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  چكيده

اين پژوهش، شناسايي تجارب مديران، كارشناسان و ورزشكاران در مورد داليل ناكامي ايران در مسابقات المپيك  هدف از
جامعة . شده انجام گرفتسازماندهيروش پژوهش از نوع كيفي است كه به شيوة نيمه. در حيطة منابع انساني و مالي بود 2008

، مديران ارشد و مياني سازمان تربيت بدني، )نفر 55(ه در المپيك پكن كنندآماري پژوهش شامل سه قشر ورزشكاران شركت
گيري براي هر گروه با انتخاب هدفمند نمونه. و كارشناسان ورزشي بود) نفر 70(هاي المپيكي كميتة ملي المپيك و فدراسيون

بنابراين پژوهشگر با انجام پنج . دامه يافتصورت گلوله برفي تا رسيدن به حد اشباع اطالعات اكننده شروع شد و بهاولين مشاركت
  براي . هاي ورزشكاران و كارشناسان و شش مصاحبه در گروه مديران، به اشباع اطالعات رسيدمصاحبه در هر يك از گروه

ز و سازي، ويرايش و كدگذاري اولية آنها، از روش كدگذاري باوتحليل اطالعات حاصل از فرايند مصاحبه، پس از پيادهتجزيه
آمده نشان داد كه در دستنتايج به. هاي مفهومي يكسان استفاده شدبندي نظرها در ابعاد و گروهكدگذاري محوري براي طبقه

يافته، و در حيطة منابع مالي اختصاص» چندشغله بودن مديران«و » غيرورزشي بودن«ترين مشكل حيطة منابع انساني عمده
  .بوده است» مديريت ناكارامد منابع مالي«ترين مشكل در اين حيطه، يك داشته است و عمدهكفايت الزم را براي مسابقات المپ
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  مقدمه

هاي يتهاي المپيك نه يك رويداد صرف ورزشي، بلكه جنبش وسيع اجتماعي است كه به مدد فعالبازي
هدف المپيزم اين است كه ورزش را همه جا، در خدمت . شودالمللي ميورزشي موجب تعالي انسان و تفاهم بين

بنابراين . اي در صلح و آرامش و با حفظ كرامت انساني بنا كندرشد و توسعة هماهنگ انسان قرار دهد و جامعه
  ا، در چارچوب امكاناتي كه در اختيار دارد، در هتنهايي يا با همكاري ساير سازمانجنبش المپيك خود به

جنبش المپيك نتيجة همياري . كندهايي كه در راستاي ارتقاي تحقق صلح در جوامع است، شركت ميفعاليت
هاي المللي المپيك و ساير افراد و سازمانالمللي ورزشي، كميتة بينهاي بينهاي ملي المپيك، فدراسيونكميته

  ).8(هاي آنند هاي المپيك و آرمانواهان ترويج بازيهمفكري است كه خ

شود، ولي واقعاً گونه جمالت و شعارهاي زيبا در مراسم افتتاحية مسابقات المپيك هم خوانده مياز اين
شود؟ آيا روح بازي جوانمردانه و عدالت و برابري هنگام برگزاري مسابقات المپيك، چقدر به اين اصول توجه مي

  ا اهميت بيشتري دارد يا كسب مدال؟براي كشوره

  ها، خريد ورزشكاران خارجي توسط برخي كشورها با نگاهي مختصر به آمار ورزشكاران دوپينگي، نادآوري
يابيم كه كسب مدال و قرار گرفتن در رتبة باالتر براي بسياري از منظور كسب مدال و ديگر عوامل درميبه

ها خود موجب غرور بندي توزيع مدالهاي باالي جدول ردهفتن در رتبهقرار گر. كشورها اهميت بيشتري دارد
شايد اگر بگوييم ورزش به جنگ . تر شده استملي و حتي فخرفروشي برخي كشورها نسبت به كشورهاي پايين

  .ايمبين كشورها در زمان صلح تبديل شده، اشتباه نگفته

هاي بقات المپيك تبديل شده است، مثالي از بازيبراي روشن شدن اين مسئله كه بردن به ركن اصلي مسا
يكي از بازيكنان تيم بسكتبال آمريكا در پاسخ به اين سؤال كه چرا او . شودبارسلون زده مي 1992المپيك سال 

ايم طال ما آمده: مانند تا با هم دوست شوند، گفتهايش مانند ساير ورزشكاران در دهكدة المپيك نميتيميو هم
هاي المپيك آتالنتا نيز هاي تبليغاتي بازيهاي همين مضامين در آگهينمونه .ه اينكه دوست پيدا كنيمببريم ن

ها ايد، با توريستاگر براي برنده شدن به اينجا نيامده«يا » .برندة مدال نقره، بازندة مدال طالست«. تكرار شد
  ).13(» فرقي نداريد
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به عملكرد پرافتخارترين كشورها در المپيك و همچنين عملكرد در اين اوضاع و احوال، با نگاهي مختصر 
گيري و كسب مدال در مسابقات المپيك پي كاروان ايران در مسابقات المپيك بيش از پيش به اهميت نتيجه

صورت منظم برگزار شده است كه تا امروز به غير از چند دوره، به 1896مسابقات المپيك نوين از سال . بريممي
عنوان در مكان  7عنوان قهرماني پرافتخارترين هستند و بعد از آنها روسيه با  14ورزشكاران آمريكايي با  در آن

فرانسه، انگليس، آلمان و سوئد چهار كشور اروپايي هستند كه هر كدام يك مقام قهرماني . دوم قرار گرفته است
  ).7(ر آخرين دوره به مقام قهرماني رسيده است اند و چين تنها كشور آسيايي است كه درا به نام خود ثبت كرده

برداري يك وزنه در اين سال تنها در. در اين مسابقات شركت داشته است) شمسي 1328( 1948ايران نيز از سال 
  همواره اين رشته به همراه رشتة ورزشي كشتي، ) 1379( 2000مدال برنز كسب كرد و پس از آن تا سال 

علي رغم . آوران پيوستمدالاند و از اين دوره به بعد ورزش تكواندو نيز به جمع كشورمان بوده المپيك برايآوران مدال
  ).17(ايم ها ناموفق بودهسال حضور در المپيك، در كسب مدال در ساير رشته 60بيش از 

قرار  38ترين شرايط در جايگاه سئول، بعد از دوران جنگ تحيلي و در نامناسب) 1368( 1988در المپيك 
پكن به لحاظ تعداد كل  2008آتن كه وضعيت مشابه المپيك  2004سيدني و  2000داشتيم و در المپيك 

 15تا رتبة  2008ولي در سال ). 11(دست يافت  29و  27هاي كنندگان و كشورها بود، ايران به رتبهشركت
بندي تيمي المپيك از لحاظ جدول رده شايان ذكر است كه بهترين نتيجة ايران در تاريخ مسابقات. ارتقا يافتيم

ايستاد و بدترين آن مربوط به المپيك  14ملبورن است كه در ردة ) شمسي 1340( 1956مربوط به المپيك 
  ).7(قرار گرفت  51پكن بود كه در ردة ) 1387( 2008

ن رده باالي نفرة ورزش ايران در حالي با يك مدال طال و يك برنز از پكن بازگشت كه مسئوال 55كاروان 
ترين جايگاه كسب نازل). 18(ها وعده داده بودند ورزش كشور ثبت نتايج تاريخي در پكن را قبل از آغاز بازي

علت اصلي . ترين گواه بر ناكام بودن ورزش ايران در مسابقات المپيك استتاريخ المپيك در پكن خود بزرگ
  است؟ ناكامي ورزش ايران در مسابقات المپيك پكن چه بوده

ويژه روي منابع انساني، در اين راه به. شودها دنبال ميگذاريامروزه در كشورهاي پيشرو در ورزش، هدف
از . گيري از منابع مالي را داشته باشندشود تا در ابتدا منابع انساني متخصص براي بهرهگذاري بيشتري ميسرمايه

توانند زمينة دهند، همچنين از اين طريق ميرا نشان ميديگر سو، منابع انساني خوب با مديريت خوب خودشان 
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در اين بخش بايد ديد چه . هاي داخلي و خارجي را براي گسترش ورزش در ايران فراهم كنندجذب سرمايه
ها برنامة گزينش دانشجو را به اشكال دهند و به اين منظور بايد در دانشگاهمراكزي به اين افراد آموزش مي

  ).12(كرد  مطلوبي طراحي

شناسي، فيزيولوژي و يافته در تغذيه، روانشناسي ورزشي، اقتصاد ورزشي، حركتدر بيشتر كشورهاي توسعه
. اي است كه تمام علوم در خدمت آن استورزش مقوله. شودها از باالترين سطح از علوم استفاده ميديگر دانش

برند، هايي كه از قوانين علمي نهايت استفاده را ميتوان با تيمبدون داشتن مهارت، دانش و تخصص كافي، نمي
توانند با دانش و تخصص نه تنها براي مديران و مربيان ضروري و الزم است، بلكه ورزشكاران نيز مي. مقابله كرد

  ).3(  داشتن مهارت و دانش، عملكرد خود را بهبود بخشند

تر مديران امور اداري و مالي در سطح پايين هاي كشورمان، معاوناناكنون شاهديم كه در اغلب سازمان
دانند، بدون اينكه دانش، آگاهي از شرايط و تجربة الزم را براي ها مياداري، خود را مسئول منابع انساني سازمان

هاي دولتي اغلب سازمان به همين علت در. هاي مديريت منابع انساني داشته باشندانجام وظايف و مسئوليت
ويژه در نيرويابي، جذب و اي در زمينة موضوعات، مديريت منابع انساني، بهو مشكالت عديدهكشور، مسائل 

گزينش، آموزش، حقوق و دستمزد، ارزشيابي عملكرد كاركنان، نظم و انضباط و رسيدگي به شكايات، سالمتي، 
  .خوردقانون به چشم ميريزي نيروي انساني و همچنين توجه الزم به اخالق و ايمني و رفاه كاركنان، برنامه

امروز ما به تحولي بزرگ در نگرش به انسان، توجه به نيازهاي اساسي او، نگه داشتن حرمت و مقام واالي 
. اي نيازمنديمريزي براي توسعه و تكامل وي در ابعاد زندگي خصوصي، اجتماعي، شغلي و حرفهانساني او و برنامه

ها، بايد اين مسئوليت عظيم را به مديران هوشمند، ابع انساني در سازمانبنابراين ضمن ارتقاي جايگاه مديريت من
  دوست، متعهد به رعايت قانون و اخالق بسپاريم و با تقويت نظام ديده، انسانتوانا، باتجربه، آموزش

هاي انها را در سازمها و رسالتساالري در كلية سطوح سازمان موجبات نيل به اهداف و انجام مأموريتشايسته
منظور از منابع انساني در اين تحقيق هم آن دسته از نيروهاي ). 2(دولتي، صنعتي و بازرگاني فراهم آوريم 

ها و همچنين توليد فكر ها، سياستهاي ورزشي است كه نقش اثرگذار در اجراي برنامهانساني موجود در سازمان
  .و انديشه براي رسيدن به اهداف سازمان دارند
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هاي مناسب حمايت. هاي مالي نياز داردهاي خود به حمايتها و پروژهن ورزشي براي پيشبرد برنامههر سازما
قانون برنامة چهارم  117براساس بند الف مادة . هايش نائل شودشود تا سازمان بتواند به آرمانمالي باعث مي

ي مختلف از جمله تأمين منابع مالي هاهاي الزم را از ورزش كشور در بخشتوسعه، دولت موظف است پشتيباني
درصد از  1اين قانون، مجازند در طول برنامة چهارم،  160هاي موضوع مادة همچنين كلية دستگاه. انجام دهد

اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت بدني و ورزش اعم از احداث و توسعة اماكن ورزشي، ارائة خدمات ورزشي 
هاي ورزشي در چارچوب ها و فدراسيوندني، كميتة ملي المپيك، باشگاهو كمك به سازمان تربيت ب

  ).1(ها با هماهنگي سازمان تربيت بدني اختصاص دهند سياستگذاري

نظر گيرد ولي بهترين ابزارهايي است كه در اختيار مديران قرار ميدر واقع، بودجه يا منابع مالي يكي از مهم
بهينه از آن كمتر از مقدار آن نباشد، زيرا مديريت صحيح و استفادة منطقي و رسد اهميت استفادة مناسب و مي

موجب افزايش بازدة كار خواهد شد و برعكس، مديريت ضعيف ) هرچند اندك باشد(شده از بودجه ريزيبرنامه
لمال اباعث حيف و ميل شدن و از دست رفتن ميلياردها تومان بودجة بيت) هر چند زياد باشد(منابع مالي 

ريزي و تدبير و مديريت مطلوب است كه خود خواهد شد كه در نهايت بازدهي نتيجه از آن، نيازمند برنامه
بايست تهيه كنند و در معرض نيازمند در اختيار داشتن اطالعاتي است كه مديران مالي در زمينة اين منابع مي

   ).6(گيرندگان قرار دهند استفادة تصميم

ها، بودجه، ها، تصميمها، اقدامهيأت حسابرسي ديوان محاسبات ايران بر تمامي برنامهبراساس تحقيقي كه 
هاي مختلف شده ها و امكاناتي كه در مدت چهار سال فقط خرج امور مربوط به المپيك براي فدراسيونهزينه

  ).16(كند مرور مي 1384- 1387اعتبارات كميتة ملي المپيك را طي دورة  1است در جدول 
كميتة بررسي وضعيت كاروان ورزشي ايران ( 1387الي  1384اعتبارات كميتة ملي المپيك طي دورة  – 1دول ج

 )1387در المپيك پكن، 
  درصد رشد به عملكرد  دريافتي از خزانه درصد رشد اعتبار مصوب  سال
1384  9/126  78  9/124  76  
1385  9/222  78  7/213  71  
1386  4/170  5/23-  9/157  26-  
1387  4/200  6/17  3/190  __  

  ٩٥  8/686  __  6/720  )مجموع( 1388
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اي برخي اطالعات ديوان محاسبات را نادرست شايان ذكر است كه كميتة ملي المپيك با انتشار اطالعيه
خوانده و مبلغ مذكور را براي شركت در تمام مسابقات اعم از المپيك و غيرالمپيك دانسته است و كل مبلغي را 

پكن هزينه شده است،  2008هاي ورزشي براي حضور در المپيك سازي تيماين كميته براي آمادهكه توسط 
منظور از منابع مالي در اين تحقيق آن دسته از منابع پولي است كه ). 5(ميليارد تومان دانسته است  20معادل 

  .هاي خود نياز داردها و پروژهسازمان ورزشي براي پيشبرد برنامه

انجام گرفته  1390اين تحقيق سال (ز گذشت بيش از دو سال از مسابقات مهم المپيك پكن اينك پس ا
تر تر، دقيقو در شرايطي كه فضاي ملتهب، احساسي و تبليغاتي آن ايام آرام گرفته، امكان بررسي منصفانه) است

بنابراين پژوهشگر . ده استتري براي بررسي علل و عوامل ناكامي ورزش ايران در المپيك فراهم شو كارشناسانه
در اين تحقيق قصد دارد ميزان تأثير منابع مالي و انساني را براساس تجارب مديران، كارشناسان و ورزشكاران 

  .پكن بررسي كند 2008حاضر درالمپيك پكن، در ناكامي ورزش ايران در مسابقات المپيك 

  هاي انجام گرفتهپژوهش

  هاي داخليپژوهش

كه براي بررسي عوامل مؤثر ناكامي ايران در مسابقات المپيك پكن انجام گرفت، كميتة  ترين تحقيقيمهم
در اين گزارش سعي شده است تا از دو منظر . بود) 1387(بررسي وضعيت كاروان ورزشي ايران در المپيك پكن 

  :دشووار بيان ميعلل اصلي و جانبي ناكامي ايران در مسابقات المپيك بررسي شود كه فهرست

  عوامل اصلي) الف

عدم هماهنگي و همكاري . 2 مدت و كوتاه مدت؛هاي بلندمدت، ميانريزي و تدوين برنامهضعف در برنامه. 1
فقدان قدرت الزم اجرايي در كميتة . 3 مناسب و سازنده بين مديران سازمان تربيت بدني و كميتة ملي المپيك؛

عدم ارزيابي و نظارت مؤثر كميتة ملي المپيك بر . 4 ارات مناسب؛دليل عدم اختيها بهملي المپيك بر فدراسيون
هاي ابالغي ساالنة كميتة ملي ها از برنامهانحراف برخي فدراسيون. 5 دليل عدم اختيارات مناسب؛ها بهفدراسيون

برخي  گيري مناسب از مربيان كارامد و توانمند درعدم بهره. 6 المپيك و عدم نظارت مناسب در اين زمينه؛
ضعف عملكرد فدراسيون كشتي . 8 رواني قهرمانان؛ –هاي روحي عدم توجه كافي و علمي به مؤلفه. 7 ها؛رشته
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توزيع نامناسب اعتبارات كميتة ملي المپيك و . 9 هاي موجود كشتي؛سازي و استفاده از قابليتدر آماده
  .هاي غيرالمپيكياختصاص آن به بيشتر رشته

  عوامل جانبي) ب

داري فقدان نظام باشگاه. 2 ويژه در مقطع ابتدايي؛توجهي دولت به ورزش وزارت آموزش و پرورش بهكم. 1
  هاي ورزشي در ها و هيأتضعف فعاليت اكثر فدراسيون. 3 اي مناسب در ايران؛اصولي و نظام ورزش حرفه

با ورزش از قبيل وزارت كار و امور فقدان هماهنگي ميان نهادهاي مرتبط . 4 محوري؛جاي برنامهمحوري بهتقويم
ويژه سازمان تربيت بدني و ها، وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بهاجتماعي، شهرداري
  فقدان . 6 سازي و مشاركت در بخش خصوصي؛عدم توجه الزم به مقولة خصوصي. 5 كميتة ملي المپيك؛

گيري از هاي ورزشي و بهرهتوجهي به مقولة پژوهشكم. 7 قهرماني؛ريزي مناسب در زمينة توسعة ورزش برنامه
وجود . 9 عدم توجه الزم به اصالح ساختار سازمان تربيت بدني براساس قوانين نيازهاي جامعه؛. 8 علوم روز؛

  هاي پايه و پرمدال عدم توجه جدي و اصولي به رشته. 10 مديران غيرورزشي و چندشغله در ورزش كشور؛
  ).16(هاي مقطعي عدم توجه كافي به عمومي كردن ورزش و اكتفا به برخي از مناسبت. 11 ظور تربيت ورزشكار؛منبه

. اي عوامل ناكامي ورزش ايران در مسابقات المپيك پكن را تشريح كرده استنيز در مقاله) 1387(دادكان 
  :ادكان به اين شرح استپكن از ديدگاه د 2008علل مديريتي ناكامي ايران در مسابقات المپيك 

 اند؛اشتباه دولت در انتصاب مديراني كه واجد شرايط تصدي مسئوليت سترگ سازمان تربيت بدني نبوده. 1
هاي ورزشي و هاي ورزشي، باشگاهدخالت آشكار و غيرقانوني سازمان در روند انتخابات برخي از فدراسيون. 2

  سو و فقدان يا ضعف انداز از يكورزش كشور و سند چشمناديده گرفتن برنامة جامع . 3 نهادهاي ديگر؛
. 4 هاي پيشرفتة روز؛هاي روز ايران و جهاني و همگام با روشريزي علمي و متناسب با شرايط و واقعيتبرنامه

شعارزدگي، . 5 ترين نياز و سرماية ورزش كشور؛عنوان اصليعدم توجه جدي و بايسته به توسعة منابع انساني به
  ها و حقايق و تكيه بر آمارهاي غيرواقعي، تبليغاتي كردن بيش از حد دپروازي و دور بودن از واقعيتبلن

المللي كه در تعامل با عدم شناخت صحيح قوانين و مقررات بين. 6 هاي آنها؛هاي جزئي و بزرگنماييموفقيت
آموختة ز مديران مجرب، دانشحذف يا عدم جذب بسياري ا. 7 ورزش در جهان امروز از الزامات جدي است؛

فشارهاي محسوس و . 8 هاي گوناگون مديريتي و كارشناسي؛ورزش و كارشناسان ممتاز، شجاع و باتجربه از حوزه
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ها براي جلوگيري از ارائة نظرهاي كارشناسان و منتقدان و تحريف در درج اخبار نامحسوس در برخي از رسانه
هاي متعدد ورزش در زيرمجموعة ران سازمان براي تصدي مسئوليتتالش برخي مدي. 9 واقعي ورزش كشور؛

توجهي به ناديده گرفتن يا بي. 11 قانون اساسي؛ 44سازي ورزش براساس اصل عدم توجه به خصوصي. 10 خود؛
  گرفته براي پوشش دادن كاري تخلفات صورتپنهان. 12 هاي هشداردهنده قبل از المپيك پكن؛ناكامي
عواملي همچون عدم توجه به توسعة . 13 اذب كه آثار مترتب بر آن بالفاصله هدايت و تحريف شد؛هاي ككاميابي

اي و هاي حرفههمچنين غفلت از آموزش. ترين عامل توسعة ورزش قهرماني-عنوان زيربناييورزش همگاني به
  ).9(تقل كميتة ملي المپيك غفلت از نقش و جايگاه رفيع و مس. 14 گسترده در تأمين نياز مربيان و كارشناسان؛

منتشر شده كه به بررسي عملكرد » حضور ايران در المپيك از كميت تا كيفيت«مقالة ديگري نيز با عنوان 
براساس نظر نويسنده اين مقاله، اعتقاد . پكن پرداخته است 2008كاروان ورزشي ايران در مسابقات المپيك 

عمل، حضور همزمان علي كفاشيان در كميتة ملي هاي بيح وعدهفراوان مسئوالن ورزش را به شعارگرايي و طر
شد را از جمله عوامل مهم ناكامي در اين هايي كه به المپيك پكن ختم ميالمپيك و فدراسيون فوتبال در ماه

و  راد در ادامة مقالة خود، مسئوليت ناكامي در المپيك را مستقيماً بر دوش كميتة ملي المپيك. داندمسابقات مي
  ).10! (سازمان تربيت بدني انداخته است

هاي موفقيت مديريت ورزش كشور براي مسابقات شود، به بررسي راهتحقيقي كه در ادامه به آن اشاره مي
هاي اصلي رئيس سابق كميتة ملي المپيك دربارة مديريت ورزش ايران كه يكي از علت .پردازدالمپيك مي

ما نسبت به بسياري از رقباي جدي خود عقب هستيم و بايد «: وان كرده استبوده، عن 2008ناكامي در المپيك 
رسد در اين زمينه بايد از دانش مديريت بهرة نظر ميها انجام دهيم كه بهتالش زيادي براي كم كردن فاصله

از اگر اين مهم صورت پذيرد، بسياري . بيشتري ببريم و مباحثي از جنس مديريت را بيشتر عملياتي كنيم
هاست گريبان كشور را گرفته است، رها نگري در ورش كه سالبايد از سطحي. مشكالت مالي حل خواهد شد

واقعيت تلخ و تاريخي كه در طول دوران ورزش . ها كنيمنگريشويم و مديريت علمي را جايگزين اين سطحي
ها و جدي براي پيوند دانشگاهاكنون ضعف ما هم. ايران وجود داشته است، همين نداشتن مديريت علمي است

  ).15(» بخش اجرايي ورزش داريم كه بايد با تالش كارشناسان از بين برود
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  هاي خارجيپژوهش

تحقيقات خارجي را با ارائة نتايج چند تحقيق از وضعيت كشور هند و كشورهاي عربي در مسابقات المپيك 
هاي موفقيت در المپيك ارائه يت چين در المپيك و راههاي ديگري در مورد وضعكنيم و در ادامه مقالهآغاز مي

هاي گذشته بسيار دو كشوري كه بيشترين جمعيت دنيا را دارند، چين و هند هستند اما در المپيك .شودمي
 100در پكن نيز چين . مدال 1كه هند فقط مدال كسب كرد، درحالي 63چين در آتن . متفاوت ظاهر شدند

شايد بتوان تا حدي اين اختالف قابل توجه را توجيه . مدال كسب كردند 3ها كه هنديمدال كسب كرد، درحالي
. هايي تمركز دارد كه در مسابقات المپيك حضور ندارند، مانند كريكتبه استثناي هاكي، هند روي ورزش. كرد

در مقايسه با كشورهاي ريزي مؤثر و مفيد در ورزش توانسته است هم در مقايسه با هند و هم ولي چين با برنامه
  ).21(بلوك شرق، پيشرفت چشمگيري داشته باشد 

پكن پرداخته و به نتايج زير دست يافته  2008محقق ديگري به بررسي داليل ناكامي كشور هند در المپيك 
  : است

ورزشكار به مسابقات المپيك پكن با  57اعزام فقط . 2 خواري در دستگاه ورزش هند؛ فساد و رشوه. 1
 47نفر و كشور استوني  639نفر، چين  596ورزشكاران اعزامي المپيك آمريكا (ميليارد نفر  1عيتي بيش از جم
گذاري در سرمايهعدم . 4 در مسابقات المپيك پكن؛) مدال طالي المپيك 8با سابقة (ناكامي تيم هاكي هند . 3 ؛ )نفر

  ).20(  ها در آن خوب هستندتيراندازي كه هنديگران بودن ورزش در هند از جمله . 5 هاي ورزشي؛ديگر رشته

عمده داليل ناكامي كشورهاي عربي را در » المپيك، شكستي براي جهان عرب«مقالة ديگري با عنوان 
ريزي، كار سخت، تعهد و وجود قهرماني در المپيك نيازمند برنامه« : مسابقات المپيك پكن چنين دانسته است

. هاي الزم را براي موفقيت در المپيك انجام دهندگذاريبردي بگيرند و سرمايهمؤسساتي است كه تصميمات راه
همة اين عوامل كمبودهايي در جهان عرب هستند كه هنوز غرق در مستي احساسات غلط خود هستند و حاضر 

ي كدام از رهبران كشورهاي عربهيچ. هنوز الگويي در جهان عرب وجود ندارد. به اعتراف به شكست نيستند
قسمت اعظم منابع مالي عمدتاً به . اندگذاري الزم را براي كشف و پرورش استعدادهاي ورزشي انجام ندادهسرمايه

در برخي از كشورهاي غربي، . شودسمت برپا كردن ساختارهاي امنيتي براي حفاظت از حكومتشان مصرف مي
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هاي براي سركوب احتمالي نارضايتي شود كه عمدتاًمقدار قابل توجهي از بودجه، صرف خريد تسليحات مي
  ).22(» شودكار خواهد رفت كه بسيار بيشتر از پولي است كه صرف آموزش، بهداشت و البته ورزش ميداخلي به

شده منتقد ديگري نيز عملكرد كشورهاي عربي را در مسابقات المپيك ننگين دانسته و شش مدال كسب
وي پايين بودن . مقايسه كرده است) شناگر آمريكايي(مايكل فليپس مدال طالي  8كشور عربي را با  22توسط 

  ).23(ترين عوامل ناكامي اين كشورها در المپيك دانسته است كيفيت آموزش در كشورهاي عربي را از اصلي

 ، نويسنده با اشاره به»هاي المپيكسيزده بهانه براي توجيه ناكامي فيليپين در بازي«در مقالة ديگري با نام 
دليل ناكامي اين كشور  13ميليون نفري اين كشور در مقابل عدم كسب مدال در مسابقات المپيك،  90جمعيت 

آوري كرده است كه به گفتة وي بعضي موجه و در مسابقات المپيك را از زبان مقامات ورزش اين كشور جمع
-قضاوت. 2جهيزات ورزشي اين كشور؛ كيفيت پايين اماكن و ت. 1: اين داليل عبارتند از. بعضي غيرموجه هستند

. 7مسموميت برخي ورزشكاران؛ . 6ديدگي؛ آسيب. 5مغرور شدن؛ . 4تجربگي ورزشكاران؛ كم. 3هاي ناعادالنه؛ 
هاي زماني آب و تفاوت. 11قرعة بد ورزشكاران؛ . 10بيني اشتباه؛ پيش. 9ضعف آموزشي؛ . 8ناآشنايي با حريفان؛ 

  ).24(كمبود بودجه . 13ه ورزش در فيلپين؛ كاهش عالقه ب. 12هوايي؛ 

  

  روش تحقيق

توان بسياري از باتوجه به اينكه اهداف تحقيق اغلب كيفي است و با تبديل اين اهداف به اعدد و ارقام نمي
  پذيري آن، همراه با ويژگي انعطاف» روش پژوهش كيفي«كنندگان را سنجيد، انتخاب تجربيات شركت

تر عوامل مديريتي مؤثر بر بروز ناكامي ايران در مسابقات سوي شناسايي دقيق و اصوليا بهتوانست پژوهشگر رمي
منظور از پژوهش كيفي عبارت است از . پكن و ارائة راهكارهاي مناسب براي رفع آنها سوق دهد 2008المپيك 

آماري يا هر گونه كمي شدن هاي هايي غير از روشدهد كه با شيوهدست ميهايي را بههر نوع پژوهشي كه يافته
  ).4(اند كسب شده

آمده از فرد است، مشخص دستهاي كيفي، تمركز بيشتر روي كيفيت اطالعات بهدليل اينكه در پژوهشبه
. گيري و قضاوت پژوهشگر دارد و قواعد مشخصي نداردكنندگان، رابطة مستقميي با تصميمكردن حجم مشاركت
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اي تجارب را در نمونه اي محدود و خاص ازتواند مجموعهسان، پژوهشگر ميبا فرض وجود منابع و زمان يك
تواند از طرف ديگر، پژوهشگر مي. در اين حالت، گستردگي پژوهش مورد توجه است. پرجمعيت مطالعه كند

ويژه و اطالعات عميقي را از تعداد محدودي به. جمعيت بررسي كنداي كماي وسيع از تجارب را در نمونهمجموعه
آل آن است كه تا رسيدن به موردي گيري ايدهدر واقع، شيوة نمونه. آنهايي كه اطالعات خوبي دارند، فراهم كند

كنندگان براي مصاحبه ادامه ، انتخاب مشاركت)اشباع اطالعات(آيد دست نميكه پس از آن اطالعات جديدي به
  ها يا عقايد قبلي را تكرار كند، نتايج معتبرتري افتهكنندگان ديگري را انتخاب كنيم كه ياگر مشاركت. يابد
كنندگان براساس يك مسئلة مهم در تحقيقات كيفي اين است كه حجم مشاركت). 12(آيد دست ميبه

  وجو شدة قبلي را جستآوريشود، بلكه پژوهشگر تأكيد و تكرار اطالعات جمعمحاسبات آماري تعيين نمي
  ).19(كند مي

ينكه جامعة مورد بررسي به سه بخش تقسيم شده است و هر سه گروه اطالعات كافي در مورد باتوجه به ا
هاي عميق با پنج نفر از هريك از گروه كارشناسان و موضوع مورد پژوهش داشتند، پژوهشگر با مصاحبه

ر اين پژوهش بنابراين د. به اشباع اطالعات رسيد) نفر 16در مجموع (ورزشكاران و شش نفر از گروه مديران 
صورت گلوله برفي تا رسيدن به كننده شروع شد  بهگيري براي هر گروه با انتخاب هدفمند اولين مشاركتنمونه

كننده، از وي خواسته در روش گلوله برفي، پس از انتخاب هدفمند اولين مشاركت. حد اشباع اطالعات ادامه يافت
شايد بتوان گفت . كنندگان انتخاب شوندمعرفي كند تا كل شركتشود تا افراد باصالحيت ديگر را پيشنهاد و مي

  شوندگان و مصاحبه واسطة معرفي افراد توسط همديگر، اعتمادي بين پژوهشگركه مزيت اين روش اين است كه به
  ).11(آيد وجود ميبه

كميتة ملي المپيك  سازمان تربيت بدني،(باتوجه به اينكه در همة مراحل مذكور، نقش مديران ارشد و مياني 
كننده است و تقريباً همة اطالعات مورد نياز پژوهش در اختيار ، كارشناسان و ورزشكاران، تعيين)هاو فدراسيون

معيارهاي . اين سه گروه قرار دارد، بنابراين پژوهشگر اين سه گروه را براي انجام فرايند مصاحبه انتخاب كرد
  .مديران ارشد و مياني، كارشناسان و ورزشكاران: ارتند بودند ازاصلي هر گروه براي ورود به پژوهش عب
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  مديران ارشد و مياني) الف

هاي هاي مختلف در كميتة ملي المپيك، سازمان تربيت بدني و فدراسيونمديران و رؤساي كميته. 1
مديران و . 2 دارند؛دهاعم از مديراني كه در زمان المپيك پكن يا اكنون مسئوليتي را عه. كننده در المپيكشركت

  مسئوالن كاروان ورزشي ايران در مسابقات المپيك؛

  كارشناسان) ب

استادان، . 2 ها؛مربيان و كارشناسان حاضر در كميتة ملي المپيك، سازمان تربيت بدني و فدراسيون. 1
   .نگاران فعال در حوزة ورشپژوهشگران و روزنامه

  ورزشكاران) ج

  پكن 2008مسابقات المپيك  كننده درورزشكاران شركت

رايط كلي و عمومي براي هر سه گروه نيز داشتن زمان و انگيزة كافي براي شركت در مصاحبه و همكاري ش
  :شدند كهكنندگان در شرايطي از فرايند پژوهش خارج ميشركت. است

  .ة كافينداشتن انگيز) ج نبود دقت كافي؛) ب مشخص شود شرايط ورود به پژوهش را ندارند؛) الف

  استاندارد يا از نوع كه از نوع نيمه(هاي كيفي ها، با استفاده از مصاحبهآوري دادهدر بخش فرايند جمع
 2008با مديران ارشد و مياني، كارشناسان و ورزشكاران حاضر در مسابقات المپيك ) يافته استسازماننيمه

مدت زمان . ي اطالعات مورد نياز پرداخته شدآورپكن، كه در اين زمينه اطالعات كافي داشتند، به جمع
هاي شوندگان و باتوجه به پاسخدقيقه بود كه با توافق و تمايل مصاحبه 20 – 50ها در اين پژوهش بين مصاحبه

برداري بر يادداشتها، عالوهمصاحبهمنظور ثبت اطالعات حاصل از در اين تحقيق، پژوهشگر به. شدآنان تنظيم مي
دليل رعايت مسائل اخالقي در پژوهش، به. استفاده شد س مطالب، از دستگاه ويژة ضبط صدا نيزهمزمان رئو

آمده با نام افراد و دستشونده را از عدم درج اطالعات بهپژوهشگر قبل از شروع هر مصاحبه، فرد مصاحبه
شده در جلسة شده در جلسه مطلع كرده و اجازة ضبط مطالب عنوانهمچنين از روش ثبت و ضبط موارد مطرح

  .كرداخذ ميمصاحبه را از وي 
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. آمده انجام گرفتدستسازي اطالعات بههاي حاصل از مصاحبه، ابتدا فرايند پيادهوتحليل يافتهبراي تجزيه
در اين قسمت، پژوهشگر براي قابل استفاده كردن اين اطالعات، ابتدا جمالت طوالني را به عبارات كوتاه و مجزا 

در اين قسمت، فهرست طويلي از عبارات يا . و بعدي خود جدا كردتبديل و هر كدام از آنها را از عبارات فعلي 
بنابراين . دست آمد كه در مرحلة بعد هر كدام از اين كدها در زيرمجموعة عنوان اصلي خود قرار گرفتندكدها به

ه هر در پايان اين مرحله، تمامي كدها در زير مجموعة عنوان اصلي خود قرار گرفتند و آن دسته از كدهايي كه ب
توان گفت تا پايان اين مي. وتحليل حذف شدنددليلي قابليت استفاده در اين قسمت را نداشتند، از فرايند تجزيه

هاي اين پژوهش با وتحليل دادهو اما فرايند اصلي تجزيه. قسمت، مرحلة مقدماتي تحليل كدها به پايان رسيد
البته نبايد اين ). كدگذاري نظري(رسد ه پايان ميب» كدگذاري محوري«آغاز و با روش » كدگذاري باز«روش 
شمار آورد، بلكه اينها طور كلي متمايز با يكديگر يا مراحلي به لحاظ زماني مجزا در فرايند تفسير بهها را بهروش
ر جا و يا با يكديگهاي متني هستند كه پژوهشگر در صورت نياز، آنها را جابههايي مختلف براي كار با دادهروش

  .كندتلفيق مي

هايشان از ها براساس تفاوتبه اين منظور ابتدا داده. ها در قالب مفاهيم درآمدنددر روش كدگذاري باز، داده
براساس واحدهاي ) اي كوچك از چند كلمهكلمات منفرد يا مجموعه(ها شدند، سپس عبارت) تقطيع(هم مجزا 

در مرحلة بعد اين كدها براساس . به آنها ضميمه شوند) دهاك(بندي شدند تا تعليقات و مفاهيم معنايي دسته
. بندي شوندشود، دستههاي تحقيق مربوط ميطور مستقيم به پرسشها كه بهشده در دادههاي كشفپديده

در اين . تر از كدهاي مرحلة قبل بودندآمده مجدداً به كدهايي مرتبط شدند كه انتزاعيدستهاي بهسپس مقوله
براي تهية . كندكدها به شكل بارزي نمايانگر محتواي مقوله شدند كه به يادآوري مرجع مقوله كمك ميمرحله، 

عنوان و نام براي كدها سعي شده است تا عناويني كه از هر لحاظ معرف و برازندة مقوالت خود است، انتخاب 
  .شود

). كدگذاري محوري(از كدگذاري باز  آمدهدستهاي بهمرحلة پاياني عبارت است از پااليش و تفكيك مقوله
اين مرحله شكل فرايند . اندتر مرتبط شدههاي اصليهاي فرعي به مقولهدر مرحلة كدگذاري محوري، مقوله

اين فرايند نيز مانند كدگذاري باز از . پيچيدة تفكر استقرايي و قياسي است ك طي چند مرحله انجام گرفته است
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ها متمركزتر است البته در كدگذاري محوري استفاده از اين روش. گرفته است طريق قياس و طرح پرسش انجام
  .شود تا مقوالت براساس الگوي پارادايمي ايجاد و كشف شودو تالش مي

شوندگان، پس از منظور اطمينان از صحت تفسير و برداشت پژوهشگر از اظهارات مصاحبهدر اين پژوهش به
هر مصاحبه، بار ديگر به آنها مراجعه شد و صحت مطالب با نظر آنها بررسي سازي و كدگذاري مقدماتي پياده
آوري ها، پژوهشگر تالش خود را براي جمعمنظور حصول اطمينان از موفق بودن دادههمچنين به. گرديد

اطالعات از افرادي معطوف ساخته است كه تا حد امكان تجربة حضور مستقيم در مسابقات المپيك را داشته 
ضمن اينكه پژوهشگر . ها كمك كرده استكه اين خود به افزايش اعتبار داده) اطالعات مبني بر تجارب(شند با

  :اين موارد عبارتند از. سعي كرده است با رعايت برخي مسائل به افزايش اعتمادپذيري پژوهش خود كمك كند

   ها؛ي دادهآورمدت در ميدان و گرفتن مجوزهاي متعدد براي جمعحضور طوالني) الف

   هاي منظم با ساير افرادي كه درگير پژوهش مذكور نيستند؛نشست) ب

   منطقي و مناسب بودن مبناي داوري تفسيرها و ارزيابي آنها؛) ج

   كنندگان؛كننده از شركتهاي تلقينپرهيز از طرح پرسش) د

  ).14(ها ن از صحت گفتهاي ديگر در همان جلسة مصاحبه براي اطميناها به گونهطرح مجدد پرسش) هـ
  

  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

  . كنيممرور مي 1تر در نمودار صورت خالصه و سادهها را بهدر ابتدا يك بار ديگر فرايند تحليل داده

  بندي نظرها در طبقه. 4كدگذاري نظرها؛ . 3ها؛ سازي ويرايش و مصاحبهپياده. 2ها؛ اجراي مصاحبه. 1
  .گيريتركيب مفاهيم و نتيجه. 6تفسير مفاهيم برآمده از تحقيق؛ . 5كسان؛ هاي مفهومي يگروه
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  هافرايند تحليل داده – 1 شكل

. آمده در حيطة منابع انساني استدستكد به 101شده از بنديشامل كدهاي پااليش و رتبه 2جدول 
شده در اين قسمت، ارتباط معقولي با مفاهيم بااليي و پاييني دهاي نوشتهشود، تمامي كطوركه مالحظه ميهمان

در . خوبي نمايندة مفاهيم قرارگرفته در زيرمجموعة خود هستندرقمي و دورقمي بهخود داشتند و كدهاي تك
پايان اين  در. عنوان تيتر استفاده شودآمده در فرايند مصاحبه بهدستاين بخش، سعي شده تا از همان كدهاي به

  .شودقسمت، فرايند كدگذاري باز و كدگذاري محوري كامل مي

 طرح تحقيق

 مباني نظري، ادبيات و پيشينة پژوهش 

هاي اصلي و فهرست شناسايي مؤلفه
 مقدماتي مشكالت  

 انجام مصاحبه

 هاتجزيه و تحليل داده

 تلخيص، بحث و نتيجه گيري نهايي

پكن  2008شناسايي عوامل مؤثر بر ناكامي ايران در مسابقات المپيك 
 در حيطة منابع انساني و ارائة راهكارهاي پيشنهادي

بررسي عملكرد
فعلي و گذشته 
چند كشور در 

مسابقات 
 المپيك 

بررسي عملكرد 
ته فعلي و گذش
ايران در 

مسابقات  
 المپيك 
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  شده در حيطة منابع انسانيكدهاي پااليش -  2جدول 
 :غيرورزشي بودن مديران  -1
 .مديران ورزشي ما متخصص نيستند  1-1
  عملكرد بهتر مديران ورزشي در مقايسه با مديران غيرورزشي  -1-2
 مديران ورزشيسياسي بودن بيشتر  -1-3
 :عدم تعامل مديران با متخصصان  - 2
  .عدم مشروعيت برخي مديران، ناشي از عدم تعامل با متخصصان است  -2-1
 :چند شغله بودن خيلي از مسئوالن  - 3
 دوشغله بودن بسياري از مديران  -1- 3
  : ناكارامدي چند فدراسيون، به ويژه فدراسيون كشتي و وزنه برداري   - 4
 ف كادر فني و مربيانضع  - 4-1
 ضعف مديريتي در اين فدراسيون ها  -4-2
  جديدالورود بودن رئيس فدراسيون كشتي و عدم شناخت او  -4-3
 محروميت ناشي از دوپينگ وزنه برداران  -4-4
 فدراسيون هاي جودو و بوكس هم خوب كار نكردند  - 4-5
 :عدم به كارگيري مربيان و كادر فني شايسته  5
 وتاهي در زمينة انتخاب مربيان شايستهك  - 5-1
 شتابزدگي در انتخاب مربيان و كادر فني  -5-2
 ناتواني در جذب مربيان تراز اول دنيا  -5-3
 )سفارش از نواحي باالتر(به كارگيري سفارشي مربيان  - 5-4
 ضعف در حمايت از مربيان  - 5-5
 دانش اندك برخي مربيان به كار گرفته شده  -5-6
  )به ويژه كشتي(عدم مشروعيت برخي مربيان نزد ورزشكاران  - 5-7
 عدم تسلط مربيان و كادر فني به زبان انگليسي  -5-8
 كمبود متدولوژيست تمرين  -5-9
 كمبود روانشناس ورزشي يا عدم استفادة مناسب از آن  -5-10
 كمبود مربي بدنساز متخصص براي هر رشته  -5-11
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  شده در حيطة منابع انسانيااليشكدهاي پ -  2جدول ادامة 
  عدم استفاده از نيروهاي جوان در فدراسيون ها، سازمان ها و كميتة ملي المپيك  - 5-12
 :مديريت ناكارامد  - 6
 شعارگرايي به جاي عملگرايي  -6-1
 تعهد پايين در بين بيشتر مديران  -6-2
 جبران ضعف خود توسط تك ستاره ها  - 6-3
  ي به دست آمده هم به دليل حضور تك ستاره ها بوده نه كارامدي مديراناندك مدال ها  -6-4
 .مديران ضعيف بازخواست نمي شوند  -6-5
 تنگ نظري و كنار گذاشتن مديران قابل  -6-6
 كوتاه بودن عمر مديران  -6-7
 نبود هدف يكسان در بين مديران  -6-8
 سنتي بودن سبك مديريت و ورزش ما  -6-9
 زشكاران بر ناكاميتأثير ور  - 7
 ضعف فني ورزشكاران  - 7-1
 كم تجربگي ورزشكاران  -7-2
  )انگيزه هاي بيروني شديد(شدت روحية مادي گرايي در ورزشكاران  -7-3
 ضعف انگيزه هاي دروني و تعصب  - 7-4
  عدم روحية تيم پذيري و به جاي آن خودمحموري برخي ورزشكاران  - 7-5
 بين برخي ورزشكارانعدم اعتماد به نفس در  -7-6
  ) :ولي بودنش بهتر است(خيلي هم ضروري نيست مديران ارشد ورزشي باشند  - 8
  ضرورت ورزشي بودن زيردستان مديران و كادر فني اطراف تيم  -8-1
  خيلي ضروري نيست مديران ارشد ورزش، تحصيالت ورزشي داشته باشند، ولي بودنش بهتر است  -8-2
 :اسيون هاي بسكتبال و تكواندوعملكرد مناسب فدر  - 9
  در تكواندو مشكل خاصي از لحاظ نيروي انساني وجود نداشت  -9-1
  سال به مسابقات المپيك راه يافت40تيم ملي بسكتبال پس از  -9-2
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صورت خالصه به) رقميتك(ها، عناوين اصلي كدهاي به نمايش درآمده در اين بخش از فرايند تحليل داده
  .ها اهميت زيادي دارداين بخش، در فرايند تفسير يافته. به نمايش درآمده است 3در جدول 

  شده در حيطة منابع انسانيخالصة كدهاي پااليش – 3جدول 
 غيرورزشي بودن مديران  -1
 عدم تعامل مديران با متخصصان  -2
 چند شغله بودن خيلي از مسئوالن  - 3
  سيون كشتي و وزنه برداريناكارامدي چند فدراسيون، به ويژه فدرا  -4
 عدم به كارگيري مربيان و كادر فني شايسته  -5
 مديريت ناكارامد  -6
 تأثير ورزشكاران بر ناكامي  -7
  )ولي بودنش بهتر است(خيلي هم ضروري نيست مديران ارشد ورزشي باشند  -8
 عملكرد مناسب فدراسيون هاي بسكتبال و تكواندو  -9
  

  . آمده در حيطة منابع مالي استدستكد به 98شده از بندياليش و رتبهشامل كدهاي پا 4جدول 
شده در اين قسمت، ارتباط معقولي با مفاهيم بااليي و پاييني شود تمامي كدهاي نوشتهطوركه مالحظه ميهمان

در اين . دخوبي نمايندة مفاهيم قرارگرفته در زيرمجموعة خود هستنرقمي و دورقمي بهخود دارند و كدهاي تك
در پايان اين . عنوان تيتر استفاده شودآمده در فرايند مصاحبه بهدستبخش سعي شده از همان كدهاي به

  .شودقسمت فرايند كدگذاري باز و كدگذاري محوري كامل مي

  شده در حيطة منابع ماليكدهاي پااليش -  4جدول 
  : كفايت منابع مالي   1
 مناسب بودن منابع مالي  - 1-1
 نبود مشكل از لحاظ بودجه  -1- 1-1
 نبود مشكل در بخش بودجه در سال هاي اخير  -2- 1-1
  مناسب بودن بودجة اختصاصي از سوي سازمان تربيت بدني   -3- 1-1
 كميتة بودجه مشكلي نداشت  -4- 1-1
  بودجة بيشتر ورزش ما نسبت به خيلي از كشورهاي باالتر از ما در المپيك  -5- 1-1
 بودجه بيشتر يك بهانه استكمبود  - 6- 1-1
 مشكلي از بابت منابع مالي وجود نداشت  -7- 1-1
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  شده در حيطة منابع ماليكدهاي پااليش -  4جدول ادامة 
 عدم تأثيرگذاري بودجه بر عملكرد المپيك  -1-2
  مسئلة بودجه خيلي حاد نيست كه بر نتايج تأثير بگذارد  -1-2-1
  عملكرد ايران در مسابقات پكن عدم تأثيرگذاري بودجه در  -1-2-2
 بودجه تعيين كننده نيست  -1-2-3
ثابت بودن تقريبي ورزش ما، چه با كمترين هزينه و چه با بيشترين هزينه، به دليل مديريت   -1-2-4

  ضعيف بودجه
  :مديريت ناكارامد منابع مالي و بودجه  - 2
 ناكارامدي در تخصيص بودجه  -2-1
 هاي پايهجة در خور به ورزشعدم تخصيص بود  -2-1-1
  بودجة اندك فدراسيون هاي ورزش هاي پايه و مدال آور  2-1-1-1
  گرايش به سرمايه گذاري در رشته هاي تفريحي و درآمدزا و كم توجهي به ورزش هاي پايه  2-1-1-2
 عدم تخصيص بودجة درخور براي مسابقات المپيك  2-1-2
 برگزاري اردوهاعدم تخصيص بودجة درخور براي  2-1-3
  چشم پوشي از برخي اردوهاي با كيفيت و امكانات خوب به دليل كمبود بودجه  -2-1-3-1
 هاي مدال آورعدم تخصيص بودجة درخو براي ورزش  -2-1-4
  هاي مدال آور و قهرمانيگذاري الزم روي ورزشعدم سرمايه  2-1-4-1
 مي رودبودجه در جهت تقويت ورزش قهرماني پيش ن  2-1-4-2
 عدم سرمايه گذاري در ورزش قهرماني  -2-1-4-3
  .اگر نيمي از بودجة فوتبال صرف رشته هاي انفرادي و رزمي مي شد، هميشه دو برابر مدال مي آورديم  - 2-1-4-4
  ها به ويژه فوتبالتبعيض در تخصيص بودجه بين فدراسيون  -2-1-5
  ها نسبت به ساير فدارسيوندهي بيشتر به فدراسيون فوتبالاهميت  - 2-1-5-1
 توزيع ناعادالنة بودجه بين فدراسيون ها  -2-1-5-2
  هاي غيرالمپيكي مثل فوتبالتخصيص بخش عمده اي از بودجه بين رشته  -2-1-5-3
  زني و كلنجار رفتن با سازمان به منظور تأمين بودجه فرهنگ چانه  -2-1-6
 ناكارامدي در استفاده از بودجه  -2-2
 مديريت ناكارامد منابع مالي  -2-2-1
 عدم مديريت صحيح منابع مالي  -2-2-1-1
 عدم بهره گيري مناسب از منابع مالي  -2-2-1-2
 هاضعف در مديريت هزينه  - 2-2-1-3
 عدم استفادة صحيح از منابع مالي  -2-2-1-4
 ضعيف بودجه يشترين، به دليل مديريت ثابت بودن تقريبي وضعيت ورزش، چه با كمترين هزينه و چه با ب  -2-2-1-5
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  شده در حيطة منابع ماليكدهاي پااليش -  4جدول ادامة 
 عدم توانايي در استفادة صحيح از منابع مالي  -2-2-2
 عدم توانايي استفادة صحيح از منابع مالي  -2-2-2-1
 فقدان اولويت بندي هزينه ها  -2-2-3
 برنامه ريزي نادرست  -2-2-4
  اگر برنامه ريزي درست باشد، با بودجة كم هم مي توان نتيجه گرفت  2-2-4-1
  اگر بودجه باشد و برنامه ريزي ضعيف باشد، خيلي از پول ها حيف و ميل مي شود  -2-2-4-2
 عدم ديدگاه استفادة بهينه از منابع در مديران  -2-2-5
 ناكارامد در نظارت بر مصرف بودجه  - 2-3
 ناسب برروند انجام هزينه هانبود نظارت م  -1- 2-3
 حيف و ميل منابع مالي  -2-4
 استفاده از بخش هاي غيرضروري  -2-4-1
 سفرهاي خارجي غيرضروري  -2-4-2
 برگزاري همايش هاي بي خاصيت  -2-4-3
 ريخت و پاش ها  -2-4-4
  ريخت و پاش ها در ورزش موجب كاهش روحية ورزشكاران شده است  - 2-4-4-1
 تالف انرژي و هزينه در چند سال اخيرا  2-4-4-2
 :نگراني هاي مالي ورزشكاران  - 3
  درآمد بسيار كم ورزشكاران ورزش هاي انفرادي در مقايسه با ورزشكاران ورزش هاي گروهي  -1- 3
  تمركز ورزشكاران به جاي تمرينات، بر مشكالت خودشان   - 2- 3
  ته هاي انفراديعالقة كم شركت ها به تيم داري و حمايت از رش  -3- 3
 :عدم كفايت منابع مالي احساسي است تا عقالني  -4
 كمبود بودجه بيشتر بهانه است  - 4-1
 ورزشكاران ديدگاه مادي گرايي دارند  -4-2
 دالل بازي وارد ورزش ما شده است  -4-3
  حرفه اي شدن درآمده بدون اينكه عملكرد حرفه اي داشته باشند  4-4
 ن پول حرفه اي مي گيرند، ولي كار حرفه اي انجام نمي دهندبرخي ورزشكارا  - 4-4-1
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صورت خالصه به) رقميتك(ها، عناوين اصلي كدهاي به نمايش درآمده در اين بخش از فرايند تحليل داده
  .ها اهميت زيادي دارداين بخش، در فرايند تفسير يافته. به نمايش درآمده است 5در جدول 

  شده در حيطة منابع ماليپااليشخالصة كدهاي  – 5جدول 
 كفايت منابع مالي  -1
 مديريت ناكارامد منابع مالي و بودجه  -2
 نگراني هاي مالي ورزشكاران  - 3
 عدم كفايت منابع مالي احساسي است تا عقالني  -4

  

  گيريبحث و نتيجه

شوندگان در مورد تأثير حبهآمده از كل اظهارات مصادستها، كدهاي بهوتحليل يافتهپس از مراحل تجزيه
  مشاهده  2طوركه در نمودار همان. دست آمددر ناكامي ايران در مسابقات المپيك پكن به» منابع انساني«

مديريت «درصد با عنوان  5/24، »كارگيري مربيان و كادر فني شايستهعدم به«درصد با عنوان  5/30شود، مي
درصد با  8، »غيرورزشي بودن مديران«و » تأثير ورزشكاران بر ناكامي«درصد با هريك از عناوين  14، »ناكارامد

چندشغله بودن بسياري از «درصد با عنوان  4، »برداريناكارامدي چند فدراسيون، مخصوصاً كشتي و وزنه«تيتر 
ولي بودنش (خيلي هم ضروري نيست مديران ارشد ورزشي باشند «درصد هم تحت هريك از عناوين  2، »مديران

عدم «درصد هم با عنوان  1و در نهايت » هاي بسكتبال و تكواندوعملكرد مناسب فدراسيون«و » )بهتر است
  .كدگذاري شد» تعامل مديران با متخصصان

گفت هر كدام از اين عناوين به تناسب كثرت كدهاي دربرگيرنده، آثار منفي خود را بر عملكرد  شايد بتوان
آمده در خصوص منابع انساني دستعنوان اصلي به 9رسد از بين نظر ميولي به. اندكاروان ورزشي ايران گذاشته

دليل آن . اهميت بيشتري دارند» چندشغله بودن مديران«و » غيرورزشي بودن«اثرگذار بر ناكامي ورزش ايران، 
  حاصل  شدة ديگر در اين زمينه تا حدودي در پي اين دو عاملهم اين است كه ساير عوامل اصلي شناخته

شغله، ورزشي يا تحصيلكرده در رشتة تربيت بدني باشد، بهتر كامالً مشخص است كه اگر يك مدير، تك. شودمي
  اين يك مسئلة كامالً بديهي و البته . تواند در رشد و پيشرفت مجموعة تحت امر خود نقش ايفا كندمي
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معني است كه هميشه مديران ورزشي  شايان ذكر است كه اين موضوع به اين. شده در ورزش ماستفراموش
تر از مديران غيرورزشي خواهند بود، چراكه موفقيت مدير در گرو عوامل بسياري است كه يكي از آنها، موفق

دهندة موفقيت بيشتر ليكن تجربة كشورهاي پيشرو در ورزش، نشان. تجربيات و تحصيالت خود مدير است
  .هاسته غيرورزشيمديران ورزشي و تحصيلكردة ورزشي نسبت ب

  
  عناوين مربوط به منابع انساني – 2 شكل

توان گفت در اين زمينه مي. ورزش كشور اشاره كرد» مديريت ناكارامد«توان به از عناوين مهم ديگر مي
ها، عدم بازخواست از مديران ورشي ستارهجاي عملگرايي، جبران ضعف خود، با مدال تكاعتقاد به شعارگرايي به

كاري برخي تخلفات هاي جزئي و پنهانها بر گردن ديگران، بزرگنمايي موفقيتق، انداختن علت ناكاميناموف
توان شود كه در نهايت ميترين مشكالت مديريت ورزشي در كشور ما محسوب ميگرفته از جمله بزرگصورت

خود مديران، خودبه» چندشغله بودن«و » غيرورزشي«اميدوار بود با رفع دو مشكل بزرگ ورزش ما يعني 
  .هاي سيستم مديريتي حل شودبسياري از مشكالت و نه همة آن، در ديگر زمينه

آمده با عناوين دستشويم كه كدهاي بههاي قبلي، متوجه ميبا مقايسة نتايج حاصل از اين بخش و پژوهش
كارگيري عدم به«و » داريبرناكارامدي چند فدراسيون، مخصوصاض كشتي و وزنه«، »غيرورزشي بودن مديران«
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تا حدود زيادي با تحقيق كميتة بررسي وضعيت كاروان ورشي ايران در المپيك » مربيان و كادر فني شايسته
، »وجود مديران غيرورزشي و چندشغله در كشور«در اين تحقيق، عواملي مانند . همخواني دارد) 1387(پكن 

از جمله » هااز مربيان كارامد و توانمند در برخي رشته گيريعدم بهره«و » ضعف عملكرد فدراسيون كشتي«
  ). 16(عوامل ناكامي ايران در مسابقات المپيك عنوان شده است 

و در » مديريت ناكارامد«و » عدم تعادل مديران با متخصصين«آمده تحت عناوين دستهمچنين كدهاي به
) 1387(و بخشي از نظرهاي راد ) 1387( با تحقيق دادكان» چندشغله بودن بسياري از مسئوالن«نهايت 

آموختة ورزش و حذف يا عدم جذب بسياري از مديران مجرب، دانش«دادكان در نظرهاي خود . همخواني دارند
تالش برخي مديران سازمان «و » هاي گوناگون مديريتي و كارشناسيكارشناسان ممتاز، شجاع و باتجربه از حوزه

را از جمله عوامل مديريتي مؤثر بر ناكامي ايران » ورزشي از زيرمجموعة خود هاي متعددبراي تصدي مسئوليت
حضور همزمان كفاشيان در كميتة ملي المپيك «ضمن اينكه وي ). 9(در مسابقات المپيك دانسته است 

  ).10(را از جمله عوامل مهم ناكامي در اين مسابقات دانسته است » فدراسيون فوتبال

شوندگان در مورد آمده، كدهايي از تمامي اظهارات مصاحبهدستحليل اطالعات بهوتپس از مراحل تجزيه
 3 شكلطوركه در همان. دست آمدبر ناكامي ايران در مسابقات المپيك پكن به» منابع مالي و بودجه«تأثير 

درصد تحت  21، »مديريت ناكارامد منابع مالي و بودجه«درصد از كل اظهارات با عنوان  66شود مالحظه مي
 5و در نهايت » عدم كفايت منابع مالي احساسي است تا عقالني«درصد با عنوان  8، »كفايت منابع مالي«عنوان 

  .كدگذاري شد» هاي مالي ورزشكاراننگراني«درصد هم با عنوان 

ه اين توان بمي» كفايت منابع مالي«و » مديريت ناكارامد منابع مالي«هاي باتوجه به درصد باالي مجموعه
ها و كميتة ملي المپيك كفايت نسبي الزم را براي شدة فدراسيوننتيجه رسيد كه منابع مالي و بودجة تعيين

رسد مديريت ضعيف در بخش توزيع بودجه، موجب توزيع ناعادالنة آن نظر ميليكن به. مسابقات، دارا بوده است
ودجه به فدراسيوني مانند فوتبال اختصاص داده شد كه بيشترين مقدار بطوريبه. ها شدهاستدر بين فدراسيون
سهم ناچيزي را از منابع دريافت ) برداريمثل دو و ميداني و شنا و وزنه(آور هاي پايه و مدالو در عوض رشته

چرا كه . آمده در حيطة منابع مالي باشددستترين كد بهمهم» مديريت ناكارامد منابع مالي«شايد . اندكرده
آمده در دستباتوجه به كدهاي به. هاي ورزشي كشور را تحت تأثير خود قرار دهدتواند تمامي بخشمي تبعات آن
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ها نيز باعث استفادة نادرست از بودجه رسد مديريت ضعيف منابع مالي در برخي فدراسيوننظر مياين بخش، به
درست از منابع مالي سبب شده است در واقع استفادة نا. هاي غيرضروري شده استو به هدر رفتن آن در بخش

هاي ضمن اينكه گالية برخي ورزشكاران رشته. هاي ما با كمبود اعتبار و بودجه مواجهندنظر برسد فدراسيونتا به
نظر هاي تيمي از جمله فوتبال، منطقي و قابل توجه بهانفرادي مبني بر دستمزد بسيار كمتر در مقايسه با رشته

  .رسدمي

  

  
  عناوين مؤثر در منابع مالي – 3 شكل

شايد پاسخ به اين پرسش كه آيا كشورهايي مانند دومينيكن، آذربايجان، زيمبابوه، مغولستان، اتيوپي، كنيا، 
اند؟ خود كره شمالي و غيره، بودجة ورزشي بيشتر از ما داشته باشند كه در اين مسابقات در جايگاه بهتر ايستاده

  .مؤيد مطالب ذكر شده باشد

  ها و كمبود نظارت بر چگونگي استفاده از بودجه، در كنار بندي هزينهرسد ضعف در اولويتنظر ميبه
شده در بين هاي انفرادي از آيندة خود، از جمله ديگر مشكالت مهم استخراجهاي مالي ورزشكاران رشتهنگراني

  .آمده در حيطة منابع مالي استدستانبوهي از كدهاي به
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  شود كه كدهاي گيري ميهاي انجام گرفتة قبلي، نتيجهيج حاصل از اين بخش و پژوهشبا مقايسة نتا
با تحقيق كميتة بررسي وضعيت كاروان ورزشي » مديريت ناكارامد منابع مالي و بودجه«آمده با عنوان دستبه

  ن به بيشتر توزيع نامناسب اعتبارات كميتة ملي المپيك و اختصاص آ«كه ) 1387(ايران در المپيك پكن 
همچنين بخشي از ). 16(را از عوامل ناكامي ايران در مسابقات المپيك دانسته است » هاي غيرالمپيكيرشته

اگر اين . ما بايد مباحثي از جنس مديريت را بيشتر عملياتي كنيم«: ، كه اظهار داشته)1385(نظرهاي قراخانلو 
كه ) 2008(و نيز بخشي از تحقيق آدمين ). 15(» دمهم صورت پذيرد، بسياي از مشكالت مالي حل خواهد ش

جز هاكي را از عوامل اصلي ناكامي كشور هند در المپيك به» هاي ورزشيگذاري در ديگر رشتهعدم سرمايه«
  ).20(دانسته است، همخواني دارد  2008

  پيشنهادهاي اجرايي پژوهش

رفع عوامل مؤثر بر ناكامي ايران در مسابقات هاي پژوهش، پيشنهادهايي براي در اين بخش باتوجه به يافته
  . شودهاي منابع انساني و مالي ارائه ميالمپيك در حيطه

  )هابراساس يافته(پيشنهادهاي اجرايي در حيطة منابع انساني 

تك شغله بودن . 2 دارا بودن تحصيالت و سوابق ورزشي، به يكي از شرايط احراز شغل مديران شود؛.1
برگزاري . 4 بركناري مديران ناكام از كار و برخورد با مديران ضعيف و متخلف؛. 3 ورزش؛ مديران شاغل در

هاي ويژه و تشكيل كميته. 5 منظور تعامل هرچه بيشتر؛جلساتي منظم با حضور كارشناسان و پيشكسوتان به
   مستقل براي انتخاب مربيان و اعضاي كادر فني؛

  )هابراساس يافته(ي و مادي پيشنهادهاي اجرايي در حيطة منابع مال

لحاظ . 2 هاي ورزشي به همراه بودجة متناسب با آن؛ها و فدراسيوناي سازمانهاي هزينهتعيين اولويت. 1
ايجاد نسبت منطقي بين دستمزد . 3 آور و پرمدال؛هاي پايه، مدالهاي ورزشكردن بودجة بيشتر براي فدراسيون
   .هاهورزشكاران رشتة فوتبال و ساير رشت
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