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 آسیب شناسی مدیریت ورزش ایران از دیدگاه متخصصان ورزش
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 مدرس دانشکده سماء واحد مراغه–مهرانگیز داداش پور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی -2

 مدرس دانشگاه آزاد واحد -علی محمدی خراجو دانشچوی دکتری تربیت بدنی-3

 چکیده

رار تحقیق حاضر سعی دارد آسیب های موجود در مدیریت ورزش کشور را از دیدگاه متخصصان ورزش مورد مطالعه ق  

تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. با بهره گیری از جدول حجم نمونه کوهن و با روش  -دهد. روش تحقیق توصیفی

نف ر از دان آ آموختگ ان مقط ت دکت ری تربی ت ب دنی ب ا گ رایآ م دیریت و روس ای             97نمونه گیری تصادفی دی دگاه  

سوالی محقق ساخته ب ا روش   32ندازه گیری پرسشنامه فدراسیون های ورزشی رشته های المپیکی جمت آوری شد. ابزار ا

محاسبه گردید. ب ا اس تفاده     68/0دلفی است. روایی پرسشنامه به شکل صوری تایید و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 

از تحلیل عاملی مشخص شد، آسیب های سیاسی مهمترین آسیب ورزش کشور است. در ب ین عوام ل مختل ی نی ز نف و       

قدرتمند سیاسی در تصدی منصب های مدیریت ورزش کشور، نبود شایسته ساالری در انتصاب م دیران ورزش ی و    افراد

نبود ارزیابی استاندارد و دقیق از عملکرد مدیران ورزشی کشور مهمترین آسیب های م دیریت ورزش کش ور هس تند. از    

 به این پدیده مهم اجتماعی پیشنهاد می شود. این روی توجه به استقالل حوزه ورزش و تالش در جهت ورود متخصصین

 واژه گان کلیدی:آسیب،مدیریت ورزشی،متخصصان

 

 مقدمه

دوران تمدن اسالمی نیز با توجه به اهمیت فعالیت های  .اند بوده همراه و همزاد اخالقی مسئولیت و ورزش کهن ایران در

روانی ش اهد ش کل گی ری و توس عه فعالی ت ه ای ورزش ی در غال ب آی ین          -ورزشی در تامین سالمتی جسمی و روحی

از طرفی اگر چه این رشد و بالندگی با ورود ورزش های م درن ب ه کش ور نی ز      (.1361جوانمردی بوده ایم)امیر حسینی، 

 ج وان  جمعی ت  رش د  علی رغم اخیر سالهای رد توجه مسئولین و آحاد افراد جامعه قرار داشته است، لیکن درهمچنان مو

 دان آ  از زی ادی  کنند. درصد می شرکت همگانی ورزش در( کشور جمعیت درصد 6 حدود)نفر میلیون 1/8 قریب فقط

در مس ابقا  المپی و و می ادین معتب ر     (. کس ب م دال   1367هستند)حس ن زاده ،  حرکت ی  فق ر  دچار و زنان دختر آموزان

ورزشی چندان راضی کننده نیست. جذب سرمایه و ورزش حرفه ای نیز چنگی به دل نمی زند. ب ه عب ارتی چ رخ ورزش    

 و دوپین    و خش ونت  ورزش، ازدی اد  در اخالق ی  های جنبه افتادن مخاطره کشور به خوبی نمی چرخد. عالوه بر این به

 و آم وزش  نظ ام  در ب دنی  تربی ت  ضعیی جایگاه سیاستگذاری، در ورزش مدیریتی نظام ضعیپروری،  بر قهرمان تاکید

 فعالیتها انجام و گیری تصمیم مراکز مالی، تعدد و انسانی منابت و امکانا  نامناسب کشور، توزیت عالی آموزش و پرورش

 اطالع ا   آوری جمت جامت سیستم فقدانالمللی،  بین و علمی مراکز با کارشناسی ارتباطا  موازی، ضعی های برنامه و

از آسیب های جدی ورزش کشور است که نیاز به بررسی و تحقیق در ای ن ح وزه را نمای ان     (،1367آمار)حسن زاده،  و

 می سازد.

ب وده و  تابت نوسانا  سیاس ی   مدیریت در سطوح مختلی، اعالم می دارد،آسیب شناسی مدیریت جامعه  در (1367)امینی
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نیست. در نتیجه برخی از م دیران ت ا ح د ی و ماش ین ام  ا       تهای مدیریت مبتنی بر اصول و صالحیت افراد واگذاری پس

( نبود الگوی مشخص و ثبا  در مدیریت ورزش کشور را مهمترین آسیب این حوزه م ی  1368تنزل می یابند. محمودی)

ی ام روزی ن ه س ازمان ه ای ورزش ی و      ( معتقد است، بزرگترین دشمن ی و س ازمان ورزش    2008داند. آگوستا هرناندز)

ورزش های دیگر و نه محیط اجتماعی، ورزشکاران و حتی منتقدان و مخالفان هستند، بلکه دش من ش ماره ی و س ازمان     

 ورزشی، ساختارسازمانی آن است. 

جامعه ساختار زیستی دارد و م ی   از آنجا که دستیابی به اهداف عالیه ورزش کشور با چالآ جدی مواجه است، از طرفی

. همچن ین  (1366 ،بافتهای آسیب دیده وآسیب پ ذیر را بازشناس ی کرد)امین ی    توان در آن عناصر بیماری زا را شناخت و

امور جامعه در سه بعد سیاسی، فرهنگی و ساختاری انجام می پذیرد، به نظر می رسد بررسی آسیب های مدیریت ورزش 

قوانین دست و پاگیر س ازمانی،   همچون موانت ساختاریمطالعه و جمت آوری اطالعاتی در مورد  کشور ضروری و نیاز به

 تص دی  در سیاس ی  افراد موانت سیاسی همچون نفو  ،و... نظام حقوق و دستمزد نا کار آمد، تجهیزا  و امکانا  فرسوده

 شایس ته  نب ود  و موان ت فرهنگ ی همچ ون   و...  باندی های حمایت ها، نصب و عزل در سیاسی تحوال  از مناصب، تبعیت

دارد، که با توج ه   و... کاری اخالق نبود منسجم، ریزی برنامه نداشتن تحقیقا ، نتایج نگرفتن بکار انتصابا ، در ساالری

به ضعی اطالعا  در این قسمت تحقیق حاضر سعی دارد آسیب های موج ود در م دیریت ورزش کش ور را از دی دگاه     

 مطالعه قرار دهد.  متخصصان ورزش مورد

 روش شناسی

نف ر از دان آ    180تحلیل ی و از نظ ر ه دف ک اربردی اس ت. جامع ه آم اری تحقی ق را          -تحقیق حاضر از ن و  توص یفی  

نف ر( و روس ای فدراس یون ه ای ورزش ی رش ته ه ای         128آموختگان مقطت دکت ری تربی ت ب دنی ب ا گ رایآ م دیریت)      

نف ر مش خص و محق ق ب ا به ره       112گیری از جدول حجم نمونه کوهن تع داد  نفر( تشکیل می دهند. با بهره  33المپیکی)

نف ر از آن ان ش د. اب زار      97گیری از روش تصادفی و به شکل ح وری و استفاده از ایمیل موفق به جم ت آوری دی دگاه   

نف ر از   8سوالی محقق ساخته با روش دلفی است. روای ی پرسش نامه ب ه ش کل ص وری توس ط        32اندازه گیری پرسشنامه 

پرسشنامه به صور  مقدماتی در جامع ه آم اری توزی ت و پ   از جم ت آوری ب ا        12متخصصان تایید شد، همچنین تعداد

محاسبه گردید. برای تعیین مهمترین عوامل دخی ل در آس یب ه ای     68/0آزمون آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه 

 سته از آن ها از تحلیل عاملی استفاده شده است.سیاسی، فرهنگی، ساختاری و نیز برای تعیین سهم هر د

 یافته های تحقیق  

 یافته های تحقیق در جداول زیر نشان داده شده است.
 . نتایج آزمون تحلیل عاملی در مورد آسیب شناسی مدیریت ورزشی کشور1جدول 

 آسیب ها ابعاد
وزن 

 عاملی

وزن 

 عاملی

وزن 

 عاملی

وزن 

 عاملی

 

 

 سیاسی

قدرتمند سیاسی در مدیریت ورزش کشور و تصدی منصب نفو  افراد 

 های مدیریت
67/0 * * * 

 * * * 66/0 تبعیت از تحوال  نظام سیاسی در عزل و نصب مدیران

 * * * 63/0 نبود ثبا  و انسجام  الزم در جایگاه مدیریت ورزش کشور

 * * * 62/0وابستگی کامل مدیران ورزش به بدنه دولت و در نتیجه نداشتن 
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 استقالل رای

 * * * 97/0 حمایت های باندی و سیاسی از مدیران غیرمتخصص ورزشی

 * * * 99/0 سیاسی کاری و دولتی شدن افراطی در ورزش

 

 

 

 

 فرهنگی

 * * 69/0 * نبود شایسته ساالری در انتصاب مدیران ورزشی

 * * 61/0 * بکار نگرفتن نتایج تحقیقا  آموزش عالی در ورزش کشور

سیاست درهای بسته مدیران و بی نیازی به نظرا  خبرگان و صاحب 

 نظران
* 62/0 * * 

 * * 61/0 * نداشتن برنامه ریزی منسجم و مشخص در مدیریت ورزش کشور

 * * 96/0 * نبود جایگاه مشخصی برای مدیریت علمی در مدیریت ورزش کشور

 * * 99/0 * مردم و مجل پاسخگو نبودن متولیان ورزش کشور به 

 * * 91/0 * نبود تجربه و دانآ کافی در مدیران ورزشی کشور

 * * 92/0 * نبود کالس های آموزشی جهت ارتقای علمی مدیران تجربی

 * * 91/0 * نبود اخالق کاری در مدیران ورزش کشور

 

 

 

 

 

 ساختاری

 * 69/0 * * ورزشی کشورنبود ارزیابی استاندارد و دقیق از عملکرد مدیران 

آگاهی نداشتن مدیران غیر متخصص ورزشی از اهداف و مأموریتهای 

 سازمان
* * 63/0 * 

 * 60/0 * * کمبود بودجه اختصاص یافته برای فدراسیون های ورزشی

نبود مالك و معیار مشخص و استاندارد برای انتخاب مدیران ورزش 

 کشور
* * 97/0 * 

 * 96/0 * * مدیران ورزشی کشور بدون مشور  با زیردستان تصمیم گیری فردی

 * 99/0 * * نبود کنترل ونظار  مستمر بر عملکرد مدیران ورزشی کشور

 * 98/0 * * ناهماهنگی مدیران کمیته ملی المپیو با مدیران سازمان تربیت بدنی

نداشتن توجه و حمایت از باشگاههای بازیکن ساز و مناطق قهرمان 

 خیز کشور
* * 93/0 * 

 * 92/0 * * تفویض نکردن اختیار از سوی مدیران ورزشی به زیر دستان خود

 * 91/0 * * مانت تراشی مدیران فوقانی

 

 آسیب ها

 66/0 * * * آسیب های سیاسی

 63/0 * * * آسیب های فرهنگی

 61/0 * * * آسیب های ساختاری

 * * * KMO 631/0ضریب  

 * * * 0001/0 داریسطح معنی  

 

و سطح معنی داری مشاهده شده آسیب های سیاسی مهمترین آس یب ورزش کش ور و س پ      KMOبا توجه به ضریب 

آسیب های فرهنگی و ساختاری قرار دارند. در بین عوامل مختلی نیز نفو  افراد قدرتمند سیاسی در تصدی منصب ه ای  

سی در عزل و نصب مدیران، نبود شایسته ساالری در انتصاب م دیران  مدیریت ورزش کشور، تبعیت از تحوال  نظام سیا

ورزشی، بکار نگرفتن نتایج تحقیقا  آموزش عالی در ورزش کشور، نبود ارزیابی استاندارد و دقیق از عملک رد م دیران   



 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

ه ای  ورزشی کشور و آگاهی نداشتن مدیران غیر متخصص ورزشی از اه داف و مأموریته ای س ازمان مهمت رین آس یب      

 مدیریت ورزش کشور هستند.

 بحث و نتیجه گیری  

یافته های تحقیق نشان می دهد، آسیب های سیاسی بیش ترین س هم را در آس یب ه ای موج ود م دیریت ورزش ی کش ور         

دارند. از طرفی نفو  افراد قدرتمند سیاسی در تصدی گری مناصب مدیریتی و در نتیجه نب ود شایس ته س االری، همچن ین     

ی اس تاندارد و دقی  ق از عملک رد م  دیران مهمت رین آس  یب ه ای م  دیریت ورزش کش ور اس  ت. جکس  ون و      نب ود ارزی  اب 

( به این نتیجه رسیدند که در بیشتر کشورها نحوه نگ رش دول ت ب ه ورزش در توس عه ورزش المپی و نق آ       2000پالمر)

ذیری ب ا سیاس ت پیون د خ ورده     ( نیز گزارش می نماید، ورزش به ط ور اجتن اب ناپ    1396عمده ای دارد. اخوان کاظمی)

است. که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارند. نکته قابل توجه در مدیریت ورزش کشور این که سیاس ت دره ای بس ته    

مدیران و بی نیازی به نظرا  خبرگان و صاحب نظران و تصمیم گیری فردی مدیران بدون مش ور  ب ا زی ر دستان)ش ی      

موجب کاهآ بهره وری ورزش کشور می ش ود، و توج ه ج دی مس ئولین ع الی رتب ه       (، 1360محمدی و تولیت زواره، 

کشور را می طلبد. از آنجا که در دنیای امروزی پذیرفتن تغییر یکی از شرایط اساسی دستیابی به موفقیت است و با توج ه  

ه نظر م ی رس د، تعی ین    به وضعیت نه چندان مطلوب ورزش همگانی و قهرمانی کشور، همچنین یافته های تحقیق حاضر ب

ضابطه مشخص در انتخاب مدیران، ارایه الگوی جهت ارزی ابی دقی ق و مس تمر از عملک رد م دیران، ال زام ب ه هم اهنگی         

مدیران کمیته ملی المپیو با مدیران سازمان تربیت بدنی، بکار گیری نتایج تحقیقا  آم وزش ع الی، جل وگیری از نف و      

 ر و استقالل مدیران ورزش از بدنه دولت و... ضروری است. افراد سیاسی در مدیریت ورزش کشو
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