
 

 

 

 

 

 ورزشهای فیزیولوژی و مدیریت در  پژوهش

 1398 تابستان، 2شمارة ، 11دورة 
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 های ورزشی ایران با رویکرد سیستمیدهندة نظام فدراسیونشناسایی عوامل و روابط تشکیل
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دیریت ورزشی، . استاد گروه م2 . استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران1
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 ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
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 چکیده

منظور بررسی های ورزشی ایران و بررسی روابط بین آنها بود. بهدهندة نظام فدراسیونهدف از این پژوهش شناسایی عوامل تشکیل

دهنده، رویکرد سیستمی مدنظر قرار گرفت. با مرور مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش و مصاحبه با نخبگان آگاه به مند عوامل تشکیلنظام

یریت و دروندادها )منابع مالی، اماکن و تسهیالت ورزشی، نیروی انسانی، مدندة نظام فدراسیون ورزشی شامل دهموضوع عوامل تشکیل

المللی، توسعۀ علمی و پژوهشی، مشارکت رهبری( فرایندها )تدارک و توسعۀ مربیان، ترویج و رسانه، مسابقات و اردوهای ملی و بین

آوری( و پیامد و حمایت ورزشکاران نخبه(، بروندادها )رشد و تعمیم ورزش، موفقیت و مدالورزشی، شناسایی و پرورش استعدادها، توسعه 

 زمینه، این کرد. در گیری تلقیمسئلۀ تصمیم توان نوعیمی را مذکور متغیرهای از یک هر میان رابطۀ )توسعه( شناسایی شدند. ارزیابی

 از ستفادها پژوهش با این استفاده کرد. در متغیرها میان علی روابط استخراج برای DEMATEL گیریتصمیم روش آزمون از توانمی

ت و نتایج نشان داد که مسابقاشد.  بررسی مذکور متغیرهای میان ورزشی رابطۀ خبرگان مدیریت و کارشناسان از نظرهای دوازده نفر

المللی تأثیرگذارترین و توسعۀ ورزشکاران نخبه تأثیرپذیرترین عامل بوده است. همچنین عامل توسعۀ ورزشکاران اردوهای ملی و بین

 اسایینخبه بیشترین شدت )مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری( را داشت. عامل توسعۀ علمی و پژوهشی یک نفوذکنندة قوی و عامل شن

های ورزشی مند فدراسیونتواند به مدیران ورزشی در درک نظامو پرورش استعدادها یک نفوذپذیر قوی است. در نهایت این پژوهش می

  و روابط علی و معلولی موجود در آنها کمک کند.  
 

 

 یدیکل یهاواژه

 های ورزشی، نظام ورزش.تفکر سیستمی، دیدگاه سیستمی، فدراسیون
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 مقدمه

وجود دارد  هاییدیدگاهفلسفی و علمی،  هایدیدگاهدر 

عنوان بهدارد آن را که در جهت فهم عالم هستی، سعی 

و دارای تعامل پویا با  پیوستههمبهای از اجزای مجموعه

هدفی  سویبهیکدیگر در نظر بگیرد که در کلیت خود، 

ند و در این حرکت و تحقق آن، هر جزیی اخاص در حرکت

اشغال کرده و « کلیت»و بخشی، جایگاهی خاص را در این 

ابتدا  اگرچهین بینش . اکندمیکارکردهای خاص را نیز ایفا 

 گسترش علم جدید،با در فلسفه و سپس در علم جوانه زد، 

یل به دیدگاهی غالب بدل شد و دانشمندان تما سرعتبه

« سیستم»و « نظام»یک  عنوانبهیافتند که جهان را 

خاص بر آن  هایقانونمندیمتشکل از اجزا تعریف کنند که 

 (.1) داردآن را  توان شناختن انسانحاکم است و 

، این مدیریت و های علوم اجتماعیبا پیدایش رشته

ی از به این علوم تسری یافت و بخش مهم سرعتبهدیدگاه 

و  وجود آمدماعی حول آن بههای علوم اجترشته ادبیات

 «دیدگاه سیستمی»چیزی شد که امروزه  دهندۀتشکیل

جامعه یا سازمان ستمی، شود. در دیدگاه سیمی خوانده

که در  ستای از اجزا، شامل مجموعه«کلیت»یک  نوانعبه

جامعه یا تداوم حیات  ۀارتباط متقابل با یکدیگر، زمین

سیستمی،  بر این اساس در دیدگاه. آوردرا فراهم میسازمان 

یک موجودیت کالن و هشیار است که دگرگونی در سازمان 

موجب و  گذاردیک بخش، بر تمامی تغییرات دیگر تأثیر می

شود. بصیرت تقا و بهبود کارکرد سیستم یا افول آن میار

حامل از دیدگاه سیستمی، همین توجه خاص به ارتباط 

و  پیوستههمبهمتقابل اجزا و دیدن آنها در ذیل یک مکتب 

 (.1) منظم است

(، 1985) 1بولدینگ ( و1976اعتقاد برتالنفی ) به

 توانمی را آن و واحدهای هابخش از کدام هر و سازمان

 یک سری دریافت با که گرفت نظر در هاییسیستم عنوانبه

                                                           
1. Bertalanffy & Boulding 

 و هاروش از استفاده با و آنها پردازش و هاورودی

 و معین هایبه خروجی دسترس، در هایفناوری

 از حال عین در و کنندمی پیدا دست ایشدهتعیینازپیش

 دگیرنبازخور می خود هایستانده ویژهبه و هاپیامد فعالیت

 (.2ورزند )اصالح امور اقدام می به نسبت لزوم صورت و در

 مستقل عنوان یک سازمانبه فدراسیون ورزشی را چنانچه

 با یا یکی از واحدهای نظام ورزش کشور تلقی کنیم و

 آن توانیممی قرار دهیم، توجه مورد را آن سیستمی دیدگاه

 معین و خروجی و فرایند ورودی، با اجزای سیستم یک را

ورزش و مطابق دیدگاه سیستمی، بگیریم.  نظر در

 یسیستمهر و  هستندیک سیستم نیز  های ورزشیسازمان

شرط اصلی مدیریت سیستم، آن  ؛است نیازمند مدیریت

نگری، اجزا را در ارتباط یئگذر از جز است که مدیران، با

با  و رهبری آنهاد و سعی در هدایت نبینب متقابل با یکدیگر

 باشند.  داشتهدیدی جامع 

 وابسته به هایسازمانیک از  هر سیستمیدر نگرش 

 از زیرسیستمو یک  بوده ورزشجزئی از  ورزش کشور

 بخشیآن، شود که به نیابت از محسوب میورزش سیستم 

 . در ایندهندرا انجام می ورزش هایفعالیتاز وظایف و 

 هایرین سازمانتعنوان مهمهای ورزشی بهمیان فدراسیون

 ورزشی در ایران مسئولیت توسعۀ رشتۀ ورزشی موردنظر و

 دن تسهیالت و امکانات برای رشد ورزشکاران نخبهکرفراهم 

 های داخلی و کسب افتخار در میادینو ساماندهی رقابت

 نوعی برایند عملکرد آنها،و به دارند عهده المللی را بربین

 زند. در این پژوهشعملکرد کل ورزش کشور را رقم می

 و گردآوری در جامع رویکردی به دستیابی منظوربه

 رویکرد استفاده، قابل گیریها و نتیجهداده وتحلیلتجزیه

 عنوانفدراسیون ورزشی به و شد گرفته پیش در سیستمی

 فرایند، عوامل ورودی، از که شد گرفته نظر در سیستم یک

 محیط عوامل تأثیر تحت و تشکیل شده بازخور خروجی و
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 این است. در سازمانیعوامل درون و نیز خرد و کالن

 های ورزشیبر عملکرد فدراسیون مؤثر از عوامل پژوهش

 دهنده پرداخته شدهنظر شده و تنها به عوامل تشکیلصرف

 های متعددیدر زمینۀ سیستم سازمان ورزشی مدل است.

 نگاه خاصیها از توسعه یافته است که هر کدام از این مدل

 های ورزشی کهاند. در ادامه سایر سیستمبه ورزش پرداخته

 توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده است، در قالب جدول

 شود.ارائه می

 

 

 های سیستم سازمان ورزشی. مدل1جدول 

 عوامل ابعاد عنوان مدل نام پژوهشگر

 (3( )2010بوچر و همکاران )
سیستم ورزش 

قهرمانی )موفقیت 

 المللی در ورزش(بین

 تأمین مالی ورودی

 فرایندها

سازمان و ساختار سیستم ورزشی، مشارکت 

ورزشی، شناسایی و پرورش استعدادها، توسعه و 

حمایت ورزشکاران نخبه، اماکن و تسهیالت 

مسابقات ملی و ورزشی، تدارک و توسعۀ مربیان، 

 های علمیالمللی، پژوهشبین

 موفقیت ورزشی خروجی

 (4( )2005ستیرادو )
فرایندهای توسعۀ 

 ورزش در استرالیا

 ذینفعان ورزش

های ورزشی ملی و ایالتی، و دیگران دولت، سازمان

مهم شامل مربیان، داوران، کارکنان، داوطلبان، 

حامیان، تماشاگران و ورزشکاران )قهرمانان، 

 کنندگان( استعدادها، نوجوانان و مشارکت

های توسعۀ شیوه

 ورزش

اماکن و تجهیزات ورزشی )تفریحی، تمرینی و 

)مربیان، داوران، مدیران و رقابتی(، نیروی انسانی 

های سنتی و مقامات رسمی( ترویج )رسانه

های توسعۀ ها و رویدادها، برنامهجدید(، رقابت

بازیکنان )توسعۀ مشارکت، توسعۀ استعدادها، 

 توسعۀ نخبگان(

 منافع توسعۀ ورزش
مالی، شهرت و رشد مشارکت، موفقیت، تأمین 

 خدمات وجهۀ عمومی، بهبود

 (5( )2004)بریسون 
چارچوب تحلیلی 

 های ورزشیرویه

های شرطپیش

موفقیت ورزش 

 Xقهرمانی کشور 

مساحت، تنوع فیزیولوژیکی، تنوع جغرافیایی، 

جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درجۀ شهرنشینی، 

 و مذهبی، سیستم سیاسی های فرهنگیجنبه

 Yدر ورزش ورزش مدارس و جایگاه آن پایه و بنیاد

 مشارکت

طور عام و در مشارکت غیررسمی در ورزش به

طور خاص، مشارکت در مسابقات به Yورزش 

 Yطور عام و در ورزش محور بهمدرسه یا باشگاه

طور خاص، ساختار ورزشی )تعداد اماکن و به

ها( برای سطوح مشارکت همگانی در باشگاه

طور عام و از ، حمایت دولتی از ورزش بهYورزش 

 طور خاص به Yورزش

 عملکرد
، توسعۀ Yشناسایی استعدادها در ورزش 

 Yاستعدادها در ورزش 

 برتری

، Yورزش به قهرمانی )عالقه ورزش فرهنگ

 ، قدمتYشناخت عمومی از ورزشکاران نخبه 

، Yدر ورزش موفقیت، سابقۀ Xکشور درYورزش
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، شهرت و عمومیت Yمطلوب به ورزشنگرش 

(، حمایت دولتی از ورزش  Xدر کشور  Yورزش 

Yها در ورزش ، درگیری حامیان و رسانهY ،

های ورزشی نخبگان در ورزش مدیریت سازمان

Y ، حمایت علمی در ورزشYو کیفیت  ، کمیت

آموزش، مربیگری و حمایت پزشکی ورزشکاران 

، دسترسی و کیفیت امکانات Yنخبۀ ورزش 

، Yورزشی برای ورزشکاران نخبه در ورزش 

طور حمایت از کیفیت زندگی ورزشکاران نخبه به

، سازمان Yطور ویژه در ورزش عام و به

المللی، شرکت در مسابقات رویدادهای بین

 المللیبین

 عملکرد قهرمانی
، رویداد Y، در ورزش Xعملکرد قهرمانی کشور 

Z 

 (6( )2013ستیرادو و بوچر )
مدیریت ورزش 

 قهرمانی

 سازمانی و رهبری، تأمین مالی و بازاریابیساختار  ورودی

 فرایند

مربیگری و توسعۀ مربی، شناسایی و توسعۀ 

استعداد، مسابقات و رویدادها، تحقیقات علمی و 

 حمایت علمی از ورزش

 عملکرد و موفقیت خروجی

 (7( )2013گلداسمیت )
قانون پایه برای  10

سیستم ورزش 

 قهرمانی

- 

. یافتن، 3. تأمین وجه، 2. ورزشکاران مستعد، 1

. علوم 4پرورش و توسعۀ مربیان کالس جهانی، 

. 5های آنالیز، ورزشی، پزشکی ورزشی و تکنیک

. اماکن ورزشی 6المللی مسابقات ورزشی بین

. بازبینی و 8. کارکنان مدیریت ورزشی 7قهرمانی 

. تجهیزات، تکنولوژی 9های بهبود مستمر سیستم

 . شبکۀ منسجم سیستم ورزش قهرمانیIT ،10 و

 (8( )2011بروکینگ )
چارچوب ارزیابی 

 ورزش

 درونداد خدمات
مصرف سرمایه و درآمدهای مستقیم و 

 غیرمستقیم، منابع کارکنان 

 برونداد فرایندها

های تحویل سیستم مدیریت کیفیت، روش

خدمت و فرایندهای سازگار شده، سرعت 

 از کارکنانپاسخگویی، رضایت 

 برونداد خدمات

موقعیت، تعداد و دسترسی اماکن ورزشی، تعداد 

کننده، کاربران، فراوانی حضور، تعداد افراد تمرین

 های همکارتعداد سازمان

 پیامدهای فرایندها

های توسعه و استراتژیک، میزان و ماهیت برنامه

های دیگر، شراکت، تدارک منابع از سازمان

نفعان، شامل کاربران، شرکا و ذی رضایت افراد

 آگاهی سطح

 پیامدهای ورزشی

های موجود توسعۀ میزان مشارکت و فرصت

مهارت، سطوح و فراوانی مشارکت در ورزش، 

میزان درگیری و داوطلبی در رهبری، مربیگری، 

داوری و سرپرستی در ورزش، دستیابی به 

 موفقیت ورزشی، تغییر نگرش

پیامدهای محیطی، 

 اقتصادی و اجتماعی

سالمتی و رفاه، توسعۀ اقتصادی، محیط و 

های آموزشی و پایداری، ایمنی جامعه، پیشرفت

 العمر، برابری، کیفیت زندگییادگیری مادام
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 (9( )2011فلوچر و آرنولد )
رهبری و مدیریت 
عملکرد در ورزش 

 قهرمانی

 اندازچشم
انداز، های چشمانداز، محرکتوسعۀ چشم

 اندازگذاری چشماشتراک

 عملیات
مدیریت مالی، برنامۀ استراتژیک تمرین و مسابقه، 

 انتخاب ورزشکاران، حمایت از قوانین و مقررات

 افراد )کارکنان(
مدیریت کارکنان، خطوط ارتباطی، مکانیسم 

 بازخورد
 جو سازمانی و تیمی، ایجاد آگاهی نقش فرهنگ

 که است این در گرو هااثربخش سازمان عملکرد

کنند.  شناسایی زیادی را هم بر مؤثر و مرتبط فرایندهای

 ورودی مستقیم طوربه فرایند یک خروجی موارد، اغلب در

 بر مندنظام مدیریت دهد. اعمالمی تشکیل بعدی را فرایند

 عملکرد ویژهبهو  سازمان یک داخل در جاری فرایندهای

 گویند. دیدگاه« فرایندگرایی»فرایندهایی را  چنین متقابل

 قرار توجه مورد مستقل صورتبه را فرایندمحور، وظایف

 به نیاز مشتری که را آنان از ایمجموعه بلکه دهد،نمی

 است مهم دهد. بسیارمی قرار توجه مورد دهند،می پاسخ

 در فرایندها ابداع معنای به محوریفرایند بدانیم، که

 موجودند سازمان در همواره فرایندها نیست، بلکه سازمان

 سازمان )محصوالت یا خدمات( نتیجۀ هایخروجی و

 و نیستند آشکار و شدهشناخته فرایندها این ولی آنهاست،

 سازمان در مسئول و بدون نامبی صورت نامرئی،به همواره

 به بها دادن و نکرد آشکار به دارند. فرایندگرایی وجود

 در متعددی هایدیدگاه تاکنون (.10پردازد )می فرایندها

 های ورزشیاجزای سیستم سازمان و عوامل زمینۀ مفهوم،

 ( مدل نظری را2010است. بوچر و همکاران ) شده بیان

 رکن تشکیل 9برای یک سیستم ورزشی ارائه کردند که از 

 نیز تشکیلشده است و الگوی مفهومی پژوهش حاضر را 

 (. 3نمایش داده شده است ) 1دهد. این الگو در شکل می

 
 (2010. اجزای سیستم یک سازمان ورزشی )منبع: بوچر و همکاران، 1شکل 



 1398بستان تا، 2 شمارة  ،11های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                            14

 

 

 به و راحتیبه نتوان شاید متعدد بررسی این مطالعات با

 ورزشیدهندۀ سیستم به اجزای تشکیل منسجم شکل

 های ورزشی ایران دست یافت. برایفدراسیون

 های ورزشی ایران بهوتحلیل سیستم فدراسیونتجزیه

 شده منطبق با اهداف و شرایط آنها نیازالگوی خاص و بومی

 به این در پی پاسخگویی پژوهش حاضر اساس این است. بر

 دهندۀنخست عوامل تشکیل که است اساسی هایپرسش

 اند؟ دوم اینکه چهورزشی در ایران کدام سیستم فدراسیون

 دهندۀ سیستم فدراسیونارتباطی بین عوامل تشکیل

 ورزشی وجود دارد؟

 

 شناسی پژوهشروش

 این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع

 های میدانی است. روش پژوهش از نوع آمیخته بودپژوهش

 خشکه در واقع ترکیبی از دو روش کیفی و کمی است. در ب

 کیفی ابتدا با مرور مطالعات گذشته، مدل سیستم ورزشی

 ( که در باال به آن اشاره شد،2010بوچر و همکاران )

 عنوان الگوی مفهومی اولیۀ پژوهش در نظر گرفته شد؛به

 های ورزشی، اسنادسپس با مراجعه به اساسنامۀ فدراسیون

 و مدارک مکتوب، و مصاحبه با خبرگان آگاه به موضوع

 دهندۀ سیستم ورزشیفهرست اولیۀ عوامل تشکیل

 12فدراسیون تهیه شد. سپس این فهرست در اختیار گروه 

 نفری خبرگان قرار گرفت و پس از اضافه کردن عوامل

 جدید، حذف عوامل اضافی، ادغام عوامل شبیه به یکدیگر

 رارقنفر  5یا ویرایش آنها، عواملی که مورد تأیید بیش از 

 دهندۀعنوان فهرست نهایی و عوامل تشکیلبه گرفته بودند،

 در 3سیستم فدراسیون ورزشی انتخاب شدند که در شکل 

 اند. ها نمایش داده شدهبخش یافته

                                                           

1. Decision Making Trial and Evaluation 

Laboratory. 

 برای استفاده مورد هایدر بخش کمی باید گفت روش

 دو دسته به توانمی را متغیر چند یا دو میان رابطۀ بررسی

 کرد. از بندیبقهط ریاضی هایروش و آماری هایروش

 روش به توانمی آماری هایترین روشمهم جمله

 ترینجمله مهم از و ساختاری معادالت روش و همبستگی

 و ارزیابی آزمایشگاه روش به توانمی نیز ریاضی هایروش

 هایروش کرد. در اشاره 1(DEMATELتصمیم ) آزمون

 بررسی را متغیرها از وسیعی بخواهیم حجم چنانچه آماری

 کنیم استفاده تعدد سؤاالت با هاییپرسشنامه از کنیم، باید

 عدم و استقالل نوع آماری تنها هایروش دیگر، طرف از و

 کهدرحالی کنند؛مشخص می را عناصر میان استقالل

 سنجش به 2روش دیماتل جمله از ریاضی هایروش

 پردازد.می متغیر یا موضوع یک در مورد نظرهای خبرگان

 عدم یا استقالل بر تعیینعالوه توانمی روش این در

 کرد. مشخص نیز را تأثیرگذاری شدت و جهت استقالل،

 ها ورابطه بررسی برای جامع روشی روش دیماتل

 تأثیرپذیرترین و تأثیرگذارترین تعیین طریق از بندیاولویت

 با توجه این تحقیق در دیگر، عبارتآید. بهمی شماربه متغیر

 تلفیق لزوم و متغیرها از زیادی تعداد گرفتن نظر در به

 بر که ریاضی روش از میان آنها قضاوت در مورد رابطۀ

 .استفاده شده است خبرگان است، سنجش نظرهای مبنای

 خبرگان از نفر 12نظرهای  از استفاده با تحقیق این در

 مدیریت ورزشی که در زمینۀ فدراسیون و سیستم علم

 انجام دادند یا سابقۀ اجرایی داشتند وورزشی کار پژوهشی 

 متغیرها میان روابط سازیمدل دیماتل تکنیک از استفاده با

 تحقیقات مرکز در بار اولین دیماتل است. روش گرفته انجام

 ایپیچیده مسائل برای حل زمان آن شد که در ژنو معرفی

  ...و زیست محیط از حفاظت قحطی، انرژی، مسائل مانند

 گیریتصمیم ابزارهای شد. روش دیماتل از استفاده

2. DEMATEL 
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 قادر را ما که گراف است تئوری مبنای بر چندمعیاره

 که نحویبه کنیم؛ حل و ریزیبرنامه را مسائل تا سازدمی

 ایشبکه نقشۀروابط علی روابط بهتر درک برای ممکن است

 کنیم. این ترسیم معلول / گروه علت در را معیار چندین

 متقابل میان روابط تأییدکنندۀ است ممکن شناسیروش

 روند یک در روابط محدودکنندۀ یا معیارها / متغیر

 فرایند نهایی سیستماتیک باشد. محصول و ایتوسعه

 نآ براساس که پاسخگو است تصویری ارائۀ دیماتل

 میان روابط و جهت دهدمی سازمان را خود هایفعالیت

 زیر گام ( پنج2008)(. وو 11کند )می را مشخص معیارها

 (1976گابوس) و فونتال روش روش دیماتل براساس برای را

 (. 12است ) کرده ارائه

 مقایسۀ تا شودخواسته می خبره 15تا  10اول: از  گام

 b بر a متغیر و چنانچه دهند انجام متغیر دو میان را زوجی

 بر b متغیر چنانچه و b به a از جهت فلش است، تأثیرگذار

a از فلش جهت است، تأثیرگذار b به a بود. باید خواهد 

 دوسویه تواندمی روابط میان متغیرها جهت که داشت توجه

 از نمونه، طوربه(امتیازدهی  صورت و نهایی روابط شدت و

 ینباشد. سپس میانگ (100تا  0از  یا 10 تا 0 از ،4 تا  0

 محاسبه را دهندگانپاسخ همۀ امتیازات هندسی حسابی یا

 عتقاط هر دهید. ورودی نشان  Mماتریس صورتبه و کنید

 تقاطع نچهکه چنا معنا این است؛ به نفوذ دهندۀ شدتنشان

C1 و اول سطر در C3 ربیانگ باشد، 2 با برابر سوم ستون در 

 C3 معیار بر واحد 2 میزان به C1 معیار است که آن

 سمت به C1 سمت معیار از تأثیر جهت و است تأثیرگذار

 تأثیرات شبۀه نقشۀ چنین مثالی از 2است. شکل  C3 معیار

 پیکان است. هر سیستم در عامل یک بیانگر حرف هر .است

 أثیرت میزان و داشته d بر c که تأثیری است بیانگر d به c از

 است. 4

 
 . نمونه نقشۀ تأثیر2شکل 

 محاسبه را M ماتریس از سطر هر مجموع :دوم گام

 نامیم،می ija که را M های ماتریسدرایه از یک هر و کرده

( از آن ماتریس αردیفی ) مجموع معکوس بیشترین در

 (=Mα. M’ضرب کنید )

α = max∑aij

𝑛

𝑗=1

 

  :با برابر M^ ماتریس چنانچه مثال طوربه

 
 

 آنگاه:

 18/9=  8/2+  3+  38/3+ 0مجموع ردیف اول: 

 8=  3+  2+  0+  3مجموع ردیف دوم: 

 1/7  = 75/1+  0+  57/2+  3ردیف سوم: مجموع 

 6/5=  0+  17/2+  43/2+  1مجموع ردیف چهارم: 

𝛼 =
1

9.18
= 0.1089 

 

 
 

 و مستقیم آثار از نامحدود دنبالۀ سوم: مجموع گام

 بازخورهای کلیۀ با توأم(یکدیگر  بر عناصر از غیرمستقیم

 از قوانین موجود براساس هندسی، تصاعد صورتممکن( به

 به نیاز مجموع این شود. محاسبۀمی محاسبه هاگراف

 عناصر از غیرمستقیم داشت. آثار ( خواهدM-I)-1از  استفاده
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 تأثیرات زیرا دارد، معکوس همگرایی ماتریس موجود

 صورتبه موجود دیاگراف از هازنجیره طول در غیرمستقیم

 تأثیرات نامحدود دنبالۀ بود. مجموع خواهد کاهشی پیوسته

 صورتبه یکدیگر بر عناصر از غیرمستقیم و مستقیم

1-(M-I)M .است 

 
 

 شبکۀ نقشۀ تدوین و ایآستانه ارزش چهارم: تعیین گام

 حفظ و معیار میان ساختاری تشریح روابط منظورروابط. به

 در همان مدیریت قابل سطح یک با پیچیدگی سیستم

 کردن فیلتر برای ρ ایآستانه ارزش که است الزم زمان،

 برخی شود. تنها تدوین T در ماتریس ناچیز تأثیرات

 از ارزش بیشتر T ماتریس در آنها تأثیر که معیارها،

 ایشبکه روابط نقشۀ در و شده انتخاب باید است، ایآستانه

 ارزش در خصوص گیریتصمیم از پس .شوند داده نمایش

 روابط در نقشۀ تواندمی معیار نهائی تأثیر نتایج ای،آستانه

 های روش دیماتل نمونۀرویه بیان شود. برای داده نشان

 را معیارها بحث مورد روابط چگونگی نمایش ساده برای

 ایآستانه ارزش چنانچه مثال باال در کرد. تعریف توانمی

 نظر در T ماتریس هایدرایه کلیۀ حسابی میانگین با برابر

 از بیشتر که هادرایه از کدام هر اساس، این شود، بر گرفته

 دیگر معیار بر معیار آن باشد، تأثیرگذاری ایآستانه ارزش

 معیار در تقاطع 504/1عدد  مثال، طوربه دهد.می نمایش را

C1 و C2 ، است، تربزرگ 13/1ای ارزش آستانه از چون 

 است.  تأثیرگذار C2 معیار بر C1 معیار دهد کهمی نشان

 از (D+R,D-R) دیاگراف کشیدن واسطۀپنجم: به گام

 سطر با برابر R و ستون با برابر Dآن  در که T ماتریس

 شدت یک مجموع دهندۀنشان و D+Rافقی  محور و است

 هم و نفوذکننده نظر از ها( همطول محور طول عنصر )در

 D-R  عمودی و محور شدن نفوذ واقع تحت نظر از

 محور در طول)عنصر  یک موقعیت دهندۀنشان کهطوریبه

 مثبت بودن صورت در موقعیت این و ها( استعرض

(D-Rبه )منفی صورت در و بوده نفوذکننده قطع یک طور 

 (.12بود  ) کننده( خواهدنفوذ )دریافت تحت قطع طوربه آن، بودن

 

 هایافته

 های ورزشی ایران دردهندۀ فدراسیونعوامل تشکیل

 توان آنها را در قالبمینمایش داده شده است که  3شکل 

 دروندادها، فرایندها، بروندادها و پیامدهای یک سیستم

 بندی کرد:ورزشی دسته

 دروندادها: منابع مالی، اماکن و تجهیزات، نیروی

 انسانی، مدیریت و رهبری؛

 فرایندها: تدارک و توسعۀ مربیان، ترویج و رسانه،

 شی،المللی، توسعۀ علمی و پژوهمسابقات ملی و بین

 مشارکت ورزشی، شناسایی و پرورش استعدادها، توسعه و

 حمایت ورزشکاران نخبه؛

 ؛ آوریبروندادها: رشد و تعمیم ورزش، موفقیت و مدال

 پیامد: توسعه )انسانی(.
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 های ورزشی ایراندهندة نظام فدراسیون. عوامل تشکیل3شکل 

 

نتایج حاصل از اجرای گام به گام روش ریاضی دیتامل 

روابط  2نشان داده شده است. جدول  3و  2های در جدول

دهندۀ سیستم ورزشی فدراسیون مستقیم عوامل تشکیل

مجموع روابط مستقیم و غیرمستقیم  3ورزشی و جدول 

دهد؛ به این ترتیب که میزان تأثیر عوامل آنها را نشان می

های عمودی در خانۀ تالقی قی بر عوامل ستونهای افردیف

صورت رنگی هایی که بهآنها نمایش داده شده است. خانه

اند که ضریب تأثیر آنها دهندۀ روابطیاند، نشانمتمایز شده

ای ای بیشتر است. میزان ارزش آستانهاز میزان ارزش آستانه

و برای  062/0)روابط مستقیم عوامل(  Mبرای ماتریس 

 444/0)روابط مستقیم و غیرمستقیم عوامل(  Tریس مات

 دست آمد.به

 

 (Mدهندة نظام فدراسیون ورزشی )ماتریس . ماتریس روابط مستقیم عوامل تشکیل2جدول 
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دهندة تشکیلعوامل
 فدراسیون نظام

 ورزشی

 تأمین مالی 0 095/0 087/0 039/0 088/0 041/0 059/0 036/0 046/0 082/0 093/0 059/0 059/0 024/0

 اماکن ورزشی 059/0 0 048/0 027/0 093/0 026/0 056/0 027/0 094/0 086/0 088/0 069/0 061/0 052/0

 منابع انسانی 607/0 039/0 0 100/0 092/0 035/0 059/0 086/0 053/0 059/0 059/0 055/0 059/0 039/0

 ورهبریمدیریت 074/0 082/0 100/0 0 076/0 069/0 055/0 067/0 053/0 061/0 060/0 060/0 059/0 040/0

 و اردوهامسابقات  071/0 099/0 049/0 058/0 0 092/0 085/0 053/0 085/0 100/0 092/0 084/0 099/0 035/0

 ترویج و رسانه 100/0 056/0 039/0 061/0 084/0 0 059/0 045/0 095/0 060/0 082/0 088/0 061/0 047/0

 توسعۀ مربیان 035/0 045/0 051/0 051/0 066/0 026/0 0 072/0 076/0 085/0 088/0 060/0 061/0 041/0

 توسعۀ علمی 038/0 047/0 086/0 084/0 059/0 024/0 093/0 0 039/0 100/0 102/0 048/0 060/0 036/0

 مشارکت ورزشی 606/0 060/0 047/0 044/0 068/0 058/0 059/0 039/0 0 101/0 089/0 093/0 074/0 094/0

 پرورش استعدادها 052/0 044/0 042/0 045/0 073/0 053/0 074/0 051/0 086/0 0 104/0 071/0 082/0 080/0

 توسعۀ نخبگان 076/0 039/0 053/0 051/0 082/0 086/0 079/0 058/0 088/0 105/0 0 082/0 089/0 080/0

 رشد ورزش 073/0 065/0 046/0 058/0 075/0 082/0 055/0 049/0 092/0 085/0 088/0 0 080/0 101/0

 موفقیت و مدال 073/0 042/0 041/0 058/0 075/0 082/0 055/0 049/0 092/0 085/0 088/0 0 0 101/0

 توسعۀ )انسانی( 089/0 076/0 056/0 034/0 035/0 049/0 026/0 024/0 084/0 051/0 059/0 093/0 084/0 0
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 (Tدهندة نظام فدراسیون ورزشی )ماتریس . ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم عوامل تشکیل3جدول 
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 عوامل

دهندة تشکیل

 نظام

ورزشفدراسیون

 ی

349/0  488/0  425/0  563/0  522/0  470/0  316/0  413/0  351/0  495/0  334/0  406/0  433/0  383/0  تأمین مالی 

351/0  469/0  429/0  535/0  500/0  499/0  293/0  393/0  314/0  0/479 308/0  352/0  324/0  426/0  اماکن ورزشی 

348/0  478/0  425/0  512/0  487/0  469/0  359/0  401/0  333/0  489/0  390/0  311/0  367/0  451/0  منابع انسانی 

374/0  504/0  443/0  551/0  517/0  493/0  356/0  418/0  388/0  498/0  306/0  430/0  434/0  473/0  

مدیریت و 

 رهبری

424/0  621/0  539/0  661/0  644/0  600/0  392/0  514/0  465/0  494/0  419/0  438/0  511/0  0/542 

مسابقات و 

 اردوها

379/0  513/0  484/0  574/0  519/0  548/0  340/0  429/0  320/0  514/0  374/0  374/0  413/0  508/0  ترویج و رسانه 

335/0  457/0  406/0  519/0  489/0  471/0  333/0  322/0  309/0  441/0  321/0  343/0  358/0  391/0  توسعۀ مربیان 

360/0  495/0  423/0  574/0  548/0  468/0  280/0  455/0  338/0  468/0  382/0  421/0  391/0  427/0  توسعۀ علمی 

437/0  538/0  496/0  596/0  579/0  455/0  341/0  441/0  393/0  507/0  362/0  394/0  429/0  477/0  

مشارکت 

 ورزشی

404/0  516/0  451/0  581/0  446/0  516/0  334/0  432/0  359/0  494/0  344/0  370/0  386/0  441/0  

پرورش 

 استعدادها

452/0  593/0  525/0  552/0  622/0  584/0  382/0  493/0  441/0  558/0  401/0  424/0  435/0  525/0  

توسعۀ 

 نخبگان

470/0  576/0  434/0  632/0  595/0  581/0  368/0  462/0  436/0  454/0  394/0  420/0  459/0  514/0  رشد ورزش 

457/0  561/0  423/0  615/0  579/0  566/0  359/0  450/0  425/0  530/0  384/0  404/0  425/0  501/0  

موفقیت و 

 مدال

293/0  478/0  437/0  487/0  454/0  476/0  281/0  347/0  329/0  410/0  307/0  345/0  384/0  449/0  

توسعۀ 

 )انسانی(

 

، میزان تأثیرگذاری، تأثیرپذیری، شدت و 4جدول 

 دهد.میموقعیت هر عامل را نشان 
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 . میزان نفوذ عوامل بر یکدیگر4جدول 

R – D 
)موقعیت عامل در 

 سیستم(

R + D 
)شدت عامل در 

 سیستم(

 (Dجمع ستونی )

)تأثیرپذیری عامل از 

 کل سیستم(

 (Rجمع ردیفی )

)تأثیرگذاری عامل بر 

 کل سیستم(

 عوامل

 تأمین مالی 56/5 50/6 06/12 -94/0

 اماکن ورزشی 24/5 74/5 98/10 -50/0

 منابع انسانی 36/5 42/5 78/10 +12/0

 مدیریت ورهبری 71/5 02/5 73/10 +69/0

 مسابقات و اردوها 72/6 92/6 64/13 -20/0

 ترویج و رسانه 78/5 20/5 98/10 +58/0

 توسعۀ مربیان 10/5 97/5 07/11 -87/0

 توسعۀ علمی 59/5 73/4 32/10 +86/0

 مشارکت ورزشی 96/5 19/7 15/13 -23/1

 استعدادهاپرورش  63/5 49/7 12/13 -86/1

 توسعۀ نخبگان 46/6 95/7 41/14 -49/1

 رشد ورزش 37/6 33/6 70/12 +04/0

 موفقیت و مدال 17/6 28/7 45/13 -11/1

 توسعه )انسانی( 02/5 43/5 45/10 -41/0

 

 گیریبحث و نتیجه

های کیفی و مصاحبه با نخبگان آگاه از نتایج بررسی

های ورزشی ایران پژوهش نشان داد که نظام فدراسیون

نظر از عوامل اثرگذار بر آن، از چهار بعد درونداد صرف

)مدیریت و رهبری، منابع مالی، اماکن و تسهیالت ورزشی 

و منابع انسانی(، فرایند )مسابقات و اردوهای ملی و 

لی، ترویج و رسانه، توسعۀ مربیان و توسعۀ علمی و الملبین

پژوهشی، مشارکت ورزشی، شناسایی و پرورش استعدادها 

و توسعۀ ورزشکاران نخبه(، برونداد )رشد و تعمیم ورزش، 

آوری( و پیامد )توسعه( تشکیل المللی و مدالموفقیت بین

شده است. در مقایسه با مدل سیستم سازمان ورزشی بوچر 

( عواملی مانند نیروی انسانی، مدیریت و 2010ران )و همکا

رهبری، رشد و تعمیم ورزش و توسعه )انسانی( در این 

پژوهش اضافه شده است. مغایرت دیگر این پژوهش با 

( این بود که در این 2010سیستم بوچر و همکاران )

عنوان یک درونداد، پژوهش اماکن و تسهیالت ورزشی به

عنوان یک فرایند مطرح شده است. ولی در پژوهش بوچر به

با توجه به اینکه در برخی تحقیقات، منابع مدیریت را به دو 

افزاری افزاری )منابع مادی و امکانات( و نرمدستۀ سخت

اند و اغلب آنها را )منابع انسانی و اطالعات( تقسیم کرده

اند، از نتایج پژوهش جزء دروندادهای سازمانی تلقی کرده

(. همچنین در این پژوهش منابع 13شود )ت میحاضر حمای

عنوان یک درونداد تلقی شده، اما در مدل سیستم مالی به

( یا در مدل ارزیابی عملکرد کارت 2005ورزشی ستیرادو )

( که توسط کاپالن و نورتون BSCامتیازی متوازن )

عنوان یک برونداد ( ارائه شده است، منابع مالی به1992)

توان در ماهیت ه علت این تناقض را میاند کتلقی شده

های ورزشی ایران و غیرانتفاعی و عمومی فدراسیون

 همچنین وابستگی شدید آنان به منابع دولتی دانست. 

نتایج پژوهش بیانگر آن است که به لحاظ تأثیرگذاری 

بر کل سیستم فدراسیون ورزشی، عوامل مسابقات و 

میم ورزش و توسعۀ المللی، رشد و تعاردوهای ملی و بین
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طور مستقیم ترین تأثیر را بهترتیب مهمورزشکاران نخبه به

اند. به لحاظ و غیرمستقیم بر توسعۀ سایر عوامل داشته

ترتیب چهار عامل توسعۀ تأثیرپذیری از کل سیستم، به

آوری و ورزشکاران نخبه، استعدادهای ورزشی، مدال

اند، شتهمشارکت ورزشی بیشترین تأثیرپذیری را دا

که کلیۀ عوامل سیستم فدراسیون ورزشی با شدتی طوریبه

طور مستقیم و غیرمستقیم روی آنها تأثیر متفاوت به

اند. به لحاظ شدت عوامل در سیستم )جمع گذاشته

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری( مشخص شد که عوامل توسعۀ 

المللی و موفقیت و ورزشکاران نخبه، مسابقات ملی و بین

اند. همچنین به لحاظ آوری بیشترین شدت را داشتهمدال

موقعیت عوامل و مستقل بودن مشخص شد که سه عامل 

توسعۀ علمی و پژوهشی، مدیریت و رهبری و ترویج و رسانه 

اند که در ادامه نقش هر یک از بیشترین استقالل را داشته

 شود.  عوامل مهم ذکرشده توضیح داده می

رای تبلیغ و ترقی چهرۀ ورزش و مسابقات و رویدادها ب

های ورزشی در اند. دیدگاه سازمانمحبوبیت آن ضروری

توان ها/ رویدادها را میمورد منافع کلیدی حاصل از رقابت

به دو نوع تقسیم کرد؛ نوع اول، منافع مربوط به رشد ورزش 

و بازیکن است و نوع دوم مربوط به منافع تبلیغات و ترویج 

کنند. منافع حاصل برای ورزش ایجاد می است که رویدادها

های ورزشی زیادند و به شمار از اجرای رویدادها و رقابت

کنندگان، تماشاچیان، مربیان و نفعان مثل شرکتذی

طور کلی بستگی دارد. بنابراین، داوران و توسعۀ ورزش به

هدف هر یک از نهادهای ورزشی مدیریت مؤثر محلی، 

ها برای اطمینان از این است للی رقابتالماستانی، ملی و بین

شان سودمندند. داشتن مسیر نفعان کلیدیکه آنها برای ذی

توسعه و رشد بازیکن برای نوجوانان، استعدادهای درخشان، 

آمیز ورزشکاران نخبه، بازاریابی عملکرد و توسعۀ موفقیت

ورزش، سطوح باالی سرشناسی مرتبط با رشد عمومی 

                                                           

1. Sotiriadou 

واداران و تماشاگران ورزش و تأمین مشارکت، افزایش ه

ها از طریق مسابقات و رویدادها تقویت منابع مالی ورزش

 (. 4شوند )می

و  1رشد و تعمیم ورزش براساس تعریف ستیرادو

 واسطۀبهیندی که افر» :عبارت است از( 2008همکاران )

و ساختارهای مناسب  هاسیستم، هاموقعیتو  هافرصتآن 

آن مردم قادر  واسطۀبهکه  گرددمیو ثمربخش فراهم 

خاص ورزشی  هایحوزهیا در  هاحوزه همۀخواهند بود در 

 هایفعالیتتفریحی شرکت کنند و اجرای  هایفعالیتیا 

 ندو مطلوب خود بهبود بخش موردنظرورزشی را تا سطوح 

 ۀاساسنام 2 ۀماد 1به استناد بند (. 14« )و ارتقا دهند

هر نیز اتور جمهوری اسالمی ایران ورزشی آم هایفدراسیون

 هایزمینهبا ایجاد  دورزشی بای هایفدراسیونیک از 

ترغیب و مشارکت اقشار مختلف جامعه به  منظوربهمناسب 

 .(15) ندکنحفظ تندرستی و سالمتی از طریق ورزش اقدام 

های پژوهش اگر رشد و تعمیم یک ورزش براساس یافته

ان نسبت به آن اهتمام و برای کشوری مهم باشد و مدیر

حساسیت داشته باشند، زمینۀ بهبود سایر عوامل از جمله 

توسعۀ ورزشکاران نخبه، استعدادها، مشارکت عمومی، 

آوری، تأمین مالی، توسعۀ ملی، توسعۀ مربیان، اماکن مدال

 شود.ترتیب فراهم میو رویدادهای ورزشی به

 توسعۀ ورزشکاران نخبه و باکیفیت که عملکرد

های سطح باال ارائه خواهند داد، آمیزی در رقابتموفقیت

(. با توجه به 5های ورزشی است )نگرانی اصلی سازمان

تواند های پژوهش، توسعۀ ورزشکاران نخبه مییافته

ای در جهت توسعۀ عنوان موتور محرک و انگیزانندهبه

آوری، مشارکت عمومی بیشتر، استعدادهای ورزشی، مدال

یدادها، رشد و تعمیم ورزش، تأمین مالی، توسعۀ توسعۀ رو

تنها در  مربیان و در نهایت توسعۀ ملی )انسانی( عمل کند.

 توانندمیورزشی، ورزشکاران  هایرشتهتعداد کمی از 
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بنابراین  ؛دست آورنددرآمد کافی برای مخارج زندگی به

بعضی کشورها سیستم حمایت مالی برای ورزشکاران 

برای  هابرنامهمخارج زندگی و حمایت  تأمین منظوربه

دستیابی به خدمات مورد نیاز و کمک به آنها جهت 

 کنند.   میرا فراهم  شانبالقوهدستیابی به توان 

تمرکز اصلی استعدادیابی شناسایی استعدادهای 

درخشان و انتقال اعضای نوجوان در جهت ورزشکار نخبه 

. این امر از استهای سطح عالی شدن و مشارکت در رقابت

شود که ورزشکاران بااستعداد شناسایی شوند زمانی آغاز می

نظارتی برای  هایسیستمبنابراین ها توجه ویژه شود. و به آن

شناسایی  هایسیستماستعداد،  هایویژگیشناسایی 

استعداد که حذف تصادفی استعداد را کاهش دهد و 

در بیشتر خوب ضروری هستند.  ۀدهندسازمان هایسیستم

 را بااستعداددولتی ورزشکاران  هایدستگاهکشورها 

 ۀدومین مرحله در فرایند توسعکنند. میاستخدام 

ه آموزشی فشرد هایدورهورزشکاران نخبه، دنبال کردن 

 (.3) استعداد است ۀتوسع ۀاست، این مرحله، مرحل

های ورزشی در آوری و کسب موفقیتاهمیت مدال

ویژه المپیک، برای بسیاری کشورها به المللیهای بینعرصه

ها های اخیر دولتکه در سالطوریرو به افزایش است، به

عالقۀ بیشتری برای دخالت مستقیم در فرایند توسعۀ ورزش 

آخوندزاده (. حاجی16اند )قهرمانی از خود نشان داده

کند اشاره ( به اهدافی که ورزش قهرمانی دنبال می1391)

آوری و کسب سکوهای قهرمانی ان مدالتوکرده که می

جهت ارضای حس درونی و برتری فرد، معرفی خود و ملیت، 

افزایش شادی، غرور و افتخار ملی، توسعۀ ملی، معرفی 

فرهنگ و مکتب حاکم بر جامعه و الگوسازی را بیان کرد 

المللی های بین( پیروزی2001زعم اوکالی و گری )(. به13)

ای طور فزایندههای المپیک، بهر بازیویژه موفقیت دو به

موجب رشد و توسعه در بسیاری از کشورها شده است. این 

                                                           

1. Houlihan & Mangest 

المللی های بینبرتری و موفقیت ورزشکاران نخبه در عرصه

دهد و سبب غرور ای به آن کشور میهویت و شخصیت ویژه

و افتخار ملی و ایجاد جو روانی شاد و مطلوب در جامعه 

اند که ( نیز بیان کرده2007) 1و مانگست شود. هولیهانمی

های گذاریها تمایل زیادی دارند تا با سرمایهها و ملتدولت

المللی فراهم زیاد، موفقیت ورزشکاران نخبه را در عرصۀ بین

های مرتبط با کنند که این مسئله به بسط و توسعۀ سیستم

 (.17توسعۀ ورزشکاران نخبه منجر شده است )

 هایتالشدر واقع سلسله  یپژوهشو توسعۀ علمی 

به عقالنی  تواندمیو علمی است که  هدفدار، مندقاعده

سیستم مد ساختن عناصر مختلف اکار کردن و در نتیجه

نوعی مغز متفکر ورزشی کمک کند. مدیریت و رهبری به

ای که وظیفۀ گونهدهد، بهسیستم ورزشی را تشکیل می

ید فرایندها را برای تول هماهنگی و ارتباط منابع و چرخۀ

محصول نهایی و دستیابی به اهداف سیستم ورزشی ایفا 

ه که ( بیان کرد2005همچنین ستیرادو ) .(13کند )می

های سنتی )تلویزیون، رادیو و واسطۀ انواع رسانهبه

ای ها به شکل فعاالنهمطبوعات( و جدید )اینترنت(، ورزش

ه خود موجب رشد کنند کرضه میشان را به عموم عچهره

مشارکت، موفقیت نخبگان، بهبود خدمات و تأمین منابع 

است که ورزشکاران نخبه  ج ایناند. یک اعتقاد رایمالی شده

شوند، به ترویج های مناسب استفاده میکه در رسانهزمانی

کنند؛ از این طریق ها برای عموم کمک میو نمایش بازی

بر اینکه یابد و عالوهمی ها افزایشتقاضا برای تماشای بازی

مندان به ورزش موردنظر و فرصت مشارکت زیاد شمار عالقه

ای و شود، جذب منابع مالی از طریق حق پخش رسانهمی

های ایجادشده برای تبلیغات و حامیان مالی افزایش فرصت

 (. 4یابد که در نهایت توسعۀ ورزش را در پی دارد )می

های هدف عمدۀ فدراسیون با توجه به نتایج این پژوهش

ورزشی ایران رشد و تعمیم ورزش خود در بین عموم مردم 
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المللی است که این های بینو کسب افتخار و موفقیت

اهداف از طریق تأمین منابع مالی، مادی و انسانی، توسعۀ 

مدیریت و رهبری و ارتباطات، تدارک مربیان، برگزاری و 

المللی، ترویج بین شرکت در مسابقات و اردوهای ملی و

های علمی، کارگیری یافتهها، بهفرهنگ ورزش توسط رسانه

افزایش مشارکت ورزشی، استعدادیابی و استعدادپروری و 

شود. در نهایت پیامد توسعۀ ورزشکاران نخبه میسر می

تواند توسعۀ کشور در های ورزشی میاهداف فدراسیون

ندگی، شادی های مختلف از جمله سالمت، کیفیت زجنبه

 مدیران، روی پیش مشکالت از و غرور ملی باشد. یکی

 مانند سازمانیدرون عوامل میان رابطۀ که است آن امروزه

 تعیین و شناسایی را تحقیق این در بررسی مورد متغیرهای

 متفاوتی هایروش و رویکردها امروزه دیگر، کنند. از طرف

 جملۀ آنها از که دارد متغیرها وجود میان برای تعیین رابطۀ

گیری تصمیم هایروش و آماری هایروش به توانمی

 این از کرد. هدف اشاره دارند، ریاضی مبنای چندمعیاره که

 در چندمعیاره گیریتصمیم کارگیری رویکردبه پژوهش

دهندۀ نظام عوامل تشکیل میان روابط مسئلۀ تعیین حل

توان می آتی تحقیقات های ورزشی ایران بود. درفدراسیون

 هایروش از استفاده با را تحقیق این میان متغیرهای رابطۀ

 نتایج با را این تحقیق از حاصل نتایج و استخراج آماری

 آزمون همچون آماری هایروش کارگیریبه از حاصل

 کرد. همبستگی مقایسه
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Abstract 

The aim of this study was to identify the constituent elements of the Iran sport 

federations system and to examine their relationships. Systematic approach was 

considered for systematic examination of the constituent elements. By reviewing the 

theoretical literature and interviews with knowledgeable elites, the constituent 

elements of sport federations system including inputs (financial resources, sport 

facilities, human forces and leadership and management), processes (preparation and 

development of coaches, promotion and media, national and international 

competitions and camps, scientific and research development, sport participation, 

talent identification, elite athletes development and support), outputs (growth and 

generalization of sport, success and medaling), and outcome (development) were 

identified. The assessment of the relationship between each of these variables can be 

considered as a decision-making. Therefore, DEMATEL test could be used to extract 

causal relationships of variables. In this paper, 12 sport management experts examined 

the relationship of these variables. The results showed that national and international 

competitions was the most influential element and developing elite athletes was the 

most affected element. In addition, element of developing elite athletes had maximum 

intensity (total of affecting and affected). The element of scientific and research 

development was a strong penetrator and talent identification was a strong penetrated 

element. Finally, this study can help sport managers to systematically understand sport 

federations and their causal relationships.   
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