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 چکیده

های آن، برای مدیران و و مقدار شاخصمسلح  یروهایدر ن یقهرمان ورزشدرک درستی از جایگاه 

این حوزه بسیار حائز اهمیت است. بعضی از امور مهم سازمان ازجمله بودجه ورزشی، تصمیمات  مراتبسلسله

ی های متکی کالن ورزشی سازمان، استخدام کارکنان و انتخاب افراد برای برخی مأموریتهایگذاراستیسو 

. هدف اصلی این تحقیق گرددیماتخاذ  هاشاخصبه میزان برخورداری و سطح این  با توجهبه ورزیدگی، 

یری گنمونهاز روش است.  ANFIS لهیوسبهافزاری متکی بر دانش انسانی خبرگان و توسعه آن ارائه مدل نرم

 شدهاستفادهو مسئولین حوزه ورزشی آجا  ، استاداننفر از مدیران 30قضاوتی برای تعیین خبرگان شامل 

ها، شاخص بر اساساملی تأییدی، نهایی گردید. آجا با روش تحلیل ع یقهرمان ورزشی هاشاخصاست. 

های دریافتی شامل یک شود. دادهزیاد توسط خبرگان ارزیابی میکم تا خیلیاماکن ورزشی آجا از خیلی

 MATLABافزار سازی در نرمفرض مدلها با درنظر گرفتن پیشموردی است. ماتریس داده 301ماتریس 

برای ارزیابی گیرد. قرار می مورداستفاده ANFISصبی مصنوعی یا همان با رویکرد استنتاج فازی و شبکه ع

(، میانگین ε) ینسب(، درصد خطای RMSEعملکرد مدل از پارامترهای مجذور میانگین مربعات خطا )

 100/1، 13/1، 107/1شده و مقادیر هریک به ترتیب ( استفاده2R( و ضریب تبیین )MAEمطلق )خطای 

که نشانگر دقت و قابلیت اعتماد به مدل است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی  استآمده دستبه 881/1و 

تست حساسیت مدل، متناسب با سطح  بر اساساز نوع پیمایشی است.  هادادهبه روش گردآوری  توجه باو 

 از اهمیت و تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند. 00و  01، 1، 8، 7های سازمان شاخص
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  مقدمه

اجتماعی جامعه و از ارکان آن  -توسعه ورزش و ورزش قهرمانی بخش مهمی از توسعه اقتصادی

صوفی ؛ فراهانی، کشاورز، رضایی، 73-55: 0210است )پورکیانی، حمیدی، گودرزی و خبیری، 

: 0212پور، با آن رابطه مستقیم دارد )اسماعیلی، اتقیا و جوادی و (01 :0211اصفهانی، و مروی

از  یکی به ،هاروی آن گذاریسررررمایه انمیزو  قهرمانی ،تفریحیهای ورزش (. امروزه32-23

شررعبانی، شرراهسرروند و گمار، ) ستا شرردهتبدیل مسو ارههزها در دولت هایچالش ترینعمده

شی، معیار0213 صلی و همم (. موفقیت ورز شکاران، به تمام ا شکاران ویژهورز ست  قهرمان ورز ا

های مختلف خود را موفق نهیزم بتواند در هر چه قدر دولتی(. 03: 0218)بامیر و سرررتایش، 

شان دهد )جلب احترام دیگر دولت سعهن سطح تو شتن  شتن روابط خوب و ی ها، دا مطلوب، دا

رفع تهدیدات خارجی،  مایش استقالل و دفاع از خود وها، برخورداری از توان نبرابر با دیگر دولت

شورهای موفق و کام ستیقرار گرفتن در میان ک شرفته، برخورداری ی هایسی به فناورراب، د پی

اعتبار خواهد بود.  و ...( بدون تردید دارای یو نظام یاقتصادی، سیاسی، فرهنگ یهایاز توانمند

 یالمللنیب به معنای احترام و منزلتی است که یک دولت در جامعه یالمللنیدرمجموع پرستیژ ب

  از یالمللنیها نیز در جامعه بو بین بازیگران دیگر از آن برخوردار اسرررت. هم چون افراد، دولت

شدیداً به قدرت ملی آن ستیژ، اعتبار و افتخار متفاوتی برخوردارند و این  ستپر صدرنب ها ا وی، )

ها در و البته موفقیت دولت آوردییتی آشررکار اسررت که قدرت پرسررتیژ ماین واقع .(0 :0270

 .(01: 0213)زرگر،  ها داشرته باشرداعتبار آن شیزیادی برافزا ریتأث تواندیهای مختلف مزمینه

ورزشی مانند المپیک یا  یهارقابت یبه موفقیت کشورها درصحنه توانیم هانهیازجمله این زم

 المللنیبی هاعرصرره(. موفقیت کشررورها در 01 :0210)زرگر،  شرراره کردا جهانی یهاآوردگاه

ی در ورزش است )کالنی، الهی، گذارهیسرمای جامعه تأثیر دارد و سبب هاعرصهبر سایر  ورزشی

(. در جامعه امروزی و از دیدگاه سرریسررتمی تمامی اجزا  یک 50: 0211سررجادی و زارعیان، 

با ها ارتباط متقابل و تعامل وجود دارد لذا در هر سرریسررتمی جامعه برهم اثر داشررته و میان آن

سازمان( وهایدگیچیپبه این تعامالت،  توجه ستم ) سی سطح  سب با   جود دارد که براییی متنا

سیدن به موفقیت باید  صهدر تمامی  شدهیزیربرنامهو  هدفمند صورتبهر ورزش  ازجمله هاعر

ستقل  کهیطوربهقهرمانی اقدام نمود.  شور این اقدام نیازمند یک وزارتخانه جدا و م سطح ک در 

ر یم آن با سایپیچیدگی زیاد ساختاری در وزارتخانه ورزش کشور و ارتباط مستق رغمیعلاست. 

وزارت دفاع و نیروهای مسررلح )آجرلو، محمدکایمی، نادری خورشرریدی و  ازجمله هاوزارتخانه

قهرمانی  ورزش  هاییتفعال بهجوانان  شدید عالقهو (. اسرررتقبال عمومی 351: 0215قربانی، 

صادقی،  عنوانبه شاورز و  شور )فراهانی، ک ن، ؛ کالنی و همکارا020: 0215یکی از نقاط قوت ک
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ستسو توجه  ترغیب (. موجب51: 0211 صوصی زیربرنامهو  توسعه به گذارانیا ورزش  در خ

 دارد دجوو سالم تتفریحادر ورزش و  گذاریسرررمایهو  یزیربرنامه ایبر دیمتعد الیلد اسررت.

 هاییتدر فعال شرکتدوم  ،ستا جتماعیا ندگیزاز  مهمی بخشورزش  ینکها نخست ازجمله؛

.  شودیم فرسایشی هاییماریب وزبراز  یجلوگیرو  عمومی شتابهد سطح یشافزا باعث شیورز

 که ستا شگرفی یرو تأث یشگردگر برآن  ثرا ،ورزش عرصهدر  یزیربرنامه ایبر لیلد سومین

سازمان0213شعبانی و همکاران، ) د داردقتصاا منافعروی  های نیروهای مسلح (. این دالیل در 

وجود دارد و مزید بر این دالیل، حفظ آمادگی جسمانی  زینارتش جمهوری اسالمی ایران  ژهیوبه

سازمان همواره از  آمادگی رزمی نیروهای  ازجمله هاتیاولوسایر  ازینشیپو  هاضرورتبرای این 

(. 0215ی، بدنتیتربورزش و  در حوزهمسررلح و )آجا( نزاجا اسررت )کارگروه نوشرروندگی نزاجا 

سها و حکومتتوقتی دول شکیل و تأ شدند که برای حفظ شدند، رهبران آن یسها ت ها متوجه 

ها بتوانند پیروزی را برای یا گسررترش مرزهای خود، نیازمند بازوان توانایی هسررتند که در جن 

سدباره میدراین 0ها به ارمغان آورند؛ ویل دورانتآن ضروریات دولتا» :نوی ها و تأکید بر روی ز 

مانی، پیروزمندی در جن حفظ نیر بدنی و وی جسررر قدرت  که متکی بر  هایی بوده اسرررت 

نیرومندی جسرررمانی بوده اسرررت و نیرومندی و مهارت بدنی، حاصرررل نخواهد شرررد، مگر در 

س یهایهایی که دربازورزش شور، )مرکز « تالمپیک مقرر گردیده ا ست علمی ک سیا تحقیقات 

 جوانان ژهیوبه شده و گروه زیادیدر جهان مطرح فمختلنیعناوبهقهرمانی  ورزش(. 07 : 0211

 0281 ماهید 8وزارت ورزش و جوانان در  کهیطوربه به اشررکال گوناگون با آن سررروکار دارند

فدراسیون ورزشی با عناوین مختلف مشغول به فعالیت  51با بیش از  اکنونهمتأسیس گردید و 

قهرمانی  مخارج زیادی صرف ورزش کهشده ادارات ورزشی فراوانی تأسیس ها ووزارتخانهاست. 

های های ورزشرری و نیز تهیه وسررایل و لباسها و باشررگاهها، مجتمعسرراختن اسررتادیوم ازجمله،

شی می سابقات ورز شای م شی و یا تما شورها برای موفقیت در ورزش ورز سیاری از ک کنند. ب

ا ر المللنیبکماکان موضرروع محوری روابط  اگر کنند.و می دههای فراوانی را نموقهرمانی هزینه

(.  3. :  0210جن  و صرررلح در نظر بگیریم، ورزش با هر دو در ارتباط نزدیک اسرررت )زرگر، 

ها ورزش و ورزش قهرمانی در بسیاری از سازمان نهیدر زمی علمی و پژوهشی متعددی هایبررس

در این تحقیقات از روش فازی که  ندرتبهاما  ؛سرررازمان نیروهای مسرررلح انجام اسرررت ازجمله

شترین قرابت و دقت در بهره ستفادهبرداری از علم خبرگان را دارد بی ست. توجه به این  شدها ا

سور لطفی ضیحات پروف ست و برابر تو سانی ا در علم زاده )پنکته که علم خبرگان از نوع دانش ان

سانی ی دانش انریکارگبهی هاروش نیترمناسب فازی( برخالف علم باینری )صفر یا یک( یکی از

                                                           
1. William James Durant 
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ست لیکن  ست که تنهابهاز علم فازی  توانینمو خبرگان علم فازی ا یی در رایانه بکار برد اینجا

(. 0218عالی نژاد و آذر، ) راهگشرراسررت ANFISیکی از ابزارهای بسرریار توانمند معروف یعنی 

ی رسررمی اسررت که هاسررازمان نیتریمیقدترین و ارتش در تمامی کشررورهای دنیا، جزو بزر 

های این سازمان است ی بسیاری از مأموریتورزیدگی و ورزش جز  الینفک شغل و حتی الزمه

سایر  لذا در ارتش توجه به ورزش قهرمانی سابقات مربوطه، اگر از  شد  هاسازمانو م شتر نبا بی

 یالمللنیمسابقات نظامی بدر حاضر  تیم 07کسب رتبه هفتم در بین مثال  طوربهکمتر نیست. 

های برتر ورزش ، حضور فعال در مسابقات سیزم و تالش برای کسب رتبه3108 در سال روسیه

بینی و تعیین میزان یشپی دنیا از دالیل توجه ارتش به ورزش قهرمانی اسرت. هاارتشقهرمانی 

گذاری و یاسرررتورزش قهرمانی آجا برای مسرررئولین و مدیران مربوطه که بر مبنای آن، سررر

مه نا بهزیربر ندان اسرررتی الزم را  یت دوچ ند دارای اهم مل آور مدلی برای ؛ ع ئه  نابراین ارا ب

هدف اصررلی  (ANFISبا رویکرد اسررتنتاج فازی )قهرمانی آجا ی و تعیین میزان ورزش نیبشیپ

های ورزش قهرمانی و سرررپس دریافت این تحقیق اسرررت. الزمه این کار ابتدا تعیین شررراخص

شاخصاطال ساس این  شاخصعات از خبرگان برا ست.  های زیادی برای ورزش قهرمانی در ها ا

های نهایی تعیین و یک ماتریس از ادبیات آمده است با استفاده از تحلیل عامل تأییدی، شاخص

ستفاده اطالعات خبرگان درمورد  هاداده شود. با و خروجی متناسب با آن تهیه می هاشاخصبا ا

، محاسبات، اقدامات و تنظیمات الزم برای ساخت افزارنرمو معرفی آن به  هادادهین وارد کردن ا

و  ینیبشیپکسب اعتبار الزم این مدل جهت  در صورتشود. پس از تست نهایی مدل انجام می

 .گرددیم، معرفی هاشاخصتعیین نتایج 
 

 پژوهش هايمبانی نظري و پیشینه

سور زاده ) سط پروف س یمنطق فاز( مطرح گردید. 0101منطق فازی برای اولین بار تو  ستمیو 

 ،ییشررناسررا یبرا ریاخ یهاهسررتند که در سررال یو کارآمد دیجد یهاکیتکن یاسررتنتاج فاز

ستفاده م دهیچیپ یرخطیغ یهاستمیس یسازو مدل یبندطبقه  ,Sakthivel،  2018) شوندیا

Saravanakumar & Muthuramalingam    ؛Ligus & Peternek, 2018) .روش  کی یمنطق فاز

 ای کیمتعلق به  تواندیموضرروع م کی یمنطق فاز یجامع و کارآمد اسررت. در تئور یسررازمدل

 یزفا تیعضو یتوسط کارکردها تیعضو زانیباشد. م تیعضو یبندبا درجه یچند مجموعه فاز

 دیگموئیو سرر یگاوسرر ،یاذوزنقه ،یشررامل توابع مثلث جیرا تیاسررت. توابع عضررو شرردهفیتعر

و  یورود یفضا نیب یکه نگاشت درست شوندیانتخاب م یاگونهبه تیتوابع عضو نی. اباشندیم

 یخروج - یرابطه ورود انیب یبرا یااصررطالحات رابطه ای یزبان نیحاصررل شررود. قوان یخروج
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و  یاسرررت )زند یبا منطق فاز یسرررازدر مدل یکه مسرررئله مهم ردیگیمورداسرررتفاده قرار م

ستنتاج فاز ندی(. فرا0211همکاران،  ضو یا سه مفهوم مهم توابع ع مجموعه  اتیعمل ت،یشامل 

ست؛ ا نیو قوان یفاز ستنتاج ا سه مرحله فاز ستمیس نیا ستنباط و غ ،یساز یشامل   یازف ریا

 ریتغم کیو  یورود ریچند متغ ای کی نیب یرخطیغ قیتطب نییتع یکردن اسرررت که به معنا

ست ) یخروج س Birle, Hussein & Becker، 2013ا س کی سیانف ستمی(.   ستمینوع خاص از 

است  یج فازاستنتا ستمیس کیو  یمصنوع یاز شبکه عصب یبیترک سیاست. انف یاستنتاج فاز

 یوند )زندشیاعمال م یاستنتاج فاز ستمیس یژگیو نییتع یبرا یعصب یهاکه شبکه یاگونهبه

 (.0211و همکاران، 

خورده گره نقهرما رانشکاورز ورشپرو  قهرمانیورزش  توسعه ممفهو باورزش  توسعهاز  بخشی

 بنتخاا یندآفر سه تعاملرا  قهرمانیورزش  (. توسعه0 : 0213خانی،، امیری و قرهحسانی)ا ستا

 رشکاورز پیشرفتو  شدر نهایتاًو  ارینگهدو  حفظ ،نخبهورزش  سیسستم به رشکاو ورود ورز

 پیشرفت که داندیم هایییاسرررتراتژ کلیهرا  قهرمانیورزش  . توسعه(Green، 2005) دانندیم

  ،مدیریت ،هااربزا اف،هدا ،برنامه باید هایاسررتراتژ ینو ا سررازدیم تسهیلرا  رشکاورزمند نظام

 ,MC Kay, Niven, Lavallee) دبرگیررا در  شیورز یهاداوران و رقابت ن،مربیا ،شیورز تتسهیال

Whitw, 2008  .)کند،یم تعریف یاحرفه تا همگانی سطحورزش را از  توسعه کلی یریگجهت 

در  موفقیت بین ثابتی بطهرا یا دلتعا ست.ا حسطو ینا لویتو او توجه انمیز برنظر اختالف ماا

 گذاریسرمایه چالش ،ینا بر وهعال. نیست اربرقر همیشه نخبهو ورزش  همگانی ورزشسطح 

ی هادر برنامه ادفرا کترمشاروی  گذاریسررررمایه یا نقهرما تولیدو  جهانی یهارقابت ایبر

 ,Farmer & Arnaudon) دارد دجوو نیزآن  دیقتصاا –جتماعیا منافعو  ملی یا عمومی سالمت

برخی از 1996   دی،قتصاا هفاو ر دقتصاا ،جمعیت مانند)ن کال ملاعو که معتقدند نمحققا(. 

 راهبرد(، فیاییاجغر عتنو ،شهرنشینیو  هفار ،مذهب ،فرهن  ،شتابهد ،سیاسی منظاو  سیاست

ند. یم تعیینورزش را  ندهیینتع یهاشرررراخص صددر 51از  بیشکن  سطحدر  موفقیت کن

ها سازمان لکنتراز  رجخاو  نکال سطح یمتغیرها( لمپیکو ا جهانی هاییباز مانند) المللیینب

 51 ودحد جمعیتو  (GDP) ملی ناخالص تولید متغیرها دو . ازنظر آنهستندورزش  انمدیرو 

 De ,2006: 185کند )یم بینییشپ المللیینب سطحورزش را در  موفقیت یانسوار کل صددر

Bosscher & et alشگاه ارسمد شیزموآ م(. نظا سانه ،هاو دان   ملاعو وجز نیز انتماشاگرها و ر

  رانشکاورز تربیت یهامدل موفقیتدر  نیز( رانشکا)ورز دخرو  دیفر ملاعو. نددار ارقر میانی

بهندارثرگذا ربسیا نخبه ندهییناز تع ریبسیا( 3117)  0نلوگاو  بکرازنظر  کهیطور.    هایکن

                                                           
1. Baker & Logan 



 0011 زمستان، 32سال ششم، شماره  ،یدفاع یپژوهندهیآفصلنامه                              020

سازمان لتدو اران،سیاستمد ریفو لکنتراز  ترافر نخبه رانشکاورز توسعه ستو   بوسچردی. ها

برای رسررریدن به  در ورزش نشد نخبه که معتقدنددر یک تحقیق دیگر ( 3110) رانهمکاو 

 نمیلیو 27 نفر هر ایبرآن  هزینهدارد و  زنیا تمرین ساعت ارهز 01و  نماز لسا 01 قهرمانی

 المد کسبو  هزینه مبالغ بین خطی بطهرا دجواگرچه وست. ا طالست المد هر کسب ایبرر الد

مان رشکاورزتربیت . ستا دیموردترد . دشو مدیریت ملیراهبردی  یکاز  ویپیر با باید قهر

  حتیو  کشدیم لطو لسا 8 -01 بینها رشته همه دربه یا ورزشکار قهرمان نخ ورشپر یندآفر

  شیورز یهاسازمان ینابنابر. شودیم وعشر سالگی 5 -0زود و از  ربسیا زیسا تخصصی یندآفر

ماآن شدر حلامر متمادر  باید  ,Bergsgard, Houlihan, Mangsetهند )د ارقر یتها را موردح

Nodland & Rommetveldt, 2007.) 

 هاي پژوهشپیشینه

 ورزشی اماکن مناسب هایی همچون کیفیت( در پژوهش خود شاخص0011) همکاران جابری و

شیده شی اماکن مکفی تعداد و سرپو شیده ورز  و هاییتوانامنابع،  نیترمهم جزو روباز و سرپو

( معتقدند که 0011موالنا و احمدی ) دانند.قهرمانی می ورزش را جزو عوامل توسررع  هاتیقابل

مرحله جذب حامیان ورزشی ( معتقد است: 0011فر )رسانه در ورزش قهرمانی مؤثر است. معین

 هایتوجه به مدلوی  ازنظر است ورزشکلی در  یگذاراستیسمراحل فرآیند  نیترمهمیکی از 

، شررناسررایی معیارهایی برای اجرای یگذاراسررتیسرراین مرحله  یهایدگیچیپمختلف تحلیل و 

شررامل، اسررت که  رگذاریتأثکه بر هفت عوامل  ورزش قهرمانیحامیان ورزشرری در  ریتأثو موفق 

عوامل مدیریتی، عوامل منابع مالی، عوامل منابع انسانی، عوامل سیستم بازاریابی، عوامل سیستم 

سعه  مؤثر، عوامل تولید مؤثراطالعات  ست. و عوامل تحقیق و تو قنبری، فراهانی و قربانی  ازنظرا

( در 0218بامیر و ستایش )( ورزش همگانی یکی از عوامل مؤثر بر ورزش قهرمانی است. 0011)

 ورزش )حوزة توسررع  و رشررد بر علم پیشرررفت تأثیرگذاری سررنجش»تحقیق خود با عنوان 

 چهارسررالهه باز در علمی بروندادهای تأثیرگذاری به روند« المپیک( قهرمانی ورزش موضرروعی

شان داد. یافتهپرداختند قهرمانی ورزش بر (3103 تا 3118) و  علمی یدادهایروبین  های آنان ن

ست که نقش آن  ستگی ا شتورزش قهرمانی همب شد زمان در باگذ سعه و ر  قهرمانی ورزش تو

انی مطالعه تحلیل محیط ورزش قهرم»( در تحقیقی با عنوان 0210بانی )شع است. تر شدهبیش

نیروهای مسلح  یهاامروزه ورزش در تمامی بخشمعتقد است  «ای نیروهای مسلح کشورحرفهو 

وی عوامل مهم ورزش قهرمانی نیروهای مسررلح را به دو برخوردار اسررت؛  یاژهیاز حسرراسرریت و

به شررررح زیر مطرح نموده اسرررت: هاآنبخش داخلی و بیرونی تقسررریم نموده و   وجود را 
ستعدادهای صی بالقوه، جایگ ا ص شور، توانمندی تخ سب ک سعه کمی و و فناه منا ی مربیان، تو

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-o-Title-ot-desc/


 025              شمامی و نادر نژادیعال رحمزهیام.../  آجا یسطح ورزش قهرمان نییو تع ینیبشیمدل پ یطراح

شگاهی افتگینتوسعهضعف امکانات و تجهیزات، ی ورزشی، هائتیهکیفی  ضعهابا ف ی ورزشی، 

ی حمایتی، هابرنامه، کمبود کمی و کیفی مربیان، ضررعف ورزشررکارانآموزش، توجه ناکافی به 

ضعف فرهنگی ورزش قهرمانی، عدم توفیق  شیوه و برنامه،  سبفقدان  مدال، کمبود منابع  در ک

سته و عوامل بیرونی مؤثر بر ورزش قهرمانی  شارکت کم جامعه و فقدان برنامه کالن دان مالی، م

ی ورزشی، هارسانهنیروهای مسلح را شامل جمعیت جوان کشور، توجه مسئوالن کشور، توسعه 

بودن کشررور، رغبت زیاد مردم برای تماشررای مسررابقات، رشررد  چهارفصررلافزایش دانش مردم، 

ی، گذارهیسرررمای در ورزش قهرمانی، عدم تمایل بخش خصرروصرری به ابیبازارفناوری، ضررعف 

، کمبود امکانات و تجهیزات میزبانی، رشررد و توسررعه کم ورزش گذاراسررتیسررنهادهای زیاد 

: 0210)شعبانی،  داندیمصنعت ورزش کشور را در این زمینه مهم قهرمانی منطقه و رشد کُند 

تحلیل اثرگذاری ورزش قهرمانی »( در تحقیق خود با عنوان 0210پورکیانی و همکاران ) (.010

ست. معتقدند، « بر توسعه ورزش توسعه ورزش ملی بخش مهمی از توسعه اقتصادی اجتماعی ا

نتایج  .شررودیملی م یورنشرراط اجتماعی و بهره ها موجب افزایشرواج ورزش در تمامی بخش

، توسعه نظام استعدادیابی و پرورش ورزشکاران قهرمانیکه در ورزش  دهدینشان ماین تحقیق 

( در تحقیق خود با 0210همکاران )رحیمی و  .بیشررتری داردمسررتعد در توسررعه ورزش اولویت 

در جهت توسررعه معتقدند  «کشررورای نیروهای مسررلح بررسرری ورزش قهرمانی و حرفه»عنوان 

 ی عوامل داخلی همچونریگبا بهره توانیای نیروهای مسررلح کشررور مورزش قهرمانی و حرفه

ستعدادها شگاه یا ستاندارد کردن با ستفاده از ها و بالقوه و ا صتا روی نیمانند ترکیب  ییهافر

به ورزش و  قه وافر مردم  ها همچنینجوان و عال فاده از ابزار یابی و ما ییاسرررت بازار ند  ن

( در 0215داد. صیادی و همکاران )توسعه بیشتری را  ایورزش قهرمانی و حرفه یسازیخصوص

ای کشررتی اسررتان اخالقی در ورزش قهرمانی و حرفه یهاتحلیل چالش»تحقیق خود با عنوان 

ستان با  عوامل فرهنگی و ریتأث نیترشیب 2/37 نیانگیبا م یشناختعوامل روانمعتقدند « خوز

. ریحانی دارند را ایورزش قهرمانی و حرفه اخالقی یهابر چالشرا  ریکمترین تأث 3/51میانگین 

ی توسرررعه ورزش همگانی در مقابل هاچالش»( نیز در تحقیق خود با عنوان 0215و همکاران )

ستیس معتقدند« ورزش قهرمانی س یهایزیرو برنامه هاا شور مئم شی در هر ک  تواندیولین ورز

  .اثرگذار باشد ورزش قهرمانی خصوصبه و مفهوم توسعه در هر سطح از ورزش هایریگبر جهت

بررسرری چالش بین توسررعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی معتقدند که در اکثر  این تحقیق با

ست.  شه برقرار نی سطح ورزش همگانی و ورزش قهرمانی همی شورها تعادل بین موفقیت در  ک

طباطبایی و  قهرمانی وجود دارد. ورزش اثرگذاری یا رابطه ورزش همگانی وحتی این چالش در 

با عنوان 0212همکاران ) با رویکردی بر هاروزنامهتحلیل محتوای »( در تحقیقی  ی ورزشررری 
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ی اجتماعی هاارزشی ریگشکلی جمعی در هارسانهمعتقدند « ای بانوانورزش قهرمانی و حرفه

شمار و باورها و نگرش افراد جامع . درونیمه نقش انکارناپذیری و یک ابزار برای عرضه ورزش به 

ی هاشرراخصفرآیند توسررعه ورزش قهرمانی، به بررسرری  با عنوان( در تحقیق 0213احسررانی )

پردازد وی معتقد اسرررت عوامل زیر زمینه را برای موفقیت ورزش قهرمانی یمورزش قهرمانی 

 فراهم کند:

( 5( ورزشرررکار 0یزات و تجه( تسرررهیالت 2و مسرررابقات  هارقابت( 3مالی حمایت  (0

ص صو سازمان7( ورزش همگانی 0سازی یخ ساختار و  (  1( مربی 8ورزش  یهابرنامه ( 

 .هارسانه( تحقیقات علمی و 01 یابیاستعداد

ل های فصیتبلگذاری و فروش یمتضد قدر تحقیقی با عنوان قوانین مقررات ( 3101) 0سیرنی

ای به بررسررری برخی از موضررروعات مربوط به توزیع ش قهرمانی و حرفههای ورزیمتتوسرررط 

وی معتقد است ورزش قهرمانی بر اقتصاد  های ورزشی پرداخته است.یمتهای فصل توسط یتبل

ست و از عوامل مهم در ورزش قهرمانی،  ست. گذارهیسرمااثرگذار ا بابیاک و ی بخش خصوصی ا

با عنوان ( 3108) 3کیل ای، ی ذینفعان در ورزش قهرمانی و حرفهوگوهاگفتدر تحقیق خود 

سیاری از مشاغل، ازجمله  ای، در حال طراحی و مشارکت برای های ورزشی حرفهیمتمعتقدند ب

سئولاجرای داوطلبانه  سود و منفعت ذینفعان و یتم سبب  ستند که این اقدام  های اجتماعی ه

در تحقیق خود با عنوان ( 3108) 2یانهامفریز و پشررود. یمهمچنین خود ورزشررکاران قهرمان 

به بررسرری « یکاآمر متحدهیاالتا یشررهرها ترافیک درای و حرفه-قهرمانی ورزش یدادهایرو»

آنان معتقدند که رویدادهای ورزشررری باعث  پردازدیمرابطه ورزش قهرمانی و ترافیک شرررهری 

غیرمسرررتقیم به ارتباط  رطوبه قیتحقشرررود این یمها تمرکز افراد در شرررهرها هنگام روز بازی

 یبررسررر معتقدند( 3108) 0لیجان  و هونکند. متقابل جمعیت و ورزش قهرمانی اشررراره می

  یاقتصاد یامدهایو کشف پ شدن برنده یدرصدها یعتوز قهرمان شدن ورزشکاران و یهالحظه

  5سررانکیناشرری از آن پرداخته و معتقدند که این ورزش قهرمانی بر اقتصرراد اثرگذار اسررت. 

تدوین الگوریتم توانیممعتقد اسرررت ( 3100) نان ل با   یتبر جمع ی( مبتنLCA) ی قهرما

صادف ضا یک یدتقل ومداوم  سازیینهبه یبرا یت سسازهیشباین  اقدام کرد یقهرمان یف  ببی 

حل راه یک یدخود )تول یریگالزم را در شکل ییرهر تغو  یمسابقه مصنوع یلتحل یکاستفاده از 

                                                           
1. Cyrenne 
2. Babiak & Kihl 
3. Humphreys & Pyun 
4. Jang & Hoon Lee 
5. Kashan 
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اهمیت توجه به علم  دهندهنشرراناین تحقیق  یجنتا کند.یم ایجاد یندهآات مسررابق ی( برایدجد

ست. ریکارگبهی و سازهیشب عنوان کردند ( 3111) 0بالک و رابینسونی آن در ورزش قهرمانی ا

 المللیینبکند احتمال موفقیت یمی مختلف حمایت هاجنبهکه محیطی که ورزشرررکاران را از 

شکاران را شرفت ورزش، یمافزایش  ورز سیرهای پی ستعدادیابی، م ساختارهای ا دهد. همچنین 

ضد  سهیالت و تجهیزات، رویکردهای  سی به ت ستر ستم آموزش مربیان، د سی حمایت علمی، 

. یرورزشرری و سرراختارهای رقابتی نیز در ورزش قهرمانی مؤثر اسررتغدارویی، حمایت از زندگی 

در تحقیق خود توسررعه ورزش قهرمانی را در اسررترالیا مورد ( 3111) 3سرروتیریادو و شرریلبوری

ی هاگروهتوسرررعه ورزش قهرمانی را نیازمند وجود و همکاری  هاآن قراردادند لیوتحلهیتجز

ی هاروشمخصرروص و  شرردهیزیرطرحبرای مثال تماشرراگران، مدیران(، راهبردهای مند )عالقه

نقش  هاسرررازمانمعتقدند که مربی در همه  هانآ. دانندیم( هارقابتدیگر )مانند مسرررابقات، 

سررروتیریادو و  یر دارد.تأثیماً بر پیشررررفت و موفقیت ورزشرررکار مسرررتق چراکهمحوری را دارد 

حفظ و  -3جذب  -0خود برای توسرررعه ورزش سررره فرآیند: در تحقیقی ( 3118) 2همکاران

، کنندگانشرررکتاند. فرآیند جذب شررامل افراد ورزشرری، هگرفتپرورش را در نظر  -2نگهداری 

. اسرررتحامیان و تماشررراگران بدون توجه به عوامل جمعیت شرررناختی و اقتصرررادی اجتماعی 

سازند. مرحله یمرا برای افراد مهیا  در ورزش پیشرفتی شرکت و هافرصت هاانجمنو  هاباشگاه

حله جذب با موفقیت صورت گیرد و هدف آن که مر است اینحفظ و نگهداری یا انتقال نیازمند 

به  هاآنشرررناسرررایی افراد مسرررتعد و حفظ کردن  یاز و موردنی هامهارتتا  هاآنو کمک 

شررود یک یماسررتانداردهای یک ورزشررکار سررطح باال را کسررب کنند. در مرحله پرورش تالش 

اهر برای رویدادها ی رشد یابد. هدف این است که ورزشکاران مخوببهورزش خاص یا فرد یا تیم 

های مستمر از ورزش قهرمانی شکل یتموفقالمللی پرورش یابند و پیوستاری از ینبی هارقابتو 

( به بررسی عوامل توسعه ورزش قهرمانی و موفقیت 3110بوسچر و همکاران )دی .و حفظ شود

در سرره گروه  بندی کردند کهیمتقسرررکن  1المللی پرداختند آنان این عوامل را در ینبورزشرری 

گذاری مالی و منابع انسررانی، گروه دوم یهسرررماگیرند: گروه اول بنام ورودی شررامل: یمجای 

ستسراهبرد و  سهیل یا سعه ورزش قهرمانی را ت ست که تو سهیالت یمهایی ا شامل ت کند و 

ه ک استتمرین، مربی، رقابت، تحقیقات علمی است گروه سوم نتیجه و خروجی ورزش قهرمانی 

م یفیت، رسیدن به جایگاه ششباکی المپیک و دیگر مسابقات، تعداد ورزشکاران هامدال لهیسوبه

                                                           
1. Boulk & Rabinson 
2. Sotiriadou & Shilbury 
3. Sotiriadou 
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وی عوامل درگیر در توسعه یا موانع ورزش قهرمانی  ازنظرگردد. یمتا هشتم در جهان مشخص 

سطح مورد  سه  سطح میانیقرار می لیوتحلهیتجزرا در  سطح کالن،  شامل:  سطح  گیرد که  و 

ست. خرد ستم  ا سی صاد،  ست، اقت سیا سطح کالن عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند جمعیت، 

ت و از سیاس متأثرفرهنگی، متغیرهای جغرافیایی و اقلیمی. سطح میانی شامل عواملی است که 

هایی برای یاسررتراتژو  هابرنامههای ورزش و تخصرریص منابع، یاسررتسررراهبرد ورزش شررامل 

ست بلندمدت شامل خوا سطح خرد  شکار )ژنتیک( و محیط .  ستان و اطرافش )د ورز والدین، دو

 .استهمتایان و مربیان( 

ستفاده از علم ( 3115و همکاران ) 0نیمارت شامل ا سعه ورزش قهرمانی را  سائل هاورزشتو ، م

یابی و امور مربی دانسررت و همچنین عنوان کرد که توسررعه ورزش اسررتعدادپزشررکی ورزشرری، 

  دهد.یمقهرمانی در استرالیا بر پایه استعدادیابی منظم است که ورزشکاران را انتخاب و پرورش 

سمارت ست ارتباط ورزش قهرمانی با ( 3115) 3ا تلویزیون،  مخصوصاًی گروهی هارسانهمعتقد ا

  0هولیهان ( و3110و همکاران ) 2برامهام یار نزدیک است.ی حامی ورزش، بسهاشرکتتجارت و 

یک هرم که شامل چهار سطح زیر است را برای توسعه ورزش معرفی کردند: سطح پایه  (3111)

شامل یادگیری  ساس هرم  شامل ورزش در هامهارتو ا شرکت  سطح دوم،  صلی و  ی حرکتی ا

سالمتی، شرکت در ورزش برای  سوم اجرای  آمادگی اوقات فراغت،  سطح  سمانی و تفریح و  ج

ست که  شانمهارت ا ست رأس  دهندهن ستانداردهای فردی ا سب مهارت و بهبود ا تالش برای ک

ست که  شامل ورزش قهرمانی ا سطح چهارم  شانهرم یعنی  شی دهندهن مطابق با  اجرای ورز

معتقدند متغیرهای خدمات ( 3113)و همکاران  5گلد .اسرررتو در سرررطح ملی  اسرررتانداردها

یفیت باال و رابطه مناسب ورزشکار و مربی معرفی باکحمایتی، تسهیالت مناسب، داشتن مربیان 

سابقات قهرمانی المپیک دارند.تأث شامل: اتحاد قوی،  هاآن ازنظر یر مثبت در م سازمانی  عوامل 

انتظارات مربی، حمایت عمومی ، هابحرانورزشکار، توانایی مربی در مقابله با  -رابطه مثبت مربی

 هاآن. دانندیم رگذاریتأثرا در مسررابقات المپیک  المپیکجامعه، مشررکالت سررفر و آشررفتگی 

سابقات جهانی و المپیک  شکاران در م سابقه دادن ورز یر دارد به چهار طبقه تأثعواملی که بر م

 :اندکردهتقسیم 

 مسابقه است.عوامل محیطی تمرین، سازش با محیط، سفر و محیط  -0

                                                           
1. Martin 
2. Smart 
3. Bramham 
4. Houlihan 
5. Gould 
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 .استعوامل شخصی که شامل تغذیه، مصدومیت، اهداف و انتظارات  -3

 .استعوامل رهبری که شامل مربیان و سبک مربیگری  -2

 .استو ارتباطات  هانقشعوامل تیمی که شامل جو تیم، شبکه حمایت،  -0

شی را به کمک ( 0110) 0الرس و هاگری صص  05عوامل مهم برای موفقیت ورز یی کانادامتخ

طبقه تقسیم کردند و نتیجه گرفتند که یک مدل واحد از عوامل که منجر به موفقیت همه  1در 

ندارد هاورزشیا همه  هاملت ماده کردن  .را تحت پوشرررش قرار دهد وجود  نان معتقدند آ آ

 رود.یمدر مسابقات حساس به شمار  هاآنین عامل موفقیت ترمهمروانی  ازنظرورزشکاران 

شورها ( 0183) 3هینیال در تحقیق خود فرایندها، معیارهای موفقیت و منابعی را که در ورزش ک

برای اسرررتعدادیابی(، آموزش جمعیت )دخالت دارند معرفی نمود که این عوامل شرررامل: اندازه 

تسرررهیالت و ) یآورفن)اردوهای تمرینی، مدارس مخصررروص(، علوم ورزشررری، آموزش مربی، 

شی(، م شکاران(، امور تجهیزات ورز صل از تبلیغات( مالی )دیریت )انجمن ورز حمایت، درآمد حا

 .است

ستی مطالب تحقیقات داخلی و خارجی در حوزه ورزش قهرمانی، بندجمعبا   هاشاخصی از فهر

صالحات مدنظر خبرگان تعداد هامؤلفهو   30ی اولیه تهیه گردید. پس از حذف موارد تکراری و ا

زیاد( حائز کم تا خیلیای )از خیلیگزینه 5ی طیف لیکرت نمره ده بر اسرراسشرراخص و مؤلفه 

 00نمره قابل قبول در جامعه مدنظر قرارگرفت. با اسررتفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی تعداد 

سرررازی تعیین گردید که در بخش و مدل MATLABافزار شررراخص نهایی برای معرفی به نرم

 روش پژوهش تشریح شده است.
 

 شناسی پژوهشروش

ضر  ست و در مرحله  با توجهپژوهش حا ستگی ا صیفی از نوع همب به تحلیل عاملی تأییدی، تو

 گامبهگامو تکمیل  هادادهی آورجمعبه روش  با توجهبه هدف، از نوع کاربردی و  با توجهفازی 

صیفی شی )که -تحقیق از نوع تو ستپیمای شی برای به د ، هاهیدگادآوردن اطالعاتی درباره  رو

ستباورها، نظرات، رفتارها، انگیزه ضای یک جامعه ا صات گروهی از اع شخ ( نمونه آماری ها یا م

نمونه  01خبره پژوهش است که هر یک  30توسط  شدهانجاممورد ارزیابی  301پژوهش تعداد 

 301*03یک ماتریس  درمجموعاند که های ورودی انجام دادهبه شررراخص با توجهارزیابی را 

ستون آخر هاشاخصستون مربوط به  00ستون که  03شامل  خروجی  عنوانبهی ورودی و 

                                                           
1. Laros & haggerty 
2. Heinila 
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است سطر که هر سطر مربوط به یک مورد مشاهده یا ارزیابی  301و شامل  هاشاخصمتنایر با 

ستفاده از روش  لیدل ستم برابردر ( ANFIS) تطبیقی -عصبی زیفا جستنتاا سیستما  هایسی

نژاد، ؛ عالی Ata & Kocyigit, 2010) آن به شرح زیر است: ساسیا به مزایای با توجه، ررررریگد

 (.0218آذر و پورزرندی، 

 لگوهاا شناساییداده و  سازیمرتب ایبر عصبی هایشبکهاز  دهستفاا. 
 هرررب بترررنسو  دهورررب یرررکم تکاالرررشدارای ا که فشفا زیفا جستنتاا سیستم یک دیجاا 

 .دهدمی ننشا تمحاسبارا در  یکمتر یخطا ،عصبی هایشبکه
 دورررررجو به زنیا کهدرحالی ،کندمی حفظرا  زیفا یخبره سیستم یک ییاامز سیستم ینا 

 .دهدمی کاهش نیزرا  هخبر
 ینادر  هدرررپیچی هایداده تحلیلو  سازیمدل تمشکال زی،فا منطقاز  دهستفاا یواسطهبه 

 .یابدمی کاهشروش 
 دارد. دجوو سیستم ینا به نسانیا ربتجا کیفی دبعاا واردکردن نمکاا 
 دارد زیفا جتنتارررررسا سیستم ییاامز حفظ بارا  یگیردیا قابلیت عصبی - زیفا سیستم 

 (.0218، نژاد، آذر و پورزرندی)عالی
  تمیلگورا نیآموزش باالتر، مؤثرتر رعتس یدارا سیانف ،یریادگی یهاکیتکن ریبا سا سهیدر مقا

سادگ یریادگی ست؛ مزنرم یو  ست که ن نیا سیفرد مدل انفمنحصربه تیافزار ا جود به و یازیا

 نیقبل از اسررتفاده از مدل ندارد و ا یو خروج یورود یرهایمتغ نیهرگونه ارتباط مشررخص ب

طه از طر تاً در  سی(. انف0217 ور،)بهرام پر گرددیم نییتع یخودآموز ندیفرآ کی قیراب مد ع

س سا هانهیاز زم یاریب شنا ستفاد رهیها و غپردازش داده ،یکنترل فاز ستم،یس ییمانند  ه موردا

ست ) دو روش  یفاز یهامجموعه فیتعر ی(. براBirle, Hussein & Becker, 2013قرارگرفته ا

 فیدوم تعر شو رو ریبر اسرراس رفتار متغ یزبان یهاارزش فیمختلف وجود دارد: روش اول تعر

و همکاران،  یاسررت )زند کینش متخصررصرران در دامنه صررفر تا بر اسرراس دا یزبان یهاارزش

0211.) 

ها و اماکن ورزشی ارتش جمهوری اسالمی به ترتیب شامل باشگاه ،تحقیق زمانی و یقلمرو مکان

 است و جامعه خبرگان در فرایند استخراج 0011الی  0218ایران مستقر در شهر تهران از سال 

شامل تعداد  هامؤلفه ستادان و  30مدل مفهومی،  شی و نظرصاحبنفر از ا ان حوزه مدیریت ورز

ست که با روش  ضاوتی و در دسترس گنمونهفعال در زمینه ورزش ا  . روشاندشدهانتخابیری ق

صلی پژوهش، یعنی بهره بینی و تعیین میزان ورزش قهرمانی برداری از علم خبرگان برای پیشا

های کار مشخص نمودن شاخصتطبیقی است. الزمه این-استنتاج فازی عصبیوسیله سیستم به
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ست. ابتدا از نرم افزار  سته منظوربه SPSS22ورودی ا ستی از تعداد د شاخصدرک در ها بندی 

را در دو  هاشررراخصتقسررریم  SPSS22 افزارنرمیک تحلیل عاملی اکتشرررافی نیز به عمل آمد، 

ته هاد نمود، دسررر ندی پیشرررن ید شررراخص AMOSافزار نرم لذا ازب تأی نان و  های برای اطمی

ستخراج صلی دادهفرضبا برقراری پیش شدها ، شدهگمهای ها یعنی؛ برطرف نمودن دادههای ا

+( 7تا  -7+، کشیدگی بین 2تا  -2 نیبها )چولگی باید عدم اسمی بودن داده و نرمال بودن داده

  عاملی سرراختار تحلیلباهدف  که مطالعاتی کالین، دیدگاه بدین منظور اسررتفاده شررد. طبق

شارکت 31 حداکثر تا 5 حداقل بین شوند،می انجام سنجش ابزارهای   ماده هر ازای بهکننده م

حداقل قاعده  از حاضررر،مطالعه  در. (0218پور و شررکری، )عبداله شرروند انتخاب باید آزمون

حذف شاخص، یا مزید نمودن ) یجزئشده است. با انجام برخی اصالحات استفاده کنندهمشارکت

ی رگرسرریونی در مدل هاوزنو...( تمامی مقادیر  ها، ثابت نمودن یک مسرریریک مسرریر بین آن

ستاره یعنی تا سه رقم اعشار صفر هستند و چون از  2 آماری )همگی دارای ازلحاظی ریگاندازه

 گردید. ، مطابق شکل زیر تأییدشاخص 00و تعداد معنادارند کمترند(  1015

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 و ادبیات مفهومیبرگرفته از مدل  دشدهییتأ هايشاخص (1شکل )
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ترین برخی از مهم .شررده اسررتها دامنه قابل قبولی در نظر گرفتهبرای هریک از این شرراخص

(، شاخص مجذور χ3دو )شاخص مجذور خیاند از عبارتبررسی برازش الگو  منظورها بهشاخص

(، شررراخص نیکویی برازش CFIی )اسرررهیمقا(، شررراخص برازش dfχ3/آزادی ) دو بر درجهخی

(GFI( شررراخص نیکویی برازش انطباقی ،)AGFI یانگین تقریب ( و خطای ریشررره مجذور م

(RMSEAاستفاده ) ارقام  (.0218ی، شکر و پورعبداله؛ 30 :0210، ورعدن و )حبیبیشده است

 های آن است.طلوب بودن برازش و تأیید شاخصم دهندهنشانبرابر جدول زیر آمده دستبه
 هاي تأیید شدههاي برازش شاخصشاخص (1جدول )

ANFIS یستم س و از نوع ترکیبباهم  را فازی منطق و تطبیقی عصبیشبکه  از استفاده مزیت

ستنتاج  ستفاده 0سوگنو فازیا ضای و کندیم ا  کند.یم بینیپیش را خروجی فازی مجموع  اع

 :دهدیم نشان را ANFIS آغازین یک صفحهزیر شکل 

 
 MATLABافزار در نرم ANFISپنجره ( 2شکل )

 اصلی زیر است: قسمت چهاردارای  ANFIS پیجره باال معلوم استطور که در شکل همان

 -2( Generate FISتنظیمات عمومی سررریسرررتم ) -3( Load Dataبارگذاری اطالعات ) -0

 (.Test FISتنظیمات قسمت تست سیستم ) -0( Train FISتنظیمات قسمت آموزش سیستم )

                                                           
1. Sugeno 

 شاخص

 برازندگی

CMIN 

 χ2 یا
/dfχ2 SRMR RMSEA GFI AGFI CFI 

دامنه 

 پذیرش
.0.0> 1-0 .0.0> .0.0>  .00>  .00>  .0.0<  

مقدار در 

 تحقیق
.0.0 40.0 .0.0. .0.01 .0.0 .000 .0011 
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و تفکیک  هادادهشاخص اصلی مطابق ملزومات طراحی انفیس )انتخاب تصادفی  00 یهاداده

ی تست سیستم(، در قالب یک هادادهی آموزش سیستم و هادادهبه دو قسمت  هادادهمناسب 

 2شکل .شودیموارد  لیوتحلهیتجزبه سیستم برای آغاز عملیات محاسبات و  301*03ماتریس 

 .دهدیمیک نگاه نشان  فرایند انجام پژوهش را در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مراحل انجام پژوهش( 3شکل )

 هادادهوتحلیل هیتجز

ی این اطالعات در بندجمعشررده توسررط ارزیابان و یابیارزی هاباشررگاهپس از دریافت اطالعات 

شامل  301* 03قالب یک ماتریس  سطر مربوط به یک مورد  301 ستون و 03) سطر( که هر 

شگاهارزیابی از  ستون نیز نمایانگر یکی از هابا ست شده ایینتعی هاشاخصی مدنظر بوده و هر 

درصد  81که طوریمورد ارزیابی به 301 )ستون آخر مربوط به نمره هر شاخص است(. اطالعات

صد از  31جهت آموزش مدل و  هاداده ست مدل  هادادهدر صادفی  صورتبهرا جهت ت کامالٌ ت

له آموزش  گردد.یین و تفکیک میتع مات مرح جهشررررح زیر بهتنظی به رویکرد معروف  با تو

 (ANFISطراحی سیستم استنتاج فازی نهایی)با رویکرد 

 هادادهتهیه ماتریس  منظوربهی نهایی هاشاخصارسال پرسشنامه ارزیابی براساس 

 ی نهاییهاشاخصی نهایی با تحلیل عاملی تأییدی و تعیین هاشاخصتأیید 

 ی ورزش قهرمانیهامؤلفه، هاشاخصتهیه پرسشنامه و ارسال به خبرگان برای تعیین کلیه 

خارجی و کتب مرتبط و –مطالعه ادبیات موضوعی و مفاهیم پژوهشی، بررسی مقاالت داخلی 

 مصاحبه با خبرگان این حوزه

 اعتبار سنجی سیستم با استفاده از تست مدل و بررسی خروجی مدل

 های خروجیبا تحلیل نتایج داده هاشنهادیپی و ارائه ریگجهینت
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 0شررررح زیر مطابق شرررکل افزایش سررررعت و دقت مدل به منظوربه 0ی کاهشررریبندخوشررره

 است: قرارگرفته مورداستفاده

 مدل يپارامترهاتنظیمات پنجره ( 4شکل )
 

 Range of influence  =105  ست که بین ست 0و  1شعاع نفوذ ا شعاع  ا  تربزر هرچه 

باشد فقط  0خوشه و اگر  هادادهباشد به تعداد  1)اگر  بالعکسکمتر و  هاخوشهباشد تعداد 

 یک خوشه داریم(.

 Sqush Factor =0035  ی خارج از شعاع نفوذش است.هادادهمیزان نفوذ هر خوشه بر 

 atioAccept R =105  تابع تصررمیمی از الگوریتم اسررت )نرخ پذیرش یک داده در خوشرره

 تواند مرکز کالستر باشد یا نه(یمی از امتیاز برای هر داده که ادرجهاست،  3یاگر

 Reject Raitio =1005  ست )چنانچه امتیاز داده  رد شدننرخ  1005تر از یینپایک داده ا

 شود(.یمباشد رد 

 مربوط به ورزش قهرمانی ANFISطراحی 

تدوین  مانی، ANFISبرای  به ورزش قهر یابی براسرررراس  301ماتریس  مربوط   00مورد ارز

ساخت شاخص شده در باال( مربوط به  شرح زیر برابر معیارهای و الزامات )قید  های ورودی به 

شمی MATLAB افزار، را وارد نرمANFISمدل  ساختار مدل پس از اجرا  شکل زیر  دن کنیم، 

 افزار است.نرم

                                                           
1. Sub Clustering 
2. Yager 
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 (.q1و تجهیزات ورزشی )ها اربزا (0

 (.q2) در ن.م هاباشگاهتعداد و کیفیت  (3

 (.q3) شدهکسبی هامدال کیفیتو  ادتعد (2

 (.q4) ورزش قهرمانیراستای  دری ورزش همگانتوجه به   (0

 (.q5شی )ورز توجه به مسابقات  (5

 (.q6) هااستعدادتعداد ورزشکاران و شناسایی   (0

 (.q7) مدون برای ورزش قهرمانی ریزیبرنامه  (7

 (.q8) ورزشکاران و مربیان() یآموزش تخصص  (8

 (.q9) ورزش تحقیقاتی به –علمی توجه  (1

 (.q10ی )ورزش مناسبساختار و سازمان   (01

 (.q11یران به ورزش قهرمانی )و مد مراتبسلسلهتوجه  (00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شدهیطراحساختار مدل ( 5شکل )

 سنجی مدلاعتبار 

سنجی  ست؛ ابتدا  موردتوجهاز دو منظر  قیتحقاعتبار سنجبوده ا  هادادهی ابزار گردآوری اعتبار

با نظر خبرگان روایی  با نرم هاشررراخصکه  گرفت قرار  تأییدمورد  هاآنپایایی  SPSSافزار و 
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شنامه در کل  س ست 0.863)پایایی پر سنج( و در وهله دوم، برای بوده ا ی و ارزیابی مدل اعتبار

در اعتبارسررنجی باید دارای دو شرررط انتخاب تصررادفی و عدم  مورداسررتفادهی هادادهفازی، 

توان از هریک از سرره یم هادادهیری از این گبهرهدر فرایند آموزش باشررند. با  هاآنیری کارگبه

شبکه سازی  شامل: روش جدا ستنتاج فازی  (، Grid Partitioningای )روش معروف طراحی ا

شه شی )روش خو شهSubtractive Clusteringبندی کاه شی فازی یا ( و روش خو بندی کاه

( اسررتفاده نمود این روش ضررمن داشررتن تمامی Fuzzy c-means Clustering) FCMهمان 

سبه و مقدار خطا کمتر،  3های قابلیت سرعت باالی محا سبات چند  یبراروش قبل، دارای  محا

صررورت ها بهتعداد خوشرره نییاسررت و با تع یدگیچیاز پ یبا هر سررطح یو چند خروج یورود

توصرریه  نیمحقق. لذا این روش توسررط کاهش دادتا حد امکان  را مقدار خطا توانیم هدفمند

محاسرربات مقدار خطای مدل در مرحله آموزش و تسررت آن  .(0211نژاد و آذر، شررود )عالیمی

 برابر شکل زیر محاسبه گردیده است.
 

 محاسبات اعتبارسنجی مدل نهایی( 6شکل )

ترهای از پارام ،مدلبرای ارزیابی عملکرد  معموالًتطبیقی -ی استنتاج فازی عصبیاعتبارسنجدر 

عات خطا ) (، میانگین خطای مطلق (، درصرررد خطای نسررربی )RMSEمجذور میانگین مرب

(MAE( و ضرررریب تبیین )2R اسرررتفاده )؛  81:  0211نژاد، آذر و پورزرندی، عالیشرررود )یم



 007              شمامی و نادر نژادیعال رحمزهیام.../  آجا یسطح ورزش قهرمان نییو تع ینیبشیمدل پ یطراح

Jacovides, 1997: 95)نشررانگر دقت و قابلیت اعتماد به  . نتایج این محاسرربات مطابق جدول زیر

 ی میزان یرفیت نوآوری منابع سازمان است.نیبشیپمدل در تعیین و 
 تطبیقی –اعتبار مدل استنتاج فاز عصبی ( 2)جدول 

 مقدارمدل مقدار بهینه بازه مقادیر معادل معیار اعتبارسنجی

ین  گ ن میررا مجررذور 

 مربعات خطا
RMSE 

 صررررفرررتررااز 

 نهایتبی

ر کمتاست )هرچه کمتر باشد بهتر 

 عالی است( 100از 
10107 

  درصد خطای نسبی
 صررررفرررتررااز 

 نهایتبی
 1013 هرچه کمتر باشد بهتر است

 MAE میانگین خطای مطلق
 صررررفرررتررااز 

 نهایتبی

سرریسررتم، هر چه  3در مقایسرره 

 کمتر باشد بهتر است
10100 

بضررررریررب  ینت   ی

 تشخیص()
𝑅2  یک صفرتااز 

 108مناسررب/ بین  108تا  100بین 

 عالی 0تا 
10881 

 

 ي و پیشنهادهاریگجهینت

سایی  منظوربه سبت به تغییرات آنهاشاخصشنا شتری دارد با یی که مدل ن سیت بی سا ها ح

ها( ها )تغییر جزئی یک شاخص با فرض ثابت بودن سایر شاخصانجام تست حساسیت شاخص

ها قرار دارد )مانند زمان ابتدای تشررکیل برای حالتی که سررازمان در سررطوح پایینی از شرراخص

ی که سازمان از میزان درزمانثر را دارند و بیشترین ا 01و  8، 7دهد شاخص سازمان( نشان می

دارای اثر بیشتری هستند  1و  7ها برخوردار است )رشد سازمان(، شاخص متوسطی از شاخص

دارای بیشترین  00و  7های و زمانی که سازمان در شرایط عالی از رشد خود قرار دارد، شاخص

ستند. لذا به سازنظر میاثر بر مدل ه شرایطی که  سد در  شکمان تازه ر شد با تمر شدهلیت کز با

سب گذاری بر روی برنامهسرمایه سازمان منا ساختار و   توانیمریزی مدون، آموزش و توجه به 

سید و  ست یا از  کهیهنگامبه نتایج بهتری در زمینه ورزش قهرمانی ر شد ا سازمان در مرحله ر

شاخص سطی از  ست تمرکز مدیمقدار متو ست بهتر ا سئولین  هافرماندهران، ها برخوردار ا و م

تحقیقات ورزشرری برای  -ی مدون و شرراخص توجه علمی زیربرنامهورزشرری بیشررتر بر شرراخص 

سازمان به مرحله بلوغ و کمال خود رسیده باشد ضمن عدم  کهیهنگاماثرگذاری بیشتر باشد و 

در سررطح  از ورزش قهرمانی که قاعدتاٌ مراتبسررلسررلهشرردن از حمایت و توجه مدیران و  غافل

 ریزی مدون همچنان اهمیت داد.مناسبی در این شرایط قرار دارد باید به شاخص برنامه
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 هاي آتیبراي پژوهش شنهادیپ

  آجا با تحلیل مسرریر  ازیموردنی ورزش قهرمانی در رشررته خاص و هاشرراخصبررسرری

 مقایسه تطبیقی نیروها. منظوربهها، برای بررسی میزان تأثیرگذاری هر شاخص شاخص

  صررورت نیرویی( با انجام نیروهای متشررکل آجا )به صررورتبهبررسرری ورزش قهرمانی

تحلیل نقاط قوت/ضرررعف و  منظوربهی موازی هاسرررازمانمقایسررره تطبیقی با سرررایر 

 ها در سطح نیروهای آجا.تهدید/فرصت مرتبط با این شاخص

 بندی و تحلیل نتایج جمع منظوربه، بررسرری موضرروع ورزش قهرمانی، با روش فراترکیب

 تمامی تحقیقات صورت گیرد.

 

 قدردانی

صوص تکمیل و انجام این پژوهش قبول  سئولین محترمی که در خ ساتید، مدیران و م از کلیه ا

 کنم.را یاری نمودند صمیمانه تشکر می د و با صرف وقت ارزشمند خود محققزحمت نمودن

 

 منابع

  .(. 0215محمدکایمی، رضا. نادری خورشیدی، علیرضا و قربانی، محمدحسین. )آجرلو، مصطفی

 .351(: 28) مطالعات مدیریت ورزشی،ایران.  اسالمی جمهوری ورزش کالن تشکیالتی ساختار طراحی

 کنگره ملی مدیریت ورزشفرآیند توسعه ورزش قهرمانی، . (0213) محمد. ،حسانیا. 

 ورزش جامع منظا ینو تدو حیاطر. (0213) حسن. ،خانی هقر ومجتبی  ی،میرا محمد. ،حسانیا 

 .یبدنتیترب ههشگاوپژ. رکشو یاحرفه

 (.سنجش0211بامیر، موسی و ستایش، امیرحسین .) ورزش  توسع  و رشد بر علم پیشرفت تأثیرگذاری

 .71-51(: 55المپیک(. مطالعات مدیریت ورزشی، ) قهرمانی ورزش موضوعی )حوزة

  ،اثرگذاری (. تحلیل0210حمیدی، مهرزاد، گودرزی، محمود و خبیری، محمد. )پورکیانی، محمد 

 .73-55(: 03ورزش، مطالعات مدیریت ورزشی، ) توسع  بر قهرمانی و یاحرفه ورزش

 (. تدوین راهبردهای0011پور، مهدی و غیور، سیدمرتضی. )دار، محمد. طالبجابری، سجاد. کشتی 

از تکنیک متاسوات،  استفاده با مشهد فردوسی دانشگاه قهرمانی ورزش توسع  و پذیریرقابت

 .007-052( : 23، )رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی

 انتشارات جهاد و تحلیل عاملی،  مدل یابی معادالت ساختاری(. 0210. )مریم ،ورعدن ،آرش ،حبیبی
 .30: 0، ویرایش دانشگاهی
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 بررسی ورزش (. 0210مد و دادکان، محمدحسین.)رحیمی، محمدمهدی. میری، هادی. میالنی، مح

اولین همایش ملی  . (SWOT) ای نیروهای مسلح کشور به روش تحلیلقهرمانی و حرفه
 .دستاوردهای علوم ورزشی و سالمت دانشگاه علوم پزشکی آبادان

 ی توسعه ورزش هاچالش(. 0215کشتان، میثاق. )نژاد، رحیم و حسینیریحانی، محمد. رمضان

 .اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشیهمگانی در مقابل ورزش قهرمانی. 

 ( .0213زرگر، افشین .)فصلنامه ، 30فضایی و اهمیت سیاست فضا در قرن  یهاتراژدی رقابت قدرت
 .52 (:0)، سال دهم، یالمللنیمطالعات ب

 ( ،ورزش و روابط 0210زرگر، افشین ،)ی مفهومی و تئوریک، فصلنامه تخصصی هاجنبه: لالملنیب

 .8(: 20علوم سیاسی، سال یازدهم، )

  ،منطق (. کاربرد0211، علی، بی مکر، ماندانا، نیکومنش، نرگس و مرادی، نگار. )لوگنجزندی، محسن 

نشریه و....،  فیزیکی تغییرات ینیبشیپ جهت فازی -عصبی تطبیقی استنتاج سیستم و فازی
 .250-221(، 00، )علوم و صنایع غذایی ایران یهاپژوهش

  ی و ورزش، بدنتیترب(. مطالعات نظام جامع 0280ی جمهوری اسالمی ایران. )بدنتیتربسازمان

 .مطالعات تفصیلی

  ی و ورزش کشور بدنتیترب(. سند راهبردی نظام جامع توسعه مدیریت 0283ی. )بدنتیتربسازمان

 ت محترم وزیران.یئه 1/0/0283مصوبه جلسه مورخه 

  ای ، (، بخش ورزش حرفه0282ی و ورزش کشور) بدنتیتربکالن و جامع توسعه  نظامسند تفصیلی

 انتشارات سیب سبز.ی تهران، بدنتیتربسازمان 

 ( .مطالعه تحلیل محیط ورزش قهرمانی و حرفه0210شعبانی، عباس .) .ای نیروهای مسلح کشور

 .000-12(: 3، )فصلنامه مدیریت نظامی

 ( .مطالعه0213شعبانی، عباس. شاهسوند، حسین و گمار، خدیجه .) بمطلو تتفریحاها و ورزش اعنوا 

 کنفرانس مدیریت ورزشی.تهران.ر، کشو سما یهاآموزشکده ننشجویادا
 ( .0270صدرنبوی، رامپور .)(.7و  0)، فصلنامه دانش و توسعه ،پرستیژ، قدرت و زور 

 اخالقی در  یهاتحلیل چالش(. 0210صدیقه و مرعشیان، سیدحسین. ) نژاد،صیادی، علی. حیدری

 .تهران ،یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت. ای کشتی استان خوزستانورزش قهرمانی و حرفه

 عباسی انتشارات :تهران .هاورزش (. تاریخچه پیدایش0287کورش. ) نسب، طاهری. 

 ی هاروزنامه(. تحلیل محتوای 0212السادات. هنری، حبیب و شهالیی، جواد. )طباطبایی، مریم

رزشی، همایش ملی انجمن علمی مدیریت و ای بانوان.ورزشی با رویکردی بر ورزش قهرمانی و حرفه

 تهران.
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 ینی و ارزیابی بطراحی مدل پیش(. 0218. )محمدابراهیم ،پورزرندیو  عادل ،آذر .امیرحمزه ،نژادعالی

 ،(ANFIS)تطبیقی -بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبیهای دانشیرفیت نوآوری شرکت

 .80-55: 02(0، )مدیریت عمومی یهاپژوهش
 برای  تطبیقی -طراحی مدل سیستم استنتاج فازی عصبی (. 0211. )عادل، آذر، امیرحمزه ،نژادعالی

نوین در  یهاپژوهش .سازمان با محوریت نوآوریبینی سطح مدیریت دانش ارزیابی و پیش

 doi: DOR/20.1001.1.24766291.1399.5.1.7.8.، 081-070 :5(0ی، )ریگمیتصم

 ینسخه فارس یدرون یو همسان یدییتأ یعامل لیتحل(. 0218. )دیام ی،محمدآزاد، شکر ،پورعبداله 

. 71-50: (05)03 ،(یتی)علوم ترب یابیپرسشنامه تعامل معلم. آموزش و ارزش
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=499770. 

 (. تحلیل0211اصفهانی، ناهید. )صوفی، مرتضی و مرویفراهانی، ابوالفضل. کشاورز، لقمان. رضایی 

مطالعات ایران.  قهرمانی ورزش یهابحران مدیریت رویارویی و برای ورزش انمدیر رفتار بر مؤثر عوامل
 .53-21: 30مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، شماره 

 ( .تدوین0215فراهانی، ابوالفضل، کشاورز، لقمان و صادقی، علی .) قهرمانی ورزش توسعه راهبردهای 

 .037-003(: 2،)5ورزشی، سال  مدیریت در کاربردی یهاپژوهشایران. 
 طراحی الگوی استراتژی توسعه (. 0011. )فراهانی، ابوالفضل و قربانی قهفرخی، لیال ،قنبری، محمد

سومین  ،SWOTورزش قهرمانی و همگانی در ورزش دانش آموزی استان هرمزگان برمبنای ماتریس

کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در 

 .https://civilica.com/doc/1251244،ورزش،شیراز

 ( .تدوین0211کالنی، امین. الهی، علیرضا. سجادی، سیدنصراله و زارعیان، حسین .) جامع الگوی 
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