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Abstract 
The aim of this study is to identify the factors affecting the international development of 

table tennis in Iran. From the paradigm perspective, this research is an interpretive 

research, a qualitative approach, a grounded theory strategy, and a hidden content analysis 

tactic. The present study is of exploratory nature. The statistical population of this research 

included the table tennis experts, , the coaches of the Iranian national table tennis teams, 

senior managers in the Ministry of Sports and Youth and the Table Tennis Federation, 

were members of the scientific board in the field of sports management. Data were 

collected through in-depth interviews with these individuals. 226 Preliminary codes were 

extracted from the initial interviews regarding the factors influencing the improvement of 

Iranian international table tennis, with the frequency of 460. 13 main categories and 37 

pivotal categories were considered regarding the factors affecting the international 

development of table tennis in Iran. The highest coefficient of importance belonged to 

managerial factors and specialized and technical factor that were calculated with the 

coefficient of importance 104 and 80, respectively. Also, the lowest coefficient of 

importance was related to the category of government and governance, the nature of the 

field and the media factor that were as 7, 12 and 13, respectively. Managers of the Iranian 

Table Tennis Federation should consider the role of causal conditions (economic, social 

factors, infrastructure development and technical and professional factors), intervening 

conditions (motivational factors, media factor, nature of table tennis) and background 

conditions (talent identification, managerial factor, government and governance, 

educational institutions and the development of public sports) as factors influencing the 

international development of table tennis.   
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
The aim of this study was to identify the factors affecting the international 

development of table tennis in Iran. Exercise or regular physical activity is closely 

related to quality of life, health and well-being (1). Another goal of development 

is the discussion of community health, because the development of sports in the 

community and, consequently, increasing physical activity is a preventive 

measure against diseases and health threats (2). Due to the interest of different 

sections of society in the field of table tennis and using the existence of elite 

capacities and talents in this sport, this field can be considered among the 

successful disciplines of our country at the Asian and global levels. The present 

study seeks to identify the factors affecting the international development of table 

tennis in Iran and contribute significantly to the national and international 

development of this popular field in our country. 
 

Materials and Methods: 
The present study was conducted from the perspective of interpretive research 

paradigm, in terms of exploratory nature, qualitative approach, grounded theory 

strategy and hidden content analysis tactics, in terms of practical purpose and 

method of data collection. The applied purpose of the present study is only to 

discover and enumerate the categories and components affecting the international 

development of table tennis in Iran following the model of Strauss and Corbin 

(1990) (4). The content analysis process of the interviews was done by open and 

axial coding method using MAXQDA software version 18. The researcher 

analyzed (coded) the interviews collected during the field operations in the order 

of their collection in each time period and with the feedback received from each 

interview, the subsequent interviews were modified or the research path was 

redefined. The data format is in the form of text and audio, and the researchers 

collect data using interviews with experts in this field. The statistical population 

of the research included the coaches of Iran's national table tennis teams, senior 

managers in the Ministry of Sports and Youth and the Table Tennis Federation, 

faculty members in the field of sports management. Data collection was achieved 

through in-depth interviews with these individuals. In order to achieve the validity 

of the indicators, codes were discovered and reviewed. The re-coding reliability 

of the interviews conducted in this study using the Scott formula is 84.21%. Due 

to the fact that this reliability rate is more than 60%, the reliability of the encodings 

is confirmed and acceptable (3). 
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Table 1. Calculation of Test-Retest Reliability Coefficient of Extracted Codes and 

Explored Indices 

Alignment  Interview 

Title 

Total 

Number of 

odesC 

Number of 

Agreements 

Number of 

Disagreements 

Retest-

Test 

Reliability 

1 4P 45  36 9  0.8 

2 7P  76  65  11 85.25 

3 12P 64  54  10 84.37 

4 15P  62 53 9 85.48 

 (TOTAL ) 247  208 29 84.21 
 

Findings: 
After coding and explaining the categories listed in the factors affecting the 

international development of table tennis in Iran, 226 initial statements with a 

frequency of 454 with 13 main categories and 37 sub-categories as components 

and main categories affecting the international development of table tennis in Iran 

were observed. The results of the research showed that the factors of educational 

institutions including the two central categories of universities and education have 

a coefficient of importance of 4 and 13, respectively, the factor of the nature of 

table tennis with a coefficient of importance of 12, the factor of public sport 

development with a coefficient of importance of 23, motivational factors with a 

coefficient of importance 26, talent identification factor including the central 

categories of breeding 3, maintenance 3, and talent absorption 8 in total with a 

coefficient of importance of 14, government and governance factor including the 

central categories of supportive factor 4 and development factor with a coefficient 

of importance of 7, the economic factor including the central categories of 

economic development of countries 8, private sector 10, budget 4, sponsors 10, 

investment 16 in total with a coefficient of significance 50, infrastructure 

development including the central categories of equipment infrastructure 13, 

economic infrastructure 5, places 2 and hardware and software equipment 8 with 

a total coefficient of importance of 28, specialized and technical factors including 

the central categories of women 4, expert forces 12, exercise science 10, 

quantitative development 2, scientific development 14, national teams 8 and 

academies 5 as a total coefficient of significance 80, social factor including central 

categories of social development of countries 6, society 9, family 3, attitude 9 and 

cultural development 11 together with a coefficient of importance of 38, 

managerial factors including the central categories of inter-organizational 

communication 5, policy-making and decision-making 14, international relations 

50, event management 25 and planning 9 including the central categories of 

empowerment 5, education 16 and attracting capable people 21 together with the 

coefficient of significance of 42 were discovered and counted. Economic and 

https://abadis.ir/entofa/a/alignment/
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social factors, infrastructure development and technical and professional factors 

as causal conditions, educational institutions, managerial factor, government and 

governance and development of public sports as ground conditions, and finally 

media factors, nature of table tennis and motivational factor as factors of 

interveners influencing the international development of table tennis were 

introduced. 
 

Conclusion: 

The economic and social conditions of the society lead to the international 

development of table tennis by developing the infrastructures and considering the 

technical and specialized factors with the development of public sports and talent 

identification and with the support of the government and the governance and by 

effective management with the help of educational institutions. Among these, the 

role of media and motivational factors as well as the nature of table tennis as 

factors and conditions is emphasized. Finally, by identifying the 13 factors 

affecting the international development of table tennis in Iran, the communication 

model of the factors affecting the international development of table tennis in the 

country was developed. 
 

Keywords: Educational institutions, Government and governance, Human 

resources International development, Table tennis. 
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 مقالة پژوهشی 

 1ران ی در ا زیم  یرو سیتن  یالمللن یب ۀعوامل مؤثر بر توسع  لی و تحل ییشناسا
 

 3یشجاع دیوح، *2یمحمد حام، 1یمهران احد

 

 ران یا  ،یسار   ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،ی واحد سار  ،ی ورزش  تیریمد  یدکتر  یدانشجو .  1

 مسئول(   سندهی)نو  رانیا  ،یسار  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،ی واحد سار   ،یورزش  تیریگروه مد.  2

 ران یا  ،یسار  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،ی واحد سار   ،یورزش  تیریگروه مد.  3
 

 14/07/1399تاریخ پذیرش:                           18/04/1399تاریخ دریافت:  

 چکیده 

از   میپژوهش به لحاظ پارادا  نیبود. ا  رانیا زیم یرو سیتن یالمللنیب   ۀعوامل مؤثر بر توسع ییهدف پژوهش حاضر شناسا

به لحاظ    ،تئوریگرندد    ،یاز لحاظ استراتژ  ،یفیک  کرد،یرو   ثیاز ح  ،یاکتشاف  ت،یاز نظر ماه  ،یریتفس  ی هانوع پژوهش

ازجمله    زیم  ی رو  س یتن  ۀپژوهش، خبرگان حوز  ی آمار  ۀ بود. جامع  ی اربردپنهان و از نظر هدف، ک  ی محتوا  ل یتحل  ک،یتاکت

  ن یو همچن  زیم  یرو  سیتن  ون یارشد در وزارت ورزش و جوانان و فدراس  ران ی مد  ران،یا  زیم  یرو  سیتن  ی مل  هایمیت  ان یمرب 

هدفمند    ،یراحتمالیغ  ۀویپژوهش به ش  ۀعنوان نموننفر از آنان به  16بودند که    یورزش  تی ری مد  ۀدر حوز  علمیئتیه  یاعضا

گلوله گرفته شدند. ش  یبرفو  نظر  بهداده  آوریجمع  ۀویدر  مصاحب ها  ا   قیعم  ۀصورت  بود.    نیبا  اول  226افراد  از    هیکد 

کدها    نی ا   یاستخراج شد که فراوان   ران ی ا  ز یم  یرو  سیتن  المللینی ب   ۀ عوامل مؤثر بر توسع  دربارۀ   شدهانجام  های مصاحبه

  زیم  یرو  سیتن  المللینی ب   ۀ عوامل مؤثر بر توسع  ۀدربار  یمحور  ۀمقول   37و    یاصل  ۀمقول   13بود.    460درمجموع برابر با  

  ۀ و مقول   ب یضرا   نی شتریب   80و    104  تیاهم  بی با ضر  بیترتبه  یو فن  یو عامل تخصص  یتیری احصاء شد. عوامل مد  رانیا

را داشتند.   تیاهم  بی ضرا  ن یکمتر   13و    12،  7  ت یاهم  ب یبا ضر   بیترترشته و عامل رسانه به  تیماه  ت،ی دولت و حاکم

و    هارساختیز   ۀتوسع   ،یاجتماع  ،ی)عوامل اقتصاد  یعلّ  طیبه نقش شرا   دباییم  رانیا  زمی  یرو  سیتن  ونیفدارس  رانیمد

  ای نهیزم  ط ی( و شرازمی  روی   سیتن  ۀرشت  ت یعامل رسانه، ماه  ،یزشانگی  عوامل)  گر مداخله  طی (، شرایو تخصص  یعوامل فن

بر  به(  ی ورزش همگان   ۀو توسع   یآموزش  ی نهادها  ت، یدولت و حاکم  ،یتیر یعامل مد  ، یاب ی )استعداد عنوان عوامل اثرگذار 

 اهتمام ورزند. زیم رویسیتن المللینیب   ۀتوسع
 

 .یمنابع انسان  ت، یدولت و حاکم ،یآموزش ی نهادها ز، یم یرو سیتن ، یالمللنیب   ۀتوسع کلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
پارادایم دربارۀ دستاوردهای  یافته، نوعی تغییر  ویکم در بسیاری از کشورهای توسعهدر آغاز قرن بیست

به پذیرفته است که بعدها  اهداف گستردهورزشی صورت  برای زندگی عنوان  استراتژیک  برنامۀ  و  تر 

که  «ورزش برای توسعه»(؛ ابتکاری با عنوان 2019، 1استیاوان و ساپورتا )  بشریت به آن نگریسته شد

عنوان ابزاری  به با هدف ایجاد تغییر در جامعه و بیشتر برای قشر محروم در نظر گرفته شد. این ابتکار 

(؛ چنانکه امروزه  370،  2008  ،2کید )  شودبرای تحول مثبت اجتماعی، بهداشت و اقتصاد استفاده می

، زاکوس 3اسکینر)  شود  تالش شده است ورزش به ابزاری برای توسعۀ اجتماعی پایدار در جامعه تبدیل

،  2013، نیکولسون و هوی،    4کوبایاشی)  زایی و اشتغال کمک کند(، به اشتغال253،  2008، کاول ،  

را تغییر دنقش(،  38 افزایش    هدهای جنسیتی  را در ورزش  زنان  ،  5میر و ساودرا)   دهدو مشارکت 

هایهورست1158،  2009 سالم  531،  2011،  6؛  زندگی  سبک  دربارۀ  و  بخشد(  آگاهی  جوامع    در 

، توالی، کی و کوپلس  8؛ کللند 248،  2012، چادویک، چاپمن، تورنبول، میچل و استانسفیلد،    7کاتون)

 ،2012 ،317  .) 

فعالیت یا  بهورزش  که  بدنی  انجام میهای  مداوم  بانشوطور  رفاه    د،  و  زندگی، سالمتی  کیفیت 

(. همچنین از دیگر اهداف توسعه بحث سالمتی  1336، 2015، تان، لی،   9چن ) دارند نزدیک ارتباط 

تبع آن افزایش فعالیت بدنی اقدامی پیشگیرانه برای جامعه است؛ چراکه توسعۀ ورزش در جامعه و به

،  2010، سانتیال، نایندل و واسانکاری،    10کایروالینن )  شودامراض و تهدیدهای بهداشتی محسوب می

( اظهار  2015(. چن و همکاران )325،  2007،  11؛ کروک 2010ای فعالیت بدنی،  ؛ انجمن حرفه 907
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های ورزشی نخبگان  بر سیاستتواند  سازی تنیس روی میز میالمللی یا جهانیکردند که توسعۀ بین

، 2015چن و همکاران،  )  بگذاردینی تأثیر  طور خاص سیستم تنیس روی میز نخبگان چچینی و به

جهانی  (.1336 مهم،  بینمقولۀ  توسعۀ  و  است.  شدن  میز  روی  تنیس  رشتۀ  دهالمللی   1990  ۀدر 

رایج  میالدی مفهوم جهانی تبدیل شد ششدن  به مفهوم مسلط در دوران معاصر  و  که ایگونهبه  ؛ د 

،  2014، داهل و دال،  1گرام) شودمیتحلیل  و  تجزیهچیز با رجوع به این مفهوم بررسی و امروزه همه

های گذشته شود که طی دههشدن دقیقاً به این دلیل بارزتر میهای مرزگشای جهانی. پویش (376

کاوسی  ) است کرده ها را فراهم گیر آنبالقوه رواج عالم ۀگسترش فراوان امکانات، منافع و بازارها زمین

هایی مانند راگبی،  متحده و کانادا رشته های قهرمانی در ایاالت  بُعد ورزش در   .(79،  2010و احمدی ،  

گسترده محبوبیت  هاکی  و  بیسچوگان  مانند  ورزشی  آوردند.  دست  به  دنیا  در  را  عنوان بال  ای 

شدن را در  ترین رشتۀ ورزشی را از آن خود کرد و همچنین تمامی فاکتورهای جهانیکنندهسرگرم 

یا در خاور دور و در کشورهایی مثل ژاپن  43،  2008،  2بایرنر)  گر به دست آورد های دیبین قاره  .)

از کشورهای غربی قرار گرفت های رزمی و فعالیتورزش    های جسمانی خاص، مورد توجه بسیاری 

از کشورها 1،  2004، هاریس، اندرسن، کلمان، گرینسلد و جنسکیند،   3پورتر ، اسمیت ) (. بسیاری 

های ورزشی، ورزشکاران نخبه بسیاری را به کشور خود سیای غربی، برای توسعۀ رشته خصوص در آبه

 دهندها میهای مختلف دنیا بازی کنند و حتی ملیت کشور خودشان را به آن پذیرند تا در باشگاهمی

های کنیایی است که ملیت  (. مثال معروف این فرایند، مهاجرت جهانی دونده 183،  2004،  4لور مور )

اسکیل،  )  دهند و ملیت دیگرشان برای مثال کشور قطر استهای بزرگ نمایش میاقعی خود را رویدادو

رشته 2005 توسعۀ  در  اسپانسرها  ورزشکاران (.  چراکه  برخوردارند؛  بسیاری  اهمیت  از  ورزشی  های 

اسپانسرهایشان    هایشان و المللی ملی وفادار باشند، به باشگاهای بیشتر از اینکه به رویدادهای بینحرفه 

مانند و درواقع از منظر بازیکنان رویدادهای باشگاهی از رویدادهای ملی اهمیت بیشتری وفادار می

المللی دنبال  های بین(. امروزه هواداران هویت و غرور ملی خود را در رقابت43،  2008بایرنر،  )  دارند
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های ورزشکاران همیت دارد، تنها شخصیتالمللی اکنند و آن چیزی که برای آنان در رویدادهای بینمی

رشته  بلکه  نیست؛  ورزشیقهرمان  بین  های  رویدادهای  در  محبوب  نیز  ورزشکاران  سوی  از  المللی 

بین43،  2017،  1سیپل)  شوندمی بنابراین  جهانی(؛  و  به المللی  معموالً  ورزش  پنجره بودن  ای عنوان 

قادر خواهیم بود گستعمل می از طریق آن  پیشرفترهکند که  از  را رقم  ای  اجتماعی  بزنیم و  های 

ملیملی و  قومی  با ظهور ملیگرایی  توصیفی  رویکردهای  اعتبار  و  و  گرایی شهری )کشوری(  گرایی 

 (.488،  2019، 2کیم ) آوریمگرایی و مدرنیته را به دست ها مانند سنتملیت

( جباری  و  نقشبندی  هنری،  پژوهشی  2012مرادی،  در  مدیران (  تعامل  که  کردند  اظهار 

نظر های ورزشی و تبادل  های رسانه در فدراسیون های ورزشی با جراید و رسانه، تشکیل کمیتهسازمان

منظور توسعۀ ورزش قهرمانی، درنهایت به غلبه  با کارشناسان حوزۀ رسانه برای ارائۀ راهکارهای الزم به

( در  2014(. قائدی، غفوری و کارگر )5356،  2012  مردای و همکاران،)  بر مشکالت منجر خواهد شد

پژوهشی بیان کردند که توسعۀ ورزش قهرمانی به توسعۀ شاخص رفاه اجتماعی در جامعه منجر خواهد 

ها رفاه عمومی، کاهش فقر و توسعۀ اقتصادی را از کارکردهای توسعۀ ورزش قهرمانی  شد. همچنین آن 

کارگر،  )  دانستند و  غفوری  ما 53،  2014قائدی،  یو  3(.  و  هی  صفحات 2019)،  خود  پژوهش  در   )

رسانه و  بهاجتماعی  را  و های مجازی  میز  روی  تنیس  رشتۀ  اجتماعی  برای محبوبیت  ابزاری  عنوان 

 4ها عملکرد ورزشکار در رویدادها و رتیه بندیهمچنین آن  ورزشکاران تنیس روی میز معرفی کردند. 

برای محبوبیت   را شاخصی  ما و  )   اجتماعی ورزشکار و رشتۀ تنیس روی معرفی کردندوی در دنیا 

تنیس روی    ای مروری دربارۀ روند توسعۀ( در مطالعه2020و شو  )  5(. ژانگ235،  2019همکاران،  

عنوان برترین کشور از لحاظ رتبه در ادوار مختلف المپیک  میز در چین اظهار کردند با اینکه چین به

های فنی، تاکتیکی و عملکردی تجربۀ خود را به  جهان است، با تحلیل عنوان قهرمانی در  65و دارای 

گذارد تا بتواند از این طریق به توسعۀ تنیس روی میز در دنیا کمک کشورهای دیگر به اشتراک می

( با ارائۀ الگوی توسعۀ ورزش در 2018کرده باشد. صابری، کالته سیفری، دوستی، رضوی و فرزان )
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د تجاری  آزاد  بهمناطق  را  محیطی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  عوامل  ایران،  شرایط ر  عنوان 

میانمداخله ارتباطات  و  فردی، گر،  به ساختار  را  فردی  فناوری،  عوامل  عوامل  و  علّی  شرایط  عنوان 

بین و  به سیاسی  را  زمینه المللی  شرایط  کردندعنوان  بیان  آزاد  مناطق  در  ورزش  توسعّ  بر  مؤثر    ای 

(. دی بوسچر، نوپ، وانپوتنبرگ، شیبلی  49،  2018ته سیفری، دوستی، رضوی و فرزان ،  صابری، کال)

بینقام  اظهار کردند کسب موفقیت2009)  1و  علمی  (  های ورزشی مستلزم کسب دانش و اطالعات 

شوند. متولیان ورزش باید با استفادۀ بهینه  ها منجر میدربارۀ عوامل مؤثری است که به این موفقیت

افزاری و تجهیزات  ابع که از ابعاد مختلف ازجمله تأثیرات مناسب انسانی، منابع مالی، منابع سختاز من

و اماکن ورزشی، عوامل روانی و انگیزشی مورد توجه قرار دارند، با شناخت این عوامل به بسیاری از  

دهند پاسخ  باره  این  در  ،  )   مسائل  بینقام  و  شیبلی  وانپوتنبرگ،  نوپ،  بوسچر،  (.  113،  2009دی 

که    ندقهرمانی ژیمناستیک به این نتیجه رسید  ورزش  ۀتوسعۀ  زمین  ( در2008قاسمی )تندنویس و  

مربیان، استعدادیابی نوآموزان به   ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربیان، کنترل و نظارت بر فعالیت

ها به  سالن تجهیز کامل  مختص ژیمناستیک و  یهاروش علمی و تخصصی، افزایش تأسیسات و سالن

کشور   ژیمناستیک  قهرمانی ورزش  عد ترین عوامل در پیشرفت بآموزشی، مهمامکانات تخصصی و کمک

   هستند.

ما، کشور  در  قهرمانی  ورزش  اهمیت  و  ذکرشده  مطالب  به  توجه  شد،  همان  با  مشاهده  طورکه 

اند.  های ورزشی انجام شدهرشتههای بسیار زیادی در حوزۀ توسعۀ ورزش قهرمانی در اغلب  پژوهش

ورزشپژوهش حوزۀ  در  مدالها  بررسی  با  عمدتاً  کشور  از  خارج  و  داخل  در  قهرمانی  با  های  و  ها 

های ورزشی  اند و یا ارزیابی رشتهدرنظرگرفتن رتبه بندی ها در سطوح ملی و بین المللی صورت گرفته

های  های موجود در بحث توسعۀ ورزش راین خألمختلف در سطوح ملی و بین المللی پرداخته اند؛ بناب

خورد. همچنین طور خاص رشتۀ تنیس روی میز، امروزه بیش از پیش به چشم میانفرادی و تیمی و به

اند؛  های هر رشتۀ ورزشی و در قالب الگوهای پارادایمی ارائه شدهها عمدتاً بدون تبعیت از ظرفیتالگو

تیم عالوه بر اینکه به شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر توسعۀ بین  بنابراین در پژوهش حاضر درصدد هس

صورت خاص پرداخته شود، همچنین ضمن درنظرگرفتن همۀ پارامترها  المللی تنیس روی میز ایران به
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  مند و دقیق به واکاوی بپردازیم.المللی، با روشی نظامها در تمامی ابعاد مؤثر بر توسعۀ بینو شاخص

المللی  عالوه بر اینکه محقق به کشف و احصای تمامی مقوالت مؤثر بر توسعۀ بیندر پژوهش حاضر،  

اندازی را برای تببین و تأثیر دقیق این مقوالت برای محققان  پردازد، چشمتنیس روی میز ایران می

می مشخص  مقوالت  آینده  از  هرکدام  اثرگذاری  میزان  پیشنهادی  الگوی  درنظرگرفتن  با  تا  کند 

ر تحریماحصاءشده  با  ایران  امروز که  اقتصادی  برساند. همچنین در شرایط  به منحصۀ ظهور  های  ا 

های انفرادی های جدی متوجه ورزش های زیاد تجهیزات، آسیبدلیل هزینه بسیاری مواجه است و به

المللی تنیس روی میز نگاه علمی و منطقی به مقولۀ توسعۀ بین  ازجمله تنیس روی میز شده است،

 تواند راهگشای این مشکالت باشد.  های دانشگاهی میا استفاده از پژوهشایران ب

ها و  مندی آحاد مختلف جامعه به رشتۀ تنیس روی میز و با استفاده از ظرفیتبا توجه به عالقه

های موفق کشورمان در سطوح توان این رشته را به رشتهاستعدادهای نخبه در این رشتۀ ورزشی، می

و جهانی بین   آسیایی  توسعۀ  بر  مؤثر  عوامل  با شناسایی  است  پژوهش حاضر درصدد  المللی رساند. 

المللی این رشتۀ پرطرفدار در  تنیس روی میز در ایران، کمک شایانی به پیشرفت و توسعۀ ملی و بین

کردن این رشته میسر شود. در این المللیکند تا با تبعیت از الگوی این پژوهش، مسیر بین  کشورمان

المللی تنیس روی میز ایران  شود که عوامل مؤثر بر توسعۀ بینعه به این سؤال پاسخ داده میمطال

 اند؟ کدام
 

 پژوهش روش

 المللی تنیس روی میز ایران است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ بین 

المللی تنیس  توسعۀ بین   منظور شناسایی عوامل مؤثر براین پژوهش درصدد است تا مدلی کیفی به

و  مقوالت  احصای  و  کشف  تنها  حاضر،  پژوهش  کاربردی  هدف  بنابراین  کند؛  ارائه  ایران  میز  روی 

الگوی اشتراوس و کوربین های مؤثر بر توسعۀ بینمؤلفه  از  ایران با تبعیت   1المللی تنیس روی میز 

فسیری است. رویکرد این پژوهش،  های ت( است. پژوهش حاضر از منظر پارادایم از نوع پژوهش1990)

استفاده استراتژی  و  اختیار کیفی  در  خود  که  است  پدیدارشناسی  استراتژی  پژوهش،  این  در  شده 
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شده، تحلیل محتوای پنهان است؛ بنابراین استراتژی گرندد تئوری است. همچنین تاکتیک استفاده

برخوردار است و در اکتشافی  از ماهیت  اول  استفادۀ    پژوهش حاضر در وهلۀ  به لحاظ  وهلۀ دوم و 

صورت مطالعات میدانی  شود. شیوۀ اجرای پژوهش بههای کاربردی محسوب میمخاطب، از نوع پژوهش

صورت متن و صوت بوده است و محقق با استفاده از مصاحبه با خبرگان این  ها بهشکل داده  است.

اقدام کرده است. متخصصان و خبرگآوری دادهحوزه به جمع  ان حوزۀ مدیریت ورزشی، خبرگان ها 

المللی و همچنین مدیران ارشد فدارسیون تنیس رشتۀ تنیس روی میز، قهرمانان ملی و مربیان بین

گیری غیراحتمالی، هدفمند  روش نمونه   روی میز ایران، جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند. به

گلوله نیمهو  و  عمیق  مصاحبۀ  طریق  از  با  ساختاریابرفی،  جمع  16فته،  برای  افراد  این  از  آوری  تن 

های مصاحبه و  عنوان سؤال اطالعات اقدام شد. ذکر این نکته  اهمیت دارد که فهرستی مقدماتی به

شدن مصاحبه عنوان راهنمای مصاحبه، قبل از انجامها تنظیم شد و سپس بهابزار اولیۀ گردآوری داده

های اولیۀ مصاحبه با توجه به پیشینۀ پژوهش و  سال شد. سؤال نظران، برای آنان اربا هریک از صاحب

شدند و وابسته به شرایط  اهداف مدنظر تدوین شدند که در بین اعضای نمونه با توالی متفاوتی ارائه  

سؤال  اضافه  مصاحبه،  نیز  دیگری  ویژگیهای  توصیف  با  مصاحبه  جمعیتشدند.  شناختی های 

شد. در پایان نیز مصاحبه با سؤال های اصلی پژوهش ارائه سؤال شوندگان شروع شد و سپس مصاحبه 

های  اید؟« پایان یافت. در پژوهشکنید مطلبی هست که به آن در این حوزه نپرداخته باز مانند »فکر می

  های سؤالگر از پیش  که در آن مصاحبه  شودمیگفته    «منظم  ۀمصاحب، »به این نوع مصاحبه  کیفی، 

دهد  میشوندگان قرار  را در اختیار مصاحبه  هاآنو در زمان مصاحبه،    کندمیمدنظر را تهیه و تنظیم  

های  ها و شاخصهایی دربارۀ ابعاد، مؤلفهمحقق با طرح سؤال  .(53،  2009،  1)بورگو، داگالس و آمِلینک 

جایی ادامه داد که اشباع نظری  ها را تا  المللی تنیس روی میز ایران، مصاحبهعوامل مؤثر بر توسعۀ بین

اولیۀ مبانی جمعدربارۀ سؤال شده  آوریها و اهداف پژوهش حاصل شد. سپس محقق به کدگذاری 

ویژگی مقوالت،  به  تا  کرد  براقدام  مؤثر  عوامل  و  ابعاد  بین  ها،  ایران توسعۀ  میز  روی  تنیس  المللی 

 بپردازد. 
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مؤثر بر تنیس روی میز ایران، به تجزیه و تحلیل    محقق پس از اشباع نظری دربارۀ شناسایی عوامل

  انی( ب1994)  1نکلنیگوبا و لمصاحبه ها از طریق کدگذاری باز و محوری مبادرت نمود. در این راستا،  

بوده    ی و تعاقب  ی صورت تکاملشده است و در آن انتخاب نمونه به  که با دقت هدایت  ایمطالعهکردند  

 20از    شتریتعداد ب  ن یو احتماالً ا  دیرس  ی خواهداشباع نظر  ۀکننده به نقطشرکت  12با حدود    ،است

( در مطالعۀ خود بیان کردند  2009بورگو و همکاران )  .(163،  1994گوبا و لینکلن،  )  شدنفر نخواهد  

به  در مصاحبه اشباع  نقطۀ  به  رسیدن  از  قبل  عمیق  داریم. درعمل،  نفر شرکت  25های  نیاز  کننده 

نزولی که در نمونه بازده  اشباع نظری و  با محدودیتمفاهیم  باید  های  گیری کیفی مدنظر هستند، 

این فرایند در    (.53،  2009دل قرار گیرند )بورگو و همکاران،  زمان، پول و سایر عوامل در نقطۀ تعا

شده در طی عملیات میدانی  آوری های جمعانجام شد. محقق مصاحبه  18نسخۀ    2کیودا افزار مکسنرم

و تحلیل )کدگذاری( کرد و با بازخورد ها در هر بازۀ زمانی تجزیه  آوری آنرا براساس ترتیب جمع 

ها  ان داده یجو در مون مرحله، به جست یا  درهای بعدی اصالح شد.  ، مصاحبه دریافتی از هر مصاحبه

ها  با الصاق کد به داده شد  ی شد و سع پرداخته های صوتی  و با شنود مکرر فایلصورت خط به خط به

»عوامل مؤثر بر  های  هو شاخصـ  م یمفاه  ا،همقوله،  هاداده  جینتا  ۀبازبودن کدگذاری و مشاهد  و حفظ

ها و کدهای  منظور دستیابی به روایی شاخص. بهاحصاء شوند  المللی تنیس روی میز ایران«بین توسعۀ  

علمی دانشگاه بودند و دارای کنندگان در مصاحبه که از اساتید هیئت شده، چند تن از مشارکتاکتشاف

کدگذاری فرایند  بودند،  استادتمامی  علمی  دربمرتبۀ  دیدگاهشان  و  کردند  بازبینی  را  مراحل  ها  ارۀ 

اساتید راهنما و مشاور( به بررسی )  کدگذاری اعمال شد. همچنین دو تن از اساتید مدیریت ورزشی

 ها و اظهارنظر دربارۀ مراحل مختلف کدگذاری پرداختند. یافته

منظور محاسبۀ در این پژوهش از روش پایایی باز آزمون برای تعیین ضریب پایایی استفاده شد. به

عنوان نمونه انتخاب شد و هرکدام  گرفته، چند مصاحبه بههای انجامون از میان مصاحبهپایایی بازآزم

آن  در  از  ازها  یک(.  )جدول شمارۀ  دوباره کدگذاری شد  مشخص،  زمانی   هایمصاحبه  بین فاصلۀ 

بهانجام تصادفی  گرفته،  مصاحبه  20صورت  بود،درصد  مصاحبه  چهار  شامل  که  و   شدند انتخاب ها 
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ماه( 30 زمانی فاصلۀ در بار دو هاآن  از هرکدام )یک  پژوهش توسط روزه  تیم  از  دیگر   پژوهشگر 

درصد را   60( در پژوهش خود میزان پایایی بیشتر از  2001)  1شدند. در این راستا، استملر  کُدگذاری

دگذاری مجدد( از بازکُدینگ )کُ  حاصل نتایج (.137، 2001قبول بیان کرد )استملر، تأیید کرد و قابل

 است.  جدول شمارۀ یک آمده در
 

 شده های اکتشافشده و شاخصمحاسبة ضریب پایایی بازآزمون کدهای استخراج -1جدول 
Table 1- Calculation of Test-Retest Reliability Coefficient of Extracted Codes and 

Explored Indices 

 ردیف 

lignmentA  

عنوان  

 مصاحبه
Interview 

Title 

تعداد کل  

 کدها 
Total 

Number 

of Codes 

 تعداد توافقات 
Number of 

Agreements 

تعداد عدم 

 توافقات
Number of 

Disagreements 

پایایی  

 بازآزمون 
 -Retest

test 

Reliability 

1 4P 45  36 9  0.8 

2 7P  76  65  11 85.25 

3 12P 64  54  10 84.37 

4 15P  62 53 9 85.48 

 247  208 29 84.21 ( TOTALکل )
 

 روزه 30 زمانی فاصلۀ دو در کُدها کل شود، تعدادطورکه در جدول شمارۀ یک مشاهده میهمان

بازکُدینگ   پایایی کد بود.  208برابر با   زمان دو این  در کُدها بین کل توافقات تعداد و    24برابر با  

 21/84 برابر با اسکات، فرمول از استفاده با پژوهش این در گرفتهانجام های)کدگذاری مجدد( مصاحبه

 قابلیت (،137،  2001درصد بود )استملر،   60  از بیشتر پایایی میزان  این به اینکه توجه  با درصد بود.

 قبول است.تأییدشده و قابل هاکدگذاری پایایی
 

 نتایج 

المللی تنیس شده در بخش عوامل مؤثر بر توسعۀ بینازانجام کدگذاری و تبیین مقوالت احصاء پس 

  مقولۀ فرعی   37مقولۀ اصلی و    13و با    454گزارۀ اولیه با فراوانی    226روی میز ایران، مشاهده شد که  

  المللی تنیس روی میز ایران احصاء شدند. جدولوسعۀ بین و مقوالت اصلی مؤثر بر ت هامؤلفه  عنوانبه

دهندۀ مقوالت اصلی و محوری، ضرایب اهمیت  شکل شمارۀ یک( نشان)  شمارۀ دو و ماتریس شنون

 
1. Stemler 

https://abadis.ir/entofa/a/alignment/
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ایران است.  های مؤثر بر توسعۀ بینمقوالت و مجموع ضرایب اهمیت مؤلفه المللی تنیس روی میز 

شود، عوامل نهادهای آموزشی شامل شمارۀ یک( مشاهده میطورکه در ماتریس شنون )شکل  همان

، عامل ماهیت رشتۀ 13و    4ترتیب با ضریب اهمیت  وپرورش به ها و آموزشدو مقولۀ محوری دانشگاه

، عامل رسانه  23، عامل توسعۀ ورزش همگانی با ضریب اهمیت  12تنیس روی میز با ضریب اهمیت  

، عامل استعدادیابی شامل مقوالت محوری  26ضریب اهمیت  ، عوامل انگیزشی با13با ضریب اهمیت 

( 8با ضریب اهمیت  )  ( و جذب استعداد3با ضریب اهمیت  )  (، نگهداری3پرورش )با ضریب اهمیت  

با ضریب  )  ، عامل دولت و حاکمیت شامل مقوالت محوری عامل حمایتی 14درمجموع با ضریب اهمیت  

، عامل اقتصادی  7( درمجموع با ضریب اهمیت  3همیت  با ضریب ا) ( و عامل توسعۀ سیاسی 4اهمیت  

با ضریب )  (، بخش خصوصی8با ضریب اهمیت  )  یافتگی اقتصادی کشورهاشامل مقوالت محوری توسعه 

بودجه10اهمیت   اهمیت  )  (،  ضریب  مالی4با  حامیان  اهمیت  )  (،  ضریب  )با  و  10اسپانسرها(   )

اهمیت  سرمایه ضریب  )با  ضر16گذاری  با  درمجموع  اهمیت  (  زیرساخت 50یب  توسعۀ  شامل  ،  ها 

با ضریب  )  های اقتصادی(، زیرساخت 13های تجهیزاتی )با ضریب اهمیت  مقوالت محوری زیرساخت 

( 8افزاری )با ضریب اهمیت  افزاری و نرم( و تجهیزات سخت 2با ضریب اهمیت  )   (، اماکن5اهمیت  

با ضریب اهمیت  )  ت محوری بانوان، عامل تخصصی و فنی شامل مقوال28درمجموع با ضریب اهمیت  

با  )  (، توسعۀ کمّی 10با ضریب اهمیت  )  (، علم تمرین12با ضریب اهمیت  )  (، نیروهای متخصص4

اهمیت   علمی27ضریب  توسعۀ  اهمیت  )  (،  ضریب  تیم14با  ملی(،  اهمیت  )  های  ضریب  و  8با   )

اعی شامل مقوالت محوری ، عامل اجتم80( درمجموع یا ضریب اهمیت  5با ضریب اهمیت  )  ها آکادمی

با ضریب  )  (، خانواده 9با ضریب اهمیت  )  (، جامعه 6با ضریب اهمیت  )  یافتگی اجتماعی کشورهاتوسعه 

( درمجموع با ضریب 11با ضریب اهمیت  )  ( و توسعۀ فرهنگی 9(، نگرش )با ضریب اهمیت  3اهمیت  

بین38اهمیت   ارتباطات  محوری  مقوالت  شامل  مدیریتی  عوامل  اهمیت    سازمانی ،  ضریب  (،  5)با 

(، مدیریت  50با ضریب اهمیت  )  المللی(، روابط بین14با ضریب اهمیت  )  سازیگذاری و تصمیمسیاست

و    104  ( درمجموع با ضریب اهمیت9با ضریب اهمیت  )  ریزی( و برنامه25با ضریب اهمیت  )  رویداد

با  )  (، آموزش5ریب اهمیت  با ض)  منابع انسانی شامل مقوالت محوری توانمندسازی  عاملدرنهایت  

کشف    42( درمجموع با ضریب اهمیت  21با ضریب اهمیت  )  ( و جذب افراد توانمند16ضریب اهمیت  
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دارای بیشترین ضریب اهمیت و   104عوامل مدیریتی با ضریب اهمیت    و احصاء شد. در این میان،

نی )اهمیت( قرار داشتند. در رتبۀ بعدی از نظر ضرایب فراوا  80عامل تخصصی و فنی با ضریب اهمیت  

ترتیب با ضرایب فراوانی و ماهیت رشته و عامل رسانه به   7همچنین دولت و حاکمیت با ضریب اهمیت  

 کمترین ضریب اهمیت را داشتند. 13و  12
 

المللی تنیس روی میز شده در زمینة عوامل مؤثر بر توسعة بینمقوالت اصلی و محوری احصاء -2جدول  

 ایران 
Table 2- The Main and Pivotal Categories of Factors Affecting the International 

Development of Table Tennis in Iran 

 مقولة اصلی 
The Main 

Category 

 مقولة فرعی 
Subcategory 

تعداد کدهای  

 شده احصاء
Number 

of Codes 

Counted 

ضریب اهمیت 

مقوالت 

 محوری 
Coefficient 

of 

ortance Imp

of Central 

Categories 

ضریب اهمیت 

 مقولة اصلی 
The 

Coefficient 

of 

Importance 

of the Main 

Category 

 نهاد های آموزشی 
Educational 

Institutions 

  هادانشگاه

(Universities ) 
2 4 

17 
  آموزش و پرورش 

(Education ) 
4 13 

ماهیت رشتۀ تنیس روی  

 میز
The Nature of 

Table tennis 

- 5 12 12 

 توسعۀ ورزش همگانی 
Development of 

Public Sports 
- 7 23 23 

  Agentعامل رسانه )

Media) 

 

- 8 13 13 

 عوامل انگیزشی 
Motivational 

Factors) ) 
 10 26 26 

 3 3 14 ( Trainingپرورش ) استعدادیابی 
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(Talent 

Identification ) 

 2 3 ( Care ) نگهداری 

 جذب استعدادها 
Attract Talents 

5 8 

 دولت و حاکمیت 

(Government and 

Sovereignty ) 

 عامل حمایتی 

(Supporting Factor ) 
4 4 

 توسعۀ سیاسی  7
(Political 

)Development 

3 3 

 عامل اقتصادی 

(Economic Factor ) 

یافتگی اقتصادی  توسعه

 کشورها 
Economic 

Development of 

sCountrie 

5 8 

48 

 بخش خصوصی 

Private Sector 
4 10 

 Budget 3 4 ))  بودجه 

  حامیان مالی

 اسپانسرشیب( )

(Sponsors  ) 
6 10 

 گذاری سرمایه

( Investment) 
6 16 

 ها توسعۀ زیرساخت

(Infrastructure 

Development ) 

 

 های تجهیزاتی زیرساخت
Equipment 

Infrastructure 

6 13 

28 

 زیرساخت اقتصادی

Economic 

Infrastructure 

 

4 5 

 3 2 ( Facilities)  اماکن 

افزاری و  های نرمزیرساخت

 افزاری سخت
Software and 

Hardware 

Infrastructure 

5 8 

 عامل تخصصی و فنی 
 3 4 ( Woman)  بانوان

80 
 12 6 نیروهای متخصص 

https://abadis.ir/entofa/c/care/
https://abadis.ir/entofa/b/budget/
https://abadis.ir/entofa/w/woman/
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(Specialized and 

Technical Factor) 

 

Specialist Forces 

 علم تمرین 

(Exercise Science) 
7 10 

 توسعۀ کمی 

Quantity 

Development 

7 27 

 توسعۀ علمی 
Scientific 

Development 

10 14 

 های ملی تیم 

National Teams 
6 8 

  هاآکادمی

(Academies) 
5 5 

 عامل اجتماعی 

(Social Factor( 

یافتگی اجتماعی  توسعه

 کشورها 
Social 

Development of 

Countries 

5 6 

38 
 6 9 ( Social)  جامعه

 3 3 (Family)  خانواده

 3 9 (Attitude) نگرش 

 توسعۀ فرهنگی 

(Cultural 

Development ) 
5 11 

 عامل مدیریتی 

(Management 

actorF) 
 

 ارتباطات سازمانی 
Corporate 

Communications 

4 5 

69 

گذاری و  سیاست

 سازیتصمیم 
Policy Making and 

Decision Making 

10 14 

 المللی روابط بین
International 

Relations 

18 50 

 مدیریت رویدادها و اردوها 
Manage Events and 

Camps 

4 7 34 

https://abadis.ir/entofa/f/family/
https://abadis.ir/entofa/a/attitude/
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رویدادهای ملی و  

 المللی بین
National and 

International 

tsEven 

3 18 

 6 9 (Planning)  ریزیبرنامه

 عامل منابع انسانی 

(Human Resources 

Factor) 

 توانمندسازی 
Empowerment 

4 5 

42 
 6 16 (Education) آموزش

 جذب افراد توانمند 
Attract Capable 

People 

11 21 

 37 226 307 454 ( Total) مجموع 
 

 
 المللی تنیس روی میز ایران ماتریس ضریب فراوانی و اهمیت شنون در زمینة عوامل مؤثر بر توسعة بین -1شکل 

hanon Regarding the CMatrix of Frequency Coefficient and Importance of  -Figure 1

Factors Affecting the International Development of Table Tennis in Iran 
 

شده  فرایند کدگذاری و احصای کدهای اولیه،  های انجامپس از تحلیل محتوای متون و مصاحبه 

المللی تنیس روی میز ایران انجام شد که این  اصلی مدل عوامل مؤثر بر توسعۀ بینمقوالت محوری و  

 صورت شکل شمارۀ دو است. بود  و به 18کیودا نسخۀ افزار مکسفرایند برگرفته از محیط نرم

https://abadis.ir/entofa/e/education/
https://abadis.ir/entofa/t/total/
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 المللی تنیس روی میز ایراننمودار درختی عوامل مؤثر بر توسعة بین -2شکل 

Figure 2- Tree Diagram of Factors Affecting the International Development of 

Table Tennis in Iran 
 

المللی تنیس روی میز  شکل شمارۀ دو مدل برگرفته از کشف و احصای عوامل مؤثر بر توسعۀ بین

صورت طورکه در این شکل پیداست، توسعۀ ورزش همگانی بهافزار است. همانایران در محیط نرم

یابی از آن، مقولۀ استعداد  المللی تنیس روی میز ایران تأثیرگذار است. پسمعناداری بر توسعۀ بین

ایران منجر میعنوان عامل مهم به توسعۀ بین به شود. عامل منابع انسانی و  المللی تنیس روی میز 

ماهیت رشتۀ تنیس روی میز نیز از اهمیت بیشتری برخوردارند. در ادامه با استفاده از الگوی اشتراوس  
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گر ای و مداخلهرایط زمینهالمللی در قالب شرایط علّی، ش( به تهیۀ الگوی توسعۀ بین1996)  و کوربین

 شده بر ما مسجل شود.اقدام شد که اهمیت و جایگاه هرکدام از مقوالت احصاء
 

 
 المللی تنیس روی میز ایران مدل نهایی عوامل مؤثر بر توسعة بین -3شکل 

The Final Model of Factors Affecting the International Development of  -Figure 3

is in IranTable Tenn 
 

زیرساخت  توسعۀ  اجتماعی،  اقتصادی،  عوامل  سه  شمارۀ  شکل  تخصصی  در  و  فنی  عوامل  و  ها 

عنوان شرایط علّی، نهادهای آموزشی، عامل مدیریتی، دولت و حاکمیت و توسعۀ ورزش همگانی به

ای/بستر مؤثر و درنهایت عوامل رسانه، ماهیت رشته تنیس روی میز و عامل عنوان شرایط زمینه به

المللی تنیس روی میز معرفی شدند. با نظر گر مؤثر بر توسعۀ بینعنوان عوامل مداخلهی بهانگیزش

المللی تنیس روی  عنوان مدل عوامل مؤثر بر توسعۀ بینگروه کانونی مدل باال )شکل شمارۀ سه( به

عوامل  ها و درنظرگرفتن  میز ایران ارائه شد. شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه با توسعۀ زیرساخت 

های دولت و حاکمیت و  فنی و تخصصی با چاشنی توسعۀ ورزش همگانی و استعدادیابی و با حمایت

شوند.  المللی تنیس روی میز منجر میبا مدیریت اثربخش به کمک نهادهای آموزشی به توسعۀ بین 

عنوان  در این میان، نقش رسانه و عوامل انگیزشی و همچنین ذات و ماهیت رشتۀ تنیس روی میز به

المللی تنیس روی میز ایران تأثیرگذار هستند. ازآنجاکه هدف  گر، بر توسعۀ بینعوامل و شرایط مداخله
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بین توسعۀ  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  تنیسپژوهش حاضر  در روی    المللی  پژوهشگر  بود،  ایران  میز 

یس روی میز ایران خواهد پژوهشی مجزا به ارائۀ راهبردها و پیامدهای مؤثر بر توسعۀ بین المللی تن

 پرداخت.
 

 گیریبحث و نتیجه 

مقولۀ اصلی شامل نهادهای    13و تحلیل کیفی پژوهش حاکی از آن بود که  نتایج حاصل از تجزیه  

انگیزشی،   عوامل  رسانه،  عامل  همگانی،  ورزش  توسعۀ  میز،  روی  تنیس  رشتۀ  ماهیت  آموزشی، 

عامل   حاکمیت،  و  دولت  زیرساخت استعدادیابی،  توسعۀ  عامل  اقتصادی،  فنی،  و  تخصصی  عامل  ها، 

المللی تنیس روی عنوان عوامل مؤثر بر توسعۀ بین اجتماعی، عوامل مدیریتی و عامل منابع انسانی، به

میز ایران وجود دارند. در این میان، مقولۀ اصلی عوامل مدیریتی و مقولۀ اصلی عامل تخصصی و فنی،  

اهم بیشترین ضریب  برایندارای  بودند؛  فراوانی  بر توسعۀ بینیت و  عوامل مؤثر  المللی  اساس، مدل 

 تنیس روی میز طراحی شد. 

المللی تنیس روی میز کشور نیز از آن مستثنا طورکه بیان شد، توسعۀ ورزش که توسعۀ بینهمان

د که خبرگان  نیست، از ابعاد مختلفی برخوردار است؛ بنابراین عوامل متعددی بر توسعۀ آن تأثیرگذارن

ها بیانگر این بود  اند. تحلیل دادهو آگاهان امر ورزش و تنیس روی میز نیز بر این گفته صحه گذاشته 

المللی ورزش تنیس روی میز ایران تأثیر بگذارند. یکی از توانند بر توسعۀ بینکه عوامل متعددی می

های زیاء االسالم ،  ا نتایج پژوهشدهد. این یافته باین عوامل را نهادهای آموزشی کشور تشکیل می

( در پژوهش خود  2017( همسوست. خان )2009( و دی بوسچر و همکاران )2014و و خان )1خان

عنوان یک نهاد اجتماعی نقش بسزایی در توسعۀ ورزش دارند و اظهار کرد که نهادهای آموزشی ، به

می جامعه  سطح  در  ورزش  ارتقای  گوموجب  دانشگاه  چراکه  ورزشی  شوند؛  نیازهای  تأمین  با  مال 

،  2014زیاء االسالم، خان و خان  ) دانشجویان، مسیر پیشرفت ورزشکاران نخبه دانشگاه را فراهم کرد  

های ورزشی مستلزم ( ذکر کردند که کسب موفقیت2009(. همچنین دی بوسچر و همکاران )30

شوند )دی  ها منجر میقیتکسب دانش و اطالعات علمی دربارۀ عوامل مؤثری است که به این موف

 
1. Khan 
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  ها ورزش در دانشگاه  ۀتوسعتوان بیان کرد که در صورت  (. درواقع می113،  2009بوسچر و همکاران،  

 ۀ توسعتوان بخشی از بسترهای  ها( می)مقولۀ محوری دانشگاه امکانات ورزشی دانشگاهیو نیز ارتقای  

تنیسبین چراکه  کرد؛  فراهم  نیز  را  میز  روی  تنیس  رشته  المللی  از  یکی  میز  در  روی  فعال  های 

و  ورزش  است  دانشگاهی  دانشگاه  ۀتوسعهای  میورزش  موجب  ها  در    ۀتوسعتواند  میز  روی  تنیس 

تواند نقش  عنوان دیگر نهاد متولی آموزش در کشور میوپرورش بهدانشگاه نیز شود. همچنین آموزش 

فراغت  اوقاتهای  ، بهبود کیفیت برنامهمدارس  فضاهای ورزشی  ایفا کند و با ارتقایمهمی در این زمینه  

تواند نقشی مؤثر  مدارس میورزشی در    ۀریزی توسعبرنامهو نیز    شهروندان در فضاهای ورزشی مدارس

 های مختلف ازجمله تنیس روی میز داشته باشد. ویژه در راستای توسعۀ ورزش تربیتی در رشته به

تواند در بر نهادهای آموزشی، ماهیت رشتۀ تنیس روی میز نیز عامل دیگری است که میعالوه

های عمومی و فراگیر این رشته نقش پررنگی داشته باشد؛ چراکه تنیس روی میز یکی از رشته توسعۀ  

ن  ها نیز شرایط انجام آن برای عموم وجود دارد. همچنی شود که در مدارس و حتی پارکمحسوب می

گرایش ذاتی جامعه  آن سبب شده است که    بخش بودنو لذت  یتجذاب و نیز    طبیعت و ماهیت رشته

طورکلی رشتۀ ورزشی محبوبی باشد. هرچند از این لحاظ، تنیس  زیاد باشد و به  به تنیس روی میز

  بودن تنیس روی میزهرحال این جنبۀ همگانیگیرد، بهصورت تفریحی انجام میروی میز بیشتر به

روی رشته تا سطح قهرمانی شود. در ادامه مشخص شد که عامل  ساز توسعۀ آن و دنبالهتواند زمینهمی

المللی تنیس روی میز مؤثر باشد؛ چراکه با  تواند بر توسعۀ بینتوسعۀ ورزش همگانی در کشور نیز می

شوند و زمینۀ یخود بیشتر افراد جامعه با آن ورزش آشنا مرشتۀ ورزشی، خودبه شدن یک  همگانی

شود. از طرفی، بر کسی پوشیده نیست که ورزش تر میریزی منسجم برای آن فراهمپیگیری و برنامه

و حرفه زیربنای ورزش قهرمانی  را تشکیل میهمگانی  آماتور و  ای  از دل همین ورزشکاران  دهد و 

ورش داد تا به باالترین  توان استعدادهای نهفتۀ این رشته را شناسایی کرد و پرتفریحی است که می

( در پژوهش خود اشاره  2008)  1المللی دست یابند. در همین راستا، بایرنر سکوهای افتخار ملی و بین

هایی مفرح بودند  های تفریحی همچون راگبی، چوگان و هاکی در ابتدا ورزش کرده است که ورزش 

 
1. Bairner 
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آور  های مدالالمللی در زمرۀ ورزشینهای داخلی و بکه جنبۀ همگانی داشتند، اما با پذیرش در عرصه

 قهرمانی قرار گرفتند. 

در کنار عوامل یادشده، عامل رسانه نیز از نقش چشمگیری برخوردار است. یافتۀ پژوهش حاضر  

( همسوست. مرادی و همکاران  2019( و ما و همکاران )2012های مرادی و همکاران )با نتیجۀ پژوهش

های رسانه  های ورزشی با جراید و رسانه، تشکیل کمیته ران سازمان( دریافتند که تعامل مدی2012)

منظور نظر با کارشناسان حوزۀ رسانه برای ارائۀ راهکارهای الزم به  های ورزشی و تبادلدر فدراسیون 

بر مشکالت منجر خواهد شد   غلبه  به  قهرمانی  و همکاران،  )توسعۀ ورزش  (.  5356،  2012مردای 

عنوان های مجازی را به( در پژوهش خود صفحات اجتماعی و رسانه2019)  همچنین ما و همکاران

  ابزاری برای محبوبیت اجتماعی رشتۀ تنیس روی میز و ورزشکاران تنیس روی میز معرفی کردند.

اجتماعی  آن  برای محبوبیت  را شاخصی  رتبه بندی وی در دنیا  ها عملکرد ورزشکار در رویدادها و 

(. در این راستا باید عنوان کرد  235،  2019وی معرفی کردند )ما و همکاران،  ورزشکار و رشته تنیس ر

ها هستند  توان گفت این رسانهاند و میهای زندگی مردم نفوذ کردهها در تمامی جنبهکه امروزه رسانه 

ی  هارویداد  ۀ پخش زنده و غیرزندرود که با  دهند؛ بنابراین انتظار میکه اذهان عمومی را شکل می

تنیس    های تخصصیآموزش،  اینترنتی  ۀپخش زند ،  اینمود و تبلیغات رسانهرزشی تنیس روی میز،  و

ۀ تنیس  انعکاس اخبار رشت،  های راکتی در سیماهای تخصصی ورزشبرنامه،  از طریق رسانه  روی میز

ا بتوان زمینۀ مناسبی ر  با رسانه و جراید  مناسب مسئوالن تنیس کشور  تعامل و    در سیما  روی میز

 المللی تنیس روی میز فراهم آورد.  این رشتۀ ورزشی و درپی آن، توسعۀ بینبرای توسعۀ  

المللی تنیس روی میز با عنوان عوامل انگیزشی شناسایی شد. بر  عامل مؤثر دیگر بر توسعۀ بین

به جامعه  برای  زیادی  جذابیت  ورزش  صنعت  امروزه  که  نیست  پوشیده  و کسی  ورزشکاران  ویژه 

زمان محبوبیت، معروفیت و ثروت زیادی برای ورزشکاران به  تواند همهایشان دارد؛ چراکه میخانواده

های بسیاری ای و قهرمانی انگیزهارمغان آورد. درواقع، برای گرایش افراد به ورزش در سطوح حرفه 

تواند  میز میها برای توسعۀ تنیس روی  های استفادۀ بهینه از این انگیزهوجود دارد که یکی از الزمه

، المللیشدن بازیکنان در سطح بینمطرحباشد. همچنین    های جهانیبودن مدیران و فدراسیون فعال
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های مناسبی را برای جذب  تواند انگیزهمی  جوایز و تشویق نفرات مستعدو نیز    هامالی خانواده  ۀانگیز

 نوآموزان و ورزشکاران به رشتۀ تنیس روی میز ایجاد کند. 

توان به عامل استعدادیابی اشاره کرد.  المللی تنیس روی میز میعوامل مؤثر بر توسعۀ بیناز دیگر  

 ۀ زمین   در   ها ( همسوست. آن2008این یافتۀ پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش تندنویس و قاسمی )

که استعدادیابی نوآموزان به روش علمی و   ندقهرمانی ژیمناستیک به این نتیجه رسید  ورزش  ۀتوسع

از    یتخصص پیشرفت بمهمیکی  . امروزه  کشور است  ژیمناستیک  قهرمانی ورزش  عد ترین عوامل در 

توان به سکوهای  های منسجم، سامانمند و علمی استعدادیابی نمیاند که بدون برنامهکشورها دریافته

های  موفقیتهای ورزشی به  یافت و چنانچه کشوری بخواهد در رشته المللی در ورزش دست  افتخار بین

های استعدادیابی علمی و دقیقی  المللی دست یابد، الزم است از ورزش پایه شروع کند و برنامهبین

( اظهار کردند که پرداختن به موضوع  2019)، واتی و اسکورر  1طورکه باکرتدوین و اجرا کند. همان

دادیابی نیاز دارد. در مرحله استعدادیابی در ورزش به پرداختن به روشی پیچیده در تمامی ابعاد استع

توجه به عامل  اول، ضرورت دارد که استعدادیابی و کشف استعدادها براساس معیارهای علمی همچون  

افراد مشتاق و خالق،  های سنی مختلفاستعدادیابی در رده،  وراثت استعدادها در  ،  جذب  به  توجه 

صورت پذیرد تا بتوان از هدررفتن   ایهجذب و انتخاب نفرات برتر در سنین پ و    مدارس و مهدهای کودک

اردوهای های مناسب همچون  وقت و منابع جلوگیری کرد. سپس با پرورش این افراد و تدوین برنامه

پارامترهای فیزیکی و  متفاوت و توجه به    سنین  رایطراحی تمرینات مناسب ب،  مخصوص استعدادیابی

و درنهایت، فدراسیون تنیس روی میز و   خوبی طی شود، مراحل پرورش آنان بهجسمانی بازیکنان

کنند.  حفظ و نگهداری های تنیس روی میز کشور نهایت تالش خود را کنند تا افراد مستعد را هیئت

ویژه اهمیت  از  نهایی  است؛ چراکه کوچک مرحلۀ  برخوردار  تواند موجب  ای میانگاریترین سهلای 

به  شود؛  قبل  مراحل  نمونه،  هدررفتن  مختلفاافر  رهاشدنعنوان  دالیل  به  مستعد   همچون   د 

ناپذیری به تنیس روی میز کشور وارد  تواند لطمات جبران حمایت مالی و غیره میدیدگی، نبود  آسیب 

توسعۀ سیاسی می از دو طریق عامل حمایتی و  بر  کند. دولت و حاکمیت  المللی بین  ۀتوسعتوانند 

پوش بر کسی  ایران مؤثر واقع شوند.  نیست که در صورت  تنیس روی میز  نکردن دولت  حمایت یده 
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ویژه در کشور های ورزشی ازجمله تنیس روی میز امیدوار بود. این موضوع بهتوان به آیندۀ رشته نمی

ما بیشتر اهمیت دارد؛ زیرا اول اینکه ورزش در کشور ما تقریباً دولتی است و توسط دولت مدیریت  

های  های کشور توانایی درآمدزایی ندارند و کامالً به حمایتشود؛ دوم اینکه بسیاری از فدراسیون می

تواند به  ورزش قهرمانی می  ۀاند که افزایش بودجبسیاری از کشورها نشان دادهاند.  مالی دولت وابسته

  در   ورزش  توسعۀ  فرایند  (9200)  1سوتریادو   .شودمنجر  های المپیک  ها در بازیافزایش کسب مدال

  کلیدی  ورزش  توسعۀ  فرایند  در  را  دیگر  نفعانو ذی  دولت   هایسیاست  کرد. وی نقش   مطالعه  را  استرالیا

از تنیس روی میز با راهکارهایی همچون   (؛ 842،  2009سوتریادو،  )دانست   بنابراین حمایت دولت 

از تنیس    حمایت نهادهای دولتی ،  بدون عوارض گمرکی  تنیس روی میز  واردات تجهیزات و امکانات

تواند در این راستا مفید  صورت اصولی و علمی می، بهو نظارت دولت بر ورزشو فدراسیون    روی میز

 واقع شود.

داد. این یافته  المللی تنیس روی میز را منابع مادی تشکیل  بین  ۀتوسعیکی دیگر از عوامل مؤثر بر  

سوست. صابری  ( هم2009( و دی بوسچر و همکاران )2018های صابری و همکاران )با نتیجۀ پژوهش

ورزش در مناطق آزاد   ۀتوسع( دریافتند که عوامل اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر  2018و همکاران )

( 2009(. دی بوسچر و همکاران )49،  2018دهد )صابری و همکاران،  تجاری در ایران را تشکیل می

منابع مالی، زمینۀ موفقیت   دریافتند که متولیان ورزش باید با استفادۀ بهینه از منابع سازمان ازجمله

پوشیده نیست که  113،  2009و توسعۀ ورزش را فراهم کنند )دی بوسچر و همکاران،   (. بر کسی 

توان به اجرای ای نیازمند منابع مالی است و در صورت نبود منابع مالی کافی نمیامروزه هر برنامه

کشوری نابسامان باشد، احتماالً بیش از    ها امیدوار بود. حال چنانچه وضعیت اقتصادیبهینۀ آن برنامه

گیرد؛  های نهایی نیازهای جامعه قرار میای، حوزۀ ورزش آسیب خواهد دید؛ چراکه در اولویتهر حوزه 

المللی تنیس روی میز کشور، عامل اقتصادی کشور نیز  بین   ۀتوسعمنظور  بنابراین ضرورت دارد که به

در کشور   اقتصادی  رونق  با  یابد.  رونقمیتوسعه  به  افزایش  یافتن کسبتوان  بخش خصوصی،  وکار 

سرمایه جذب  نیز  و  مالی  حامیان  انگیزشی  و  مالی  ارتقای  شرکت بودجه،  سازمانگذاری  و  های  ها 

یافته ازنظر اقتصادی و ورزشی قابل  برده در کشورهای توسعهخصوصی امیدوار بود که تمامی موارد نام

 
1. Sotiriadou 
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تدارکات و  توان به  که تنها در سایۀ وضعیت اقتصادی مناسب می  توان اذعان کرد مشاهده است. می

تنیس روی   مسابقات ۀبزرگ به عرص  حامیان مالیورود ی )اسپانسر(، جذب حامی مال، پشتیبانی قوی

این   از ورزشکاران نخبه  حامیان مالی حمایت  حامیان مالی،  شدن  دیدهبرای  بهتر  وضعیت  ایجاد  میز،  

های  گذاریسرمایه،  های پایهگذاری درست از ردهسرمایه،  نمعلوال  ۀگذاری در ردسرمایه رشتۀ ورزشی،  

مقولسرمایه،  مالی   ۀویژ در  استعداد  ۀگذاری  توسعسرمایه،  پرورش  در  قهرمانی   ۀگذاری  و    بعد 

 تنیس روی میز کشور امیدوار بود. گذاری در بخش آموزشیسرمایه

شده، عامل تخصصی و فنی بود که خود از مقوالت محوری بانوان، نیروهای  ییدیگر عامل شناسا 

شده است. این  های ملی و آکادمی تشکیل  علمی، تیم  ۀتوسعکمّی،    ۀتوسعمتخصص، علم تمرین،  

( و تندنویس و  2009(، دی بوسچر و همکاران )2018های صابری و همکاران )یافته با نتیجۀ پژوهش

از عوامل  2018ت. صابری و همکاران )( همسوس2008قاسمی ) ( دریافتند که عوامل فناوری یکی 

،  2018دهند )صابری و همکاران، ورزش در مناطق آزاد تجاری در ایران را تشکیل می ۀتوسعمؤثر بر 

( دریافتند که متولیان ورزش باید با استفادۀ بهینه از منابع سازمان  2009(. دی بوسچر و همکاران )49

ورزش را فراهم کنند )دی بوسچر و    ۀتوسع افزاری و تجهیزات، زمینۀ موفقیت و  ابع سخت ازجمله من

و  113،  2009همکاران،   تندنویس  همچنین   .)( در1386قاسمی  قهرمانی   ورزش  ۀتوسعۀ  زمین  ( 

افزایش تأسیسات و سالن  ندژیمناستیک به این نتیجه رسید تجهیز   مختص ژیمناستیک و  یها که 

قهرمانی    عد ترین عوامل در پیشرفت بمهم  یکی از  آموزشیمکانات تخصصی و کمکها به اکامل سالن

 ۀبانوان، پخش زند  تنیس روی میزبهادادن به  . مقولۀ محوری بانوان، به  کشور است  ژیمناستیک  ورزش

شده از  های تحلیلبا توجه به داده   درآمدزایی در بخش بانوان  شیافزا   و  ونیزیمسابقات بانوان در تلو

المللی  های بیندرصدی بانوان در کسب مدال  50نظرهای خبرگان اشاره دارد و با توجه به نقش تقریباً  

ویژه توجه  نیز  از کشور  بخش  این  به  که  است  ورزشی، ضروری  پیشرفته  شود. برای کشورهای  ای 

نیروهای میز  روی  تنیس  توسعۀ  برای  است  این حوزه همچون    همچنین الزم  در   داوران متخصص 

و غیره نیز در    بدنساز  ست،یولوژیزیشناس، فدهنده، رواننیتمر  ،المللیکارآمد بین  ی مرب  ،المللیبین

از تخصص ارتقای مهارتدسترس قرار گیرند تا بتوان با استفاده  های فنی و روانی  های آنان زمینۀ 

المللی آماده کرد.  های بینی شرکت قدرتمندانه در رقابتورزشکاران کشور را فراهم کرد و آنان را برا
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 ی طراح  ،ی ورزشکارانسواد حرکتارتقای    کنان،یسطح باز  تیفیک  یارتقا همچنین باید توجه داشت که  

برا  ناتیتمر رشتجذاب  ه،یپا  نیسن  یمناسب  طر  زیم  یرو  سیتن  ۀکردن  مناسب،   ناتیتمر  قیاز 

  ویژه و علمی  توجه  ن رشته وای  ۀتمامی ابعاد توسع و توجه به  یکیهای تکنمهارت  رصرف بنکردن  تمرکز

، همگی ناشی از وجود نیروهای متخصص و زبده  هیپا  نیدر سن  کنانیباز  یجسمان  ی به شاخص آمادگ

( در پژوهشی به  104،  2018)  1پروزوا  ها توجه ویژه داشت.های مختلف است که باید به آندر رشته 

ها اظهار کردند  های مختلف اشاره کردند. آنش منابع انسانی در توسعه و پیشرفت در عرصهاهمیت نق

تأثیر بسزایی دارد. بر توسعه  انسانی  در   که نقش فناوری اطالعات، جذب، آموزش و فرهنگ منابع 

به توسعۀ کمّی  به  است که  راستا، الزم  باشگاههمین  توسعۀ  تعداهای حرفه ویژه  افزایش  نیز  و  د  ای 

ازاینورزشکاران سازمان نیز توجه شود؛  این رشته  راهکارهایی همچون یافته  با  رو ضرورت دارد که 

تجه  ۀنیهزکاهش   و  ورفتهای  هزینه  کاهش  ه،یاول  زاتیامکانات  عضو  ۀنیهز  وآمد   د ی تول  ت،یحق 

ساخت توپ،    دستیابی به فناوریدر کشور،    متیق  کمترینبا    زاتیتجه  عیتوز  و   باکیفیت  زاتیتجه

های تعداد باشگاهافزایش    و  هیهای پاها در ردهکنندهتعداد شرکت  شی افزا  ،در کشور  زیراکت و م  یۀرو

 بسترهای الزم برای توسعۀ کمّی تنیس روی میز در کشور نیز فراهم شود. گ،یکننده در لشرکت

بر  یافته مؤثر  عوامل  از  یکی دیگر  اجتماعی  عامل  داد که  نشان  پژوهش  بینهای  المللی توسعۀ 

(، دی بوسچر و  2018های صابری و همکاران )این یافته با نتایج پژوهشتنیس روی میز کشور است. 

( در پژوهش خود  2017( همسوست. موریزین )2003و آمارا ، التقی )  2( و هنری2009همکاران )

ی معیارهایی را برای شود و توسعۀ اجتماع یماظهار کرد که عامل اجتماعی محور اصلی توسعه تلقی  

، 2017موریزین،  )  ی توسعه را کشف کنند و به کارایی منجر شوندها شاخصآورد تا  یممدیران فراهم  

( دریافتند که عوامل اجتماعی یکی از عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش در  2018و همکاران )  (. صابری11

هنری و همکاران  (.  49،  2018ن،  دهند )صابری و همکارامناطق آزاد تجاری در ایران را تشکیل می

به2003) فرهنگ  نقش  که  رسیدند  نتیجه  این  به  نیز  اساسی(  از  یکی  و  عنوان  ترین یمحوترین 

رویدادهای بین المللی بسیار پررنگ است )هنری و همکاران، توسعۀ  ی اجتماعی در برگزاری و  هاعامل

 
1. Pereverzieva 

2. Henry 
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تواند در مفاهیمی  یافتگی اجتماعی در کشوری وجود دارد که می. در درجۀ اول، توسعه(295، 2003

اعتقاد جامعه به  ،  ورزشبارۀ توسعۀ  بندی تفکر صحیح درجمع،  دموکراسی در مدیریت ورزشهمچون  

ه نمود عادت به ورزش روزانو    های مختلفهمبستگی بین قومیت و ملیت،  شاخص سالمتی ورزش

کند.  مقولهتوسعۀ  با    پیدا  برخی  به  جامعه  افراد  نگرش  ارتقای  و  و  فرهنگی  موفقیت  همچون  ها 

می  که  است  به  خوشبختی  دیدگاهتوان  به  افزایش  باالتردستبرای  جایگاه  ارتقای    آوردن  نگرش  و 

گسترش فرهنگ ورزش در  ، اهمیت ورزش مداوم در فرهنگ مردم جامعه، این و تفکر توسعهمسئوال

یافت؛   دست  ارزش قلمدادکردن ورزش در جامعهو  های پهلوانی و جوانمردیت گسترش خصل، جامعه

تنیس  توسعۀ  طور ویژه  ورزش در کشور و بهتوسعۀ  باید بخشی دیگر از بسترهای الزم برای  بنابراین می

 روی میز را فراهم کرد. 

عوامل شناسایی نیز بهدر کنار تمامی  از عوشده، عوامل مدیریتی  بر  عنوان یکی دیگر  مؤثر  امل 

های صابری و همکاران المللی تنیس روی میز شناسایی شد. این یافته با نتیجه پژوهشتوسعۀ بین

( دریافتند که ساختار  2018( همسوست. صابری و همکاران )2008( و تندنویس و قاسمی )2018)

دهد )صابری  یل میسازمانی یکی از عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش در مناطق آزاد تجاری در ایران را تشک 

قهرمانی ژیمناستیک   ورزشتوسعۀ    ۀزمین  درنیز  (  2008قاسمی )(. تندنویس و  49،  2018و همکاران،  

استعدادیابی نوآموزان به روش علمی و   و  مربیان  که کنترل و نظارت بر فعالیت  ندبه این نتیجه رسید

. در این راستا کشور است  ژیمناستیک  قهرمانی ورزش عدترین عوامل در پیشرفت بمهمجزء    تخصصی

های ورزشی و همچنین اجرای باید بیان کرد که امروزه داشتن مدیران شایسته و بااستعداد در سازمان

سازمان در  مدیریتی  عوامل  سازمانبهینۀ  موفقیت  رمز  میها،  قلمداد  موفق  و  پیشرو  شود.  های 

مدیریت صبدون بدون  نمیشک، در عصر حاضر  اهداف سازمانی حیح سازمانی  به  به دستیابی  توان 

طور خاص نیز از این قاعده مستثنا نیستند و الزم  طور عام و تنیس روی میز بهامیدوار بود. ورزش به

ویژه فدراسیون های مرتبط با تنیس روی میز بهاست برای دستیابی به اهداف سازمانی در سازمان

ارتباطات بینیریتی شامل برنامهتنیس روی میز کشور، عوامل مد  گذاری و  سازمانی، سیاستریزی، 

المللی به نحو نیکو به مرحلۀ المللی، مدیریت رویدادها و رویدادهای ملی و بینسازی، روابط بینتصمیم

  ی و حسابرس  یحسابدار  ،در هر بخش  ا یهای روز دنها و تکنیکتاکتیک   کارگیریبهاجرا گذارده شوند. 
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برنامهریزی و چشم برنامه  ه،یپا  یهای سنگذاری در ردهفهد  نه،یبه ریزی در ورزش  انداز بلندمدت، 

های این فدراسیون مدنظر قرار گیرند. همچنین توانند در تدوین برنامهمی  داریپاتوسعۀ    ی ودانشگاه

تواند  نمیهای کشور  تنهایی و مستقل از سایر سازمانباید توجه داشت که فدراسیون تنیس روی میز به

ها  المللی این رشته دست یابد؛ بنابراین ضرورت دارد که این سازمان با سایر سازمانبه هدف توسعۀ بین

های  ناارگ  نیب  یهماهنگ  تعامالت و ارتباطات مثبتی داشته باشد و با  هاشهرداری و    صداوسیماهمچون  

ی، زمینۀ ارتقای این  متول  کیهای مختلف با نظارت  ناارگ  ی هماهنگ  و نیز  ورزشتوسعۀ  مختلف در  

  بهای  حرفه  نگاه رشته ورزشی را فراهم کند. در همین راستا، الزم است مدیران ارشد این فدراسیون از  

توسعۀ گذاری در  سیاستبه    ، یجامع در ورزش مل  استیس  برخوردار باشند و با اشراف به  ورزشتوسعۀ  

تنبین ایجاد   سیالمللی  جد  ده یا  و  افکار  از    دی و  هوشمندانه  استفادۀ  با  همچنین    ج ینتابپردازند. 

و علمی  پژوهش توانمند و   زمینۀ  ز،یم  یرو  سیتنتوسعۀ    ۀحوز  درهای دانشگاهی  افراد  از  استفاده 

جهت در  در  سیستم  ی کپارچگی  ،گذاریسیاست  متخصص  کشورهای    و   ورزشتوسعۀ  ها  با  ارتباط 

براین، رویکرد فدراسیون تنیس روی میز کشور باید  وهرا فراهم کنند. عال  زیم  یرو  سینام در تنصاحب

توسعۀ  مبتنی بین بر  بینکالس  یبرگزار  ،المللیارتباطات  ،  یجهان  ینارهایسم  یبرگزار  ،المللیهای 

در مجامع    تیعضو  ان،یو مرب  کنانیشدن بازونریلژ  ، المللیالملل، داشتن روابط بینروابط بینتوسعۀ  

های مهم  کرسیکسب    ،المللیهای بینکشور در جایگاه  یمعرف   ،المللیبین  ۀتجرب  شیافزا  ،المللیبین

بین  رد جامع  ،المللیمراکز  با  مثبت  هیئت  تیعضو  ،ی جهان  ۀارتباط  و   ایآس  ونیکنفدراس  ۀرئیسدر 

در   یای خارجحرفه  کنانیبازجذب    ،یجهان  ونیو کنفدراس  ایبر مسند آس  استیر  ،یجهان  ونیفدراس

دارای   استفاده از ارتباطات افراد  ز، یم  یرو  س یتن  سبک در  ا کشورهای صاحبکشور، تعامل ب   گیل

باشد تا بتوانند از این طریق و با    المللبین  تنیس در سطح   نخبگان  و معرفی  المللبین  طنفوذ در رواب

المللی خود، به جایگاه واقعی ایران در تنیس روی میز جهان دست یابند. افزون  توسعۀ ارتباطات بین 

برگزاری ،  های مختلف تنیس کشوری ورزشی برای تیمرویدادها و اردوها  ت یریمداین، الزم است با    بر

، حضور  افرادحفظ    برایمسابقات مختلف    ینام، برگزارصاحب  یبا کشورها  ینیمشترک تمر  یاردوها

تورنمنت  از سن  در  پا  ییبرپا  کم وهای مختلف  تقویت  ه یاردوها در سطوح  ، زمینۀ حفظ آمادگی و 

های آینده فراهم آید.  های ملی تنیس روی میز برای شرکت قدرتمند در رقابتهای اعضای تیممهارت



 1400، مهر و آبان 68، شماره 13دوره  ؛مطالعات مدیریت ورزشی                                                             384

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

توانند با کسب امتیاز میزبانی و برگزاری درنهایت، کمیتۀ ملی المپیک و وزارت ورزش کشورمان می

های ایران زمینۀ شناساندن قابلیت  کیو المپ یجهان  ،یی ایمسابقات آس  ،المللیبین  هایتورنمنت بهینۀ  

تبع آن،  به دیگر کشورها را فراهم کنند و بدین طریق جایگاه ورزش ایران در دنیا را ارتقا بخشند و به

 زمینۀ توسعۀ ورزش کشور ازجمله تنیس روی میز را فراهم کنند. 

منابع انسانی تشکیل داد که   المللی تنیس روی میز ایران را عاملبین   ۀتوسعآخرین عامل مؤثر بر  

خود متشکل از چهار مقولۀ محوری جذب نیرو، جذب افراد توانمند، آموزش و توانمندسازی آنان است. 

پژوهش دی بوسچر و همکاران ) نتیجۀ  با  یافته  بود. آن2009این  ها دریافتند که متولیان ( همسو 

یرات مناسب انسانی، زمینۀ موفقیت و توسعۀ ورزش باید با استفادۀ بهینه از منابع سازمان ازجمله تأث

نظران  (. به اعتقاد تمامی مدیران و صاحب113، 2009ورزش را فراهم کنند )دی بوسچر و همکاران، 

دهد و در سایۀ  ترین منابع هر سازمانی را منابع انسانی آن تشکیل میحوزۀ مدیریت سازمانی، مهم

واند به مسیر تعالی خود گام بردارد و دستیابی به اهداف  تها و تخصص آنان است که سازمان میمهارت

های مرتبط با تنیس روی  ها و تشکلسازمانی را فراهم کند؛ بر این اساس، ضرورت دارد که سازمان

های تنیس روی میز،  ویژه فدراسیون تنیس روی میز و ادارات ورزش و جوانان و هیئتمیز در کشور به

اعم از ورزشکاران، مربیان و کارکنان سازمانی   رشته  ن یب نخبگان در ااستخدام و جذازپیش بر  بیش

ی و همچنین جهان  یشدن به استانداردهاکیلژیونرها و نزد  ۀاز تجرب  استفادهگذاری کنند و با  سرمایه

ورزش پایه در این رشته را   ۀتوسعزمینۀ    کان، دکو ۀژیو   انیاستخدام مرب  و  ا یطراز اول دن  انیمرب  جذب

 ۀ با کارشناسان خبر  مشورتهای ملی قدرتمندی تشکیل دهیم. همچنین  فراهم کنند تا بتوانیم تیم

  ۀتوسع  ت، یریکادر مد  ۀ، توسعهای ورزشی مرتبطدر رأس سازمان  ستهیشا  رانیمدانتخاب    ،یورزش

های ارتقای منابع انسانی این رشته تواند بخشی دیگر از برنامهی میگر یکادر مرب  ۀتوسع  ی و کادر داور

را تشکیل دهد. در همین راستا، ضرورت دارد که آموزش و توانمندسازی منابع انسانی موجود نیز  

و سازمان نشود  بهفراموش  و هیئتهای مرتبط  فدراسیون  با  ویژه  تابع  مرب  آموزشهای    ،یگریکادر 

خارج از کشور،   یگریهای مربدورهکشور در  دادن مربیان  مشارکت  ،یداخل  یهای آموزشکالسبرگزاری  

افراد    همۀ  ی های علممهارت  تیتقو  ،یهای آموزشمؤثر بر توسعه، پخش فیلم  بهینۀ کارکنانآموزش  

سطح    یمتخصص، ارتقا  رانیمد  ت یکشورها، ترب  ریبه سا   یو داوران، اعزام مرب  کنان یو باز  ونیفدراس
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و غیره، دستیابی به تعالی سازمانی در حوزۀ منابع انسانی را تسهیل   المللرشته در سطوح بین  انیمرب

کنند. نتیجۀ این امر، وجود و حضور قدرتمند بازیکنان، داوران و مربیان تنیس روی میز کشورمان در 

 المللی است.  های بینعرصه 

ویژه در رشتۀ تنیس ان ورزشی کشور به شده، به مدیرهای پژوهش و مطالب بیانبا توجه به یافته

شود که با مطالعۀ مفاهیم مدنظر دید و نگرش خود را به مفهوم توسعه و ابعاد  روی میز پیشنهاد می

مختلف آن ارتقا دهند و درواقع مهارت ادراکی خود در این حوزه را بهبود بخشند. همچنین پیشنهاد 

های  با ایجاد تعامل بهینه با سازماننیس روی میز،  ویژه در رشتۀ تمدیران ورزشی کشور به  شودمی

ها و ادارات ورزش و جوانان ها و آموزش و پرورش کشور، همکاری با شهرداری مهمی همچون دانشگاه

های مختلف استعدادیابی در کشور، تعامل با  ها و جراید، اجرای طرحکشور، تعامل مناسب با رسانه

های فرهنگی مانند صداوسیما، مساجد و غیره،  کشور و سازمان  های دولتی و اقتصادیسایر سازمان

دوره دورهبرگزاری  به  ملی  داوران  و  مربیان  اعزام  مختلف،  تخصصی  بینهای  تأسیس  های  المللی، 

های سنی متفاوت و  های متعدد در ردههای تنیس روی میز در کشور، برگزاری مستمر رقابتآکادمی

نیکو روابط  ایجاد  با  سازمان  درنهایت  بینبا  ورزشی  و  های  جلسات  در  مداوم  مشارکت  و  المللی 

رقابت مانند  آنان  بینرویدادهای  ورزشی  همایشهای  و  روابط المللی  ارتقای  زمینۀ  علمی،  های 

کرسیبین کسب  آن  متعاقب  و  بینالمللی  مدالهای  کسب  لژیونرشدن  المللی،  و  رنگارنگ  های 

 ای خارجی را فراهم کنند. های کشور در تیمبازان حرفه تنیس

المللی تنیس روی میز ایران،  گانۀ مؤثر بر توسعۀ بیندر این پژوهش، با شناسایی عوامل سیزده

های  المللی تنیس روی میز کشور براساس این عوامل و مؤلفهمدل ارتباطی عوامل مؤثر بر توسعۀ بین

المللی تنیس روی ن عوامل با توسعۀ بینخوبی روابط بین ایتواند بهها تدوین شد که این مدل میآن 

شده، در  های شناساییای از تمامی عوامل و مؤلفهصورت چکیدهمیز ایران را به نمایش بگذارد و به

 اندرکاران تنیس روی میز کشور قرار گیرد.اختیار مدیران و دست
 

 تشکر و قدردانی 

کارشناسان محترم فدراسیون تنیس روی میز دانیم از ریاست، دبیر و  در انتهای این پژوهش الزم می

شان به تیم تحقیق، کمال تشکر و مزید امتنان را داشته باشیم. ایران جهت همکاری و عنایت ویژه



 1400، مهر و آبان 68، شماره 13دوره  ؛مطالعات مدیریت ورزشی                                                             386

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

همچین از کلیه خبرگان تحقیق اعم از اساتید دانشگاهی و ورزشکاران خبره ، تقدیر و تشکر ویژه به  

 عمل می آید.    
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