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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمانهای ورزشی بود.
روششناسی :روش تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ نوع ،توصیفی زمینهیابی بود .جامعه آماری پژوهش را دو گروه،
اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی کشور و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان و مدیران فدراسیونهای ورزشی تشکیل
دادند که در مجموع حجم نمونه بر اساس جدول کرجسای و مورگان  241نفر تعیین و به صورت تصادفی گزینش گردیدند.
جهت جمعآوری معیارهای مورد نظر ،ابتدا به مطالعه کتابخانهای ،مرور پیشینه مرتبط و مصاحبه باز با  7نفر از اساتید صاحبنظر
در این حوزه اقدام گردید .در گام بعد با استفاده از تکنیک دلفی و بر اساس نظرات  5استاد صاحب اثر و برجسته مدیریت ورزشی،
در طی چهار مرحله عالوه بر تایید روایی صوری و محتوا ،پرسشنامه تحقیق در قالب  57شاخص طراحی و سازماندهی شد.
یافتهها :در مرحله نهایی و بررسی روایی سازه پرسشنامه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،الگوی مورد نظر در قالب 2
مولفه (ذاتی و اکتسابی) 6 ،زیر مولفه و  45شاخص (ذاتی ادراکی ( 9شاخص) ،ذاتی انسانی ( 6شاخص) ،ذاتی فنی ( 7شاخص)،
اکتسابی ادراکی ( 10شاخص) ،اکتسابی انسانی ( 6شاخص) و اکتسابی فنی ( 7شاخص)) مورد تایید واقع شد.
نتیجهگیری :توجه به معیارهای ارائه شده هنگام گزینش مدیران عالی ورزشی میتواند شانس موفقیت سازمان را باالتر ببرد.
واژههای کلیدی :سازمانهای ورزشی ،مدیران عالی ،معیارهای گزینش.
* نویسنده مسئول :تلفن09131055917 :

E - mail: m.salimi@spr.ui.ac.ir
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مقدمه
اهمیت ورزش در دنیای کنونی بر هیچ کس پوشیده نیست و رابطه آن با مقوالتی همچون ،توسعه پایدار ،توسعه اقتصادی ،توسعه
اجتماعی ،صلح ،مشارکت و محیط زیست ،اثرات ژرفی را بر وضعیت جوامع معاصر بر جای نهاده است (قائدی و همکاران.)1395 ،
صنعت جهانی ورزش ،اخیرا سریعتر از همه تولیدات ناخالص در حال رشد است (فاکنر و گیب .)2017 1،ورزش یک نمایش
عمومی از نظم و ترتیب فیزیکی و ذهنی مربوط به ارزشهای اجتماعی مرتبط است که عنصر رقابت را نیز شامل میشود

(تورسن2،

 .)2013امروزه ورزش و ابعاد گوناگون آن ،به عنوان یک مبحث مهم در محافل مختلف مورد توجه است و به عنوان پدیدهای
منحصر به فرد در جهت ایجاد جامعهای پویا و شاداب و رفع بسیاری از بحرانهای اجتماعی ،فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی،
کاربردهای فراوان خود را نمایان ساخته است (سلیمی و همکاران .)1392 ،ورزش وسیلهای برای کسب اعتبار اجتماعی در سطح
محلی ،ملی یا جامعه جهانی است و کسب اعتبار از طریق ورزش به خصوص در بین گروههای قومی و نژادی داخل یک کشور
مرسوم است  .همچنین در سطح جهانی کسب اعتبار از طریق ورزش به ویژه برای کشورهای کوچک یا کشورهای تازه استقالل
یافته از اهمیت باالیی برخوردار است که سبب معرفی شدن این کشورها به جهانیان میشود (قائدی و همکاران .)1395 ،همچنین
ورزش و فعالیت بدنی ،به عنوان یکی از اصلیترین پایههای سالمت جسمی همه افراد جامعه شناخته میشود .این پدیده به عالوه
تغذیه سالم ،کیفیت زندگی فرد و خانواده را باال میبرد .مشارکت ورزشی عالوه بر سالم سازی جسم ،موجب تقویت روحیه و
کاهش تعارضات گروهی و ارتقاء سطح کیفی زندگی و شکوفایی استعدادها خواهد شد .مشارکت در فعالیتهای ورزشی ،به میزان
قابل توجهی خطر بیماریهای قلبی و عروقی ،پوکی استخوان ،افسردگی ،اضطراب ،تنهایی و بی حوصلگی ،اختالالت فکری ،چاقی
و دیابت نوع ( 2واکر و همکاران2003 3،؛ رای )2015 4،را کاهش داده و متعاقبا موجب بهبود وضعیت سالمتی روحی و جسمی
افراد و جامعه میشود.
دولتها نیز برای پیشبرد اهداف خود در زمینه ورزش ،سازمانهای مختلفی را به وجود میآورند که برای هر یک وظایف ،عملکرد
و اهداف خاصی تعیین شده است .آنها در روند برنامهریزی ،نظارت و پیشرفت تجارب ورزش و اوقات فراغت ،به توسعه تفریح و
بازیهای فعال به عنوان بازدارندههای بیماری و امراض مرتبط مینگرند و برای آن سرمایهگذاری میکنند (گایل .)2012 5،جوامع
امروزی را دنیای سازمانی مینامند ،زیرا در این دنیا و جوامع ،انسانها هر جایی که زندگی میکنند و هر کاری که انجام می
دهند ،با سازمانهای گوناگون در ارتباطاند و سازمانها بخشی از زندگی روزمره همه مردم را تشکیل میدهند (نیلسون.)2017 6،
برخی از صاحب نظران استدالل میکنند که انسان از لحظه تولد تا هنگام مرگ ،جریان زندگی خود را در سازمانها میگذراند
(علیدوست قهفرخی و شایگان .)1394 ،در حال حاضر در ایران نیز ،نهادهای مختلفی دستاندرکار ورزش هستند که هریک از
این نهادها به منظور انجام صحیح کارها و انجام کارهای صحیح به اهداف مشخص و برنامههای مدون نیاز دارند .فدراسیونهای
ورزشی ،هیئتها ،باشگاهها ،کمیته ملی المپیک و ادارات ورزش و جوانان هریک به نوعی با ورزش در ارتباط هستند (مظفری و
همکاران .)1391 ،وزارت ورزش و جوانان و به تبع آن ادارات کل ورزش و جوانان استانها ،به عنوان گونهای از انواع سازمانهای
دولتی ،عالیترین مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به ورزش و جوانان در ایران میباشند (علوی .)1395 ،حال چنانچه انتخاب
مدیران در سازمانهای ورزشی بر اساس شایستگیهای الزم باشد ،رسیدن به اهداف کیفی و کمی نظام ورزش کشور نیز ،دور از
دسترس نخواهد شد .البته شایستگی دامنه وسیعی از مشخصات و ویژگیها شامل :دانش ،مهارتها ،صفات ،نگرشها ،انگیزهها و
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رفتارهاست که میتواند فرد را قادر سازد تا وظیفه خود را به صورت اثر بخش انجام دهد (هوا و هوا .)2009 1،مدیریت هر سازمان،
به عنوان اصلیترین عنصر در بین سایر عناصر و اجزای یک سازمان ،میتواند در کاربرد بهینه منابع راه گشا باشد (سیدی نجات
و همکاران .)1395 ،مدیران ورزشی نیز ،از منابع مهم انسانی هستند که نقش برجستهای در موفقیت سازمانهای ورزشی بر عهده
دارند ،به طوری که کوچکترین تصمیم گیری آنها میتواند بر عملکرد کل سازمان و جامعه ورزش تاثیر بگذارد .مطابق با تحقیقات
انجام گرفته ،موفقیت سازمان های بزرگ مرهون صالحیت و شایستگی مدیران است و هرچه سازمان از نظر مدیریت نیرومندتر
باشد ،به همان اندازه ،توفیق بیشتری در نیل به اهداف خواهد داشت (سیدی نجات2و همکاران .)2014 ،مدیران همواره نقش
مهمی را در سازمانها ایفا کردهاند ،به نحوی که تاثیر مدیران برجسته در درآمد ،سود و موفقیت سازمان؛ به خوبی در مدیریت
بسیاری از سازمانها روشن و آشکار است .واکنش سریع به تهدیدات و فرصتهای موجود برای مدیر ،به عنوان یک مهارت ضروری
جهت حل و فصل مسائل سازمان به حساب میآید؛ سازمان نیازمند مدیرانی است که شایستگیشان در این زمینه مشهود است
(رنجبر و کمالی .)2015 3،با در نظر گرفتن چهار وظیفه اصلی و عمومی (برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل) برای تمام
مدیران در سازمانهای مختلف ،مهمترین سؤالی که مطرح میشود ،این است که مدیران چگونه میتوانند این وظایف مدیریتی
را به طور کامل و اثربخش انجام دهند ،یا به عبارت دیگر ،عوامل تعیین کننده موفقیت و اثربخشی مدیریت کداماند؟ یکی از
پاسخهای بسیار مهم برای این سؤال اساسی ،برخورداری مدیران از مهارتهای مدیریت است (افشاری4و همکاران .)2012 ،در
همین رابطه روغنی و همکاران ( )1388نشان دادند ،مدیرانی که دارای مهارتهای سه گانه مدیریتی (فنی ،انسانی و ادراکی) می
باشند ،از نظر کارکنان این ادارات اثربخشی بیشتری در سازمانها و ادارات دولتی دارند.
امروزه ،شایسته ساالری و استفاده از نیروهای کارآمد ،یکی از اصول اساسی و از عوامل موفقیت سازمانها در حرکت به سمت
پویایی و تحول است و یکی از معضالت جدی کشورهای در حال توسعه ،نحوه گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش
است (الوانی و همکاران .)1395 ،فرآیند انتخاب مناسب منابع انسانی ،اولین قدم برای هدایت یک سازمان به سمت موفقیت است.
با این حال ،تصمیم نهایی معموال تحت تأثیر درجه زیادی از قضاوتهای شخصی قرار میگیرد؛ حتی اگر مدیران با تجربهتر
بخواهند کمتر تحت تأثیر آن قرار بگیرند (کاسیماواردانی و آگنتیارا .)2015 5،بررسیها نشان میدهد ،بخش اعظمی از ناکارآمدی
سازمانها و عدم تحقق اهداف سازمانی در گرو انتخاب ناشایست مدیران و عدم وجود ذهنی دانش محور است؛ لذا الگویی که
بتواند افراد توانا در امر مدیریت را شناسایی و انتخاب کند ،سازمان را برای نیل به اهدافش یاری میرساند (سیدی نجات و
همکاران .)2014 ،مطالعات شایستگی یکی از با اهمیتترین زمینههای تحقیقی و مهمترین راههای تشخیص صالحیتهای شغلی
یک حرفه است و هدف اصلی آن ،تشخیص دانش و مهارتهای مورد نیاز اجرای یک شغل است (اسدی و همکاران .)1394 ،یکی
از قدمها برای آموزش افراد شایسته در احراز شغلها ،تعیین شایستگیهای مهم آن حرفه از طریق تحقیقات برای آموزش به افراد
است (روس .)2004 6،شایستگیها؛ مهارتها ،علوم و ویژگیهای شخصیتیاند که برای موفقیت در اجرای یک شغل الزماند
(آمی )2005 7،و شایستگیهای مدیریتی ،متشکل از مجموعهای از دانش ،مهارت ،توانایی و انگیزه است ،به منظور اینکه مدیر
بتواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد (پنگ .)2000 8،امروزه سخن از مدیریت منابع انسانی بر مبنای شایستگی است ،یعنی
تمام زیرسیستمهای اصلی منابع انسانی باید مبتنی بر شایستگی باشند (اسدی و همکاران.)1394 ،
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یکی از زمینههای مطالعه در مدیریت ورزشی نیز ،تعیین شایستگیهای مورد نیاز مدیران ورزشی است و این شایستگیها باید به
منظور آماده کردن افراد برای احراز پستهای مدیریتی شناسایی شوند (اسدی و همکاران .)1394 ،پنگ ( )2000در پژوهشی
شایستگیهای مورد نیاز مدیران رویدادهای ورزشی در آمریکا را گزارش کرد که نتایج این پژوهش نشان داد ،حفظ ارتباط مؤثر
با کارمندان مهمترین شایستگی مدیران ورزشی است .هورچ و شات )2003(1در مطالعه خود پیرامون بررسی شایستگیهای
مدیران باشگاههای ورزشی در آلمان ،ارتباطات و روابط عمومی ،مدیریت بازاریابی و تبلیغات را از مهمترین شایستگیها گزارش
کردند .کیس و برنچ ،)2003(2بودجه بندی و مهارتهای ارتباطی در سطوح فوقانی و مهارتهای ارتباطی و ایجاد و حفظ ایمنی
تجهیزات در سطوح تحتانی را از بارزترین ویژگیهای مدیران فوقانی و تحتانی اماکن و تجهیزات ورزشی بیان نمودند .بال3و
همکاران ( )2008نیز ،با مطالعه شایستگیهای مدیران اوقات فراغت در دانشگاهها ،مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی و شیوههای
مدیریت و برنامهریزی را جزء مهمترین شایستگیها برای آنها گزارش کردند .آنجایی که محیط جامعه و سازمانها به شدت در
حال تغییر هستند ،امروزه پژوهشگران ویژگیهای مورد نیاز برای انجام صحیح شغلهای مختلف در موقعیتهای گوناگون را مورد
پایش قرار میدهند؛ بر این اساس محققان حیطه مدیریت ورزشی نیز ،به دنبال ارزیابیهای خود از شایستگیهای مورد نیاز
اجرای یک شغل در صنعت ورزش میباشند.
اما علی رغم مشکالت عدیدهای که امروزه ورزش کشور ما در سطح کالن مدیریتی احساس میکند ،مطالعه چندان قابل توجهی
پیرامون نحوه گزینش مدیران و معیارهای انتخاب به انجام نرسیده است .در زمان فعلی غالب گزینشها در سطح مدیریت کالن
ورزش سلللیقهای بوده و مدیران مختلفی از طیفهای گوناگون بدون دارا بودن ویژگیهای نه چندان متمایز خاصللی بر صللندلی
مدیریت سازمانها و با شگاههای مختلف تکیه میزنند و پس از چندی جای خود را به فرد بعدی میدهند؛ لذا به نظر میر سد،
تدوین و ارائه الگوی معیارهای دقیق گزینش مدیران عالی برای سازمانهای ورز شی ،بتواند در انتخاب افراد شای سته تر کمک
شایانی نماید و د ستیابی به اهداف کالن ورزش ک شور را ت سهیل بخ شد؛ لذا با توجه به گ ستردگی و نقش مهم سازمانهای
ورزشللی و به تبع آن اهمیت شللایسللتگی و انتخاب صللحیح مدیران در این سللازمان؛ هدف از انجام این پژوهش ،ارائه معیارهای
گزینش مدیران عالی سازمانهای ورزشی است.
روششناسی
هدف از پژوهش حاضر ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمانهای ورزشی است؛ لذا میتوان بیان داشت که این تحقیق به
لحاظ هدف کاربردی ،به لحاظ نوع توصیفی زمینه یابی و به لحاظ گردآوری اطالعات پیمایشی است .جهت جمع آوری معیارهای
مورد نظر ،ابتدا به مطالعه کتابخانه ای ،مرور پیشینه مرتبط با تحقیق (منابعی مانند غفاریان و ابولعالی ()1386؛ فرهی ()1389؛
شاه علیزاده کلخوران و همکاران ()1387؛ بلدی و همکاران ( )1389و مصاحبه باز با  7تن از اساتید صاحب نظر در این حوزه
اقدام گردید که بر این اساس ،تعداد  77معیار شناسایی و طبقه بندی شدند.
در گام بعد با ا ستفاده از تکنیک دلفی و بر ا ساس نظرات  5ا ستاد صاحب اثر و برج سته مدیریت ورز شی ،در طی چهار مرحله
عالوه بر تایید روایی صوری و محتوا ،پر س شنامه تحقیق در قالب  2مولفه (ذاتی و اکت سابی) 6 ،زیر مولفه و  57شاخص (ذاتی
ادراکی ( 12شاخص) ،ذاتی ان سانی ( 8شاخص) ،ذاتی فنی ( 8شاخص) ،اکت سابی ادراکی ( 12شاخص) ،اکت سابی ان سانی (8

1. Horch and Schutte
2. Case and Branch
3. Ball
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شللاخص) ،و اکتسللابی فنی ( 9شللاخص)) طراحی و سللازماندهی شللد؛ همچنین ضللریب آلفای کرونباخ  α=0/81بیانگر پایایی
همسانی درونی قابل قبول پرسشنامه بود.
جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه  .1اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی کشور  .2مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان و
مدیران فدراسلیونهای ورزشلی (شلامل رئیس ،نایب رئیس و دبیر) ،بود .بر اسلاس برآورد صلورت گرفته در تیرماه 1395تعداد
اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی کشور از  180تن بیشتر نبود ،لذا حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسای و مورگان 118
نفر تعیین و نمونه گیری با اسلتفاده از روش تصلادفی سلاده به انجام رسلید؛ همچنین برآورد محقق از گروه دوم جامعه آماری،
 190نفر بود که بر ا ساس جدول کرج سای و مورگان حجم نمونه تعداد  123نفر م شخص و با ا ستفاده از نمونه گیری ت صادفی
طبقه ای گزینش گردیدند.
پس از طراحی پرسشنامه و تعیین نمونه آماری و توزیع پرسشنامه؛ مرحله نهایی بررسی روایی سازه پرسشنامه با استفاده از
آزمون تحلیل عاملی اکتشافیب1ود.
یافتهها
جهت تعیین میزان همبستگی شاخصهای مورد مطالعه در پرسشنامه از آزمون کرویت بارتلت2استفاده میگردد .این شاخصها
باید در حد معینی با یکدیگر همبستگی داشته باشند و وجود همبستگی بیش از حد موجب ایجاد هم خطی چندگانه میگردد
که این امر مانع از ا ستخراج عاملهای م ستقل می شود .از سویی دیگر ،اگر همب ستگی بین شاخصها از حد معینی کمتر شود،
مشکل ماتریس اتحاد ایجاد خواهد شد (ماتریس اتحاد ،ماتریسی است که قطر اصلی آن یک و سایر خانههای ماتریس صفر می
شللود) .معنی داری آزمون کرویت بارتلت ،نشللان دهنده این مطلب خواهد بود که در ماتریس دادهها به اندازه کافی همبسللتگی
وجود دارد که بتوان تحلیل عوامل را ادامه داد؛ همچنین جهت تعیین کفایت حجم نمونه از آزمون کایسر ل مایر ل اولکین3استفاده
می شود .این آزمون بررسی مینماید که آیا سواالت پرسشنامه قابل دسته بندی به یک مجموعه کوچکتر از عوامل میباشند یا
خیر؟ .این شاخص ،مقادیر بین اعداد صفر و یک را در بر میگیرد که مقادیر بزرگتر از  0/5نشان میدهند که تعداد دادهها برای
اجرای تحلیل عاملی مناسب میباشند (وکیلی .)1397 ،جدول ( )1بیانگر خروجی آزمون کرویت بارتلت و شاخص کایسرل مایرل
اولکین است.
جدول  .1نتایج آزمون کرویت بارتلت و شاخص کایسرل مایرل اولکین
شاخص کایسرـ مایرـ اولکین
آزمون کرویت بارتلت

0/886
مقدار برآورد کای اسکوئر

15083/982

درجه آزادی

1596

سطح معناداری

0/001

نتایج حاصل از جدول ( ،)1بیانگر همبستگی مناسب بین شاخصهای مورد مطالعه در پرسشنامه است؛ همچنین میزان کایسر،
مایر و اولکین باالتر از  ،0/5نشان میدهد که تعداد حجم نمونه برای اجرای مراحل بعدی تحلیل عاملی کفایت دارد.

1. Exploratory Factor Analysis
2. Bartlet
3. Kaiser, Meyer, Olkin
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جدول ( )2بیانگر اشتراک استخراجی1حاصل از هر یک شاخصها است .هر چه مقدار اشتراک استخراجی بزرگتر باشد ،عاملهای
استخراج شده ،شاخصها را بهتر نشان می دهند و اگر هر یک از مقادیر استخراجی بسیار کوچک باشند ،ممکن است استخراج
عامل دیگری الزامی شود.
جدول  .2اشتراک استخراجی مرتبط با هر یک شاخصهای مورد مطالعه
شاخص

اشتراک

شاخص

اشتراک

شاخص

اشتراک

A1

0/256

A20

0/854

A39

0/806

A2

0/890

A21

0/834

A40

0/899

A3

0/833

A22

0/875

A41

0/931

A4

0/836

A23

0/455

A42

0/860

A5

0/490

A24

0/843

A43

0/144

A6

0/927

A25

0/849

A44

0/832

A7

0/947

A26

0/777

A45

0/790

A8

0/411

A27

0/675

A46

0/170

A9

0/939

A28

0/790

A47

0/951

A10

0/754

A29

0/141

A48

0/968

A11

0/859

A30

0/726

A49

0/788

A12

0/872

A31

0/854

A50

0/734

A13

0/813

A32

0/807

A51

0/680

A14

0/479

A33

0/851

A52

0/714

A15

0/909

A34

0/816

A53

0/669

A16

0/882

A35

0/752

A54

0/603

A17

0/531

A36

0/133

A55

0/658

A18

0/861

A37

0/717

A56

0/037

A19

0/236

A38

0/759

A57

0/090

بر اساس توافق موجود (مومنی و فعال قیومی )1396 ،عواملی که دارای میزان اشتراک استخراجی کمتر از  0/5باشند حذف می
گردند؛ لذا  12شاخص ( A1شایستگی هوشی)( A5 ،قضاوت صحیح)( A8 ،تفکر خالق)( A14 ،عدم سماجت بیجا)A19 ،

(صداقت و دوستی)( A23 ،پرهیز از شعارگرایی)( A29 ،مهارتهای طراحی)( A36 ،آگاهیهای فناوارانه)( A43 ،کار تیمی)،
( A46اعتمادپذیری)( A56 ،یادگیری مستمر) و ( A57سواد اینترنتی) از  57شاخص مورد مطالعه ،با توجه به میزان اشتراک
استخراجی کنار گذاشته شدند؛ لذا مجددا بررسی شاخصها با توجه به حذف شاخصهای مذکور انجام پذیرفت که در مرحله
دوم ،اشتراک استخراجی تمامی آنها باالتر از  0/5گزارش و مورد تایید واقع شدند.
تفسیر بارهای عاملی بدون چرخش ساده نمی باشد ،بنابراین عاملها را چرخانده تا تفسیرپذیری آنها تسهیل یابد .لذا جدول ()3
بیانگر مقادیر ویژه عوامل استخراجی با چرخش است.

1. Extraction communal
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جدول  .3ستاده مربوط به توصیف واریانس
مقادیر ویژه برای تعیین شاخص
ردیف

مقادیر ویژه با چرخش

مقادیر ویژه با بدون چرخش

مجموع

سهم
واریانس

درصد
تجمعی

مجموع

سهم
واریانس

درصد
تجمعی

مجموع

سهم
واریانس

درصد
تجمعی

1

8/873

18/828

18/828

8/473

18/828

18/828

9/993

17/762

17/762

2

7/959

17/678

36/516

7/959

17/678

36/516

8/959

17/686

35/449

3

6/231

13/846

50/362

6/231

13/846

50/362

7/702

12/671

48/120

4

5/437

12/081

62/443

5/437

12/081

62/443

6/378

11/951

60/071

5

4/882

10/849

73/292

4/882

10/849

73/292

5/938

10/974

71/046

6

3/834

8/821

81/813

3/834

8/821

81/813

4/845

10/767

81/813

نتایج حاصللل از این جدول ( )3بیان میدارد که میتوان  81/81درصللد از واریانس را با شللش عامل تبیین نمود که نسللبت به
مرحله قبل (مرحله ای که تمامی  57شاخص در آن شرکت داشتند) که این عدد برابر  69/40درصد بود؛ افزایش نشان میدهد.
بارهای عاملی هر یک از شلللاخص های باقی مانده تحت عنوان ماتریس اجزا (بدون چرخش) ،در جدول ( )4به نمایش در آمده
است .در این جدول هر شاخص با توجه به بزرگ بودن همبستگی ،به عامل مورد نظر نسبت داده میشود .از آنجایی که ماتریس
به نمایش درآمده در جدول ( )4به خوبی شلللاخصها را به عاملهای مورد نظر نسلللبت داده و آنها را تبیین میکند ،نیازی به
چرخش ماتریس و به حداکثر رساندن همبستگی شاخصها با عوامل مربوطه وجود نداشت.
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جدول  .4یافتههای حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی (روش پروماکس)
مولفه
ذاتی ادراکی

ذاتی انسانی

ذاتی فنی

بار عاملی

مولفه

تفکر استراتژیک

0/772

اکتسابی ادراکی

گویه

گویه

بار عاملی

مهارتهای تحلیلی و ادراکی

0/698

بهره هوشی

0/741

مهارتهای تصمیم گیری

0/691

ذهنیت فلسفی

0/738

مشارکت

0/702

بینش

0/783

مدیریت تغییر

0/701

نوآوری گرایی

0/780

مدیریت تعارض

0/656

خود آگاهی

0/745

مهارت های رهبری

0/642

شایسته گزینی

0/675

نگرش سیستمی

0/602

خود مدیریتی

0/742

توانمند سازی دیگران

0/603

سبک مدیریتی

0/761

دانش

0/672

ویژگی های فردی و شخصیتی

0/869

قابلیت ترسیم مسیر شغلی

0/723

ارتباطات میان فردی

0/897

ارتباط موثر

0/785

اشتیاق به مدیریت

0/894

اعتماد آفرینی

0/738

ارزش ها (عمومی ،مدیریتی ،و حرفه ای)

0/702

مدیریت ریسک

0/692

یکپارچگی

0/880

مدیریت دانش

0/696

اعتبار

0/876

بهرهوری

0/760

خالقیت

0/759

نقش های مدیریتی

0/776

ثبات

0/760

تجربه مدیریت

0/627

انعطاف پذیری

0/769

مدیریت عملکرد

0/613

وظیفه شناسی

0/754

مدیریت زمان

0/582

تعهد و تعصب نسبت به سازمان

0/690

برنامه ریزی و سازماندهی

0/597

وظایف مدیریتی

0/703

تخصص مرتبط

0/591

اعتماد به نفس

0/715

توانایی نظارت ،کنترل و ارزیابی

0/544

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

0/633

-

-

اکتسابی انسانی

اکتسابی فنی

-

با توجه به تحلیلهای صورت پذیرفته ،معیارهای گزینش مدیران عالی ورزشی در جدول ( )4به نمایش درآمده اند.
بحث و نتیجهگیری
امروزه یکی از مزیتهای نسبی ،مهم و اساسی سازمانها در محیط رقابتی و نامطمئن ،عامل مدیریت آنهاست .با توجه به این
که در دنیای کنونی در پشت هر سازمان بزرگ نام یک مدیر به چشم میخورد ،بی گمان ،اعمال مدیریت اثربخش و کارا ضامن
موفقیت سازمان در رسیدن به هدفها و راهبردهای خود است .عالوه بر آن از جمله مسائل پیش روی سازمانها در انتخاب
مدیران ،برگزیدن مدیر شایسته با توجه به معیارها و مؤلفههای الزم برای تصدی در این پست مهم است .گزینش مدیر حالت
خاصی از گزینش افراد است ،نخست باید یک تحلیل عینی از شرایط مورد نیاز پست انجام شود و تا جایی که شدنی است ،شغل
باید سازگار با نیازهای فردی و سازمانی طرحریزی شود .یکی از دستهبندیهایی که میتوان برای گزینش مدیران در نظر گرفت،
مهارتهای فنی ،انسانی و ادراکی آنها است (کونتز1و همکاران .)1991 ،مهارت مدیران در ابعاد و وجوه یاد شده ،یعنی بکار
گیری فناوری (مهارت فنی) و کار با انسانها (مهارت انسانی) در چارچوب پردازش صحیح دادهها و درک کامل سازمان (مهارت
1. Koontz
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ادراکی) برای دستیابی کارآمدتر به هدفهای سازمانی (اثربخشی) به عنوان مفهومی از مدیریت امروزی و تواناییهای مدیر مورد
توجه قرار گرفته است .در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهای ،مرور پیشینه مرتبط با تحقیق و مصاحبه ،معیارها در قالب
 2مولفه (ذاتی و اکتسابی) 6 ،زیر مولفه 57 ،معیار (ذاتی فنی ( 8معیار) ،ذاتی انسانی ( 8معیار) ،ذاتی ادراکی ( 12معیار) ،اکتسابی
فنی ( 9معیار) ،اکتسابی انسانی ( 8معیار) و اکتسابی ادراکی ( 12معیار) طراحی و سازماندهی شد .این الگو نشان میدهد که
امروزه برای موفقیت در عرصه رقابت ،نباید فقط تعداد اندکی معیار برای گزینش مدیران مدنظر قرار گیرد ،همچنین مد نظر قرار
دادن این معیارها ،منجر به آن خواهد شد که سازمانهای ورزشی بتوانند در عرصه رقابت با سایر سازمانها متمایزتر عمل کند.
نتایج تحقیق نشان داد که معیارهای گزینش مدیران عالی ورزشی در مولفه ذاتی و زیرمولفه فنی به ترتیب :خالقیت ،ثبات،
انعطاف پذیری ،وظیفه شناسی ،تعهد و تعصب نسبت به سازمان ،وظایف مدیریتی و اعتماد به نفس بودند که بلدی و همکاران
( )1389نیز ،در تحقیق خود خالقیت را به عنوان یکی از قابلیتهای مدیریتی مدیران بیان نمودند .امروزه ،سازمانها در پی
جذب استعدادها ،مهارتها و خالقیتهای مورد نیاز خویش و تقویت و توسعه مستمر آنها هستند .در گذشته تفکر خالق و انجام
درست کار آن هم به صورت آمیخته با ابداع و نوآوری جزء وظایف افراد نبوده ،همچنین بازدهی ،کاهش هزینهها و انگیزه دادن
به کارکنان مطرح نبود؛ در نتیجه پیشرفتی در سازمانها به وجود نمیآمد .اما امروزه با انتخاب مدیر خالق میتوان جایگاه سازمان
را در بین سازمانهای رقیب تغییر داد .از جمله موارد دیگری که در این شاخه قرار میگیرند ،ثبات ،انعطاف پذیری ،وظیفه
شناسی ،وظایف مدیریتی و اعتماد به نفس و است که این عوامل با مواردی که در تحقیق واتانوفاس و تایگام )2007(1مورد توجه
قرار گرفته اند ،در یک راستا قرار دارند.
معیارهای ویژگیهای فردی و شخصیتی ،ارتباطات میان فردی ،اشتیاق به مدیریت ،ارزشها (عمومی ،مدیریتی و حرفهای)،
یکپارچگی و اعتبار برای گزینش مدیران عالی ورزشی در مولفه ذاتی و زیرمولفه انسانی شناسایی شدند که در این راستا درگاهی
و همکاران ( ،)1389در تحقیق خود به ویژگیهایی از جمله ویژگیهای ارتباطات میان فردی ،شخصیتی و ارزشها جهت بیان
شایستگی منابع انسانی اشاره کردند؛ همچنین نتایج تحقیق با تحقیقات فرهنگی ( ،)1391هورچ و شات ( )2003و کیس و برنچ
( )2003هم راستا بود.
مهارت انسللانی ،توانایی در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری ،انجام کار به وسللیله دیگران ،فعالیت موثر به عنوان عضللو گروه ،درک
انگیزه های افراد و تاثیر گذاری بر رفتار آنهاست و به معنی درک و فهم انگیزش و بکار بردن رهبری موثر است .ارتباطات میان
فردی ،به عنوان یکی از شاخصهای بیان شده ،مجموعهای از تواناییهای بالقوه و بالفعل فرد بوده که با ا ستفاده از آن میتوان
به رفتاری قابل پذیرش و آگاهی بخش تا ر سیدن به سطحی از رابطه عاطفی د ست یافت (عنبری2و همکاران .)2012 ،فرهنگی
( )1391بر این باور است که موفقیت یک مدیر بستگی زیادی به مهارتهای ارتباطی او دارد و اگر مهارتهای ارتباطی بیشتر از
تواناییهای فنی و عملی مورد توجه نبا شد ،کمتر از آنها نی ست .در حقیقت بهبود م ستمر عملکرد سازمانها در سایه توجه به
مهارتهای ارتباطی بین فردی است.
مهارت ادراکی ،توانایی فهمیدن پیچیدگیها و مشکالت سرتاسر سازمان و اقدام بر اساس اهداف کل سازمان و مستلزم داشتن
تصویر ذهنی از کلیات امور به همراه جزئیات آن در موقعیتهای مرتبط است .این مهارت به معنای داشتن ذهن فلسفی در سه
بعد جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیری ا ست (نیک آیین و همکاران .)1393 ،معیارهای شنا سایی شده پژوهش در مولفه ذاتی و
زیرمولفه ادراکی تفکر اسللتراتژیک ،بهره هوشللی ،ذهنیت فلسللفی ،بینش ،نوآوری گرایی ،خود آگاهی ،شللایسللته گزینی ،خود
مدیریتی و سللبک مدیریتی بودند که با نتایج پژوهش شللاه علیزاده کلخوران و همکاران ( )1388در یک راسللتا قرار داشللتند.
1. Vathanophas and Taygam
2. Anbari
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همچنین بن )2001(1در تحقیق خود ن شان داد که تفکر ا ستراتژیک ،به عنوان یکی از شاخصهای مهم و تاثیر گذار ،فرآیندی
ا ست که به وا سطه آن مدیران با نگری ستن از باال به بحرانها و فرآیندهای مدیریتی روزانه ،دیدگاه متفاوتی از سازمان و محیط
متغیر آن را ک سب میکنند .یکی دیگر از شاخصهای مهم در این حیطه ،شای سته گزینی ا ست که مالی تفتی )2008(2نیز در
تحقیق خود به آن اشاره کرد.
معیارهای دسته بندی شده مولفه اکتسابی و زیرمولفه فنی به ترتیب عبارت بودند از :تجربه مدیریت ،مدیریت عملکرد ،مدیریت
زمان ،برنامه ریزی و سازماندهی ،تخ صص مرتبط ،توانایی نظارت ،کنترل و ارزیابی و پا سخگویی و م سئولیت پذیری که اف شاری
و همکاران ( )1389نیز در تحقیق شان شاخصهای فوق را در زمره مهارتهای فنی مدیران ادارات تربیت بدنی دان شگاهها قرار
دادند .مدیریت عملکرد از معیارهای مهم این دسللته اسللت که یک فرآیند منظم و مبتنی بر اطالعات اسللت که کمک میکند تا
مدیران بتوانند کارکنانشللان را در مسللیر تحقق اهداف و اجرای برنامهها و ایفای موفق و مطلوب مأموریتها و مسللئولیتهای
محوله به خوبی مدیریت کنند .مدیریت عملکرد ،مستلزم آن است که رفتارها تحلیل شوند ،عملکردها سنجیده شود به کارکنان
بازخورد داده شللود و کارکنان برای عملکردها و رفتارهای مطلوبتر تقویت و تشللویق شللوند؛ در حقیقت فرآیند مدیریت عملکرد
یک چرخه م ستمر ا ست .مدیریت عملکرد در کنار ا ستخدام ،دو فرآیند ا صلی منابع ان سانی ه ستند که بی شترین نقش را در
تقویت ،تحکیم ،تعمیق و یا تغییر فرهنگ سازمانی دارند (قربانزاده)1392 ،؛ اما دسته بندی این معیارها در این پژوهش با دسته
بندی پژوهش هر سی و بالنچارد ( )1377مغایر ا ست؛ چرا که ای شان این موارد را در حیطه ادراکی طبقه بندی نموده ا ست که
می توان این مغایرت را به دلیل نزدیک بودن وظایف مدیریتی در سلله حیطه فنی ،انسللانی و ادراکی دانسللت که قابلیت تفکیک
آنها را در عمل مشکل میکند.
مولفه اکتسللابی و زیرمولفه انسللانی پژوهش شللامل ،معیارهای ارتباط موثر ،اعتماد آفرینی ،مدیریت ریسللک ،مدیریت دانش،
بهرهوری و نقش های مدیریتی بود که پ نگ ( ) 2000هم در تحقیق خود به اهم یت وجود ارتباط موثر مدیران به عنوان یک
معیار برای شللایسللتگی مدیران اشللاره کرده اسللت .عالوه بر آن آگاروال )2013(3نیز در پژوهش خود به لزوم وجود این معیارها
اشاره نمود .مدیریت دانش که یکی از مهمترین این شاخصهای شناسایی شده در این حوزه است ،به اقداماتی اشاره دارد که به
طور نظام مند برای یافتن ،سازماندهی ،قابل د سترس بودن سرمایه فکری سازمان ،تقویت فرهنگ یادگیری م ستمر و تق سیم
دانش در سازمان به کار گرفته میشود (جودیت.)2007 4،
معیارهای طبقه بندی شلللده در آخرین بخش ،یعنی مولفه اکتسلللابی و زیرمولفه ادراکی عبارت بودند از :مهارتهای تحلیلی و
ادراکی ،مهارتهای تصللمیمگیری ،مشللارکت ،مدیریت تغییر ،مدیریت تعارض ،مهارتهای رهبری ،نگرش س لیسللتمی ،توانمند
سازی دیگران ،دانش و قابلیت تر سیم م سیر شغلی که با نتایج پژوهشهای بال و همکاران ( ،)2008با ستو 5همکاران ()2012
و خ شوعی و نوری )2013(6که مهم ترین مهارتهای مدیریت را مهارت رهبری ،ت صمیم گیری و قابلیت تر سیم م سیر شغلی
میدان ستند هم را ستا ا ست .مهارتهای ت صمیمگیری از جمله مهمترین شاخصهای بیان شده فوق ا ست ،از این رو برخی از
صللاحب نظران ،تصللمیمگیری را با مدیریت مترادف دانسللته و آن را قلب تپنده سللازمان تلقی میکنند؛ زیرا که مدیران بخش
عمدهای از وقت خود را صرف تصمیم گیری می سازند و مسلما همه وظایف مهم مدیریت مستلزم تصمیم گیری است .به عبارت
دیگر ،ت صمیم مدیریت ،تکلیف عملیاتی سازمان را معلوم میکنند .از این رو ،ت صمیم گیری فعالیتی ح ساس و پر اهمیت ا ست
.1 Bonn
2. Maalie Tafti
Aggarwal
Judith
Bassett
Khoshouei and Noori
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(زرندی .)1394 ،اسللپنسللر )1991(1نیز ،قابلیتهایی را جهت مدیریت معرفی نمود که عبارتند از :جهت یابی ،دسللت یابی به
موفقیت ،مشارکت ،تفکر تحلیلی ،توانمند سازی دیگران ،هدایت و رهبری ،جستجوی اطالعات (ساکت و الکزو )2003 2،که این
قابلیتها با معیارهای مولفه اکتسابی و زیرمولفه ادراکی هم راستا است.
در پایان با توجه به نتایج به دسلللت آمده میتوان لزوم دارا بودن مهارتهای ذاتی و اکتسلللابی را در گزینش و انتخاب مدیران
شللایسللته ورزشللی با اهمیت دانسللت .با توجه به تحقیقات انجام شللده در انتخاب مدیران در تمام ردههای مدیریتی اهمیت این
مهارتها جزء الینفک انجام وظایف مدیریتی و اجرایی محسوب می شود؛ همچنین مدیران ارشد ورزشی با افزایش سطح دانش
خود ن سبت به مهارتها و مولفههای الزم برای برگزیدن مدیران برای این پ ست میتوانند موفقیت احتمالی مدیران ورز شی در
سطوح مختلف همانند ،ادارات و باشگاههای ورزشی را با انتخابهای مناسب تضمین کنند.
منابع
اسدی ،نوید؛ سجادی ،سید نصراهلل؛ گودرزی ،محمود و مرادی ،آرام .)1394( .تبیین شایستگیهای مدیران رویدادهای ورزشی.
مدیریت ورزشی.174-159 ،)2(7 ،
افشاری ،مصطفی؛ غفوری ،فرزاد و هنری ،حبیب .)1389( .بررسی مهارتهای سهگانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی
دانشگاههای سراسر کشور .مدیریت ورزشی.105-125 ،)5(2 ،
الوانی ،سید مهدی؛ اردالن ،امید و محمدی فاتح ،اصغر .)1395( .طراحى و تدوین الگوی مناسب شایستگیهای مدیران و
فرماندهان در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهرهگیری از دیدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی) .پژوهشهای مدیریت منابع انسانی
دانشگاه جامع امام حسین(ع)1 ،)1(8 ،ل.30
بلدی ،منوچهر؛ مشبکی اصفهانی ،اصغر؛ هادی وینچه ،عبداله .)1389( .طراحی و تدوین استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری
چند معیاره جهت انتخاب مدیران در بانک ملی .مدیریت صنعتی.133-149 ،)13( 5 ،
درگاهی ،حسین؛ علیپور فالح پسند ،محمد حسن و حیدری قره بالغ ،هادی .)1389( .ارائه الگوی شایستگی در توسعه منابع
انسانی ،مجله راهبرد توسعه.113-91 ،23 ،
رمضانینژاد ،رحیم؛ بنار ،نوشین و سورانی ،محبوبه .)1394( .بررسی شایستگی شغلی مدیران باشگاههای ورزشی استان اصفهان.
مطالعات مدیریت ورزشی.168-147 ،32 ،
روغنی ،مهناز؛ بهرامزاده ،حسین علی و منفردی راز ،برات علی .)1388( .بررسی رابطة بین میزان مهارتهای مدیریتی مدیران و
اثربخشی آنان در سازمانها و ادارات کل دولتی شهرستان بجنورد .پژوهشنامة تربیتی5 ،20 ،ل.10
زرندی ،محمد .)1394( .عوامل موثر بر سبک تصمیمگیری مدیران سازمانها .کنفرانس بینالمللی و مهندسی امارات.15-1 ،
سلیمی ،مهدی و مصلحی ،لیال .)1395( .شناسایی مولفهها و شاخصهای ارزشیابی اساتید تربیت بدنی عمومی .پژوهش در ورزش
تربیتی.34-17 ،10 ،
سلیمی ،مهدی؛ سلطان حسینی ،محمد؛ قاسمی ،حمید و ترکیان والشانی ،سمانه .)1392( .بهکارگیری روش تحلیلی سلسله
مراتبی ( )AHPدر اولویتبندی موانع رشد اخالق حرفهای در رسانههای ورزشی .مدیریت ورزشی.159-137 ،3 ،
سیدی نجات ،سیده سحر؛ مهرابی ،قاسم و رزاقی ،محمد ابراهیم .)1395( .ارزیابی و اولویتبندی مهارتهای مدیران ورزش و
جوانان استان مازندران .مدیریت ورزشی375 ،)3(8 ،ل.388
1. Spencer
2. Sakett and Laczo
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شاه علیزاده کلخوران ،محمد؛ ضیائی ،محمد وحید و الوانی ،سید مهدی .)1387( .مدل انتخاب مدیران با متدولوژیAHP-
 ،DEMATELپژوهشگر.21-32 ،)12( 5 ،
عقیلی ،سید وحید .)1388( .ارزیابی عوامل مؤثر بر سیاست گذاری رسانهای در حوزه ارتباطات میان فرهنگی .مجله علمی ل
پژوهشی مدیریت فرهنگی21 ،)5(3 ،ل.39
علوی ،سید فرشید .)1395( .ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس ترکیب مدل کارت امتیازی متوازن
با روش تحلیلی  .AHPپایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
علیدوست قهفرخی ،ابراهیم و شایگان ،حامد .)1394( .بررسی رابطة بین منابع قدرت مدیران و سالمت سازمانی در ادارات ورزش
و جوانان استان اصفهان .مطالعات مدیریت ورزشی.196- 181 ،82 ،
غفاریان ،وفا و ابولعالی ،بهزاد .)1386( .مدیران آینده :مبانی نظری و تجارب عملی برنامههای استعدادیابی و جانشین پروری
مدیران .تهران :انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،چاپ سوم.
فرهنگی ،علی اکبر .)1382( .ارتباطات سازمانی .تهران .نشر خدمات فرهنگی رسا ،چاپ ششم.
فرهنگی ،علی اکبر .)1391( .ارتباطات انسانی .تهران :خدمات فرهنگی رسا ،چاپ بیست و یکم.
فرهی ،علی .)1389( .توسعه مدیریت ،توسعه مدیران :مبانی ،تکنیکها و روشها .تهران :دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،چاپ اول.
قائدی ،علی؛ غفوری ،فرزاد و کارگر ،غالمعلی .)1395( .بررسی نقش ورزش قهرمانی بر شاخصهای توسعه اجتماعی .پژوهشهای
کاربردی در مدیریت ورزشی35 ،)1(5 ،ل.47
قربانزاده ،منصور .)1392( .مدیریت عملکرد کارکنان .ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه.53-39 ،160 ،
کونتز ،هارولد؛ اودانل ،سیریل و ویهریخ ،هاینز .)1991( .اصول مدیریت .ترجمه :طوسی ،علوی ،فرهنگی ،مهدویان ،ویرایش اول،
تهران :انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
مظفری ،سید امیر احمد؛ الهی ،علیرضا؛ عباسی ،شهامت و احدپور ،هنگامه .)1391( .راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی
ایران .مطالعات مدیریت ورزشی.48-33 ،13 ،
مومنی ،محمد؛ فعال قیومی ،علی .)1396( .تحلیل های آماری با استفاده از  .SPSSتهران :دانشگاه تهران ،چاپ یازدهم.
نیک آیین ،صغری؛ تعبدی ،میمنت و وارث ،مهدی .)1393( .رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران در سطوح گوناگون مدیریتی
با ارزیابی عملکرد نیروی انسانی .فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی75 ،)2(7 ،ل.94
وکیلی ،محمد مسعود ،) 1397( .ارزیابی روایی سازه در ابزارهای اندازه گیری تحقیقات روانشناختی ،آموزشی و سالمت؛ کاربرد،
روش ها و تفسیر نتایج تحلیل عاملی اکتشافی .نشریه توسعه آموزش در علوم پزشکی.19-4 ،30 ،
هرسی ،پاول و بالنچارد ،کنت .)1377( .مدیریت رفتار سازمانی .ترجمه علی عالقه بند ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ چهاردهم.
Afshari, M., Honari. H., Qafouri, F., & Jabari, N. (2012). Prioritizing managerial skills based
on Katz’s theory in physical education offices of universities in Iran. World Applied
Sciences Journal, 20(3), 388-394.
Aggarwal, R. (2013). Selection of IT personnel through hybrid multi attribute AHPFLP
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Abstract
Objective: The purpose of this work was to present a selection of factors for the upper managers of
sport organizations.
Methodology: This research work was functional, and its type was survey. The subjects were all the
scientific board members of the sport management department, managers of the ministry of sport and
youth, and the sport federations, among which 241 were randomly selected according to the Krejcie and
Morgan table. For gathering the criteria, library study, related background review, and open interview
with 7 professionals were used. Then a questionnaire was designed and organized with 57 factors in
addition to confirming the face and content validity in 4 stages using the Delphi technique and the
comments of 5 eminent sport management masters.
Results: In the final stage, and for evaluating the structure validity using the exploratory factor analysis,
the pattern was confirmed with 2 criteria (congenital, adventitious), 6 sub-criteria, and 45 factors
(conceptual congenital (9 factors), human congenital (6 factors), technical congenital (7 factors),
conceptual adventitious (10 factors), human adventitious (6 factors), and technical adventitious (7
factors)).
Conclusion: Using the criteria provided for selection of sport chief managers can increase the chance
of organization success.
Keywords: Selecting factor, Sport organizations, Upper managers.
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