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 چکیده
 وهای مدیران ورزش در ایران بود. روش تحقیق توصیفی هدف این پژوهش بررسی چالش

های ورزشی، رؤسا ا و معاونین وزارت ورزش، رؤسای فدراسیونجامعه آماری شامل کلیه رؤس

 93ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و دبیران کل کمیته ملی المپیک و ... بود. داده

آوری شدند و پایایی آن با استفاده از آزمون سوالی که به تأیید خبرگان رسیده بود، جمع

ی آماری توصیفی، تی تک متغیره و فریدمن برای تجزیه هابدست آمد. از آزمون 33/3کرونباخ 

ها استفاده شد. نتایج آزمون تی تک متغیره نشان داد که منابع مالی و بودجه، و تحلیل داده

های ، حضور تیمالمللیبینهای منابع کالبدی، منابع فناوری اطالعات و ارتباطات، سازمان

المللی آینده سازمان ورزشی خود در سطح بین همچنین المللی وورزشی در رویدادهای بین

ها، نتایج آزمون . پس از شناسایی چالشاعالم شدندبه عنوان چالش مدیران ورزش در ایران 

مدیران در مورد آینده سازمان  فریدمن نشان داد که چالش منابع مالی و بودجه، چالش

ب به عنوان مهمترین المللی و چالش منابع کالبدی به ترتیورزشی خود در سطح بین

آینده اداره باشند. برای اداره تحوالت و رویدادهای های مدیران ورزش در ایران میچالش

باید متخصصان، یک ضرورت است و آن را می و استراتژی اندازورزش کشور تعیین چشم
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 مقدمه
و هر روز پویاتر از  ساخته استهاي جدیدي رو به رو ها، مدیران را با چالشمحيط امروز سازمان

ال تحول، نيازهاي مدیریتی جدیدي را شود. رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حقبل می

ها، به منزله کند. مفاهيم مشارکت، توانمندسازي، کارگروهی، انعطاف و نظير اینمطرح می

دارند. در کنار این موارد، تقاضاهاي جدیدتر ها، مدیران را به خود مشغول میمسائل روز سازمان

آوري جدید و گيري از فنعمليات و بهرهوري و مزیت رقابتی، از طریق کارآتر کردن براي بهره

مشتري و ارباب رجوع مطرح تعهد و التزام به ارائه محصوالت و خدمات کيفی و جلب رضایت 

این هزاره آن چنان آغاز شده است که در دنياي رقابت فشرده، جهانی شدن (. 1) شوندمی

حيات باشند، بلکه  صرفاً در پیتوانند ها نمیمستمر و تغييرات سریع تکنولوژیکی، دیگر سازمان

توانند صرفاً به افتخارات هاي امروزي نمیترین سازمانباید موفقيت به دست آورند. حتی موفق

کنند و خود و نهادهاي ها کار میهائی که امروز، روي چالشآن (.2گذشته خود تکيه کنند )

، در واقع رهبران آینده هستند و سازندهاي جدید آماده میخود را، براي رویاروئی با چالش

ها، به برند، تا این چالشهائی که در انتظار به سر میها خواهد بود. آنسلطه در دست آن

بدل شوند، احتماالً عقب خواهند افتاد و هرگز نخواهند توانست که این عقب « داغ»موضوعاتی 

هاي گوناگونی روبرو ا چالشها در قرن بيست و یکم بسازمان .(3افتادگی را جبران کنند )

افتد، ناشی از هاي کار در هر سازمان اتفاق میها و روشهستند تغييراتی که در برنامه

( 2002) 1هایی است که در علم مدیریت جهان شاهد آن است. به گفته پيتر دراکرپيشرفت

در محيط  شوند. سرعت تحوالتمی آموزیم به سرعت قدیمیاصولی که در علم مدیریت می

 .استاي است که همواره نياز به درک جدیدي از مفاهيم مدیریت ها به گونهاطراف سازمان

کنند و خود و نهادهاي خود را، براي رویاروئی با ها کار میهائی که امروز، روي چالشآن

د ها خواه سازند، در واقع رهبران آینده هستند و سلطه در دست آنهاي جدید آماده میچالش

بدل شوند، « داغ»ها، به موضوعاتی برند، تا این چالشهائی که در انتظار به سر میبود. آن

 .(3احتماالً عقب خواهند افتاد و هرگز نخواهند توانست که این عقب افتادگی را جبران کنند )

و  ترین چالش مدیریت این است که سازمان خود را پيشتازبنابراین در سده بيست و یکم بنيانی

پيشتازان تغيير خود در پی این پدیده »( معتقد است 1111رهبر در تغيير نماید. پيتر دراکر )

هاي هاي بيرون سازمانی و درون سازمانی را به فرصتدانند که چگونه تغييرگردند و میمی
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ها متمرکز او معتقد است رهبران تغيير باید توجه خود را بر فرصت« سودمند تبدیل کنند.

هاي امروزي در سازمانها گرسنگی بدهند و به تغذیه فرصت بپردازند. ند. آنان باید به مسالهکن

اي از جمله فشار هاي عدیدهالمللی با چالشهاي بسيار متغير و پيچيده داخلی و بينمحيط

افزایش وظایف و  براي شفافيت و پاسخگویی بيشتر، منابع مالی محدود و در حال اتمام،

هاي مدیریتی متفاوت براي بهبود حلتغييرات پر سرعت تکنولوژي و هجوم راه ،هافعاليت

 (.4) اندها مواجهوضعيت سازمان

نظران در اندیشه بازنگري پردازید که بسياري از صاحبي مدیریت میشما زمانی به مطالعه

جا سرچشمه  ني این مبحث هستند. انگيزه براي این بازاندیشی یا تجدید ارزیابی از آدرباره

آور با سرعتی سرسام ،که سازمان بخشی از آن است،تر گيرد که سازمان و دنياي بزرگمی

اند. در این محيط پيچيده و پویا مدیر باید دائم خود را با شرایط دستخوش تغييرات قرار گرفته

غيير را ي تدر حال تغيير وفق دهد. بنابراین جاي هيچ شگفتی نيست که مدیران امروزي پدیده

و هميشگی مورد توجه قرار دهند. با این بررسی استونر، فریمن، و به عنوان یک امر دائمی 

گيرند که عمل مدیریت با سه چالش )به صورت همزمان( ( چنين نتيجه می1331گيلبرت )

شود که تغييرات بسيار زیاد دنيا مدیران روست و در حالی دنيا وارد سده بيست و یکم میروبه

انداز ب( نياز به رعایت هاي زیادي روبرو کرده است: الف( نياز به داشتن یک چشمبا چالشرا 

(. احمدپور 2پ( نياز به دادن واکنش مناسب در برابر ناهمگونی فرهنگی ) اصول اخالقی

هاي بسيار متغير و پيچيده داخلی و هاي امروزي در محيطسازمانکند که ( بيان می1331)

اي از جمله فشار براي شفافيت و پاسخگویی بيشتر، منابع مالی هاي عدیدهچالشالمللی با بين

تغييرات پر سرعت تکنولوژي و هجوم  ها،افزایش وظایف و فعاليت محدود و در حال اتمام،

(. در گزارش منتشر 4) اندها مواجههاي مدیریتی متفاوت براي بهبود وضعيت سازمانحلراه

 "هاي جهانشيوه"( عوامل مختلفی که بر 2000تی ایاالت متحده )شده توسط جامعه اطالعا

( سه مورد اقتصاد، تکنولوژي و 2003) 1معين گردید. وستربيک و اسميت ،گذارندتأثير می

هاي تغيير در تجارت ورزش در بازار جهانی انتخاب کردند فرهنگ را به عنوان موثرترین محرک

کردند که تمام کارکنان صنعت ورزش یعنی  بيان (1312(. پارکس، زنگر و کوارترمن )6)

هاي متنوع مدیریتی، ها و نقشکارشناسان فنی و مدیران همه عالوه بر کسب توانایی در مهارت

گيرد، برآیند هاي ورزشی قرار میروي سازمانهایی که روبهباید آماده باشند تا از عهده چالش

 -4آوري فن -3 رقابت نيروي کار و برابري -2وي کار تنوع نير -1ها عبارتند از: (. این چالش3)
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( 2006) 2هوي، استيوارت و نيکولسن پاسخگویی مالی )توانایی مالی(. -2 1جهانی شدن ورزش

 هاي آتی مدیریت ورزش را به شرح زیر اعالم کردند:چالش

ر مدیریت استراتژیک بطور کلی دستيابی به مزیت رقابتی را در ب :مدیریت استراتژیک

کند که گيرد. به عبارت دیگر، چگونه سازمان ورزشی موقعيت خود را به نحوي تثبيت میمی

یابد؟ هاي بازار بيشتر از رقباي مستقيم و غيرمستقيم خود آمادگی میفرصتگيري از براي بهره

، مدیران ورزشی را ملزم به ارزیابی نقاط مطلوبدر خصوص جامعه ورزشی مدیریت استراتژیک 

سازد؛ می مطلوبها و تهدیدهاي بيرونی سازمان در بازار ورزشی ضعف درونی و فرصت قوت و

تواند خدمات خود را در آینده بهتر توزیع کند و ریسک و رقابت را کجا )و چگونه( سازمان می

نظر از ماهيت دولتی، صرف ـها براي سازمان ورزشی آینده کاهش دهد. بسياري از پاسخ

استراتژیک قابل حصول است، با  گيريفاعی آن ـ با اجراي فرایند مشابه تصميمغيرانتفاعی یا انت

 (. 1دهد )ها را در مسيرهاي مختلف قرار میاین وجود، نتایج این فرآیند سازمان

با اتخاذ تصميم در خصوص مکان و چگونگی انجام کار )استراتژي(، شما  ساختار سازمانی:

پذیر سازد. جراي این استراتژي و وقوع آن را براي شما امکانباید ساختاري را ایجاد کنيد که ا

 "ساختار توزیع"گيري همچنين، تأثيرات کالن اقتصاد، تکنولوژي و فرهنگ باید پيش از تصميم

باشيد مورد هاي بازار در جامعه ورزشی رویایی که خواستار ارائه خدمات به آنها میدرباره بخش

هاي ورزشی در جهان غرب در یک دهه گذشته به سمت شکل انسازمبررسی قرار گيرد. بيشتر 

هاي اند. به عبارت دیگر، با افزایش اندازه در نتيجه بودجهسازمانی بوروکراتيک حرکت کرده

هاي غيرمتمرکز بيشتر مورد نياز گيريالعاده، سطوح بيشتر تخصص و رسميت و تصميمفوق

، مطلوبکنندگان در جامعه ورزشی ات به مصرفبوده است. به منظور آمادگی براي ارائه خدم

کی مرکب از عدم قطعيت محيطی و تکنولوژی ی کهتوان چنين استدالل کرد که عواملمی

د. با افزایش نهاي ورزشی را به همراه دارتغييرات ساختاري مورد نياز )برخی( سازمان هستند،

ورزشی باید در  هايدر سازمان هاي ورزشی، ساختارهاي توزیعسریع ميزان رقابت بين سازمان

هاي متغير سهم بازار هماهنگ شوند. این امر جهت پاسخگویی به بازار و به منظور کنترل گزینه

نه تنها نيازمند سطوح باالي تخصص )کارشناسان ورزشی تحصيل کرده( است، بلکه این ساختار 
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و کاالهاي مبتنی بر مشتري باید در جهت ایجاد ارتباطات حاصل از تکنولوژي با توزیع خدمات 

 (.1و تکنولوژي شکل بگيرد )

هاي برقراري ارتباط ميان کارهاي روزمره افراد با پول در سازمان :3مدیریت منابع انسانی

هاي ورزشی غيرانتفاعی تر از تنوع وظایف و اهداف قابل حصول در سازمانورزشی انتفاعی آسان

هاي ورزشی، باید برخی نابع انسانی در سازمانهاي پيشروي مدیران ماست. در خصوص چالش

هاي هاي ورزشی در مقایسه با سازمانهاي متمایز عملکرد منابع انسانی در سازماناز ویژگی

غيرورزشی مورد توجه قرار بگيرد. تصميمات اتخاذ شده در خصوص استراتژي و ساختار تاثير 

سازمان ورزشی در آینده دارد. در ورزش قابل توجهی بر چگونگی نياز بکارگيري کارکنان توسط 

ترین( بازیکنان اهميت دارد. این امر استخدام بالقوه اي، ضرورت کسب بهترین )و گرانحرفه

کارکنان پزشکی را براي کمک به عملکرد بهتر ورزشکاران، در سناریوهاي بيشتر، کمک به 

ورزشی غيرانتفاعی سعی در  هايایجاد بهترین ورزشکاران را به همراه خواهد داشت. سازمان

هایی غيرمادي نيز نياز کسب بهترین داوطلبان و کارکنان دارند، در عين حال به ارائه انگيزه

هاي ورزشی باید بدانند که اساساً عملکرد سازمانی بهتر از افزایش منابع، دارند. تمام سازمان

دد در اهداف سازمان ورزشی گذاري مجیا سرمایه "سهامداران"خواه با توزیع سود مازاد به 

هاي انتفاعی تعادل دقيقی را بين فرصت شود. در این خصوص، آیا سازمانغيرانتفاعی حاصل می

سازند؟ اي خدمات برقرار می)داوطلبان( با نياز به توزیع حرفه "نيروي کار رایگان"بکارگيري 

هاي تأمين ترین شيوهها، چالش اصلی، تعيين بهترین و جدیدبراي هر دو نوع این سازمان

باشد. ها براي توزیع بهتر خدمات می نيازهاي کارکنان داوطلب و در عين حال بهبود توانایی آن

هاي کيفيت هاي ورزشی ملزم به تمرکز بر ارائه خدمات به بخشدر این راستا، آیا تمام سازمان

هاي باشند؟ سازمانمیورزشی و هویت ورزشی در جامعه ورزشی رویایی صرفاً به دليل حفظ بقا 

ورزشی انتفاعی و غيرانتفاعی هيچ یک بدون نيروي داوطلب قادر به دستيابی به این امر نيستند 

(1 .) 

هاي استراتژیک، هاي رهبري پس از چالشامر تصادفی نيست که مبحث چالش این :رهبری

ره و مدیریت عملکرد هاي فرهنگ سازمانی، اداشود و با چالشساختاري و منابع انسانی بيان می

 2هاي سازمانی و مدیریتی قرار دارد. اثربخشیشود. رهبري در مرکز تمام چالشدنبال می
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ریزي و تأمين بودجه، سازماندهی و استخدام، و کنترل و حل مسائل مدیریت بر توانایی برنامه

افراد و انگيزش  استوار است، در شرایطی که بنيان رهبري اساساً بر توانایی ایجاد مسير، هدایت

یابند و مدیران در تثبيت گيرد. به عبارت دیگر، رهبران به تغيير دست میترغيب قرار میو 

ه توان بهاي رهبري در ورزش را میوضعيت کنونی موفق هستند. بنابراین، بزرگترین چالش

رغيب تحرکت سازمان در جهت جامعه ورزشی رویایی و انگيزش و صورت انتخاب بهترین مسير 

سهامداران سازمان براي همراهی با رهبري در این مسير خالصه کرد. بينش که به استراتژي 

کار ه آید و افراد مناسب را بمستحکم تبدیل شده و از طریق ساختار مناسب به اجرا در می

روي فرهنگ سازمانی بسيار مناسب ر براي آغاز کار بدر موقعيت مطلوبی رهبري را  ،گيردمی

 (.1دهد )اداره و عملکرد سازمان قرار میکارآیی فزایش براي ا

هاي ورزشی اغلب از تاریخچه طوالنی درباره طرفداران عاطفی و : سازمانفرهنگ سازمانی

 را در ایجادهایی که نقش مهمی مولفه ومهيج برخوردار هستند و مملو از سمبل و رسوم خاص 

مند به ورزش که به نوعی با بيشتر افراد عالقه باشند.کنند، میفرهنگ سازمانی قوي ایفا می

را نسبت به قهرمانان  ورزش، تيم، باشگاه یا ورزشکار خاص ارتباط دارند، احساس شدیدي

و مصرف مشارکت یا تماشاي  "سنتی"هاي بنيادي دارند که عمدتاً توزیع ورزشی خود و ارزش

ل زیادي در حوزه مصرفی ورزش تغيير گيرد. در جامعه ورزشی رویایی، مسائورزشی را در بر می

گرایی در ورزش را مشاهده کرد، در شرایطی که توان حرکت شدید به سمت تجاريکند. میمی

شدت ه ب ـگرا یا مبتنی بر مشارکت خواه نخبه ـ هاي ورزشیصرفاً یک دهه پيش بيشتر سازمان

شدند. آمد اداره و حمایت میتوسط نيروي کار داوطلب بدون تالش با انگيزه افزایش سود یا در

اگر چه بازار جامعه ورزشی رویایی همچنان محصوالت ورزشی متنوعی را ارائه خواهد داد، اما 

ادي در نگرش خود يهاي ورزشی مجبور به ایجاد تغييرات بنرسد که بيشتر سازمانبه نظر می

ثال، تغيير در نگرش عنوان مه نسبت به توليد و توزیع کاالها و خدمات خود خواهند بود. ب

 طور کامل به تغيير فرهنگ سازمانی آنه مصرف ورزشی در محيط رقابتی، رهبران ورزشی را ب

ها سوق خواهد داد. چالش اصلی مدیران ورزشی، سعی در برقراري تعادل بين تقاضاها و 

وزیع هاي تانتظارات مشتریان جدید در جامعه ورزشی رویایی نسبت به سازمان ورزشی، با شيوه

باشد. به نظر منطقی است که با افزایش تعداد کارکنان بهتر این انتظارات در درون سازمان می

هاي کار ایجاد شود. با این وجود، ها و ارزش، تغيير طبيعی در نگرشتحصيل کرده و استخدامی

ه( هاي ورزش )دسترسی براي همه، ذهن سالم در بدن سالم، گرد هم آوردن افراد، و غيرارزش

دهد، بنابراین مدیران ورزشی آینده مسئول توسعه و محور باور بسياري از افراد را تشکيل می



 94                                                                                                  های مدیران ورزشی در ایرانچالش 

 

هاي سنتی )این( ورزش را مورد احترام و توجه قرار هاي سازمانی هستند که ارزشرشد فرهنگ

کنندگان متنوع و با تقاضاهاي رو هاي مصرفدهد و در عين حال براي تأمين نيازهاي گروهمی

 (. 1ه رشد در جامعه ورزشی رویایی بسيار متناسب است )ب

نظر از اصول انتفاعی و غيرانتفاعی، جامعه ورزشی رویایی قطعاً مشکالت اصلی را در صرف اداره:

طور فزآینده تحت ه هاي ورزشی بهاي ورزشی به همراه خواهد داشت. سازماناداره سازمان

ها و خدمات محوري خود قرار دارند. توزیع برنامهگذار در جهت بهبود فشار موسسات سرمایه

ها هاي ورزشی را ملزم به اطمينان از برخورداري از سياستمشروعيت سازمان ،تهدید رو به رشد

هاي بهتر براي مدیریت ریسک، سازگاري سرپرستی، تعاون، بيمه دارایی مدیران و و سيستم

یران ورزشی آینده تعيين دقيق نيازهاي سازد. چالش اصلی مدآموزش و ارزیابی گسترده می

 (.1سازمان ورزشی براي تثبيت موقعيت خود به عنوان شهروند تجاري مناسب است )

که مدیریت عملکرد از جمله مسائل بسيار مهم در هر  با توجه به این مدیریت عملکرد:

نوع و قابل ها متهاي ورزشی، چالشآور نيست که در سازمانرود، تعجبسازمان به شمار می

هاي مدیریت عملکرد در ارتباط با شش بخش توجه هستند. در این بخش آخر، برخی از چالش

در هاي ورزشی بسيار کمی شود. واقعيت این است که سازمانجامعه ورزشی رویایی مطرح می

طور انحصاري به توزیع خدمات فقط در یک بخش از جامعه ورزشی رویایی اقدام ه آینده ب

اي، غيرانتفاعی و دولتی( باید نيازهاي ها )حرفههاي ورزشی از تمام بخشکرد. سازمانخواهند 

گيري طور دائم با چالش تصميمه کنندگان ورزشی مختلف را مورد توجه قرار دهند و بمصرف

در خصوص انتخاب مشتریان براي ارائه خدمات مواجه خواهند بود. مسائل مدیریت عملکرد در 

شود، اما ز در مقایسه با نيازهاي عملکرد سهامداران بيرونی به چالش کشيده میدرون سازمان ني

توان گفت که پيروزي در ورزش در حال حاضر و در آینده ابعاد متفاوتی دارد. روزهایی که می

رود سپري شده است. ورزش به پيروزي در آخر هفته مهمترین پيروزي براي همه به شمار می

طور فزآینده در ه متنوع و پيچيده تبدیل شده است که عملکرد آن ببسيار  ،جهانی یصنعت

 (. 1گيرد )سطوح پيچيدگی و ارزیابی تجاري مورد سنجش و قضاوت قرار می

ها تحقيقات بسيار اندکی انجام شده است که در ادامه به این چند تحقيق اشاره در زمينه چالش

ها و موانع فراروي همگانی شدن ورزش ( در تحقيقی چالش1312خواهيم کرد. قره و شجيع )

در ایران با تأکيد بر منابع انسانی و مدیریتی را بررسی کردند و به این نتيجه رسيدند که سرانه 

ها، نداشتن دانش تخصصی کافی در ورزش همگانی، ناکافی ورزش همگانی، کمبود سابقه هيأت

هاي تربيت بدنی و ... اط با دانشکدههاي تحقيقی و پژوهشی، نداشتن ارتبعدم توجه به فعاليت
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هاي فراروي منابع انسانی و مدیریتی ورزش همگانی قلمداد به عنوان بخشی از موانع و چالش

مدیریت پيشگيرانه در ورزش: چالش "( در پژوهشی با عنوان 2011) 1(. ماالکو1می شوند )

ضعيت موجود و تحقيقات به این نتيجه رسيد که بر اساس تجزیه و تحليل و "هاي جدیدایده

هاي ها و مدلهاي جدید و خالقيتهایی شامل جستجو براي ایدهحلاخير امکان راه

اي با ( در مقاله1312(. رئيسی )10تکنولوژیکی و مدیریتی بر اساس ادغام و تعامل وجود دارد )

 حفظ و مينأت جهت ارشد مدیران آینده دربيان کرد که  "هاي مدیریت آیندهچالش"عنوان 

 (:11ز )ا عبارتند آنان از برخی که هستند روبرو گوناگونی هايشچال با رقابتی هايمزیت

 جهانی؛ تکنولوژي و اقتصادي شرایط در مستمر تغييرات با سازگاري 

 از کارآمدتري هايمجموعه که هرجا و نيست ملی اقتصاد به محدود توليد، عرضه 

 گردد؛ محسوب توليد براي مکانی تواندمی باشد داشته وجود توليد عوامل

 خودکفایی تکنولوژي، و علم پيشرفت با زیرا خوداتکایی، به خودکفایی مفهوم تغيير 

 بود؛ خواهد احساسی و غيرعملی امري

 جهانی؛ بازار به ملی بازار از سرمایه بازار فعاليت گسترش 

 اي؛ منطقه بازارهاي ظهور و گرایی منطقه 

 خارجی؛ يگذار سرمایه جذب براي رقابت 

 کاالها؛ تجارت جاي به خدمات تجارت افزون روز و سریع افزایش 

 تجاري و صنعتی آزاد مناطق ایجاد. 

 پذیر انعطاف کار نيروي پرورش. 

کنون تا 1323گذرد، در طی این دوران، یعنی از سال میسال از انقالب اسالمی  33حدود 

توان از نظر عهده داشتند که میه ئيس بتربيت بدنی را هشت ر(، مدیریت ارشد سازمان 1311)

تا پایان  1323تاریخی این دوران را به سه دوره زمانی تقسيم کرد. دوره اول از بهمن ماه 

 و استقرار نظام جمهوري اسالمی التهاب پيروزي انقالب اسالمی پراین دوره  1321شهریور 

که در دوره دفاع مقدس است. شرایط  1363تا پایان سال  1321ایران بود. دوره دوم از مهرماه 

 1311تا پایان سال  1361کشور در وضعيت فوق العاده و جنگی بود. دوره سوم از ابتداي سال 

تر نسبت به دو دوره قبلی که کشور از آن حالت پر اي طوالنیساله است و تا اندازه 20که دوره 

و ورزش کشور در طی این دوران . تربيت بدنی رفتتر اي عاديدورهسمت التهاب خارج و به 

                                                                 
1 - Malacko 
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هاي زیادي بوده است. فرهنگی ـ اجتماعی داراي فراز و نشيب مقوله هايساله مانند تمام  33

غير دولتی در کنار این هاي ورزشی به عنوان نهادهاي عمومی در بخش ورزش، فدراسيون

کميته ملی المپيک تربيت بدنی به عهده داشتند.  سازمان، مسئوليت اصلی را در بخش ورزش و

 30المللی ورزش فعاليت داشته است. در طی این هم به عنوان نهادي عمومی در زمينه بين

سال، مدیران بسياري مسئوليت اداره امور نهادهاي مذکور را به عهده داشتند که در سازمان 

آینده ها و توجه به هاي این سازمانهاي گوناگون درگير بودند. شناخت چالشخود با چالش

هاي ورزشی هاي احتمالی، به مدیران ستادي در سازمانهاي ورزشی با توجه به چالشسازمان

بنابراین مدیران  تري اقدام نمایند.طور مناسبه ها بگيريکمک خواهد کرد که در تصميم

هاي متعدد درون و برون سازمانی مواجهه بوده و ها با چالشورزشی مانند مدیران تمام سازمان

 ها است.ستند. این پژوهش به دنبال بررسی و کالبد شکافی این چالشه

 پژوهش روش

روش تحقيق توصيفی است. این تحقيق از نظر هدف کاربردي است. جامعه آماري شامل کليه 

هاي ورزشی، رؤسا ، رؤساي فدراسيونو سازمان تربيت بدنی سابق رؤسا و معاونين وزارت ورزش

ند و با توجه به محدود بود مربيان و ورزشکاران با سابقهلمپيک و و دبيران کل کميته ملی ا

از  ،پرسشنامه  12گيري از روش تمام شمار استفاده شد که در مجموع بودن جامعه براي نمونه

هاي آماري داراي سابقه نفر از نمونه 21. برگردانده شد کامل، پرسشنامه توزیع شده 10

 نفر دیگر مربی یا ورزشکار بودند. 24هاي ورزشی و سازمانسال در  40/1مدیریتی با ميانگين 

ها ميزان تحصيالتشان درصد نمونه 11درصد زن بودند.  1/12ها مرد و درصد نمونه 1/14

درصد فوق ليسانس و دکتري  2/21درصد ليسانس و  1/34درصد فوق دیپلم،  3/3دیپلم، 

لی ورزشی سابقه عضویت داشتند که الملهاي بينها در سازماندرصد نمونه 2/41بودند. 

 41ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دادهباشد. سال می 34/3ميانگين سابقه این افراد 

خبرگان رسيده  هشت نفر از اي ليکرت که روایی آن به تأیيدگزینه 2سوالی براساس مقياس 

بدست آمد. این پرسشنامه  10/0خ آوري شدند و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونبابود، جمع

خرده مقياس به این  نهپس از مطالعه مبانی نظري و ادبيات تحقيق تنظيم گردید که داراي 

: هفت سوال منابع مالی و بودجه، شش سوال منابع انسانی، چهار سوال منابع استشرح 

سوال شش طات، کالبدي، هفت سوال منابع مدیریتی، پنج سوال منابع فناوري اطالعات و ارتبا

هاي ورزشی در رویدادهاي سوال مربوط به حضور تيمشش هاي بيرونی، ارتباط با سازمان
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هاي ورزشی در جهان ورزش و چهار سوال مربوط چهار سوال مربوط آینده سازمان المللی،بين

به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه . المللیخود در سطح بين به آینده سازمان ورزشی

انجام شد. اندازه  1هاي اصلیهاي مدیران ورزش تحليل عاملی اکتشافی به روش مولفهشچال

(. نتایج =62/0KMO˃6/0) استنشان دهنده مناسب بودن حجم نمونه  2گيريکفایت نمونه

. تحليل عامل اکتشافی استدهنده مناسب بودن نمونه براي انجام تحليل عاملی فوق نشان

دهند. هاي پرسشنامه را توضيح میدرصد واریانس گویه 61مجموع  نشان داد این نه عامل در

هاي به منظور توزیع گویه 3در مرحله بعدي، تحليل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس

ها عامل انجام شد. با توجه به بارهاي عاملی سواالت، تخصيص سواالت به عامل 1پرسشنامه در 

گذاري شدند. عامل ختصاص داده شده و مفهوم نظري نامانجام شد. عوامل با توجه به سواالت ا

تا  10، 1، 3(، عامل دوم بعد منابع مالی و بودجه )سواالت 6تا  1اول بعد منابع انسانی )سواالت 

(، عامل چهارم بعد منابع مدیریتی 13و  16، 14(، عامل سوم بعد منابع کالبدي )سواالت 13

(، 21تا  22ابع فناوري اطالعات و ارتباطات )سواالت (، عامل پنجم بعد من24تا  11)سواالت 

هاي (، عامل هفتم بعد حضور تيم32تا  31هاي بيرونی کشور )سواالت عامل ششم بعد سازمان

(، عامل هشتم بعد آینده 41و  40، 31، 33، 36المللی )سواالت ورزشی در رویدادهاي بين

( و عامل نهم بعد آینده سازمان ورزشی 42تا  42هاي ورزشی در جهان ورزش )سواالت سازمان

 31، 30، 12، 1هاي شماره ( نامگذاري شدند. گویه41تا  43المللی )سواالت خود در سطح بين

شان به هيچ یک از عوامل اختصاص داده نشدند و از به دليل نامناسب بودن بار عاملی 46و 

سط تحليل عامل تایيدي انجام گيري توهاي بعدي حذف شدند. برازش کلی مدل اندازهتحليل

گيري، کفایت بارهاي عاملی، گرفت. در این مرحله به منظور تعيين درجه برازش مدل اندازه

هاي مشاهده شده تحليل هاي بيان شده براي متغيرهاي استاندارد شده و واریانسباقيمانده

راي تعيين نيکویی ي برازش بتعدادي اندازه Amosعاملی تایيدي انجام شد. در نرم افزار 

ي تطابق ماتریس کواریانس هاي نيکویی برازش، اندازهاندازه .برازش مدل مفروض وجود دارد

هاي نيکویی دهند. اندازهي مدل پيشنهادي را نشان میبينی شدهمشاهده شده با ماتریس پيش

( و CFI، )(2χ ( ،)df( ،)df ̸ 2χ( ،)GFI( ،)AGFIبرازش مدل در این تحقيق عبارتند از: )

(RMSEA.) 

                                                                 
1.  Principal component 
2.  KMO 
3.  varimax 
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،  GFI ،142/0= AGFI =121/0هاي بدست آمده براي این مدل عبارت است از )شاخص

166/0= CFI ،021/0= RMSEAي دهندهها نشانشود مقادیر شاخصکه مالحظه می (. چنان

هاي بدست آمده گيري با توجه به شاخص(. بنابراین مدل اندازه2ـ3برازش مدل است )جدول 

و در  20/0هاي سازه همه باالي ن مدل نهایی پذیرفته شد. بارهاي عاملی شاخصبه عنوا

. استدهنده اعتبار همگرا براي هر یک از موارد سازه هستند و این نشان 10/0تا  21/0محدوده 

هاي ها از آزمون آلفاي کرونباخ براي تعيين پایایی پرسشنامه و آزمونبراي تجزیه و تحليل داده

 ره و فریدمن براي پاسخگویی به سواالت استفاده شد.تی تک متغي

 نتايج 

درصد را زنان  16ها را مردان و درصد آزمودنی 14سال بود.  13/40ها ميانگين سنی آزمودنی

کارشناسی  درصد 6/22، ها کارشناسیدرصد آزمودنی 1/34سطح تحصيالت  تشکيل دادند.

 ابقه. ميانگين سفوق دیپلم است درصد 3/3دیپلم و  درصد 11دکتري،  درصد 6/22ارشد، 

 سال بود. 62/6 مدیریتی نيز ابقهسال بود. ميانگين س 41/16 کاري

توانند که آیا منابع پژوهش )نه خرده مقياس( می گيردقرار میبررسی  مورددر ابتدا این مسأله 

بررسی منابع آزمون تی تک متغيره را براي  نتایج 1جدول  به عنوان چالش در نظر گرفته شوند.

آزمون تی با مقدار  دادطور که نتایج نشان  دهد. همانپژوهش به عنوان یک چالش نشان می

. است 3که بيشتر از  بودجهمعنادار شده است. ميانگين منابع مالی و  001/0در سطح  32/6

نظر توان به عنوان یک چالش مدیریتی در ورزش ایران در بنابراین، منابع مالی و بودجه را می

معنادار شده  02/0در سطح  22/3آزمون تی با مقدار دهد گرفت. همچنين، نتایج نشان می

توان . بنابراین، منابع کالبدي را میاست 3که بيشتر از است  33/3است. ميانگين منابع کالبدي 

 به عنوان یک چالش مدیریتی در ورزش ایران در نظر گرفت.

معنادار نشده است.  02/0در سطح  -03/0تی با مقدار آزمون  دادطور که نتایج نشان  همان

توان به . بنابراین، منابع انسانی را نمیاست 3است که نزدیک به  11/2ميانگين منابع انسانی 

آزمون تی با مقدار  دادعنوان یک چالش مدیریتی در ورزش ایران در نظر گرفت. نتایج نشان 

 3است که نزدیک به  13/2نگين منابع مدیریتی معنادار نشده است. ميا 02/0ـ در سطح 20/1

توان به عنوان یک چالش مدیریتی در ورزش ایران در نظر . بنابراین، منابع مدیریتی را نمیاست

معنادار شده است اما ميانگين  02/0ـ در سطح 21/2آزمون تی با مقدار  دادگرفت. نتایج نشان 



 اردیبهشت ، فروردین و22مطالعات مدیریت ورزشی شماره  43

. بنابراین، منابع فناوري است 3ه کمتر از است ک 13/2منابع فناوري اطالعات و ارتباطات 

توان به عنوان یک چالش مدیریتی در ورزش ایران در نظر گرفت. اطالعات و ارتباطات را نمی

معنادار شده است. ميانگين  001/0در سطح  12/4آزمون تی با مقدار  دادنتایج نشان 

هاي بيرونی کشور ین، سازمان. بنابرااست 3که بيشتر از  است 21/3هاي بيرونی کشور سازمان

آزمون  دادنتایج نشان  توان به عنوان یک چالش مدیریتی در ورزش ایران در نظر گرفت.را می

هاي ورزشی در معنادار شده است. ميانگين حضور تيم 02/0در سطح  16/2تی با مقدار 

اي ورزشی در ه. بنابراین، حضور تيماست 3که بيشتر از  است 11/3المللی رویدادهاي بين

توان به عنوان یک چالش مدیریتی در ورزش ایران در نظر گرفت. المللی را میرویدادهاي بين

معنادار شده است اما ميانگين آینده  02/0ـ در سطح 26/2آزمون تی با مقدار  دادنتایج نشان 

. بنابراین، آینده است 3است که کمتر از  12/2هاي ورزشی در جهان ورزش سازمان

توان به عنوان یک چالش مدیریتی در ورزش ایران هاي ورزشی در جهان ورزش را نمیزمانسا

معنادار شده  001/0در سطح  26/6آزمون تی با مقدار  داددر نظر گرفت. همچنين، نتایج نشان 

. است 3است که بيشتر از  22/3المللی ورزشی در سطح بين هاياست. ميانگين آینده سازمان

توان به عنوان یک چالش المللی را میدر سطح بينهاي ورزشی سازمانینده بنابراین، آ

 .قلمداد کردمدیریتی در ورزش ایران 

 آزمون تی تک متغیره برای بررسی منابع انسانی  به عنوان یک چالش .3جدول 

 .df t Sig اختالف ميانگين متغير

 008/0 57/6 18 46/0 مالی و بودجه

 142/0 - 03/0 11 - 006/0 انسانی

 082/0 77/3 18 33/0 کالبدي

 234/0 - 20/1 11 - 03/0 مدیریتی

 014/0 - 21/2 11 - 013/0 فناوري اطالعات و ارتباطات

 001/0 16/2 11 11/0 هاي بيرونی کشورسازمان

هاي ورزشی در رویدادهاي حضور تيم

 المللیبين

13/0 11 11/2 031/0 

 012/0 - 24/2 11 - 12/0 ان ورزشهاي ورزشی در جهآینده سازمان

آینده سازمان ورزشی خود در سطح 

 المللیبين

22/0 11 26/6 001/0 
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هاي منابع مالی و بودجه و کالبدي نشان آزمون خی دو را براي متغير چالش نتایج 2جدول 

سطح  در 31/11خی دو با مقدار که  داددهد. در متغير منابع مالی و بودجه، نتایج نشان می

هاي منابع مالی و بودجه، ها در چالشبندي ميانگينمعنادار شده است. با توجه به رتبه 02/0

با  "شود؟کنندگان مالی تامين میچه ميزان از بودجه سازمان شما از طریق حمایت" 12سوال 

اي با مشکالت مالی سازمان شما تا چه اندازه" 11در رتبه اول، سوال  02/4ميانگين رتبه 

چه ميزان از بودجه شما از طرف " 10در رتبه دوم و سوال  61/3با ميانگين رتبه  "مواجه است؟

کالبدي،  متغير منابعدر در رتبه سوم قرار دارند.  46/3با ميانگين رتبه  "شود؟دولت تأمين می

معنادار شده است. با توجه به  02/0در سطح  62/1خی دو با مقدار که  دادنتایج نشان 

در زمينه وسایل و " 13هاي منابع کالبدي )مادي(، سوال ها در چالشبندي ميانگينرتبه

با ميانگين رتبه  "تجهيزات در مقایسه با رقيبان خارجی آیا از وضعيت مناسب برخوردارید؟

با  "اي در اختيار دارید؟وسایل و تجهيزات پيشرفته تا چه اندازه" 16در رتبه اول، سوال  23/2

در زمينه وسایل و تجهيزات ورزشی تا چه " 14در رتبه دوم و سوال  10/1ه ميانگين رتب

در متغير  در رتبه سوم قرار دارند. 13/1با ميانگين رتبه  "اي با مشکل مواجه هستيد؟اندازه

معنادار  001/0در سطح  36/26خی دو با مقدار که  دادنتایج نشان هاي بيرونی کشور، سازمان

هاي بيرونی هاي مدیران ورزشی با سازمانها در چالشبندي ميانگينرتبه شده است. با توجه به

با  "؟کند اي از سازمان شما حمایت میمجلس شوراي اسالمی تا چه اندازه" 33کشور، سوال 

اي از برنامه هاي سازمان هيات دولت تا چه اندازه" 34در رتبه اول، سوال  40/3ميانگين رتبه 

گاهی آميزان " 32در رتبه دوم و سوال  31/3با ميانگين رتبه  "؟نماید شما حمایت می

در رتبه  13/2با ميانگين رتبه  "؟اي استهاي دیگر از وظایف و اهداف شما تا چه اندازهسازمان

معنادار شده است. با  02/0در سطح  36/12خی دو با مقدار که  دادنتایج نشان سوم قرار دارند. 

هاي ورزشی در هاي مدیران ورزشی در مورد حضور تيمها در چالشنبندي ميانگيتوجه به رتبه

هاي ورزشی خارجی تا چه اندازه از در مقایسه با سازمان" 40المللی، سوال رویدادهاي بين

براي " 33در رتبه اول، سوال  24/3با ميانگين رتبه  "وضعيت سازمان خود رضایت دارید؟

با ميانگين رتبه  "؟باشيداي با مشکل مواجه میاندازه المللی تا چهحضور در رویدادهاي بين

تا چه اندازه سازمان شما در زمينه انتخاب سرپرست یا مدیر " 36در رتبه دوم و سوال  11/3

المللی با مشکل روبرو هاي بينهاي ورزشی اعزامی به رقابتداراي تجربه براي رهبري کاروان

خی دو با مقدار که  دادنتایج نشان وم قرار دارند. در رتبه س 11/2با ميانگين رتبه  "است؟

هاي ها در چالشبندي ميانگينمعنادار شده است. با توجه به رتبه 001/0در سطح  26/13

تا چه اندازه " 43المللی، سوال مدیران در مورد آینده سازمان ورزشی خود در سطح بين
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المللی ورزش در سطح اي بينههاي زودرس داخلی تأثير در از دست دادن کرسیتعویض

اي عمل کردن اعضاي سليقه" 41در رتبه اول، سوال  20/2با ميانگين رتبه  "المللی دارد؟بين

با ميانگين  "ت؟ینده ورزش کشور اسآاي از مشکالت المللی تا چه اندازهایرانی عضو مجامع بين

در  هاي ارتباطیانی از مهارتاي اعضاي ایرتا چه اندازه" 41در رتبه دوم و سوال  11/2رتبه 

 در رتبه سوم قرار دارند. 30/1با ميانگين رتبه  "؟برخوردار هستند المللیسطح بين

 بودجه و کالبدیهای منابع مالی و . آزمون خی دو برای بررسی چالش2جدول 

 .df 2X Sig تعداد متغير

 002/0  31/11 2 12 منابع مالی و بودجه 

 001/0  62/1 2 12 کالبديمنابع 

 001/0  36/26 4 12 هاي بيرونی کشورهاي مدیران ورزشی با سازمانچالش

هاي ورزشی در هاي مدیران ورزشی در مورد حضور تيمچالش

 المللیرویدادهاي بين

12 4 36/12  011/0 

هاي مدیران در مورد آینده سازمان ورزشی خود در سطح چالش

 المللیبين

12 2 26/13  001/0 

 

هاي مدیران ورزش در ایران را بر اساس مواردي که در قسمت قبلی ر پایان این قسمت چالشد

 نتایج 3جدول . شده استبندي ها معنادار شد با آزمون فریدمن رتبهمقدار تی تک متغيره آن

 داددهد. نتایج نشان هاي مدیران ورزش در ایران نشان میآزمون خی دو را براي متغير چالش

ها بندي ميانگينمعنادار شده است. با توجه به رتبه 001/0در سطح  22/30و با مقدار خی دکه 

مدیران در مورد آینده سازمان ورزشی خود در  هاي مدیران ورزش در ایران، چالشدر چالش

در رتبه اول، چالش منابع مالی و بودجه با ميانگين رتبه  31/3المللی با ميانگين رتبه سطح بين

در رتبه سوم قرار دارند. شکل  03/3رتبه دوم و چالش منابع کالبدي با ميانگين رتبه  در 11/3

 دهد.هاي مدیران ورزش در ایران را نشان میبندي چالشرتبه 1

 های مدیران ورزش در ایران. آزمون خی دو برای بررسی چالش1جدول 

 .df 2X Sig تعداد متغير

 001/0  13/23 4 12 هاي مدیران ورزش در ایرانچالش



 41                                                                                                  های مدیران ورزشی در ایرانچالش 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

                                        

            

      

                      

                                          

 
 های مدیران ورزش در ایرانبندی چالش. رتبه3شکل 

 گیريبحث و نتیجه

با توجه به نتایج این پژوهش،  هاي مدیران ورزش در ایران بود.هدف این پژوهش بررسی چالش

ده است. گرچه از نظر تلقی نش جدي منابع انسانی از دیدگاه جامعه آماري به عنوان یک چالش

ولی از  ،مدیران منابع انسانی به عنوان یک چالش مدیریت ورزش ایران در نظر گرفته نشد

هاي ورزشی کاهد. مدیریت منابع انسانی در سازماناهميت این منبع با ارزش سازمانی نمی

به مأموریت و ها از اهميت ویژه و خاصی برخوردار است. هر سازمانی با توجه مانند تمام سازمان

هاي ورزشی به سبب گمارد. در سازماناي را به خدمت میمجموعه وظایفش، منابع انسانی ویژه

 هایی را دارند.ها تفاوتشان با سایر سازمانها و به دليل اهميت و نقش اجتماعیهمين ویژگی

آنان هستند و از شان به دليل تماس نزدیک با مردم، دائماً در دید هاي ورزشی و مدیرانسازمان

هاي ورزشی آکنده از احساسات و هيجانات اجتماعی است، این امر تأثير ی که محيطجای آن

یک سازمان  مستقيمی در نحوه مدیریت منابع انسانی در درون و خارج سازمان خواهد داشت.

هاي بيرونی شان به محيطدهد و بيشتر خدماتورزشی بيشتر کارهاي خدماتی انجام می

ان مربوط است. اگر سازمان در درون خود، از انسجام الزم برخوردار نباشد، در ارائه این سازم

تواند ها و افراد میها و افراد بيرون سازمان چندان موفق نخواهد بود. این گروهخدمات به گروه
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موزان، آها، دانشمندان، تماشاچيان، بازیکنان، مربيان، سرپرستان، مدیران، خانوادهعالقه شامل:

هاي دانشجویان، مسئولين و مقامات محلی باشند. بنابراین چالش آینده مدیران در سازمان

 ها و افراد باشد.تواند در ارتباط با یکی از این گروهورزشی می

اگر سازمان را به مانند یک ماشين فرض کنيم، منابع مالی نقش مواد سوختی )بنزین و ...( را 

هر سازمان براي به حرکت در آمدن نياز به منابع مالی دارد و این منبع کند. بنابراین ایفا می

انرژي دهنده و روشن کنندة موتور سازمان است. بدیهی است سازمان در انجام وظایف براي 

شود که این انرژي با برنامه و به طور دقيق مصرف گردد. دسترسی به اهدافش، زمانی موفق می

هاي خدماتی هستند که بيشترین ميزان منابع از جمله سازمانهاي ورزشی در ایران سازمان

این وابستگی منابع مالی به دولت باعث مشکالت  .کنندمالی را از طریق دولت دریافت می

هاي اخير شده است. نتایج این تحقيق نشان داد که بسياري براي مدیران ورزشی در طی سال

لی در زمينه حمایت کنندگان مالی ذکر کردند. در ترین چالش را در مورد منابع مامدیران مهم

هاي ورزشی در جهان ورزش، حمایت کنندگان مالی نقش بسيار مهم و اساسی را براي سازمان

هاي ورزشی در کشور ما که اکثر قریب به اتفاق سازمان یجای نمایند. از آناین زمينه ایفا می

کمترین تالش  ،نمایندي دولتی را دریافت میهاو مدیران با خيالی آسوده بودجه هستنددولتی 

هاي آنان در ترین چالشرا در جهت جذب حمایت کنندگان مالی دارند. این موضوع یکی از مهم

ر خواهد آینده است. دومين چالش از دیدگاه مدیران، مشکالت مالی است که سازمان آنان درگي

بينی هاي پيشعدم اجراي کامل برنامه علتکه اکثر مدیران ورزشی،  بود. سوابق امر نشان داد

نتيجه شود و هایی از آن تأمين نمیه بخشک اند؛ شده و مصوب از طرف دولت را بودجه دانسته

 هاي ورزشی است.هایی براي سازمانآن پدید آمدن چالش

هاي ورزشی در آینده در زمينه هاي سازمانترین چالشنتایج پژوهش نشان داد که یکی از مهم

ـ 1از: است ها از نظر مدیران به ترتيب عبارت بندي این چالشابع کالبدي است. اولویتمن

ـ در اختيار نداشتن وسایل و 2کمبود وسایل و تجهيزات ورزشی در مقایسه با رقيبان خارجی؛ 

 .هاي ورزشیـ فقدان وسایل و تجهيزات در بعضی از رشته3تجهيزات پيشرفته ورزشی؛ 

برنامه در هر سازمانی، در اختيار داشتن وسایل و تجهيزات امر ضروري  براي اجراي هر گونه

است بنابراین نيروي انسانی، زمانی قادر به انجام وظایف محوله است که از حداقل امکانات و 

تجهيزات برخوردار باشد. در یک سازمان ورزشی براي دستيابی به اهداف مورد نظر عالوه بر 

ستعد و پرکار، به امکانات مناسب نياز است. طبيعی است هر اندازه افراد متخصص، با تجربه، م
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تر باشد، نيروي انسانی سازمان از این امکانات بهره بيشتري امکانات و وسایل با نياز روز متناسب

وري اشاره شود. در هر سازمانی اگر از امکانات مادي به مناسبت نيست که به بهرهخواهد برد. بی

افتد. کارآیی هر وري مطلوب اتفاق میرنامه تنظيمی استفاده شود، بهرهطور صحيح و با ب

کند که امکانات کالبدي و منابع انسانی در مسير مناسب هدایت نشود. سازمان زمانی نزول می

ها در زمينه امکانات و تجهيزات ورزشی در شرایط کنونی بدون ا عنایت به پيشرفت و نوآوريب

هاي بيشتري در این عرصه هاي جدید، پيشرفتگرفتن فناوري شک در آینده با به خدمت

هاي ورزشی توجه عميق . جا دارد تا به این چالش بزرگ مدیران و سازمانمشاهده خواهد شد

هاي ورزشی را چرا که استفاده از ابزار، وسایل و تجهيزات پيشرفته اجراي مهارت ؛داشته باشند

عدم توجه به این امر مهم شرایط رقابت با رقباي ورزشی  تر خواهد کرد وبراي ورزشکاران آسان

 را دشوار خواهد نمود.

ولی  ،جامعه آماري منابع مدیریتی به عنوان یک چالش جدي در نظر گرفته نشد گرچه از نظر

آن در ارتباط نزدیک  کشور و آیندههاي ورزشی هاي فعلی سازمانرسد واقعيتبه نظر می

ي هاي بسيار پيچيده اهاي ورزشی چالشمنابع مدیریت سازمانمروزه باشند. به عبارت دیگر، ا

قط و این امر در صورتی استمرار نخواهد یافت که به آن توجه شود. اگر سازمان ها را ف دارد

ها در زندگی خود ها و ترتيباتی مؤثر بر اعمال افراد ببينيم به اهميت آنچينش متن یا زمينه

جاي خود بازیگرانی با اشخاص جمعی )نه  ها را باید درسازمان 1ولمنپی نخواهيم برد. به قول ک

ها ممکن است اقداماتی انجام دهند، منابعی اشخاص( یا اشخاص شرکتی به شمار آورد. سازمان

(. در گذشته 12هایی باشند )را به مصرف رسانند، قراردادهایی را منعقد سازند و صاحب دارایی

هاي اداره سازمان و در زمرة منابع مدیر و به عبارت دیگر روشمدیریت را از جمله وظایف 

هاي آخر قرن بيستم منابع مدیریتی از منابع انسانی جدا شد و خود دانستند. در دههانسانی می

شود به وظایف مدیریتی که از مدیریت صحبت میمنبع با اهميتی در سازمان قلمداد شد. زمانی

يزش، کنترل، نظارت و در نهایت ارزیابی اشاره داریم که این برنامه ریزي، سازماندهی، انگ

که هيچ  موضوع صرف نظر از نوع سازمان یا سطح مدیریتی مورد توجه است. با توجه به این

ها مدیري به تنهایی قادر نيست، مدیریت را در سازمان خود اعمال کند براي انجام دادن فعاليت

هاي افرادي که با ایفاي نقش .ه تعدادي از افراد نياز دارددر یک روند منطقی و منظم، سازمان ب

دارند. این افراد باید از گوناگون و مکمل یکدیگر در جهت تحقق اهداف سازمانی گام بر می

بينی شده و ریزي و سازماندهی، پيشها بر اساس برنامهشرایط الزم برخوردار باشند تا فعاليت

                                                                 
1. Coleman 
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ه مواردي که به اختصار ذکر شد، به احتمال زیاد بسياري از اجرا گردد. بنابراین با عنایت ب

 هاي ورزشی کشور در آینده با این چالش بزرگ روبرو خواهند شد.سازمان

نتایج پژوهش نشان داد که منبع فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان یک چالش پيش روي 

قرن بيست و یکم، شاهد هاي آغازین هزاره سوم و ورزش کشور اعالم نشده است. در سال

اي هستيم. فناوري اطالعات و ارتباطات از جمله هاي فناوري با سرعت خيره کنندهپشرفت

ها روبرو شده است. توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و مواردي است که با اقبال جدي سازمان

رار داده و ها قهاي اخير آن را در ردیف منابع راهبردي سازمانرشد چشمگير آن در سال

اند که در آینده از هاي کالنی در این زمينه کرده هاي کوچک و بزرگ ورزشی سرمایهسازمان

مند خواهند شد. منابع اطالعات و فناوري در ارائه نتایج آن در سازمان و بيرون از آن بهره

ها ضمن کند تا در تصميم گيرياي به مدیریت سازمان کمک میخدمات گوناگون مشاوره

 1(ICTوري باالتري برخوردار شود. فناوري اطالعات و ارتباطات )اشتن سرعت و دقت از بهرهد

کند. براي ایجاد، نگهداري، مدیریت و انتشار اطالعات از طریق ابزار الکترونيک تأکيد می

ها بينی کرد که این موضوع به عنوان یک چالش جدي براي تمام سازمانتوان پيشبنابراین می

هاي آغازین قرن بيست و یکم باشد. چرا که مدیران به منظور دسترسی سریع به در دهه

و ریزي جدي داشته اطالعات و استفاده دقيق و بهينه از فناوري اطالعات و ارتباطات، باید برنامه

هاي درون سازمانی در جهت آموزش کارکنان خود اقدام کنند تا بدین وسيله افراد و گروه

 را به دست آورند.هاي الزم مهارت

مدیران کشور با  هاي بيرونی در کشوردر زمينه ارتباط با سازمان نشان داد که نتایج پژوهش

ترین ابزارهاي تحقق اهداف ها یکی از مهم. تشکيالت سياسی ـ اداري دولتچالش روبرو هستند

 بين هر ها و به اجرا در آمدن وظایف تدوینی است. در صورت وجود هماهنگی و همکاريآن

کشور، اداره مناسب امور در چارچوب قوانين، مقررات و ها و نهادها دریک از سازمان

 ،هاي مسئول قواي سه گانهمی افتد. بدون شک در این مسير سازمانها اتفاق دستورالعمل

هایشان به عهده ترین مسئوليت را در حيطه و حوزة مأموریتاصلی ،مقننه، مجریه و قضائيه

هاي این ها و هماهنگیهمکاري ،اي تنظيم امور و جاري شدن وظایف در مسير صحيحدارند. بر

هاي مدیران با بندي چالشباشد. بر اساس نتایج تحقيق اولویتمؤثر و تعيين کننده می سه قوه

از: مجلس شوراي اسالمی، هيأت دولت و  است عبارت هاي بيرونی در آینده به ترتيبسازمان

هاي مسئول ها و اهداف سازمانهاي بيرونی از وظایف، مأموریتسازمان فقدان آگاهی دیگر

                                                                 
1. Information Communication Technology 
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 11ورزش در کشور. مجلس شوراي اسالمی به عنوان نهاد قانون گذار در کشور داراي 

کميسيون تخصصی است که کار بررسی و کارشناسی موضوعات مختلف را به عهده دارند. امور 

ه عالوه بر این فراکسيون ورزش ب است.جده گانه هاي هعهده یکی از همين کميسيونه ورزش ب

هاي ورزشی با رسد تعامل سازماننظر میه کند. بتر به امور ورزش رسيدگی میصورت تخصصی

کميسيون تخصصی چندان قوي نباشد و همين امر به عنوان یک چالش از نظر مدیران 

شور و با توجه به نيازهاي هيئت دولت جهت اداره امور ک هاي ورزشی اعالم شده است.سازمان

ها و نامهنماید. مسئوليت تدوین، مقررات، آئينریزي اقدام میحال جامعه نسبت به برنامه

دستورالعمل به موجب قوانين به عهدة هيأت دولت است. عالوه بر این مسئوليت تدوین لوایح 

ابتدا در جلسات . تمامی این موارد استقانونی و ارائه به مجلس شوراي اسالمی با دولت 

ها بررسی و پس از تأیيد به هيأت هاي تخصصی دولت با حضور وزرا، معاونين آنکميسيون

که در طی دو سال گذشته وزارت ورزش و جوانان تأسيس  گردد. با توجه به ایندولت ارائه می

 ستا هاي ورزشی آنشد، وزیر ورزش در جلسات هيأت دولت حضور دارد. توقع مدیران سازمان

تري صورت صورت آسانه ها و هيأت دولت بکه با حضور وزیر ورزش تعامل بين این سازمان

هاي آنان با هيأت دولت گيرد. اما با توجه به نظر مدیران ورزشی در این تحقيق یکی از چالش

رود با اتخاذ راهکارهاي مناسب، تعامل و همکاري بيشتري در آینده صورت است. انتظار می

گرانی مدیران در این رابطه برطرف شود. اولویت سوم در مورد چالش مدیران با پذیرد تا ن

هاي ها از وظایف و اهداف سازمانهاي بيرونی در کشور، فقدان آگاهی این سازمانسازمان

مسئول در ورزش کشور است. در این رابطه باید اذعان داشت وظيفه اطالع رسانی و آگاهی 

رغم هاي ورزشی است که علی، به عهده روابط عمومی سازمانهاي بيرونیدادن به سازمان

هاي هاي اصلی سازمانفضاي پر هياهو و تبليغات وسيعی که نسبت به وظایف و مأموریت

شود مگر با ایجاد ارتباطات شفاف و دقيق از درون ورزشی اطالع دارد و این مهم ميسر نمی

نی در ورزش هم صرفاً اطالعاتشان در چارچوب هاي بيروها. از طرف دیگر سازمانهمين سازمان

ی که فضاي رسانه در ورزش بيشتر به نقل وقایع و جای اخبار رویدادهاي ورزشی است و از آن

گيري خاصی رویدادها می پردازد و اگر تحليل و تفسيري هم باشد در اکثر موارد با جهت

یابند تا با برنامه، اهداف و میفرصت  کمتر لذا، سازمان هاي ورزشی بيرونی ؛پذیردصورت می

هاي ورزشی آشنا شوند و به همين واسطه است که از دیدگاه مدیران یکی از وظایف سازمان

 ها بيان شده است.هاي مهم در آینده ورزش کشور همين فقدان آگاهیچالش
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ان هاي ورزشی در رویدادهاي بين المللی به عنوست که حضور تيما نتایج پژوهش حاکی از آن

اي یک چالش اعالم شده است. شرکت در مسابقات و رویدادهاي ورزشی برون مرزي بر

هاي بين و انگيزه قوي براي آن وجود دارد. حضور در صحنه ورزشکاران و مربيان با اهميت است

المللی چه در سطح قاره یا جهان، عالوه بر انجام مسابقات و کسب تجربيات جدید، فرصت 

هاي ورزشی در سایر کشورها افق رود. حضور تيماطالعات به شمار می مناسبی براي تبادل

هاي الزم را گشاید و طریقه انطباق با محيط بيگانه و کسب آمادگیها میجدیدي پيش روي آن

هاي ورزشکاران سایر ها و مسابقهآموزد. ورزشکاران و مربيان با تماشاي تمرینها میبه آن

شوند. شرکت در مسابقات برون مرزي با ه در ورزش آشنا میهاي تازکشورها با پيشرفت

هایی توأم است که بعضاً مربوط به ميزبان و گاهی مربوط به هيئت یا سازمان مشکالت و چالش

هاي الزم از قبل صورت گيرد و ورزشی اعزام کننده تيم است. از این رو الزم است برنامه ریزي

هاي ورزشی، احتمالی به عمل آید. براي اعزام تيم هاي مناسب در خصوص مشکالتپيش بينی

ریزي دقيق امري ضروري است. این امکان وجود دارد که داشتن زمان کافی جهت برنامه

مدیریت را در قبل از اعزام دچار اضطراب و نگرانی کند. باید  ،بينی نشدهمشکالت و موارد پيش

هاي ورزشی ر طبيعی است. سازمانتوجه داشت بروز مشکل در طول یک سفر برون مرزي ام

هاي ورزشی باید در انتخاب سرپرست هيئت یا تيم نهایت دقت را مبذول اعزام کننده تيم

داشته باشند. سرپرست از بين افرادي انتخاب شود که داراي تجربه حضور مستمر در 

اید در رویدادهاي گوناگون ورزشی در سطوح مختلف را داشته باشد. سرپرست هيئت یا تيم ب

تمامی لحظات آمادگی برخورد با مشکالت را داشته باشد. در چنين شرایطی حفظ آرامش و 

استفاده از منابع و امکانات موجود مسلماً به حل زودتر مشکل کمک خواهد کرد. بنابراین صبر و 

خونسردي از جمله خصوصيات مورد نياز هر سرپرست به منظور حل مشکل با تعمق و تفکر در 

هاي ورزشی در مسابقات و رویدادهاي ورزشی برون مرزي ارتباط بحران است. حضور تيم مواقع

تنگاتنگی با سطح مسابقات دارد. مسابقات فرامرزي به لحاظ جغرافيایی، سياسی، فرهنگی، 

اي، ها را مسابقات منطقهتوان آنها میهاي خاصی است که بر اساس این ویژگیداراي ویژگی

هاي المپيک تقسيم کرد. اي، قهرمانی جهان و بازيهاي قاره، بين المللی، بازيايقهرمانی قاره

اي که در این زمينه مدیران هاي سه گانهاي از چالشتواند تا اندازهتوجه به موارد مذکور می

 اعالم کردند، به سازمان ورزشی کمک نماید.

المللی به عنوان یک چالش نتایج پژوهش نشان داد که آینده سازمان ورزشی در سطح بين 

هاي کشور اعالم شده است. همچنين نتایج تحقيق نشان داد که جدي از سوي مدیران سازمان
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هاي بين هاي ورزشی کشور در از دست دادن کرسیهاي زودرس مسئولين سازمانتعویض

کردن اي عمل که سليقه المللی به عنوان اولين چالش در این زمينه اعالم شده است. ضمن آن

هاي ارتباطی اعضاي ایرانی به عنوان اعضاي ایرانی مجامع بين المللی ورزش و فقدان مهارت

هاي اخير، دومين و سومين چالش در این زمينه انتخاب شده است. با گذشت زمان و طی سال

ها یکسان نيست. ورزش در تمام کشورها در حال تغيير بوده است، اما این تغيير در همه آن

وجود در منابع )امکانات، تدابير( بين کشورهاي ثروتمند و فقير در حال افزایش شکاف م

هاي آخر قرن بيستم و ابتداي قرن بيست و یکم کشورهایی که در . در دههاستچشمگيري 

هاي کارآمد برخوردار بودند، توانستند در عرصه بين المللی هم داخل در عرصه ورزش از سازمان

 وند. کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته در زمينه ورزش هم اینبا قوت و قدرت ظاهر ش

گونه بودند. رشد و توسعه تربيت بدنی و ورزش متأثر از توسعه فرهنگی و اجتماعی هر کشوري 

اجتماعی  -هاي تربيتیاست. البته به شرطی که عامالن آن جامعه، فهم درستی از ورزش و نقش

سابقه پيدایش خود  درهاي فرهنگی غنی هایی که ریشهآن داشته باشند. چه بسيار کشور

( 1310تا  1360. در سه دهه اخير )ندمندندارند، ولی از ورزش و تکنولوژي پيشرفته آن بهره

ورزش ایران در سطح بين المللی داراي افت و خيزهاي فراوانی بوده است. که این مورد را هم 

هاي بين کت نمایندگان کشور در مجامع سازماندر حضور در مسابقات بين المللی و هم در شر

دگان ن. به جهت فقدان استراتژي مشخص براي حضور نمایتوان مشاهده کردمی المللی ورزشی

گی بوده است. برنامهورزشی کشور، در مجامع بين المللی، غالباً این حضور توأم با بی

شناخت سایر کشورها از  هاي ورزشی کشور موجب عدمهاي زودرس رؤساي فدراسيونتعویض

هاي نمایندگان کشورمان شده است. با انتصاب یک رئيس یا مسئول ورزشی در یکی از سازمان

شود و این مورد به هاي ورزشی( دوره تازه تجربه اندوزي شروع میویژه فدراسيونه ورزشی )ب

ود. به همين شزودي و در نيمه راه دچار تغيير و تحول تازه شده و فرد جانشين منصوب می

هاي گذشته هم خود با مجامع بين هاي ورزشی ما در طی سالدليل اکثر رؤساي فدراسيون

همين علت اکثر ه . ببودند المللی بيگانه بودند و هم سایر اعضاي کشورهاي دیگر با آنان نا آشنا

ته دیگر اند. نکهاي بين المللی دانستههاي زودرس را دليل از دست دادن کرسیمدیران تعویض

اي عمل کردن اعضاي ایرانی مجامع بين المللی ورزش است. فقدان راهبرد الزم در این سليقه

مورد سبب حضور بدون برنامه در مجامع مذکور شده و هر فرد به زعم خود و با اطالعات 

هاي ارتباطی در نزد اکثر نماید. نکته آخر فقدان مهارتشخصی در این مجامع شرکت می

ترین عامل ارتباطی براي حضور در این مجامع انی مجامع بين المللی است. مهماعضاي ایر

دانستن زبان انگليسی همراه با دانش تخصصی است. اگر فرد شرکت کننده نتواند از طریق 
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کالمی و نوشتاري ارتباطی روان و صحيح برقرار کند حضورش تقریباً بدون فایده است. شرکت 

حاصلی براي فرد و کشور در بر  وشود می یندم ارتباط با سایرکردن و صحبت نکردن موجب ع

هر  نخواهد داشت. لذا ضروري است کليه افراد شرکت کننده در مجامع بين المللی در

حيطه و  اب نيز اشند ومسئوليتی ابتدا مهارت مکالمه انگليسی در سطح بسيار خوب را دارا ب

 باشد.آشنا گرایش ورزشی مورد نظر 

مدیران در مورد  هاي مدیران ورزش در ایران، چالشها در چالشبندي ميانگينبهبراساس رت

در  ،منابع مالی و بودجه در رتبه اول چالش آینده سازمان ورزشی خود در سطح بين المللی

گونه که مالحظه شد، آینده  همانرتبه دوم و چالش منابع کالبدي در رتبه سوم قرار دارند. 

ترین المللی از دیدگاه مدیران ورزش، به عنوان اولين و مهمبين سازمان ورزشی در سطح

پس از آینده سازمان  ،هاي ورزشی با آن درگيرند. از دیدگاه مدیرانچالشی است که در سازمان

ها با آن درگير المللی، منابع مالی و بودجه دومين چالشی است که سازمانورزشی در سطح بين

هاي ورزشی هستند و توجه چالش از جمله عوامل مهم در سازمانبوده و خواهند بود. هر دو 

تر موضوع کند. جا دارد در این قبيل موارد دقيقگيران را طلب میبيشتر مدیران ارشد و تصميم

هاي عنوان سومين چالش سازمانه منابع کالبدي بهاي الزم صورت گيرد. ریزيبررسی و برنامه

ي هر سازمانی است. منابع کالبدي شامل کليه اماکن ورزشی، ورزشی از جمله منابع حياتی برا

اي مورد وسایل، تجهيزات و لوازمی است که براي ورزش آموزشی، همگانی، قهرمانی و حرفه

گيرد. گرچه در طی ساليان گذشته اقدامات نسبتاً مناسب و درخور توجهی استفاده قرار می

فته، ولی با توجه به دیدگاه مدیران ورزشی هاي ورزشی در این مورد صورت گرتوسط سازمان

صورت بنيادین و اساسی به این ه و باید ب استاین منبع به عنوان چالشی جدي تلقی شده 

 موضوع رسيدگی شود.

بندي کلی هاي مدیران در ورزش کشور در یک جمعبا توجه به نتایج تحقيق در مورد چالش

 توان چنين ابراز داشت:می

تعيين چشم انداز یک ضرورت است و  ،ت و رویدادهاي آینده اداره ورزش کشوربراي اداره تحوال

باید متخصصان، نخبگان و مدیران ورزش کشور تدوین نمایند تا بتوان در یک افق آن را می

هاي توسعه کشور به آن دست یافت. در حقيقت معين و با توجه به اسناد باال دستی برنامه

ي از حوادث و رخدادهاي اصلی جامعه درونی و بيرونی شکل چشم انداز، بر اساس فرآیند

تواند بر اساس آینده نگري و شناخت دقيق و واقعی محيط ملی گيرد که این امر میمی
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)داخلی( و محيط بين المللی )بيرونی( و رعایت اصول تعامل طراحی شود. بدیهی است این 

 .دپذیربها تأثير د و یا از آنتواند بر تغييرات و تحوالت اثر بگذارچشم انداز می

مدیریت بخش ورزش در کشور باید کليه تحوالت جامعه را با نگاهی استراتژیک و راهبردي 

ریزي کردن و استراتژیک اقدام دهی کند. موضوع استراتژیک فکر کردن، استراتژیک برنامهجهت

ت و تمایز ورزش در صورت علمی در این مسير گام برداشت. تفاوه کردن کمک خواهد کرد تا ب

هاي قرن بيست و تر است. در آغازین سالجهان نسبت به ادوار گذشته بسيار زیاد و پيچيده

یکم و در آستانه دهه دوم از سده اول این قرن و در دورة فراصنعتی و عصر ارتباطات و 

بينی پيشتر و تر و پيچيدههاي اجتماعی هر روز متکاملاطالعات، ورزش هم مانند سایر موضوع

ها، تغييرات و تحوالت را به راحتی بررسی و توان این تالطمکه نمیبه طوري است شده ناپذیرتر

هاي تحليل کرد. نگاه عميق، توانایی وسيع، مهارت باال، کار جمعی همراه با تشکيل گروه

 تواند کمک کننده و راهگشا باشد.هاي گوناگون ورزشی میمطالعاتی مختلف در حوزه

 ر و قدردانيتشک

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با همين عنوان می باشد که با حمایت مالی پژوهشگاه 
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