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Extended Abstract 

Summary 

The aim of this work was to identify and prioritize the indicators affecting the future of competence of 

sports managers with world-class management in the Iranian sports industry. 

Introduction 

In an environment that is constantly changing, a top management is impossible without having 

competent managers. The organizational managers face business globalization, rapid technological 

change, reorganization, and competency-based competition that challenge these advances, skills, 

competencies, and capabilities of organizational managers. 

Methodology and Approach 

Using the environmental scanning approach (Delphi methods, interviews and reading reports, numerous 

articles and books in the field of sports industry, world class management, other related sciences), 230 

effective variables in the public environment and close to the sports industry were counted. In the next 

step, 99 effective indicators were classified into five main groups in order to compare the data obtained 

from the agreement of the experts (senior managers and experts in the sports industry, futurists, world-

class management), and factor analysis was used. Shaping the future sports managers was qualified with 

world-class management, and then the most important indicators were identified and prioritized by the 

Friedman test. 

Results and Conclusion  

The results obtained showed that marketing competence (being an entrepreneur), diplomacy competence 

(knowledge of international relations in the sports industry), managerial competence (being 

development-oriented), performance competency (risk-taking), and perceptual competence (optimal 

organizational intelligence) were the key competencies. Finally, the effect of marketing competency 

with a factor load of 0.78 and an average of 4.62 had the greatest importance in the future of competence 

of sports managers with world-class management in the sports industry. The productivity of the sports 

industry is a function of the productivity of the sports managers. As a result, today, we have to think of 

a solution for the future. If we are to think for the future today, we must train the worthy managers. 

Therefore, recognizing these competencies can be a suitable model for the managers and sports policy-

makers in order to employ the managers with excellent world-class management capabilities, whose 
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active participation is the source of growth of the sports industry. 
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 مدیریت منابع انسانی در ورزش

 مقاله پژوهشی  

 

 

صنعت در های مؤثر بر آینده شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کالس جهانی دیده بانی شاخص

 ورزش ایران

 2و فروغ محمدی  1سید محمد حسین رضوی

 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایراندانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،  ،. استاد مدیریت ورزشی1

 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ،دکتری مدیریت ورزشیپژوهشگر پسا . 2

 08/03/1400تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                    09/09/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

جهانی در صنعت  کالس مدیریت با ورزشی مدیران شایستگی آینده های مؤثر برشناسایی و اولویت بندی شاخص حاضر پژوهشهدف  هدف:

 .بود ورزش ایران

صنعت  مقاالت و کتب متعدد حوزه ،هاگزارش هطالعدلفی، مصاحبه و  م هایروش) محیطی پویش رویکرد از گیری بهره با شناسی:روش

 بعدی گام شدند. در ءاحصا ورزش صنعت به نزدیكعمومی و  در محیط مؤثر متغیر 230( دیگر علوم مرتبط ورزش، مدیریت کالس جهانی،

 ورزش، صنعت خبره کارشناسان و ارشد مدیران) متخصصان توافق از حاصل هایداده مقایسه منظور به اصلی گروه درپنج مؤثر شاخص 99

 بر معناداری و مثبت تأثیر شده شناخته هایشاخص که شد استفاده عاملی تحلیل از و بندی دسته( جهانی کالس مدیریت پژوه، آینده

 و شناسایی هاشاخص مهمترین فریدمن آزمون با سپس ،داشتند جهانی کالس مدیریت با ورزشی مدیران شایستگی آینده گیریشکل

 .شدند بندیاولویت

(، شایستگی صنعت ورزش در المللبین روابط با آگاهی(، شایستگی دیپلماسی )کارآفرین مداربودن) شایستگی بازاریابی نشان داد، یجانت ها:یافته

های شایستگی عنوانبه (مطلوب هوش سازمانی شایستگی ادراکی ) ( وریسك پذیر بودنشایستگی عملکردی )(، مداربودن توسعهمدیریتی )

 ورزشی مدیران شایستگی بر آیندهبیشترین اهمیت  62/4و میانگین  78/0با بار عاملی شایستگی بازاریابی  اثردر نهایت . شدند کلیدی شناسایی

 داشت.را  ورزش صنعت در جهانی کالس مدیریت با

ای اندیشید و به فکر آن بود. امروز باید برای آینده چارهدر نتیجه ؛ استورزشی وری مدیران تابعی از بهرهصنعت ورزش وری بهره گیری:نتیجه

 برای مناسب الگویی تواندها میشایستگی این شناخت،  لذا تربیت کنیمبایست مدیرانی شایسته میقرار باشد امروز برای آینده فکر کنیم،  اگر

که مشارکت فعال آنها منشاء رشد  باشدمدیریت کالس جهانی های ممتاز بکارگیری مدیرانی با قابلیت ورزشی جهت مدیران و سیاستگذاران

 صنعت ورزش را به دنبال دارد.

 ، هوش سازمانی.منابع انسانیساالری، شایسته ،بازاریابیپژوهی، آینده کلیدی: هایواژه

  فروغ محمدی :مسئول نویسنده

 E - mail: foroughmohammadi770@yahoo.com 09131270552تلفن: 
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 مقدمه

ها پی مواجه هست، مدیریت برتر بدون داشتن مدیران شایسته غیرممکن است. مدیران سازمان در در محیطی که با تغییرات پی

ای که سازماندهی مجدد و رقابت مبنی بر شایستگی روبرو هستند، به گونهبا جهانی شدن کسب و کار، تغییرات سریع فناوری، 

کشد. در پرتو این تغییرات پویا نیاز است ها را به چالش میهای مدیران سازمانها و تواناییها، شایستگیمهارت ،هااین پیشرفت

عملکرد  (.2017 عزت و همکاران،، پور2005، 1)ویتاالمناسبی مورد تجدید نظر قرار گیرد  طورهای مدیران نیز بهتا شایستگی

تواند اثرات یم ینانیو نااطم یادز یتدارند. عدم قطع یها کنترل کمترآن یکه رو بود خواهد مشکل یدادهاییبر اساس رو یرانمد

در  ییرمنحصر به فرد آن است و تغ یژگیکه رقابت و یاپو یطمح یهایژگیاز و یراسازمان داشته باشد، ز یك یریتبر مد یدیشد

 یاقابل مالحظه یر( است که تأثیسكو ابهام )وجود ر ییراترود، وجود تغیآشکار آن به شمار م یهااز نشانه ینمخاطب یازهاین

را با  یرانباشند، مد ینیبیشکه قابل پ یها زمانجنبه ین(. ا1988 ی،رودپشت یدارد )رهنما یو کنترل یزیربرنامه یماتبر تصم

، و همکاران ینیسازند )عابدیراهبردها مواجه م ینا یریو مشکالت بالقوه در به کارگ ردهابهبود راهب یهاو فرصت یدهاتهد

رو، ینا دارند. از یازن یشینپ یرانبه مراتب متفاوت با مد ییهایستگیها و شامهارت بر ینده،موفق آ یرانمد ینبنابرا ؛(2018

مستلزم  کار است و کسب و یتهدا یبرا یازمورد ن یهایستگیها و شاهارتم یجادا فراتر از یاربس ینده،آ یافراد برا یسازآماده

ها را و متخصصان، آن یرانمد ارتباط با یهمسو نموده و ضمن برقرار را یسازمان و یاست که اهداف فرد ییهایهرو ها ویستمس

پژوهی، فرآیندی سیستماتیك، مشارکتی و آینده ،توان گفتدر حقیقت می .(2016 ،و همکاران ثر توسعه دهد )کالتهؤم یوهبه ش

های روزآمد و بسیج اقدامات با هدف اتخاذ تصمیم گردآورنده ادراکات آینده است که چشم اندازی میان مدت تا بلند مدت را

ابزاری سیستماتیك برای ارزیابی آن دسته پژوهی آینده ،معتقد است، (1996) 3ورجیوج(. 1999 ،2)گاوژین سازدمشترک بنا می

بسیار شدیدی بر رقابت صنعتی، خلق ثروت و کیفیت زندگی داشته  توانند تأثیراتاست که می وریافنهای علمی و از توسعه

 4بدیل هایهای بدیل در آینده سر و کار دارند. آیندهگزینه و« هاآینده»پژوهی با مفهوم مطالعات آینده(. 1996 )جورجیو، باشند

 (2003 ،9)وروس هستند 8های مطلوبآینده و 7های محتملآینده، 6های باورپذیرآینده، 5های ممکنآینده در این مطالعات شامل

نظام جمهوری اسالمی ایران تحقق توسعه یافتگی است. بدین منظور، استقرار سیستم  1404از آنجایی که از اهداف چشم انداز .

امکان حرکت  ،شوداقدام ضروری و زیر بنایی برای توسعه، بسیار حائز اهمیت است. تا حدی که ادعا می شایستگی به مثابه یك

 یآت یهاو استقبال از چالش یشقدمیپ یشی،آرمان با دوراند ینا یابد.ساالری، مجال ظهور نمیدر مسیر توسعه، بدون شایسته

 یسطح استانداردها یریتی درمد هاییستگیو شا یشگامیاز پ یدارد که نگرش و درک درست یازن یرانیبه مد به عالوه همراه است و

 یریتعملکرد مد یابیارز یهابا شاخص یرانمد یشینپ هاییآگاهها شایستگی تقویت هیامر جز در سا ینکه ا داشته باشند یجهان

 .استقرار سیستم شایستگی، شرط اصلی نیل به توسعه استشك بی .(2015 )الهیاری و همکاران، شودینم یسرم یکالس جهان

شده را به صورت اثربخش  زییربرنامه بگذارد و تحوالت ریثأتحول ت تیریدر توسعه سازمان و مد تواندیم رانیهای مدیستگیشا

 جهیدر نت؛ کندیم تیانسان حما بالقوه هایرفتار از ارزش طهی. توسعه سازمان در ح(2020و همکاران،  10)ریسکالیف کند ادهیپ

توسعه  یهای اصلها و دغدغهاز مشخصه ،کند تیریرا مد ندهیآ تحوالت بتواند ستمیای که سها به گونهانتقال معلومات و مهارت

                                                           
1. Viitala 

2. Gavigan 

3. Georghiou 

4. Alternative futures 

5. Possible futures 

6. Plausible futures 

7. Probable futures 

8. Preferable futures 

9. Voros 

10. Ryskaliyev 



  2شماره  /8سال  /1400مدیریت منابع انسانی در ورزش/ تابستان 

 

277 

نو و شرایط نوظهور های مدیران ورزشی متناسب با اقتضائات شایستگی ناختشدر این راستا  (.2017 ،1یمونیش) سازمان است

پور به حساب آید )فتاحمدیران ورزشی  اقدام برای مدیریتاساس تواند موضوعی است که می ،ورزشزمینه در لی های کاز برنامه

 کاالها، مصرف و تولید در تماشایی چه و عملی بعد از چه اقتصادی بخش یك عنوان به امروزه ورزش. (2016 مرندی و همکاران،

 برعهده اقتصادی نقش اساسیه سعتو در ورزش که گونههمان .دارد اساسی نقش مختلف جوامع اقتصادی توسعه و خدمات ورزشی

 یك عنوان و به است اثر منشاء اقتصادی نیروی یك عنوان به است، به بیانی دیگر ورزش رثا أمنش انسانی نیز هتوسع در ،دارد

و همکاران  2پیتز .(2014شود )افشاری، می گرفته نظر در انسانی نیز توسعه برای بالقوه شتاب دهنده عامل و کنندهتسهیل

 تقسیم توسعه ورزشی و تولیدات عملکرد، بخش سه به مشتریان و محصوالت انواع اساس بر را ورزش صنعت اجزای(، 1997)

 کلیه ورزشی، تولیدات بخش. است ورزشی تماشاگران و کنندگان شرکت به مربوط امور برگیرنده در ورزشی عملکرد: اندنموده

 و کاالها به ورزشی، توسعه بخش. کندمی فراهم را ورزشی عملکرد بخش تسهیل یا و ایجاد جهت نیاز مورد خدمات و کاالها

ثر بر ؤشناسایی عوامل و مفاهیم مواقع  در .رسانندمی یاری ورزشی عملکرد و تولیدات پیشبرد به کهشود می اطالق خدماتی

مدیران ورزشی زیرا رشد و ارتقای عملکرد  است؛ از اهمیت بسزایی برخوردارورزشی سیاستگذاران  مدیران وای رب ارتقای عملکرد،

  دارد.اجتماعی صنعت ورزش رشد اقتصادی و  ای در اشتغال،نقش ویژه

 رفع موانع و ارتباطات و اطالعات فناوری در انقالب تجاری، های فعالاستراتژی از گیریبهره با جهانی تجارت رشد به روند رو

 ،3کیابوسچی و ندارد )آذر توجیه به نیاز جهانی تجارت در فعال حضور بنابراین ،است یافته ایفزاینده شتاب المللی، بین سطوح در

 جهانی کالس به دستیابی برای تالش سمت به پیش از بیش را هاامروز، سازمان رقابت از آکنده (. از آنجایی که دنیای2017

 .است سازمان مدیران در به ویژه توجه هاآن ترینمهم از که دارد را خاصی اقتضائات جهانی کالس به دستیابی. دهدمی سوق

 یك هایفعالیت به بخشیدن بهبود و کردن فعال برای شده طراحی هایآوریفن و هاتکنیك از استفاده شامل جهانی کالس

به  آن از که جهانی کالس مدیریت (.1996 ،4و کرادرس فارسیجانی) شودمی خود رقبای بهترین با مطابقت منظور به سازمان

 و در تولید مشتریان با روابط و بازار به نسبت جهانی نگرش برند،می نام یکم بیست و قرن در و مدیریتی صنعتی انقالب عنوان

 کالس در کاال: است بُعد اساسی دو دارای جهانی کالس مدیریت (. به طورکلی2000 ،5)بری است خدمات و محصوالت ساخت

 در هاسازمان که است معنا این به جهانی کالس در رقابت اساسی هایمؤلفه .( 2008، 6جهانی )کانتر کالس در خدمات و جهانی

 مشتری به خدمت قیمت، و هزینه پذیری،انعطاف انتظار، زمان کیفیت، نظر از اینکه یعنی باشند؛ موفق رقابتی هر در جهانی بازار

 مشتری با ارتباط برای را اطالعات ها،سازمان(. 2016 ،7بالیریو و بارونسیل) کند برابری او با یا باشد بهتر رقیبی هر از نوآوری و

 توزیع، تولید، طراحی، پژوهش، شامل کهکنند  ادغام تولید فرایند تمام با را اطالعات وریناف تا باشند قادر باید و گیرندمی کار به

 رسیدن برای حرکت جهانی کالس مدیریت هایشاخص به توجه با هاسازمان از بسیاری در. است فروش از پس خدمات و بازاریابی

 ابتدا باید سازمان جهانی کالس به دستیابی برای(. 2016 همکاران، و 8دیگالوار)اند کرده شروع را جهانی کالس مدیریت به

(. 1996 ،و همکاران فارسیجانی) کند ایجاد( موارد دیگر و استراتژیك طراحی کارآفرینی، سازمانی، سازیچابك) را الزم هایبنیان

در  در صنعت ورزش نانیکارآفر یهایستگیشا یالگو یطراحبا عنوان ، یپژوهش ( در2016در همین راستا قربانی و وحدانی )

 یهاکه مهارتدست یافتند  جینتابه این  ینیکارآفر و یبدن تیترب یهارشته دینفر از کارشناسان، متخصصان و اسات 155بین 

                                                           
1. Shimoni   

2. Pitts  

3. Azar and Ciabuschi 

4. Farsijani and Carruthers 

5. Berry 

6. Kanter 

7. Baroncell and Ballerio 

8. Digalwar  
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در صنعت ورزش، پنج  ینیمتمرکز بر کارآفر یهایستگیو شا ینیکارآفر علم و اصول ،یاو حرفه یشغل ك،یو آکادم یعلم ،یفرد

 100 پژوهش، نیاست که در ا ذکر انی. شاندینمایم نییابعاد را تب نیمؤلفه ا 24و  دهندیم لیمدل پژوهش را تشک یبعد اصل

در نیز  (2015قاسمی و همکاران )(. 2016 )قربانی و وحدانی، دیگرد ییورزش شناسا دری نیکارآفر یهایستگیشا یشاخص برا

د شایستگی چهار بعُ جوانان، و ورزش وزارت میانی مدیران انتصاب محوری برای هایشایستگی الگوی با عنوان طراحیتحقیقی 

 )قاسمی و همکاران،ای و شناختی گزارش کردند برای مدیران میانی وزارت ورزش را فراشایستگی، اجتماعی، وظیفهمحوری 

عملکرد  یابیمنظور ارز به عملکردی دیکل یهاشاخص یطراح( هم در پژوهشی با عنوان 2017) و همکاران فارسیجانی .(2015

 یدیو عوامل کل كیاهداف استراتژ ،یسازمان یهایاستراتژ جیهدف نتا نیبه ا دنیرس یبرای انجام دادند. کالس جهان یهاسازمان

انتخاب شدند؛  یفاز یها با استفاده از روش دلفها و شاخص؛ سپس برنامهکردند مشخص شبکه لیتحل ندیفرا قیاز طر تیموفق

شاخص افزایش کیفیت  ،نتایج نشان داد .مشخص شدند یفاز سیتاپس كیها با استفاده از تکنو وزن شاخص تیاولو تینها در

 محصوالت با ارزش و کیفیت بیشتر، باالترین رتبه را به خود اختصاص دادند کارکرد محصول، گسترش روابط با مشتری و

 یهاسازمان رانیمد یستگیشا یالگو نیتدو( نیز در پژوهشی با عنوان 2019بجانی و همکاران ) .(2017 ،فارسیجانی و همکاران)

 تیریمد نینفر از متخصصان و مسئول 17باز با  هبا انجام مصاحب ادیبن داده هینظر كیستماتیکشور با استفاده از طرح س یورزش

 یستگیشامل شا یورزش رانیمد یستگیهمان شا ای یمحور هدیپد ،یو عوامل ادار یورشامل بهره یعلّ طیشرادریافتند که  یورزش

 یشامل بسترها یانهیو کنترل و نظارت، عوامل زم یشامل آموزش هایتراتژعامل اس ،یرقابت یگتسینرم، شا یستگیسخت، شا

 یشامل رشد و توسعه و رکود سازمان امدهایو پ یو سازمان یطیمح ،یزشیگر شامل انگمداخله طیشرا ،یرسم یو بسترها یرفتار

 تیاز اهم یورزش یهاسازمان تیریدر مد یستگیشا همقولةو درنهایت دریافتند که  است یکدگذار میدرقالب پارادا رانیمد

ها سازمان تیریدر مد دیاست که مداوم با انیپایب یامر یستگیشا ن،یهمچن ؛دارد یمختلف یهابرخوردار است و جنبه ییبسزا

 بحران مدیران مدیریتی هایشایستگی بررسی هم به( 2015) همکاران و 1توماستیکا .(2019 ،)بجانی و همکاران شود زروبه

 کند کمك بحران مدیران عالی عملکرد به که شودمی هاییتوانایی و هامهارت شامل مدیریتی شایستگی آنان نظر از پرداختند؛

 مرتبط مدل این. پرداخت پروژه مدیران شایستگی مدل یك بررسی نیز به ( 2017) 2دزینسکی .(2015 ،همکاران و توماستیکا)

 کمك ساختمانی هایپروژه مدیریت برای یکپارچه رویکرد یك توسعه در مرجع عنوان به تواندمی و بوده پروژه مدیر هایویژگی با

 ،(2017) 3. اسالن و پاموکو(2017 ،دزینسکی) کند و مدیریت ریسك به عنوان عامل مهم بر شایستگی مدیر پروژه اثرگذار است

بر عملکرد و  رانیمد یستگیشا که دندیرس جهینت نیبه ا تیریآن بر سطوح مد ریثأو ت رانیمد یستگیدرباره شا یضمن پژوهش

 سازیمدل عنوان با تحقیقی در( 2016) همکاران و 4. هانا(2017 ،پاموکو و اسالن) دارد ریثأتوسعه افراد و کارکرد سازمان ت

 و هاشایستگی بررسی به ساز و ساخت صنعت وریبهره افزایش جهت در ریاضی هیکپارچ رویکرد یك: پروژه مدیران شایستگی

 مدیریتی هایمهارت کافی، دانش تجربه، داشتن بر عالوه پروژه مدیران کردند، گزارش و پرداختند پروژة مدیران آموزشی نیازهای

 خوب قضاوت توانایی و کار و کسب ،داد نشان کمی نتایج همچنین؛ کنند توجه باید نیز خود شناختی توسعة به رهبری قابلیت و

 از مستمر نظارت ها،آن بین روابط و و ساز ساخت هایپروژه انجام مراحل تمام در انضباطی درک مالی، سریع گیریتصمیم و

 پروژه مدیران متوسط و ممتاز هایشایستگی بین در دسترس در اطالعات فناوری از مداوم آگاهی و مشابه ساختمانی هایپروژه

 سطح در تولید برای عملکرد گیریاندازه عنوان با پژوهشی در( 2018)  همکاران و 5پتریو .(2016 ،همکاران و هانا) هستند

                                                           
1. Tomasika  

2. Dziekonski 

3. Aslan and Pamukcu 

4. Hanna 

5. Peteriyo 
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 فرایندهای باید شرکت هر رقابت، افزایش جهت که اندیافته دست نتایج این به خودرو ایتالیایی صنعت برای مدل یك: جهانی

 و پتریو) باشد داشته را مشتری خدمات رساندن حداکثر به و هاهزینه رساندن حداقل به تا دهد قرار بررسی مورد را خود تولید

 هایروش از یکی .دهد قرار بررسی مورد سازیبهینه اصول کارگیری به برای را راه بهترین ،است الزم بنابراین ؛(2018 ،همکاران

های خود را با شاخص کالس جهانی، عملکردهای زماناست. از این رو سا جهانی سطح در جهانی تولید سازی،بهینه شده شناخته

 مدیران شایستگی تشریح و تبیین شرایطی چنین در .کنندسنجند؛ بلکه بر معیارهای چندبعدی تأکید مییکسونگر سنتی نمی

 گوناگون فواید از مندیبهره و المللی بین هایعرصه در رقابت بنابراین ؛باشد راهگشا بسیار تواندمی جهانی کالس مدیریت نگاه با

 منابع بسیج با بتوان که است ورزش استراتژیك و هوشمندانه مدیریت نیازمند سیاسی و اقتصادی اجتماعی، هایحوزه در ورزش

 به کشور ورزش امروز که مسائلی مهمترین از یکی ،رسدمی نظر به. آورد دست به را خروجی بهترین منابع حداقل از امکانات و

 بین هایعرصه در و ورزش اجرایی و علمی جامعه عظیم هایظرفیت تبلور راستای در صحیح گذاریسیاست دارد، احتیاج آن

 بیش المللی بین ارتباطات و داخلی کار و کسب هایمحدودیت و اقتصادی هایتحریم و رکود فضای در مسئله این. است المللی

 کشور، در ورزش صنعت بودن نو دلیل به که این اهمیت حائز موضوع میان این در (.2018 محمدی،) است اهمیت حائز پیش از

 به را پیشنهاداتی توانمی که است هایی پژوهش انجام نیازمند شدت گزینی مدیران ورزشی بهساالری و شایستهشایسته مقوله

 توسعه درجهت را اساسی هایگام محور، پژوهش هایگیریتصمیم با بتوانند هاآن تا نمود ارائه دولتی غیر و دولتی سیاستگذاران

 بردارند. کشور ورزش صنعت

 شناسی روش

 شده انجام میدانی شکل به که بوده تحلیلی - توصیفی نوع از و کاربردی روش دارای تحقیق، مقاصد نوع نظر از حاضر پژوهش

 .است اکتشافی پژوهانه آینده رویکرد و محتوا دارای و( کیفی و کمی) ترکیبی روش دارای ها،داده گردآوری ەنحو نظر از و است

متخصصان اقتصاد ورزش،  که شامل بودندنفر از افراد صاحب نظر در حوزه اقتصاد و صنعت ورزش  23پژوهش  مشارکت کنندگان

اعضاء هیات علمی حوزه بازاریابی ورزشی، مدیران حوزه ورزشی، مدیریت کالس جهانی و آینده پژوهان بودند که به شناسایی 

 عوامل اند. شناساییروندهای محیطی مؤثر بر شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کالس جهانی در صنعت ورزش ایران پرداخته 

 گیریشکل در توانندمی که هستند پیرامونی محیط در موجود مهم متغیرهای کلیدی، محیط عوامل در موجود دیکلی نیروهای و

 تفصیلی پژوهش یك نیازمند عوامل، این مجموعه مندنظام و اصولی شناسایی. باشند داشته نقش قابل توجهی آینده، هایگزینه

مجموعه  گام، این در. شد آغاز1398 از آبان محیطی پویش روش به پژوهش اصلی فرایند از گام نخستین راستا، دراین .است

 )که این مطالعات در. شد یادداشت برداری و مرور گزینش، جستجو، پژوهش، با مرتبط هایزمینه در موجود ادبیات از ایگسترده

 موضوع با متغیرهای مرتبط از جامعی ارزیابی که شد کوشش گرفت(می بر در را علمی کتاب یا مقاله 200 از بیش مجموع در

شایستگی مدیران  آینده بر تأثیرگذار کلیدی و عوامل مسایل از ایاولیه فهرست ها،آن بندیجمع مبنای بر و شود انجام پژوهش

 نظرات مرور دیگر، منبع یك یادشده، مطالعات بر افزون. آید ورزشی با مدیریت کالس جهانی در صنعت ورزش ایران گرد

 ها،گزارش از شماری این اساس، بر. بود درمدیریت ورزشی، مدیریت کالس جهانی، اقتصاد ورزش صاحب نظران و کارشناسان

شایستگی مدیران، آینده صنعت  مدیریت کالس جهانی، چون موضوعاتی درباره هاآن در که ایرسانه مطالب سایر و گفتگوها

سپس در ادامه استخراج شد؛  مرتبط، متغیرهای و شد مرور بود، بحث شده آن سیاسی و اقتصادی اجتماعی، هایجنبه ورزش و

سوال  نظر در حوزه پژوهش، مصاحبه گردید و از آنان نیز ، با تعدادی از کارشناسان فعال یا صاحب)دور اول دلفی( همین مرحله

شایستگی مدیران ورزشی  ثیرگذار برأای تترین مسائل و عوامل کلیدی متغیرهنظر شما، مهم به)موردنظر پژوهش در این مرحله 

ها جهت تجزیه و تحلیل مصاحبهها ثبت و ضبط شد. پاسخ پرسیده و اند؟( کدامبا مدیریت کالس جهانی در صنعت ورزش ایران
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هنگام های اعتباریابی و طریق روش شده، از های گردآوریارزیابی دادهروش تحلیل تم استقرایی مورد استفاده قرار گرفت. 

 پژوهش در بخش کیفی پژوهش( هاییافته جهت پایایی )سازگاری ،الزم به ذکر استها لحاظ شد. تحلیل آن بندی نظرات وجمع

لذا برای افزایش اعتبارپذیری، تمامی کدهای اولیه،  ؛است شده استفاده هامصاحبه پایایی محاسبة برای آزمون باز پایایی حاضر از

بینی پژوهشگر قرار گرفت و عالوه بر آن، کدهای های اصلی مورد بازز رسیدن به تمپس از پایان کدگذاری هر مصاحبه و نی

به مصاحبه همچنین گزارش مربوط به کدهای سطح اول پنج مصاحبه،  ؛استخراج شده برای بررسی و تأیید به خبرگان داده شد

ها قرار گرفت. به عالوه برای بررسی تأییدپذیری ابعاد بدست آمده به چهار نفر از شوندگان داده شد و مورد تأیید آن

 هاییافته اعتماد قابلیت افزایش کنندگان به منظور بررسی و تأیید داده شد و نکات پیشنهادی اعمال گردید. به منظورمشارکت

 راهنمای هامصاحبه طول در و تدوین ،هاپرسش سیر و بحث به ورود مصاحبه، شروع همل شیوشا مصاحبه پروتکل پژوهش،

 محورهای مشخص نمودن با دیگر، سوی از. نیفتد اتفاق هامصاحبه در زیاد نوسان و گوییپراکنده تا بود مصاحبه در پژوهشگر

 بودن مستقل. است شده حفظ نیز پژوهش محور، روایی هر در خود هایپرسش طرح برای پژوهشگر بودن آزاد و مصاحبه اصلی

 است کیفی هایپژوهش در پایایی عنصر ترینمهم الزم، غیر هایپیش فرض و حذف تعصب و پژوهش موضوع به نسبت پژوهشگر

 قابلیت در افزایش سعی تعصبات، گذاشتن کنار برای پژوهشگر مستمر، آگاهی با جهت این . در(2008 مظفری، دانایی فرد و)

به دست  هایداده تطبیقی مرور امکان ابزار، بندی درزاویه از استفاده با پژوهش این در همچنین، ؛گردید پژوهش هایداده اعتماد

 . (2010، 1کینگ و هوروکس) شودمی هاداده اعتمادپذیری بهبود منجر به امر این که گردید فراهم مختلف منابع از آمده

شایستگی مدیران بر آینده  ثیرگذارأمتغیر ت 230نهایت تعداد  های ضروری، درها و انجام برخی تعدیلپس از ترکیب همپوشانی

. در پویش محیط درونی عوامل درونی در پنج حوزه شایستگی بازاریابی مالی و توسط گروه کانونی پژوهش استخراج شدورزشی 

 سازی، شایستگی تحلیلتیم شایستگی مدیریت نیروی انسانی و اقتصادی و تجاری، شایستگی دیپلماسی و ارتباطات بین الملل،

 آن در مرحله بعد )دور دوم دلفی(، پرسشنامه محقق ساخته از از بندی شدند. پسهای فکری تقسیمریزی، شایستگیبرنامه و

 هدف گیرد؛ قرار هدف خبرگان اختیار در تا گردید پژوهش طراحی موضوع آینده در مؤثر شده کلیدیِ شناسایی عوامل مجموعه

با  ابتدا ترتیب این به .است بوده متغیرها از هریك "بندیاولویت "و  "اهمیت" میزان کردن مشخص پرسشنامه، این طراحی از

 آوریجمع نشریات و اخبار کتب، مقاالت، شامل مدارک و اسناد نظری، های بدست آمده در مرحله قبل و مبانیاستفاده از شاخص

 صوری روایی. گردید ها مشخصپرسشنامه سواالت و تعیین بعد هر در آن هایشاخص ابعاد، تعیین از پس و مطالعه شده و

( α=91/0) پایایی تعیینشد. جهت  تأییدورزشی(  متخصصان از نفر 14 از نظرخواهی و پرسشنامه توزیع طریق از) پرسشنامه

نمونه  کفایت روش شاخص از اکتشافی عاملی تحلیل جهت نمونه حجم بودن کافی ازبرای اطمینان  .گرفت قرار استفاده مورد

(789/0=KMO )از هاداده تحلیل و تجزیه منظور به. شد استفاده اساسپیاس آماری افزاری نرم بسته در عاملی تحلیل نیز و 

 بود، نرمال هاداده توزیع آن اساس بر که شد استفاده هاداده توزیع پراکندگی بررسی جهت 2کلموگرف ـ اسمیرنوف آزمون

. گردید استفاده بندیاولویت برای 3آزمون فریدمن از و هاگویه اهمیت میزان بررسی برای هامیانگین معناداری آزمون از همچنین،

  شد. امتیازی استفاده 5 لیکرت یك طیف از امتیازدهی در کافی انعطاف و دقت لحاظ برای

 .شده است های پژوهش نشان دادهفرایند اجرا و گام( 1) است. در شکل این پژوهش در پنج گام اجرا و ارائه شده

                                                           
1. King and Horrocks 

2. Kolmogorov–Smirnov test 

3. Friedman test 
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 فرایند اجرایی پژوهش .1شکل

 ها یافته

 35/4و  ورزش مدیریت دکتری دوره دانشجوی ،مشارکت کننده افراد درصد 35/4 ،داد نشان های جمعیت شناختیایج بررسینت

 درصد 8/47حدود . باشندمی ورزش مدیریت دکتری مدرک دارای درصد 3/91 هاآن بقیه و هستند پژوهشگر پسا دکتریدرصد 

های جمعیت یافته بودند. زن آنان درصد 13 و مرد افراد درصد 87 همچنین،؛ داشتند قرار دانشیاری هرد در مشارکت کنندگان از

 ( آورده شده است. 1در جدول ) شناختی مشارکت کنندگان پژوهش

 کنندگانشناختی مشارکتهای جمعیتیافته .1جدول 

 متغیر گروه فراوانی درصد فراوانی متغیر گروه فراوانی درصد فراوانی

 استاد 4 4/17

 رتبه علمی

 دکتری 21 3/91

 مدرک تحصیلی
 دکتری پژوهشگر پسا 1 35/4 دانشیار 11 8/47

 1 35/4 استادیار 5 8/21
 دکتری دانشجوی

 ورزش مدیریت

 مدیریت ورزشی 16 6/69 مربی 3 13

 رشته تحصیلی

 مدیریت کالس جهانی 1 35/4 - - -

 مرد 20 87
 جنسیت

 مدیریت راهبردی ورزشی 1 35/4

 مدیریت بازاریابی ورزشی 3 13 زن 3 13

 سال و کمتر 10 8 8/34

 سابقه کار

 اقتصاددان 1 35/4

 سال 20تا  11 4 4/17
 آینده پژوه 1 35/4

 سال 20بیشتر از  11 8/47

جدول در های اولیه شایستگی مدیران ورزشی به منظور شناسایی شاخص هاهای حاصل از مصاحبهنتایج حاصل از کدگذاری داده

مفهوم مورد  هایی که به)تعداد کل مصاحبه شونده فراوانی با اصلی تم 5 و فرعی تم 99 اولیه، کد 230 ( آمده است که شامل2)

 . است 23اند ( نظر اشاره کرده
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 های اصلی و فرعیتم .2جدول 

 فراوانی  )سطح اول(عناوین کدهای بازبرخی  )سطح آخر( تم های فرعی تم اصلی

ایجاد  ،شناسی جامعه ،ت مشتریمشکال هکنند کشف، دانش مشتری (3های جدول شماره )مؤلفه بازاریابی هایشایستگی

 روان ،تعامل با مشتری ،تمرکز بر خدمات مشتری ،انگیزه در خریدار

 ،مشتریبه مدیریت تجر  ،تحلیل سفر مشتری در سایت ،شناسی مشتری

 خصی،...ش برندسازی مهارت و دانش

19 

داخل جدول شماره های مؤلفه یپلماسیدهای شایستگی

(4) 

 هغیب، روحی تر و نفوذ ارائه دادن، مهارت مهارت متقاعدسازی، مذاکره،

 ،...دوستی ایجاد و شردوستیب، همکاری
17 

نیروی انسانی، صمیمیت،  به همدلی، انگیزه بخشی تعارضات، ایجاد رفع (5جدول شماره )های مؤلفه مدیریتیهای شایستگی

نیرو، رهبری،  کردن نیرو، ارنج تیمی، انتخاب کار انجام سازی، تواناییتیم

 سازی، اعتمادسازی، ...شبکه

20 

استرس، مدیریت  مدیریتنظارتی،  هایتکنیكافراد،  عملکرد ارزیابی (6جدول شماره )های مؤلفه عملکردی هایشایستگی

 ەحوز قوانین از اقتصادی، آگاهی شناخت مبانی ،تغییر زمان، مدیریت

 کار، ... کسب و

21 

  -های اجتماعی دانش بازاریابی شبکه ،ذهن ، خالقیتتفکر منطقی (7جدول شماره )های مؤلفه ادراکی هایشایستگی

دانش زبان  ،دیجیتال دانش بازاریابی یی الکترونیکیدانش بازاریا، موبایلی

، بودن استراتژیك، خالق تفکر، تحلیلی یستمی، تفکرسنگاه ، انگلیسی

 هیجانی، توانایی هوش، پرسشگر ای، ذهنبین رشته تجاری، نگرش هوش

 ، ...مشکل و هلمسئ حل

22 

 بازاریابی هایشایستگی مورد در دهندگان پاسخ دیدگاه بندیاولویت و مقایسه. 1

 اتفاق دهندگان پاسخ اساس، این بر. دهدمی نشان را بازاریابی هایشایستگی اثرات مورد در دهندگان پاسخ دیدگاه ،(3) جدول

 کارآفرین» دهندگان پاسخ همچنین، ؛است اثرگذار جهانی کالس مدیریت با ورزشی مدیران شایستگی بر بعد این که دارند نظر

 عملی و نظری دانش» ،814/0 عاملی بار با« (تشخیص و قضاوت قدرت پذیری، انعطاف سازگاری، نوآوری، خالقیت،) مداربودن

 و هزینه جامع مدیریت داشتن»  و 788/0 عاملی بار با« (ورزش صنعت به نسبت دنیا روز اقتصادی بینش داشتن) مالی مدیریت

 مهمترین ءجز را 761/0 و 779/0 عاملی بار با ترتیب به «ورزشی کاالهای یا خدمات جهانی استانداردسازی» و« وریبهره ارتقای

 .  دانندمی بازاریابی هایشایستگی

 های بازاریابیدهندگان در مورد شایستگیبندی دیدگاه پاسخمقایسه و اولویت .3جدول

 ردیف مؤلفه ها میانگین نوع اثر میزان اثر بارعاملی رتبه

4 389/0 54/4 مثبت کم  بازاریابی هایتاکتیك استراتژی و بکارگیری اصول   1 

3 779/0 62/4 مثبت متوسط  وریبهره ارتقای و هزینه جامع داشتن مدیریت   2 

1 814/0 85/4 مثبت متوسط   
قدرت  کارآفرین مداربودن)خالقیت، نوآوری، سازگاری، انعطاف پذیری،

 قضاوت وتشخیص(
3 

5 738/0 54/4 مثبت متوسط   
با رویکرد ایجاد شراکت با مشتریان، های کسب و کار کشف فرصت

 نفعانتسلط به دانش بازاریابی با رویکردهای ایجاد ارزش برای ذی
4 

3 761/0 62/4 مثبت متوسط  ورزشی کاالهای یا خدمات جهانی استانداردسازی   5 

2 788/0 63/4 مثبت متوسط  مالیدانش نظری و عملی مدیریت    6 

6 737/0 53/4 مثبت متوسط   7 تسلط کامل برآمیخته بازاریابی متناسب با بازار مقصد 

9 387/0 50/4 مثبت کم   8 توسعه محصوالت جدید 

8 388/0 51/4 مثبت کم   9 مدیریت برند 

7 736/0 52/4 مثبت متوسط  های مجازی برای شناخت بازاراستفاده از وب و درگاه   10 



  2شماره  /8سال  /1400مدیریت منابع انسانی در ورزش/ تابستان 

 

283 

 دیپلماسی هایدهندگان در مورد شایستگی بندی دیدگاه پاسخاولویتمقایسه و . 2

دهد. بر این اساس، پاسخ دهندگان اتفاق نظر دارند که این را نشان میدیپلماسی های دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد شایستگی( 4)جدول 

 بین روابط با آگاهیدانش و »همچنین، نتایج حاکی از این است که  ؛اثرگذار است بر شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کالس جهانی بعد

مدیریت تعارض و »و  880/0با بار عاملی  «جهانی محیط جهانی و درک هایچالش درک»، 926/0با بار عاملی  «ورزش در الملل

 .باشندمی دیپلماسیهای شایستگیترین ، به ترتیب مهم858/0با بار عاملی  «تناقض

 دیپلماسیهای دهندگان در مورد شایستگیبندی دیدگاه پاسخمقایسه و اولویت .4 جدول

 ردیف مؤلفه ها میانگین نوع اثر میزان اثر بارعاملی رتبه

19 671/0 08/4 مثبت کم   
-اداره مشارکت ای یگروه تعامل مطلوب یهاروش یریو بکارگ تیتوان هدا

 هابه اهداف و برنامه لین یراستا در یجمع یها
1 

21 567/0 15/4 مثبت کم   
روشن از  ریبا ارائه تصو هدف به دنیرس یبرا گرانید ختنیتالش در برانگ

 دیآ دست به دیآنچه که با
2 

22 670/0  4 مثبت کم 
از  یو رفتار یانسان دهیپسند و داشتن شهرت به صفات تیمحبوب زانیم

 گرانینظرگاه د
3 

12 830/0 38/4 مثبت متوسط   
و اعتبار در مراودات  اقتدار در برخوردها و حفظ یمثبت و قو یرگذاریثأت

 با همکاران و مراجعان
4 

20 681/0 08/4 مثبت کم   
 یرگذاریثأخود و ت یاکتساب بالقوه و یهاتیو ظرف یحد شناخت از توانائ

 یطیآن در تعامل مح
5 

18 480/0 15/4 مثبت کم   6 حجم کار باال ارائه سرعت و ،یسخت کوش اق،ینشان دادن شور، اشت 

8 758/0 54/4 مثبت متوسط   
 (ارتباط رو در رو و... مختلف،ی هارسانه) یارتباط یهااستفاده مؤثر از کانال

 سازمان ارتباطات در یرسم ریو غ یروابط رسم ییشناسا نیو همچن
7 

13 823/0 46/4 مثبت متوسط   
و  یسازمان و برون درون روابط با همکاران، مراجع ینحوه رفتار و برقرار

 یاهداف سازمان یراستا منفعت در لیتحص زانیم
8 

8 797/0 46/4 مثبت متوسط   9 با انتخاب جمالت مناسب ایگو صورت روان و روشن و مطالب به انیب یتوانائ 

9 789/0 46/4 مثبت متوسط   
 توانائی دادن، گوش در کردن برخورد گزینشی و یکسونگری از اجتناب

 مطالب درک و توجه دادن نشان و اطالعات تکمیل برای سوال
10 

5 804/0 54/4 مثبت متوسط   
هوشمندانه  یریگیو پ مذاکرات و ارائه مؤثر و نافذ افکار در ریتفس یتوانائ

 هاآن یجهت القا
11 

11 601/0 46/4 مثبت کم   12 سیاسی )دیپلماسی عمومی( هایموقعیت و وضعیت به اشراف 

3 858/0 69/4 مثبت متوسط   13       (Paradox Management) تناقض و تعارض مدیریت 

15 522/0 38/4 مثبت کم   14 اجرایی هایپیشرفت و موفقیت کسب و ملی مجامع در عضویت سابقه 

2 880/0 54/4 مثبت متوسط   15 جهانی و محیط جهانی( های)چالش درک 

16 721/0 23/4 مثبت متوسط   16 هاتبعیض همه همیشگی و حذف عدالت بر تاکید 

6 712/0 54/4 مثبت متوسط   17  ورزشی اعتبار و سابقه داشتن 

14 825/0 31/4 مثبت متوسط   
-شخصیت از برداری الگو مثال( کردن مارک بنج) مناسب الگوهای انتخاب

 جهانی کالس های
18 

10 795/0 46/4 مثبت متوسط   
 دانشگاهیان، و دانشگاه با ارتباط ، المللی بین هاکارگاه ، سمینارها در شرکت

 دیگر کشورهای هایباشگاه از بازید
19 

1 926/0 69/4 مثبت باال   20 ورزش در الملل بین روابط با دانش و آگاهی 

7 424/0 54/4 مثبت کم   
 جهانی، حقوق بشر، مبارزه )صلح سیاسی – حقوقی های داشتن شایستگی

 فقر( با
21 

17 846/0 23/4 مثبت متوسط   22 اجتماعی ارتباط هایشایستگی 

4 747/0 62/4 مثبت متوسط   23 دموکراسی به تعهد 
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 مدیریتیهای دهندگان در مورد شایستگی بندی دیدگاه پاسخمقایسه و اولویت. 3

 دهد. بر این اساس، پاسخ دهندگان اتفاق نظرهای مدیریتی را نشان میدیدگاه پاسخ دهندگان در مورد شایستگی (5)دولج

نظر دارند که توسعه  اثرگذار است. پاسخ دهندگان اتفاق مدیران ورزشی با مدیریت کالس جهانی بر شایستگیدارند که این بعد 

 به آگاهی توسعه، ظرفیت فردی، رشد و توسعه) مداربودن توسعه»همچنین، پاسخ دهندگان  ؛ورزش بر این بعد اثرگذار است

 تعهد و صداقت داشتن با کاریزما همراه مندی از خصوصیات رهبریبهره»، 909/0با بار عاملی  «(سازمان هایهدف و هاسیاست

 گزینی،شایسته یابی،شایسته) ساالریشایسته فرایند اساس بر انتخاب»و  893/0با بار عاملی « اخالقی اصول و هاارزش رعایت و

 دانند. های مدیریتی میشایستگی مهمترین ءرا به ترتیب جز 864/0با بار عاملی  «(داریشایسته گماری،شایسته پروری،شایسته

 های مدیریتیدهندگان در مورد شایستگیبندی دیدگاه پاسخمقایسه و اولویت .5 لجدو

 ردیف مولفه میانگین نوع اثر میزان اثر بارعاملی رتبه

9 830/0 31/4 مثبت متوسط   
خود به  اتیو روح حاالت تیو هدا تیریتسلط بر احساسات خود و مد

 طیمح از یافتیدر یبا توجه به بازخوردها شده نییتع شیاهداف از پ یسو
1 

16 412/0 23/4 مثبت کم   
انتقال  ارات،یاخت متناسب ضیتفو قیهمکاران از طر یهایتوانائ شیافزا

 به آنان مشاوره موقع اطالعات و ارائه به
2 

17 482/0 92/3 مثبت کم   
و کمك به  یگریمرب و میو تعل گرانید ییاتوسعه یازهاین ییشناسا

 هاآن یهامهارت ایدر بهبود دانش  گرانید
3 

11 904/0 31/4 مثبت متوسط   
 یکار یهاگروه یاعضای مطمئن برا طیمح جادیتالش در جهت ا زانیم

 افراد یبازخورد مناسب برا و مشورت نهیزم یو برقرار
4 

14 790/0 31/4 مثبت متوسط   
 هیروح زش،یانگ یهایتئوری) رفتار سازمان تیریمد یهاهیاحاطه بر نظر

 تعارض تیریمد کارکنان و تیو رضا
5 

10 858/0 38/4 مثبت متوسط   6 کاری پذیریانعطاف و سازگاری 

12 853/0 23/4 مثبت متوسط   7 تیمی کار توانایی و سازی شبکه 

6 817/0 38/4 مثبت متوسط   8 ساالریشایسته اساس بر انسانی نیروی بکارگیری در توانایی 

5 864/0 54/4 مثبت متوسط   9  سازی شبکه شایستگی تیم، رهبری شایستگی 

2 893/0 62/4 مثبت متوسط   
 تعهد و صداقت داشتن با همراه کاریزما رهبری مندی از خصوصیاتبهره

 اخالقی اصول و هاارزش رعایت و
10 

5 775/0 46/4 مثبت متوسط   11 انسانی سرمایه مدیریت 

1 909/0 77/4 مثبت باال   
 به آگاهی توسعه، ظرفیت فردی، توسعه و رشد) مداربودن توسعه

 (سازمان هایهدف و هاسیاست
12 

15 818/0 31/4 مثبت متوسط   13 جهانی کالس مدیریت سازی فرهنگ و فرهنگ توسعه 

4 658/0 54/4 مثبت کم   14 ( وریبهره)  تولید و شغلی رضایت به نظر دقت 

3 864/0 16/4 مثبت متوسط   
 گزینی،شایسته یابی،شایسته) ساالریشایسته فرایند اساس بر انتخاب

 (داریشایسته گماری،شایسته پروری،شایسته
15 

7 861/0 46/4 مثبت متوسط   16 مدیریت در استمرار و ثبات داشتن 

13 775/0 38/4 مثبت متوسط   17  اخالقی – فلسفی داشتن شایستگی 

8 711/0 38/4 مثبت متوسط   
 جهانی کالس مدیریت به رسیدن برای مدیریت در بانوان حضور بر تاکید

 مردان برابر در تعادل حد به
18 

 عملکردی هایدهندگان در مورد شایستگی بندی دیدگاه پاسخمقایسه و اولویت. 4

دهد. بر این اساس، پاسخ دهندگان اتفاق را نشان می عملکردیهای دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد اثرات شایستگی (6)جدول 

پذیر ریسكهمچنین، نتایج نشان داد که ؛ اثرگذار استبر شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کالس جهانی نظر دارند این بعد 
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نتایج  به رسیدن برای و نشده تجربه هایموقعیت در فعالیت انجام برای روییرویا پذیری و جرأتمدیریت ریسك )ریسك»بودن 

های عملکرد مدیریت کالس با شاخص عملکرد ارزیابی»و  873/0با بار عاملی « مدیریت تغییر» ،906/0با بار عاملی  «مشخص(

 .باشندمتخصصان و کارشناسان می دیدگاهاز عملکردی های مهمترین اثرات شایستگی ءبه ترتیب جز 836/0با بار عاملی  «جهانی

 عملکردیهای دهندگان در مورد اثرات شایستگیبندی دیدگاه پاسخمقایسه و اولویت .6جدول

 ردیف مولفه میانگین نوع اثر میزان اثر بارعاملی رتبه

 1 باال  پذیری مسئولیتداشتن  46/4 مثبت متوسط 755/0 4

 2 با کمترین هزینه از منابع مطلوب استفاده 31/4 مثبت کم 587/0 14

 46/4 مثبت کم 552/0 10
سازنده و اعالم  جینتا منجر به ماتیداشتن تهور و جسارت در اخذ تضم

 و نافذ  عیسر میاتخاذ تصم یو توانائ یراهبردی هادگاهیو شفاف د حیصر
3 

 4 مثبت کم 600/0 22
ها و تحقق برنامه یاجرای ریگیامور، پ انیبه جر یدگیمراقبت و رس زانیم

 مطلوب تیفیو ک تیمقرر و با کم یهادر زمان دارتیاولو موضوعات جهینت
4 

 08/4 مثبت کم 496/0 23
انحرافات  یو شناسائ یسرپرست تحت یروهایکار ن جیسنجش عملکرد و نتا

 هاالزم در جهت رفع آن یهاییراهنما و ارائه
5 

 31/4 مثبت کم 674/0 15
مختلف به  یهاگزارش ها و ارائهداده لیو تحل یبندفهم، طبقه ییتوانا

 مطلوب مافوق به شکل تیریمد
6 

 46/4 مثبت کم 686/0 7
و قدرت  و متفاوت گوناگونی هاتیبا ماه یفیو ک دهیچیقدرت اداره امور پ

 تصمیم گیری در کوتاهترین زمان
8 

 08/4 مثبت متوسط 803/0 18
منابع به  رگذاریو تاث مناسب صیهنگام در تخص و اقدام به صیتوان تشخ

 یاجرائ یهادر چارچوب برنامه تیفعالی هاحوزه ایبخشها 
9 

 23/4 مثبت کم 513/0 20
 تیریو مد هاتیاولو تیو رعا نییتع زمان، استفاده مؤثر ازمدیریت زمان )

 ( هاتیو فعال هابرنامه نهیبه
10 

 46/4 مثبت کم 671/0 11
موثر  یرداربو بهره یدهدر سامان یشیاقتدار و دوراند زانیممدیریت بحران)

 (داریو ناپا یبحران طیشرا در اریاز منابع و امکانات تحت اخت
11 

 92/3 مثبت کم 664/0 24
 یسازمان كیاستراتژ نسبت به مسائل و موضوعات یو آگاه نشیحد ب

 یسازمیتصم ای یریگمیتصمی ندهایاطالعات در جهت بهبود فرآ
12 

 31/4 مثبت کم 486/0 16
و  یاند و نگهدارمربوط موضوع كیکه به  یکنکاش روشمند اطالعات یتوانائ

 هاآن مند ثبت نظام
13 

 31/4 مثبت کم 526/0 17
 نیب یعلّت و معلول ارتباطی ابیآن به اجزاء و ارز هیمسائل و تجز یشناسائ

 اجزاء
14 

 77/4 مثبت باال 906/0 1
 در فعالیت انجام برای رویارویی پذیری و جرأتمدیریت ریسك )ریسك

 نتایج مشخص( به رسیدن برای و نشده تجربه هایموقعیت
15 

 38/4 مثبت کم 694/0 12
در  گرانیخود و د یبرا عملکرد یاز سطح باال یاهداف و انتظارات نییتع

 سازمان عملکرد یتعال یراستا
16 

 46/4 مثبت کم 694/0 9
 های موجودپیچیدگیو  تموضوعا (Simplify) سازیتوانایی ساده

(Complexity) رکا و کسب فضای در 
17 

 18 جهانی( کالس تا تجربه مشخص سیر مدیریت تجربه )داشتن 15/4 مثبت متوسط 702/0 19

 19 گیری جهت عملکرد بهینههای پشتیبان تصمیماستفاده از سیستم 46/4 مثبت کم 623/0 5

 20 استفاده از فاکتور کنترل کیفیت 08/4 مثبت کم 572/0 21
 21 اتیعمل تیریمد 46/4 مثبت کم 409/0 8

 22 های عملکرد مدیریت کالس جهانیعملکرد با شاخص ارزیابی 62/4 مثبت متوسط 836/0 3
 23 ( تیریسطوح مختلف مد نیب یرهبر عیتوزتفویض اختیار ) 38/4 مثبت متوسط 728/0 13

 24 قوی در مقابل عملکردو پاداش مناسب پرداخت  54/4 مثبت کم 459/0 6

 25 مدیریت تغییر 77/4 مثبت متوسط 873/0 2
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  ادراکی هایدهندگان در مورد شایستگی بندی دیدگاه پاسخمقایسه و اولویت. 5

دهد. بر این اساس، پاسخ دهندگان اتفاق نظر را نشان میادراکی های دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد اثرات شایستگی (7)جدول 

تجاری،  هوش»هوش همچنین، نتایج نشان داد که  ؛استاین بعد بر شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کالس جهانی دارند که 

با بار عاملی  «خالق و سیستمی داشتن تفکر»، 888/0با بار عاملی  «هیجانی، هوش سازمانیهوش اجتماعی، هوش معنوی، هوش 

 «هامؤثر از آن یریگمرتبط با کار و بهره یهانهیدر زم یبه روز نگاه داشتن مهارت و خبرگهای جهانی، توسعه مهارت»و  870/0

 باشند.میپژوهش از دیدگاه متخصصان و کارشناسان  ادراکیهای ترین اثرات شایستگیمهم ءبه ترتیب جز 835/0با بار عاملی 

 ادراکیهای دهندگان در مورد اثرات شایستگی بندی دیدگاه پاسخمقایسه و اولویت .7جدول

 ردیف مولفه میانگین نوع اثر میزان اثر بارعاملی رتبه

3 835/0 46/4 مثبت متوسط   1 یتوسعه تفکر نقادانه، هنر پرسش و استدالل ورز 

6 831/0 85/3 مثبت متوسط   
 به وی ریادگی یهاو فرصت ازهاین نییتع یتالش برا

 در کار دیجد یهاآموخته یریکارگ
2 

17 766/0 69/3 مثبت متوسط   3 درحد استفاده مؤثر وتریبا علوم کامپ یآشنائ 

4 743/0 08/4 مثبت متوسط   

درک  حد و یاز منابع و اطالعات خارج یریگبهره زانیم

و توان  یسیانگل زبان به یفیو منابع تال یهامتون، گزارش

و مهارت  یخارج یهاپروپوزال ها/گزارش هیدرک و ته

 در مذاکرات یارجخ مکالمه به زبان

4 

13 641/0 15/4 مثبت کم   

   لیتشک عوامل کامل به ییو آشنا نینو تیریدرک اصول مد

 سازی پاکیزه، Seiri  ) ساماندهی Five S ریآن نظ دهنده

Seisoترتیب و ، نظم Seitonاستانداردسازی ، Sekitsu ،

 ...شنهادها،یپ ستمی، س(Shitsuke انضباط

5 

9 820/0 23/4 مثبت متوسط   

 ،یروانشناس مانند تیریبا علوم مرتبط با مد ینسب ییآشنا

دانش و  نیو همچن یاسیس اقتصاد و علوم ،یشناس جامعه

علوم مانند فلسفه و  ریسا خصوص در یاطالعات عموم

 و ... یمهندس ،یشناسباستان ا،یجغراف ،یپزشک ات،یاله

6 

12 747/0 23/4 مثبت متوسط   7 گواهینامه اخذ و المللی بین ورزشی هایدوره گذراندن 

1 888/0 69/4 مثبت متوسط   
تجاری، هوش اجتماعی، هوش معنوی،  داشتن هوش )هوش

 هوش سازمانی مطلوب( ، هوش هیجانی
8 

2 870/0 62/4 مثبت متوسط   9 داشتن تفکر سیستمی و خالق 
11 662/0 08/4 مثبت کم   10  ایرسانه سواد داشتن 
7 830/0 31/4 مثبت متوسط   11 آنالین کارهای و کسب و کاری دور 
4 821/0 46/4 مثبت متوسط   12 دیجیتالی هایساخت زیر توسعه 
6 822/0 38/4 مثبت متوسط   13 اجتماعی هایشبکه با کار مهارت 
8 733/0 17/4 مثبت متوسط   14 سازمان R&Dادغام و یکپارچه سازی دانش  
5 688/0 31/4 مثبت کم   15 فروش ایده و محصول به دیگران 

10 311/0 31/4 مثبت کم   16 ورزش صنعت و اقتصاد حوزه در تحصیالت و داشتن تخصص 

15 553/0  4 مثبت کم 
در  یداشتن مهارت و خبرگ به روز نگاهها و توسعه مهارت

  هامؤثر از آن یریگمرتبط با کار و بهره یهانهیزم
17 

 هاشایستگیگانه پنجابعاد بندی رتبه

شد که  مشخص ،دو همچنین با توجه به میانگین به دست آمده برای هر بعُ  از آزمون فریدمنآمده  دست بهنتایج بر اساس 

با بار عاملی بازاریابی د بعُ اثر، بیشترین رانیدر صنعت ورزش ا یکالس جهان تیریبا مد یورزش رانیمد یستگیشا پژوهیندهیآ
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د ، سپس بع39/4ُو میانگین  935/0با بار عاملی مدیریتی د بیشترین اهمیت و پس ازآن به ترتیب بعُ 62/4و میانگین  780/0

با بار عاملی  فکرید بعُو  35/4و میانگین  960/0با بار عاملی تحلیل و برنامه د و بعُ  37/4میانگین  ،871/0با بار عاملی دیپلماسی 

 (.8داشته است )جدول خبرگان از دیدگاه متخصصان و  23/4و میانگین  948/0

 هاشایستگیگانه پنج بندی ابعاد اولویت .8 جدول

   شایستگی ها میانگین t-value بار عاملی میزان اهمیت

 شایستگی بازاریابی 62/4 557/16 780/0 1

 شایستگی دیپلماسی 37/4 207/12 871/0 3

 شایستگی مدیریتی 39/4 180/11 935/0 2

 شایستگی عملکردی 35/4 957/12 960/0 4

 شایستگی ادراکی 23/4 695/8 948/0 5

 
  صنعت ورزش ایرانهای مؤثر بر شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کالس جهانی در شاخصمفهومی الگوی  .2شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

 در اصولی ریزی برنامه مستلزم و ویژه هایشایستگی با افراد شناسایی به نیازمند جهانی کالس در هم آن و آینده مدیران پرورش

 محسوب آن پیشرفت و توسعه محور و کشور یك هایسرمایه بزرگترین شایسته، و توانمند مدیران. هاستآن نمودن توانمند جهت

شاخص  99ورزشی،  مدیران شایستگی آینده بر عوامل مؤثر ترین کلیدی شناسایی از پس پژوهش، این از این رو در. شوندمی

 نی( کارآفر1د شایستگی بازاریابی به ترتیب های اثر گذار در بعُترین شاخصمهم های این پژوهشبراساس یافتهاحصا شد، 

 یجهان یاستانداردساز ،یوربهره یو ارتقا نهیجامع هز تیری( داشتن مد3 یمال تیریمد یو عمل یدانش نظرداشتن ( 2 مداربودن

ن ید رتبه باالتری داشتند. در تبیهای شناسایی شده در این بعُ در میان شاخص تیفیک نیبرتر با یورزش یکاالها ایخدمات 

تواند در محدوده بازارهای ملی محصور باشد. مدیری که بازارش را یك بازار امروز یك مدیر نمی ،توان گفتهای فوق مییافته

جهانی نداند و خودش را برای رقابت در چنین بازاری آماده نکند، قطعا قوی و موفق نخواهد بود. وقتی افق نگاه یك مدیر بیرون 

های بیشتری که در فضای جهانی نیکی مجهز کند، بلکه به علت رقابتهای تکتنها مجبور است خودش را به مهارتمرزها باشد، نه

 خالقیت، نوآوری، سازگاری، انعطاف پذیری،) مدار بودن کارآفرین .های کارآفرینی هم آشنا کندباید خود را با مهارت وجود دارد،

توصیف کرد که موجب طرح دیدگاه مبتنی بر شناسایی  توان به عنوان فرآیندیرا می تشخیص( مدیران ورزشی قدرت قضاوت و

 گیری اهداف وشود و همچنین موجب شکلکشف فرصت برای حل آن به شکل نوآورانه می وصنعت ورزش نیاز یا مشکل در 

یافته . این گذاردتر تأثیر می گسترده و صنعت ورزشنتیجه بر محیط اطراف  شود و درها میحل آن تالش برای دستیابی به راه

های ای در حوزهافکن و گستردههای بنیاناکنون با تنشکشور هم( همسو است. 2016 با بخشی از پژوهش )قربانی و وحدانی،

 گسیختگی نهادهای مالی، نرخ نامطلوب رشد اقتصادی، معضالت اجتماعی همراه با رشد پایین اقتصادیمختلف درگیر است. از هم

رویارویی با هرکدام از این تهدیدات  .تك شهروندان ایرانی را تهدید کنندتوانند حیات تكدور می چندانای نهدر آیندهو غیره 

ترین ها باشند و بتواند مهمکه آشنا به مدیریت مالی و هزینه پذیر نخواهد بود، مگر با تربیت مدیرانی متخصصامکان مطمئناً

وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب خاذ نمایند. کمترین زمان و حداقل هزینه ات تصمیمیمات مالی را با

های شود در جوامع امروزی که با پیشرفت شگرف ارتباطات و فناوریگفته می« استاندارد» یك کاال یا خدمات که اصطالحاً

ای تواند جامعهی به آن میهتوجاطالعات، قدم به دنیای جدیدی گذاشته است، یك ضرورت و الزام حیاتی است که در صورت بی

ماهیت »محور کامالً مجزا  رعایت کامل استانداردها که از چهار .را از مسیر توسعه و هماهنگی با این دنیای جدید باز بدارد

 یافته نقشهبرخوردار هستند در جوامع توسعه« های اجتماعیمسئولیت»و « هاارزیابی و انطباق»، «امور مدیریتی»، «محصوالت

های توسعه افزایی این محورها، راه را برای اجرای برنامههماهنگی و هم راه عملی این جوامع برای رسیدن به توسعه بوده و قاعدتاً

ه ب تیفیک نیبرتر با یورزش یکاالها ایخدمات  یجهان یاستانداردسازلذا مدیران ورزشی با  ؛هر جامعه هموار خواهد کرد در

مدیریت  به عنوان یك راهکار در مسیر دستیابی بهرا ها این دستورالعمل توانند، میحفظ سالمت مردمصورت امری ضروری برای 

یکی از همخوانی دارد.  ،(2017) و همکارانسیجانی کالس جهانی در صنعت ورزش بکار بندند. این یافته با بخش از تحقیق فار

چند سالی در ورزشی بخش صنعت تولیدات ورزشی این است که مدیران  ،شودتوصیه میدر این زمینه که های بسیار موثر شیوه

را ورزشی توان با عقد قراردادهایی، مدیران اندوزی کنند. میبا استاندارد جهانی کار و تجربه ورزشی المللیهای بزرگ بینشرکت

های بزرگتر را به دست رکردن در حوزهالمللی، قابلیت کاهای بزرگ جهانی فرستاد تا با کار در فضای بینبرای کار به شرکت

( توسعه 1: بیبه ترتمدیریتی  یستگید شااثر گذار در بعُ یهاشاخص نیترمهمجبران شود.  در این حوزه بیاورند تا ضعف مدیریتی

 یرهبر اتیاز خصوص یمند( بهره2، (سازمان هایهدف و هاسیاست به آگاهی توسعه، ظرفیت فردی، و توسعه رشد) مدار بودن

های در تبین یافته های شناسایی شده رتبه باالتری داشتند.در میان شاخص یساالرستهیشا ندیانتخاب بر اساس فرا. (3، زمایکار

ریزی، بررسی و اقدام برای فرایند مشاهده، برنامهمدار بودن( یك مدیر ورزشی شایستگی مدیریتی )توسعه توان گفت:فوق می
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. در ضروری استورزشی سازمان  شناختی و رفتاری است که برای ایجاد و بهبود عملکرد فردی، تیم وهای شایستگیو  مدیریت

منظور عملکرد بهتر و اثربخشی بیشتر  به اً یابد، عمدتهایی که در رفتار، کردار و گفتار مدیران تجلی میتعداد و نوع شایستگیواقع 

 (، قاسمی و همکاران،2019) بجانی و همکاران،این یافته با بخشی از نتایج  .گیردمدنظر قرار می های مدیریتی،در انجام فعالیت

ها را همه سازمان اً جهانی شدن و سرعت باالی رشد علم امروزه تقریب .همخوانی دارد (2015)همکاران  و ( و توماستیکا2015)

. شودعمر محصول و جهانی شدن تعریف میکه به وسیله رشد شتابان در فناوری، کاهش چرخه اند شده محاصرهدر محیطی 

رقابتی ت، رضایت مشتری و راهبرد هایی شروع کننده رقابت جدید و به روز هستند و تأکید زیادی بر قیمت، کیفیچنین محیط

ا آینده تبدیل کنند. این تحول ب جحها بسیار تحت فشار هستند که موقعیت فعلی خود را به موقعیت اردر نتیجه سازمان ؛است

شود که این ویژگی از طریق مدیران با رهبری کاریزماتیك قابل کمك فرایندهای همانند خالقیت و نوآوری آسان و ممکن می

کنند و از طریق الهام بخشی کنند، انگیزه ایجاد میچرا که رهبران کاریزما در اعماق دل پیروان راه پیدا می ؛دستیابی است

در هر  آن ساالری و فرآیندشایسته کنند که برای آینده سازمان ضروری است.می یام کارهایکارکنان را ترغیب و تشویق به انج

ها از شایستگی کافی برخوردار . اصوالً اگر نظام مدیریتی حاکم بر سازماناستای که خواهان بهبود مستمر است، ضروری جامعه

افزایش اثربخشی فرد و سازمان، ارتقای . جهت منابع خواهد شداتالف  موجب تحقق اهداف سازمان و جامعه و جلوگیری از ،باشد

، شناخت مدیران ورزشی ارتقای سطح عملکرد احساس تعلق کارکنان به سازمان، ایجاد انگیزه تالش بیشتر، بهبود و ،رضایت شغلی

جامعه، وری و در نهایت بهره های ورزشیوری سازمانوری فرد، بهره، بهرهی کارکنانو پرورش و بکارگیری درست استعدادها

نهادینه شود و در تمامی مراحل فرآیند مدیریت نیروی انسانی،  ی ورزشیهاساالری در سازماننظام شایسته ،شودتوصیه می

پردازی، بطور کامل در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی در سطح خرد و اهداف پروری و شایستهگزینی، شایستهشایسته

 نیترمهم .همخوانی دارد (2016) همکاران و این یافته با بخشی از نتایج هانا ماعی در سطح کالن بکار گرفته شود.انسانی و اجت

 یها( درک چالش2 الملل در صنعت ورزش نی( آشنا با روابط ب1دیپلماسی به ترتیب:  یستگید شااثر گذار در بعُ  یهاشاخص

در تبین  های شناسایی شده رتبه باالتری داشتند.در میان شاخص تعارض و تناقض تیری( مد3ی جهان طیو درک مح یجهان

نگرشی  است که عبارت است از "وشیاری جهانیه"توان گفت: در واقع آشنایی با روابط بین الملل مصادق های فوق مییافته

توانایی سازماندهی که با  های فرهنگیهای متفاوت انجام کار، توجه به جنبهالمللی، شیوهتر، آگاهی از تحوالت بینوسیع

گری و انتخاب اطالعات. خودآگاهی و توانایی غربال .سازیسپاری و شبکهبا رویکردهایی مانند برونهمراه پذیر و کارآمد انعطاف

سازی و انجام کار اندازهای سازمان. مهارت شبکهگیری با در نظر گرفتن چشمتوانایی در تصمیم و معاندازی جاداشتن چشم

قابل دسترسی است. بر اساس نظر خبرگان این  مشارکتی در سطح عالی. مهارت مذاکره، شنیدن موثر. توانایی جلب اعتماد

توان ؤثر است. موفقیت مدیران تراز جهانی در محیط را میشاخص بر شایستگی مدیران ورزشی با رویکرد مدیریت کالس جهانی م

های های مدیریت جهانی. درک چالشهای جهانی، درک محیط جهانی و توسعه مهارتدر سه عامل بهم پیوسته دید: درک چالش

اهی دارد مطلع باشد. ها آگهایی که پیش رو دارد به همان خوبی که از فرصتها و مانعجهانی: مدیر باید در وهله اول از چالش

هایشان را با اهداف سازمانی مهم متناسب کنند. درک محیط جهانی: مدیر باید بداند چطور نسبت ها باید بدانند چطور تالشآن

رای دستیابی بهای زیادی به محیط اطرافش آگاهی پیدا کند و تصمیمات خود را با شرایط و مقتضیات محیطی متناسب کند. راه

تر های مدیریت جهانی: هر چند درک و کسب دانش در محیط محلی آسانفهم محیط وجود دارد. توسعه مهارتبه اهداف و 

  . است

با آن را به عهده بگیرد. پس مدیران ورزشی در هر سه  های مدیریتی مناسب را اخذ کرده و وظایف مرتبطاما مدیر باید مهارت

است برای کسب موفقیت، از سه محیط بینش داشته باشد محیط فرهنگی،  حوزه صنعت ورزش )تولید، توسعه و عملکرد( الزم

این ها، مدیر ورزشی باید در هر سه حوزه توانمند و موفق عمل کند. سازمانی و موقعیتی که برای دستیابی به وظایف و مسئولیت
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همخوانی  ،(2015)همکاران  و وماستیکاتو  (2018) همکاران و ، پتریو(2017) و همکاران سیجانییافته با بخشی از تحقیقات فار

تواند خالقیت را بیشتر و نوآوری و برای سازمان غیر ضروری نیست تعارض می تعارض در سازمان اجتناب ناپذیر و لزوماً  دارد.

باعث اتالف و تحلیل انرژی و منابع سازمان شود برای مدیریت صحیح تعارض بایستی  ،تغییر را ترویج دهد و یا ممکن است

، آن را مدیریت صنعت ورزشبا برخورد سازنده و صحیح در جهت پویائی  آن را به عنوان نیروی دائمی بشناسند و ورزشی مدیران

 مدیران که استتراز جهانی  مدیران هایشایستگی ترینمهم ازها سازماندر  تعارض پدیده نمایند. بنابراین توانائی هدایت و کنترل

( 2 سكیر تیری( مد1 عملکردی به ترتیب: یستگید شااثر گذار در بعُ  یهاشاخص نیترمهم .هستند نیازمند آن ورزشی آینده

های شناسایی شده رتبه ی که در میان شاخصکالس جهان تیریعملکرد مد یهاعملکرد با شاخص یابی( ارز3مدیریت تغییر 

 محسوبتراز جهانی  رانیمد یستگیشا نیتراز مهم یکهم ی سكیر تیریمدتوان گفت: در تبیین یافته فوق می باالتری داشتند.

رقابت  طیها و شراوریاامروز که فن اییدن باورند که در نیبر ا هاسازمان تیریکه متخصصان و دست اندرکاران مد چرا شود،یم

 (2017) دزینسکیاین یافته با بخشی از تحقیق  .است سكیر تیریمعادل مدسازمان  تیریمد باشند،یم رییهمواره در حال تغ

آل خود در آینده تغییر وضعیت از حالت کنونی به حالت ایدهسازمان افتند که تغییرات سازمانی وقتی اتفاق می .همسو است

شوند که نحوی اجرا میریزی و اجرای تغییرات در سازمان است. این تغییرات بهسازمانی، فرایند برنامهدهد. مدیریت تغییرات می

برای سازمان کمترین هزینه و کمترین میزان مقاومت کارکنان را دربر داشته باشد و در عین حال از کارایی حداکثری نیز برخوردار 

های توسعه برای این افراد در سازمان تواند منجر به ایجاد برنامهیستگی مدیران میگیری شاارزیابی و اندازهد. از آنجایی که باش

طور ویژه برای شناسایی  ارزیابی شایستگی بهلذا  ؛شودای به بهبود عملکرد سازمانی منجر میهای توسعهشود و اجرای این برنامه

به بیانی دیگر . گیردتر سازمان مورد استفاده قرار میل کلیدیو افراد با پتانسیل باالتر جهت تصدی مشاغشایسته ورزشی مدیران 

توان استانداردهای عملکرد را ها میمعیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد است. با استفاده از تدوین شایستگی ها معموالًشایستگی

 یهاشاخص نیترمهمهمخوانی دارد.  (2017)اموکو پاسالن و و  (2016) همکاران و هانااین یافته با بخشی از تحقیق تعیین کرد. 

 ،یجانیهوش ه ،یهوش معنو ،یهوش اجتماع ،یهوش تجار» ( داشتن هوش 1 ادراکی به ترتیب: یستگید شااثر گذار در بعُ

در میان ی توسعه تفکر نقادانه، هنر پرسش و استدالل ورز( 3، و خالق و نوآورانه یستمی( داشتن تفکر س2 « یهوش سازمان

سازی رهبران به کار در با افزایش جهانی شدن ضرورت بیشتری برای آماده های شناسایی شده رتبه باالتری داشتند.شاخص

طور نیاز دارند که به ورزشی برای رسیدن به مدیریت مدیران تراز جهانیکار پیچیده وجود دارد. مدیران  و های کسبمحیط

های ری در سطح جهانی افزایش دهند و بتوانند شناسایی کنند که کدام صالحیتهای رهبمداوم دانش خود را در زمینه شایستگی

های مختلف چه تری از اینکه در زمینهدرک عمیق .شان مورد نیاز استهایهای مختلف در سازمانجهانی برای نقش

ها قادر خواهند بود سازمانهایی برای رهبران سطح جهانی مورد نیاز است، باید وجود داشته باشد. در این صورت شایستگی

شایستگی فکری  .های مربوط به رهبری جهانی را کسب کنند، جذب کنندتوانند همه شایستگیکارکنانی را که با موفقیت می

تفکر تحلیلی، تفکر واگرا و خالق، تفکر انتقادی، تفکر  ها، تفکر عملی،شامل نشانگرهای نظیر هوشمندی باال در شناسایی فرصت

 های سطح کالندیدگاه سیستمی، ارتباط دادن نظریه با عمل، تفکر استراتژیك، تبدیل برنامه های فردی،ه، درک تفاوتحل مسال

 و مجدد دانش، تجزیه کسب و سازماندهی تفکر منتقدانه، نگر،های عملکردی، هوش هیجانی، هوش عملی، ذهن آیندهبه برنامه

جدید با تفکرات نوین هستیم که بتوانند ورزشی  مدیراننیازمند  در صنعت ورزش برای خلق جهان جدید شود.تحلیل کیفی می

مطالعه با در نظر  نیا. ریزی داشته باشندها برنامهبا تشخیص صحیح مسأله و درک راه درست، برای استفاده صحیح از فناوری

 یبر ارتقا یکالس جهان تیریعملکرد مد یابیارز یهاشاخص ریتأث نیتب ریدر مس بود یتالش ،یپژوهندهیآ کردیگرفتن رو

ها تبدیل به زبان مشترکی برای عملکرد باال و باید امیدوار بود که شایستگیدر توسعه صنعت ورزش و  یورزش رانیمد یستگیشا

حراز رو تالش مستمر برای اهای پیشآینده شود و به گمان تنها راه پاسخگویی به چالشهای صنعت ورزش تمام حوزهتعالی در 
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حوزه و  نیدانش ا یدر ارتقا یپژوهش سهم نیا. امید است ها استسازی سازمانو آماده ی مدیران ورزشیهاشایستگی

داشته باشیم، همانند صنعت ورزش خوب خواهیم یك اگر میپس مطلوب را داشته باشد.  تیبه وضع لیجهت ن ریمس یهموارساز

شود پیشنهاد می ، لذاتربیت بازیکنان این تیم و در رأس آن مربی آن برنامه داشته باشیمها قبل برای یك تیم ورزشی باید از سال

است، ورزشی وری مدیران تابعی از بهرهصنعت ورزش وری بهره. یرددر دستورکار قرار گ در کالس جهانیورزشی پرورش مدیر 

ای اندیشید و به فکر آن بود. اگر قرار باشد امروز برای تواند برای آینده فکر کند. امروز باید برای آینده چارهآینده نمیدر واقع 

 .تربیت کنیمبایست مدیرانی شایسته میآینده فکر کنیم، 

ی تأثیرگذاری و که دامنه از آن جاهایی بوده است. هایی که برای آن انجام گرفته دارای محدودیتاین تحقیق علی رغم تالش

است، هر اقدامی برای روشن ساختن  در سطح ملی مطرح( آلطور ایده به)های پژوهشی و تحقیقات علمی تأثیرپذیری فعالیت

هایی که پژوهشگر در این پژوهش ها و چالشمحدودیت برخی از مهمترین .جایگاه تحقیق و موانع پیشروی آن، حایز اهمیت است

 .است، به شرح زیر بوده است و پنجه نرم کرده ها دستبا آن

 دانش برای افزوده ارزش خلق کلید سو یك از گرایانه، کل رویکرد با پژوهانه آینده حال درعین و ایفرارشته رویکردی اتخاذ. 1

 کارشناسان نیز و خبرگان برای زبانی و نفعی ذهنی، نظری، اجماع به رسیدن برای چالشی خود دیگر، سوی از و است موجود

 حضور باو های کانونی گروه از گیریبهره با پژوهش متدولوژی مطابق  پژوهشگر منظر، این از. است مختلف هایحوزه در ذیربط

 کوشید ها پرسشنامه مرحله در ارزیابی خود های تکنیك از استفاده طور همین و مختلف فکری هایطیف از خبرگانی مشارکت و

 نظری مباحث هدایت. کند پیدا راهی جمعی، مفاهمه و گفتگو طریق از منظرها، تفاوت و نظرها اختالف این میان اجماع برای تا

 شدمی محسوب جدی چالشی مفاهمه، و اجماع به رسیدن راه در متفاوت، هایدغدغه و هانگاه ذهنی، هایمدل با افراد میان در

 .گردید نظران صاحب میان مباحث شدن طوالنی بسیار به منجر موارد برخی در و

ها به صورت حضوری امکان پذیر نبود و به صورت تلفنی . به دلیل شرایط بحرانی کشور و بیماری واگیر دار کرونا انجام مصاحبه2

 و آنالین برگزار شد.
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