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. انتخاب ندیآیهر سازمان بشمار ميراهبرديهاهیسرمارانیمد
خود ریسازمان را تحت تاثکیارکان یمتواند تمایمستهیشارانیمد

يشاخص هايبندتیو اولوییحاضر با هدف شناساقیقرار دهد. تحق
یسلسله مراتبلیبه روش تحلیورزشيسازمان هارانیانتخاب مد

)AHPو در دو فاز یاکتشافختهیحاضر به روش آمعه) انجام شد. مطال
هیرا کلقیمعه تحقانجام شد؛ جایدر پیو به صورت پیو کمیفیک

نفر و 50در ورزش) به تعداد تیریسال مد15از شیبا تجربه (برانیمد
تیریمدیتخصصيدکتراي(افراد دارایورزشتیریمتخصصان مد

نفر به 80تعداد نیکه از انددادیملینفر تشک60) به تعداد یورزش
به نفر متخصص)43و رینفر مد37(ياطبقهيطبقه ایروش تصادف

يریگانتخاب شدند. در مرحله اول با روش نمونهقیعنوان نمونه تحق
ينفر از متخصصان و باتجربه ها12به یگلوله برفکیهدفمند و تکن

به قیمصاحبه عمقیمراجعه و از طریورزشيسازمان هاتیریحوزه مد
یورزشيسازمان هارانیانتخاب مدیاصليشاخص هاییشناسا

سلسله لیپرسشنامه تحلکیشاخص ها در نیاپرداخته شد. سپس
ییشناسايقرار داده شد و شاخص هاقینمونه تحقاریدر اختیمراتب

روش يو بر مبناExpert Choice11افزار نرملۀیشده به وس
AHPالتینشان داد تحصجیقرار گرفتند. نتالیتحلو هیمورد تجز

را تیاولونیشتریب277/0وزن نیانگیبا میورزشتیریمتناسب با مد
قرار 299/0وزن نیانگیبا میاسیازآن قدرت ارتباطات سداشت و پس

يسازمان هارانیدر انتخاب مدیاساسيداشت. توجه به شاخص ها
بهتر از قبل در جهت اهداف هاسازمان نیکمک خواهد کرد تا ایورزش

.ندیشده حرکت نمانییتعشیاز پ

هاي کلیديواژه
؛یسلسله مراتبیلیتحلندیفراران؛یانتخاب مديشاخص ها

یورزشرانیمد

Managers in the organization are considered
strategic assets. Choose a qualified manager can
monitor all elements of an organization's influence.
This study aimed to identify and prioritize the
indicators sport organizations in the Analytic
Hierarchy Process (AHP) was performed. The study
combined qualitative and quantitative exploration in
two phases and was conducted in succession, the
research community all managers with experience
(over 15 years management in sport organizations)
to 50 people and sport management professionals
(who holds a Ph.D. in sports management) is
comprised of 60 people, of whom 80 patients
stratified random sampling method (37 managers
and 43 experts) were selected as sample. At the first
stage purposive sampling and snowball technique to
12 patients visit specialists and experienced in the
field of management of sports organizations and
through in-depth interviews to identify the main
indicators were chosen sport organizations. Then
these indicators in a questionnaire hierarchical
analysis of the samples was investigated and
indicators identified by the Expert Choice11
software based on AHP method were analyzed. The
results showed that fits with sports management
education with an average weight 0.277 was the
highest priority and political connections with an
average weight 0.299 was after power. According to
basic indicators in selected sport organizations will
help these organizations better than to move towards
the goals set.
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مقدمه
1900از زمانی که علم مدیریت و سازمان در اوایـل سـال 

ها سرعت بسط یافت، تکاملی درباره ماهیت و وظیفه سازمانبه
(گودرزوند و همکاران، و معیار اثربخشی سازمانی پدیدار گشت

بـهشناختاینبیشترروزهرجهانی،اقتصاددر. )14: 1385
بـرايمزیت رقابتیبعمنیک،انسانیمنابعکهآیدمیدست

). مـدیریت84: 2008، 1آیـد (ناگـادوارامیشماربههاسازمان
ومسـتعدکلیديکارکنانداريو نگهتوسعهجذب،-استعداد
منـابع راهبـردیـککلیدياهدافازکه-باالپتانسیلداراي

یـافتن). بـا294: 2008، 2است (چیندانشاقتصاددرانسانی
، 3شود (ریزاويمیکارکنان آغازصحیحخابانتومناسبافراد

گردد.میسازمانیکموفقیتبهمنجر). و26: 2011
ــا مؤسســات و  ــام ب ــا و همگ ــل پوی ــاهیم در تعام ــن مف ای

هاي بزرگ جوامع جهانی رو بـه رشـد، رشـد نمـوده و کمپانی
صد ساله نیـز مفـاهیم نـاب و تکامل یافت. در طول تاریخ یک

ها و ها، کارگران، مـدیران، دسـتگاهزماناصلی درباره افراد، سا
دهی به اندیشه و رفتـار ها رشد پیدا نموده و باعث شکلشبکه

،4گذاران گردیــد (بیکــر و بــرنچمــدیران، کارکنــان و سیاســت
هاســت و نیــروي ). دنیــاي امــروز دنیــاي سازمان188، 2002

ترین منـابع سـازمانی، متولیـان آن انسانی به عنـوان بـاارزش
امروزه این اندیشـه پـا ).28: 2000(رابینز، شوندمیمحسوب 

اي بخواهد نظام اقتصادي، سیاسـی، گرفته است که اگر جامعه
ــا  فرهنگــی و اجتمــاعی خــویش را دگرگــون ســازد و آن را ب

هاي نـوین سـازگار کنـد، نـاگزیر بایـد ها و نیازمنديبایستگی
و این سونگر در توسعه نیروي انسانی داشته باشدسیاستی همه

امر شدنی نیست مگر اینکـه ابـزار کـار فـراهم شـود (آقـاپور، 
1388:1 .(

بیش از هر زمان مشخص شـده اسـت کـه رشـد و اکنون
استفاده صـحیح از درگروها و در پی آن جوامع توسعه سازمان

). در حـال حاضـر 28: 1379،پورنیروي انسانی است (رحمـان
طور ژه نیروي کـار بـهویبه،سازمان بشري مانند گذشته نیست

رو الزم اسـت مـدیران توجهی در حال تغییر اسـت. ازایـنقابل
ها مختلف افراد هماهنـگ نمـوده و خود را با الگوها و گرایش

،هـا را بـرهم منطبـق نماینـد (سـیدجوادینآماده باشند تـا آن
). بی شک در جهان پر شتاب و سرشار از تحـول و 23: 1380

1. Nagadevara
2. Chien
3. Risavy
4. Baker & Branch

ها را ت تحقق مزیت رقـابتی سـازمانرقابت امروز آنچه موجبا
کند، نیروي انسانی با کیفیـت، خـالق و پویاسـت. تضمین می

ازاین روست که در عصر حاضـر منـابع انسـانی بنـاي اصـلی 
ترین سـرمایه و فرآیند افزایش کـارائی و اثربخشـی و بـاارزش

بـدین سـبب مـدیریت . کلید طالیی رقابت قلمداد شده اسـت
دار بخشی از وظائف اصلی مدیریت بود منابع انسانی که عهده

شد، و بعنوان رویکردي جامع به مدیریت استراتژیک قلمداد می
ظهور پیدا نمود. مدیریت منابع انسانی یعنی شناسایی، انتخاب، 
استخدام، تربیت و پرورش نیروي انسانی جهت نیل به اهداف 

.)1381:24، سازمان (سعادت
نسـبتدولتی،هاىانسازمدرمدیریتضرورتواهمیت

فعالیـتکـهاست چراترافزونمراتببههاسازماندیگربه
سـایربـامقایسـهدردولتـی،هايسـازماندرمـدیرانهاى

برخورداربیشتريهاىنارساییها ومحدودیتازها،سازمان
مـدیران بـااليانتظـاراتبادولتیمدیرانحالعیناست. در
مطبوعاتومردماجتماعینظارتجامعه،توقعاتها،دستگاه

محـدود،مسـیريدررا تنهـاآنانحرکتهمه،اینمواجهند،
بـهدلیـلهمـینبـهسـازد.مىپذیرامکانپیچیدهودشوار

دواهمیتدولتیهايسازماندرهنر مدیریتوعلمکارگیري
).489: 1387است (حسینیان و شریفی، یافتهچندان

ترینمطمئنمدیرانپرورشوجانشینیطرحریزيبرنامه
هايسازمانبرايسطح مدیراندرانسانینیرويتأمینمنبع

داخلیشایستهنیروهاىازاستفادهراستاایندرواستبزرگ
امـروزيپیچیـدهجهـاندراست. مدیریتهاکاراز راهیکی

فرهنگیگرایانه، سیاسی،فنتغییراتکهاستعالمانههنري
آنرويفـراراعظیمـیهايچالشحاضر،قرناقتصاديو

وخصوصیهايسازمانانواعدرواقعیت موجوداست.گشوده
وروز دشوارترهرنهادهااینادارهکهاستآننمایانگردولتی

ودولتـیهايسـازماندرواقعیـتایـنگردد.مىترپیچیده
وهـاضـعفبرخیازکهحال توسعهدرکشورهاىدرویژهبه

دشـوارراهابتـدايدروبرخوردارنـدسـاختاريهاىیینارسا
، 1377است (بابایی، ترآشکارمراتببهاند،قرار گرفتهتوسعه

ودیدهآمـوزشمدیرانبـهعلـمیمـراکـزوهاسازمان). 29
نظریابنـد.دستخوداهدافبتـوانند بهتادارنـدنیازباتجربه

ومهــارتسـطحیستیبـامشاغلتنـوع و پـیچیـدگـیبـه
حـدتـانیـزکارکنانپذیريانطباقوتـوانـایی، همـاهـنگی

).36: 1386یابد (میکائیلی زیناب، افزایشامکان
طور کلی سازمانی که به رشـد کمـی و کیفـی دانـش و به

مهارت کارکنـان خـود مـی اندیشـد و پیوسـته فعالیـت هـاي 
توانایی هاي طور مستمرآموزش در آن در جریان است افراد به

خود را افزایش می دهند و چگونه آموختن و به کـار بسـتن را 



51 )AHP(مراتبیسلسلهتحلیلروشبهورزشیهايسازمانمدیرانانتخابهايشاخصبندياولویتوشناسایی

می آموزند. در چنین سازمانی، ابتکار، ابداع، ارتقـاي آگـاهی و 
شود و توفیق در دانش افزایی به نوعی رفتار همگانی مبدل می

تحقق اهداف سازمانی امري قطعی است و هرگز سازمان دچار 
: 1391خمـی روحـانی و دعـایی، افجمود فکري نخواهد شد (

60.(
) در تحقیقی به تدوین مدلی بـراي 1381نادریان جهرمی (

هاي ورزشـی هاي موردنیـاز مـدیران سـازمانتعیین شایستگی
هاي هاي مــدیران ســازمانپرداخــت. او مجموعــه شایســتگی

ــی را در  ــش، ویژگی3ورزش ــامل دان ــد ش ــردي و بع ــاي ف ه
) بـا 1381گلسـتانی (ار داد. هاي رفتاري و شخصیتی قرویژگی

بررسی شرایط احراز پست مدیریت و روابـط آن بـا کـارایی در 
مقطع راهنمایی شهر قـم بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه مـدرك 
تحصیلی، رشته تحصیلی مدیران و سابقه کار مدیران با کارایی 

) در تحقیقی تحـت 1383ها رابطه معناداري ندارد. لطیفی (آن
ن دهـی معیارهـاي انتخـاب و انتصـاب عنوان  شناسایی و وز

مدیران منابع انسانی بخش دولتی  پنج معیـار اصـلی را بـراي 
) با بررسی میزان 1383انتصاب مدیران شناسایی کرد. رفیعی (

هاي مدیریتی و رابطـه آن بـا برخورداري مدیران زن از مهارت
عملکردشان به این نتیجه رسـیدند کـه رابطـه مسـتقیم بـین 

یریتی زنان و عملکردشـان وجـود دارد بـه ویـژه مهارتهاي مد
زاهـدي و مهارتهاي فنی این رابطه بیشتر به چشم می خـورد. 

هاي مـدیرانی میـانی دولـت ) مدلی از شایسـتگی1389شیخ (
هاي مـدیران ها شایستگیطراحی و مورد آزمون قرار دادند. آن

1شـو و هــابر دولتـی را در چهــار بعـد اصــلی مطـرح کردنــد.

، طی تحقیقی دریافتند کـه یکـی از معیارهـاي عمـده )2003(
براي سازمانهاي ورزشی افرادي هستند کـه تجـارب تجـاري، 
مهارتهاي حرفه اي و ارتباطات وسیع با شبکه هاي تجاري در

ــاودن ــند. ه ــه داشــته باش ــود در 2004(2جامع ــق خ ) درتحقی
مـردان وجودي که زنان وهاي ورزشی نروژ دریافت باسازمان

زنـدگی موقعیت هاي مشابه اي درداراي شایستگی ها ومدیر 
حرفه اي خود بودند زنان وضـعیت مشـابهی ماننـد مـردان در 
پست هاي اجرایی در سازمانهاي ورزشـی نداشـته انـد. جولیـا 

) درپژوهش خـود یکـی از الزامـات انتخـاب و 2009(3لواشینا
ي انتصاب موفق و موثر یک کارمند را آگاهی داشتن از نیازهـا

شغل مربوطه، روشـهاي صـحیح اسـتخدام و مصـاحبه هـاي 
تخصصی می داند که از تبعـیض در انتخـاب و بـی دقتـی در 
بکارگیري افراد متخصص جلوگیري می کنـد واصـل شایسـته 

1. Show, S, Hober
2. Hovden, J.
3. Julia Levashina.

) یـک رابطـه 2009(4گزینی را رعایت می نماید. وایت و کـی
مثبت بین افزایش حضور زنان در پست هاي باال رتبه اداري با 

اي شدن ورزش و توسعه مدیریت ورزشـی را تشـخیص حرفه
) در تحقیق خـود بـه ایـن نکتـه 2010(5دادند. جورجیو سورو

اشاره می کند که جذب نیروهاي کارآمد و دلگرم کردن افـراد 
متخصص با فرهنگ و جو سازمانی کـه در آن سـازمان حکـم 

فرماست رابطه مستقیمی دارد.
انی خـوب دارایـی هـر به اعتقاد بیشتر مدیران منـابع انسـ

سازمان تلقی شده و انتخاب صحیح کارکنان از اهمیت فراوانی 
هـاي نیـروي کـار برخوردار است. در این راستا باید به ویژگی

ویژه توجه داشت. ویژگیهاي کمی و کیفـی منـابع انسـانی بـه
مهارتی، تاهل، شخصیت، سابقه کاري، شرایط سنی، تحصیلی، 

ز اهمیت است کـه یـا نقطـه ضـعف تجربه و غیره از آنجا حائ
.شود یا نقطه قوت آنسازمان محسوب می

شود عنوان یک حرفه معرفی میدر جهان امروز مدیریت به
هاي مدیریت از جهات مختلـف و در این راستا توجه به مهارت

تاسازمانهرموفقیتیاشکستحائز اهمیت و بررسی است.
بستگیآنمدیرانعملکردمدیریت وکیفیتبهزیاديحدود
نخسـتشـودبحـراندچـارسـازمانیگـاهکهطوريبهدارد

درموضوعاینگیردمىقرارمؤاخذهوانتقادموردمدیریت آن
مطـرحنیـزو امنیتیسیاسیاقتصادي،فرهنگی،کالنسطح
ازبخشاثروالیقمدیرانبهدستیابیکنونیدنیايدراست.

.استاستراتژیک برخورداراهمیتی
شناسـایی و ه بـدر این تحقیق محقق در صدد این بود که 

هاي ورزشی هاي انتخاب مدیران سازمانبندي شاخصاولویت
بپردازد. (AHP)6به روش تحلیل سلسله مراتبی

تحقیقشناسیروش
بنــدي تحقیــق حاضــر بــا هــدف شناســایی و اولویت

هاي ورزشـی بـه روش هاي انتخاب مـدیران سـازمانشاخص
انجام شد. مطالعـه حاضـر بـه (AHP)لسله مراتبیتحلیل س

صـورت روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمـی و به
درپی انجام شد؛ جامعـه تحقیـق را کلیـه مـدیران باتجربـه پی

نفــر و 50ســال مــدیریت در ورزش) بــه تعــداد 15(بــیش از 
متخصصان مدیریت ورزشی (افـراد داراي دکتـراي تخصصـی 

دادند کـه از ایـن نفر تشکیل می60) به تعداد مدیریت ورزشی
اي به عنوان نمونه تحقیق نفر به روش تصادفی طبقه80تعداد 

4. Waith & Kay
5. Giorgio  Soro.
6. Analytic Hierarchical Process (AHP)
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گیري هدفمنـد و انتخاب شدند. در مرحله اول بـا روش نمونـه
هاي نفـر از متخصصـان و باتجربـه12تکنیک گلوله برفی به 
هاي ورزشی مراجعه و از طریق مصاحبهحوزه مدیریت سازمان

هاي اصــلی انتخــاب مــدیران عمیــق بــه شناســایی شــاخص
ها در یک هاي ورزشی پرداخته شد. سپس این شاخصسازمان

پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار نمونه تحقیـق قـرار 
افــزاروســیله نرمشــده بههاي شناساییداده شــد و شــاخص

Expert Choice11و بـر مبنـاي روشAHP مـورد
.رار گرفتندوتحلیل قتجزیه

یافته هاي تحقیق
جنسیتنحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت

نفــر) و 24نمونــه تحــت بررســی زن (%0/30نشــان داد کــه 
نفر) بودند. نحـوه توزیـع نمونـه تحـت 56ها مرد (آن0/70%

50سن نشان داد کـه افـراد بـاالي بررسی بر اساس وضعیت

نـی را داشـتند. وضـعیت درصـد بیشـترین فراوا2/36سال بـا 
نمونـه %7/13هاي تحقیق بر اساس تاهل نشان داد که نمونه

نفر) بودند. 69متاهل (%3/85نفر) و 11تحت بررسی مجرد (
همچنین نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس تحصیالت 

%6/42درصـد داراي مـدرك لیسـانس،  7/33نشان داد کـه 
نفـر) مـدرك 19صـد (در7/23داراي مدرك فوق لیسـانس و 

دکترا داشتند. و در نهایت نحوه توزیع نمونه تحت بررسـی بـر 
6اساس سابقه مدیریت نشان داد که افراد با سـابقه مـدیریت 

درصد بیشترین فراوانی را داشتند. 7/48سال با 15الی 
هاي سـازمانرانیهاي انتخاب مـدشاخصبراي شناسایی 

ري اسـتفاده شـد. نتـایج ی از مصاحبه به روش اشباع نظورزش
) دسته بندي شد. با توجه 1حاصل از مصاحبه ها طبق جدول (

شاخص و مؤلفه کلی شناسایی شد.7به پرسشنامه ها 

یهاي ورزشسازمانرانیهاي انتخاب مدشاخص.1جدول 1

یف
رد

ان
عنو

ی 
راون

ف
ده

 ش
اره

اش

12سطح تحصیالت12
11تحصیالت مرتبط با تربیت بدنی23
15ه مدیریتیتجرب34
5سابقه ورزشی45
6ارتباطات سیاسی56
8حسن شهرت در ورزش67
3هاي مدیریتیمهارت78

سـطح «و » ی تیریتجربه مد«)، 1با توجه به نتایج جدول (
بیشـترین اشـاره را در میـان مصـاحبه شـوندگان » التیتحص

داشتند.
سـپرت از تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افـزار اک

رانیهاي انتخـاب مـدشـاخصبنـديتیاولوبراي 11چویس 
استفاده شد. نتایج حاصل از پرسشنامه ها یهاي ورزشسازمان

) به دست آمد.2طبق جدول (
) از دیــدگاه مـدیران مولفــه 2بـا توجــه بـه نتــایج جـدول (

بیشترین 277/0با » با مدیریت ورزشیمرتبطالتیتحص«

1. Expert Choice 11

کمتـرین 048/0بـا » در ورزشحسن شهرت «وزن و مؤلفه 
وزن را داشتند.

بحث و نتیجه گیري
سازمانمؤثرادارهبرايورزشیمدیراناخیرهايدردهه

تجـاري.انـدشدهمواجهمشکالتیباسرپرستیتحتهاي
رفـتنبـاالوجامعـههايآگاهیسطحارتقاءورزشها،شدن
درکننـدگانو شـرکتورزشکارانتوقعاتوانتظاراتسطح
هزینه هايافزایشجهانی،تحوالتورزشی،هايبرنامه
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Expert Choice11نتایج حاصل از نرم افزار . 2جدول9
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11/226/319/219/287/302/4سطح تحصیالت
28/419/304/287/288/2صیالت مرتبطتح

45/149/239/218/3تجربه مدیریتی
45/211/264/3سابقه ورزشی

11/319/4ارتباطات سیاسی
ـــهرت در  ـــن ش حس

ورزش
90/2

هاي مدیریتیمهارت

دهد.) را نشان می1از جدول (حاصلیهاي ورزشسازمانرانیهاي انتخاب مدشاخصوزن )3(جدول 

مدیرانانتخابهايشاخصوزن. 3جدول
وزنمولفه 

190/0سطح تحصیالت
277/0تحصیالت مرتبط...

069/0تجربه مدیریتی
067/0سابقه ورزشی

229/0ارتباطات سیاسی
048/0حسن شهرت در ورزش

119/0هاي مدیریتیمهارت

دولتـیپـاگیروقـررات دسـتموبودجهکمبودوورزشی
تطبیقجدیدشرایطباراخودتاداشتهآنبررامدیرانهمگی

بخشـند. بهبودراشغلیعملکردنیاز درموردمهارتهايوداده
کهانددادهارئهمدیرانبرايرامتنوعیمهارتهايمتخصصان

طراحیمهارتاي،حرفهفنی،انسانی،به مهارتهايتوانمی
اداري مهارتوادراکیمهارتتشخیص،مهارتله،مسئحلو

.نموداشاره
با این حال این تحقیق در پی پاسخ به این سوال بـود کـه 

ی عـالوه بـر هاي ورزشـسـازمانرانیهاي انتخاب مدشاخص
موارد فوق از دیدگاه متخصصان چه عواملی می باشـند و چـه 

مواردي در اولویت می باشند؟

هاي سـازمانرانیانتخاب مـدهايشاخصبراي شناسایی 
ی از مصاحبه به روش اشباع نظري استفاده شد نتایج این ورزش

مطالعه گویاي این واقعیت می باشد که با توجه به پرسشـنامه 
شاخص و مؤلفه کلی شناسایی شد و از بـین ایـن هفـت 7ها 

بیشترین اشـاره » التیسطح تحص«و » یتیریتجربه مدعامل 
ندگان داشتند.را در میان مصاحبه شو

جربه، مهمترین عامل در فراگیري قابلیت هاي مـدیریتی ت
است. بررسی ها نشان می دهد کسب قابلیت هـاي مـدیریتی، 

درصد از طریق تجربه صورت می پذیرد. اینکه ما فردي 70تا 
را در سازمان خود مجرب می نامیم و شایسته عهده دار شـدن 

وع اسـت. افـراد بـه مسئولیتی می دانیم، ناشی از همین موضـ
مرور و با قرارگرفتن در موقعیت هاي مختلف، به توانایی هایی 
می رسند که بوسیله آن می توانند با مسـایل گونـاگون روبـرو 
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شده و بر شرایط دشوار غلبه نمایند. اینگونه است که می توان 
گفت هر ماموریت جدید، مهارت جدیدي را به ما آموزش مـی 

)، نادریـان 1373ده است. میرکمـالی (دهد که یک تجربه سازن
)، چـالدوراي 1984)، فـالکمن (1386جهرمی و امیرحسـینی (

نیـز)2003و جاکسون (اسکوالر)،2003()، اوالفسون1999(
.کنندمیتأکیدهایافتهاینبر

تجربه مدیریتی، یادگیري ناشی از اقدامات یا پـروژه هـایی 
سطح عملکرد سـازمان است که موجب ایجاد تغییر و ارتقاء در 

هاي مدیریتی مـی گـردد. از طریق بکارگیري روشها و تکنیک
این اقدامات موجب درونی شدن مجموعـه معلومـات و یافتـه 

هاي مدیران از شیوه اداره سازمان می شود.
و کـمادراکاتبرمشتملمجموعه دانشیمدیریتی،تجربۀ

یکموراادارهفرآینددراست کهشخصیسازمان یافتهبیش
پیگیري کهاستدادهشکلراباوراینوآمدهحاصلمؤسسه

مفـاهیمیتحـتواصولیبنیادبروروش هاییبهمقاصدي
)ناممکنونامؤثریا ناممکن،و(ممکنومؤثرمطلوب،خاص،
.است

از تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افـزار اکسـپرت 
رانیانتخــاب مــدهايشــاخصبنــديتیــاولوچــویس بــراي 

استفاده شد. نتایج حاصل از پرسشنامه ها یهاي ورزشسازمان
مـرتبطالتیتحص«بیانگر این بود که از دیدگاه مدیران مولفه 

حسن شـهرت در «بیشترین وزن و مؤلفه » با مدیریت ورزشی
ایــن نتیجــه بــا نتــایج کــه کمتــرین وزن را داشــتند» ورزش

ــاران ( ــی و همک ــات کرامت ــمی )1384تحقیق ــتمی کیس ، رس
) همسـو مـی 2003() و اوالفسون1999)، چالدوراي (1384(

باشد.
اگرچه نتایج تحقیق در بسیاري مـوارد بـا نتـایج تحقیقـات 
مشابه و پیشین همخوانی داشته است، اما به نظر می رسـد در 
زمینــه بررســی و شــناخت ویژگــی هــاي شخصــیتی مــدیران 

ی عملکرد سازمانی سازمان هاي ورزشی و تأثیر آن بر اثربخش
نیازمند انجام تحقیقات بیشتر و دقیقتري هستیم.

با این همه با مروري بر ادبیات تحقیق و یافته هاي پـیش 
رو می توان این گونه نتیجه گرفت که براي انتخاب مـدیرانی 
شایسته و کارآمد در سازمان هاي ورزشی می تـوان از عوامـل 

یــق اســتفاده کــرد اســتخراج شــده و اولویــت دار در ایــن تحق
بخصوص عامل هاي تجربـه مـدیریتی و تحصـیالت مـرتبط 
مدیر که اولویت بیشتري را نسـبت بـه بقیـه عوامـل دارا مـی 

باشند.
با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود سازمان هاي 
ورزشی در مقوله تجربه مدیریتی کارگاه هـاي آموزشـی را بـا 

بازنشسته پیشین سازمان ها دعوت از مدیران موفق و کارآمد و
برگزار کنند تا ضمن کسب تجربیات گرانبهاي مدیران گذشته، 

در حرکت سازمان به سوي اهداف خود گام بردارند. 
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