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چکیده
درک درستی از جایگاه ورزش قهرمانی در نیروهای مسلح و مقدار شاخصهای آن ،برای مدیران و
سلسلهمراتب این حوزه بسیار حائز اهمیت است .بعضی از امور مهم سازمان ازجمله بودجه ورزشی ،تصمیمات
و سیاستگذاریهای کالن ورزشی سازمان ،استخدام کارکنان و انتخاب افراد برای برخی مأموریتهای متکی
به ورزیدگی ،با توجه به میزان برخورداری و سطح این شاخصها اتخاذ میگردد .هدف اصلی این تحقیق
ارائه مدل نرمافزاری متکی بر دانش انسانی خبرگان و توسعه آن بهوسیله  ANFISاست .از روش نمونهگیری
قضاوتی برای تعیین خبرگان شامل  30نفر از مدیران ،استادان و مسئولین حوزه ورزشی آجا استفادهشده
است .شاخصهای ورزش قهرمانی آجا با روش تحلیل عاملی تأییدی ،نهایی گردید .بر اساس شاخصها،
اماکن ورزشی آجا از خیلیکم تا خیلیزیاد توسط خبرگان ارزیابی میشود .دادههای دریافتی شامل یک
ماتریس  301موردی است .ماتریس دادهها با درنظر گرفتن پیشفرض مدلسازی در نرمافزار MATLAB
با رویکرد استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی یا همان  ANFISمورداستفاده قرار میگیرد .برای ارزیابی
عملکرد مدل از پارامترهای مجذور میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEدرصد خطای نسبی ( ،)εمیانگین
خطای مطلق ( )MAEو ضریب تبیین ( )R2استفادهشده و مقادیر هریک به ترتیب 1/100 ،1/13 ،1/107
و  1/881بهدستآمده است که نشانگر دقت و قابلیت اعتماد به مدل است .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی
و با توجه به روش گردآوری دادهها از نوع پیمایشی است .بر اساس تست حساسیت مدل ،متناسب با سطح
سازمان شاخصهای  01 ،1 ،8 ،7و  00از اهمیت و تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند.
واژههاي کلیدي:

ورزش قهرمانی ،آجا ،سیستم استنتاج فازي عصبی-تطبیقی.
 .0دکتری مدیریت تکنولوژی ،مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه امام علی (ع).
 .3دانشجوی دکتری مهندسی صنایع – تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،پژوهشگر دانشگاه
دافوس آجا.
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مقدمه

توسعه ورزش و ورزش قهرمانی بخش مهمی از توسعه اقتصادی -اجتماعی جامعه و از ارکان آن
است (پورکیانی ،حمیدی ،گودرزی و خبیری73-55 :0210 ،؛ فراهانی ،کشاورز ،رضایی ،صوفی
و مرویاصفهانی )01 :0211 ،و با آن رابطه مستقیم دارد (اسماعیلی ،اتقیا و جوادیپور:0212 ،
 .)23-32امروزه ورزش های تفریحی ،قهرمانی و میزان سررررمایه گذاری روی آن ها ،به یکی از
عمدهترین چالشهای دولتها در هزاره سوم تبدیلشررده است (شررعبانی ،شرراهسرروند و گمار،
 .)0213موفقیت ورز شی ،معیار مهم و ا صلی تمام ورز شکاران ،بهویژه ورز شکاران قهرمان ا ست
(بامیر و سرررتایش .)03 :0218 ،هر چه قدر دولتی بتواند در زمی نه های مختلف خود را موفق
ن شان دهد (جلب احترام دیگر دولتها ،دا شتن سطح تو سعهی مطلوب ،دا شتن روابط خوب و
برابر با دیگر دولتها ،برخورداری از توان نمایش استقالل و دفاع از خود و رفع تهدیدات خارجی،
قرار گرفتن در میان ک شورهای موفق و کامیاب ،د ستر سی به فناوریهای پی شرفته ،برخورداری
از توانمندیهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و نظامی و  )...بدون تردید دارای اعتبار خواهد بود.
درمجموع پرستیژ بینالمللی به معنای احترام و منزلتی است که یک دولت در جامعه بینالمللی
و بین بازیگران دیگر از آن برخوردار اسرررت .هم چون افراد ،دولت ها نیز در جامعه بینالمللی از
پر ستیژ ،اعتبار و افتخار متفاوتی برخوردارند و این شدیداً به قدرت ملی آنها ا ست ( صدرنبوی،
 .)0 :0270این واقعیتی آشررکار اسررت که قدرت پرسررتیژ میآورد و البته موفقیت دولتها در
زمینههای مختلف میتواند تأثیر زیادی برافزایش اعتبار آنها داشرته باشرد (زرگر.)01 :0213 ،
ازجمله این زمینهها میتوان به موفقیت کشورها درصحنهی رقابتهای ورزشی مانند المپیک یا
آوردگاههای جهانی اشرراره کرد (زرگر .)01 :0210 ،موفقیت کشررورها در عرصررههای بینالملل
ورزشی بر سایر عرصههای جامعه تأثیر دارد و سبب سرمایهگذاری در ورزش است (کالنی ،الهی،
سررجادی و زارعیان .)50 :0211 ،در جامعه امروزی و از دیدگاه سرریسررتمی تمامی اجزا یک
جامعه برهم اثر داشررته و میان آنها ارتباط متقابل و تعامل وجود دارد لذا در هر سرریسررتمی با
توجه به این تعامالت ،پیچیدگیهایی متنا سب با سطح سی ستم ( سازمان) وجود دارد که برای
ر سیدن به موفقیت باید به صورت هدفمند و برنامهریزی شده در تمامی عر صهها ازجمله ورزش
قهرمانی اقدام نمود .بهطوریکه در سطح ک شور این اقدام نیازمند یک وزارتخانه جدا و م ستقل
است .علیرغم پیچیدگی زیاد ساختاری در وزارتخانه ورزش کشور و ارتباط مستقیم آن با سایر
وزارتخانهها ازجمله وزارت دفاع و نیروهای مسررلح (آجرلو ،محمدکایمی ،نادری خورشرریدی و
قربانی .)351 :0215 ،اسرررتقبال عمومی و عالقه شدید جوانان به فعالیتهای ورزش قهرمانی
بهعنوان یکی از نقاط قوت ک شور (فراهانی ،ک شاورز و صادقی020 :0215 ،؛ کالنی و همکاران،
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 .)51 :0211موجب ترغیب و توجه سیا ستگذاران به توسعه و برنامهریزی در خ صوص ورزش
اسررت .دﻻیل متعددی برای برنامهریزی و سرررمایهگذاری در ورزش و تفریحات سالم وجود دارد
ازجمله؛ نخست اینکه ورزش بخش مهمی از زندگی اجتماعی است ،دوم شرکت در فعالیت های
ورزشی باعﺚ افزایش سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از بروز بیماریهای فرسایشی می شود.
سومین دلیل برای برنامهریزی در عرصه ورزش ،اثر آن بر گردشگری و تأثیر شگرفی است که
روی منافع اقتصاد دارد ( شعبانی و همکاران .)0213 ،این دﻻیل در سازمانهای نیروهای مسلح
بهویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز وجود دارد و مزید بر این دﻻیل ،حفظ آمادگی جسمانی
برای این سازمان همواره از ضرورتها و پیشنیاز سایر اولویتها ازجمله آمادگی رزمی نیروهای
مسررلح و (آجا) نزاجا اسررت (کارگروه نوشرروندگی نزاجا در حوزه ورزش و تربیتبدنی.)0215 ،
وقتی دولتها و حکومتها ت شکیل و تأ سیس شدند ،رهبران آنها متوجه شدند که برای حفظ
یا گسررترش مرزهای خود ،نیازمند بازوان توانایی هسررتند که در جن ها بتوانند پیروزی را برای
آنها به ارمغان آورند؛ ویل دورانت 0دراینباره مینوی سد« :از ضروریات دولتها و تأکید بر روی
حفظ نیروی جسررر مانی ،پیروزم ندی در ج ن هایی بوده اسرررت که متکی بر قدرت بدنی و
نیرومندی جسرررمانی بوده اسرررت و نیرومندی و مهارت بدنی ،حاصرررل نخواهد شرررد ،مگر در
ورزشهایی که دربازیهای المپیک مقرر گردیده ا ست» (مرکز تحقیقات سیا ست علمی ک شور،
 .)07 : 0211ورزش قهرمانی بهعناوینمختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی بهویژه جوانان
به اشررکال گوناگون با آن سررروکار دارند بهطوریکه وزارت ورزش و جوانان در  8دیماه 0281
تأسیس گردید و هماکنون با بیش از  51فدراسیون ورزشی با عناوین مختلف مشغول به فعالیت
است .وزارتخانهها و ادارات ورزشی فراوانی تأسیس شده که مخارج زیادی صرف ورزش قهرمانی
ازجمله ،سرراختن اسررتادیومها ،مجتمعها و باشررگاههای ورزشرری و نیز تهیه وسررایل و لباسهای
ورز شی و یا تما شای م سابقات ورز شی میکنند .ب سیاری از ک شورها برای موفقیت در ورزش
قهرمانی هزینههای فراوانی را نموده و میکنند .اگر کماکان موضرروع محوری روابط بینالملل را
جن و صرررلح در نظر بگیریم ،ورزش با هر دو در ارتباط نزدیک اسرررت (زرگر.)3 : .0210 ،
بررسیهای علمی و پژوهشی متعددی در زمینه ورزش و ورزش قهرمانی در بسیاری از سازمانها
ازجمله سرررازمان نیروهای مسرررلح انجام اسرررت؛ اما بهندرت در این تحقیقات از روش فازی که
بی شترین قرابت و دقت در بهرهبرداری از علم خبرگان را دارد ا ستفاده شده ا ست .توجه به این
نکته که علم خبرگان از نوع دانش ان سانی ا ست و برابر تو ضیحات پروف سور لطفیزاده (پدر علم
فازی) برخالف علم باینری (صفر یا یک) یکی از مناسبترین روشهای بهکارگیری دانش انسانی
1

. William James Durant
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و خبرگان علم فازی ا ست لیکن نمیتوان از علم فازی بهتنهایی در رایانه بکار برد اینجا ست که
یکی از ابزارهای بسرریار توانمند معروف یعنی  ANFISراهگشرراسررت (عالی نژاد و آذر.)0218 ،
ارتش در تمامی کشررورهای دنیا ،جزو بزر ترین و قدیمیترین سررازمانهای رسررمی اسررت که
ورزیدگی و ورزش جز ﻻینفک شغل و حتی ﻻزمهی بسیاری از مأموریتهای این سازمان است
لذا در ارتش توجه به ورزش قهرمانی و م سابقات مربوطه ،اگر از سایر سازمانها بی شتر نبا شد
کمتر نیست .بهطور مثال کسب رتبه هفتم در بین  07تیم حاضر در مسابقات نظامی بینالمللی
روسیه در سال  ،3108حضور فعال در مسابقات سیزم و تالش برای کسب رتبههای برتر ورزش
قهرمانی ارتشهای دنیا از دﻻیل توجه ارتش به ورزش قهرمانی اسرت .پیشبینی و تعیین میزان
ورزش قهرمانی آجا برای مسرررئولین و مدیران مربوطه که بر مبنای آن ،سررر یاسرررت گذاری و
بر نا مهریزی ﻻزم را بهع مل آور ند دارای اهم یت دوچ ندان اسرررت؛ ب نابراین ارا ئه مدلی برای
پیشبینی و تعیین میزان ورزش قهرمانی آجا با رویکرد اسررتنتاج فازی ( )ANFISهدف اصررلی
این تحقیق اسرررت .ﻻزمه این کار ابتدا تعیین شررراخصهای ورزش قهرمانی و سرررپس دریافت
اطالعات از خبرگان برا ساس این شاخصها ا ست .شاخصهای زیادی برای ورزش قهرمانی در
ادبیات آمده است با استفاده از تحلیل عامل تأییدی ،شاخصهای نهایی تعیین و یک ماتریس از
دادهها با استفاده اطالعات خبرگان درمورد شاخصها و خروجی متناسب با آن تهیه می شود .با
وارد کردن این دادهها و معرفی آن به نرمافزار ،محاسبات ،اقدامات و تنظیمات ﻻزم برای ساخت
مدل انجام می شود .پس از تست نهایی در صورت کسب اعتبار ﻻزم این مدل جهت پیشبینی و
تعیین نتایج شاخصها ،معرفی میگردد.
مبانی نظري و پیشینههاي پژوهش

منطق فازی برای اولین بار تو سط پروف سور زاده ( )0101مطرح گردید .منطق فازی و سی ستم
اسررتنتاج فازی تکنیکهای جدید و کارآمدی هسررتند که در سررالهای اخیر برای شررناسررایی،
طبقهبندی و مدل سازی سی ستمهای غیرخطی پیچیده ا ستفاده می شوند (Sakthivel, ، 2018
 Saravanakumar & Muthuramalingam؛  .)Ligus & Peternek, 2018منطق فازی یک روش
مدلسررازی جامع و کارآمد اسررت .در تئوری منطق فازی یک موضرروع میتواند متعلق به یک یا
چند مجموعه فازی با درجهبندی عضویت باشد .میزان عضویت توسط کارکردهای عضویت فازی
تعریفشررده اسررت .توابع عضررویت رایج شررامل توابع مثلثی ،ذوزنقهای ،گاوسرری و سرریگموئید
میباشند .این توابع عضویت بهگونهای انتخاب می شوند که نگاشت درستی بین فضای ورودی و
خروجی حاصررل شررود .قوانین زبانی یا اصررطالحات رابطهای برای بیان رابطه ورودی  -خروجی
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مورداسرررتفاده قرار میگیرد که مسرررئله مهمی در مدلسرررازی با منطق فازی اسرررت (زندی و
همکاران .)0211 ،فرایند ا ستنتاج فازی شامل سه مفهوم مهم توابع ع ضویت ،عملیات مجموعه
فازی و قوانین ا ستنتاج ا ست؛ این سی ستم شامل سه مرحله فازی سازی ،ا ستنباط و غیر فازی
کردن اسرررت که به معنای تعیین تطبیق غیرخطی بین یک یا چند متغیر ورودی و یک متغیر
خروجی ا ست ( .)Birle, Hussein & Becker ،2013سی ستم انفیس یک نوع خاص از سی ستم
استنتاج فازی است .انفیس ترکیبی از شبکه عصبی مصنوعی و یک سیستم استنتاج فازی است
بهگونهای که شبکههای عصبی برای تعیین ویژگی سیستم استنتاج فازی اعمال میشوند (زندی
و همکاران.)0211 ،
بخشی از توسعه ورزش با مفهوم توسعه ورزش قهرمانی و پرورش ورزشکاران قهرمان گرهخورده
است (احسانی ،امیری و قرهخانی .)0 : 0213،توسعه ورزش قهرمانی را تعامل سه فرآیند انتخاب
و ورود ورزشکار به سیسستم ورزش نخبه ،حفظ و نگهداری و نهایتاً رشد و پیشرفت ورزشکار
میدانند ( .)Green ،2005توسعه ورزش قهرمانی را کلیه اسرررتراتژیهایی میداند که پیشرفت
نظاممند ورزشکار را تسهیل میسررازد و این اسررتراتژیها باید برنامه ،اهداف ،ابزارها ،مدیریت،
تسهیالت ورزشی ،مربیان ،داوران و رقابتهای ورزشی را در برگیرد ( MC Kay, Niven, Lavallee,
 .)Whitw, 2008جهتگیری کلی توسعه ورزش را از سطح همگانی تا حرفهای تعریف میکند،
اما اختالفنظر بر میزان توجه و اولویت این سطوح است .تعادل یا رابطه ثابتی بین موفقیت در
سطح ورزش همگانی و ورزش نخبه همیشه برقرار نیست .عالوه بر این ،چالش سرمایهگذاری
برای رقابت های جهانی و تولید قهرمان یا سررررمایه گذاری روی مشارکت افراد در برنامه های
سالمت عمومی یا ملی و منافع اجتماعی– اقتصادی آن نیز وجود دارد ( Farmer & Arnaudon,
 .)1996برخی از محققان معتقدند که عوامل کالن (مانند جمعیت ،اقتصاد و رفاه اقتصادی،
سیاست و نظام سیاسی ،بهداشت ،فرهن  ،مذهب ،رفاه و شهرنشینی ،تنوع جغرافیایی) ،راهبرد
ورزش را تعیین میکن ند .بیش از  51درصد شرررراخص های تعیینکن نده موفقیت در سطح
بینالمللی (مانند بازیهای جهانی و المپیک) متغیرهای سطح کالن و خارج از کنترل سازمانها
و مدیران ورزش هستند .ازنظر آنها دو متغیر تولید ناخالص ملی ( )GDPو جمعیت حدود 51
درصد کل واریانس موفقیت ورزش را در سطح بینالمللی پیشبینی میکند (De 2006, :185
 .)Bosscher & et alنظام آموزشی مدارس و دان شگاهها ،ر سانهها و تماشاگران نیز جزو عوامل
میانی قرار دارند .عوامل فردی و خرد (ورزشکاران) نیز در موفقیت مدلهای تربیت ورزشکاران
نخبه بسیار اثرگذارند .بهطوری که ازنظر بکر و لوگان )3117( 0بسیاری از تعیینکن نده های
1

. Baker & Logan
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توسعه ورزشکاران نخبه فراتر از کنترل فوری سیاستمداران ،دولت و سازمانها ست .دیبوسچر
و همکاران ( )3110در یک تحقیق دیگر معتقدند که نخبه شدن در ورزش برای رسررریدن به
قهرمانی  01سال زمان و  01هزار ساعت تمرین نیاز دارد و هزینه آن برای هر نفر  27میلیون
دﻻر برای کسب هر مدال طالست است .اگرچه وجود رابطه خطی بین مبالﻎ هزینه و کسب مدال
موردترد ید است .تربیت ورزشکار قهر مان باید با پیروی از یک راهبردی ملی مدیریت شود.
فرآیند پرورش نخبه یا ورزشکار قهرمان در همه رشتهها بین  8 -01سال طول میکشد و حتی
فرآیند تخصصی سازی بسیار زود و از  5 -0سالگی شروع می شود .بنابراین سازمانهای ورزشی
باید در تمام مراحل رشد آن ها را موردح ما یت قرار دهند ( Bergsgard, Houlihan, Mangset,
.)Nodland & Rommetveldt, 2007
پیشینههاي پژوهش

جابری و همکاران ( )0011در پژوهش خود شاخصهایی همچون کیفیت مناسب اماکن ورزشی
سرپو شیده و تعداد مکفی اماکن ورز شی سرپو شیده و روباز جزو مهمترین منابع ،تواناییها و
قابلیتها را جزو عوامل توسررع ورزش قهرمانی میدانند .موﻻنا و احمدی ( )0011معتقدند که
رسانه در ورزش قهرمانی مؤثر است .معینفر ( )0011معتقد است :مرحله جذب حامیان ورزشی
یکی از مهمترین مراحل فرآیند سیاستگذاری کلی در ورزش است ازنظر وی توجه به مدلهای
مختلف تحلیل و پیچیدگیهای این مرحله س ریاسررتگذاری ،شررناسررایی معیارهایی برای اجرای
موفق و تأثیر حامیان ورزشرری در ورزش قهرمانی که بر هفت عوامل تأثیرگذار اسررت که شررامل،
عوامل مدیریتی ،عوامل منابع مالی ،عوامل منابع انسانی ،عوامل سیستم بازاریابی ،عوامل سیستم
اطالعات مؤثر ،عوامل تولید مؤثر و عوامل تحقیق و تو سعه ا ست .ازنظر قنبری ،فراهانی و قربانی
( )0011ورزش همگانی یکی از عوامل مؤثر بر ورزش قهرمانی است .بامیر و ستایش ( )0218در
تحقیق خود با عنوان «سررنجش تأثیرگذاری پیشرررفت علم بر رشررد و توسررع ورزش (حوزة
موضرروعی ورزش قهرمانی المپیک)» به روند تأثیرگذاری بروندادهای علمی در بازه چهارسرراله
( 3118تا  )3103بر ورزش قهرمانی پرداختند .یافتههای آنان ن شان داد بین رویدادهای علمی و
ورزش قهرمانی همب ستگی ا ست که نقش آن باگذ شت زمان در ر شد و تو سعه ورزش قهرمانی
بیشتر شده است .شعبانی ( )0210در تحقیقی با عنوان «مطالعه تحلیل محیط ورزش قهرمانی
و حرفهای نیروهای مسلح کشور» معتقد است امروزه ورزش در تمامی بخشهای نیروهای مسلح
از حسرراسرریت ویژهای برخوردار اسررت؛ وی عوامل مهم ورزش قهرمانی نیروهای مسررلح را به دو
بخش داخلی و بیرونی تقسررریم نموده و آن ها را به شررررح زیر مطرح نموده اسرررت :وجود
ا ستعدادهای بالقوه ،جایگاه منا سب ک شور ،توانمندی تخ ص صی و فنی مربیان ،تو سعه کمی و
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کیفی هیئتهای ورز شی ،ضعف امکانات و تجهیزات ،تو سعهنیافتگی با شگاههای ورز شی ،ضعف
آموزش ،توجه ناکافی به ورزشررکاران ،کمبود کمی و کیفی مربیان ،ضررعف برنامههای حمایتی،
فقدان شیوه و برنامه ،ضعف فرهنگی ورزش قهرمانی ،عدم توفیق در ک سب مدال ،کمبود منابع
مالی ،م شارکت کم جامعه و فقدان برنامه کالن دان سته و عوامل بیرونی مؤثر بر ورزش قهرمانی
نیروهای مسلح را شامل جمعیت جوان کشور ،توجه مسئوﻻن کشور ،توسعه رسانههای ورزشی،
افزایش دانش مردم ،چهارفصررل بودن کشررور ،رغبت زیاد مردم برای تماشررای مسررابقات ،رشررد
فناوری ،ضررعف بازاریابی در ورزش قهرمانی ،عدم تمایل بخش خصرروصرری به سرررمایهگذاری،
نهادهای زیاد سرریاسررتگذار ،کمبود امکانات و تجهیزات میزبانی ،رشررد و توسررعه کم ورزش
قهرمانی منطقه و رشد کُند صنعت ورزش کشور را در این زمینه مهم میداند ( شعبانی:0210 ،
 .)010پورکیانی و همکاران ( )0210در تحقیق خود با عنوان «تحلیل اثرگذاری ورزش قهرمانی
بر تو سعه ورزش» معتقدند ،تو سعه ورزش ملی بخش مهمی از تو سعه اقت صادی اجتماعی ا ست.
رواج ورزش در تمامی بخشها موجب افزایش نشرراط اجتماعی و بهرهوری ملی میشررود .نتایج
این تحقیق نشان میدهد که در ورزش قهرمانی ،توسعه نظام استعدادیابی و پرورش ورزشکاران
مسررتعد در توسررعه ورزش اولویت بیشررتری دارد .رحیمی و همکاران ( )0210در تحقیق خود با
عنوان «بررسرری ورزش قهرمانی و حرفهای نیروهای مسررلح کشررور» معتقدند در جهت توسررعه
ورزش قهرمانی و حرفهای نیروهای مسررلح کشررور میتوان با بهرهگیری عوامل داخلی همچون
ا ستعدادهای بالقوه و ا ستاندارد کردن با شگاهها و ا ستفاده از فر صتهایی مانند ترکیب نیروی
جوان و عال قه وافر مردم به ورزش و همچنین اسرررت فاده از ابزار هایی مان ند بازار یابی و
خصوصیسازی ورزش قهرمانی و حرفهای را توسعه بیشتری داد .صیادی و همکاران ( )0215در
تحقیق خود با عنوان «تحلیل چالشهای اخالقی در ورزش قهرمانی و حرفهای کشررتی اسررتان
خوز ستان» معتقدند عوامل روان شناختی با میانگین  37/2بیشترین تأثیر و عوامل فرهنگی با
میانگین  51/3کمترین تأثیر را بر چالشهای اخالقی ورزش قهرمانی و حرفهای را دارند .ریحانی
و همکاران ( )0215نیز در تحقیق خود با عنوان «چالشهای توسرررعه ورزش همگانی در مقابل
ورزش قهرمانی» معتقدند سیا ستها و برنامهریزیهای م سئولین ورز شی در هر ک شور میتواند
بر جهتگیریها و مفهوم توسعه در هر سطح از ورزش بهخصوص ورزش قهرمانی اثرگذار باشد.
این تحقیق با بررسرری چالش بین توسررعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی معتقدند که در اکثر
ک شورها تعادل بین موفقیت در سطح ورزش همگانی و ورزش قهرمانی همی شه برقرار نی ست.
حتی این چالش در اثرگذاری یا رابطه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی وجود دارد .طباطبایی و
همکاران ( )0212در تحقیقی با عنوان «تحلیل محتوای روزنامه های ورزشررری با رویکردی بر
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ورزش قهرمانی و حرفهای بانوان» معتقدند رسانههای جمعی در شکلگیری ارزشهای اجتماعی
و باورها و نگرش افراد جامعه نقش انکارناپذیری و یک ابزار برای عر ضه ورزش به شمار میروند.
احسررانی ( )0213در تحقیق با عنوان فرآیند توسررعه ورزش قهرمانی ،به بررسرری شرراخصهای
ورزش قهرمانی می پردازد وی معتقد اسرررت عوامل زیر زمینه را برای موفقیت ورزش قهرمانی
فراهم کند:
 )0حمایت مالی  )3رقابت ها و مسرررابقات  )2تسرررهیالت و تجهیزات  )0ورزشرررکار )5
خ صو صی سازی  )0ورزش همگانی  )7ساختار و سازمان برنامههای ورزش  )8مربی )1
استعدادیابی  )01تحقیقات علمی و رسانهها.
سیرنی )3101( 0در تحقیقی با عنوان قوانین مقررات ضد قیمتگذاری و فروش بلیتهای فصل
توسرررط تیم های ورزش قهرمانی و حرفه ای به بررسررری برخی از موضررروعات مربوط به توزیع
بلیتهای فصل توسط تیمهای ورزشی پرداخته است .وی معتقد است ورزش قهرمانی بر اقتصاد
اثرگذار ا ست و از عوامل مهم در ورزش قهرمانی ،سرمایهگذاری بخش خ صوصی ا ست .بابیاک و
کیل )3108( 3در تحقیق خود با عنوان گفتوگوهای ذینفعان در ورزش قهرمانی و حرفهای،
معتقدند بسیاری از مشاغل ،ازجمله تیمهای ورز شی حرفهای ،در حال طراحی و مشارکت برای
اجرای داوطلبانه م سئولیتهای اجتماعی ه ستند که این اقدام سبب سود و منفعت ذینفعان و
همچنین خود ورزشررکاران قهرمان میشررود .هامفریز و پیان )3108( 2در تحقیق خود با عنوان
«رویدادهای ورزش قهرمانی-حرفهای و ترافیک در شررهرهای ایاﻻتمتحده آمریکا» به بررسرری
رابطه ورزش قهرمانی و ترافیک شرررهری میپردازد آنان معتقدند که رویدادهای ورزشررری باعﺚ
تمرکز افراد در شرررهرها هنگام روز بازیها میشرررود این تحقیق بهطور غیرمسرررتقیم به ارتباط
متقابل جمعیت و ورزش قهرمانی اشررراره میکند .جان و هونلی )3108( 0معتقدند بررسررری
لحظههای قهرمان شدن ورزشکاران و توزیع درصدهای برنده شدن و کشف پیامدهای اقتصادی
ناشرری از آن پرداخته و معتقدند که این ورزش قهرمانی بر اقتصرراد اثرگذار اسررت .کیسرران5
( )3100معتقد اسرررت میتوان با تدوین الگوریتم قهرمانان ل ی ( )LCAمبتنی بر جمع یت
ت صادفی برای بهینه سازی مداوم و تقلید یک ف ضای قهرمانی اقدام کرد این شبیه سازی سبب
استفاده از یک تحلیل مسابقه مصنوعی و هر تغییر ﻻزم را در شکلگیری خود (تولید یک راهحل
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جدید) برای مسررابقات آینده ایجاد میکند .نتایج این تحقیق نشرراندهنده اهمیت توجه به علم
شبیه سازی و بهکارگیری آن در ورزش قهرمانی ا ست .بالک و رابین سون )3111( 0عنوان کردند
که محیطی که ورزشرررکاران را از جنبههای مختلف حمایت میکند احتمال موفقیت بینالمللی
ورز شکاران را افزایش میدهد .همچنین ساختارهای ا ستعدادیابی ،م سیرهای پی شرفت ورزش،
حمایت علمی ،سی ستم آموزش مربیان ،د ستر سی به ت سهیالت و تجهیزات ،رویکردهای ضد
دارویی ،حمایت از زندگی غیرورزشرری و سرراختارهای رقابتی نیز در ورزش قهرمانی مؤثر اسررت.
سرروتیریادو و شرریلبوری )3111( 3در تحقیق خود توسررعه ورزش قهرمانی را در اسررترالیا مورد
تجز یهوتحل یل قراردادند آن ها توسرررعه ورزش قهرمانی را نیازمند وجود و همکاری گروه های
عالقهمند (برای مثال تماشرراگران ،مدیران) ،راهبردهای طرحریزیشررده مخصرروص و روشهای
دیگر (مانند مسرررابقات ،رقابتها) میدانند .آنها معتقدند که مربی در همه سرررازمانها نقش
محوری را دارد چراکه مسرررتقیماً بر پیشررررفت و موفقیت ورزشرررکار تأثیر دارد .سررروتیریادو و
همکاران )3118( 2در تحقیقی خود برای توسرررعه ورزش سررره فرآیند -0 :جذب  -3حفظ و
نگهداری  -2پرورش را در نظر گرفتهاند .فرآیند جذب شررامل افراد ورزشرری ،شرررکتکنندگان،
حامیان و تماشررراگران بدون توجه به عوامل جمعیت شرررناختی و اقتصرررادی اجتماعی اسرررت.
باشگاهها و انجمنها فرصتهای شرکت و پیشرفت در ورزش را برای افراد مهیا میسازند .مرحله
حفظ و نگهداری یا انتقال نیازمند این است که مرحله جذب با موفقیت صورت گیرد و هدف آن
شرررناسرررایی افراد مسرررتعد و حفظ کردن آن ها و کمک به آن ها تا مهارت های موردن یاز و
اسررتانداردهای یک ورزشررکار سررطح باﻻ را کسررب کنند .در مرحله پرورش تالش میشررود یک
ورزش خاص یا فرد یا تیم بهخوبی رشد یابد .هدف این است که ورزشکاران ماهر برای رویدادها
و رقابتهای بینالمللی پرورش یابند و پیوستاری از موفقیتهای مستمر از ورزش قهرمانی شکل
و حفظ شود .دیبوسچر و همکاران ( )3110به بررسی عوامل توسعه ورزش قهرمانی و موفقیت
ورزشرری بینالمللی پرداختند آنان این عوامل را در  1رکن تقسریمبندی کردند که در سرره گروه
جای میگیرند :گروه اول بنام ورودی شررامل :سرررمایهگذاری مالی و منابع انسررانی ،گروه دوم
راهبرد و سیا ستهایی ا ست که تو سعه ورزش قهرمانی را ت سهیل میکند و شامل ت سهیالت
تمرین ،مربی ،رقابت ،تحقیقات علمی است گروه سوم نتیجه و خروجی ورزش قهرمانی است که
بهوسیله مدالهای المپیک و دیگر مسابقات ،تعداد ورزشکاران باکیفیت ،رسیدن به جایگاه ششم
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تا هشتم در جهان مشخص میگردد .ازنظر وی عوامل درگیر در تو سعه یا موانع ورزش قهرمانی
را در سه سطح مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد که شامل :سطح کالن ،سطح میانی و سطح
خرد ا ست .سطح کالن عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند جمعیت ،سیا ست ،اقت صاد ،سی ستم
فرهنگی ،متغیرهای جغرافیایی و اقلیمی .سطح میانی شامل عواملی است که متأثر از سیاست و
راهبرد ورزش شررامل سرریاسررتهای ورزش و تخصرریص منابع ،برنامهها و اسررتراتژیهایی برای
بلندمدت ا ست .سطح خرد شامل خود ورز شکار (ژنتیک) و محیط اطرافش (والدین ،دو ستان و
همتایان و مربیان) است.
مارتین 0و همکاران ( )3115تو سعه ورزش قهرمانی را شامل ا ستفاده از علم ورزشها ،م سائل
پزشررکی ورزشرری ،اسررتعدادیابی و امور مربی دانسررت و همچنین عنوان کرد که توسررعه ورزش
قهرمانی در استرالیا بر پایه استعدادیابی منظم است که ورزشکاران را انتخاب و پرورش میدهد.
اسمارت )3115( 3معتقد ا ست ارتباط ورزش قهرمانی با رسانههای گروهی مخ صوصاً تلویزیون،
تجارت و شرکتهای حامی ورزش ،بسیار نزدیک است .برامهام 2و همکاران ( )3110و هولیهان0
( )3111یک هرم که شامل چهار سطح زیر است را برای توسعه ورزش معرفی کردند :سطح پایه
و ا ساس هرم شامل یادگیری مهارتهای حرکتی ا صلی و سطح دوم ،شرکت شامل ورزش در
اوقات فراغت ،شرکت در ورزش برای سالمتی ،آمادگی ج سمانی و تفریح و سطح سوم اجرای
مهارت ا ست که ن شاندهنده تالش برای ک سب مهارت و بهبود ا ستانداردهای فردی ا ست رأس
هرم یعنی سطح چهارم شامل ورزش قهرمانی ا ست که ن شاندهنده اجرای ورز شی مطابق با
اسرررتانداردها و در سرررطح ملی اسرررت .گلد 5و همکاران ( )3113معتقدند متغیرهای خدمات
حمایتی ،تسهیالت مناسب ،داشتن مربیان باکیفیت باﻻ و رابطه مناسب ورزشکار و مربی معرفی
تأثیر مثبت در م سابقات قهرمانی المپیک دارند .ازنظر آنها عوامل سازمانی شامل :اتحاد قوی،
رابطه مثبت مربی -ورزشکار ،توانایی مربی در مقابله با بحرانها ،انتظارات مربی ،حمایت عمومی
جامعه ،مشررکالت سررفر و آشررفتگی المپیک را در مسررابقات المپیک تأثیرگذار میدانند .آنها
عواملی که بر م سابقه دادن ورز شکاران در م سابقات جهانی و المپیک تأثیر دارد به چهار طبقه
تقسیم کردهاند:
 -0عوامل محیطی تمرین ،سازش با محیط ،سفر و محیط مسابقه است.
1

. Martin
. Smart
3
. Bramham
4
. Houlihan
5
. Gould
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 -3عوامل شخصی که شامل تغذیه ،مصدومیت ،اهداف و انتظارات است.
 -2عوامل رهبری که شامل مربیان و سبک مربیگری است.
 -0عوامل تیمی که شامل جو تیم ،شبکه حمایت ،نقشها و ارتباطات است.
ﻻرس و هاگری )0110( 0عوامل مهم برای موفقیت ورز شی را به کمک  05متخ صص کانادایی
در  1طبقه تقسیم کردند و نتیجه گرفتند که یک مدل واحد از عوامل که منجر به موفقیت همه
م لت ها یا همه ورزش ها را ت حت پوشرررش قرار د هد وجود ندارد .آ نان معتقد ند آ ماده کردن
ورزشکاران ازنظر روانی مهمترین عامل موفقیت آنها در مسابقات حساس به شمار میرود.
هینیال )0183( 3در تحقیق خود فرایندها ،معیارهای موفقیت و منابعی را که در ورزش ک شورها
دخالت دارند معرفی نمود که این عوامل شرررامل :اندازه جمعیت (برای اسرررتعدادیابی) ،آموزش
(اردوهای تمرینی ،مدارس مخصررروص) ،علوم ورزشررری ،آموزش مربی ،فنآوری (تسرررهیالت و
تجهیزات ورز شی) ،مدیریت (انجمن ورز شکاران) ،امور مالی (حمایت ،درآمد حا صل از تبلیغات)
است.
با جمعبندی مطالب تحقیقات داخلی و خارجی در حوزه ورزش قهرمانی ،فهر ستی از شاخصها
و مؤلفههای اولیه تهیه گردید .پس از حذف موارد تکراری و ا صالحات مدنظر خبرگان تعداد 30
شرراخص و مؤلفه بر اسرراس نمره دهی طیف لیکرت  5گزینهای (از خیلیکم تا خیلیزیاد) حائز
نمره قابل قبول در جامعه مدنظر قرارگرفت .با اسررتفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی تعداد 00
شررراخص نهایی برای معرفی به نرمافزار  MATLABو مدلسرررازی تعیین گردید که در بخش
روش پژوهش تشریح شده است.
روششناسی پژوهش

پژوهش حا ضر با توجه به تحلیل عاملی تأییدی ،تو صیفی از نوع همب ستگی ا ست و در مرحله
فازی با توجه به هدف ،از نوع کاربردی و با توجه به روش جمعآوری داده ها و تکمیل گام بهگام
تحقیق از نوع تو صیفی-پیمای شی (که رو شی برای به د ست آوردن اطالعاتی درباره دیدگاهها،
باورها ،نظرات ،رفتارها ،انگیزهها یا م شخ صات گروهی از اع ضای یک جامعه ا ست) نمونه آماری
پژوهش تعداد  301مورد ارزیابی انجام شده توسط  30خبره پژوهش است که هر یک  01نمونه
ارزیابی را با توجه به شررراخص های ورودی انجام دادهاند که درمجموع یک ماتریس 301*03
شامل  03ستون که  00ستون مربوط به شاخصهای ورودی و ستون آخر بهعنوان خروجی
1

. Laros & haggerty
. Heinila
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متنایر با شاخصها و شامل  301سطر که هر سطر مربوط به یک مورد مشاهده یا ارزیابی است
دلیل ا ستفاده از روش سیستم استنتاج فازی عصبی -تطبیقی ( )ANFISدر برابر سی ستمهای
دیگررررر ،با توجه به مزایای اساسی آن به شرح زیر است Ata & Kocyigit, 2010( :؛ عالینژاد،
آذر و پورزرندی.)0218 ،
 استفاده از شبکههای عصبی برای مرتبسازی داده و شناسایی الگوها.
 ایجاد یک سیستم استنتاج فازی شفاف که دارای اشر رکاﻻت کمر ری بر روده و نسر ربت بر ره
شبکههای عصبی ،خطای کمتری را در محاسبات نشان میدهد.
 این سیستم مزایای یک سیستم خبرهی فازی را حفظ میکند ،درحالیکه نیاز به وجرررررود
خبره را نیز کاهش میدهد.
 بهواسطهی استفاده از منطق فازی ،مشکالت مدلسازی و تحلیل دادههای پیچیرررده در این
روش کاهش مییابد.
 امکان واردکردن ابعاد کیفی تجارب انسانی به این سیستم وجود دارد.
 سیستم فازی  -عصبی قابلیت یادگیری را با حفظ مزایای سیستم اسرررررتنتاج فازی دارد
(عالینژاد ،آذر و پورزرندی.)0218 ،
در مقای سه با سایر تکنیکهای یادگیری ،انفیس دارای سرعت آموزش باﻻتر ،مؤثرترین الگوریتم
یادگیری و سادگی نرمافزار ا ست؛ مزیت منح صربهفرد مدل انفیس این ا ست که نیازی به وجود
هرگونه ارتباط مشررخص بین متغیرهای ورودی و خروجی قبل از اسررتفاده از مدل ندارد و این
راب طه از طریق یک فرآی ند خودآموزی تعیین میگردد (بهرام پرور .)0217 ،انفیس ع مد تاً در
ب سیاری از زمینهها مانند شنا سایی سی ستم ،کنترل فازی ،پردازش دادهها و غیره موردا ستفاده
قرارگرفته ا ست ( .)Birle, Hussein & Becker, 2013برای تعریف مجموعههای فازی دو روش
مختلف وجود دارد :روش اول تعریف ارزشهای زبانی بر اسرراس رفتار متغیر و روش دوم تعریف
ارزشهای زبانی بر اسرراس دانش متخصررصرران در دامنه صررفر تا یک اسررت (زندی و همکاران،
.)0211
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق ،به ترتیب شامل باشگاهها و اماکن ورزشی ارتش جمهوری اسالمی
ایران مستقر در شهر تهران از سال  0218الی  0011است و جامعه خبرگان در فرایند استخراج
مؤلفهها مدل مفهومی ،شامل تعداد  30نفر از ا ستادان و صاحبنظران حوزه مدیریت ورز شی و
فعال در زمینه ورزش ا ست که با روش نمونهگیری ق ضاوتی و در د سترس انتخاب شدهاند .روش
ا صلی پژوهش ،یعنی بهرهبرداری از علم خبرگان برای پیشبینی و تعیین میزان ورزش قهرمانی
بهوسیله سیستم استنتاج فازی عصبی-تطبیقی است .ﻻزمه اینکار مشخص نمودن شاخصهای
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ورودی ا ست .ابتدا از نرم افزار  SPSS22بهمنظور درک در ستی از تعداد د ستهبندی شاخصها
یک تحلیل عاملی اکتشرررافی نیز به عمل آمد ،نرمافزار  SPSS22تقسررریم شررراخصها را در دو
دسررر تهب ندی پیشرررن هاد نمود ،لذا از نرمافزار  AMOSبرای اطمی نان و تأی ید شررراخص های
ا ستخراج شده با برقراری پیشفرضهای ا صلی دادهها یعنی؛ برطرف نمودن دادههای گم شده،
عدم اسمی بودن داده و نرمال بودن دادهها (چولگی باید بین  -2تا  ،+2کشیدگی بین  -7تا )+7
بدین منظور اسررتفاده شررد .طبق دیدگاه کالین ،مطالعاتی که باهدف تحلیل سرراختار عاملی
ابزارهای سنجش انجام می شوند ،بین حداقل  5تا حداکثر  31م شارکتکننده به ازای هر ماده
آزمون باید انتخاب شرروند (عبدالهپور و شررکری .)0218 ،در مطالعه حاضررر ،از قاعده حداقل
مشارکتکننده استفادهشده است .با انجام برخی اصالحات جزئی (حذف شاخص ،یا مزید نمودن
یک مسرریر بین آنها ،ثابت نمودن یک مسرریر و )...تمامی مقادیر وزنهای رگرسرریونی در مدل
اندازهگیری ازلحاظ آماری (همگی دارای  2ستاره یعنی تا سه رقم اعشار صفر هستند و چون از
 1015کمترند) معنادارند و تعداد  00شاخص ،مطابق شکل زیر تأیید گردید.

شکل ( )1شاخصهاي تأییدشده برگرفته از مدل مفهومی و ادبیات
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برای هریک از این شرراخصها دامنه قابل قبولی در نظر گرفتهشررده اسررت .برخی از مهمترین
شاخصها بهمنظور بررسی برازش الگو عبارتاند از شاخص مجذور خیدو ( ،)3χشاخص مجذور
خیدو بر درجه آزادی ( ،)3χ/dfشررراخص برازش مقایسرررهای ( ،)CFIشررراخص نیکویی برازش
( ،)GFIشررراخص نیکویی برازش انطباقی ( )AGFIو خطای ریشررره مجذور میانگین تقر یب
( )RMSEAاستفادهشده است (حبیبی و عدنور30 :0210 ،؛ عبدالهپور و شکری .)0218 ،ارقام
بهدستآمده برابر جدول زیر نشاندهنده مطلوب بودن برازش و تأیید شاخصهای آن است.
جدول ( )1شاخصهاي برازش شاخصهاي تأیید شده
شاخص

CMIN
یا 2χ

2χ/df

SRMR

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

دامنه
پذیرش

>.0.0

0-1

>.0.0

>.0.0

>.00

>.00

<.0.0

مقدار در
تحقیق

.0.0

40.0

.0.0.

.0.01

.0.0

.000

.0011

برازندگی

 ANFISمزیت استفاده از شبکه عصبی تطبیقی و منطق فازی را باهم ترکیب و از نوع سیستم
ا ستنتاج فازی سوگنو 0ا ستفاده میکند و اع ضای مجموع فازی خروجی را پیشبینی میکند.
شکل زیر صفحه آغازین یک  ANFISرا نشان میدهد:

شکل ( )2پنجره  ANFISدر نرمافزار MATLAB

همانطور که در شکل باﻻ معلوم است پیجره  ANFISدارای چهار قسمت اصلی زیر است:
 -0بارگذاری اطالعات ( -3 )Load Dataتنظیمات عمومی سررریسرررتم (-2 )Generate FIS
تنظیمات قسمت آموزش سیستم ( -0 )Train FISتنظیمات قسمت تست سیستم (.)Test FIS
1

. Sugeno
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دادههای  00شاخص اصلی مطابق ملزومات طراحی انفیس (انتخاب تصادفی دادهها و تفکیک
مناسب دادهها به دو قسمت دادههای آموزش سیستم و دادههای تست سیستم) ،در قالب یک
ماتریس  301*03به سیستم برای آغاز عملیات محاسبات و تجزیهوتحلیل وارد میشود .شکل2
فرایند انجام پژوهش را در یک نگاه نشان میدهد.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها با تحلیل نتایج دادههای خروجی

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

طراحی سیستم استنتاج فازی نهایی(با رویکرد )ANFIS

ارسال پرسشنامه ارزیابی براساس شاخصهای نهایی بهمنظور تهیه ماتریس دادهها

تأیید شاخصهای نهایی با تحلیل عاملی تأییدی و تعیین شاخصهای نهایی

تهیه پرسشنامه و ارسال به خبرگان برای تعیین کلیه شاخصها ،مؤلفههای ورزش قهرمانی
مطالعه ادبیات موضوعی و مفاهیم پژوهشی ،بررسی مقاﻻت داخلی –خارجی و کتب مرتبط و
مصاحبه با خبرگان این حوزه
شکل ( )3مراحل انجام پژوهش

تجزیهوتحلیل دادهها

پس از دریافت اطالعات باشررگاههای ارزیابیشررده توسررط ارزیابان و جمعبندی این اطالعات در
قالب یک ماتریس  ( 301 *03شامل  03ستون و  301سطر) که هر سطر مربوط به یک مورد
ارزیابی از با شگاههای مدنظر بوده و هر ستون نیز نمایانگر یکی از شاخصهای تعیین شده ا ست
(ستون آخر مربوط به نمره هر شاخص است) .اطالعات  301مورد ارزیابی بهطوریکه  81درصد
دادهها جهت آموزش مدل و  31در صد از دادهها را جهت ت ست مدل به صورت کامالٌ ت صادفی
تعیین و تفک یک میگردد .تنظی مات مرح له آموزش بهشررررح زیر با تو جه به رویکرد معروف
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خوشرررهبندی کاهشررری 0بهمنظور افزایش سررررعت و دقت مدل بهشررررح زیر مطابق شرررکل 0
مورداستفاده قرارگرفته است:

شکل ( )4تنظیمات پنجره پارامترهاي مدل

 105 = Range of influence شعاع نفوذ ا ست که بین  1و  0ا ست هرچه شعاع بزر تر
باشد تعداد خوشهها کمتر و بالعکس (اگر  1باشد به تعداد دادهها خوشه و اگر  0باشد فقط
یک خوشه داریم).
 0035= Sqush Factor میزان نفوذ هر خوشه بر دادههای خارج از شعاع نفوذش است.
 105= Accept Ratio نرخ پذیرش یک داده در خوشرره اسررت (تابع تصررمیمی از الگوریتم
یاگر 3است ،درجهای از امتیاز برای هر داده که میتواند مرکز کالستر باشد یا نه)
 1005= Reject Raitio نرخ رد شدن یک داده ا ست (چنانچه امتیاز داده پایینتر از 1005
باشد رد میشود).
طراحی  ANFISمربوط به ورزش قهرمانی

برای تدوین  ANFISمربوط به ورزش قهر مانی ،ماتریس  301مورد ارز یابی براسرررراس 00
شاخص های ورودی به شرح زیر برابر معیارهای و الزامات (قید شده در باﻻ) مربوط به ساخت
مدل  ،ANFISرا وارد نرمافزار  MATLABمیکنیم ،شکل زیر ساختار مدل پس از اجرا شدن
نرمافزار است.
1

. Sub Clustering
. Yager

2
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 )0ابزارها و تجهیزات ورزشی (.)q1
 )3تعداد و کیفیت باشگاهها در ن.م (.)q2
 )2تعداد و کیفیت مدالهای کسبشده (.)q3
 )0توجه به ورزش همگانی در راستای ورزش قهرمانی (.)q4
 )5توجه به مسابقات ورزشی (.)q5
 )0تعداد ورزشکاران و شناسایی استعدادها (.)q6
 )7برنامهریزی مدون برای ورزش قهرمانی (.)q7
 )8آموزش تخصصی (ورزشکاران و مربیان) (.)q8
 )1توجه علمی – تحقیقاتی به ورزش (.)q9
 )01ساختار و سازمان مناسب ورزشی (.)q10
 )00توجه سلسلهمراتب و مدیران به ورزش قهرمانی (.)q11

شکل ( )5ساختار مدل طراحیشده

اعتبار سنجی مدل

اعتبار سنجی تحقیق از دو منظر موردتوجه بوده ا ست؛ ابتدا اعتبار سنجی ابزار گردآوری دادهها
که با نظر خبرگان روایی شررراخص ها و با نرمافزار  SPSSپایایی آن ها مورد تأیید قرار گرفت

000
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(پایایی پر س شنامه در کل  0.863بوده ا ست) و در وهله دوم ،برای اعتبار سنجی و ارزیابی مدل
فازی ،دادههای مورداسررتفاده در اعتبارسررنجی باید دارای دو شرررط انتخاب تصررادفی و عدم
بهکارگیری آنها در فرایند آموزش باشررند .با بهرهگیری از این دادهها میتوان از هریک از سرره
روش معروف طراحی ا ستنتاج فازی شامل :روش جدا سازی شبکهای (،)Grid Partitioning
روش خو شهبندی کاه شی ( )Subtractive Clusteringو روش خو شهبندی کاه شی فازی یا
همان  )Fuzzy c-means Clustering( FCMاسررتفاده نمود این روش ضررمن داشررتن تمامی
قابلیتهای  3روش قبل ،دارای سرعت باﻻی محا سبه و مقدار خطا کمتر ،برای محا سبات چند
ورودی و چند خروجی با هر سررطحی از پیچیدگی اسررت و با تعیین تعداد خوشررهها بهصررورت
هدفمند میتوان مقدار خطا را تا حد امکان کاهش داد .لذا این روش توسررط محققین توصرریه
میشررود (عالینژاد و آذر .)0211 ،محاسرربات مقدار خطای مدل در مرحله آموزش و تسررت آن
برابر شکل زیر محاسبه گردیده است.

شکل ( )6محاسبات اعتبارسنجی مدل نهایی

در اعتبارسنجی استنتاج فازی عصبی-تطبیقی معموﻻً برای ارزیابی عملکرد مدل ،از پارامترهای
مجذور میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEدرصرررد خطای نسررربی ( ،)میانگین خطای مطلق
( )MAEو ضرررریب تبیین ( )R2اسرررتفاده میشرررود (عالینژاد ،آذر و پورزرندی 81 : 0211 ،؛
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 .)Jacovides, 1997: 95نتایج این محاسرربات مطابق جدول زیر نشررانگر دقت و قابلیت اعتماد به
مدل در تعیین و پیشبینی میزان یرفیت نوآوری منابع سازمان است.
جدول ( )2اعتبار مدل استنتاج فاز عصبی – تطبیقی
معیار اعتبارسنجی
مجررذور میررا ن گ ین
مربعات خطا
درصد خطای نسبی

معادل
RMSE



میانگین خطای مطلق

MAE

ضررررریررب ت ب ی ین
(تشخیص)

𝑅2

بازه مقادیر

مقدار بهینه

از صررررفرررتررا هرچه کمتر باشد بهتر است (کمتر
از  100عالی است)
بینهایت
از صررررفرررتررا
بینهایت

هرچه کمتر باشد بهتر است

مقدارمدل
10107

1013

از صررررفرررتررا در مقایسرره  3سرریسررتم ،هر چه
کمتر باشد بهتر است
بینهایت

10100

بین  100تا  108مناسررب /بین 108
تا  0عالی

10881

از صفرتا یک

نتیجهگیري و پیشنهادها
بهمنظور شنا سایی شاخصهایی که مدل ن سبت به تغییرات آنها ح سا سیت بی شتری دارد با
انجام تست حساسیت شاخصها (تغییر جزئی یک شاخص با فرض ثابت بودن سایر شاخصها)
برای حالتی که سررازمان در سررطوح پایینی از شرراخصها قرار دارد (مانند زمان ابتدای تشررکیل
سازمان) نشان میدهد شاخص  8 ،7و  01بیشترین اثر را دارند و درزمانی که سازمان از میزان
متوسطی از شاخصها برخوردار است (رشد سازمان) ،شاخص  7و  1دارای اثر بیشتری هستند
و زمانی که سازمان در شرایط عالی از رشد خود قرار دارد ،شاخصهای  7و  00دارای بیشترین
اثر بر مدل ه ستند .لذا بهنظر میر سد در شرایطی که سازمان تازه ت شکیل شده با شد با تمرکز
سرمایهگذاری بر روی برنامهریزی مدون ،آموزش و توجه به ساختار و سازمان منا سب میتوان
به نتایج بهتری در زمینه ورزش قهرمانی ر سید و هنگامیکه سازمان در مرحله ر شد ا ست یا از
مقدار متو سطی از شاخصها برخوردار ا ست بهتر ا ست تمرکز مدیران ،فرماندهها و م سئولین
ورزشرری بیشررتر بر شرراخص برنامهریزی مدون و شرراخص توجه علمی  -تحقیقات ورزشرری برای
اثرگذاری بیشتر باشد و هنگامیکه سازمان به مرحله بلوغ و کمال خود رسیده باشد ضمن عدم
غافل شرردن از حمایت و توجه مدیران و سررلسررلهمراتب از ورزش قهرمانی که قاعدتاٌ در سررطح
مناسبی در این شرایط قرار دارد باید به شاخص برنامهریزی مدون همچنان اهمیت داد.
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پیشنهاد براي پژوهشهاي آتی





بررسرری شرراخصهای ورزش قهرمانی در رشررته خاص و موردنیاز آجا با تحلیل مسرریر
شاخصها ،برای بررسی میزان تأثیرگذاری هر شاخص بهمنظور مقایسه تطبیقی نیروها.
بررسرری ورزش قهرمانی بهصررورت نیروهای متشررکل آجا (بهصررورت نیرویی) با انجام
مقایسررره تطبیقی با سرررایر سرررازمانهای موازی بهمنظور تحلیل نقاط قوت/ضرررعف و
تهدید/فرصت مرتبط با این شاخصها در سطح نیروهای آجا.
بررسرری موضرروع ورزش قهرمانی ،با روش فراترکیب ،بهمنظور جمعبندی و تحلیل نتایج
تمامی تحقیقات صورت گیرد.

قدردانی
از کلیه ا ساتید ،مدیران و م سئولین محترمی که در خ صوص تکمیل و انجام این پژوهش قبول
زحمت نمودند و با صرف وقت ارزشمند خود محقق را یاری نمودند صمیمانه تشکر میکنم.
منابع

 آجرلو ،مصطفی .محمدکایمی ،رضا .نادری خورشیدی ،علیرضا و قربانی ،محمدحسین.)0215( .
طراحی ساختار تشکیالتی کالن ورزش جمهوری اسالمی ایران .مطالعات مدیریت ورزشی.351 :)28( ،
 احسانی ،محمد .)0213( .فرآیند توسعه ورزش قهرمانی ،کنگره ملی مدیریت ورزش.

 احسانی ،محمد .امیری ،مجتبی و قره خانی ،حسن .)0213( .طراحی و تدوین نظام جامع ورزش
حرفهای کشور .پژوهشگاه تربیتبدنی.
 بامیر ،موسی و ستایش ،امیرحسین .)0211(.سنجش تأثیرگذاری پیشرفت علم بر رشد و توسع ورزش
(حوزة موضوعی ورزش قهرمانی المپیک) .مطالعات مدیریت ورزشی.71-51 :)55( ،
 پورکیانی ،محمد ،حمیدی ،مهرزاد ،گودرزی ،محمود و خبیری ،محمد .)0210( .تحلیل اثرگذاری
ورزش حرفهای و قهرمانی بر توسع ورزش ،مطالعات مدیریت ورزشی.73-55 :)03( ،

 جابری ،سجاد .کشتیدار ،محمد .طالبپور ،مهدی و غیور ،سیدمرتضی .)0011( .تدوین راهبردهای
رقابتپذیری و توسع ورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات،
رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی.007-052 : )23( ،

 حبیبی ،آرش ،عدنور ،مریم .)0210( .مدل یابی معادﻻت ساختاری و تحلیل عاملی ،انتشارات جهاد
دانشگاهی ،ویرایش .30 :0
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 رحیمی ،محمدمهدی .میری ،هادی .میالنی ،محمد و دادکان ،محمدحسین .)0210(.بررسی ورزش
قهرمانی و حرفهای نیروهای مسلح کشور به روش تحلیل ) . (SWOTاولین همایش ملی
دستاوردهای علوم ورزشی و سالمت دانشگاه علوم پزشکی آبادان.
 ریحانی ،محمد .رمضاننژاد ،رحیم و حسینیکشتان ،میثاق .)0215( .چالشهای توسعه ورزش
همگانی در مقابل ورزش قهرمانی .اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی.

 زرگر ،افشین .)0213( .تراژدی رقابت قدرتهای فضایی و اهمیت سیاست فضا در قرن  ،30فصلنامه
مطالعات بینالمللی ،سال دهم.52 :)0( ،
 زرگر ،افشین ،)0210( ،ورزش و روابط بینالملل :جنبههای مفهومی و تئوریک ،فصلنامه تخصصی
علوم سیاسی ،سال یازدهم.8 :)20( ،
 زندی ،محسن ،گنجلو ،علی ،بی مکر ،ماندانا ،نیکومنش ،نرگس و مرادی ،نگار .)0211( .کاربرد منطق
فازی و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی -فازی جهت پیشبینی تغییرات فیزیکی و ،....نشریه
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.250-221 ،)00( ،
 سازمان تربیتبدنی جمهوری اسالمی ایران .)0280( .مطالعات نظام جامع تربیتبدنی و ورزش،
مطالعات تفصیلی.
 سازمان تربیتبدنی .)0283( .سند راهبردی نظام جامع توسعه مدیریت تربیتبدنی و ورزش کشور
مصوبه جلسه مورخه  0283/0/1هیئت محترم وزیران.

 سند تفصیلی نظام کالن و جامع توسعه تربیتبدنی و ورزش کشور(  ،)0282بخش ورزش حرفهای ،
سازمان تربیتبدنی تهران ،انتشارات سیب سبز.
 شعبانی ،عباس .)0210( .مطالعه تحلیل محیط ورزش قهرمانی و حرفهای نیروهای مسلح کشور.
فصلنامه مدیریت نظامی.000-12 :)3( ،
 شعبانی ،عباس .شاهسوند ،حسین و گمار ،خدیجه .)0213( .مطالعه انواع ورزشها و تفریحات مطلوب
دانشجویان آموزشکدههای سما کشور ،کنفرانس مدیریت ورزشی.تهران.
 صدرنبوی ،رامپور .)0270( .پرستیژ ،قدرت و زور ،فصلنامه دانش و توسعه 0( ،و .)7

 صیادی ،علی .حیدرینژاد ،صدیقه و مرعشیان ،سیدحسین .)0210( .تحلیل چالشهای اخالقی در
ورزش قهرمانی و حرفهای کشتی استان خوزستان .یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت ،تهران.
 طاهری نسب ،کورش .)0287( .تاریخچه پیدایش ورزشها .تهران :انتشارات عباسی.

 طباطبایی ،مریمالسادات .هنری ،حبیب و شهالیی ،جواد .)0212( .تحلیل محتوای روزنامههای
ورزشی با رویکردی بر ورزش قهرمانی و حرفهای بانوان .همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی،

تهران.
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 عالینژاد ،امیرحمزه .آذر ،عادل و پورزرندی ،محمدابراهیم .)0218( .طراحی مدل پیشبینی و ارزیابی
یرفیت نوآوری شرکتهای دانشبنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی -تطبیقی)،(ANFIS

پژوهشهای مدیریت عمومی.80-55 :02)0( ،

 عالینژاد ،امیرحمزه ،آذر ،عادل .)0211( .طراحی مدل سیستم استنتاج فازی عصبی  -تطبیقی برای
ارزیابی و پیشبینی سطح مدیریت دانش سازمان با محوریت نوآوری .پژوهشهای نوین در
تصمیمگیری.doi: DOR/20.1001.1.24766291.1399.5.1.7.8 ،081-070 :5)0( ،
 عبدالهپور ،محمدآزاد ،شکری ،امید .)0218( .تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی نسخه فارسی
پرسشنامه تعامل معلم .آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی).71-50 :)05(03 ،
.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=499770
 فراهانی ،ابوالفضل .کشاورز ،لقمان .رضاییصوفی ،مرتضی و مرویاصفهانی ،ناهید .)0211( .تحلیل
عوامل مؤثر بر رفتار مدیران ورزش برای رویارویی و مدیریت بحرانهای ورزش قهرمانی ایران .مطالعات

مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،شماره .53-21 :30

 فراهانی ،ابوالفضل ،کشاورز ،لقمان و صادقی ،علی .)0215( .تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی
ایران .پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی ،سال .037-003 :)2(،5

 قنبری ،محمد ،فراهانی ،ابوالفضل و قربانی قهفرخی ،لیال .)0011( .طراحی الگوی استراتژی توسعه
ورزش قهرمانی و همگانی در ورزش دانش آموزی استان هرمزگان برمبنای ماتریس ،SWOTسومین
کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی :سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در
ورزش،شیراز.https://civilica.com/doc/1251244،
 کالنی ،امین .الهی ،علیرضا .سجادی ،سیدنصراله و زارعیان ،حسین .)0211( .تدوین الگوی جامع
استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران .پژوهش در تربیت ورزشی ،دروه .22-51 :)31( ،8
 مرکز

تحقیقات

سیاست

علمی

کشور.

(.)0211

مجله

علمی

دانشگر.

.www.nrisp.ac.ir/daneshgar

 مرکز مطالعات راهبردی نزاجا .)0215( .کارگروه خبرگی نوشوندگی نزاجا در حوزه ورزش و مدیریت
مستقل تربیتبدنی.

 معینفرد ،حمید .)0011( .جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی،سومین کنفرانس ملی ارتباطات
ورزشی :سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش،شیراز.https://civilica.com/doc/1251207،
 موﻻنا ،یاسمین و احمدی ،مهرداد .)0011( .شناسایی موانع پوشش رسانه ای ورزش قهرمانی بانوان
در ایران :تحلیل محتوای کیفی،سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی :سواد ارتباطی و سواد رسانه
ای در ورزش،شیراز.https://civilica.com/doc/1251282،
 Ata, R., Kocyigit, Y. (2010). An adaptive neuro-fuzzy inference system approach
for prediction of tip speed ratio in wind turbines. Expert Systems with
Applications, 37 (7): 5454-5460.
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 Baker, J. & Logan, A. J. (2007). Developmental contexts and sporting success:
Birth .8.
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