است. 
•  ب��ا توج��ه به این که مسئولیت سازمانده��ی ورزش در کشور بر عه��ده وزارت ورزش و جوانان می باشد و 	

مسئولی��ت فنی رشته های مختلف نیز بر عه��ده فدراسیون های ورزشی است، پیشنهاد می گردد با تشکیل 
کمیت��ه ای با عنوان »کمیت��ه سازماندهی رقابت های ورزشی« نسبت به تقسیم ک��ار هدفمند برای برگزاری 
مسابق��ات ورزشی راکتی اقدام شود تا هزینه کرد اعتب��ارات ورزش قهرمانی راکتی در مسابقات داخلی و 

آسیایی هدفمند گردد و توسعه ورزش قهرمانی با روند و سرعت مطلوب تری انجام شود. 

مهمتری��ن محدودیت پژوهش حاضر، محدودیت تعمیم نتایج است. با توجه به اینکه داده های استفاده شده 
مختص مدیران فدراسیون های راکتی ستادی و هیئت های فعال استانی مورد مطالعه بوده است، لذا تعمیم نتایج 

حاصل از آن به سایر رشته های ورزشی، نیاز به تحقیق بیشتری دارد. 
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