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. 1دانشجوی دکتری مديريت ورزشی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرگان ،ايران
2و .0استاديار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرگان ،ايران
 .2دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرگان ،ايران

چکیده
هدف از تحقیق حاضر تحلیل موانع بازدارندة مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی بود .روش انجام پژوهش ،آمیخته
(کیفی -کمی ) بود .جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان دانشگاه ،مدیران وزارت ورزش ،کمیتة ملی المپیک
و فدراسیونهای ورزشی بودند که  03نفر بهعنوان نمونه بهصورت هدفمند و به شیوة در دسترس انتخاب شدند .در بخش
کمی نیز جامعة آماری شامل مدیران وزارت ورزش و کمیتة ملی المپیک ،مدیران کل ورزش و جوانان استانها ،مدیران
فدراسیونهای ورزشی ،رؤسای هیأتهای ورزشی استانها و مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستانها (تعداد = )9302
بودند که براساس فرمول کوکران  013نفر انتخاب شدند .در بخش کیفی ،از مصاحبه و در بخش کمی ،از پرسشنامة
محققساخت برای گردآوری دادهها استفاده شد .روایی پرسشنامه با نظر  8نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد .پایایی
پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  α = 3/81بهدست آمد .دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به
کمک نرمافزار اس.پی.اس.اس .نسخة  93و پی ال اس تجزیهوتحلیل شد .براساس نتایج ،پنج مانع مدیریت اثربخش مدیران
ورزش شناسایی شد که عبارت بودند از موانع مهارتی ( ،)3/291موانع حمایتی ( ،)3/803موانع رفتار سازمانی (،)3/899
موانع علمی ( )3/007و موانع فردی -شخصیتی ( .)3/706با توجه به یافتههای تحقیق ،مدیران سازمانهای ورزشی
میتوانند با تلاش در جهت رفع موانع درونفردی و نیز برطرف کردن موانع برونفردی میزان اثربخشی مدیریت خود را
افزایش دهند.

واژگان کلیدی
اثربخشی ،سازمانهای ورزشی ،مدیریت ،موانع فردی ،موانع محیطی.

 نويسندة مسئول  :تلفن 49111790204:
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مقدمه
امروزه سازمانها در معرض تغییرات سریع از جمله ظهور و بروز رسانههای جدید ،فناوریهای نوین
اطلاعاتی و ارتباطی ،ظهور استانداردهای جهانی و  ...قرار گرفتهاند و چهبسا این تغییرات ،حیات بسیاری از
سازمانها را با تهدید مواجه ساخته است ( )1و در این میان ،بهروز نبودن سازمانها ،بهره نگرفتن آنها از
فناوریهای نو ،مهارتهای جدید و شیوههای نوین مدیریتی ،رفتهرفته سبب عقبافتادگی ،انزوا و از بین
رفتن آن خواهد شد ( .)9سازمانهای ارائهدهندة خدمات برای دستیابی به موفقیت و بهبود عملکرد و
رقابت با دیگر سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که با چالشهای موجود مقابله کنند .همچنین برای
پاسخ به نیازها و تحولات و دگرگونیهای نظام اجتماعی اقتصادی عصر حاضر و تداوم و حیات بقای
سازمانها به مدیرانی با مهارتهای مدیریتی قوی نیاز دارند ( )0و یکی از دغدغههای مهم سازمانهای
موفق جهان ،استخدام و بهکارگیری مدیران و سرمایة انسانی فرهیخته و خردورزی است که از
شایستگیهای لازم برخوردار باشند و قادر به ایجاد تحول در سازمانهای مربوطه باشند ( .)3با توجه به
اهمیت منابع انسانی در یک سازمان و نقش آن در رشد و تحقق اهداف سازمانی ،پرداختن به مبحث
بهرهوری منابع انسانی از مهمترین دغدغههای سازمانهای امروزی است (.)6
یکی از مسائل مهم امروزی سازمانها ،که بهویژه در مبحث مدیریت منابع انسانی به آن تأکید فراوان
میشود ،آن است که بهمنظور توسعة عملکرد سازمانی از مدیرانی استفاده شود که توانمندی لازم را برای
اثربخشی در سازمان مربوطه داشته باشند ( .)7به اعتقاد امی ،)9336( 1لازمة توانمندی و اثربخشی مدیران
در یک سازمان ،در واقع مهارتها ،علوم و ویژگیهای شخصیتیاند که برای موفقیت در اجرای یک شغل
لازم هستند ( .)0ساجدی و امیدواری ( )1087نیز بر بالا بودن اطلاعات ،دانش و مهارتهای شغلی را برای
موفقیت عملکرد مدیران در سازمان تأکید قرار کردند ( .)8سلیمی و همکاران ( )1020نیز اذعان کردند
که در محیط رقابتی امروزی ،سازمانهایی که مدیران توانمند ،ماهر و باانگیزه داشته باشند ،بهتر میتوانند
خود را با تغییرات محیطی وفق دهند و در رقابت با سایرین موفقیتهای خوبی را بهدست آورند و بر همین
اساس ،مدیران باید از بین افرادی انتخاب شوند که توانایی ایفای نقشهای مدیریتی را داشته باشند (.)2
در همین زمینه ،والیا )9313( 2گزارش کرد که موفقیت یک سازمان فقط به داشتن راهبرد و منابع مناسب
بستگی ندارد ،بلکه به توانایی مدیریت آن در مهار ،هدایت و پشتیبانی تیمها و افراد برای انجام وظیفه و
1. Amy
2 . Walia
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دستیابی به اهداف سازمان وابسته است .مدیران باید بتوانند از تیمها و افراد تحت مدیریت خود بهترین
عملکرد ممکن را کسب کنند .به قول پیتر دراکر «افزایش بهرهوری کار بر عهدة کارگر نیست ،بلکه بر
عهدة مدیر است» ( .)13به عقیدة رضایی و صالحیپور ( )1020موفقیت سازمانهای بزرگ مرهون
صلاحیت و شایستگی مدیران آنها برای ایجاد اثربخشی است و چنانچه سازمانها از مدیران شایسته و
توانمندی برخوردار باشند ،در دستیابی به اهداف خود موفقتر خواهند بود .این مسئله در مورد سازمانهای
ورزشی و مدیران آنان نیز صادق است؛ ازاینرو با توجه به اهمیت زیادی که امروزه ورزش بهعنوان یک
صنعت بزرگ در دنیا پیدا کرده است ،کشورهای مختلف نیز بهصورت جدی آن را پیگیری میکنند و
موفقیتهای ورزشی در عرصههای بین المللی ،جهانی و المپیک برایشان بسیار حائز اهمیت است و با
استفاده از ورزش اهداف گوناگونی در مسیر بهبود اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،رفاهی و سلامتی را دنبال
میکنند ( .)11در همین زمینه گابریل و آلینا )9313( 1و رای )9316( 9اعتقاد دارند که دولتها نیز برای
پیشبرد اهداف خود در زمینه ورزش ،و بهمنظور برنامهریزی ،اجرا و نظارت بهتر برنامههای خود ،دقت نظر
و توجه خاصی را در گزینش مدیران توانمند و اثربخش برای ادارة سازمانهای ورزشی خود بهعمل میآورند
و برای آن سرمایهگذاری میکنند (.)10 ،19
در عصر جدید ،صنعت ورزش دوران جدیدی را هم در سطح حرفهای و هم در سطح تفریحی تجربه
میکند و ورزش و فعالیت بدنی هر روز اهمیت بیشتری پیدا میکند ( .)13یافتههای تحقیق گابریل و
آلینا ( )9313حاکی از این بود که گاهی بهدلیل عدم صلاحیت و توانمندی مدیران در ادارة سازمانها و
رویدادهای ورزشی خسارتهای فراوانی به دولتها وارد شده است .برای نمونه ،میتوان به مشکلات
ایجادشده در فرایند بلیتفروشی در مسابقات جام جهانی  9337و المپیک  9338و نیز مدیریت نامناسب
جمعیت ،مدیریت نامناسب در امور مالی ،نیروهای انسانی و  ...در ادارة سازمانها و رویدادهای مختلف
ورزشی اشاره کرد و به با توجه به اینکه استفاده از روشهای علمی برای گزینش مدیران در موفقیت
سازمانهای ورزشی نقش برجستهای دارد ،ازاینرو یکی از زمینههای مطالعاتی که ضرورت آن در حوزة
مدیریت ورزشی احساس میشود ،بررسی موانع اثربخشی مدیران و ارائة راهکارهای برطرف ساختن موانع
است ( .)19در همین زمینه ،محققان مختلفی بر اهمیت انجام پژوهشهای علمی در خصوص اثربخشی
مدیران تأکید کرده و این موضوع را از جمله مهمترین زمینههای پژوهشی در حوزه مدیریت منابع انسانی
1. Gabriel and Alina
2. Rai
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دانستهاند .برای نمونه فورتس 1و همکاران ( )9393بر لزوم برنامهریزی راهبردی ،اودونگو )9393( 9بر
نظارت و کنترل عملکرد کارکنان ،تعهد به انجام کار گروهی و داشتن برنامة راهبردی و عملیاتی و الالوی

0

و همکاران ( )9312بر ایجاد نظامهای سازمانی مناسب شامل برنامهریزی و پاداشدهی تأکید داشتند
( .)10-16فریدی و همکاران ( )1028نیز عدم حمایت از برنامههای مدیران و ایجاد انگیزه در آنان را از
جمله موانع مدیریت برشمردند و ارائة پاداش و پشتیبانی از مدیران پرتلاش و خلاق را برای بهبود اثربخشی
مدیران توصیه کردند (.)18
اودونگو ( )9393عدم نظارت و کنترل عملکرد کارکنان ،تعهد نداشتن به کار گروهی و نداشتن برنامة
راهبردی و عملیاتی را از جمله مهمترین موانع مدیریت مؤثر و اثربخش عنوان کرد ( .)17صیادی)9312( 3
سبک رهبری  ،مدیریت دانش ،راهبرد سازمانی و استفادة مطلوب از فناوری اطلاعات را بر عملکرد مؤثر و
اثربخش مدیران در سازمانها مؤثر دانست و برخوردار نبودن مدیران از توانمندیهای مربوطه را از جمله
موانع برای اثربخشی مدیران توصیف کرد ( .)12زاروا )9312( 6مواردی همچون درک نکردن نیازها و
انتظارات ،انتشار اطلاعات نادرست به ذینفعان ،ناتوانی در ایجاد انگیزه برای مشارکت مناسب افراد در
برنامهها ،سوءتفاهم در مورد نقشهای ذینفعان و رعایت نکردن انصاف و عدالت در بین کارکنان را از
جمله مهمترین موانع برای مدیریت اثربخش عنوان کرد ( .)93لورینکاوا 7و همکاران ( ،)9312استاچوا 0و
همکاران ( )9318و انور و بودی )9318( 8نیز حمایت از ایدههای خلاقانة مدیران و قدردانی از آنان را
عامل مهمی در ایجاد انگیزش و توسعة توانمندی مدیران قلمداد کرده و بیان کردند که حمایت و ایجاد
انگیزه در مدیران میتواند به اثربخشی بیشتر مدیریت آنان و تأثیرگذاری بر کارکنان و در نتیجه بهرهوری
بالاتر سازمان کمک کند ( .)90-91سیسلیکاوسکی و بروسوکاس )9310( 2عنوان کردند چنانچه از مدیران
رویدادهای ورزشی حمایت لازم صورت نپذیرد و امکانات مناسب در اختیار آنان قرار نگیرد ،عملکرد مدیران
در برگزاری مناسب یک رویداد چندان مطلوب نخواهد بود ( .)93اوزارالی )9316( 13توانایی مدیران برای
1. Fuertes
2. Odongo
3. Al-Alawi
4. Sayyadi
5. Zarewa
6. Lorincová
7. Stachova
8. Anwar and Budi
9. Cieślikowski and Brusokas
10. Ozaralli
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تسهیل ایدهپردازی و خلاقیت ( )96و آیباغی اصفهانی و همکاران ( )1020نیز عملکرد نوآورانة مدیران را
ناشی از انگیزش ،توانایی و مهارت آنان قلمداد کردند ( .)97نیکآیین و همکاران ( )1020و افشاری و
همکاران ( )1082داشتن توانایی ادراک و تحلیل مسائل را از جمله عوامل اساسی مورد نیاز برای موفقیت
مدیران برشمردند ( .)98 ، 90چن )9310( 1داشتن قابلیتهای کامپیوتری (مانند استفاده از نرمافزارهای
واژهپرداز ،صفحهگستر و ارتباط از طریق اینترنت) و اسدی و همکاران ( )1023داشتن مهارت کار با
کامپیوتر و توانایی کار با فناوری های جدید را از جمله عوامل مهم موفقیت مدیران ورزشی عنوان کردند
( .)7 ، 1واتانوفاس و تاینگام )9330( 9ویژگیهایی مانند انعطافپذیری و ثبات قدم را از جمله عوامل مؤثر
در اثربخشی مدیران دانستند ( .)92کاسماز و سرینکان )9313( 0تسلط به زبان خارجی بینالمللی و روابط
عمومی بالا ،آگاروال )9310( 3داشتن مهارتهای ارتباطی و روابط عمومی مناسب ،اسدی و همکاران
( )1023و بارسلونا و روس )9333( 6نیز شیوههای مدیریتی و برنامهریزی و روشهای تجارتی را از
مهمترین عوامل اثربخش بودن تلاشهای مدیران ورزشی ذکر کردند (.)09-03 ،7
یکی از مشکلات ورزش کشور ،وجود مدیرانی است که بهدلیل برخوردار نبودن از توانمندی لازم،
نمیتوانند از قابلیتهای موجود و امکانات و ظرفیتهای در اختیار خود استفادة لازم را ببرند و در نتیجه
قادر به رشد و توسعة سازمان تحت مدیریت خود نیستند و نتیجة چنین مدیریت نامناسبی خسارتهای
زیادی را برای ورزش کشور در پیاه دارد .برای نمونه ،ناتوانی برای کسب کرسیهای بینالمللی مؤثر در
مجامع ورزشی آسیایی و جهانی ،تضییع حق ورزشکاران و تیمهای ورزشی ،انعقاد قراردادهای غیرشفاف
و نامناسب با ورزشکاران و مربیان خارجی ،پرداخت جریمه و غرامتهای سنگین بابت شکایت از باشگاهها
و فدراسیونهای ورزشی در دادگاههای بین المللی ورزشی ،ناتوانی در اخذ میزبانی رویدادهای معتبر
بینالمللی ،عدم توسعة سختافزاری و نرمافزاری مطابق با استانداردهای جهانی و  ،...از جمله خسارتهای
ناشی از مدیریت نامناسب مدیران سازمانهای ورزشی در کشور است ( .)00با وجود مشکلات فراوان در
سطح کلان ورزش در کشور ،لیکن باز هم غالب گزینشها در سطح مدیریت کلان ورزش سلیقهای است و
مدیران مختلفی از دامنههای گوناگون بدون دارا بودن ویژگیهای نهچندان متمایز خاصی بر صندلی

1. Chen
2. Vathanophas & Thai-ngam
3. Kaçmaza, & Serinkan
4. Aggarwal
5. Barcelona & Ross
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مدیریت سازمانها و باشگاههای مختلف تکیه میزنند و پس از چندی جای خود را به فرد بعدی میدهند؛
ازاینرو از یک سو ،محدودیت در زمان و منابع موجود و از سوی دیگر نیاز کشور به برطرف ساختن موانع
موجود بر سر راه مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی ،و لزوم توجه جدی به توسعة مدیریت در
سطح ورزش کشور این ضرورت احساس شد که پژوهشی علمی برای شناسایی موانع و محدودیتهای
موجود انجام گیرد تا بتوان در حد امکان ،از هدررفت منابع و سرمایههای ملی جلوگیری کرد .با توجه به
اهمیت موضوع محقق بر آن شد تا پژوهشی علمی و با استفاده از ظرفیت خبرگان و صاحبنظران حوزة
مدیریت ورزش کشور انجام دهد .امید است که استفاده از نتایج چنین تحقیقاتی به توسعة کمی و کیفی
ورزش در سطح ملی و بینالمللی کمک کند .بر همین اساس ،هدف از تحقیق حاضر تحلیل موانع بازدارندة
مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی بود.

روششناسی
روش پژوهش حاضر از نوع آمیختة اکتشافی 1و از جمله پژوهشهای کاربردی بود که دادهها بهصورت
میدانی جمعآوری شد .با توجه به اینکه تحقیق از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود ،ازاینرو در بخش کیفی،
نمونهگیری به شیوة هدفمند و در دسترس بود که از روش دلفی کلاسیک تعدیلشده 9برای شناسایی
موانع مدیریت اثربخش استفاده شد .جامعة آماری در بخش کیفی ،شامل افراد خبره و آگاه در خصوص
موضوع پژوهش بودند که از بین استادان دانشگاه با مدرک دکتری مدیریت ورزش ،مدیران عالی وزارت
ورزش و جوانان ،کمیتة ملی المپیک ،ادارة کل ورزش و جوانان استانها و نیز رؤسای فدراسیونهای
ورزشی و بهصورت هدفمند انتخاب شدند .در مرحلة اول دلفی 03 ،نفر ،در مرحلة دوم 93 ،نفر و در مرحلة
سوم 16 ،نفر برای شناسایی موانع مدیریت اثربخش بهعنوان افراد آگاه و متخصص در موضوع تحقیق در
فرایند مصاحبههای کیفی حضور داشتند .شیوة جمعآوری دادههای تحقیق در بخش کیفی مصاحبههای
عمیق نیمهساختاریافته بود .در این بخش ،ابتدا متن مصاحبههای انجامگرفته پیادهسازی و بهدقت بررسی
شد و از روش تحلیل محتوای کیفی برای استخراج نکات کلیدی بیانشده توسط افراد نمونه استفاده شد.
سپس نکات بهدستآمده از مصاحبهها دستهبندی شده و دوباره به افراد بازگردانده شدند و از آنان خواسته
شد نظر خود را برای بار دوم اعلام کنند .در نهایت ،برای سومین مرتبه ،مطالب استخراجشده از نظرهای
1. Exploratory Mixed method
2. Modified Classic Delphi
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افراد نمونه در قالب موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی به افراد نمونه بازگردانده شدند تا
نظرهای نهایی خود را اعلام کنند .در پایان مراحل دلفی ،با استفاده از نظرهای گروه دلفی و موانع
تعیینشده ،پرسشنامة محققساخت طراحی شد که برای گردآوری دادهها در بخش کمی تحقیق از آن
استفاده شد .در بخش کمی روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و ابزار تحقیق پرسشنامة محققساخت بود که
در بین افراد جامعه شامل معاونان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان ( 13نفر) ،معاونان و مدیران
کمیتة ملی المپیک ( 6نفر) ،مدیران کل ورزش و جوانان استانها ( 01نفر) ،رؤسای فدراسیونهای ورزشی
( 63نفر) ،رؤسای هیأتهای ورزشی استانها ( 1663نفر) و رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانها
( 392نفر) و در مجموع  9302نفر توزیع شد .روش نمونهگیری بهصورت تصادفی -طبقهای بود که با
توجه به جدول تعیین حجم مورگان  096نفر برای نمونة تحقیق در نظر گرفته شد که از این بین 013
پرسشنامة قابل استفاده برای تحلیلهای آماری عودت داده شد .پرسشنامة مورد استفاده در تحقیق حاضر
براساس مصاحبههای انجامگرفته با افراد خبره و متخصص در بخش کیفی طراحی شد و شامل  02گویه
در قالب موانع پنجگانة مختلف بود که مؤلفههای آن عبارت بودند از .1 :موانع مهارتی .9 ،موانع رفتار
سازمانی .0 ،موانع علمی -پژوهشی .3 ،موانع فردی-شخصیتی و  )6موانع محیطی .برای بررسی روایی
صوری و محتوایی پرسشنامه از نظرهای  8نفر از افراد متخصص و خبره شامل استادان دانشگاهی دارای
مدرک دکتری مدیریت ورزشی استفاده شد و پس از انجام اصلاحات مدنظر ایشان ،در نهایت روایی
پرسشنامه تأیید شد .بهمنظور بررسی روایی سازة پرسشنامه از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده و تأیید
شد .همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه ابتدا  03پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شد و ضریب آلفای
کرونباخ پرسشنامه  α = 3/81بهدست آمد که نشان داد پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است .در
مرحلة کیفی از روش تحلیل کیفی محتوا برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها استفاده شد
که در آن متن مصاحبههای انجامگرفته بررسی و کدگذاری شد؛ بدینصورت که ابتدا متن مصاحبههای
انجامگرفته با افراد خبره و متخصص پیادهسازی و بهدقت بررسی شد و نیز به روش تحلیل محتوای کیفی،
نکات کلیدی بیانشده توسط افراد نمونة پژوهش یادداشتبرداری و تلخیص شدند .سپس نکات
بهدستآمده از مصاحبهها دسته بندی شده و دوباره به افراد بازگردانده شدند و از آنان خواسته شد نظر
خود را برای بار دوم اعلام کنند .در نهایت ،برای سومین مرتبه ،مطالب استخراجشده از نظرهای افراد نمونه
در قالب موانع مدیریت اثربخش به افراد نمونه بازگردانده شد تا نظرهای نهایی خود را اعلام کنند .در پایان
مراحل دلفی ،با استفاده از نظرهای گروه دلفی و موانع شناساییشده برای مدیریت اثربخش در سازمانهای

762

شناسايی موانع مديريت اثربخش مديران سازمانهای ورزشی

ورزشی ،پرسشنامة محققساخت طراحی و برای جمعآوری دادهها در بخش کمی استفاده شد .برای
تجزیهوتحلیل دادههای بخش کمی تحقیق ،از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی)
استفاده شد .تمامی تجزیهوتحلیلهای آماری با کمک نرمافزارهای اس.پی.اس.اس .نسخة  193واسمارت
پی ال اس انجام گرفت.

یافتهها
نحوة توزیع نمونههای پژوهش در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1توزيع فراوانی نمونههای پژوهش
فاز کمی

فاز کیفی
مصاحبهشوندگان

تعداد

درصد

پاسخدهندگان

تعداد

درصد

استادان دانشگاه

13

00 /00

مدیران وزارت ورزش

8

9 /66

مدیران وزارت ورزش

6

17 /70

مدیران کمیتة المپیک

0

3 /26

مدیران کمیتة ملی
المپیک

0

13 /33

رؤسای فدراسیونها

99

0 /31

رؤسای فدراسیونها

0

90 /00

مدیرکل ورزش استان

19

0 /89

مدیران کل ورزش استانها

6

17 /70

رئیس ادارة ورزش شهرستان

03

90 /67

جمع کل

03

133

رئیس هیأت ورزش استان

126

79 /11

جمع کل

013

133

بهمنظور تجزیهوتحلیل مصاحبههای انجامگرفته در مرحلة کیفی از روش تحلیل کیفی محتوا استفاده
شد که در آن متن مصاحبههای انجامگرفته بررسی و کدگذاری شد؛ بدینصورت که ابتدا متن مصاحبههای
انجامگرفته با افراد خبره و متخصص پیادهسازی و بهدقت بررسی شد و نیز به روش تحلیل محتوای کیفی،
نکات کلیدی بیانشده توسط افراد نمونة پژوهش یادداشتبرداری و تلخیص شدند .سپس نکات
بهدستآمده از مصاحبهها دسته بندی شده و دوباره به افراد بازگردانده شدند و از آنان خواسته شد نظر
خود را برای بار دوم اعلام کنند .در نهایت ،برای سومین مرتبه ،مطالب استخراجشده از نظرهای افراد نمونه
در قالب موان ع مدیریت اثربخش به افراد نمونه بازگردانده شد تا نظرهای نهایی خود را اعلام کنند .نتایج
حاصل از تحلیل مصاحبههای بخش کیفی تحقیق در جدول  9نشان داده شده است.
1. SPSS20
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جدول  .2مؤلفة اصلی ،مؤلفههای فرعی و مقولههای مستخرج از کل مصاحبهها
مؤلفه اصلی

مؤلفة فرعی
موانع فردی-
شخصیتی

موانع حمايتی

موانع مديريت
اثربخش
مديران

موانع رفتار
سازمانی

سازمانهای
ورزشی

موانع علمی-
پژوهشی

موانع مهارتی

مقولهها
عدم مسئولیت پذیری و پاسخگو نبودن ،عدم ریسکپذیری ،نداشتن
انگیزه ،نداشتن اعتمادبه نفس ،عدم خلاقیت ،نداشتن قاطعیت ،ضعف در
تحلیل مسائل ،ضعف در ارتباط با دیگران و ...
نداشتن امنیت شغلی ،عدم ایجاد انگیزه توسط مدیران بالادستی ،عدم
تقدیر و تجلیل از مدیران خلاق و مبتکر ،عدم حمایت اجتماعی سیاسی
از مدیران ،عدم برگزاری دورههای توانمندسازی مناسب برای مدیران و
...
نداشتن قابلیت انعطاف و انطباق با شرایط محیطی ،وفادار نبودن ،تعهد و
تعصب نسبت به سازمان و اهداف آن ،اهمیت ندادن به ایمنی و سلامت
کارکنان در محیط کار ،بیتوجهی به ارتقای شغلی کارکنان ،بیاعتنایی
به فشار و تنش های موجود در محیط کار ،استفاده نکردن از نظرها و
ایدههای کارکنان در تصمیمگیریها ،مشارکت ندادن کارکنان در
فرایندهای نظارت و کنترل ،توزیع نامناسب امکانات رفاهی در سازمان،
عدم ارتقای کارکنان براساس شایستگی های آنان ،ایجاد نکردن تناسب
حقوق و دستمزد و پاداش دریافتی با میزان کار کارکنان ،عدم ایجاد
شفافیت در فرایندهای مختلف سازمان و ...
نداشتن تحصیلات عالی دانشگاهی ،شرکت نکردن در دورههای
دانشافزایی تخصصی مرتبط با شغل ،شرکت نکردن در دورههای ارتقای
مهارتهای زبان انگلیسی ،شرکت نکردن در کارگاههای توسعة روابط
عمومی ،توسعه ندادن فعالیتهای پژوهشی مرتبط با شغل و ...
ناآشنایی با مهارتهای فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی ،نداشتن
مهارت چانه زنی و مذاکره ،برخوردار نبودن از اطلاعات فنی و تخصصی در
ارتباط با پستهای مختلف سازمانی ،تلاش نکردن در جهت یادگیری
مستمر ،نداشتن مهارتهای تعامل اجتماعی مناسب با دیگران ،داشتن
نداشتن مهارت لازم برای مدیریت تعارضات در سازمان و ...

جدول  . 2آزمون کايزر می ير اولکین و بارتلت برای بررسی کفايت نمونهگیری
آزمون کايزر می ير اولکین

آزمون بارتلت
مقدار خیدو

درجة آزادی

سطح معناداری
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1031 /160

3 /800

765

3 /331

812

با توجه به نتایج جدول  0و سطح معناداری بهدستآمده مشخص شد که نمونهگیری از کفایت
برخوردار بوده است.
جدول  .0کل واريانس تبیینشدة موانع بازدارندة مديريت اثربخش مديران سازمانهای ورزشی
مجموع مجذور بارهای عاملی

مقدار ويژه

عاملها
جمع

نسبت از واريانس
(به درصد)

(پس از چرخش)
درصد تجمعی

جمع

درصد
تجمعی

1

2/930

91/330

91/330

7/007

16/793

17/793

9

6/320

11/893

00/970

7/982

13/686

03/936

0

3/378

2/306

39/728

6/787

10/780

30/829

3

0/333

0/288

63/787

6/071

19/303

67/097

6

0/133

0/906

60/291

3/806

11/910

70 /602

7

9/893

7/803

73/026

0

9/687

6/220

03/029

8

1/731

3/790

06/316

2

3/293

0/827

02/011

13

3/831

9/619

81/890

11

3/713

9/132

80/209

19

3/730

1/900

86/972

10

3/638

3/271

87/930

13

3/382

3/239

80/109

16

3/319

3/803

88/337

17

3/070

3/812

88/896

10

3/090

3/833

82/792

18

3/030

3/098

23/060

12

3/987

3/038

21/376

93

3/963

3/702

21/033

91

3/990

3/713

29/018

99

3/917

3/603

29/869

90

3/930

3/693

20/009
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93

3/127

3/387

20/868

96

3/180

3/302

23/000

97

3/101

3/372

23/837

90

3/172

3/373

26/903

98

3/171

3/363

26/093

92

3/166

3/337

27/103

03

3/132

3/309

27/739

01

3/139

3/390

20/392

09

3/108

3/393

20/332

00

3/109

3/319

20/871

03

3/198

3/331

28/979

06

3/199

3/089

28/733

07

3/112

3/001

22 /316

00

3 110

3 /079

22 /000

08

3 /132

3 /097

22 /030

02

3 /130

3 /920

133/33

جدول کل واریانس تبیینشده نشان میدهد که این سؤالها پنج عامل را تشکیل میدهند و این
عاملها در حدود  70/602درصد از واریانس را تبیین میکنند و پوشش میدهند که در واقع ،نشاندهندة
روایی مناسب سؤالهاست .در ادامه ،ماتریس چرخشیافتة عاملی آورده میشود .این ماتریس همبستگی
گویه (سؤالها یا متغیرها) و عامل را مشخص میکند که براساس میزان همبستگی این ارتباط روشن
خواهد شد .در این ماتریس ،بارهای عاملی (نمرات عاملی) هریک از متغیرها از  3/6بزرگترند و زیر چتر
عامل موردنظر قرار می گیرند که هرچه مقدار این ضریب بیشتر باشد ،عامل مربوط نقش بیشتری در کل
تغییرات (واریانس) متغیر موردنظر دارد .جدول  6نشان میدهد که چه سؤالهایی و با چه بارهای عاملی
به این عاملها مرتبطاند.
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جدول  .6ماتريس چرخشيافتة عاملی
مؤلفهها
گويه ها

1

2

2

0

6

سؤال 1

3/930

3/028

137

3/303

3/109

سؤال 9

3/100

3/872

3/171

3/136

3/190

سؤال 0

3/138

3/819

3/170

3/110

3/310

سؤال 3

3/393

3/213

198

3/330

3/337

سؤال 6

3/013

3/871

3/132

3/900

3/388

سؤال 7

3/302

3/866

-3/303

3/197

3/100

سؤال 0

3/300

3/231

3/300

3/332

3/136

سؤال 8

-3/361

3/327

3/313

3/889

-3/302

سؤال 2

3/361

3/330

-3/377

3/806

3/112

سؤال 13

-3/302

3/323

3/360

3/808

3/313

سؤال 11

3/330

3/167

-3/393

3/807

3/190

سؤال 19

3/397

3/161

3/378

3/890

3/381

سؤال 10

3/138

3/971

3/002

3/399

3/117

سؤال 13

3/310

3/303

3/210

3/100

3/370

سؤال 16

3/393

-3/378

3/862

3/310

3/337

سؤال 17

3/391

3/303

3/006

3/360

3/392

سؤال 10

-3/399

3/133

3/823

3/100

3/380

سؤال 18

3/393

3/191

3/803

3/322

3/387

سؤال 12

-3/337

3/118

3/863

3/397

3/137

سؤال 93

3/106

-3/391

3/291

-3/333

3/309

سؤال 91

3/333

3/131

3/219

3/308

3/370

سؤال 99

3/336

3/101

3/380

3/388

3/892

سؤال 90

3/377

3/306

3/990

3/369

3/892

سؤال 93

-3/311

3/112

3/317

3/339

3/800

سؤال 96

3/388

3/306

3/332

-3/337

3/236

سؤال 97

-3/306

3/307

3/116

3893

3/830

سؤال 90

3/332

3/198

-3/398

3/318

3/888

سؤال 98

-3/303

3/310

3/103

3/113

3/087

سؤال 92

-3/368

3/189

3/328

3/137

3/071

سؤال 03

3/319

-3/333

-3/309

3/006

3/33

سؤال 01

3/307

3/329

3/331

3/831

-3/398
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سؤال 09

3/303

3/179

3/380

3/891

3/117

سؤال 00

-3/319

3/108

3/110

3/063

3/360

سؤال 03

-3/332

3/138

3/161

3/028

3/360

سؤال 06

3/300

3/391

3/133

3/020

3/306

سؤال 07

-3/367

3/173

-3/333

3/082

-3/311

سؤال 00

3/327

-3/313

3/191

3/823

3/307

سؤال 08

3/368

-3/332

3/118

3/236

3/362

سؤال 02

3/131

-3/397

-3/391

3/869

3/318

جدول  .5ماتريس عوامل و بارهای عاملی مؤلفههای موانع بازدارندة مديريت اثربخش مديران
سازمانهای ورزشی

رديف

شاخصها

بار عاملی

1

موانع مهارتی

3 /291

9

موانع حمایتی

3 /803

0

موانع رفتار سازمانی

3 /899

3

موانع علمی -پژوهشی

3 /007

6

موانع فردی -شخصیتی

3 /706

با توجه به یافتههای جدول  7در مورد بارهای عاملی ،مشاهده میشود که در مدل پژوهش ،تمامی
اعداد ضرایب بارهای عاملی بالاتر از  3/3است و نشان میدهد که واریانس شاخصها با سازة مربوط به
آنها در حد قابل قبول بوده و نشاندهندة مناسب بودن این معیار است.
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شکل  .1مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرايب بارهای عاملی
با توجه به مدل ساختاری نشان دادهشده در شکل  ،1بار عاملی هريک از موانع ششگانة مديريت
اثربخش مديران سازمانهای ورزشی بهترتیب شامل  4/ 175برای موانع محیطی126 ،ج 4/برای موانع
علمی -پژوهشی 4/ 101 ،برای موانع رفتار سازمانی 4/ 104 ،برای موانع فردی -شخصیتی و 4/ 127
برای موانع مهارتی است که اثر بازدارندگی برای مديريت اثربخش مديران سازمانهای ورزشی دارند.

شکل  .1مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرايب بارهای عاملی

 با توجه به مدل ساختاری نشان دادهشده در شکل  ،1بار عاملی هریک از موانع ششگانة مدیریت
اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی بهترتیب شامل  3/ 107برای موانع محیطی106 ،ج 3/برای موانع
علمی -پژوهشی 3/ 131 ،برای موانع رفتار سازمانی 3/ 133 ،برای موانع فردی -شخصیتی و 3/ 190
برای موانع مهارتی است که اثر بازدارندگی برای مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی دارند.

شکل  .2مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرايب معناداری
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با توجه به مدل ساختاری نشان دادهشده در شکل  9ضریب معناداری هریک از موانع ششگانة
بازدارندة مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی شامل  9/236برای موانع حمایت محیطی970 ،
 0/برای موانع علمی -پژوهشی 0/ 332 ،برای موانع مهارتی 9/ 001 ،برای موانع رفتار سازمانی و 9/ 008
برای موانع فردی -شخصیتی است و چون ضرایب  tبرای تمامی فرضیههای تحقیق بیشتر از  1/27بهدست
آمده است ،ازاینرو در سطح اطمینان  %26معنادار بودن آنها تأیید میشود.
جدول  .7نتايج بررسی پايايی و روايی همگرا
متغیرها

آلفای کرونباخ

پايايی ترکیبی

روايی همگرا

موانع فردی -شخصیتی

3 /02

3 /83

3 /72

موانع مهارتی

3 /80

3 /82

3 /01

موانع رفتار سازمانی

3 /81

3 /23

3 /06

موانع حمایتی

3 /08

3 /86

3 /78

موانع علمی -پژوهشی

3 /89

3 /81

3 /00

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  3/0است و مطابق با یافتههای
جدول  0این معیارها در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ کردهاند ،میتوان مناسب بودن
وضعیت پایایی پژوهش را تأیید کرد.
بررسی روايی همگرا :1معیار دوم از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،روایی همگراست که به
بررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤالات (شاخصها) خود میپردازد.
جدول  .8نتايج روايی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق
میانگین واريانس استخراجی

متغیرهای مکنون

علامت اختصاری

موانع فردی -شخصیتی

F.SH

3 /021

موانع مهارتی

V.M

3 /032

موانع رفتار سازمانی

R.S

3 /013

موانع حمایتی

H.M

3 /001

موانع علمی -پژوهشی

E.P

3 /007

()AVE>0.5

1. Convergent Validity

722
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با توجه به اینکه مقدار مناسب برای  3/6 ،AVE1است و مطابق با یافتههای جدول  8این معیار در
مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ کردهاند ،در نتیجه مناسب بودن روایی همگرای پژوهش
تأیید میشود.
معیار  R Squaresيا  :R2دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب
 R2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابسته) مدل است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر
برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  3/00 ،3/12و  3/70بهعنوان مقدار ملاک برای مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .مطابق با شکل  2مقدار  R2برای سازههای درونزای
پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار ملاک ،میتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاری
را تأیید کرد.
جدول  .9نتايج معیار  R2برای سازة درونزا
متغیرهای مکنون

علامت اختصاری

مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی

E.M.B

R2
3/193

برازش مدل کلی (معیار  :)GOF2برای بررسی برازش مدل کلی از معیار  GOFاستفاده میشود که
سه مقدار  3/96 ،3/31و  3/07بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای GOFمعرفی شده است.
این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:

GOF  communalities  R 2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝒔𝒆𝒊𝒕𝒊𝒍𝒂𝒏𝒖𝒎𝒎𝒐𝑪 از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان پژوهش بهدست میآید.

1. Average Variance Extracted
2. Goodness of Fit
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جدول  .14میزان  Communalityو  R2متغیرهای تحقیق
متغیرهای مکنون

علامت اختصاری

Communality

R2

موانع فردی -شخصیتی
موانع مهارتی
موانع رفتار سازمانی
موانع حمایتی
موانع علمی -پژوهشی
مدیریت اثربخش مدیران ورزش

F.SH
V.M
R.S
H.M
E.P
E.M.B

3/023
3/008
3/008
3/072
3/013
3/030

3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/193

جدول  .11نتايج برازش مدل کلی
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐲𝐭𝐢𝐥𝐚𝐧𝐮𝐦𝐦𝐨𝐂

̅̅̅̅
𝟐𝐑

GOF

3/012

3/193

3/923

با توجه به مقدار بهدستآمده برای  GOFبه مقدار  3/923برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید
میشود.
بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی بود .با توجه به
یافتههای تحقیق پنج مانع مختلف برای مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی شناسایی شد که
عبارت بودند از :موانع مهارتی ،موانع رفتار سازمانی ،موانع علمی -پژوهشی ،توسعة موانع فردی -شخصیتی
و موانع محیطی .موفقیت و پیروزی سازمانها تا حد زیادی به شایستگی ،توانایی و صلاحیت مدیران آنها
بستگی دارد .در واقع ،هیچ سازمانی را نمیتوان یافت که موفقیت پایدار را تجربه کرده باشد و از وجود
مدیری خردمند ،کارامد و شایسته برخوردار نبوده باشد .در جوامع شایستهسالار ،نگرشهای خویشاوندی،
قبیلهای ،حزبسالاری و  ...طرد شده و به این نتیجه رسیدهاند که در صورت توجه به این نگرشهای سنتی،
سازمان در مسیر رقابت و فعالیت عقب خواهد ماند .این در شرایطی است که بیتوجهی به انتخاب مدیران
شایسته موجب ناکامی و عقبماندگی سازمان در تحقق اهداف و مأموریت خود میشود .بر همین اساس،
شناسایی موانع اثربخشی مدیران سازمانها میتواند در جهت رفع موانع و بهبود اثربخشی مدیران مؤثر
واقع شود.
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براساس یافتههای تحقیق ،موانع فردی -شخصیتی از موانع مدیریت اثربخش مدیران ورزشی بود .در
این زمینه نتایج نشان داد که موانع فردی -شخصیتی شامل عدم مسئولیتپذیری و پاسخگو نبودن ،عدم
ریسکپذیری ،نداشتن انگیزه ،نداشتن اعتمادبهنفس ،خلاق بودن ،نداشتن قاطعیت ،ضعف در تحلیل
مسائل ،ضعف در ارتباط با دیگران و  ...هستند .عدم مسئولیتپذیری و پاسخگو نبودن یکی از گویههای
زیرمجموعه موانع فردی -شخصیتی بود که بهعنوان عامل بازدارنده بر اثربخشی مدیران سازمانهای
ورزشی تأثیرگذار است .از مهمترین شاخصهای موفقیت در سازمانهای امروزی ،داشتن حس
مسئولیتپذیری مدیران و کارکنان سازمان در قبال افراد و ذینفعان است؛ ضمن اینکه مسئولیتپذیری
و باورهای اخلاقی مدیران میتواند نقش بسزایی در ارتقای کیفیت خدمات سازمان و نیز رعایت
حقوق دریافتکنندگان محصولات و خدمات سازمانها داشته باشند .عدم مسئولیتپذیری میتواند
خطرهایی همچون ترجیح منافع فردی به منافع جمعی در سازمان را نیز بههمراه داشته باشد .با توجه به
اینکه مسئولیتپذیری در قبال اهداف و برنامههای سازمان موجب ایجاد تعهد در افراد میشود؛ ازاینرو
احساس تعهد افراد میتواند به تلاش بیشتر آنان برای موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف از پیش
تعیینشده منجر شود .در مقابل ،عدم مسئولیتپذیری ،پاسخگو نبودن و بیتعهدی مدیران مانع از
اثربخشی کافی تلاشها و فعالیتهای آنان خواهد بود .یکی دیگر از موانع فردی-شخصیتی که میتواند
بهعنوان عامل بازدارنده برای اثربخشی مدیران سازمانهای ورزشی عمل کند ،نداشتن روحیة ریسکپذیری
و خلاقیت و نوآوری در انجام امور است .با توجه به اینکه خلاقیت و نوآوری با ریسکپذیری همراه است،
چنانچه مدیران سازمانهای ورزشی روحیة ریسکپذیری نداشته باشند ،نمیتوانند در کار خود خلاقیت و
نوآوری چندانی هم داشته باشند .از طرفی ،ریسکپذیری مدیران در سازمان موجب هدایت منابع و امکانات
بهسوی هدف میشود و این مسئله بهنوبة خود میتواند میزان اثربخشی فعالیتهای خلاقانه و نوآورانه را
افزایش دهد؛ پس چنانچه مدیران سازمانهای ورزشی از روحیة ریسکپذیری مناسبی برخوردار نباشند،
میزان اثربخشی آنان نیز کاهش پیدا میکند .در همین زمینه اسدی و همکاران ( )1023نیز در نتیجة
یافتههای تحقیق خود اذعان داشتند که مدیران ریسکپذیر میتوانند عملکرد بهتری را در جهت افزایش
اثربخشی فعالیتهای سازمان داشته باشند .با توجه به اینکه فراهم کردن انگیزهها و پاداشهایی برای
مدیران ریسکپذیر میتواند موجب تقویت روحیة نوآوری و ریسکپذیری آنان شود ،ازاینرو پیشنهاد
میشود مشوقهای لازم برای مدیران ریسکپذیر در نظر گرفته شود تا خلاقتر ،فرصتگراتر و موفقیتگراتر
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در محیط سازمان عمل کنند .با توجه یافتههای تحقیق یکی دیگر از موانع اثربخشی مدیران
سازمانهای ورزشی ،نداشتن اعتمادبهنفس بالاست .در همین زمینه ،یافتههای پژوهش سلیمی و
همکاران ( )1020نیز نشان داد که یکی از ویژگیهای فردی لازم برای مدیران اثربخش برخورداری از
اعتمادبهنفس بالاست .در این زمینه میتوان گفت چنانچه مدیران از اعتمادبهنفس کافی برخوردار
نباشند ،در مسیر موفقیت شغلیشان سازمان مشکل ایجاد خواهد شد ،چراکه عدم اعتمادبهنفس مدیر
میتواند صلاحیت و شایستگی وی را برای انجام وظایف مدیریتی تحتالشعاع قرار دهد و ازاینرو
میزان اثربخشی فعالیتهای مدیریت کاهش پیدا خواهد کرد .همچنین یافتههای تحقیق نشان داد
که ضعف در ادراک و تحلیل مسائل از موانع بازدارندة مدیریت اثربخش در سازمانهای ورزشی است.
مدیرانی که از مهارتهای تحلیلی و ادراکی برخوردار نباشند ،نمیتوانند در مواجهه با مسائل مختلف
تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند و اقدامهای آنان از اثربخشی لازم برای موفقیت سازمان برخوردار
نخواهد بود .این یافتة تحقیق با نتایج پژوهش سلیمی و همکاران ( )1020در خصوص داشتن خلاقیت
و اعتمادبهنفس بالا ،اسدی و همکاران ( )1023در خصوص برخورداری مدیران از روحیة ریسکپذیری،
نیکآیین و همکاران ( )1020در خصوص اهمیت داشتن مهارت ادراکی و تحلیلی برای مدیران،
افشاری و همکاران ( )1082در خصوص توانایی مدیران برای تحلیل و ادراک مسائل ،اوزارالی ()9316
در خصوص توانایی مدیر برای تسهیل ایدهپردازی و خلاقیت ،لورینکاوا ( ،)9312استاچوا و همکاران
( )9318و انوار و بودی ( )9318در خصوص عامل اهمیت انگیزش مدیران و واتانوفاس و تاینگام
( )9330در خصوص نقش تعیینکنندة عامل انعطافپذیری و ثبات قدم مدیران در انجام اثربخش
وظایف آنان همخوانی دارد (.)98-90 ،96 ،90-91 ،2 ،7
براساس یافتههای پژوهش ،عدم حمایتهای محیطی از جمله مهمترین موانع مدیریت اثربخش
مدیران سازمانها ی ورزشی بود .در این زمینه نتایج نشان داد که موانع حمایتی شامل نداشتن امنیت
شغلی ،عدم ایجاد انگیزه توسط مدیران بالادستی ،عدم تقدیر و تجلیل از مدیران خلاق و مبتکر ،عدم
حمایت اجتماعی سیاسی از مدیران ،عدم برگزاری دورههای توانمندسازی مناسب برای مدیران و ...
است .نداشتن امنیت شغلی از جمله موانع بازدارندة مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی
است و طبق یافتههای تحقیق ،امنیت شغلی از مسائلی است که اگر ذهن مدیران را به خود مشغول
کند ،بهناچار بخشی از انرژی افراد و سازمان صرف آن میشود و اگر مدیران احساس امنیت شغلی
نداشته باشند و از این نظر آسودهخاطر نباشند ،همواره بخشی از توان و انرژی خود را صرف مسائل
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حاشیهای میکنند و در نتیجه عملکرد مدیران در سازمان از اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود .ازاینرو
پیشنهاد میشود در مسئولان و دستاندرکاران با حمایتهای خود اطمینان خاطر لازم در زمینة امنیت
شغلی را برای مدیران فعال و پرتلاش سازمانها ی ورزشی ایجاد کنند تا بتوانند با تمرکز بهتر به وظایف
خود عمل کنند و اثربخشی بیشتری در سازمان داشته باشند .همچنین طبق یافتههای تحقیق ،عدم ایجاد
انگیزه توسط مدیران بالادستی و نیز ،عدم تقدیر و تجلیل از تلاشها و زحمات مدیران خلاق و مبتکر
موجب میشود که مدیران انگیزههای خود را برای انجام مسئولیتها و وظایف از دست بدهند و میزان
اثربخشی آنان کاهش پیدا خواهد کرد .ازاینرو پیشنهاد میشود برنامههای انگیزشی مانند پرداخت پاداش
و مزایا و نیز تجلیل و قدردانی از مدیران با عملکرد مناسب برای تقویت روحیة کاری مدیران و بهبود
انگیزة آنان اجرا شود.
براساس یافتههای تحقیق ،یکی دیگر از موانع حمایتهای محیطی عدم حمایتهای اجتماعی-
سیاسی از مدیران سازمانهای ورزشی توسط مدیران بالادستی است .بیتردید انجام بسیاری از ایدهها و
طرحها که مدنظر مدیران سازمانها ی ورزشی است ،نیازمند حمایت توسط سایر مدیران ردههای بالاتر
است که اگر این حمایت انجام نگیرد ،مدیران سازمانهای ورزشی نخواهند توانست موفقیت چندانی را در
کار خود بهدست آورند؛ در این زمینه میتوان گفت که ساختار ورزش کشور ایران بهوضوح دولتی است و
ازاینرو با روی کار آمدن دولتها و گروهها ی سیاسی مختلف ،مدیران باید در جهت جلب نظر مسئولان
سیاسی تلاش کنند تا بتوانند از حمایتها ی آنان در جهت پیشبرد اهداف سازمانی خود استفاده کنند،
چراکه توسعة اثربخشی فعالیتهای مدیران سازمانهای ورزشی به میزان زیادی میتواند از حمایتهای
اجتماعی -سیاسی تأثیر بپذیرد .برای مثال ،جذب منابع مالی که همواره از دغدغههای اصلی مدیران
ورزشی است ،یا اخذ مجوز ساخت اماکن ورزشی یا موفقیت در کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی
گاهاً از طریق حمایتها ی سیاستمداران و افراد بانفوذ در دولت و حکومت اتفاق افتاده است .در این
خصوص پیشنهاد میشود مدیران سازمانها ی ورزشی سعی کنند تا با برقراری ارتباط مناسب و استفاده
از فرصتهای موجود در بین افراد سیاسی تأثیرگذار در جهت منابع برای سازمان خود ،میزان تحقق اهداف
و در نتیجه اثربخشی سازمانی را افزایش دهند .یافتهها ی تحقیق حاضر با نتایج تحقیق الاوی و همکاران
( )9312در خصوص اهمیت حمایت از مدیران و ایجاد انگیزه در آنان برای مدیریت اثربخش،
سیلیکاوسکس و بروسوکاس ( )9310در خصوص نقش حمایتهای سیاسی و اجتماعی از مدیران در
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موفقیت برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی ،ساجدی و امیدواری ( )1087در خصوص اهمیت قدردانی
از مدیران مبتکر و صاحب ایده ،فریدی و همکاران ( )1028در خصوص لزوم ارائة پاداش و پشتیبانی
از مدیران پرتلاش و خلاق همخوانی دارد ( 18-10 ،8و .)93
نتایج نشان داد که موانع مهارتی از جمله مهمترین موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای
ورزشی بود .در این زمینه نتایج نشان داد که موانع مهارتی شامل ناآشنایی با مهارتهای فناوریهای
نوین اطلاعاتی و ارتباطی ،نداشتن مهارت چانهزنی و مذاکره ،برخوردار نبودن از اطلاعات فنی و
تخصصی در زمینة پستهای مختلف سازمانی ،تلاش نکردن در جهت یادگیری مستمر ،نداشتن
مهارتها ی تعامل اجتماعی مناسب با دیگران ،نداشتن مهارت لازم برای مدیریت تعارضات در سازمان
و  ...بود .با توجه به یافتههای تحقیق حاضر ،ناآشنایی با فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی از عوامل
بازدارندة مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی است .بیشک ،امروزه فناوری اطلاعات و
ارتباطات الگوها ،روشها و رویکردهای جدیدی را در همة ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
برای بشر به وجود آورده است و عقب ماندن از فناوری در محیط سازمانهای ورزشی میتواند تبعات
منفی فراوانی را بههمراه داشته باشد؛ ازاینرو مدیران سازمانهای امروزی باید در خصوص این
فناوریها آگاهی و درک کافی را داشته باشند تا بتوانند از آنها بهموقع و به شکل صحیح و مؤثری
استفاده کنند .بیگمان مدیران با استفاده از فناوریهای جدید قادرند وظایفشان را سادهتر انجام دهند
و روش کار خود را متحول سازند .صرفهجویی در هزینه ،اجتناب از خطاهای انسانی ،بهبود کارایی و
اثربخشی سازمانی از جمله امتیازهای استفاده از فناوریهای جدید در سازمانهاست .براساس
یافتههای تحقیق ،نداشتن مهارتهای تعامل اجتماعی مناسب با دیگران و نیز نداشتن مهارت چانهزنی
و مذاکره از جمله موانع بازدارندة مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی بود .میتوان گفت که
توانایی انجام مذاکره و نیز داشتن تعامل اجتماعی مناسب با دیگران میتواند موجب برقراری ارتباط
مفید و مؤثر مدیر سازمان با سایر ارگانها و سازمانها شود و نتایج مطلوبی را برای سازمان بههمراه
داشته باشد؛ همچنین مدیران موفق باید از فن بیان و سخنوری مناسب برخوردار باشند و بتوانند
سخنرانی مفید و اثربخش در جمع انجام دهند تا بتوانند اهداف و مأموریتهای سازمان خود را بهنحو
مطلوبی برای دیگران تبیین کنند .طبق یافتههای تحقیق ،نداشتن مهارت لازم برای مدیریت تعارضات
در سازمان بهمنزلة یکی از موانع بازدارندة مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی شناسایی شد.
بیشک در سازمانها ی مختلف همواره تعارض بین افراد یکی از مسائل اثرگذار بر عملکرد سازمان و
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اثربخشی فعالیتهای افراد است و به دلیل افکار ،عقاید و اهداف متفاوت ،وجود تعارض نیز امری
اجتنابناپذیر است که مدیران باید در سازمان تحت مدیریت خود تعارضهای بین افراد را مدیریت کنند
کنند و آن را به حداقل برسانند .در مدیریت تعارض ،مدیر باید بتواند در شرایط وجود تعارض و تضاد،
سازمان را به بهترین شکل اداره کرده و بین اعضا تعادل ایجاد کند .مدیریت تعارض بهدلیل اهمیت ،مهمتر
از مهارتهای تصمیمگیری ،رهبری و ارتباط است و مدیران سازمانها میتوانند اثربخشی کلی خود را با
مدیریت کردن تعارضهای موجود در سازمان بهبود بخشند .بدینترتیب ،چنانچه مدیران سازمانهای
ورزشی از توانایی لازم برای مدیریت تعارضهای موجود در سازمان خود بهرهمند نباشند ،اثربخشی چندانی
نیز نخواهند داشت .در این زمینه ،پیشنهاد میشود دورههای آموزشی برای مدیران بهمنظور آشنا کردن
آنان با راهبردهای مدیریت تعارض برگزار شود تا ضمن آموزش در این زمینه بتوانند توانمندی لازم را
برای مدیریت بهتر تعارضهای سازمانی بهدست آورند و میزان اثربخشی فعالیتهای خود را در سازمان
بهبود بخشند .همچنین یافته ها نشان داد که یکی از موانع بازدارندة مدیریت اثربخش ،نداشتن اطلاعات
فنی و تخصصی توسط شخص مدیر در ارتباط با پستهای مختلف سازمانی است .بدون شک آگاهی و
دانش مدیران در زمینة اطلاعات فنی و تخصصی مربوط به مشاغل موجود ،در کنار مهارتهای ادراکی
میتواند در فرایند برنامهریزی و تصمیمگیریهای آنان بسیار مفید و مؤثر باشد و در نتیجه عملکرد سازمان
را بهبود بخشد .ازاینرو پیشنهاد میشود بهمنظور بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانهای ورزشی ،مدیرانی
بهکار گرفته شوند که دانش و آگاهی لازم را در خصوص مسائل فنی و تخصصی سازمان مربوطه داشته
باشند ،چراکه داشتن اطلاعات فنی و تخصصی مدیر سازمان در افزایش میزان اثربخشی عملکرد وی تأثیر
بسزایی خواهد داشت .یافتههای تحقیق حاضر در خصوص موانع مهارتی برای مدیریت اثربخش مدیران
سازمانهای ورزشی با نتایج تحقیق افشاری و همکاران ( )1082در خصوص اهمیت داشتن مهارتهای
فنی برای مدیران ،سلیمی و همکاران ( )1020در خصوص توانایی ایفای نقشهای مدیریتی و مدیریت
تعارض در سازمان ،اسدی و همکاران ( )1023در خصوص داشتن مهارتهای کامپیوتری ،ساجدی و
امیدواری ( )1087در خصوص داشتن اطلاعات ،دانش و مهارت شغلی ،چن ( )9310توانایی استفاده از
نرمافزارهای واژهپرداز ،صفحهگستر و ارتباط از طریق اینترنت همخوانی دارد ( 2 ،8-7 ،1و .)98
براساس یافتههای پژوهش ،موانع رفتار سازمانی از جمله مهمترین موانع مدیریت اثربخش مدیران
سازمانها ی ورزشی بود .در این زمینه ،نتایج نشان داد که نداشتن قابلیت انعطاف و انطباق با شرایط
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محیطی ،وفادار نبودن ،تعهد و تعصب به سازمان و اهداف آن ،اهمیت ندادن به ایمنی و سلامت
کارکنان در محیط کار ،بیتوجهی به ارتقای شغلی کارکنان ،بیاعتنایی به فشار و تنشهای موجود
در محیط کار ،استفاده نکردن از نظرها و ایدههای کارکنان در تصمیمگیریها ،مشارکت ندادن کارکنان
در فرایندهای نظارت و کنترل ،توزیع نامناسب امکانات رفاهی در سازمان ،عدم ارتقای کارکنان
براساس شایستگیهای آنان ،ایجاد نکردن تناسب حقوق و دستمزد و پاداش دریافتی با میزان کار
کارکنان ،عدم ایجاد شفافیت در فرایندهای مختلف سازمان و  ، ...از جمله مهمترین موانع مدیریت
اثربخشاند .همچنین یافتهها نشان داد که نداشتن قابلیت انعطاف و انطباق با شرایط محیطی از موانع
مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی است .سازمانهای امروزی در معرض تغییرات سریع و
گسترده در محیط پیرامون خود هستند که میتواند بر فعالیتهای سازمان و عملکرد آن تأثیرات
زیادی بگذارد .مدیرانی که توانایی انعطاف و انطباق با شرایط محیطی را نداشته باشند ،نمیتوانند
خود را با تغییرات محیطی هماهنگ کنند و مشکلاتی را در روند انجام امور خواهند داشت .ازاینرو
پیشنهاد میشود هنگام استخدام و بهکارگیری مدیران سازمانهای ورزشی ارزیابیهای لازم در
خصوص میزان آمادگی و توانایی مدیر برای رویارویی با تغییر و تحولات محیطی صورت پذیرد.
همچنین برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی مدیریت رفتار سازمانی برای مدیران سازمانهای
ورزشی پیشنهاد میشود تا بتوانند سازمان خود را به بهترین شکل و در راستای اهداف و مأموریتهای
آن هدایت کنند .براساس یافتههای تحقیق یکی دیگر از موانعی که میتواند اثربخشی فعالیتهای
مدیران را تحت تأثیر قرار دهد ،بیتوجهی به نیازها ،خواستهها و رضایت کارکنان سازمان است.
کارکنانی که به دلایل مختلف با مدیر خود همراه و هماهنگ نباشند ،انگیزة لازم را برای انجام مطلوب
امور نخواهند داشت و ازاینرو مدیر در دستیابی به اهداف و مأموریتهای سازمان با مشکل مواجه
خواهد شد .بنابراین ،یکی از وظایف مهم مدیران کمک به حل مشکلات کارکنان و ایجاد روحیة
همکاری و همدلی در کارکنان سازمان است .توجه به ارتقای شغلی و نیز حقوق و دستمزد کارکنان
براساس شایستگیهای آنان و عدم تبعیض در برخورد با آنان میتواند به مدیران کمک کند تا کارکنانی
باانگیزه و همراه داشته باشند و بدینترتیب عملکرد سازمان بهبود خواهد یافت .یافتههای تحقیق
حاضر در خصوص موانع رفتار سازمانی مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی با یافتههای
افشاری و همکاران ( )1082در خصوص لزوم برخورداری مدیران سازمان از مهارتهای انسانی،
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لورینکاوا ( )9310در خصوص توانایی مدیر برای ایجاد همدلی در سازمان ،آگاروال ( )9310در خصوص
توانایی مدیر برای برقرار ارتباط مؤثر با دیگران همخوانی دارد ( 98 ،91و .)01
براساس یافتههای پژوهش ،موانع علمی -پژوهشی از جمله مهمترین موانع مدیریت اثربخش مدیران
سازمانهای ورزشی بود .در این زمینه ،نتایج نشان داد که نداشتن تحصیلات عالی دانشگاهی ،شرکت
نکردن در دورههای دانشافزایی تخصصی مرتبط با شغل ،شرکت نکردن در دورههای ارتقای مهارتهای
زبان انگلیسی ،شرکت نکردن در کارگاههای توسعة روابط عمومی ،توسعه ندادن فعالیتهای پژوهشی
مرتبط با شغل و  ، ...از مهمترین موانع علمی -پژوهشی مدیریت اثربخش مدیران سازمانهای ورزشی
است .بدون شک توجه مسئولان ارشد بر لزوم دارا بودن دانش و تجربة مدیریت ورزشی برای تصدی این
پست بر اثربخشی و کارایی مدیران میافزاید و موجب شناخت دقیقتر آنان در زمینة وظایف و کارهای
محوله میشود .آشنایی مدیران با نظریهها و نیز مبانی نظری و یافتههای علمی و پژوهشی حوزة مدیریت
ورزشی دید آنان را در زمینة شیوة عملکرد مؤثر در سازمانهای ورزشی وسعت میبخشد .از طرفی آشنایی
و تسلط بر زبان انگلیسی بهعنوان زبان بینالمللی بهمنظور برقراری ارتباط با سایر کشورها و سازمانهای
بین المللی یکی دیگر از راهکارهای دستیابی به مدیریت موفق در سازمانهای امروزی است ،زیرا بسیاری
از مدیران هنگام حضور در مجامع بینالمللی بهدلیل ناتوانی در مکالمه به زبان انگلیسی فرصتهای برقراری
روابط مطلوب با نمایندگان سایر کشورها را از دست میدهند.
یافتههای تحقیق حاضر در خصوص موانع علمی -پژوهشی مدیریت اثربخش مدیران با یافتههای
تحقیقات اسدی و همکاران ( )1023در خصوص توانایی مکالمه به زبان انگلیسی و نیز برخورداری از روابط
عمومی مناسب ،سلیمی و همکاران ( )1020در خصوص اهمیت برخورداری مدیران از دانش و تخصصهای
لازم مرتبط با شغل و کاسماز و سرینکان ( )9313در خصوص اهمیت تسلط مدیران برای توسعة
فعالیتهای سازمانی در سطح بینالمللی و جهانی همخوانی دارد ( 2 ،7و .)03
با توجه به یافتههای تحقیق که با بهرهگیری از نظرهای استادان و خبرگان بهدست آمده است ،میتوان
گفت که در مسیر رشد و توسعة ورزش کشور ،بیشک مدیران سازمانهای ورزشی نقش بسیار حساس و
مهمی ایفا میکنند و ازاینرو شیوة مدیریت و تصمیمات اتخاذشدة مدیران سازمانهای ورزشی ،میتواند
ابعاد گستردهای داشته باشد که هم در بعد ورزش همگانی و هم ورزش قهرمانی و حرفهای آثار و نتایج
آن بسیار حائز اهمیت است .چهبسا ،مدیریت نامطلوب یک مدیر میتواند بدون اینکه نتایج چندانی بههمراه
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داشته باشد ،هزینههای هنگفتی را برای ورزش کشور بهبار آورد و سرمایههای ملی را هم در بعد
سرمایههای مالی و مادی و هم در بعد سرمایههای انسانی (مانند استعدادهای ورزشی) از بین ببرد .بر
این اساس آسیبشناسی در زمینة مشکلات ورزش کشور ما را بهسوی موانعی رهنمون میسازد که
سبب کاهش میزان اثربخشی فعالیتهای مدیران سازمانهای ورزشی میشود و لازم است بهمنظور
برطرف ساختن این موان ع عزم و ارادة جدی وجود داشته باشد تا بتوانیم شاهد رشد و اعتلای ورزش
کشور خواه در بعد ورزش همگانی و خواه در بعد ورزش قهرمانی و حرفهای در سطوح مختلف
بین المللی و مسابقات آسیایی ،جهانی و المپیک باشیم .بر این اساس و با توجه به یافتههای تحقیق،
موارد زیر پیشنهاد میشود:
.1بهمنظور توسعة اثربخشی مدیران سازمانهای ورزشی ،دورههای آموزشی و توانمندسازی در
زمینههای مدیریت رفتار سازمانی ،آموزش مهارتهای تخصصی مرتبط با شغل و نیز فنون مذاکره،
چانهزنی و روابط عمومی برای مدیران برگزار شود؛
.9با توجه به اهمیت همراهی کارکنان با برنامههای مدیران ،پیشنهاد میشود مدیران سازمانهای
ورزشی به ارتقای شغلی کارکنان و مشارکت دادن آنان در فرایندهای تصمیمگیری ،نظارت و کنترل
توجه بیشتری کنند ،همچنین بهمنظور ارتقای سطح انگیزة آنان توزیع مناسب امکانات رفاهی و ایجاد
تناسب حقوق و دستمزد و پاداش دریافتی با میزان کار کارکنان را مدنظر قرار دهند؛
.0با توجه به اهمیت توانمندیهای علمی و پژوهشی مدیران ،پیشنهاد میشود در استخدام و
بهکارگیری مدیران سازمانها ی ورزشی معیارهایی مانند داشتن تحصیلات عالی دانشگاهی،
مهارتهای زبان انگلیسی و توانایی کار با رایانه و اینترنت در نظر گرفته شود و برای مدیران فعلی
سازمانهای ورزشی دورههای آموزشی برگزار شود؛
.3مشوقهای لازم برای مدیران خلاق ،مسئولیتپذیر و پاسخگو در نظر گرفته شود ،همچنین
سیستمهای نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران سازمانهای ورزشی ایجاد شود؛
.6حمایتهای لازم بهمنظور ایجاد امنیت شغلی برای مدیران سازمانهای ورزشی صورت پذیرد و نیز
هرساله در مراسمی از مدیران دارای عملکرد مطلوب تجلیل و قدردانی انجام گیرد.
سپاسگزاری
از تمامی استادان دانشگاه ،مدیران وزارت ورزش ،کمیتة ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی که ما را در
راستای انجام این تحقیق یاری رساندند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract

The purpose of this study was to identify the barriers to effective management
of managers of sports organizations. This research was mixed method (in
qualitative section, classic modified Delphi method and in quantitative
section, descriptive- analytical), respectively. The statistical population in the
qualitative section consisted of university professors, directors of the Ministry
of Sports, the National Olympic Committee and sports federations managers.
The sampling was targeted and accessible (n=30). The statistical population
in the quantitative section includes the directors of the Ministry of Sports and
the National Olympic Committee, the provincial general managers of youth
and sports, the directors of sport federations (chief, vice president and
secretary), the heads of provincial sports councils, and the directors of cities
sports and youth departments (N = 2079) and the sample size of the study was
(n = 314) that selected by Quota Sampling. The data Collection tools were
interviews in qualitative section and a researcher-made questionnaire in
quantitative section. The validity of the questionnaire was confirmed by 8
sports management professors. The reliability was confirmed through
Cronbach's alpha that was 0.81. The data analysis was done using descriptive
statistics and inferential statistics with Spss20 and Smart PLS. According to
the results, five barriers to effective management of sports managers were
identified based on priorities which are followed as: skill barriers (0.921),
supportive barriers (0.874), organizational behavior barriers (0.822), scientific
barriers (0.736) and individual-personality barriers (0.675). According to the
research findings, the managers of sports organizations can increase the
effectiveness of their management by trying to eliminate intra-individual
barriers as well as removing external barriers.
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