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آسیایی و  یها در بازی رانیا یاسالم یعملکرد ورزشکاران جمهور یابیارز یها شاخص نیتدوهدف این پژوهش 

 را واحد مطالعه یک در کمی و کیفی های شبود. استفاده از رو یبیترکق، یتحق نیروش پژوهش در ابود  کیالمپ

پژوهش از  نیا نکهی(. با توجه به ا0931و آذر،  یالوانفرد،  دانایی) خوانند می ترکیبیی ها وشر با تحقیق عنوان به

شود. در مرحله اول  ح داده مییدر هر مرحله به صورت جدا توض قیشده است، روش تحق لیسه مرحله تشک

 لِیو تحل فیبا توص ای به اجرا در آمد و بود که به صورت کتابخانه یقی(، پژوهش حاضر تطبیقی)مطالعه تطب

ها پرداخت. در  آن سهیمنتخب، به مقا یو کشورها رانیعملکرد ورزشکاران در ا یابیارز یها شاخص تیوضع

 هیپژوهش از روش نظر یشنهادیعملکرد پ یابیارز یها شاخص نیتدو ی(، برایفیهای ک مرحله دوم )مصاحبه

عملکرد ورزشکاران، از  یابیارز یها شاخص نییتب یبرا زیها استفاده خواهد شد. در مرحله سوم ن برخاسته از داده

، ینظر یو مبان قیتحق نهیشیبا توجه به پ، یقیدر بخش مطالعه تطب یاستفاده شد. جامعه آمار TOPSISروش 

 یارهایمع یبر مبنا ایو استرل یشمال یکاین، آلمان، آمریا، چیانگلستان، اسپان یبه صورت هدفمند، کشورها

که  یفرادا هیپژوهش، در ابتدا کل یها انجام مصاحبه یپژوهش و در راستا یفیخش مطالعه کبر انتخاب شدند د

افراد در  نیپژوهش در نظر گرفته شد. ا نیعنوان جامعه هدف ا اند، به با ورزشکاران در ارتباط بوده یبه نحو

ل مدنظر بودند.که شام یو ورزش ییاجرا، یعلم طهیعملکرد ورزشکاران از سه ح یابیارز یها تدوین شاخص

، وزارت یورزش ونیمرتبط با فدراس یها بخش در ییاجرا تیکه سابقه فعال یی)اجراییو متخصصان اجرا رانیمد

 ورزش که در رابطه با ورزشکاران بوده، و گرید یها بخش ایو  کیالمپ یمل یآکادمک، یالمپ یمل تهیورزش و کم

که  یورزش انیو آسیایی: قهرمانان و مرب ی(، جهانی)ورزشکیالمپ یها شرکت کننده در بازی انیقهرمانان و مرب

و  دی: اساتیعلم اتینظران و اعضاء ه صاحب نیهمچن اند. شرکت نموده ی، آسیایی و جهانکیدر مسابقات المپ

( در یآموزش یها کارگاه ایها  )کالسیآموزش ای)مانند مقاله و کتاب و...( یقیتحق تیکه فعال یعلم اتیاعضاء ه

آوری  (، ابزار جمعیقی)مطالعه تطب قیاند. در بخش اول تحق عملکرد ورزشکاران داشته یابیارز یها شاخص نهیمز

 نیاستخراج مطالب بود. ا یبرا ¬هایی¬شیها و ف کتابخانه، ینترنتیا های تسای وب مشاهده ، شاملها داده

و منبع اخذ  یدسترس ختاری ها، آن به مربوط اطالعات و ها مانند نام کشور، شاخص یها شامل موارد شیف

و  ییو متخصصان اجرا رانیبا مد یفیهای ک آوری اطالعات از مصاحبه جمع ندیفرآ یبخش دوم برا اطالعات بود.

نظران استفاده شد.  و آسیایی و صاحب ی(، جهانی)ورزشکیالمپ یها شرکت کننده در بازی انیقهرمانان و مرب

به تفکیک  قیتحق جینتا آن استفاده شده است. ندیدرجه و فرا 961 یابیارز کیداده از تکن لیو تحل هیجهت تجز



هر رشته ورزشی جهت تدوین عملکرد ورزشکاران نشان از توجه چند بعدی به ابعاد فنی، اخالقی و رفتاری، 

انتخاب  تواند راهگشای ارتباطی، عامل روانی و....داشته و در این راستا توجه به وزن هر کدام از این شاخص می

باشد همچنین نتایج نشان داد که توجه به  های آسیایی و المپیک می شایسته آنان جهت حضور در بازی

تواند در انتخاب نفرات شایسته برای تیم  المللی می ها در سطح بین های ارزیابی عملکرد مربیان این رشته شاخص

شود مدیران فدراسیون ضمن  کند. پیشنهاد میالمللی کمک شایانی  ها در عرصه بین و حضور پرقدرت این رشته

نامه مورد نظر در انتخاب مربیان و ورزشکاران شرایط علمی و فنی  توجه به نتایج تحقیق و استفاده از شیوه

 های آسیائی و المپیک مهیا کرده تا به نتایج بهتری دستیابی پیدا کنند. های ورزشی در بازی بهتری برای تیم

 

های آسیائی و المپیک های ارزیابی عملکرد، ورزشکار، مربیان، بازی صشاخکلیدی:  واژهای  

 


