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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و اولویتبندی شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسیونهای ورزشی
ایران با ارائة مدل بود .نوع پژوهش ،کاربردی و به شیوۀ آمیخته (کیفی-کمی) بود .در مرحلة
کیفی ،جامعة آماری شامل  20نفر از رؤسا و نایبرؤسای فدراسیونهای ورزشی ،داوران ،مربیان،
بازیکنان و اساتید دانشگاه بود .در این پژوهش ،از روش نمونهگیری گلولهبرفی استفاده شد .در
مرحلة کمی ،با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس سمپل پاور  ،جامعة آماری به تعداد  250نفر
برآورد گردید .جمعآوری دادهها ازطریق مصاحبة نیمهساختاریافته و درقالب پرسشنامة
محققساخته بود .از تحلیل عاملی اکتشافی برای تأیید ساختار عاملی استفاده شد .برای تحلیل
دادههای کیفی حاصل از مصاحبه ،از نرمافزار ان.وی.وو .نسخة  10بهره گرفته شد .همچنین ،از
نرمافزار اسمارت پی.ال.اس .نسخة  3/0و از نرمافزار اس.پی.اس.اس .نسخة  23برای تجزیهوتحلیل
دادههای کمی استفاده شد .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که شش عامل و 21
سؤال برای انتخاب شاخصهای رؤسای فدراسیونهای ورزشی اعتبار الزم را دارند .همچنین ،نتایج
آزمون فریدمن نشان داد که شاخص اجتماعی با میانگین  ،6/87بیشترین میانگین را دارد و در
رتبة اول است و همچنین ،شاخص هماهنگی با میانگین  ،5/06کمترین میانگین را دارد و در رتبة
آخر است .در پایان ،عالوهبر ارائة مدل پژوهش و تأیید برازش آن مشخص شد که بیشترین میزان
سازندهبودن متعلق به عامل ارتباطات با بتای استاندارد  0/310بود و کمترین آن نیز به شاخص
شغلی با بتای استاندارد  0/035تعلق داشت.
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مقدمه
یکی از مشکالتی که به عملکرد سازمانها لطمه وارد میکند ،نبود ثبات مدیریتی است .مدیریت
قلب هر سازمان است و ضعف عملکردی مدیریت در سازمان باوجود قوت منابع ،فناوری و نيروی
انسانی ،باعث سوءعملکرد و شکست آن سازمان در نيل به اهدافش میشود .درمقابل ،در بسياری از
سازمانها ،ورود یک مدیر خوب باعث جبران نواقص و تعالی آن سازمان میشود .پرورش و انتخاب
مدیران و رهبران مهمترین دغدغة سازمانهای پيشرو در عصر حاضر است (بردبار و شاکری،
 .)2011انتخاب و استخدام کارکنان و مدیران یکی از فعاليتهای حياتی سازمانهای امروزی است.
در تمام سطوح ،استخدامکنندگان سعی در انتخاب بهترین متقاضيان دارند؛ برای مثال ،در یک
سازمان سهسطحی ،هيئتمدیره در انتخاب بهترین مدیر و جذب بهترین کارکنان تالش میکنند
(کيرس و همکاران .)2007 ،1میتوان گفت امروزه ،ادامة حيات سازمانها درگرو ميزان
توسعهیافتگی مدیران ميانی است .بهعبارتدیگر ،مدیریت توسعه در سازمانها بدون توسعهیافتگی
مدیران ميانی امکانپذیر نيست .مدیران ميانی توانمند و شایسته ،بزرگترین سرمایههای یک
سازمان و محور توسعه و پيشرفت آن بهشمار میروند .بههميندليل ،مسئلة انتخاب و انتصاب این
مدیران درطول عمر سازمانی ،از اهميت خاصی برخوردار است (نادری و غالم حسينی.)1387 ،
ترکيب کار مدیران ميانی به سطح شغل و واحد سازمانی آنان بستگی دارد؛ اما بهطورکلی ،مشتمل
بر فعاليت عملی کمتر و فعاليت فکری بيشتری است؛ بهطوریکه گاهی وظایف مدیران ميانی
کسلکننده بهنظر میرسد (رضائيان .)1388 ،با توجه به این مطالب محمدی ،نجف بيگی ،موسی
خانی و عالم تبریز ( )1395معتقد است که استقرار افراد در جایگاههای مناسب خود ،ارزشيابی و
تثبيت یا جابهجاییهایی که درقالب نظام شایستهساالری بررسی میشوند ،نقش مهمی در ایجاد
انگيزه و اشتياق به کار و تالش در افراد و درنهایت ،بهرهبرداری مناسب از نيروی انسانی دارند
(فوستر ،اسلوتی و روبی .)2006 ،2درپی انتخاب افراد در جایگاههای مناسب ،عملکرد آنها نيز باید
ارزشيابی شود .نتایج پژوهشهای مختلف نشان داده است که هرگاه در رأس سازمانها مدیرانی
شایسته و منتخب براساس ضوابط و شاخصهای علمی قرار گرفته باشند ،موفقيت آن سازمان در
رسيدن به اهدافش تضمين خواهد شد (عبدالملکی ،زرین کالم و مجيدپرست .)1394 ،ازآنجاییکه
پيشرفت در زمينههای مختلف و ازجمله تربيتبدنی باید درنهایت با مدیریت علمی هدایت و رهبری
شود (سجادی ،)1390 ،انتخاب مدیران شایسته و براساس شاخصهای مناسب علمی الزمة این امر
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است .دراینزمينه ،بو و ونگ )2015( 1در پژوهشی به این نتيجه رسيدند که واحد همکاران مرجع
اجتماعی مهمی است و باوجود نبود اطمينان و خطر در خارج از سازمان در بهاشتراکگذاری دانش،
افراد به همکاران و در رأس آن به مدیران خود بهعنوان مرجع دانش مینگرند .در پژوهشی دیگر،
ترد و کالپيس )2014( 2به این نتيجه رسيدند که انتخاب مدیران باید با معماری سازمانی سازگاری
داشته باشد و افراد بعد از استخدام باید طبق وظيفة خود و با توجه به محيط بيرونی سازمان آموزش
ببينند تا بدینترتيب هر مدیری در پست خود و متناسب با سازمان فرصت نوآوری و خالقيت داشته
باشد .کونجيسفلد ،کيم ،جا ،پردو و سيچی )2012( 3در پژوهشی با عنوان «یک مدل توسعهیافته
برای مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی» به این نتيجه رسيدند که  10بعد برای انتصاب شایستة
یک مدیر ورزشی وجود دارند که بهترتيب عبارتاند از :هدف ،تعمير و نگهداری از تأسيسات ،منابع
حقوقی بشر ،رهبری فردی ،مواد غذایی و آشاميدنی ،حکومت باشگاه ،ورزش ،تفریح و سرگرمی،
حسابداری ،بازاریابی و مدیریت راهبردی.
در ایران نيز محمدزاده و کاووسی ( )1395در پژوهشی به شناسایی و تعيين شاخصهای شایستگی
مدیران ميانی در ادارههای ورزش و جوانان استان فارس پرداختند .نتایج مطالعة آنها نشان داد که
تمامی شایستگیهای مدیران ميانی ادارههای کل ورزش و جوانان استان فارس (مهارتهای
ارتباطی ،ویژگیهای شخصيتی ،انگيزه ،ارزشهای اخالقی و مهارتهای رهبری) ،باالتر از حد
متوسط بود و در همة گویهها این مقادیر معنادار بود .همچنين ،نتایج نشان داد که مهارتهای
رهبری و مهارتهای ارتباطی درگرو توسعة آسان و ویژگیهای شخصيتی ،ارزشهای اخالقی و
انگيزه ،در گروه توسعة مشکل قرار داشتند .فریدفتحی ،معرفت و طالیی ( )1394در پژوهشی به
شناسایی و اولویتبندی شاخصهای انتخاب مدیران سازمانهای ورزشی به روش تحليل
سلسلهمراتبی 4پرداختند .نتایج مطالعة آنها نشان داد که تحصيالت متناسب با مدیریت ورزشی ،با
ميانگين وزن  0/277بيشترین اولویت را داشت و پس از آن ،قدرت ارتباطات سياسی با ميانگين
وزن  0/299قرار داشت .توجه به شاخصهای اساسی به انتخاب مدیران سازمانهای ورزشی کمک
خواهد کرد تا این سازمانها بهتر از قبل درجهت اهداف ازپيشتعيينشده حرکت کنند .کاظمیپور،
مهدیپور و اعظم شاهی( )1394در پژوهشی با عنوان «طراحی و تدوین شاخصهای انتخاب
سرمربی تيم ملی فوتبال ایران» به تعيين درجة اهميت این شاخصها پرداختند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد که بين دیدگاه مدیران ،مربيان و بازیکنان درمورد شاخصهای انتخاب سرمربی تيم فوتبال
1. Boh & Wong
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تفاوت وجود دارد و شاخص های انتخاب سرمربی تيم ملی فوتبال از دیدگاه کل نمونة آماری
بهترتيب شامل مهارتهای فنی ،ویژگیهای شخصيتی ،مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ،مهارتهای
مدیریتی ،ویژگیهای فردی ،مهارتهای روانشناختی ،دیدگاههای مربيگری ،سوابق مربيگری و
سوابق ورزشی بهعنوان بازیکن فوتبال بود .همچنين مرادی ( )1392در پژوهشی با عنوان «مدل
مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با استفاده از رویکرد تصميمگيری چندمعياره» به این نتيجه
رسيد که "شناسایی و استخراج عوامل و معيارهای تأثيرگذار در گزینش نيروی انسانی" از جمله
مهمترین اقداماتی ست که باید انجام شود است .سپس ،با کمک تکنيکهای تصميمگيری
چندمعيارۀ گروهی و مراجعه به خبرگان ،این معيارها براساس حوزههای کاری تخصصی در سازمان
وزندهی شدند و براساس ميزان تأثير ،این معيارها در مهارتهای سهگانة مدیر (فنی ،انسانی و
ادراکی) ،رتبهبندی و وزن دهی شدند.
همانگونهکه مالحظه میشود ،بين استانداردها و معيارهای موجود در انتخاب مدیران براساس نظر
نظریهپردازان معروف ازجمله فایول و بررسیهای تجربی انجامشده توسط پژوهشگران فعال در این
حوزه شباهت وجود دارد .همچنين ،براساس ادبيات موجود مدیریت ورزشی چهارچوب نظری و
مفهومی خود را از مدیریت عمومی گرفته است (پویان و جيمز .)2010 ،1این مفاهيم قابليت تعميم
دارند؛ اما الزم است همواره مبانی تخصصی ورزش نيز در این حوزه برای انتخاب مدیران گنجانده
شود؛ زیرا ،ورزش بهعنوان یک صنعت بزرگ و پررونق ،ویژگیهایی دارد که در زمينههای دیگر این
ویژگیها وجود ندارد (اسميت و استوارت .)2010 ،2بیشک ،یکی از مهمترین و مؤثرترین مدیران در
بخش ورزش ،رؤسای فدراسيونهای ورزشی هستند که در عملکرد آنها ،برایند عملکرد وزارت
ورزش و جوانان و آیينة تمامنمایی از دستاوردهای این سازمان است؛ بهطوریکه موفقيتهای
برنامههای راهبردی سازمان ورزشی ،در فدراسيونهای ورزشی نمایان میشود و بههميندليل،
شاخصهای انتخاب مدیران شایسته برای آنها از اهميت زیادی برخوردار است .مشکلی که در
سازمانهای ورزشی و از جمله در فدراسيونهای ورزشی وجود دارد ،این است که شاخص و معيار
خاصی برای انتخاب رؤسا بهصورت جدید وجود ندارد و این شبهه وجود دارد که آیا مدیر
انتخابشده شرایط الزم را برای احراز این پست دارد یا خير .مشکل در نداشتن الگوی مناسب برای
انتخاب مدیران باعث میشود که درصورت شکست تيمهای ورزشی یا برگزارنشدن برنامههای
مناسب برای ورزش و تندرستی عموم افراد جامعه ،فدراسيونهای ورزشی نيز زیرسؤال بروند
(موسوی زاده و عادلی .)2007 ،با توجه به موارد ذکرشده و داشتن شاخصهای علمی و کارآمد در
1. Pyuan, & James
2. Smith & Stewart
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انتخاب مدیران ،در این مطالعه پژوهشگر قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که در ایران ،شاخص-
های انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی کداماند؟
روششناسی پژوهش
با توجه به هدف اصلی پژوهش و مسائل مطرحشده ،پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر
روششناسی ،آميخته (کيفی-کمی) است که ابتدا ،روش کيفی و سپس ،روش کمی اجرا شد .جامعة
آماری این پژوهش در مرحله کيفی ،شامل  20نفر از رؤسا و نایبرؤسای فدراسيونهای ورزشی،
داوران ،مربيان ،بازیکنان و اساتيد دانشگاه بودند .در این پژوهش ،از روش نمونهگيری گلولهبرفی
استفاده شد .جمعآوری دادهها ازطریق مصاحبة نيمهساختاریافته انجام شد و تا رسيدن به مرحلة
اشباع نظری ،انجام مصاحبه ادامه یافت و زمانیکه موضوع بهحد اشباع نظری رسيد ،فرایند
جمعآوری اطالعات در این مرحله پایان پذیرفت .در مرحلة کمی ،جامعة آماری شامل  620نفر از
رؤسا و نایبرؤسای فدراسيونهای ورزشی ،داوران ،مربيان ،بازیکنان و اساتيد دانشگاه بود .برای
برآورد حجم نمونه از نرمافزار اس.پی.اس.اس سمپل پاور 1استفاده شد .با مدنظرقراردادن حداکثر
متغير اثرگذار پژوهش و درصد خطای  ،0/05توان باالتر از  0/80و حجم اثر  ،0/05حجم نمونه
تعداد  250نفر برآورد گردید .این پژوهش شامل چندین مرحله بود .بدینصورتکه پژوهشگر بعد از
پيادهسازی مصاحبههای انجامشده ،کدهای مفهومی را از متن مصاحبهها شناسایی کرد .متن
مصاحبهها تجزیهوتحليل شد .تجزیهوتحليل دادهها همزمان و بهطور مستمر با جمعآوری اطالعات
انجام گرفت .برای تجزیهوتحليل دادهها از روش تحليل محتوا برای استخراج مفاهيم استفاده شد .با
استفاده از این روش ،مفاهيم آشکار و پنهان مشخص شدند .در این پژوهش ،سه مرحله کدگذاری
اجرا شد :کدگذاری باز ،2کدگذاری محوری 3و کدگذاری انتخابی .4طی دو مرحلة کدگذاریشده،
ابتدا ،کدگذاری باز و سپس ،کدگذاری محوری انجام شد .در کدگذاری باز ،متن هر مصاحبه چند بار
خوانده شد و جمالت اصلی آن استخراج شده و بهصورت کدهایی ثبت شدند .در کدگذاری اوليه،
پژوهشگر از کلمات مورداستفادۀ مصاحبهشوندگان و کدهای داللتکننده (برداشتهای پژوهشگر از
گفتهها) استفاده کرد .سپس ،کدهایی که بهلحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند ،در یک دسته قرار
گرفتند .در فرایند کدگذاری ،واحدهای معنایی از بيان و گفتههای مشارکتکنندگان که نشاندهندۀ

1. SPSS Sample Power
2. Open Coding
3. Axial Coding
4. Selective Coding
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تجارب آنها بود ،استخراج شدند و پس از کدگذاری و خالصهکردن دادهها براساس تشابهات و
تفاوتها ،طبقهبندی کدها انجام گردید ،طبقات با هم مقایسه شدند و از تحليل و تفسير این دادهها،
درونمایهها یا مقولههای انتزاعیتر استخراج شدند .در کدگذاری محوری ،پژوهشگر یک مقولة
کدگذاری باز را انتخاب میکند و آن را بهعنوان مقوله یا پدیدۀ اصلی ،در مرکز فرایند قرار میدهد.
سپس ،سایر مقولههای مرتبط با آن را در آن دسته قرار میدهد .در این مرحله ،کدها و دستههای
اوليه که در کدگذاری باز ایجاد شدند ،با یکدیگر مقایسه شدند و عالوهبر ادغام موارد مشابه،
دستههایی که به یکدیگر مربوط میشدند ،حول محور مشترکی قرار گرفتند .برای توسعة مفاهيم،
در مرحلة کاستن ،طبقههایی که با هم ارتباط داشتند ،در یک طبقه قرار گرفتند .در مرحلة آخر،
فرایند کدگذاری انتخابی اجرا شد .در این مرحله ،طبقهای که بيشترین فراوانی را داشت ،متغير
اصلی درنظر گرفته شد .در این پژوهش ،متغير شناسایی انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی،
مقولة اصلی درنظر گرفته شد و بقية متغيرها ،حول محور آن قرار گرفتند .پس از بررسی مبانی و
تطبيق مدلهای نظری ،ابعاد پژوهش درقالب پرسشنامة پژوهشگرساخته شناسایی شدند .با هدف
حصول اطمينان از روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ،پژوهشگر روایی پرسشنامه را با استفاده از
نظرهای ده نفر از اساتيد مدیریت ورزشی که با موضوع پژوهش آشنایی داشتند ،تعيين کرد .از
تحليل عاملی اکتشافی و تأیيدی ،برای تأیيد ساختار عاملی بهدستآمده و آزمون قدرت و معناداری
سهم هریک از متغيرها در اندازهگيری شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی استفاده
گردید .همچنين ،پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/845محاسبه شد .در این
پژوهش ،برای تحليل دادههای کيفی حاصل از مصاحبه ،از نرم افزار ان.وی.وو .نسخة  110بهره
گرفته شد .همچنين ،از نرمافزار اسمارت پی.ال.اس 2.نسخة  3/0و همچنين ،از نرمافزار
اس.پی.اس.اس .نسخة  23برای تجزیهوتحليل دادههای کمی استفاده شد .در ادامه ،از آزمون تحليل
عاملی اکتشافی برای استخراج معيارها و شاخصها و سپس ،با تأیيدنشدن فرض طبيعیبودن دادهها،
برای تعميم نتایج پژوهش از آزمون رتبهبندی فریدمن 3و کروسکال واليس 4استفاده شد.

1. NVivo
2. Smart PLS
3. Friedman Test
4. Kruskal–Wallis Test
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نتایج
جدول  -1برآورد حجم نمونه از نرمافزار اس.پی.اس.اس سمپل پاور
درصد خطا

توان آزمون

حجم اثر

حجم نمونه

،0/05

0/80

0/05

250

برای برآورد حجم نمونه از نرمافزار اس.پی.اس.اس سمپل پاور استفاده گردید .با مدنظرقراردادن
حداکثر متغير اثرگذار پژوهش و درصد خطای  ،0/05توان باالتر از  0/80و حجم اثر  ،0/05حجم
نمونه به تعداد  250نفر برآورد شد .برای روشهای تحليلی آماری مبتنی بر رگرسيون ،مطلوبترین
مقدار درصد خطا  ،0/05توان  0/80و حجم اثر  0/05است.
در این پژوهش ،پس از مصاحبههای انجامشده ،پرسشنامهای پژوهشگرساخته تدوین گردید .روایی
سازۀ پرسشنامة شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی ایران ،ازطریق تحليل مؤلفههای
اصلی با چرخش واریماکس انجام شد که ابتدا ،مفروضات آزمون شامل شاخص کایرز-مایر-اولکين 1و
کرویت بارتلت 2بررسی شدند و درنهایت ،تحليل مؤلفههای اساسی با روش واریماکس انجام گرفت.
همچنين ،با توجه به اینکه پرسشنامه پژوهشگرساخته بود ،ابتدا از تحليل عاملی اکتشافی برای
تأیيد شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی استفاده شد .سپس ،برای تأیيد سؤالها ،از
تحليل عامل مرتبة دوم از معادالت ساختاری و رسم مدل استفاده گردید .مقدار شاخص کایرز-مایر-
اولکين برابر با  0/779و بزرگتر از  0/70است .این شاخص کافیبودن یا نبودن آیتمهایی را که
توسط هر عامل پيشبينی میشود ،نشان میدهد .همچنين ،نتيجة آزمون کرویت بارتلت معنادار
است؛ بدینمفهومکه متغيرها به اندازۀ کافی همبستگی باالیی دارند تا پایهای منطقی را برای تحليل
عاملی فراهم آورند؛ بنابراین ،برپایة هر دو معيار میتوان نتيجه گرفت که اجرای تحليل عاملی در
گروه نمونة موردمطالعه توجيهشدنی است.
جدول  -2شناخت امکان تحلیل عاملی روی دادهها
شاخص کایرز-مایر-اولکین

کرویت

معناداری

0/779

3867/660

0/002

تحليل مؤلفههای اساسی با چرخش واریماکس انجام شد تا ساختار زیربنایی برای شش آیتم
پرسشنامة شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی بررسی شود .عامل اول ،شاخص
)1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
2. Bartletts’s Test of Sphericity
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ارتباطات بود .عامل دوم ،عامل شاخص اجتماعی ،عامل سوم ،شاخص شغلی ،عامل چهارم ،شاخص
معرفی ،عامل پنجم ،شاخص پيشينة فرد و عامل ششم ،شاخص هماهنگی ناميده شد .میتوان گفت
که همة سؤالهای این عامل از بارهای معنادار برخوردار بودند.
دیگر یافتههای پژوهش حاکی بود که درمجموع  250شرکتکننده در این پژوهش 62 ،درصد از
پاسخگویان ،مرد و  38درصد ،زن بودند 25 .درصد از پاسخگویان ،کمتر از 30سال و  45درصد از
آنها بين  30تا  40سال و  30درصد بيشتر از  40سال داشتند 10 .درصد مدیر 11 ،درصد معاون،
 68درصد کارمند 4 ،درصد مربی و  7درصد نيز دارای سایر مشاغل بودند .همچنين 10 ،درصد از
آنها دارای مدرک دپيلم 14 ،درصد کاردانی 63 ،درصد کارشناسی و  13درصد نيز کارشناسیارشد
داشتند.
جدول  -3اولویت بدنی شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسیونهای ورزشی
جزئیات شاخص ها
صالحیت

میانگین

رتبه

اجتماعی
ارتباطات
پيشينة فرد
شغلی
معرفی
هماهنگی

6/87
6/46
6/20
5/75
5/32
5/06

1
2
3
4
5
6

جزئیات آماره
تعداد نمونه
خیدو
درجة آزادی
سطح معناداری

250
66/415
5
0/001

با استناد به مقدار آزمون خیدو ( )66/415که در سطح خطای کوچکتر از  0/01معنادار است ،باید
گفت که بهلحاظ آماری با اطمينان  ،0/95بين شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی
تفاوت معنادار وجود دارد .همچنين ،مقایسة ميانگين رتبهها نشان میدهد که شاخص اجتماعی با
ميانگين  ،6/87بيشترین ميانگين و رتبة اول را دارد و همچنين ،شاخص هماهنگی با ميانگين
 ،5/06کمترین ميانگين را دارد و در رتبة آخر است.
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جدول  -4تفاوت دیدگاه شرکتکنندگان درمورد شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسیونهای ورزشی
متغیر

هماهنگی

پيشينه فرد

معرفی

شرکتکنندگان

رتبة میانگین

مدرس دانشگاه
رئيس و نایبرئيس هيئت
مربی
ورزشکار
داور
کارمند
مدرس دانشگاه
رئيس و نایبرئيس هيئت
مربی
ورزشکار
داور
کارمند
مدرس دانشگاه

106/38
111/58
92/72
96/97
100/44
109/06
99/50
109/80
90/54
93/64
113/94
109/94
112/86

رئيس و نایبرئيس هيئت

100/76

مربی

92/27

ورزشکار

90/94

داور

107/25

کارمند

113/74

درجة آزادی

سطح معناداری

5

0/734

5

0/413

5

0/378

با استناد به مقدار سطح معناداری آزمون کروسکال واليس که در سطح خطای کوچکتر از 0/05
معنادار نيست ،باید گفت که بهلحاظ آماری با اطمينان  ،0/95بين دیدگاه شرکتکنندگان درمورد
شاخصهای هماهنگی ،پيشينة فرد و معرفی ،تفاوت معنادار وجود ندارد.
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جدول  -5تفاوت دیدگاه شرکتکنندگان درمورد شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسیونهای ورزشی
متغیر

اجتماعی

شغلی

ارتباطات

شرکتکنندگان

رتبة میانگین

مدرس دانشگاه
رئيس و نایبرئيس هيئت
مربی
ورزشکار
داور
کارمند
مدرس دانشگاه
رئيس و نایبرئيس هيئت
مربی

119/74
92/85
81/14
100/49
96/07
129/31
135/52
77/36
93/42

ورزشکار

101/75

داور
کارمند
مدرس دانشگاه

102/66
105/65
124/38

رئيس و نایبرئيس هيئت

61/74

مربی

106/93

ورزشکار

101/61

داور

89/25

کارمند

132/87

درجة آزادی

سطح معناداری

5

0/007

5

0/003

5

0/001

با استناد به مقدار سطح معناداری آزمون کروسکال واليس که در سطح خطای کوچکتر از 0/05
معنادار است ،باید گفت که بهلحاظ آماری با اطمينان  ،0/95بين دیدگاه شرکتکنندگان درمورد
شاخصهای اجتماعی ،شغلی و ارتباطات تفاوت معنادار وجود دارد.
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شکل  -1ارائة مدل معادالت ساختاری شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسیونهای ورزشی

نتایج نشان میدهد که ازبين معرفهای تشکيلدهندۀ شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای
ورزشی ،بيشترین ميزان سازندهبودن متعلق به عامل ارتباط با بتای استاندارد برابر با  0/310است و
کمترین آن نيز به شاخص شغلی با بتای استاندارد برابر با  0/035تعلق دارد.
بحث و نتیجهگیری
در سالهای اخير ،ورزش در زمينههای مختلف تجاری ،سالمت و تندرستی رشد بسيار زیادی داشته
است .این پدیده نهتنها منجر به افزایش تعداد مدیران در حوزۀ ورزش شده است ،بلکه منجر به بروز
جریانهای در سيستمهای مدیریتی گردیده که ادارهکردن این جریانات را با چالشهای جدیدی
روبهرو کرده است (اسميت و هوگی .)2006 ،1مدیران ورزشی برای موفقيت و اثر بخشی در انجام
وظایف خود ،به شایستگیها ،مهارتها و تواناییهای مختلفی نياز دارند .اندازۀ برتری این عوامل به
تناسب سطحهای مدیریت سازمان متفاوت است (ضرغامی .)2011 ،فدراسيونهای ورزشی ،یکی از
سازمانهای تخصصی در حوزۀ ورزش و تندرستی هستند که رؤسای فدراسيونها بهطور ویژه و
1. Smith & Hughey
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کارکنان آن ،همواره سياستهای فدراسيونهای جهانی را دنبال میکنند؛ بنابراین ،داشتن رؤسای
توانمند و متخصص یک ضرورت است که باید برای تعيين این افراد شاخصها و معيارهایی درنظر
گرفته شوند (وولسی ،مينتن و آبرامز .)2011 ،1از این رو هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت-
بندی شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی ایران بود.
رسيدن به یک توافق و اجماع درمورد شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی ،با توجه به
پراکندگی و تعدد نظرها و ازطرفی تضاد نظرها ،شاید کار آسانی نباشد .ازیکسو ،نباید به همة موارد
درنظرگرفتهشده بهعنوان شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی اعتماد کرد و
ازسویدیگر ،نباید هر موردی را مؤلفه درنظر گرفت .در این پژوهش ،مؤلفههای موردنظر از دل
دادههای بهدستآمده از پژوهش و پس از تجزیهوتحليل ،تفسير دادهها و کدگذاری استخراج شدند.
نتایج این تحليل نشان داد که شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی ،از شش مقولة
ارتباطات ،شاخص اجتماعی ،شاخص شغلی ،شاخص معرفی ،شاخص پيشينة فرد و شاخص
هماهنگی تشکيل شدهاند .بهنظر میرسد که معيارها و شاخصهایی که برای تعيين مدیران و
رؤسای سازمانهای مختلف درنظر گرفته میشوند ،تاحدود کمی با یکدیگر همپوشانی دارند .شاید
دليل این ناهمخوانی به زمينة کاری این سازمانها مرتبط باشد .دراینراستا ،کاوسی و تقینژاد
( )1388که به بررسی شاخصهای مناسب برای انتصاب و ارتقای مدیران فرهنگی پرداختند،
شاخص ها را در سه محور حوزۀ تمایالت ،حوزۀ اندیشه و آگاهی و حوزۀ رفتارهای مدیریتی
دستهبندی کردند .نادریان و سلطانحسينی ( )1390معتقدند که برای مدیران ورزشی ،مهارت و
تواناییهای فنی یکی از مؤثرترین عوامل در موفقيت و عملکرد مؤثر تلقی میشود .بـرای اینکـه
یـک مدیر ورزشی بتواند نقش مهم و اساسی خود را بهنحو شایستهای ایفا کند ،نيازمند آشنایی بـا
روشهـا ،فنـون و الگوهـایی اسـت کـه درهنگام تعامل با دیگران و اجرای موفقيتآميز برنامههای
ورزشی اثربخش باشد.
در پژوهش دیگر ،عبدالملکی و همکاران ( )1394معتقدند که مدیران ورزشی باید هفت ویژگی
ارتباطی ،تصميمگيری ،تشویق ،نوآوری و تغيير ،رهبری ،مهارتهای حرفهای و توسعة فعاليتهای
تيمی را داشته باشند تا به موفقيت در سازمان دست پيدا کنند .همچنين جيوشيان ،سوان ،چی
سينگ ،لين و چانگ ین ( )2011در پژوهشی که هدف آن تجزیهوتحليل صالحيت مدیران ارشد در
صنعت هتل بود ،شایستگیهای موردنياز مدیران ارشد در صنعت هتلداری را به ابعاد عمومی و فنی
تقسيم کردند و سه حوزۀ مهارتهای رهبری ،مدیریت بحران و حل مسئل را بهعنوان مهمترین این
1. Wolsey, Minten & Abrams
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شاخصها معرفی کردند .این درحالی بود که در پژوهشی ،کونجيسفلد و همکاران ( )2012به این
نتيجه رسيدند که برای انتصاب شایستة یک مدیر ورزشی 10 ،عامل باید وجود داشته باشد .این
عوامل شامل هدف ،تعمير و نگهداری تأسيسات ،حکومت باشگاه ،رهبری فردی و غيره بودند.
افزونبر معيارهایی که پژوهشهای ذکرشده شناسایی کردند ،پژوهش حاضر با رویکردی جداگانه و
با استفاده از تحليل محتوا ،عوامل تشکيلدهندۀ شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی
را شناسایی کرد .بهطورکلی و براساس نتایج حاصل از بخشی کيفی پژوهش مشخص گردید که تنها
شش مقوله و  21زیرمقوله برای انتخاب شاخصهای رؤسای فدراسيونهای ورزشی اعتبار الزم را
دارند .این عوامل مشمول شش مقولة ارتباطات ،شاخص اجتماعی ،شاخص شغلی ،شاخص معرفی،
شاخص پيشينة فرد و شاخص هماهنگی بودند.
نتایج آزمون تحليل عاملی اکتشافی نشان داد که مقدار شاخص کایرز-مایر-اولکين برابر با  0/779و
بزرگتر از  0/70است .این شاخص ،کافیبودن یا نبودن آیتمهایی را که توسط هر عامل پيشبينی
میشود ،نشان میدهد .همچنين ،نتيجة آزمون کرویت بارتلت معنادار است و بدینمفهوم است که
متغيرها به اندازۀ کافی همبستگی باالیی دارند تا پایهای منطقی را برای تحليل عاملی فراهم آورند؛
بنابراین برپایة هر دو معيار میتوان نتيجه گرفت که اجرای تحليل عاملی در گروه نمونة موردمطالعه
توجيهشدنی است .تحليل مؤلفههای اساسی با چرخش واریماکس انجام شد تا ساختار زیربنایی برای
شش آیتم پرسشنامة شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی بررسی شود .عامل اول،
شاخص ارتباطات بود .عامل دوم ،عامل شاخص اجتماعی ،عامل سوم ،شاخص شغلی ،عامل چهارم،
شاخص معرفی ،عامل پنجم ،شاخص پيشينة فرد و عامل ششم ،شاخص هماهنگی ناميده شد.
میتوان گفت که همة سؤالهای این عامل از بارهای معنادار برخوردار بودند.
نتایج آزمون فریدمن نشان داد که شاخص اجتماعی با ميانگين  ،6/87بيشترین ميانگين و رتبة اول و
همچنين شاخص هماهنگی با ميانگين  ،5/06کمترین ميانگين و در رتبة آخر بودند .با توجه به اینکه تاکنون
پژوهشی از روششناسی آميخته (کيفی-کمی) در این زمينه انجام نشده است ،نمیتوان نتایج این
تحقيق را با دیگر یافتههای سایر مطالعات مقایسه کرد؛ درنتيجه ،بهصورتکلی دربارۀ نتایج بحث
میشود .بهنظر میرسد که نزدیکی معرفهای شاخصهای اجتماعی که مشمول روابط عمومی فرد،
روابط بهينة فرد با سایر فدراسيونها و روابط بهينة فرد با وزارت ورزش و جوانان هستند ،با
شاخصهای ارتباطات ،سبب آن شده باشد که این دو عامل درکنار هم بيشترین ميانگين رتبه را در
بين دیگر شاخصها داشته باشند .میتوان اینگونه نتيجه گرفت که هرچه روابط اجتماعی مدیران
در سطح باالیی باشد ،طبيعی است که هم به نفع سازمان و هم به نفع خود فرد خواهد بود .امروزه،
روابط اجتماعی یکی از اصلهای برقراری ارتباط است و هرچه مدیری روابط اجتماعی بيشتری با

126

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،48خرداد و تیر 1397

افراد داخل و خارج سازمان داشته باشد ،دربين کارکنان و مدیران عالی جایگاه خاصی دارد و دارای
مقبوليت بيشتری خواهد بود.
دیگر نتایج حاکی از آن بود که با استناد به مقدار سطح معناداری آزمون کروسکال واليس که در
سطح خطای کوچکتر از  0/05معنادار نيست ،باید گفت که بهلحاظ آماری با اطمينان  ،0/95بين
دیدگاه شرکتکنندگان درمورد سه شاخص هماهنگی ،پيشينة فرد و معرفی ،تفاوت معناداری وجود
ندارد .همچنين ،دیگر نتایج آزمون کروسکال واليس نشان داد که بين دیدگاه شرکتکنندگان
درمورد شاخصهای اجتماعی ،شغلی و ارتباطات ،تفاوت معناداری وجود دارد .بهنظر میرسد که این
تفاوت دیدگاه نشأتگرفته از زاویة دید شرکتکنندگان در این پژوهش باشد زیرا ،شرکتکنندگان
در این پژوهش همة افرادی بودند که بهنوعی هرکدام در انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی
صاحبنفع بودند و هرکدام نيز تعریف شغلی مشخصی داشتند و احتمال اینکه این نبود تفاهم از
تفاوت جمعيتشناختی آزمودنیها نشأت گرفته باشد ،وجود دارد.
نتایج حاصل از ارائة مدل شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی نشان داد که ازبين
معرفهای تشکيلدهندۀ شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی ،بيشترین ميزان
سازندهبودن متعلق به عامل ارتباط ،با بتای استاندارد  0/310بود و کمترین آن نيز به شاخص شغلی
با بتای استاندارد  0/035تعلق داشت .بدونشک ،داشتن توانایی برقراری ارتباط برای مدیران الزامی
است .یک مدیر باید ارتباطات درونسازمانی و برونسازمانی را مدیریت کند .او باید از مهارتهای
عمومی ارتباطی نيز برخوردار باشد .آنچه که در این پژوهش معرف ارتباطات درنظر گرفته شده بود،
مشمول ارتباط فرد با ادارات دولتی و بخش خصوصی ،ارتباط فرد با وزارت ورزش و جوانان ،ارتباط
فرد با مراجعهکنندگان و مشتریان ،ارتباط فرد با ورزشکاران ،داوران و مربيان ،ارتباط فرد با رؤسای
هيئتها ازقبيل رئيس ،نائبرئيس و دبير هيئتها و ارتباط فرد با فدراسيون جهانی مربوط بود.
بهطورکلی ،وقتیکه یک عامل جزئی از شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی محسوب
میشود ،آن عامل باید بهعنوان معيارهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی درنظر گرفته شود؛
نه برای قشر خاص و معدودی؛ زیرا دراینصورت ارزش مؤلفهبودن خود را ازدست خواهد داد .در
مدل نظری ارائهشده ،هيچ اولویتبندی خاصی بين شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای
ورزشی درنظر گرفته نشده است .همچنين ،هریک از شاخصهای ارائهشده در مدل نظری ،برمبنای
ویژگیهای الزم رؤسای فدراسيونهای ورزشی که بهدست آمدهاند ،ارائه گردیدهاند .بهعبارتدیگر،
هر کدام از این مؤلفهها که دارای این ویژگیها بودند ،بهعنوان مؤلفههای اصلی درنظر گرفته شدند.
این اصل درمورد زیرمؤلفهها نيز رعایت شد.
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با توجه به نتایج بهدستآمده پيشنهاد میشود که مسئوالن مربوط در فدراسيونها و وزارت ورزش و
، ارتقا، اقدامات و مداخالتی را درجهت بهبود،جوانان با استفاده از نتایج بهدستآمده از این شاخص
 پيشنهاد میشود برای اینکه، در پایان.حمایت و تأیيد رؤسای فدراسيونهای ورزشی بهاجرا درآورند
اطالعات درست و جامعی درمورد شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای ورزشی دراختيار همة
 گردهماییهایی تخصصی با شرکت همة عوامل صاحبنفع در این زمينه،عوامل صاحبنفع قرار گيرد
.برگزار شوند
منابع
1.

Abdolmaleki, F., Zarrinkalam, I., & MajidParast, M. (2015). The relationship
between managerial suitability and productivity. (Masterʼs thesis). Islamic Azad
University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran. (Persian)
2. Boh, W. F., & Wong, S. S. (2015). Managers versus co-workers as referents:
Comparing social influence effects on within-and outside-subsidiary knowledge
sharing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 126, 1-17.
3. Bordbar, G., & Shakeri, F. (2011). Analysis of the quality of HR managers
performance worthy of Yazd university. Production and Operations
Management, 2(2), 101-19. (Persian)
4. Caers, R., Cindy, D., Bois, M., Jegers, S., Gieter, R., & Roland, P. (2007). A
micro-economic perspective on manager selection in nonprofit organizations.
European Journal of Operational Research, 3(12), 18-32.
5. Faridfathi, A., Marefat, D., & Talaee, R. (2015). Neglect and prioritization of
indicators of athletic organizational choices by AHP. Organizational Behavior
Management in Sport Studies, 2(6), 49-55. (Persian)
6. Foster, M. D., Sloto, L., & Ruby, R. (2006). Responding to discrimination as a
function of meritocracy beliefs and personal experiences: Testing the model of
shattered assumptions. London: Psychology Faculty Publications.
7. Pyuan, Y., & James, J. (2010). Attiude toward advertising through sport: A
theoretical framework. Sport Management Review, 14, 33–41.
8. Jeou-Shyan, H., Hsuan, H., Chih-Hsing, L., Lin, L., & Chang-Yen, T. (2011).
Competency analysis of top managers in the Taiwanese hotel industry.
International Journal of Hospitality Management, 30(4), 1044-54.
9. Kazemipour, A., Mehdipour, A. A., & Azamshahi, T. (2015). Design and
compilation of the selection criteria for the coach of the national football team
of Iran. Sport Management Studies, 7(32), 33-56. (Persian)
10. Koenigsfeld, J. P., Kim, S., Cha, J., Perdue, J., & Cichy, R. F. (2012).
Developing a competency model for private club managers. International
journal of hospitality management, 31(3), 633-41.

1397  خرداد و تیر،48مطالعات مدیریت ورزشی شماره

128

11. Mohammadi, N., Najafbeigi, R., Mousakhani, M., & Alamtabriz, A. (2016).
Providing a desirable model for selecting faculty members in Iranian
universities (in line with human resource productivity). Productivity
Management, 10(37), 157-80. (Persian)
12. Mohammadzadeh, Y., & Kavousi, M. (2016). Identify and determine the
competency indicators of middle managers in sports and youth departments of
Fars province. National Conference on New Research in Sport Sciences.
Tehran. (Persian)
13. Moradi, M. (2013). The model is based on the managers' skills in using multicriteria approach not take decisions. Journal of Research in Human Resource
Management University of Imam Hussein (AS), 2, 1-30. (Persian)
14. Musavizadeh, Z., & Adeli, M. (2007). Site selection criteria approach worthy of
selection in Nahjolbalagheh. Andysheh Third Middle East, 12, 103-32.
(Persian)
15. Naderi, A. R., & Gholamhoseini, M. (2008). Designing a model of human
resource management research by University of Tehran. Quarterly Journal of
Research in Human Resource Management, 3, 91-113. (Persian)
16. Nadrian, M., & Soltan Hosseini, M. (2011). Skills and technical abilities for
sports managers (indicators and criteria from the point of view of managers).
Research on Sport Management and Motor Science, 1(2), 13-8. (Persian).
17. Rezaeian, A. (2008) Principles of organization and management. Tehran:
Organization of Study and Textbooks in the Humanities. (Persian)
18. Sajadi, N. A. (2011). Management of sports organizations. Tehran:
Organization of Study and Textbooks in the Humanities. (Persian).
19. Smith, A. C., & Stewart, B. (2010). The special features of sport: A critical
revisit. Sport Management Review, 13(1), 1-13.
20. Smith, B. L., & Hughey, A. W. (2006). Leadership in higher education–its
evolution and potential: a unique role facing critical challenges. Industry and
Higher Education, 20(3), 157-63.
21. Trad, A., & Kalpić, D. (2014). The selection and training framework (STF) for
managers in business innovation transformation projects-business enterprise
architecture integration. Procedia Technology, 16, 755-67.
22. Wolsey, C., Minten, S., & Abrams, J. (2011). Human resource management in
the sport and leisure industry. Routledge, London.
23. Zarghami, M. (2011). Soft computing of the borda count by fuzzy linguistic
quantifiers. Applied Soft Computing, 11(1), 1067-73.

شناسایی و اولویت بندی شاخصهای انتخاب روسای فدراسیونهای...

استناد به مقاله

ميرانی ،کاوه ،.نقشبندی ،سيدصالحالدین ،.و حسيننژاد ،علیاکبر.
( .)1397شناسایی و اولویتبندی شاخصهای انتخاب رؤسای فدراسيونهای
ورزشی ایران با ارائة مدل .مطالعات مدیریت ورزشی30 ،)48(10 ،ـ.113
شناسة دیجيتال10.22089/smrj.2017.4231.1816 :
Mirani. K., Naghshbandi. S. S., & Hosein Nezhad. A. (2018).
Identify and Prioritize the Selection Criteria Heads of Sports
Federations Iran Model. Sport Management Studies, 10(48), 11330. (Persian). Doi: 10.22089/smrj.2017.4231.1816

129

11

Sport Management Studies, No 48, 2018

Identify and Prioritize the Selection Criteria Heads of
Sports Federations Iran Model
K. Mirani1, S. S. Naghshbandi 2, A. A. Hosein Nezhad 3
1. Ph.D. Student of Sports Management, Islamic Azad University, Central
Tehran Branch, Tehran, Iran
2. Assistant Professor of Sports Management, Science and Research Branch,
Islamic Azad University, Tehran, Iran*
3. M.Sc. in Sports Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
Received: 2017/05/30

Accepted: 2017/08/29

Abstract
The purpose of this study is to identify and prioritize the selection criteria for the
heads of sports federations of Iran by presenting the model. The type of research
was applied in a mixed (qualitative-quantitative) way. The statistical population
of this research was qualitative stage, including 20 chairmen and vice-chairmen
of sports federations, referees, coaches, players and university professors. In this
research, snowball sampling method was used. The statistical population in the
quantitative stage was 250 people using SPSS Sample Power software. Data were
collected through semi-structured interviews and researcher-made questionnaire.
Exploratory factor analysis was used to verify the factor structure. To analyze the
qualitative data obtained from the interview, Nvivo version 10 was used. Also, the
SmartPls 2.0 software version 2.0 and SPSS version 23 software were used to
analyze quantitative data. The results of the data analysis showed that 6 factors
and 21 questions are needed to select the indices of the heads of federations. Also,
the results of Friedman test showed that the social index with the mean (6.87) was
the highest and the first and also the index of coordination with the mean (5.6)
was the lowest and the last rank. In the end, in addition to providing a research
model and confirming its fit, it was found that the highest level of constructivist
belonged to the factor of communication with the standard beta of 0.310 and the
lowest of it was to the job index with the standard beta of 0.05.
Keywords: Identification, Prioritization, indices, chairman, vice-chairman,
Federation

*

Corresponding Author

Email: Salah.naghshbandi@yahoo.com

