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Abstract 
Effectiveness is  a hidden variable in all the organization activities. This means that any 

movement in the organization must be effective. The aim of this study was to collect a 

model of the effectiveness of championship sports according to stakeholders. This study 

is descriptive mixed research (quantitative and qualitative) that was done in two parts: The 

first part was of quantitative research, which consisted of identifying and prioritizing the 

winners of championship sports with the opinion of sports experts (13 sports experts were 

selected in a purposive manner). The research method used in the second part is of 

qualitative type. For this part, interview was considered as research tool. In the qualitative 

part, the statistical population of the study consisted of the main stakeholders identified in 

the previous section, who were selected randomly for the interview. 16 interviews with 16 

people continued until theoretical saturation. The reliability of coding using the audit study 

method of the process was 74/4%. The results of the first part of this study showed that 

there are 27 beneficiaries of championship sports and then the beneficiaries were ranked 
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and placed in the interest-power matrix. Finally, 90 initial codes and 25 categories were 

extracted. The categories in the form of 19 main categories were placed in the heart of the 

six dimensions of the paradigm model. Championship sports managers should use the 

prepared model to engage influential stakeholders due to the involvement of stakeholders 

in its preparation. 

 

Keywords: Productivity, Efficiency, Stakeholder Management, Improved 

Performance. 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
Effectiveness is as a hidden variable in all the organization activities. This means 

that any movement in the organization must be effective (Parsa, Mohamadloo, 

Shivanian., 2018). Descriptive and statistical reports about sports effectiveness 

were mainly based on records, success, percentage of progress, etc. and measured 

the efficiency of sports organizations, while sports organizations can focus and 

pay attention to each of the models (Eydi, Ramezanineghad, Yoosefi, Sajjadi & 

Malekakhlagh, 2016). Since organizational effectiveness can be called the hidden 

dependent variable of all organizational research, this itself is a great proof of the 

importance of the effectiveness variable in the organization. Therefore, having a 

comprehensive model of effectiveness is strongly felt for every organization 

(Ashkomar, 2019, 124). In this study, the researcher sought to design an 

effectiveness model in the country's championship sports. By studying the sources 

related to this issue, he found out that the traditional models for effectiveness look 

at one of the dimensions of the organization alone (input, process and output), and 

none of them had sufficient comprehensiveness alone to be used as a model in the 

current study. Therefore, the researcher intends to present a comprehensive model 

of organizational effectiveness by combining all three traditional models. The aim 

of this study is to first identify and prioritize the stakeholders of championship 

sports, then to identify and prioritize the interests of this group, and then seek to 

provide a conceptual model. The basis of the power and interests of stakeholders 

was combined with traditional effectiveness models (methods based on goal 

achievement, resource provision and internal processes) and a new model based 

on stakeholder satisfaction.  

 

Materials and Methods 
This study is of descriptive mixed research that is done in two parts: The first part 

of the study includes identifying and prioritizing the stakeholders of championship 

sports in combination (qualitative and quantitative) in such a way as to identify 
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stakeholders qualitatively both through library studies and according to opinion. 

Sports experts (13 selected sports experts in a purposeful manner) identified all 

stakeholders. Then, they were prioritized quantitatively through a questionnaire 

and based on the experts’ views (the same as the previous section). The research 

method used in the second part is qualitative, which used the theory of grounded 

theory. To conduct the second part of the interview, the statistical population of 

the study included the main and primary stakeholders identified in the previous 

section, who were selected for the interview through the snowball sampling. 16 

interviews with 16 people were conducted and it continued until theoretical 

saturation. The interviews were done with sports federations (2 people), sports 

clubs (2 people), the National Olympic Committee (1 person), sports delegations 

(2 people), the Ministry of Sports and Young people (2 people), athletes (2 people) 

and coaches (2 people), parliament (2 people) and political figures (1 person).  

 

Findings 
The reliability of coding using the audit study method of the process was 74/4%. 

The results of the first part showed that there are 27 stakeholders in championship 

sports: the main stakeholders (high profit - high power): sports federations, sports 

clubs, the National Olympic Committee, sports delegations, the Ministry of Sports 

and Youth, athletes and coaches. Primary stakeholders (low profit - high power): 

parliament and political figures, secondary stakeholders (high benefit - low 

power): newspapers and sports magazines, radio and television, financial 

sponsors, private sector, sports donors, sports experts, sports enthusiasts, veterans 

of championship sports and sports producers, and low-interest stakeholders (low 

profit-low power): fans, leaders, volunteers, education, Ministry of Science, 

judges, families of athletes, the general public and the judiciary. Finally, 90 initial 

codes and 25 categories were extracted, and finally the categories in the form of 

19 main categories were placed at the heart of the six dimensions of the paradigm 

model,  including Causes of causation:  Knowledge management, recruitment and 

maintenance, flexible culture, control system; Strategies: Using strategic and 

operational planning, sports strategies, using transformational leadership, 

improving communication; Background  conditions: Environmental  conditions, 

Sports  institutions. Media interventional conditions: Types of intelligence, 

governance, and legal requirements. Consequences: 1. Individual consequences 

(Sports Consequences, Individual Development), 2. Organizational consequences 

(Cohesion, Human Resource Dynamics, Social Capital, Productivity and 

Efficiency, Job Satisfaction), and 3. Trans-organizational consequences 

(Development, Sports Goals). Main Phenomenon: The Effectiveness of 
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Championship Sports (Achieving Goals, Intra-Organizational Procedures, 

Resource Provision).  

 

Conclusion 
Championship sport managers should use the prepared model to engage 

influential stakeholders due to the involvement of stakeholders in its preparation. 

Managers and those in charge of championship sports, who are in fact the main 

and primary beneficiaries, should try to make the championship more effective in 

the country by adopting measures (strategies resulting from this study). This will 

not happen until all stakeholders have been held accountable. Therefore, the use 

of strategies presented in this study can solve many problems facing 

championship sports due to the involvement of stakeholders. 
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 مقالۀ پژوهشی 

 کلیدی و اولیه(  نفعان ذیاثربخشی ورزش قهرمانی )با نظر مدل مفهومی 
نفعان   ارائۀ مدل مفهومی اثربخشی ورزش قهرمانی براساس نظر ذی  

 1کلیدی و اولیه 
 

،  4قهفرخی دوستابراهیم علی ،3حسن زارعی متین ،2قدرت اهلل باقری ،1سلیم عباسی

 5علی صابری 

 

 قم، ایران  مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۀدانشجوی دکتری، دانشکد. 1

 قم ، ایران  مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران،دانشکدۀ دانشیار، . 2

 قم، ایران  مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکدۀ استاد، . 3

 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران ورزشیو علوم  بدنیتربیتدانشکدۀ دانشیار، . 4

 مسئول(  ۀ)نویسند رانی دانشگاه تهران، قم، ا ی فاراب  س یپرد یو حسابدار  تیر یمد دانشکدۀ  ار،ی استاد. 5
 

19/05/3991تاریخ پذیرش:                         15/07/1398تاریخ دریافت:    
 

 چکیده 

به  دستیابی  هر تحرکی در سازمان در جهت    است؛ یعنیهای سازمان  متغیر مکنون همه فعالیت،  اثربخشی 

.  نجام شدانفعان  ذیطبق نظر    تدوین مدل اثربخشی ورزش قهرمانی  پژوهش با هدف  ن یا.  اثربخشی باید باشد

پژوهش  نوع  از  مطالعه  تشریحیهای  این  بخش    بود  آمیخته  دو  در  گرفتکه  پژوهش،   :صورت  اول  بخش 

خبره منتخب ورزشی به روش    13)  ورزش قهرمانی با نظر خبرگان ورزش  نفعان  ذیبندی  شناسایی و اولویت 

. بودکیفی    در بخش دوم،  کاررفتهبه  پژوهش ی و کیفی( انجام شد. روش  صورت ترکیبی )کمّکه به  بودهدفمند(  

جامعه آماری پژوهش را  شده در بخش قبلی، ناسایی اصلی و اولیه ش  نفعان  ذی،  بخش دوم برای انجام مصاحبه  

 16مصاحبه با    16شدند. تعداد  انتخاب    برای مصاحبه  برفیگلوله  گیریروش نمونه  صورت که به  تشکیل دادند

رسی فرایند  حساب  ها با استفاه از روش مطالعهو تا حد اشباع نظری ادامه یافت. پایایی کدگذاریانجام شد  نفر  

نفع ورزش قهرمانی وجود دارند و در  ذی  27به دست آمد. نتایج بخش اول نشان داد که    درصد  4/74نتایج  
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مقوله    25کد اولیه و    90  درنهایت، قدرت قرار گرفتند.  -و در ماتریس عالقه  شدندبندی  رتبه  نفعان  ذیادامه  

مدیران   .ندقرار گرفتگانه مدل پارادایمی  ششمقوله اصلی در دل ابعاد    19ها در قالب  استخراج شد که مقوله

از مدل    در تدارک آن  نفعان  ذی  کردنعلت درگیربه  ثیرگذارأت  نفعان  ذیکردن  برای همراه  بایدورزش قهرمانی  

 . کنندشده استفاده تهیه

 

 .، بهبود عملکردنفع، مدیریت ذی، کاراییوریبهره واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  
و   است شده تبدیل هاسازمان مدیریت در راهبردی یتفکر  به نفعان  ذی  به توجه اخیر، هایدهه در

 هایو گروه افراد بین  متضاد نیز گاهی  و انتظارداشته  منافع به دستیابی سویه ب را هاسازمان تفکر  این

، باشند خود نفعان  ذیانتظارات   و درخواست پاسخگوی باید هاسازمان ازآنجاکه .کندمی  هدایت نفعذی

 خوانده « سازمان در  مدارینفعذی دیریت»م که  کندمی ایجاد سازمان کل در  را  فضایی تفکر  این

 (.   134،  2019، 1و الیویرا  گیلبرتو)شود می

دستیابی به اهداف سازمان اثر بگذارد    برتواند  که می  است  گروه یا فردی»  نفعان  ذی  ،طور گستردهبه

 دارد وجود سازمان نفعان  ذی دربارۀ زیادی تعاریف.  (114،  2020،  2)لیسا «  تأثیر آن قرار گیردیا تحت

 نفعان  ذی  بین ای رابطه باید اینکه نخست   :است تعاریف حاکم این  بر اساسی ویژگی چهار طورکلی،به و

 از نفعان  ذی منافع دوم اینکه  ؛باشد غیرمستقیم یا تواند مستقیممی که باشد داشته وجود سازمان و

 در ناساکن و هستند بازی لذت دنبالبه تماشاگران مثال،عنوان به باشد؛  شدنی تعریف باید سازمان

 در و حقوقی حق فعنذی  سوم اینکه  اند؛مزاحمت  و آزردگی شدنکم استادیوم، درپی یک همسایگی

 یا انفرادی صورت به  متفاوت هایشکل در است ممکن  نفعان  ذی  دارد؛ چهارم اینکه  مربوط  سازمان

 کرده است ( اظهار2008) 3(. سوتیرادو135، 2019گیلبرتو و همکاران، )باشند  شده تشکیل گروهی

. هستند مطرح ورزش توسعۀ و موفقیت اساسی عنوان عواملبه ورزش نفعان  ذی کشوری، هر در که

 هایسازمان و دارند مطالباتی که دارند  وجود نفعان  ذی  از هایینیز مجموعه کشور  هر ورزش  سیستم در

 منطبق نفعان  ذی تقاضاهای و منافع تأمین جهت  در را  خود  مدیریتی هایتا روش دارند نیاز ورزشی
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 سازمان هایبرنامه از هاآن  ،شود تأمین بیشتر  نفعان  ذی  هایخواسته و منافع است هرچه  بدیهی کنند.

  . کرد خواهند حمایت بیشتری

 نفعان  ذی  و تنوعدارد   چندسطحی و رقابتی وکارکسب  ساختار صنعت، یک عنوان به ورزش براین،عالوه

ورزشکاران،باشد.   دیگری صنعت  هر  از بیش شاید آن  در متفاوت هایخواسته با  مالکان هواداران، 

غیره(،   و مردم، سیاستمدارن  عموم شامل)  اجتماع مختلف هایبخش ها،لیگ برگزارکنندگان ها،تیم

 فرهنگی نقش زمان،هم  طورهمچنین به.  هستند صنعت  این نفعان  ذی  ازجمله  مالی حامیان  و هارسانه

 بحث ترشدنپیچیده به که کندایجاب می را فردیمنحصربه غیراقتصادی مالحظات جوامع، در ورزش

،  2017،  متین و جندقیطیبی، باقری، زارعی)  شودمی منجر    جامعه در  ورزش هایهزینه و منافع دربارۀ

 با قوی ارتباطی ،کرده را شناسایی خود نفعان  ذی باید هاباشگاه  و ورزشی هایسازمان بنابراین  ؛(21

 سازمان منافع تا دهند قرار  نفعانذی منافع   کسب جهت در را  خود هایتالش و کنند ایجاد هان آ

 گروه دو به را آمریکا بیسبال لیگ  نفعان  ذی(  2000)  1تراب  روزن مثال،عنوانبه  ؛کند پیدا افزایش

 سیستم با مستقیم مشارکت و درگیری  مستقیم، نفعان  ذی :کندمی تقسیم و غیرمستقیم مستقیم

 تماشاکنندۀ هواداران  ها،بازی در کنندهشرکت  هواداران  بازیکنان، ها،تیم مالکان  شامل دارند و ورزشی

مشارکت  غیرمستقیم،  نفعان  ذی کهدرحالی ؛هستند ورزشی نهادهای و  گذارانسرمایه ها،پخش بازی

که  است شایان ذکرشوند. می مندبهره  آن مزایای از اما ندارند، ورزشی سیستم هایفعالیت با مستقیم

 در این سیاستمداران و هااتحادیه امالک، دهندگانتوسعه وکال، مانند محلی اقتصاد بازیگران ها،رسانه

و   گذاریسرمایه طریق  از  توانندمی امالک دهندگانتوسعه مثال،عنوان به گیرند؛می قرار گروه

 سود به دست آورند.  ورزشی اماکن در سازوساخت

  ساختارها  و   ها سیستم  فرایندها،   ها، فرصت  آن  موجب  به   که  است  فرایندی  ورزش  توسعۀاز سوی دیگر،  

 و  کنند  شرکت  تفریحات  و  ورزش  در  هاگروه  همۀ  در  بتوانند  جامعه  افراد  تا  شود  ایجاد  باید ای گونهبه

  در  ورزش  توسعۀ  که  کند می   اظهار  2سوتیرادو .  بخشند  ارتقا  نظرشانمد  سطح  به   را  خود  عملکرد   فرایند

 ، ورزش توسعۀ اهبردهایر ،ورزش توسعۀ نفعان ذی شامل که است ایچندمرحله  فرایندی ملی سطح

  هایاستراتژی   در  هاسازمان نفعان  ذی  ،درواقع .  شودمی  ورزش  توسعۀ  ومسیر  ورزش  توسعۀ  فرایند

،  2020لیسا،  از  نقل  به  )   شوندمی  درگیر  اجرامرحلۀ    در   هم   و   تدوین  مرحلۀ  در  هم   ورزش،  توسعۀ

113). 
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  و  حفظ  جذب،)  ورزش  توسعۀ  فرایندهای  تسهیل  برای  هم   با  ورزش  توسعۀ  راهبردهای  ونفعان  ذی

 نیازمند  فرایندها  این  که  گیردمی  کار  به  را  مختلف  نفعانذی  توسعه،  فرایندهای  و  ندافعال(  پرورش

 برای  فرصتی  ورزش،  توسعۀ  در  فرایند  هر.  ندکن  تسهیل  را  فرایندها  بین  حرکت  تا  هستند  مسیری

 نتیجه   مسیر  هر  و  کندمی  ایجاد(  پرورش  مسیر  و  حفظ  مسیر  جذب،  مسیر)  مختلف  مسیرهای  ایجاد

 این  در  که  کرد  توجهنفعانی  ذی  به  باید  ملی  سطح  در  ورزش  توسعۀ  در  بنابراین  ؛است  فرایند  یک

 سازمان با  که  است ی نفعانذی نیازمند مرحله  هر  در ورزش توسعۀ فرایند چون ؛ هستند  درگیر فرایند

انتشاری،  )  دارند  ارتباط  مراحل   از  یکی  ورزش  توسعۀنفعان  ذی  رو،ینااز  ؛(130،  2018پورزرنگار و 

 عمل  ورزش  توسعۀ  مراحل  دیگر  برای  سکوییعنوان  به  همچنین  و   روند می  شمار  به  ملی  ورزش توسعۀ

 سبب  ورزش  در  درگیری  نوع   و  هاآن  ارتباطات  ورزش،  توسعۀ  نفعانذی  دیگر،   عبارت  به  ؛ کنندمی

 توسعه   فرایند  برای  مناسب  ایه روش   تأمین  و  ورزش  توسعۀ  راهبردهای  ارزیابی  و  اجرا  دسترسی،

  برای  که  دهدمی قرار  کشور  ورزش  مدیران  روی  پیش   را  مهمی   چالش   مسئله  این .  شودمی  ورزش

  ها آن   راهبردی  مدیریت ونفعان  ذی   به  توجه  نیازمند  ورزش  توسعۀ  مسیر  و  فرایندها  هبردها،ار  اجرای

نفعان  ذیهای متفاوت و گوناگون  خواسته (.54،  2017،  1، فردریک و گرگی کاباری)است    ملی  سطح  در

. پیداکردن آگاهی و شناخت صحیح کندتر میرا ضروری نفعان  ذیبه مدیریت صحیح انتظارات  نیاز  

عالیق  نفعانذی انتظارات   درک  جهت  در  مهمی  گام  تعیین    نفعانذی ،  برای  مناسبی  راهنمای  و 

 ملی   توسعۀ  زمینۀ  در  (. مطالعات55،  2017و همکاران،    )کاباری  است  نفعان  ذیاستراتژی مدیریت  

  یکی  دارند،   جای  آن  در  ورزش توسعۀ  نفعان  ذی  که  کشوری  هر  ورزش  سیستم  ،د ندهمی  نشان  ورزش

 (.  20، 2017طیبی و همکاران، ) است المللیبین  و ملی وحسط در ورزش موفقیت اساسی عوامل از

 ، نفعان در سیستم ورزش هر کشور پی بردتوان به اهمیت جایگاه ذیشده می با توجه به مطالب گفته 

براساس  و    کرد  توان شناساییرا چگونه می  نفعانذیشود این است که این  الی که مطرح میؤاما س

 ؟ بندی کردها را طبقهاهمیت و قدرتشان آن

  و  تجزیه: از  نداعبارت  که  دارد  وجود  نفعانذی مدیریت  زمینه  در  فراوانی  های تکنیک  و هاابزارها، روش

 شبکه   قدرت،- عالقه  ماتریس  فعان،نذی  ریسک  ارزیابی  نفعان،ذی  از  2برداری نقشه  نفعان،ذی  تحلیل

-س عالقهماتری  نفعان،ذی  مدیریت  ابزار  ترینشدهشناخته   از  یکی  میان،   این  در  غیره.  و  أثیرت/قدرت
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و با    کردندقتباس  آن را ا  2، اما جانسون و اسکولز کردابداع  را  این روش    1مندلو دراصل،  قدرت است.  

قدرت درآمد  - ماتریس عالقه  کنونی، به شکل  عمودیجای محور  گیری عالقه بهاندازه  کردننجایگزی

ا دنبال شود، تعیین  هآن  برایای که باید  و استراتژی   شوندمیبندی  نفعان در چهار گروه طبقهکه ذی

 . دهدیقدرت را نشان م- عالقه  سیماتر شمارۀ یک شکل.  (545، 2019، 3)سونسن شودمی

 

نفعان ثانویه(ذی ) 

 استراتژی آگاه سازی 
Keep informed 

 نفعان اصلی( )ذی

 استراتژی مشارکت دادن 
Manage closely 

نفعان کم اهمیت(  )ذی  

 استراتژی حداقل تالش 

Monitor (minimum 

effort) 

نفعان اولیه( )ذی  

رضایت استراتژی ایجاد   

Keep satisfied 

 

 
 

 

 قدرت–ماتریس عالقه -1شکل 
Figure 1- Interest-power matrix 

 

است )جی، لون  هآن   اثربخشی  درک  هاسازمان  مطالعه  از  اولیه  هدف  پژوهشگران،  براساس نظر بیشتر

  است  شده   تعریف  اهدافی  تحقق  و  شناخت  میزان  یا   درجه  به  سازمان  اثربخشی.  (257،  2020،  4و پری 

یابد  آن  به  باید  سازمان  که نظر  یسازمان   یاثربخش  . (22،  2020،  5)گراردوس  دست   همه   یمحور 

  ی سازمان  یرود. اثربخشیبه شمار م  ی مطالعات سازمان  شتریدر ب  یینها  وابسته  ریو متغ  یسازمان   های مدل

آن در    یدگیچیبودن و پ یاست و چندبعد  یسازمان  یهااز حوزه  یاریدر بس  رها یمتغ  نیترازمهم  یکی
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به  مشکالت  یمفهوم  یهایدگیچیپ   لیدلورزش  اندازه  یو  در  که  دارد.   ری متغ  نیا  یریگاست  وجود 

الگوها   ریاخ های اما فقط در سال اند، دهکر ی ادیز ار یتالش بس یاثربخش ی حل معما یبرا پژوهشگران

  یکردهایرو  نیشده است. مشهورتر  ی معرف  یسازمان   یاثربخش  یرگی اندازه  یبرا  ی مختلف  ی هاو مدل

دستیمبتن  کرد یرو  ،ی سازمان  یاثربخش رو  ی ابیبر  اهداف،  ت یمبتن  کرد یبه  رو  نیمأ بر    کردیمنابع، 

-، محمدی، عیدی)عیدی  است  یرقابت   ی هاارزش  کردیو رونفعان  ذی  ت یرضا  کرد یرو  ،ی درون  ی ندهایفرا

  اثربخشی ابعاد و مفهوم بارۀدر دقیقی و  کامل جامع، توافق هنوز(. 10، 2016، بابازیدیمحمدیو  پور

  گیریاندازه  نیازمند  سازمانی  که اثربخشی  ندهست  باور  این  بر  پژوهشگران  اغلب  اما  ندارد،  وجود  سازمانی

  سازمانی  بروندادهای  و  فرایندها  به  توجه  و   سازمانی   مختلف  کارکردهای   ارزیابی   و   مختلف  معیارهای 

 .(424، 2020، 1)سارا و دوریس  است

به   یمدل تئورعنوان  به  ییتنهاکه بهیدرصورت  ،ی درون  ندهای یبر اهداف، منابع و فرایمبتن  کردهاییرو

محسوب   یسازمان  یبرای سنجش اثربخش  یمعتبر و کاف   ارییکار گرفته شوند، نخواهند توانست مع

و فقط  است  اهداف بر برونداد    ربیمبتن   کردیرو  دی تأکبعدی است؛ مثالً  ها تکآن   رییگجهت  شوند؛ زیرا

  هایسازمان  رایحساس است؛ ز  اریبس  ی انتفاع رغی  هایموضوع در سازمان  نیبعد تمرکز دارد. ا  کیبر  

را توسعه م  هایتفعالی  مختلف  هایدر حوزه  یورزش  هایونیمانند فدراس  یانتفاع رغی   دهند، یخود 

و   راتییمتعدد و با توجه به تغنفعان  ذی  تیو با نگرش کسب رضا  کنندیاهداف متعددی را دنبال م

و   کینچیچونگ، ، چییین-)نگای پردازندیم  تیبه فعال یرونیب طیرشد نسبت به محدرحال ازهایین

   .(1308، 2018، 2وا-چونگ

اندازه مناسب یمدل به  دستیابی در مشکالت وجود  دلیلبه  بنابراین سازمانی،   اثربخشی گیری برای 

( 1995)  5کوکسی( و  1987)  4چالدورای(،  1986)  3فریزبی  مانند ورزشی  مدیریت  پژوهشگران برخی

مطرح موضوع این ؛  شود ارزیابی مختلف هایشاخص با زمانهم طوربه باید سازمان که  اندکرده را 

 (. 10، 2014، هاشمی و ، محرمزاده)اسدی دارد اهمیت چندبعدی یک رویکرد  از استفادهرو ازاین 

کشور    بسیاری  هایپژوهش از  خارج  در  هم  و  داخل  در  هم  اثربخشی  حوزه  شدهدر  اما    اند،انجام 

و    هایپژوهش اثربخشی  بدین   طور خاصبهداخل کشور در حوزه  بودهدر حیطه ورزش  که   صورت 

اثربخشی آزمون   (  2016)  عیدی و همکارانپژوهش    و فقط  شده استارتباط متغیرهای مختلف با 
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.  انجام شده استهای رقابتی  های ورزشی با رویکرد ارزشاثربخشی فدراسیون  دربارۀصورت منسجم  به

ام  کدوضوح دریافت که هیچتوان بههای خارجی اثربخشی در بخش ورزش میهمچنین با مطالعه مدل 

مناسب    ،های بسیار متفاوتو محدودیت  هاضعف  ها، ها با ساختار کشور ما با توجه به قوت از آن مدل

مدل به  و  نیست  ما  کشور  اثربخش  ورزش  ورزشی  سیستم  به  دستیابی  برای  بومی  استهای  . نیاز 

مصاحبه با  ر ورزش قهرمانی و  باثرگذار  نفعان  ذیسعی شد با شناسایی    پژوهشهمچنین در خالل  

  نبود ، دهشن باشد. با توجه به مطالب عنوا  شدهجامعه مطالعه طنبرآمده از ب پژوهشمدل نهایی  ،هاآن

 149  از  که  تحلیلی  براساسشد.  می  احساساثربخشی در بخش ورزشی کشور    بارۀجامع در  پژوهشی

( 2020)  1کریس جری و    ،شده است  سازمانی   عملکرد  و  اثربخشی  زمینه  در  شدهچاپ  کتب  و   مقاله

کردند نتیجه قرار   مالی   و   اقتصادی   معیارهای  بر   را  خود  عمده   توجه  تجاری  هایسازمان  که  گیری 

  مسائل   و  اجتماعی  و  انسانی  پیامدهای  بر  را  خود  اولویت  غیرانتفاعی  هایسازمان  کهالیحدر  ؛دهندمی

 . دهندمی سازمان قراردرون اجتماعی

 پیشرفت درصد موفقیت، رکورد، پایه رب عمدتاً ،اثربخشی ورزشیبارۀ در آماری و های توصیفیگزارش

می  ورزشی هایسازمان کهدرصورتی  ؛سنجیدندمی را  ورزشی  هایسازمان کارایی  و قرار داشتند غیره و

توان متغیر باشند. ازآنجاکه اثربخشی سازمانی را می  اثربخش الگوها از  یک ه به  توجه و تمرکز با وانندت

بودن متغیر اثربخشی بر مهم  سازمانی نام نهاد، این خود گواه بزرگی های پژوهشوابسته پنهان تمامی 

الگوی  بنابراین  ست؛ا  در سازمان اثربخشی برای هر سازمان به  داشتن    شودشدت احساس میجامع 

به   پژوهشگر  (.124،  2019،  2)اشکومار  حاضر  تحقیق  ورزش  در  در  اثربخشی  الگوی  طراحی  دنبال 

های سنتی برای اثربخشی و با مطالعه منابع مربوط به این موضوع پی برد که مدل  استقهرمانی کشور  

جامعیت  تنهایی  بهکدام  یند و خروجی( و هیچا)ورودی، فر  اندنگریسته تنهایی  به یکی از ابعاد سازمان به

قصد دارد با ترکیب هر سه مدل   پژوهشگررو  ازاین  نداشتند؛ ر  حاض  پژوهشبرای الگوگرفتن در  را  کافی  

 سنتی یک مدل جامع اثربخشی سازمانی را ارائه دهد. 

جانبه هم  همه  یاین است که چه اقدامی باید صورت پذیرد تا حرکت  ،الی که در ابتدا باید پرسیدؤاما س

انی انجام پذیرد؟ جواب این از درون سازمان و هم از بیرون سازمان در جهت اثربخشی ورزش قهرم

اثربخشی یعنی رویکرد مبتنیال را میؤس از رویکردهای نوین  وجو جستنفعان  ذیبر  توان در یکی 

ال  ؤرا در شناسایی فاکتورهای اثربخشی ورزش قهرمانی مشارکت داد. سنفعان  ذیکه  صورت بدین  ؛کرد

از    هستندچه کسانی  نفعان  ذی این است که    آخر اینکه چه بخشی  امر رنفعان  ذی و  این  در  باید  ا 
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گذارند  ورزش قهرمانی اثر می   رکه ب  هستندکسانی  همۀ  نفعان  ذیمشارکت داد؟ جواب این است که  

کنند که  ی در طراحی مدل مشارکت مینفعانذی  ،قدرت-پذیرند و طبق الگوی منافعثیر میأ یا از آن ت

 بندی شوند.  که باید گروه   هستنداولیه ورزش قهرمانی  نفعان  ذیو  کلیدی یا اصلی  نفعان  ذیجزو گروه  

 عنوان را به مختلف  هایگروه توان می جوامع در  ورزش متفاوت  هاینقش به  توجه  با که   است مسلم

 منافع از  ،مرتبطافراد   سایر  و مربیان بازیکنان، مانند نفعانذی  این  از برخی که کرد شناسایی نفعانذی

 غیرمالی مزایای از  جامعه اعضای و هواداران نظیر دیگر هایگروه که درحالی هستند؛ برخوردار مالی

پس با توجه به مطالب    ؛ (544،  2019  ،)سونسن  شوندمی مندبهره سرگرمی و هیجان  جذابیت، نظیر

 کند.میبندی  ورزش قهرمانی را شناسایی و اولویت  ننفعادر این پژوهش ابتدا ذی  پژوهشگر  ، شدهعنوان 

دنبال ارائه یک مدل مفهومی  و پس از آن بهکند میبندی  سپس منافع این گروه را شناسایی و اولویت

های اثربخشی نفعان با ترکیب مدلفعان در اثربخشی براساس قدرت و منافع ذینذی  کردنبرای درگیر

بر رضایت  مین منابع و فرایندهای درونی( و مدل نوین مبتنیأف، تمین اهدا أ بر ت)روش مبتنی   سنتی

با    یورزش قهرمان  یاثر بخش  یمیپارادا  یالگو  نیتدو  با هدف  بنابراین پژوهش حاضر  است؛فعان  نذی

   انجام شده است. ی گراندد تئور کردیرو

 

 پژوهش روش
: این بخش  اول  بخش  ؛شده استکه در دو بخش انجام  است  آمیخته  های  این مطالعه از نوع پژوهش

اولویت و  شناسایی  بهنفعان  ذیبندی  شامل  قهرمانی  کمی(  ورزش  و  )کیفی  ترکیبی    است؛صورت 

ای و هم طبق  صورت کیفی هم از طریق مطالعات کتابخانهبه  نفعانذیکه برای شناسایی  صورت ندیب

و  شدند  نفعان شناسایی  ذی  همۀخبره منتخب ورزشی به روش هدفمند(    13)  نظر خبرگان ورزش

بندی  صورت کمی و از طریق پرسشنامه و طبق نظر خبرگان )همان نمونه بخش قبلی( اولویتسپس به

که از روش گراندد تئوری    استدر بخش دوم پژوهش کیفی    کاررفتهبهروش تحقیق    بخش دوم:ند؛  شد

-شاخص ییبه شناسا یمصاحبه اکتشافیق بررسی ادبیات و از طر پژوهش  یندر ا. شده استاستفاده 

و  یرانمد  یاحرفه  یستگیشا   های شد  داده  با   اقدام  از  برخاسته  محتوا روش  تحلیل  شیوه  به  و  ها 

،  بخش کیفیبرای انجام مصاحبه  شد. یلو تحل یهها و واحد ثبت( تجز)کدگذاری واحد تحلیل، مقوله

  که این افراد   تشکیل دادند  جامعه آماری پژوهش را  شده بخش قبلیکلیدی و اولیه شناسایی  نفعانذی

نفر و    16مصاحبه با   16شدند.  های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب  برای مصاحبه  صورت هدفمند به

  دو )  ورزشیهای  فدراسیون،  کیفی()  های هر بخش در این قسمتنمونهتا حد اشباع نظری ادامه یافت.  

نفر(، وزارت   دو)  های ورزشینفر(، هیئت  یک)  ر(، کمیته ملی المپیکدو نف)  های ورزشینفر(، باشگاه 
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و جوانان ورزشکاران  دو)  ورزش  مج  دو )  مربیان،  نفر(  دو)  نفر(،  )دونفر(،  های  نفر( و شخصیت  لس 

ای با امضای پژوهشگر ، نامهمصاحبه  هایهمراه سؤال مصاحبه و به  . قبل از انجامبودند  نفر(  سی )یکسیا

اخالقیمبن تعهد  و مشخصات مشارکت  یبر  مفاد مصاحبه  نگهداری  انتشادر  و  آن رکنندگان  نکردن 

استخراج نکات   شد و ها ضبط  تمام مصاحبه  ، کنندگانبا اطالع مشارکت  نیارسال شد. همچن برای 

های مدنظر  برداشت و شاخص  ،یتلق  تیبا محورها  شد. پس از اعالم موافقت، مصاحبه  یبررس  دییکل

  بارۀ ال مدنظر درؤبه س  انیوگشده پاسخانجام  یاهبرگزار شد. در مصاحبه  یورزش قهرمان  یاثربخشبرای  

   نظر خود را بیان کردند.  شده یگردآوری هاها و شاخصلفهؤد مییأت ا یو  دی شاخص جد ایلفه ؤارائه م

 ( پژوهشماد  ت)قابلیت اع هاروایی و پایایی داده

که آیا چیزی که پژوهشگر در حال مشاهده و بررسی آن است، همان    دهدپاسخ میبه این سؤال    روایی

اندازه و  او در حال سنجیدن  است که  روایی،  چیزی  بررسی  برای  پژوهش  این  در  است؟  آن  گیری 

-و دیدگاه کردند  مطالعه  را  متن نظر  ها نشد. سپس آ کنندگان ارائهپژوهش برای مشارکتهای یافته

اصالح    اردی برایو مو  کردندمطالعه و بازبینی  این پژوهش را  پایان، اساتید    ها اعمال شد. در های آن

های  یکی از راه  های پژوهش اشاره دارد.تکرارپذیری یافته  نهایی بیان شد. پایایی به گستره  ظریا تغییر ن

های آن زمانی قابل حسابرسی هستند که  یند آن است. یافتهادادن پایایی، مطالعه حسابرسی فرنشان

بنابراین    ؛در طول مصاحبه را نشان دهدپژوهشکر  کاررفته توسط  دیگر بتواند مسیر تصمیم بهپژوهشگر  

داده  پژوهشگر نشانپایایی  از طریق  را  تصمیمها  تمامی خ  هایدادن مسیر  قراردادن  و همچنین  ود 

مقولهخام، تحلیل  ی هاداده اواها، فرشده، کدها،  اهداف  اساتید  یه و سؤالل یند مطالعه،  اختیار  ها در 

  شد. تأیید  پژوهش  های  درستی تمام گام   ،نظرانراهنما و مشاور قرار داد و با حسابرسی دقیق صاحب

درون  حاضر  پژوهشدر    ،راینبعالوه توافق  روش  مصاحبهاز  پایایی  محاسبه  برای  های  موضوعی 

درون انجام توافق  روش  با  مصاحبه  پایایی  محاسبه  برای  شد.  استفاده  کدگذار گرفته  دو   موضوعی 

همکار  عنوان  بهدرخواست شد تا    ورزش  دکتری مدیریت فرد با تحصیالت در مقطع  )ارزیاب(، از یک  

ها کدگذاری مصاحبه  برای  های الزمها و تکنیکآموزش  . ت کند)کدگذار( در پژوهش مشارک  پژوهش 

با عنوان  بودند،ها، کدهایی که در نظر دو نفر هم مشابه انتقال داده شد. در هرکدام از مصاحبه ویبه 

همراه این  به  پژوهشگر. سپس  شدند.»توافق« و کدهای غیرمشابه با عنوان » عدم توافق« مشخص  

پژوهش، سه مصاحب توافق درونهمکار  و درصد  را کدگذاری کرد  شاخص   عنوان  به موضوعی که  ه 

 با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:   ،رود پایایی تحلیل به کار می
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 گزارش شده است.   شمارۀ یکنتایج این کدگذاری در جدول 

 

 تایج بررسی پایایی دو کدگذار ن -1 جدول
Table 1- The results of the reliability check of two coders 

Row 
Title of 

the 

interview 

The total 

number 

of data 

Agreement 

number 
Number of 

disagreements 

Test-retest 

reliability 

(percentage) 

1 
 اول

first 
140 51 20 72/8 % 

2 
 سوم 

third 
105 39 13 74/2 % 

3 
 دهم

tenth 
80 31 7 77/5% 

Total 325 121 40 74/4 % 

 

  پژوهشگر) ر  شده توسط هر دو نفدهد، تعداد کل کدهای ثبتنشان می  ۀ یک طورکه جدول شمارهمان

  هایو تعداد کل عدم توافق  121بین این کدها  های  ، تعداد کل توافق325  با  کننده( برابرو فرد همکاری

است که از    درصد   4/74ه  شداستفاده از فرمول ذکر. پایایی بین دو کدگذار با  است  40بین این کدها  

 . شودمیها تأیید بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاری یشتر است؛ب درصد 60
 

 نتایج 

 نفعان ذیشناسایی  

. در ادامه، با توزیع پرسشنامه  (ۀ سهجدول شمار)  نفع ورزش قهرمانی شناسایی شدند ذی  وهفتبیست 

عیین نوع ارتباط  ت  -1پاسخ دهند:    نفعان  ذیربارۀ  که به چند سؤال دبین خبرگان ورزشی خواسته شد  

تعیین    - 3  ،نفع در سه حوزه زمان، هزینه و کیفیتتعیین شدت قدرت هر ذی  - 2  ،نفع با سازمانذی

     .نفعانذیتعیین میزان عالقه و قدرت  - 4 و نفعمندی )منفعت( ذیهبیشترین حوزه عالق

نفع را با عددی بین صفر میزان عالقه و قدرت هر ذی  تا   دگان خواسته شدشوناز سوی دیگر از مصاحبه

معادل    یک ( معادل گزینه بدون عالقه/ قدرت، عدد  صفر)  تا چهار تعیین کنند. برای هر معیار عدد
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و عدد    زیادمعادل عالقه/قدرت    سهمعادل عالقه/قدرت متوسط، عدد    دوگزینه عالقه/قدرت کم، عدد  

چند نمونه از محاسبات امتیاز عالقه    ، در ادامه  . استبرای آن معیار  زیاد  معادل عالقه/قدرت بسیار    چهار

   گزارش شده است.  دو  ۀو قدرت در جدول شمار
 

 نفعان  قدرت ذی-محاسبات عالقه -2جدول  
Table 2- Calculations of interest-power of stakeholders 

 
 نفعان نمونه ذی

Example of 
stakeholders 

 زمان
Time 

 هزینه
Cost 

 کیفیت 
quality 

 میانگین کل 
Total 

average 

 قدرت  
Power 

 های ورزشی فدراسیون
Sports 

federations 

3/2 3/5 3/5 3/4 

 های ورزشی باشگاه
Sports clubs 

3/4 3/5 3/6 3/5 

 کمیته ملی المپیک 
National 
Olympic 

Committee 

3/5 3/7 3/6 3/6 

 
 نفعان  نمونه ذی 

Example of 
stakeholders 

ت 
سال

و ر
ف 

دا
اه

با 
ط 

تب
مر

ل 
سائ

م
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su
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 r

el
a
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d

 t
o

 t
h

e 
g
o

a
ls

 a
n

d
 

m
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o

n
ی  
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ص
قت

ع ا
ناف

م
 

E
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n
o

m
ic

 b
en

ef
it

s
 

ی
ون

قان
ق 

ح
 le

g
a

l 
ri

g
h

t
 

 
ی 

اع
تم

اج
 و 

ی
اس

سی
ت 

مای
ح

 
p

o
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ti
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l 
a
n

d
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o
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a
l 
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p

p
o
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ی
من

 ای
ت و

الم
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ت
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ضو
مو

 H
ea
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h

 a
n

d
 s

a
fe
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 i

ss
u

es
 

ت
ص

فر
ه 

سع
تو

 ها
D

ev
el

o
p

m
en

t 
o

f 
o

p
p

o
rt

u
n

it
ie

s
 

ط 
رای

 ش
ظ

حف
 

M
a

in
ta

in
in

g
 c

o
n

d
it

io
n

s
 

ل
ن ک

گی
یان

م
 T
o

ta
l 

a
v

er
a
g

e
 

قه 
عال

 In
te

re
st

 
های  فدراسیون
 ورزشی 
Sports 

federations 

3/9 3/2 3/6 3/6 3/8 3/9 3/7 3/7 

 های ورزشی باشگاه
Sports clubs 

4 4 3/5 3/5 3/9 3/8 3/7 3/8 

کمیته ملی  
 المپیک 

National 
Olympic 

Committee 

3/8 3 3/5 3/5 3/9 3/9 3/8 3/6 
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 ورزش قهرمانی کشور  نفعان ذیتحلیل  -3جدول 

Table 3- Analysis of the beneficiaries of the country's championship sports 

 نفعذی
stakeholders 

 ارتباط 
communication 

میزان 

 قدرت 
amount 

of 

power 

میزان 

 عالقه
amount 

of 

interest 

بیشترین 

 حوزه قدرت 
greatest 

sphere of 

power 

بیشترین حوزه  

 مندیهعالق
greatest 

sphere of 

interest 

های  فدراسیون

 ورزشی 
Sports 

federations 

 مستقیم 
Direct 

3/4 3/7 Quality-

Cost 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  
Issues related 

to the goals 

and mission 

 های ورزشی باشگاه

Sports clubs 

 غیرمستقیم 

Indirect 
3/5 3/8 quality 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  

Issues related 

to the goals 

and mission 
کمیته ملی  

 المپیک 
National 

Olympic 

Committee 

 مستقیم 
 Direct 

3/6 3/6 Cost 
 منافع اقتصادی 
Economic 

benefits 

 های ورزشی هیئت

Sports boards 

 مستقیم 

Direct 
7/3  4/3 Quality-

Cost 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  

Issues related 

to the goals 

and mission 
وزارت ورزش و  

 جوانان 
Ministry of 

Sport and 

Youth 

 مستقیم 
Direct 

4/3  5/3 Quality-

Cost 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  
Issues related 

to the goals 

and mission 
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 نفعان  ورزش قهرمانی کشور تحلیل ذی -3جدول ادامۀ 

Table 3- Analysis of the beneficiaries of the country's championship sports 

 نفعذی
stakeholders 

 ارتباط 
communication 

میزان 

 قدرت 
amount 

of 

power 

میزان 

 عالقه
amount 

of 

interest 

بیشترین 

 حوزه قدرت 
greatest 

sphere of 

power 

بیشترین حوزه  

 مندیعالقه
greatest 

sphere of 

interest 

 ورزشکاران 
Athletes 

 مستقیم 
Direct 

4/3  2/3 Quality-

Time 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  
Issues related 

to the goals 

and mission 

 مربیان 
Coaches 

 مستقیم 
Direct 

3 1/3 Quality-

Time 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  
Issues related 

to the goals 

and mission 

 مجلس 

Council 

 غیرمستقیم 

Indirect 
1/3  1 Cost 

 ها توسعه فرصت
Development 

of 

opportunities 
شخصیت های  

 سیاسی 
Political 

figures 

 غیرمستقیم 
Indirect 

5/3  2/2 Cost 

کسب حمایت  

 سیاسی و اجتماعی 
political and 

social support 
روزنامه و مجالت  

 ورزشی 
Sports 

newspapers 

and 

magazines 

 غیرمستقیم 
indirect 

4/2  4/3 quality 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  
Issues related 

to the goals 

and mission 

 رادیو و تلوزیون 
Radio and 

television 

 غیرمستقیم 
Indirect 

3/2  5/3 quality 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  
Issues related 

to the goals 

and mission 
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Table 3- Analysis of the beneficiaries of the country's championship sports 

 نفعذی
stakeholders 

 ارتباط 
communication 

میزان 

 قدرت 
amount 

of 

power 

میزان 

 عالقه
amount 

of 

interest 

بیشترین 

 حوزه قدرت 
greatest 

sphere of 

power 

بیشترین حوزه  

 مندیعالقه
greatest 

sphere of 

interest 

 حامیان مالی 

Sponsors 

 غیرمستقیم 

Indirect 
4/2  3/3 Cost 

 منافع اقتصادی 
Economic 

benefits 

 بخش خصوصی 
Private sector 

 غیرمستقیم 
Indirect 

9/1  3 Cost 
 منافع اقتصادی 
Economic 

benefits 

 خیرین ورزشی 
Sports 

benefactors 

 غیرمستقیم 
Indirect 

4/1  6/3 Cost 

 ها توسعه فرصت
Development 

of 

opportunities 

 خبرگان ورزشی 

Sports 

experts 

 غیرمستقیم 

Indirect 
9/1  1/3 quality 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  

Issues related 

to the goals 

and mission 

 های ورزشی انجمن
Sports 

associations 

 مستقیم 
Direct 

2 1/3 quality 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  
Issues related 

to the goals 

and mission 

 پیشکسوتان ورزش  
Veterans of 

sports 

 غیرمستقیم 

Indirect 
7/1  4/3 quality 

کسب حمایت  

 سیاسی و اجتماعی 

political and 

social support 

تولیدکنندگان  

 ورزشی 
Sports 

producers 

 غیرمستقیم
Indirect 

6/1  5/3 quality 

Economic 

benefits -  

Development 

of 

opportunities 
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Table 3- Analysis of the beneficiaries of the country's championship sports 

 نفعذی
stakeholders 

 ارتباط 
communication 

میزان 

 قدرت 
amount 

of 

power 

میزان 

 عالقه
amount 

of 

interest 

بیشترین 

 حوزه قدرت 
greatest 

sphere of 

power 

بیشترین حوزه  

 مندیعالقه
greatest 

sphere of 

interest 

 هواداران 

Fans 

 مستقیم 

Direct 
4/2  2/1 Quality-

Time 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  

Issues related 

to the goals 

and mission 

 لیدرها 
The leaders 

 مستقیم 
Direct 

4/2  2 Quality-

Time 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  
Issues related 

to the goals 

and mission 

 داوطلبان 

Volunteers 

 غیرمستقیم

Indirect 
2 5/1 Quality-

Time 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  
Issues related 

to the goals 

and mission 

 آموزش و پرورش 
Education 

 غیرمستقیم
Indirect 

8/1  9/1 quality 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  
Issues related 

to the goals 

and mission 

 وزارت علوم 

The Ministry 

of Science 

 غیرمستقیم
Indirect 

4/2  2 quality 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  
Issues related 

to the goals 

and mission 

 داوران 
Judges 

 مستقیم 
Direct 

2 4/2 quality 

مرتبط با اهداف و  

 رسالت  
Issues related 

to the goals 

and mission 
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Table 3- Analysis of the beneficiaries of the country's championship sports 

 نفعذی
stakeholders 

 ارتباط 
communication 

میزان 
 قدرت 

amount 
of 

power 

میزان 
 عالقه

amount 
of 

interest 

بیشترین 
 حوزه قدرت 
greatest 

sphere of 
power 

بیشترین حوزه  
 مندیعالقه

greatest 
sphere of 
interest 

های  خانواده
 ورزشکاران 
Athletes' 
families 

 غیرمستقیم
Indirect 

2 8/1 Time-Cost 

 ها توسعه فرصت
Development 

of 
opportunities 

 عموم مردم 
public 

 غیرمستقیم
Indirect 

8/1  5/1 Time-Cost 

 ها توسعه فرصت
Development 

of 
opportunities 

 قوه قضائیه 
Judiciary 

 غیرمستقیم
]ndirect 

3/2  2 Cost 

مرتبط با سالمت و  
 ایمنی 

Health and 
safety issues 

 ورزش قهرمانی  نفعان  ذیقدرت  - ترسیم ماتریس عالقه 

قدرت جانمایی  - در ماتریس عالقهنفعان  ذی  سه،دهندگان و جدول شماره  پاسخ  هایبا توجه به نظر

قدرت، عدد پارِتو در نظر گرفته  -محورهای ماتریس عالقهکردن  (. برای مشخصدو)شکل شماره    شدند 

 در نظر گرفته شد.   83/2مندی، عدد هو برای عالق 65/2شد. برای قدرت عدد 

 
 قدرت 

 Power 

 ورزش قهرمانی نفعان ذیقدرت -ماتریس عالقه -2شکل 

Figure 2- Interest-power matrix of championship sports stakeholders 
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 در چهار بخش به شرح زیر به دست آمد:  نفعان ذیفهرست 

های ورزشی، کمیته های ورزشی، باشگاه قدرت زیاد(: فدراسیون- )منفعت زیاد  اصلی   نفعانذیفهرست  

 ؛ های ورزشی، وزارت ورزش و جوانان، ورزشکاران و مربیانالمپیک، هیئتملی 

 ؛ های سیاسیقدرت زیاد(: مجلس و شخصیت-اولیه )منفعت کم نفعانذیفهرست 

روزنامه و مجالت ورزشی، رادیو و تلوزیون، حامیان    قدرت کم(: - )منفعت زیاد  ثانویه  نفعانذیفهرست  

خیرین   خصوصی،  بخش  انجمنمالی،  ورزشی،  خبرگان  ورزش ورزشی،  پیشکسوتان  ورزشی،  های 

   ؛ قهرمانی و تولیدکنندگان ورزشی

قدرت کم(: هواداران، لیدرها، داوطلبان، آموزش و پرورش،  - اهمیت )منفعت کمکمنفعان ذیفهرست 

 های ورزشکاران، عموم مردم و قوه قضائیه. وزارت علوم، داوران، خانواده

 ها تحلیل مصاحبه

ها تالش شد تا کدهای باز  با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط یا پاراگراف 

بعد از این  .  های بزرگتری قرار گرفتنداستخراج شوند و در مرحله بعدی آن مفاهیم در قالب مقوله

، حله دوم. در مرشوندبندی  های بزرگ مفهومی طبقهمرحله سعی شد که مقوالت نیز در قالب دسته

ها در قالب پنج خوشه بزرگ موجبات سپس سایر مقوله  .ابتدا مقوله اصلی تعیین شد  ،کدگذاری محوری

زمینه  راهبردها،  علی، دسته  ای،عوامل  پیامدها  و  علی  وشرایط  شدند  مرحله    بندی  در  نهایت  در 

شد ها فراهم  از دادهکدگذاری گزینشی روابط بین مقوالت آشکار و مدل پارادایمی نظریه برخاسته  

 (.  ۀ چهار)جدول شمار
 

 پژوهش های ابتدایی ظاهرشده در مفاهیم اصلی و مقوله -4جدول 
Table 4- The main concepts and basic categories appeared in the research 

Row 
 مقوله

category 
 مفاهیم اصلی 

The main concepts 

شونده مصاحبه کد  
Interviewed 

code 

1 
 دستیابی به اهداف 

Achievement of 

objectives 

  افزایش سطحو  معرفی انواع ورزش در جامعه 

 سالمت عمومی 
P6, P8, P9 

)تبلیغات، مسابقات،    افزایش درآمد ورزش قهرمانی

 ( غیره بیمه و 
P2, P4, P6, P15 

 P1, P3, P9 المللیهای بینشناساندن کشور در تریبون
 P2, P3, P15 )با اخالق(  تربیت ورزشکاران قهرمان و پهلوان 
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Table 4- The main concepts and basic categories appeared in the research 

Row 
 مقوله

category 

 مفاهیم اصلی 
The main concepts 

شونده کد مصاحبه  
Interviewed 

code 

2 
 توسعه فردی 

Individual 

development 

 P2, P4, P7 آموزش مداوم 
 P1, P2, P9, P10 های بالقوه فردی شناخت توانایی

 ,P2, P3,p7,p10 وضعیت ورزشی فردیبهبود 

P15 

3 
 توسعه 

Development 

 P1, P4, P6, P8 وری اطالعات اتوسعه فن
فعالیت گسترده در مناطق محروم و شناسایی  

 مداوم  
P1, P3, P7,P15 

 P5, P7, P8, P9 توجه بیشتر به بانوان و معلوالن 
تشویق به ورزش در جامعه و افزایش مشارکت  

 جامعه 
P4, P6, P7, P8 

4 
 اهداف ورزشی 

Sports goals 

 P1, P3, P9, P13 توسعه فنی ورزشکاران 
 P4, P5, P14 استعدادهای نخبه ورزشی جذب 

 P3, P5, P7 ها ورزشی توسعه باشگاه

 ,P2, P4, P3, P5 ها و داورهای متخصص جذب و تربیت مربی

P8, P12 

 ,P1, P2, P4, P5 المللی ورزشی های بینکسب کرسی

P7, P9 

5 

های  رویه

 ازمانی سدرون
Internal 

procedures 

 P3, P5, P9 مدیریتی یندهای ابهبود فر 
  )تملق، سکوت و  حذف متغیرهای سازمانی منفی

 (غیره
P2, P4, P13 

های سازمانی مثبت )رفتار شهروندی،  لفهؤتقویت م 

 ( غیره سرمایه اجتماعی و
P3, P4, P8 

 P2, P4, P7 ثر ؤجریان کار م

6 
 مدیریت دانش 
knowledge 

management 

 P2, P10, P11 کسب دانش 
 P2, P10, P11 ارگیری دانش ک به

 ,P1, P2, P6, P9 توسعه دانش و تسهیم اطالعات 

P10 
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Table 4- The main concepts and basic categories appeared in the research 

Row 
 مقوله

category 

 مفاهیم اصلی 
The main concepts 

شونده کد مصاحبه  
Interviewed 

code 

7 
 پذیر فرهنگ انعطاف

Flexible culture 

 P2, P6, P16 ها وجود جو استقالل و کارآفرینی در تمام الیه
وجود فرهنگ یادگیرنده و نظر خواهی از  

 متخصصان 
P2, P4, P6, 

P10, p11, p12 

 P4, P6, P12 توانایی بازگشت بعد از بحران 

8 
 ارتباطات 

connections 

 P3, P5, P7, P8 المللی های ملی و بینافزایش ارتباطات با سازمان
 P7, P9, P10 سازی برای ارتباطات مثبت غیررسمیزمینه

9 
 انواع هوش 

Types of 

intelligence 

 P1, P4, P10 هوش عاطفی 
 P3, P5, P15 هوش معنوی 

 P6, P8, P9 هوش استراتژیک 

10 

  ریزی )راهبردی،برنامه

 عملیاتی(
Planning 

(strategic, 

operational) 

 P3, P5, P7 ها ها و فرصتها، تهدیدها، قوتشناسایی ضعف
 P3, P5, P9 تدوین برنامه های بلند مدت و میان مدت

 P2, P4, P7 های عملیاتیداشتن برنامه

11 
 گرا رهبری تحول

transformational 

leadership 

 P3, P5, P8 حمایت و تشویق پیروان 
 P2, P4, P7, P13 تزریق انگیزه 

 P3, P5, P6, P9 ها رئوس سازمان الگوبودن 

12 
 و نگهداری  کارگزینی

Recruitment 

and retention 

و نگهداری   استخدام نیروی کار متخصص و متعهد 

 ها از آن
P1, P2, P3, P5, 

P6, P8, P13 

 ,P3, P5, P7, P8 ها انتخاب مربیان الیق برای تیم

P9, P11 

 ,P3, P5, P8, P7 ها آناستفاده از استقبال از حضور داوطلبان و 

P9 

13 
 سیستم کنترل

Control system 

 P2, P4, P6 وجود بازخورد بعد از هر فعالیت 
 P2, P5, P6 های کنترلتعریف شاخص

 ,P1, P2, P3, P5 کنترل شدید نیروها و جزئیات پرهیز از 

P7, P9, P14 
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Table 4- The main concepts and basic categories appeared in the research 

Row 
 مقوله

category 

 مفاهیم اصلی 
The main concepts 

شونده کد مصاحبه  
Interviewed 

code 

    

14 
 راهبردهای ورزشی 

Sports strategies 

 P1, P2, P5 المللی میزبانی رویدادهای بین
 P2, P3, P6 مدیریت استعداد 

 P1, P2, P7 حمایت مالی از ورزشکاران 
 P3, P4, P14 های ورزشی عدالت نسبی در بین رشته

 ,P1, P2, P5, P7 مربیان پایدار و با ثبات وجود 

P8, P9 

15 
 وری و کارایی بهره

Productivity 

and efficiency 

 P3, P5, P7 استفاده بهینه از منابع 
 P3, P4, P8 نیروی انسانی   زیادمهارت 

 P1, P3, P5, P13 رساندن هزینه حداقلبه

16 
 رضایت شغلی 

Job Satisfaction 

 P2, P7, P8, P13 صله بین کارکنان ا کاهش فجو صمیمی و 

 P1, P5, P15 های ترفیع فرصت
حقوق و مزایای مناسب برای کارکنان و تشویق  

 مدال آوران 
P3, P4, P7, P9, 

P10 

 P1, P3, P6, P8 در بین کارکنان  عالقه به ورزش

17 
 انسجام 

coherence 

 P3, P4, P14 افزایش غرور ملی در سطح جامعه 

 ,P3, P5, P15 پارچه وحدت هدف و ساختار یک

P4, P16 

 P3, P4, P15 یکپارچگی نیروی انسانی 

 ,P2, P3, P4, P7 تفاهم در تمام سطوح و کاهش تعارض 

P12 

18 
 پیامدهای ورزشی 

Sports 

implications 

 P2, P4, P11 ثبت رکوردهای بهتر 
 P3, P5, P9 المللی کسب مدال در رویدادهای بین

 P2, P4, P7 مربیان با دانش 
 P1, P3, P7 افزایش مشارکت در ورزش 
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Table 4- The main concepts and basic categories appeared in the research 

Row 
 مقوله

category 

 مفاهیم اصلی 
The main concepts 

شونده کد مصاحبه  
Interviewed 

code 

19 

 پویایی منابع انسانی 
Dynamics of 

human 

resources 

 P8, P9, P10 ترقی مستمر اهداف 

 ,P2, P4, P8, P9 تزریق نیروی جوان و فعال 

P14 
 P3, P5, P7, P13 ساختار ارگانیک 

بین  های ها و کارگاه فرستادن عوامل فنی به کالس

 المللی 
P2, P4, P5, P7 

20 
 سرمایه اجتماعی
Social capital 

 ,P5, P7, P8, P9 حمایت مداوم مردم  

P16 

 ,P2, P5, P6, P8 ایجاد اعتماد و صداقت 

P10 
 P3, P5, P6 مشارکت در تعامالت اجتماعی 

 P3, P6, P10 های ورزشی NGOتقویت  

21 
 شرایط محیطی

Environmental 

conditions 

 P2, P4, P7, P9 ساختار سیاسی کشور 
 P2, P5, P8 های فرهنگی و اجتماعی کشور شاخص

 P3, P6, P8 شانتاژهای سیاسی و فضاسازی 

22 

حاکمیت و الزامات  

 قانونی 
Governance and 

legal 

requirements 

 ,P2, P4, P6, P7 دارشدن ورزش در دولت اولویت 

P9 

 ,P2, P4, P6, P8 وزارت ورزش تخصص محور و توانا 

P9, 10 
کننده و رفع موانع قانونی در  تصویب قوانین کمک

 مجلس  
P2, P3, P4, P5, 

P6, P7, P9 

 P2, P4, P7, P9 مبارزه با مفاسد ورزشی در قوه قضائیه 
 P3, P4, P16 مواجهه با هنجارهای ایرانی اسالمی 

23 
 ورزشی نهادهای 

Sports 

institutions 

 ,P3, P4, P6, P7 المللی ای و بینهای ملی، قارهفدراسیون

P8 
 P2, P4, P5, P7 المللی المپیککمیته ملی و بین

 ,P1, P3, P4, P7 های ورزشی هیئتفعالیت درست 

P9 
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Table 4- The main concepts and basic categories appeared in the research 

Row 
 مقوله

category 

 مفاهیم اصلی 
The main concepts 

شونده کد مصاحبه  
Interviewed 

code 

24 
 رسانه 

Media 

 P2, P4, P5 صدا و سیما 
 P2, P4, P6, P8 های اجتماعی شبکه
 P2, P4, P14 ای ماهوارههای شبکه

 P2, P4, P6 ها و جراید روزنامه

25 
 تأمین منابع  
Providing 

resources 

 P2, P5, P9 کسب منابع مالی کمیاب 
 حمایت اجتماعی و) استفاده از منابع ناملموس 

 (غیره
P8, P10, P15 

 P1, P3, P12 کسب درآمد از پخش تلوزیون 

 P4, P6, P9, P16 گذاریسرمایهی اتشویق بخش خصوصی بر

 

مقوله   19ها در قالب  درنهایت مقولهکه    مقوله استخراج شد  25کد اولیه و    90،  فرایند کدگذاریدر  

اثربخشی    مقوله(، مقوله اصلیِ  چهار)ی  صورت موجبات علّمدل پارادایمی به   ۀگانششاصلی در دل ابعاد  

ذی درگیرسازی  به  توجه  با  قهرمانی  ورزش  راهبردهامقوله(  سه)  هانفعدر  شرایط    چهار)  ،  مقوله(، 

) شکل شماره    مقوله( جای گرفتند   سه)  مقوله( و پیامدها   دو )  گرشرایط مداخلهمقوله(،    سه)  ایزمینه

 نشان داده شده است.   چهارمدل مفهومی اثربخشی ورزش قهرمانی در شکل شماره  .(سه
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 ها و تکامل مدل در سه مرحله کدگذاری فرایند مدیریت داده -3شکل 
Figure 3- Data management process and model evolution in three stages of coding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4های جدول مرحله کدگذاری محوری )مطابق با شماره

 . سیستم کنترل13. فرهنگ انعطاف پذیر، 7. کارگزینی و نگهداری، 12. مدیریت دانش، 6 موجبات علی:

. استفاده از رهبری  11. راهبردهای ورزشی، 14ریزی راهبردی و عملیاتی، . استفاده از برنامه10 راهبردها:

 . بهبود ارتباطات. 8گرا، تحول

 . رسانه 24، . نهادهای ورزشی23. شرایط محیطی،  21 ای:شرایط زمینه

 . حاکمیت و الزامات قانونی. 22انواع هوش،  .9گر: شرایط مداخله 

. 17). پیامدهای سازمانی 2. توسعه فردی(، 2. پیامدهای ورزشی، 18) . پیامدهای فردی1 پیامدها:

.  3.رضایت شغلی(، 16وری و کارایی، . بهره15. سرمایه اجتماعی ، 20.پویایی منابع انسانی، 19انسجام، 

 ( . اهداف ورزشی4. توسعه، 3)یامدهای فراسازمانی پ

. تأمین  25های درون سازمانی، رویه. 5دستیابی به اهداف، . 1 اثربخشی ورزش قهرمانی)  پدیده اصلی:

 منابع(. 

 

 

 

گزاره مفهومی اولیه  122مرحله کدگذاری باز:  
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 یورزش قهرمان یاثربخشمدل مفهومی  -4شکل 

Figure 4- Conceptual model of the effectiveness of championship sports 
 

 گیرینتیجه  و بحث
ی گراندد تئور  کردیبا رو  ی ورزش قهرمان  ی اثربخش  یمیپارادا  یالگو  نیتدو   ، ش پژوه  ینا  یاز اجرا  هدف 

 نفع ورزش قهرمانی ذی  27،  نشان داد  بخش اولنتایج  های پژوهش در دو بخش ارائه شد.  یافته.  بود

-در پژوهش  قدرت قرار گرفتند. -و در ماتریس عالقه   شدند بندی  رتبهنفعان  ذیدر ادامه  و    وجود دارند

بررسی  ذیهایی   ورزشی  همبریک  ازجمله  اند؛شدهنفعان  و  برجسته 2019)  1اسونسن  نقش  بر   )

( بر نقش  2017) 2ویکر.  کردنداصلی در ورزش تأکید نفعان ذی عنوان به داران و بخش خصوصی سهام

ورزشی   رویدادهای  در  داوطلبان  اهمیت  تأکید    نفعان  ذی   عنوان  بهو  ورزش  در  استاصلی  .  کرده 

ارزش   یبررس  با هدف (  2012)  3تاش و سپنسنیمک بازیذ  ی هاو شناخت    یورزش  ی هاینفعان در 

 
1. Svensson & Hambrick 

2. Wicker 

3. Macintosh & Spence 
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 های هم ارزش  و  وجود دارد  ینفع متعددیذ  هایکه هم گروه  دندی رس  جهینت  نیکانادا به ا  یالمللنیب

  هاینفع و هم ارزشیذ  های کردند که هم گروه  دیکأت  ها . آن ها وجود داردگروه  نیا  یبرا  یمتفاوت

  ی گزارش عملکرد مال   برای  ز ی( ن2013)  1. در پژوهش سناکس و موروتی دارندمتفاو   تیسطح اهمها  آن 

گروه  های باشگاه باشگاه  دارانیخر)گذاران  هیسرما  هایفوتبال،    های )بانک   دهندگانوام  ها(، سهام 

باشگاه   (،التیتسه  ۀدهندارائه  باز)  کارکنان  سا  کنانیکارمندان،  و    بانیپشت  ی نهادها،  (عوامل  ری و 

پورزرنگار    بررسی شدند. فوتبال    نفعان  ذی  عنوان  به  (گیفوتبال و سازمان ل  ونیفدراس)حاکم    ینهادها

ورزش  نفعان ذی  عنوان به ( در پژوهش خود فقط دو دسته مربیان و ورزشکاران را 2018) و انتشاری

و همکاران.  کردندفوتبال معرفی   به شناسایی  2017)  طیبی  و نفعان  ذی(  پرداختند  فوتبال  ورزش 

  ی اعضا  گ، یسازمان ل  کنان، یباز  ان،یمرب  بیترتبرتر به  گیل  یاهمیت  نفعانذی  نیرتمهمکه    کردندعنوان  

  یهاها و شرکتسازمان  ون،یزیو تلو  ویراد  ،ی مال  انی حام  ها،میت  ییاجرا   رانیمد  ها،باشگاه   یرهمدئتیه

بنابراین نتایج   قرار دارند؛  یکمتر  تیها در اولوه گرو  گریو د   هستند  رانیفوتبال ا  ونیفدراس  و  م یمالک ت

پژوهش نتایج  با  )این بخش  و همبریک  اسونسن  )(،  2019های  انتشاری  و  ویکر  (،  2018پورزرنگار 

ی همخوان  (2012تاش و سپنس )نیمکو    (2013سناکس و مورو )  (،2017طیبی و همکاران )(،  2017)

حاضر    دارد پژوهش  نتایج  با  نتایجش  که  پژوهشی  ن  ، باشدمغایر  و  به  شد، مشاهده  کلی  صورت ولی 

 د.  شمشاهده ن ،قدرت در ورزش بپردازد–پژوهشی که به واکاوی ماتریس عالقه

این   زیاد  کلیدینفعان  ذی  پژوهش،در  زیاد(-)منفعت  باشگاه فدراسیون  ،قدرت  ورزشی،  های  های 

های ورزشی، وزارت ورزش و جوانان، ورزشکاران و مربیان بودند و کمیته ملی المپیک، هیئتورزشی،  

کم   نفعانذی )منفعت  زیاد(-اولیه  شخصیت  ،قدرت  و  سیاسیهمجلس  از    ای  گروه  دو  این  بودند. 

زیاد در ورزش قهرمانی هستند  عامل دارای  نفعان  ذی -توانند در تصمیمیعنی می  ؛مشترک قدرت 

توانند با عملکرد خود  ها می و در اجرای برنامه  کنند ورزش قهرمانی اعمال نفوذ  بارۀ  مهم درهای  گیری

طراحی  نشدنموفقیا    شدنموفقباعث   اهداف  به  دستیابی  برنامهدر  اجرای  در  شوندشده  پس    ؛ها 

ود  شباعث می  ،ست داشته باشندنفع در طراحی آن داین دو گروه ذیطراحی مدلی از اثربخشی که  

  هایهم در جهت اتخاذ تصمیماین دو گروه  .ها در جهت مثبت به کار گرفته شودکه قدرت این گروه 

وزارت ورزش و جوانان، مجلس و  ها، کمیته ملی المپیک،  برای ورزش قهرمانی )فدراسیونراهبردی  

سیاسی(شخصیت تصمیم  های  این  اجرای  در  هم  )باشگاهو  هیئتها،  ها  مربیان،    ها( ورزشکاران، 

 توانند با عملکرد مناسب نتایج بهتری را حاصل کنند.می

 
1. Senaux & Morrow 
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اصلی و اولیه، اثربخشی    نفعانذی، با استفاده از نظر  استدر بخش دوم پژوهش که بخش اصلی نیز  

قهرمانی   شد.    مطالعه شدورزش  بررسی  آن  بر  مؤثر  عوامل  نظر  یسازمان  یاثربخشو    همه   یمحور 

و در این پژوهش    رودیبه شمار م  یمطالعات سازمان   شتریدر ب  یینها  وابسته  ریو متغ  یسازمان  یهامدل

ها در  مقوله  ، درنهایتمقوله استخراج شد.    25کد اولیه و    90در فرایند کدگذاری،  د که  شمشخص  

   گانه مدل پارادایمی جای گرفتند.ششمقوله اصلی در دل ابعاد    19قالب 

که    استسیستم کنترل  و    پذیر انعطاف  فرهنگ،  و نگهداری  ارگزینیکمدیریت دانش،  ،  موجبات علی 

قهرمانی   ورزش  اثربخشی  می  عنوان  بهبر  تأثیر  اصلی  بر پدیده  دانش  مدیریت  تأثیر  میزان  گذارد. 

( به 2017)  خداجوو    علیپور، بخشخداپرست  کهطوری ؛ بهاست  شدهها بررسی  اثربخشی در پژوهش

ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران ادارات ورزش و جوانان استان بررسی  

های ورزشی، اثربخشی سازمانی نیز  با افزایش مدیریت دانش در سازمان،  گیالن پرداختند و دریافتند

  با  آن  ای فراینده  و   دانش   مدیریت  بین ،  ( دریافتند2014)رئیسی، هاشمپور و ضیایی  یابد.  افزایش می 

سازمانی  و    یین -نگای.  دارد  وجود  معنادار  و   مثبت  رابطۀ  کشور  ورزشی  هایسازمان  در   اثربخشی 

سو .  رددا  مثبت  و  معنادار  تأثیرسازمانی،    اثربخشی  بر   دانش   مدیریت  کردند، عنوان    (2018همکاران )

،  یان کردند ب«  دانشهای المپیک و مدیریت  بازی»خود با عنوان    پژوهش ( در  2011)  1و کریستین

  سطح  بهبود  در  و  شد  گرفته  کاربه  و   سازیموفقیت پیاده  با  2008  چین  المپیک  در  دانش   دیریتم

و   استقرار  رسدمی  نظر  بهکه  کردند  عنوان    هاآن .  داشت  بسزایی  تأثیر  سازمانی   اثربخشی  و  دانایی

  و  هاآن اهمیت ها،فعالیت تنوع و  وسعت به توجه با ورزشی هایسازمان در دانش مدیریت کارگیریبه

در پژوهش خود  نیز  (  2018)  2سناکس  سنتوبلی و  است.  امری ضروری  نیز  غیره  و  پیچیدگی سازمان

و    ، محمدلوپارسا اند.  سازمانی تأکید کردهوری  اثربخشی و بهرهبر تأثیر مدیریت دانش در فرایندهای  

بنابراین نتایج    ؛ دار دارداکنترل استراتژیک بر اثربخشی سازمانی تأثیر معن  ، ( دریافتند2018)  شیروانیان

سنتوبلی و همکاران  (،  2018)  های پارسا و همکارانپژوهش حاضر در این قسمت با نتایج پژوهش

(2018  ،)( درخشانی  و  همکاران2017محمودی  و  خداپرست  رحمان2017)   (،  پیلوار (،  و   سرشت 

و  (،  2016) )رئیسی  )(،  2014همکاران  کریستین  و  و  2011سو  (  2010)  میلس  و  اسمیت( 

های  لفهؤوجود مد.  شمشاهده ن  ،و پژوهشی که نتایجش مغایر با نتایج این بخش باشد   ستراستاهم

هایی  فهؤلم  چنین  ورزش قهرمانی اثربخشاز  ست که  ی امعن  ه اینب ی  موجبات علّعنوان  بهشده  یافت

ورتی کار کند که  صورزش قهرمانی اثربخش باید به  ، باید گفتمدیریت دانش    بارۀدرباید زایش شود.  

 
1. Sue & Kristine 

2. Sentubli & senux 
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ش برای هولت صورت گیرد و همچنین جذب دانش و ارتقای دان سگردش اطالعات و دانش در آن به

ترین  که مهمباشد. باید در نظر داشت  کی از ارکان مهم سازمان اثربخش  ی  بهتربهبود عملکرد هرچه

پس باید جذب نیروی کار متخصص و ورزشکاران   ؛ستا  های ورزشی سرمایه انسانیسرمایه در سازمان

مات  ودر ورزش قهرمانی اثربخش یکی از ملزها  ها، حمایت و ارزیابی دقیق عملکرد آنآن   نخبه، پرورش

این   که  مموضوع  باشد  با  میلفهؤمهم  میسر  کنترل  و  نگهداری  کارگزینی،  در  أ مت  .شودهای  سفانه 

های  گام  عامل مطلوب هرکدام از این پنج  سیستم ورزش قهرمانی کشور ما برای رسیدن به وضعیت  

انعطافپذیری     فرهنگبارۀ  در  و وضعیت کنونی آن چندان مطلوب نیست.  بسیاری باید برداشته شود

س تا انتهای أثیرگذاری رأ های ورزشی درگیر و تباید گفت که در ورزش قهرمانی با توجه به تعدد رشته

تمرکز و   کمترینبا    سازمانی منعطف باشد وباید ساختار    ،هرم ساختار در حصول به نتایج مطلوب

با  .های مدیریتی باشد کاهش الیه های  و بحرانهای  ا خطردر برخورد بید  همچنین ورزش قهرمانی 

 تعادل خود را از دست ندهد. بینی درست و پاسخ مناسب  با پیشپیش روی خود 

  -3  و  نهادهای ورزشی  -2،  شرایط محیطی  -1  این موارد است:  ای شاملمشخص شد که شرایط زمینه

.  هستندتأثیرگذار    (ورزش قهرمانی  )اثربخشی  اصلی  ۀراهبردهای منتج از پدید بر  این شرایط  که    انهرس

های گوناگون ای بر راهبردهای اثربخشی ورزش قهرمانی، در پژوهشمیزان تأثیر هریک از شرایط زمینه

فرهنگ بر  تأثیر (،  2016،  فرزامو    پور، شارع)فیروزجائیان  فرهنگ بر ارتباطات  تأثیر  بررسی شده است:

  ( 2014،  زارعو    ، شهریاریمعلق)  ریزیفرهنگ بر برنامهتأثیر  ،  (2018راد و سعادتی،  )مصدق   رهبری

بنابراین نتایج پژوهش   ؛(2017،  غفارنسبو    نوری، خواجه)کشاورزی  رسانه بر مشارکت اجتماعی تأثیر    و

(، 2018)  راد و سعادتی(، مصدق 2016)  فیروزجائیان و همکارانهای  در این قسمت با نتایج پژوهش

و نتایج مخالف  ست  استار( هم2010موری )  و  (2017)  (، کشاورزی و همکاران2014)  معلق و همکاران

شرایط برای   ،باشد ست که اگر مناسب  ا  برای راهبردهایی  ای یک بسترشرایط زمینهد.  شمشاهده ن

نهادهای    :شوندنهادهای ورزشی به دو بخش تقسیم می  شود.تر فراهم میحصول نتیجه به نحو مطلوب 

تواند  که داشتن کرسی در این نهادها و داشتن رویکرد مناسب در قبال ورزش کشور ما می المللی بین

و نهادهای ملی که وجود   وردآزایی در بسترسازی مناسب برای اجرای راهبردها به وجود  سکمک ب

سانه  جایگاه ر  تواند کمک زیادی در پیشبرد راهبردها داشته باشند. ها میس آنأدر ر  مدیران کاردان

های  هایی مثل صداوسیما، شبکهرسانه   است؛در بسترسازی مناسب برای اجرای راهبردها بسیار مهم  

-توانند با سیاست درست کمک بسیار زیادی در اعتمادسازی، محبوبیتمی  غیره  اجتماعی، جراید و

   .غیره کنند سازی، ایجاد غرور و
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ریزی استفاده از برنامه  -1  اند از:عبارت  ورزش قهرمانیشده برای افزایش اثربخشی  راهبردهای شناسایی

و تحول  -3  ؛راهبردهای ورزشی  -2  ؛عملیاتی  راهبردی  رهبری  از  ارتباطات  -4  ؛گرااستفاده   . بهبود 

  ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی( دریافتند که برنامه2017) زردشتیانو  ، یوسفی، عیدیاحمدی

و    ، تندنویس آزادفدادار دارد.  اتأثیر معن  های منتخب ورزشیدر وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون

دار اگزار با اثربخشی تیمی ارتباط مثبت و معنسبک رهبری خدمت   پی بردند که(  2013)  کاظمنژاد

فرهنگ سازمانی بر گرا و  که رهبری تحول  بیان کردند (  2014)  زاده هریس و تجاریشیخعلی  دارد.

  قاسمیو    گنجوی، احسانی، اشرفنظرید.  هستن  های ورزشی تأثیرگذاراثربخشی سازمانی در سازمان

  فردیبین  ارتباطات  بر   ارتباطی  هایمهارت اثر  ساختاری  معادالت  مدل»ای با عنوان  ( در مقاله2014)

  هایمهارت بین معناداری ارتباط  دریافتند که «ایران ورزشی مدیران سازمانی بر اثربخشی آن نقش و

؛  سازمانی مدیران ورزشی وجود دارد  اثربخشی  و   زیردستان  و  باالدستان  با   فردیبین  ارتباطات  ارتباطی،

 ( 2014نظری و همکاران )(،  2017)  احمدی و همکارانهای  بنابراین نتایج این بخش با نتایج پژوهش

  ،و پژوهشی که نتایجش مغایر با نتایج این بخش باشد   ی داردهمخوان  (2013آزادفدا و همکاران )  و

های بسیار زیاد  های راهبردی زیادی با صرف هزینهدر ورزش کشور ما همیشه برنامهد.  شمشاهده ن

که    شونددرصد بسیار کمی از این راهبردها در بعد عملیاتی و اجرایی پیاده میاما    ،شودطراحی می

ایراد   د؟شونشدن راهبردها به چه چیزی مربوط میشناسی شود که این اجرایی این معضل باید آسیب

پس در مرحله اول   موارد دیگر؟   ها یا نبود تخصص در اجرا یااز طراحی راهبردهاست یا تغییر مدیریت

اجرایی پژوهش علل و عوامل  از طریق یک  راهبردهای ورزشی در کشور مطالعه  باید  و    شودنشدن 

باید برای داشتن ورزش  مدیران    . برنامه راهبردی و عملیاتی پرداخت  ارائۀ  پس از رفع موانع بهسپس  

امر  ادن حرکت کنند و این  دبودن به حالت رهبری و انگیزهاز حالت مدیریت و رئیسقهرمانی اثربخش  

به با  تحولارگیری  ک مهم  رهبری  بهاصول  تحریک فکری  د  گرا  تشویق،  و  )حمایت  آمد  ست خواهد 

انگیزه و  پیروان،  تعارض  م(.  غیرهدادن، حل  و  مثبت  ارتباطات  مثر میؤوجود  از  یکی  ثرترین ؤتواند 

ارتباطات ؛ ازجمله  مختلف داردهای  شکلاین ارتباط  باشد.  برای دستیابی به سازمان اثربخش  راهبردها  

درون سازمانفردی  ارتباط  داخلی سیستمی،  سازمان  و   های  با  بینارتباط  مهم  ، المللیهای  ترین  اما 

ارتباط ایجاد  از  مناسب  ،منظور  پیام  پارازیت  که  است  انتقال  زمینه  این  در  برد،  باید  بین  از  را  ها 

مواردی از    ، سهولت در انتقال پیام صورت گیرد و های ارتباط فردی و سازمانی را بهبود بخشیدمهارت

 این دست.  
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(  2015)  اشراقی و    ، رضایی . قاسمیاستانواع هوش و حاکمیت    تأثیرگذار بر راهبردها  گرشرایط مداخله

بنابراین نتایج این    ؛های ورزشی تأثیرگذار استمعنوی بر مشارکت داوطلبان انجمنهوش  ه  دریافتند ک

داشتن  د.  شو پژوهش مغایر مشاهده نی دارد  ( همخوان2015)  بخش با نتایج پژوهش قاسمی و همکاران

بین مدیران، کارکنان، ورزشکاران، مربیان   غیره در  و  انواع هوش مثل هوش عاطفی، معنوی، استراتژیک

بهتر تواند کمک بسزایی در اجرای هرچه میعوامل درگیر و همچنین حمایت حاکمیت    رکل تمامیو د

گذاری در  جای سرمایهگر حاکمیت به، ابرای مثال  ؛ راهبردهای اثربخشی ورزش قهرمانی داشته باشد

 ،ها بپردازدبیماریتر در جهت پیشگیری از  بسیار ارزان  عاملی عنوان  بهبه ورزش  های درمانی  بخش بیمه

دنبال  در کشور و به باعث بهبود وضعیت سرانه ورزش  های اجرایی مناسب  همراه سیاستبههمین عامل  

 . شودکشف استعدادهای نخبه برای حضور در عرصه قهرمانی می ،آن

  -2فردی(،  )پیامدهای ورزشی، توسعه    پیامدهای فردی  -1  این موارد است:  پیامدها شامل  درنهایت،و  

وری(،  کارایی و بهرهسرمایه اجتماعی،  )رضایت شغلی، انسجام، پویایی منابع انسانی،    پیامدهای سازمانی 

راهبردهای اثربخشی ورزش قهرمانی  زمانی که    . (اهداف ورزشی  و)توسعه    پیامدهای فراسازمانی   -3

هم   ،ایج هم در سطح فردینت  ،گر انجام گرفتکمک عوامل مداخلهبهسازی مناسب و  همراه زمینه به

کارکنان، ،  در سطح فردی  وضوح به چشم خواهد آمد. سازمانی و هم در سطح فراسازمانی و جامعه به

و حمایت مادی و  ها  بهادادن به آن  ،سازیبا توجه به درگیرشدن در تصمیم  غیرهورزشکاران، مربیان و  

در همچنین    . ها رو به فزونی خواهد رفتانگیزه آنکنند و  م را کسب میرضایت الزها  معنوی از آن

  غیره  های رنگارنگ و معرفی افراد جدید وزمینه ورزشی شاهد ثبت رکوردهای جدید و کسب مدال

همه کارها به بهترین  ای خواهد بود که  ونهگپیامدهای سازمانی یک سیستم اثربخش به  خواهیم بود.

ای که در آن ورزش قهرمانی اثربخش باشد  جامعه  پیامدهای فراسازمانی .  انجام خواهد شدممکن  شکل  

جوانان و نوجوانان شود،  حس غرور در آن جامعه بیشتر میاین است که  نتایج مطلوب کسب کند  و  

،  شودل مییبدتپردازند، تماشای مسابقات به سرگرمی سالمی برای جامعه  می   کردنبیشتری به ورزش 

مشارکت بخش خصوصی در ورزش بهبود    گیرد وخش ورزشی صورت میگردش مالی مناسب در ب

 .  کندپیدا می 

  شودمیهایی که در این زمینه انجام شده است، پیشنهاد  با توجه به مطالبی که عنوان شد و پژوهش

شوند، با اتخاذ  اصلی و اولیه محسوب می  نفعانذیمدیران و متولیان ورزش قهرمانی که درواقع همان  

داشته  )راهبردهای منتج از این پژوهش(، سعی در اثربخشی بیشتر ورزش قهرمانی در کشور  تدابیری

بنابراین استفاده  شود؛  خود را مسئول ندانند، محقق نمی   نفعانذی. این امر تا زمانی که تمامی  باشند
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ارائه  راهبردهای  میاز  پژوهش  این  در  مشکشده  از  بسیاری  راهگشای  پیش  تواند  ورزش الت  روی 

   قهرمانی باشد.

می  پژوهشاین  های  داپیشنه تقسیم  دو  بهتوان  را  سازمانی    : کرد  بخش  ورزشی  بخش  بخش  و 

ورزشکاران  شود  قهرمانی کشور پیشنهاد می  . برای بهبود وضعیت ورزش(مربیان، داوران  ،ورزشکاران)

تواند  که این خود به دو صورت میبپردازند    کردنرزش وبه  های تمرین در جهان  ترین روشبا مدرن

المللی  های بینفرستادن مربیان به کالس   - 2  و   ورزشی جهانجذب مربیان با دانش روز    -1  :انجام گیرد

ها  ظرفیت   ای با توجه بهتواند در هر رشته هرکدام از این دو روش می  .ایهای جهانی و قارهفدراسیون

که    خواهد بودجذب مربیان جهانی مفید  درصورتی  البته باید گفت    شود؛ موجود استفاده    امکاناتو  

بپردازند.  علم  افزایش  و  تجربه  به کسب  آنان  کنار  داخلی در  از مشکالت    مربیان  مدیکی  نظر  مهم 

حتی در صورت   ،الیم  ر زمینهد  ویژهبه  حمایت ناکافی  دلیلها بهورزشکاران این بود که در برخی رشته

بینمدال کم  ،المللیآوری  میورزشکاران  دلسرد  بنابراینشوند کم  می  ؛  این پیشنهاد  برای  شود 

 کردن به ورزشظرفیت خود  رفع شود تا با تمام    ها آنتمهیداتی اندیشیده شود و نیاز مالی  ورزشکاران  

اینکه  شود با توجه به  یابی پیشنهاد میبحث استعداددر  بپردازند.   گستردگی جغرافیایی کشور ما و 

  ،و افراد نیستمناطق    همۀ  و جامع برای  گیرددر فدراسیون صورت می  استعدادیابی در کشور ما معموالً

صورت مداوم بههمه نقاط کشور صورت شود تا بدین واگذارهای ورزشی استانی مهم به هیئت امر این

یک نقص بزرگ در ورزش قهرمانی کشور ما چه در   های ورزشی باشند.زیرنظر استعدادیابان هیئت

ر  ویژه دبهها  تغییر مداوم مربیان و مدیران در برخی از رشته  ،بخش ورزشی و چه در بخش سازمانی 

این    ،نهایت. درتا اینکه فنی باشد  استکاری  که البته بیشتر این تغییرات سیاسی  ستهابخش باشگاه

ها را حاصل  که موفقیتصورت بدین  ؛ شودمیبار مسئولیت    زیرگریز از  و  نبودن  پاسخگوموضوع باعث  

نامناسب مدیران و  ناشی از عملکرد    ،اند که توفیقی کسب نکرده  را  دانند و جاهایی عملکرد خود می

انتخاب مدیران و مربیان  شود  در این زمینه توصیه می  . دانندمربیان پیشین می کاری  از سیاسیدر 

برای  مشخصی    زمانانتخاب شوند و  دقیق و روشن    ، و براساس معیارهای عینیپرهیز شود و با علم  

 د. نپاسخگو باش ،اندتا در قبال مسئولیتی که داشته ها داده شودهای خود به آناجرای برنامه

مصاحبه که برای  طوری به؛  تخصص بود  نبود  ، آمدترین کمبودی که به چشم  مهم  ، در بخش سازمانی

انجام شد  نبود تخصص کافی    دلیلبه بهچندین مصاحبه  تواناییکه  به    نداشتنعلت  پاسخگویی  در 

نیمه  ها، ال ؤس یا  نداشتمصاحبه  کدگذاری  ارزش  یا  ماند  میتمام  راهکار  دو  با  مشکل  این  تواند  . 

در قالب    آموزش مداوم کارکنان  -2و  کارگزینی درست و براساس تخصص    -1  :تاحدودی از بین رود

بندی و تخصیص اعتبار شود در بخش بودجهپیشنهاد می  . غیرهها و  کارگاه  ، خدمتهای ضمنکالس
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بین  توزیعی    ،عدالت پذیردرشته  همۀنسبی  اختالف بودجه ورزش فوتبال و    ،برای مثال  ؛ها صورت 

آوری، محبوبیت، مدالانند  بنابر معیارهای عینی م د  و مدیران بای   نیستپذیرفتنی  کشتی با هیچ معیاری  

اعتبار کنند.غیره،    گیری وهمه تصمیمپیشنهاد می  تخصیص  و  قهرمانیشود مدیران    گیران ورزش 

فدراسیونبه روح    هاخصوص در  به  توجه  از  به   ،انگیزشی ورزشبا  استفاده  های مدیریتی روشجای 

مرئوسی و  رئیس  و  انگیزاننده  شیوهاز    ، خشک  مدیریتی  تشویقی  های  کنند. و  بحث    استفاده  در 

کلی برای ورزش کشور پرهیز شود و   ایبرنامه   ارائۀ  شود ازانداز توصیه میریزی و تعیین چشم برنامه

خود را داشته باشد.  یافتنی  دستها و امکانات، برنامه راهبردی و عملیاتی ظرفیتهر رشته متناسب با  

ای متخصص و  استفاده از یک مدیر رسانه  ، با توجه به اهمیت روزافزون جایگاه رسانه در دنیای امروز

یک خطای  امروزه    ،زیرا برای مثال  ؛شوددر هر رشته و باشگاه قهرمانی پیشنهاد میآگاه به مسائل  

   شدن عمر ورزشی یک ورزشکار نخبه منجر شود.به تمام  تواند حتیهای اجتماعی می شبکه  کوچک در

ست که به ا  هاییمقاومت برخی از گروه  ،ها در هر سازمانی یکی از موانع بزرگ در جهت اجرای برنامه

در این پژوهش    ، برای رفع این مشکل.  بیننددالیل مختلف اجرای برنامه را با منافع خود در تضاد می

تاحدودی از  این مقاومت  طراحی شود تا    ی مدلثیرگذار بر ورزش قهرمانی  أهای تسعی شد با نظر گروه 

 بهها را  این گروهصورت مداوم  در اجرای برنامه نیز باید به  شودپیشنهاد میاما    ،راه برداشته شود  رس

که برای صورتبدین  ؛ اهداف مدل باشندبرنده در جهت تحقق  کننده و پیشتا کمککرد  کار درگیر  

 .اده شوداستفها در حیطه کاری خود های زمانی مختلف از آن تحقق اهداف مدل در بازه  ارزیابی

رسد  به نظر می  در اولویت نیست.های کالن کشور جایگاه خاص ندارد و  در کشور ما ورزش در برنامه

از دستنبود  علت این موضوع   در کشور ما بخش    ، برای مثال  است؛ورزش    وردهای جانبی ااطمینان 

آید و با توجه به روند پیرشدن جمعیت کشور میهای مهم به حساب بهداشت و درمان یکی از اولویت

شود و منابع مالی بسیار زیادی صرف این  روز از اهمیت بیشتری نیز برخوردار میاین موضوع روزبه 

است که بهبود فعالیت ورزشی در سطح جامعه    شدهشود. از طرفی این موضوع نیز اثبات  موضوع می

شود که این موضوع باعث  ها میشدن بسیاری از بیماریتا حد زیادی باعث بهبود عملکرد بدن و کم

میجوییصرفه حاکمیت  و  دولت  برای  بسیاری  ازجمله  شودهای  زمینه؛  ساخت  در  بیمه،  های 

به نیرویبیمارستان،  و  پرستاران  و  پزشکان  و کارگیری  دارو  واردات  البته    کار،  وجود  غیره؛  با 

به    ،رسیدن چنین موضوعی در سطح دنیا و استفاده از چنین سیستمی در کشورهای پیشرفتهاثباتبه

ن گیران کشور ما این موضوع پذیرفتهرسد بین تصمیمنظر می پژوهشگر  یست.شده  از    ، به نظر  یکی 

بسی نبود  دالیل  عمده،  از  ار  بهاطمینان  مثبت    دستیابی  نتایج  پیشنهاد میاستاین  اما  تمام  ،  شود 

  آموختگاندانشچه در سطح باال و چه یک ورزشکار عادی یا    هستند،نوعی با ورزش درگیر  افرادی که به
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نبی  شدن ابعاد جانظور روشن مازی بهسصورت انفرادی سعی در فرهنگهرکدام به  ،بدنیرشته تربیت 

شده  توجهی  گیران کالن کشور بی ورزش داشته باشند که هم از نظر توده جامعه و هم از نظر تصمیم

سخنرانی و تشریح موضوع در   ها، پژوهش  تواند از طریق چهره به چهره تا انجاماین حرکت می  .است

روزی ورزش در کشور    امید استبدنی صورت گیرد.  های درس توسط اساتید و معلمان تربیتالسک

 ما جایگاه واقعی خود را پیدا کند. 

 

 تشکر و قدردانی 
که در تمامی مراحل انجام  )مقاله مستخرج از رساله می باشد(  سپاس از اساتید راهنما و مشاور رساله  

 . و همچنین کمال قدردانی از مصاحبه شوندگانی که با کمال دقت کار پشتیبانی خود را دریغ ننمودند

 آورم.به عمل مییاری رساندند سندگان پژوهش نوی به
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