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  ي ورزش برا   ران ي عوامل موثر بر رفتار مد   ل ي هش حاضر تحل ز پژو هدف ا 
قهرمان   ي ها بحران   ت ي ر ي و مد   يي ارو ي رو  آمار   ران ي ا   ي ورزش  جامعه    ي بود. 

  ي علم   أت ي ه   ي و اعضا   ي و متخصصان حوزة ورزش قهرمان   ران ي پژوهش مد 
نفر بود، که    800  ي ب ي کشور به تعداد تقر   ي ها دانشگاه   ي بدن   ت ي ترب   ي ها رشته 

به طور تصادف نف   262جدول مورگان    اساس بر   نمونة    ي برا   ي ا طبقه -ي ر 
به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق    ي اب ي دست   ي شدند. برا   ده ي برگز   ق ي تحق 

نفر از    15  د يي پرسشنامه به تا   يي و محتوا   ي صور   يي ساخته استفاده شد. روا 
  د يي تا   ي عامل   ل ي سازه آن با تحل   يي و روا   د ي رس   ي ورزش   ت ي ر ي مد   ن ي متخصص 

  ي و با آلفا   ي آزمودن  30با    ي مطالعه مقدمات  ک ي   در  ز ي پرسشنامه ن   يي ا ي شد. پا 
از روش    ي ف ي ها در بخش ک داده    ل ي تحل   ي محاسبه شد. برا   0/ ۷2کرونباخ  

از جمله    ي و استنباط   ي ف ي توص   ي آمار   ي ها از روش   ي و در بخش کم   ، ي دلف 
تأ   ي اکتشاف   ي عامل   ل ي تحل  افزار    ي د يي و  نرم  دو  کمک  و    AMOSبا 

SPSS    ت ي ر ي و مد   يي ارو ي رو   ي شان داد برا پژوهش ن   ج ي شد. نتا   تفاده اس  
و    ي ز ري   عوامل: برنامه   ت ي ر ي و مد   ي ن ي ب ش ي پ   ، ي ورزش قهرمان   ي ها بحران 

آموزش   ي فن   ت، ي ر ي مد   ، ي هماهنگ    ي رو ي ن   ، المللي   ن ي ب   هاي   است ي س   ، ي و 
ارز   ، ي مال   ، ي انسان  و  رسانه   ي اطالعات   ، ي اب ي کنترل  مد   اي   و  رفتار    ران ي در 

 هستند.   ر رگذا ي ورزش کشور تاث 
 ي کليدي هاواژه 

 ورزش قهرماني، مدير، بحران، ايران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The purpose of the present study was to Analysis 

of Factors Influencing the Behavior of Sport Managers 

for Managing and Managing Crisis in Iranian 

Championship Sports. The championship and 

faculty members of the country's physical education 

universities numbered approximately 800, according 

to Morgan Table 262. Subjects were randomly 

assigned to the research sample. A researcher-made 

questionnaire was used to achieve the research 

objectives. The face and content validity of the 

questionnaire was confirmed by 15 sport management 

experts and its construct validity was confirmed by 

factor analysis. The reliability of the questionnaire was 

calculated in a pilot study with 30 subjects with 

Cronbach's alpha of 0.7. For data analysis in 

qualitative part of Delphi method, and in quantitative 

part of descriptive and inferential statistical methods 

including analysis Exploratory and confirmatory factor 

was used with the help of AMOS and SPSS software. 

The results showed that for the management and 

management of sporting crisis crises, modifying and 

controlling the factors: planning and coordination, 

management, technical and educational, international 

policies, human resources, finance, control and 

evaluation, Information and media influence the 

behavior of sports managers in the country. 
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   همقدم

کشور در  ورزش  توسعه  مهم  ارکان  قهرماني    ها،از  ورزش 
ديگر کشورها ميمي عبارت  به  ورزش  باشد.  ارتقاي  با  توانند 

جهان    قهرماني سطح  در  و  خود،  سرفرازي  شوند.  مطرح 
افتخار ملي يکي از عوامل روحيه آفرين در ميان ملت هاست. 
دايره  ملي،  ورزش  توسعه  پيامدهاي  و  دستاوردها  رو  اين  از 

اي دارد و موجب رونق اقتصادي و شکوفايي اجتماعي گسترده
هاي ها در عرصه رقابتشود. بنابراين پيروزي پيوسته ملت مي

ها  در خور اعتناي ويژه است و دولترزش فراملي موضوعي  و
به ملت دارندبراي تحقق آن  تعهد  (. ورزش قهرماني 19) ها 
ورزش  از  است  يافتهعبارت  تمرکز  و  رقابتي  با  هاي  که  اي 

رکوردهاي  ارتقاي  براي  خاص  مقررات  و  قوانين  به  توجه 
مي  انجام  مدال  يا  رتبه  کسب  و  مانند:  ورزشي  شود، 

)ورزش ملي  کسب  23هاي  المللي  بينهاي  موفقيت(. 
در   کشور  يک  قهرمانيورزشکاران  و بين  مسابقات  المللي 

سطح باعث  المپيکي   در  کشور  آن  اعتبار  و  وجهه  تقويت 
مي در همچنين    شود.جهاني  سالم  تفريحات  و  ورزش 

کشورهاي توسعه يافته، به عنوان يک صنعت مهم و اثرگذار 
 (.3) درو شمار مي ي بهماعاجت -ي اقتصادي در توسعه

باشد اين است که هر  اي که در اين جا حائز اهميت مينکته  
چه رويدادها و مسابقات ورزشي از نظر گستردگي برگزاري و  
بروز   امکان  باشند،  داشته  قرار  باالتري  سطح  در  اهميت 

بحران به  گردد. به عبارت ديگر  مشکالت و بحران بيشتر مي
هاي و فعاليت  رويدادهار و طبيعي  صورت بخش جدايي ناپذي

ديگر ويژگي غيرعادي،    هادرآمده است. بحران مختلف جوامع  
د، بلکه در  نشوکمياب و اتفاقي براي جامعه جهاني تلقي نمي

کرده رخنه  مدرن  جوامع  که  اند.  تاروپود  کرد  فراموش  نبايد 
بحران از  بيشتر  بسياري  که  بزرگ  حتي  هاي  يا  و  رويدادها 
، به  دي رو به رو نموده است ها را با خطرات جنحيات سازما

نداده  طور تصادفي رخ  و  بحراناتفاقي  بلکه  بودهاند.  اند  هايي 
مديره  هيأت  افراد  و  مديران  رويکه  در  آن  دادن    شان 

 (. 5د. )انبه طور سهو دخالت داشته هابحران 
 در که است مهمي موضوعات از  يکي بحران بنابراين مديريت

بزرگي   اخير ايهسال طول را  بخش  از مطالعات و تحقيقات 
 کسب فضاي از بخشي هابه خود اختصاص داده است. بحران 

بحران و هستند  کار و تمامي  سازمانحذف  که  را  هايي  ها 
مي است)تهديد  ناممکن  با  10کنند  انطباق  ديگر  سوي  از   .)

از ساز و  شرايط موجود، پذيرفتن فضاي رقابتي و بهره گيري 
اکارهاي   به  نياز  بهرهاقتصادي،  براي  هرچه بزارهايي  گيري 

فرصت از  مديريت بيشتر  عمليات  دارد.  شده  ايجاد  هاي 

مي قادر  را  سازمان  پارهبحران،  تا  بحرانسازد  از  از  اي  را  ها 
ابزار   و  کند  اداره  موثر  نحوي  به  را  ديگر  برخي  بردارد،  ميان 

قع شده را  هاي واالزم براي يادگيري کامل و سريع از بحران 
اختيا يوناني  در  ريشه  از  بحران  بگيرد.  معني    Crisisر  به 

عاجل " روانيمي  "تصميم  زايي  فشار  يک  بحران  -آيد. 
باعث در هم شکسته شدن   بزرگ و ويژه است که  اجتماعي 

واکنششکل  و  زندگي  متعارف  اجتماعي هاي  هاي 
شيوه12شود)مي پايه  بر  عمدتاً  بحران  مديريت  و  (.  ها 

ابتکاريرويکردها اقتضايي،  هوشمندانه   ي  است  و  استوار  اي 
که نيازمند اطالعات مطلوب و منحصر به فردي است که به  

هاي عملي در شرايط پيچيده، سريعاً  حل   صورت تحليلي و راه 
بيني (. به عبارت ديگر فرآيند پيش1مورد استفاده واقع شوند)

بحرا در  مداخله  و  برخورد  بحران،  وقوع  از  پيشگيري  و  و  ن 
(. ورزش  12از بحران را مديريت بحران گويند)سازي بعد  سالم

پديده عنوان  به  تاثير  نيز  مختلفي  مسائل  از  اجتماعي  اي 
گروه مي و  و  پذيرد  ورزشکار  عنوان  به  را  مختلفي  هاي 

مي  قرار  پوشش  زير  )تماشاچي  با  20دهد  نيز  ما  کشور  در   .)
ورزش  خصوص  به  ورزش  اهميت  به  همگان  اينکه    وجود 

دانند  ايي اجتماعي آگاه هستند و ميپديدهقهرماني به عنوان  
تواند به داليل گوناگون تحت تاثير که هر پديده اجتماعي مي

براي جامعه و کشور   را  عوامل خطرزا قرار گيرد و مشکالتي 
و   شناسايي  زمينه  در  اندکي  تحقيقات  اما  نمايد،  فراهم 

بحران  عوامل  از  ورزش پيشگيري  زمينه  در  صورت    زا  کشور 
ا امر ميگرفته  اين  و  و در رأس آن ست  تواند جامعه ورزش 

دشواري با  را  جوانان  و  ورزش  روبه وزارت  خطرهايي  و  رو ها 
ايجاد  پويا  و  فعال  جامعه  اين  براي  را  بحران  زمينه  و  نمايد 

بحران  بررسي  از  نمايد.  داده در ورزش کشور حاکي  هاي رخ 
از بسياري  در  متاسفانه  که  است  شيوه  آن  و موارد  ها 

رفلکسي،  ر بيشتر  بحران  با  مبارزه  براي  مديران  ويکردهاي 
واکنش بوده اتفاقي،  ناپايدار  و  تالش گرا  و  صورت  اند  هاي 

العمل سريع و هماهنگي  گرفته براي مقابله با بحران با عکس 
از   نوع  اين  قاعدتاً  که  حالي  در  است  نبوده  همراه  موقع  به 

اج نحوي  به  بايستي  تدامديريت  کليه  که  شود  الزم  را  بير 
جهت اجتناب از بحران و رويارويي با آن را از قبل اتخاذ کرده 
باشد. و اين نشان از عدم وجود مدل جامع مديريت بحران در  
مديران   رفتار  بر  موثر  عوامل  تحليل  عدم  و  کشور،  ورزش 
ورزش کشور هنگام رويارويي و مديريت بحران هاي ورزشي  

هايي ي گذشته تالش هاايران در طي سال باشد. در  کشور مي
را براي   به ورزش، راه  صورت گرفته تا با رويکردهاي علمي 

بين ميادين  در  ايراني  ورزشکاران  هموارتر موفقيت  المللي 



 رانیا  یورزش قهرمان یهابحران  تی ریو مد ییارویرو یورزش برا رانیعوامل موثر بر رفتار مد لیتحل  41

 

 
 

سازند و با ارائه راهکارهاي مناسب علمي و با استفاده از نظر  
بخش   در  ويژه  به  ورزش کشور  اندازهاي  متخصصين، چشم 

قهرم نماينورزش  تعيين  را  تالش اني  اين  جمله  از  ها د. 
و ورزش در سال  مي بدني  تربيت  نظام جامع  به تدوين  توان 

سال    1384 در  قهرماني  ورزش  جامع  نظام  اشاره    1388و 
ها و پيشگيري از نمود. با اين وجود در زمينه شناسايي بحران 

ها و تبيين مدلي جهت مديريت بحران در ورزش قهرماني آن
اسکشور ک نگرفته  بر همگان  اري صورت  ت. در صورتي که 

و   دانش  بر  مبتني  و  مدبرانه  مديريتي  با  جز  که  است  روشن 
از بن  امکان خروج  اين بحرانبستحکمت  از  ها هاي حاصل 

مدل  فاقد  کشور  قهرماني  ورزش  که  آنجايي  از  ندارد.  وجود 
باشد، پژوهش حاضر در پي آن است، ابتدا  مديريت بحران مي 

بحران بپردازد و براي اين منظور    ئه مدل جامع مديريتبه ارا
بحران  عوامل  شناسايي  پي  قهرماني در  ورزش  حوزه  در  زا 

مديران   تحليل عوامل موثر بر رفتارباشد، سپس به  کشور مي
با  هنگام   وقوع   پرداخته،  بحرانرويارويي  از  ترتيب  بدين  تا 
بحرا بحران  يا در صورت وقوع،  و  نمايند  پيشگيري  را  ن ها  ها 

 شکل مديريت نمايند.به بهترين 
( صلواتيان  و  اربطاني  به  1389روشندل  خود  تحقيق  در   )

رسانه  نقش  ابزار  بررسي  قدرتمندترين  عنوان  به  جمعي  هاي 
و   بحران  از  بيش  مرحلة  مديريت  در  عمومي  افکار  مديريت 

مدل  اين اساس رسيدن به مدلي در اين خصوص پرداختند. بر
اصلي   کارکرد پنج رانبح از مرحلة پيش يتمدير در هارسانه 
هدايت پايش و رصد آموزش،  عمومي،  افکار محيط، 

ايجاد رسانياطالع دارند.   همبستگي و  عهده  به  را  عمومي 
داد پژوهش اين هاييافته در   توانندمي هارسانه  که نشان 

 باشند. و سزايي داشته به نقش  بحران از  مرحلة پيش مديريت

توصيه لذا  ارائه شده اساس مدل رب عمل با نمايندمي آنها 

به مي پيشگيري موقع به  بينيپيش  توان   و  آن از  بحران، 

) آن با مقابله براي آمادگي دمنابي   .(25پرداخت  و  حسيني 
( بر  1392اصل  عالوه  مدل  اين  در  که  نمودند  ارائه  مدلي   ،)

آزمون تاثير مديريت راهبردي بر روي مديريت بحران، برخي  
ب بحروابط  مديريت  عناصر  نيز  ين  راهبردي  مديريت  با  ران 

ابعاد   بحران،  مديريت  زمينه  در  گرفت.  قرار  بررسي  مورد 
و   آن  به  نسبت  آمادگي  ميزان  با  بحران  عالئم  شناسايي 
کنترل بحران، و نيز آمادگي نسبت به بحران و يادگيري پس  

چه  از بحران، دو به دو با هم ارتباط دارند. اگر سازمان بداند با 
روبه  نهفته  رو  بحراني  دوره  عالئم  باشد  قادر  و  شد  خواهد 

چرخه عمر بحران را شناسايي نمايد، آمادگي خود را نسبت به 

بروز آن بحران مشخص، باال برده و تمامي تمهيدات الزم را 
به منظور پيشگيري از آن به عمل خواهد آورد و طبيعي است  

راحت خواکه  بر  آن  با  رويارويي  پس  از  اين  تر  به  و  آمد  هد 
و  تر رسانده  حداقل  به  را  آن  پيامدهاي  بود  خواهد  قادر  تيب 

( کند  مهار  را  نيوهاس 9بحران   .)1  ( همکاران  (  2012و 
ريزي نامناسب توسط  هاي سازماني را برنامهترين بحرانمهم

ارشد، عدم هماهنگي واحدهاي داخلي، عدم شايسته  مديران 
م  ني برشمردند. به زعساالري و آموزش نادرست نيروي انسا

مهم از  سازماني  داخل  مسائل  بروز  آنها  جهت  عوامل  ترين 
مي  )بحران  سال  21باشند  در  اريکسون  2013(.  و  در   2بارل 

محيط   از  که  )عواملي  خارجي  عوامل  روي  بر  خود  پژوهش 
مي تحميل  سازمان  به  عوامل خارج  و  نموده  تمرکز  شود( 

مهم را  متداولخارجي  و  عواملتر  از  سازماني    تر  داخل 
سازمان برشم اينکه  احتمال  نمودند  بيان  و  با ردند  ها 

هاي ناشي از عوامل خارجي مواجه شوند، بيشتر است.  بحران 
بحرانمهم آنان  ترين  نظر  از  خارجي  عوامل  از  ناشي  هاي 

سياست  و  سياسي  بينمسائل  اقتصادي،  هاي  مسائل  المللي، 
(. 4رهنگي بود )ف-هاي مالي جهاني و مسائل اجتماعيبحران 

( عدم نظارت دقيق بر روي عملکرد سازمان و 2014)  3دوالن
و   ارتباطي  هاي  کانال  صحيح  کنترل  عدم  و  انساني  نيروي 

مهم عوامل  را  بحران اطالعاتي  بروز  در  سازماني  تري  هاي 
( همکاران  15برشمرد  و  روشن  نقش    2016(.  روي  بر 

ها هم  ه رسانه هاي اجتماعي کار نموده و بيان نمودند کرسانه 
بروز بحران گردند و هم  تمي اثر مخرب داشته و عامل  وانند 
توانند باعث کاهش وخامت اوضاع پس از بحران گردند. و  مي

ها به نحوه مديريت و کنترل آن توسط  اين اثر دوگانه رسانه 
 (.  24ها بستگي دارد )سازمان

انگناس و  ميتراف  مطالعات  که 1388)  4نتايج  داد  نشان   )
مديريت  ممه  بخش  نشانه ترين  شناسايي  ميبحران  باشد.  ها 

بحران  آنکه  از  پيش  آنها  خيلي  تمامي  بدهند،  رخ  عمالً  ها 
نشانه از  ردپاهاي مکرري  به دست  تقريباً  هاي هشدار دهنده 

 (. تمامي18دهند )دهند و وقوع احتمالي بحران را خبر ميمي

سلسله دادن، روي از پيش هابحران   يهانشانه يک 

 روي از پيش مديريت، اگر  دهند؛مي  بروز دخو از هشداردهنده

اين دادن و با را هانشانه  بحران،   کارهايي و ساز تمهيدات 

 
1 . Neuhaus et al 
2 . Borell & Eriksson 
3 . Lando 
4. Mitroff & Engenase 



 42 1399 تابستان، 26، شماره ریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره هفتممطالعات مدی  

 

 تواند پيشمي   نمايد، اعمال را الزم اقدامات و داده تشخيص

 بهترين اين و نمايد پيشگيري آن بروز  از بحران  وقوع از

اگر بحران مديريت شکل حتي   را رانحب نتوان  است. 

 بسيج و تجهيز و آن موقع به تشخيص با د،کر  پيشگيري

 را آن از ناشي صدمات و هاخسارت توانامکانات مي  و منابع

 ساير بحران بر تأثيرگذاري از و رساند حداقل به و کرده مهار

)  اجتناب سازمان يهابخش  ميير 22نمود  همچنين  و   1(. 
( نمودند201۷همکاران  بيان  خود  مطالعه  در  بين    (  که 
از ارتباط    يادگيري  بحران  آمادگي  و  ها  ضعف  و  ها  نقص 

نقص از  يادگيري  واقع  در  دارد.  ضعفوجود  و  يک  ها  ها 
بحران  براي  به  آمادگي مهم  توجه  و  است  آينده  و  هاي حال 

تواند آمادگي  اي ميهاي موجود در هر زمينهنقايص و ضعف
بحران  با  رويارويي  براي  را  دهمديران  افزايش  بنابراين  ها  د. 

ها و ها و ضعفه نتايج تحقيقاتي که به بررسي چالشتوجه ب 
اند، بسيار مهم تهديدهاي پيش روي ورزش قهرماني پرداخته

توان به عنوان عوامل هشدار باشد و بسياري از آنها را ميمي
موقعيت ايجاد  بنابراين  دهنده  گرفت.  نظر  در  بحراني  هاي 

ها و يا  شزمينه شناسايي چال  توجه به نتايج تحقيقاتي که در
است  ضعف شده  انجام  قهرماني  ورزش  تهديدهاي  و  ها 

کشور مي داخل  در  اينکه  با  باشد.  اهميت  حائز  و  مفيد  تواند 
از   پيشگيري  و  شناسايي  رويکرد  با  زيادي  تحقيقات 

اما  بحران  است،  نگرفته  صورت  قهرماني  ورزش  هاي 
شايسته و  اهميت  خور  در  بسيار  زمينه اي  تحقيقات  در 

موجود در ورزش قهرماني کشور و يا بررسي نقاط  هاي  چالش
فرصت و  تهديد  و  قوت  و  شده ضعف  انجام  آن  هاي 

بحران ها و مشکالت   (1391همکاران ) و فيروزي (.15است)
 ايران شناي و قايقراني و ميداني، آور دومدال هايعمده رشته 

 ورزش از رسانه عدم حمايت و بلندمدت برنامه وجود را عدم

اساسي   همچنين برخي از مشکالت .(۷نمودند ) يانب قهرماني
از ديدگاه حسيني و همکاران )  نگاه (1392ورزش قهرماني 

 نظام فقدان  پايه،  به عنوان ورزش مدارس به  مديران ضعيف

فقدان مربيان  و  ورزشکاران از حمايت جامع  شايسته نخبه، 

)مي مديران انتصاب در ساالري و (.  9و8باشد  کشاورز 
( برخي از مشکالت پيش روي توسعه ورزش  1393ن )همکارا

 هايتيم بازيکنان نظام گزينش قهرماني ايران را ناکارآمدي

ناهماهنگي سني هايرده در ملي  برگزاري در مختلف، 

ورزش، عدم  متولي  نهادهاي مختلف بين در ورزشي مسابقات
 انفقد کشور،   مختلف هايبخش  بين در مناسب هماهنگي

 
1 . Meer 

 کشور، علمي پتانسيل با قهرماني ن ورزشبي مناسب ارتباط

نبود و عدم اجراي برنامه راهبردي جامع در ورزش قهرماني،  
مقايسه ملي پول ارزش کاهش  تأثير و خارج ارزهاي با  در 

احراز پست ورزشي، هايفدراسيون  بودجة بر منفي هاي عدم 
بين مجامع  در  توجهتاثيرگذار  ورزشي،   از رييابس المللي 

 به  توجه عدم و کارايي و  آوري بر مدال کشور شورز مديران

 در گذاريسرمايه  در خصوصي اقبال بخش عدم اثربخشي،

عدمرشته از بسياري ورزشي،   برنامة اجراي به تعهد هاي 

(. منکرسي  13کشور) ورزش مسئوالن از  برخي در بين جامع
 رانيا قهرماني ورزش در اصلي ( مشکالت1393و همکاران )

را پرمدال رزشيو هايرشته در از:   المپيکي  اند  عبارت 
 مديريتي، استعدادپروري، و  استعداديابي امکانات، و تجهيزات

رسانه، و آموزش مربيان، و آموزش  رويدادهاي پرورش، 

 حمايت و انگيزش تحقيقات، و دانشگاه اقتصادي، ورزشي،

ران  کاهم و آسايش (.16سياسي دانستند )  و فرهنگي قانوني،
عمدهبرخي   (2013)  فقدان را   قهرماني ورزش مشکالت 

هاي و بودجه فقدان حمايت   و کيفيت با مربيان مالي، 

باال، فقدان  و پايين سطح در  هاليگ برگزاري تخصص 
تحقيق    .(2نمودند) بيان را قهرماني  ورزش در  استراتژي در 

 نبودن روشن و استراتژيک برنامه ( فقدان1394پور )جوادي

 و مناسب انساني منابع فقدان ها،گيريجهت و هات اسسي

و   نظارت نبود مديران، سريع جابجايي و تحول و تغيير
 گذاريسرمايه  عدم و دولت مالي منابع به وابستگي ارزيابي،

مناسب عدم خصوصي، بخش  در مالي  منابع تخصيص 

 ناهماهنگ قوانين وجود متناسب، صورت به متنوع هايبخش 

عد و  ورزش، فعلي تشکيالت و ساختار مطلوبيت  مموازي، 

را و تاکتيکي ميان مدت،  برنامه نبود بحران   اهم از عملياتي 
مديريت هاي نمودند   قهرماني ورزش پيشروي  بيان  کشور 

از  11) گذر  از  سازمان پس  که  است  آن  است  مسلم  آنچه   .)
کند هايي کسب ميها و قابليتيک رويداد بحراني، توانمندي

هاي بعدي نسبت به بروز بحران اش طه آنها آمادگيکه به واس
به دست آمده مي از تجربيات  تواند  افزايش يافته و همچنين 

بحران  مجدد  رخداد  از  پيشگيري  منظور  آتي به  مشابه  هاي 
هاي ورزشي در زمينه از آنجا که در سازمان (.6استفاده نمايد )

بحران  عوامل  مشناسايي  به  راهکارهايي  ارائه  و  ديران  زا 
شن براي  بحران ورزش  مديريت  و  پيشگيري  و  ها، اسايي 

در صدد  پژوهش حاضر  است،  گرفته  تحقيقات کمي صورت 
تحليل   با  توان  مي  آيا  که  است  سوال  اين  به  پاسخ  است 
براي   را  آنها  کشور  ورزش  مديران  رفتار  بر  موثر  عوامل 

هاي ورزش قهرماني کشور آماده رويارويي و مديريت بحران 
 نمود؟
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 روش تحقیق 
تحق توصيفي  روش  به صورت    -يق حاضر  که  است  تحليلي 

مي  کاربردي  هدف  نظر  از  و  است  شده  انجام  باشد.  ميداني 
معاونين و مديران و کارشناسان   جامعه آماري پژوهش شامل

و   مديران  جوانان،  و  ورزش  وزارت  قهرماني  ورزش  حوزه 
پاراالم و  المپيک  ملي  آکادمي  و  کميته  اجرايي  پيک، اعضاي 

( اجرايي  کارشناس  هيات  رئيس،  نواب  فدراسيون،  رياست 
هاي ورزشي مرتبط با ورزش  ها( فدراسيونخبره، رئيس کميته

جوانان   و  ورزش  کل  ادارات  کارشناسان  و  روسا  قهرماني، 
بدني  استان  تربيت  رشته  علمي  هيات  اعضاي  و  ها 

تقريبي  دانشگاه تعداد  به  کشور  با    800هاي  که  بود.  نفر 
 ايطبقه -تصادفي طور به  نفر  262 مورگان جدول اده ازاستف

شدند. در اين پژوهش از دو روش   برگزيده تحقيق نمونة براي
به   براي دستيابي  استفاده شد. در بخش کيفي  کيفي و کمي 
از   فهرستي  دلفي  روش  از  استفاده  با  پژوهش  اهداف 

هاي موجود در ورزش قهرماني ايران تهيه و بر مبناي بحران 
ساآنه  محقق  پرسشنامه  مقياس    51خته  ا  اساس  بر  سئوالي 

مي  ليکرت  ارزشي  و  پنج  صوري  روايي  شد.  تهيه  باشد، 
تاييد   به  پرسشنامه  مديريت    15محتوايي  متخصصين  از  تن 

و   شد  تاييد  عاملي  تحليل  با  نيز  سازه  روايي  رسيد.  ورزشي 
آزمودني و   30پايايي پرسشنامه نيز در يک مطالعه مقدماتي با 

براي تجزيه و    ۷2/0آلفاي کرونباخ  با   ادامه  محاسبه شد. در 
جمع اطالعات  روش  تحليل  از  کيفي  بخش  در  شده  آوري 

هاي آماري توصيفي ميانگين،  دلفي و در بخش کمي از روش
روش  و  فراواني  جمله  جدول  از  استنباطي  آماري  هاي 

 با تأييدي عاملي اکتشافي و اسميرنوف و تحليل کولموگروف

شد. با توجه   استفاده   SPSS و  AMOS افزار مرن دو کمک
کلموگروف   آزمون  نتايج  که  اين  بيانگر    –به  اسميرنف 

32/1=z    است، بيانگر توزيع طبيعي    362/0و سطح معناداري
داده تحليل  در  لذا  است.  آزمونداده  از  پارامتريک  ها  هاي 

 استفاده شده است. 

 

 های تحقیقیافته 
شماره   ش  1جدول  جمعيت  نمونه وضعيت  را  ناختي  نشان  ها 

 .دهدمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها وضعيت جمعيت شناختي نمونه . 1جدول 

 و بیشتر  51         50-46          45-41           40-36          35-31           30و کمتر از   30رده سنی)سال(            

 سن 

 48                  42                66                   50               37                        19تعداد                              

 میزان تحصیالت      کارشناسی            کارشناسی ارشد             دکتری   جنسیت        بانوان      آقایان                   

 ت يالتحصجنسيت                                               
 55                        128                       79تعداد                                               213          49   تعداد        

 و بیشتر  31        30-21      20-11     10وکمتراز10رشته           تربیت بدنی     غیر تربیت بدنی           سال      

 سابقه خدمت                                 تحصيلی          ته رش

 25                  54              121              62تعداد                        37                   225تعداد              

 عضو هیئت علمی       مسئول در فدراسیون مسئولیت            کارشناس              معاون           مدیر           

 وضعيت شغلی 
 10                          130                     29                14                    79تعداد                      

جدول   مي  2نتايج  ضريب  نشان  که  اين  به  توجه  با  دهد 
KMO     ليل  ها براي تحهاندازه نمون  ،باشدمي  ۷/0بيشتر از

سطح    ملي مناسب است. همچنين با توجه به اين که ميزانعا
از    معناداري بارتلت  بنابراين  کوچک  05/0آزمون  است،  تر 

داري براي فراهم کردن يک مبناي معقول  ناها ارتباط معگويه
تحليل   و  تجزيه  بحرانبراي  قهرماني  عوامل  ورزش  در  را  زا 

ساختار مدل املي براي شناسايي  دارند. به بيان ديگر تحليل ع
 مناسب است. زا در ورزش قهرماني عوامل بحرانعاملي 
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 پرسشنامه  KMOآزمون تحليل عاملي تست بارتلت و .  2 جدول

شاخص 
KMO 

 آزمون کروییت بارتلت 

 Df P 

723/0 ۷01/14626 12۷5 001/0 

 

 زش قهرمانيا در ورزبحران عواملنتايج بررسي سهم واريانس هر يک از  . 3 جدول

آلفاي  
 کرونباخ 

درصد  گويه  بار عاملي 
 واريانس 

 عامل

و  %6۷/22 عدم انطباق برنامه هاي فدراسيون هاي ملي با فدراسيون هاي قاره اي و جهاني  842/0 91/0 ريزي  برنامه 
 1هماهنگي
 

ورز  836/0 نهادهاي  بين  در  قهرماني،  ورزش  حوزه  در  مرتبط  هاي  فعاليت  تطبيق  شي  عدم 
 ورزش و جوانان( و پايين دستي)فدراسيون ها، باشگاه ها(باالدستي)وزارت 

عدم هماهنگي بين فدراسيون ها، وزارت ورزش و جوانان، کميته ملي المپيک و ساير نهادهاي   ۷62/0
 ورزشي مرتبط با ورزش قهرماني 

 قهرماني  عدم وحدت فرماندهي در بين نهادهاي ورزشي فعال در حوزه ورزش ۷53/0

 عدم هماهنگي بين دولت و مجلس جهت تصويب بودجه حوزه ورزش قهرماني  651/0

بين   622/0 مسابقات  در  حضور  مجوز  جهت صدور  مرزي  برون  شوراي  اعضاي  بين  هماهنگي  عدم 
 المللي

از کشور براي ورزشکاران مشمول نظام وظيفه جهت اعزام به رقاب 62۷/0 ت  عدم صدور مجوز خروج 
 هاي بين المللي 

 اقدام دير هنگام مسئولين جهت دريافت ويزا براي ملي پوشان   539/0

عدم وجود برنامه اي مدون براي آماده و به روز نگه داشتن ملي پوشان بعد از مسابقات جهاني   526/0
 و آسيايي

رشته    اي ورزش قهرماني درنداشتن برنامه هاي راهبردي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت بر 513/0
 هاي مختلف 

بين   %41/11 دخالت مسئولين سياسي در حوزه ورزش قهرماني 81۷/0 82/0 سياستهاي 
 المللي

 
 

 عدم صدور ويزا براي تيم هاي ورزشي و ملي پوشان و .... به داليل سياسي  ۷42/0

 تحريم هاي سياسي  ۷65/0

 سيايي و جهاني ر کنفدراسيون هاي آ عدم کسب پست هاي تاثيرگذار د  614/0

يا   610/0 و  ميزبان در حين مسابقات  در کشور  تخريب  و  ترور  يا  يا حوادث طبيعي  و  تصادفات  بروز 
 اردوهاي تدارکاتي و بروز بحران براي تيم هاي شرکت کننده 

 مالي %28/14 الي عدم تناسب برنامه ريزي ها با بودجه فدراسيون ها و ايجاد بحران هاي م  ۷56/0 75/0
 
 

نوسانات غيرمنتظره ارزش پول ملي و ايجاد اختالل در اجراي برنامه ريزي ها و بودجه بندي   ۷52/0
 هاي انجام شده 

 تحريم هاي اقتصادي کشور و تاثير منفي روي برنامه ريزي هاي مالي و بودجه بندي ها  ۷44/0

 قهرماني به منابع دولتي ه وابسته بودن ورزش عدم سرمايه گذاري بخش خصوصي و در نتيج ۷23/0

برتري فرهنگ رشد جهشي و ناپايدار در ورزش قهرماني به جاي رشد گام به گام و پايدار در   836/0 78/0
 بين مديران تازه کار 

فني   1۷/9% مديريتي، 
 و آموزشي 
 مدت(  نامه ريزي هاي بلندبي ثباتي جايگاه مديران، مربيان در ورزش قهرماني)جلوگيري از بر ۷34/0 

 
1 . Planing & Coordination 
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  تمرکز مسئوالن کشور بر نتيجه گرايي در ورزش قهرماني به جاي فرايندگرايي  621/0

ورزش   611/0 در  بازده  زود  هاي  بر طرح  آنان  تکية  و  ورزش کشور  برخي مديران  بودن  بي حوصله 
 قهرماني و عدم تالش براي بازيکن سازي

امه هاي راهبردي در ورزش قهرماني در بين برخي ي به جاي اجراي برنتقدم اقدامات سليقه ا 601/0
 از مديران ورزش کشور 

 وجود مديران غير ورزشي و ناآشنا به علم مديريت ورزشي در بدنه ورزش قهرماني  5۷3/0

 دانش فني پايين و به دور از متدهاي علمي به روز در بسياري از رشته هاي ورزشي 492/0

ازيکنان تيم هاي ملي در رده هاي سني مختلف و کوتاهي در آموزش صحيح  گزينش ناکارآمد ب  421/0
 و به موقع 

 

78/0 

و  85/6 فقدان نظام نظارت و کنترل استاندارد در ورزش قهرماني  ۷80/0 کنترل 
مديران و عدم نظارت بر کنترل و حفظ اطالعات و افشاي اطالعات حساس و بروز تنش بين   ۷65/0 ارزيابي 

 قهرمانانمربيان و 

از بروز تنش و بحران در بخش ورزش قهرماني کشور   ۷39/0 عدم نظارت و کنترل جهت پيشگيري 
 )مديران و مسئوالن ورزش کشور، مربيان و قهرمانان(

نبود تصميمات الزم جهت برخورد و مديريت صحيح و سريع در هنگام وقوع شرايط بحراني در   688/0
 هرماني ورزش ق

مربيان،  ع 651/0 ملي،  هاي  تيم  مورد  در  مخرب  و  دروغ  شايعات  با  صحيح  برخورد  و  نظارت  دم 
 قهرمانان و بروز بحران

 عدم وجود سيستم مناسب و استاندارد ارزيابي عملکرد در ورزش قهرماني  61۷/0

ن و يا ارائه  ه مربيان و قهرماناعدم وجود سيستم ارائه بازخورد به صورت استاندارد و به موقع ب 593/0
 به شکل نامناسب و ايجاد تنش و بحران

 نيروي انساني 05/5 عدم تامين و تربيت نيروي انساني مناسب و درخور شأن ورزش قهرماني کشور  922/0 87/0

 فقدان علم و تجربه در کنار هم و پايين و به روز نبودن اطالعات مربيان ورزش قهرماني 89۷/0

 ه ساالري در ورزش قهرماني فقدان شايست 862/0

تيم   834/0 در  زبده  قهرمانان  و  مربيان  پناهنده شدن  و  موجود  انساني  نيروي  نگهداري  و  عدم حفظ 
 هاي ملي ساير کشورها 

 وجود بحران قهرمان ساالري در ورزش قهرماني  829/0

 ناسازگاري قهرمانان با يکديگر و يا با مديران و يا مربيان ۷64/0

 بروز مشکالت اخالقي در بين برخي از اعضاي تيم هاي ملي  ۷3۷/0

 رواج دوپينگ در بين برخي از قهرمانان  ۷25/0

 آسيب ديدگي قهرمانان ملي قبل از رويدادهاي بين المللي مهم و ايجاد بحران براي تيم ملي  ۷12/0

 برگزاري مسابقات   شيوع بيماري در بين بازيکنان تيم هاي ملي در حين 615/0

 مسموميت هاي غذايي ملي پوشان در حين برگزاري مسابقات و بروز شرايط بحراني 528/0

و   11/4 کم توجهي رسانه ها به برخي رشته هاي ورزشي  ۷81/0 81/0 اطالعاتي 
 اييهاي گروهي بر نتيجه گرايي در ورزش قهرماني به جاي فرايندگر تمرکز رسانه ۷58/0 اي رسانه 

 هاتخريب مربيان يا قهرمانان توسط رسانه  629/0

 ها به مشکالت و تنش هاي احتمالي به وجود آمده در بخش ورزش قهرماني  دامن زدن رسانه  601/0

 هاي مليهي انتخاب برخي ورزشکاران تيموجود رابطه و تأثيرات تبليغات رسانه اي در جهت د 502/0
 عات نادرست توسط رسانه ها و ايجاد تنش در بخش ورزش قهرماني انتشار اطال  4۷8/0

عامل3ل شماره  جدو واريانس  ويژه،  مقادير  نشان  ،  را  ها 
پيشگومي توان  مجموع  يدهد.  اساس  بر  مدل  اين  درصد ي 

بنابرين    رصد است.د  ۷3/ 54ها برابر با  عامل  تجمعي  واريانس

برنامه سياستعوامل  هماهنگي،  و  بريزي  المللي، ينهاي 
نيروي   ارزيابي،  و  کنترل  آموزشي،  و  فني  مديريتي،  مالي، 

زا در  عامل بحران  ۷اي به عنوان  انساني و اطالعاتي و رسانه
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 ورزش قهرماني شناسايي شدند. 

 ر ورزش قهرمانيزا دنتايج آزمون فريدمن در خصوص عوامل بحران .4جدول 

 ی داری معن سطح  درجات آزادی  2 –مقدار خی    تعداد 

262  14/96 6 001/0 

خي   مقدار  به  توجه  سطح    14/96دو    –با   ي داري معنو 
زا  فرضيه صفر مبني بر عدم تفاوت بين اولويت عوامل بحران

رد   قهرماني  ورزش  با    شودي مدر  اطمينان    95و  درصد 
اول  توانيم بين  کرد  تفاوت  بيان  عوامل  اين   داري معنويت 

موثر در ايجاد بحران در ورزش  وجود دارد. لذا اولويت عوامل  

ريزي و هماهنگي، مديريتي، فني و  قهرماني عبارتند از برنامه
المللي، نيروي انساني، مالي، کنترل  هاي بينآموزشي، سياست

 اي. و ارزيابي، و اطالعاتي و رسانه
 

 

 وامل بحران زا در ورزش قهرمانيي عبندتياولو .5جدول 

 میانگین رتبه  عامل

 22/4 ریزی و هماهنگی برنامه

 94/3 مدیریتی، فنی و آموزشی 

 ۷6/3 المللی های بینسیاست

 3۷/3 نیروی انسانی 

 32/3 مالی

 26/3 کنترل و ارزیابی 

 12/3 ای اطالعاتی و رسانه

 

 

 در ورزش قهرماني ايران  شاخص هاي برازش مدل مديريت بحران  .6جدول 

 تفسیر  مالک میزان  شاخص برازش 

با درجه آزادي   14/98  مطلق 
۷1 

df=1.38/   

 3تا  1بين 

 برازش مطلوب 

p value 069/0 برازش مطلوب  05/0بيشتر از 

 برازش مطلوب  90/0بيش از 94/0 شاخص نيکويي برازش 

 برازش مطلوب  90/0بيش از 91/0 ( TLIلويس) -شاخص توکر تطبیقی 

  -شاخص برازش بنتلر
 (BBIبونت)

 برازش مطلوب  90/0بيش از 93/0

 برازش مطلوب  90/0بيش از 91/0 (CFIشاخص برازش تطبيقي)

ريشه ميانگين مربعات خطاي   مقتصد 
 (RMSEAبرآورد)

 برازش مطلوب  05/0کمتر از 001/0

شاخص برازش مقتصد هنجار  
 (PNFIشده) 

 برازش مطلوب  05/0بيشتر از 3۷/0
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 دل مديريت بحران در ورزش قهرماني ايران . م1شکل 

اينکه مدل پژوهش مديريت بحران در    براي آزمون 
از  است؛  برخوردار  مناسبي  برازش  از  قهرماني  ورزش 

يابي شاخص مدل  در  شد.  استفاده  مدل  برازش  هاي 

بر تأکيد  با  ساختاري  افزار    معادالت  بايد    AMOSنرم 
براز شاخص  سه  از  مدل  برازش  تعيين  مطلقبراي  ، 1ش 

 
1 . Absolute Index 
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مقتصد   1تطبيقي  جدول   2و  نتايج  براساس  کرد.  استفاده 

آماره  6شماره   با     ، مقدار  آزادي    14/98برابر  با درجه 
است. با توجه به تقسيم مجذورکاي بر درجه آزادي و    ۷1

است که نشان دهنده    3که بين يک تا    38/1حاصل عدد  
همچنين   است.  مدل  آن  متناظر    p-valueتأييد  با 

از    0/ 069 بيشتر  اينکه  به  توجه  با  که  است؛   05/0است 
مي تأييد  مدل  و  بوده  قبول  نيکويي  قابل  شاخص  شود. 

قبول    94/0(  GFI)  3برازش قابل  دهنده  نشان  که  است 
مقدار   است.  مدل  مطلوب  برازش  براي  ميزان  اين  بودن 

)  ريشه برآورد  خطاي  مربعات  که   RMSEA )4ميانگين 
باشد که  مي  001/0برازش است نيز  شاخص ديگر نيکويي  

از   کمتر  اينکه  به  توجه  و    05/0با  بوده  قبول  قابل  است، 
پژوهش مي تأييد مدل  -باشد. ديگر شاخصنشان دهنده 

هاي نيکويي برازش براي معادالت ساختاري بدين صورت  
توکر شاخص  مقدار  که  ؛  5  91/0( TLIلويس)  -است 

بنتلر برازش  شاخ 6  93/0(BBIبونت)  -شاخص  ص  ؛ 
تطبيقي) مقتصد    CFI )۷  91/0برازش  برازش  شاخص  و 

است که همگي نشان دهنده   8  3۷/0( PNFIهنجار شده)
 باشد. برازش مطلوب و تأييد مدل پژوهش مي

 

 بحث و نتیجه گیری 
  تحليل عوامل موثر بر رفتارحاضر   پژوهش از هدف

ورزش    هايرزش در رويارويي و مديريت بحرانو  مديران
ايران براي رويارويي و مديريت بحرانبود  قهرماني  هاي . 

مي نظر  به  ايران  قهرماني  تغيير ورزش  اقدام  اولين  رسد 
رفتار و شناسايي عوامل موثر بر رفتار مديران ورزش کشور 
المپيک،   ملي  کميته  جوانان،  و  ورزش  وزارت  سطح  در 

رزشي و ادارات کل ورزش و جوانان است  هاي وفدراسيون
صحي14) شرايط  که  چرا  مديريت (،  و  رويارويي  ح 

که  بحران شد،  خواهد  فراهم  زماني  قهرماني  ورزش  هاي 

 
1 . Comparative Index 

2 . Parsimonious Index 

3 . Goodness Fit Index 
4 . Root Mean Squared Error of Approximation 
5 . Tucker- Lewis Index 
6 . Bentler- Bonett Index 
7 . Comparative Fit Index 
8 . Parsimonious Normed Fit Index 

مديران سطوح مختلف ورزش کشور به اين باور برسند که  
بهره  به رفتار خود و  از دانش روز در زمينه با توجه  مندي 

بحران  عوامل  مديشناسايي  و  ميزا  بحران،  توانند ريت 
بحران از  از وقوع شنبسياري  پيش  را  از وقوع ها  و  اسايي 

بحران،   وقوع  صورت  در  يا  و  نمايند  پيشگيري  آنها 
بحرانمي نمايند.  توانند  مديريت  صحيح  شکل  به  را  ها 

رشته اصلي  مسئولين  عنوان  به  مختلف  مديران  هاي 
در  مهمي  نقش  مناسب،  رويکردهاي  اتخاذ  با  ورزشي 

درست  ت مديريت  و  رويارويي  در  توفيق  عدم  يا  وفيق 
ورز بحران ميهاي  قهرماني کشور  باشند. ش  داشته  توانند 

نتايج پژوهش نشان داد، هفت عامل در ايجاد  در اين راستا
اولويت  طبق  که  دارند  نقش  قهرماني  ورزش  در  بحران 

از:   برنامه1عبارتند  نواقص موجود 2ريزي و هماهنگي،  .   .
-هاي بين. سياست3يريتي، فني و آموزشي،  در بخش مد

.  ۷. کنترل و ارزيابي،  6. مالي،  5ساني،  . نيروي ان4المللي،  
 اي. اطالعاتي و رسانه

هماهنگی.برنامه و  نشان   ریزی  تحقيق  نتايج 

برنامه شاخصه  که  در  داد  عاملي  بار  با  هماهنگي  و  ريزي 
ن  به عنوا  842/0تا    513/0هاي مختلف در محدوده  مولفه

بحران  عامل  شناسايي  اولين  قهرماني  ورزش  حيطه  در  زا 
)  شد. که و همکاران  نيوهاس  نتايج تحقيق  که 2012با   )

برنامه  عوامل  عدم  از  را  هماهنگي  نبود  و  صحيح  ريزي 
زا در سازمان ها معرفي نموده است همخواني دارد بحران

جوادي21) تحقيقات  نتايج  با  همچنين   .)( (، 1394پور 
و   )کشاورز  ) 1393همکاران  فيروزي  و  به 1391(  که   )

برنامه  نبود  نبود ريزنوعي  و  مشخص  استراتژي  و  ي 
بخش  بين  را  هماهنگي  قهرماني  ورزش  مختلف  هاي 

ميچالش قهرماني  ورزش  براي  همراستاست. هايي  دانند 
برنامه   نبود بلند مدت و و استراتژيک اييدر واقع فقدان 

و  گيريجهت و ها سياست مشخص  قوانين هاي  وجود 
 در مناسب ناهماهنگ و موازي و به نوعي عدم هماهنگي

ورزش هاي بخش بين جمله  کشور مختلف   وزارت از 

کميتة و ورزش  آموزش  المپيک، ملي جوانان،   و وزارت 
تواند ... مي و فناوري و تحقيقات و  علوم وزارت  پرورش،

رو نمايد. هاي جدي روبهورزش قهرماني کشور را با بحران
منطقهبن و  ملي  نهادهاي  بين  تعامل  ورزش ابراين  اي 

ث افزايش اثربخشي و هماهنگي عملکرد اين  قهرماني، باع
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در  نهادها مي مسئول  و  ورزش کشور  ارشد  مديران  گردد. 
گيري و يا موثر در فرآيند تصميم سازي، الزم است  تصميم

بحران عوامل  در  ايجاد محوريت  الزام با هدف  و  نقش  زا، 
برنامه  مديريت  به  ارکان  بين  هماهنگي  ايجاد  و  ريزي 

د را قابل تامل دانسته و با اشراف  اجرايي تحت پوشش خو
برنامه  تدوين  امکان  مديريي،  وظايف  و  بر  هماهنگ  هاي 

در يک راستا را فراهم نمايند به طوري که امکان ارتباط با 
بين دستي  پايين  و  باالدستي  و مسئولين  ملي  و  المللي 

وجودمنطقه توصيه    اي  منظور  اين  براي  باشد.  داشته 
منمي و  متعدد  جلسات  سطوح  شود  مديران  حضور  با  ظم 

مختلف ورزش قهرماني کشور، مربيان، داوران، ورزشکاران  
و   گردد  برگزار  قهرماني  ورزش  منتقدين  و  پيشکسوتان  و 
و   قهرماني کشور  انداز ورزش  تدوين چشم  در  اعضا  تمام 

ورزش سياست اين  مدت  بلند  تا    هاي  باشند،  داشته  نقش 
مراستا گردند متعهد به اجراي آن به صورت هماهنگ و ه

سياست سپس  حسب و  بر  تاکتيکي  و  مدت  ميان  هاي 
بيني شده تدوين گردد و اين  هاي پيشها و برنامه سياست

با سياستبرنامه  بيني شده تطبيق و هاي کالن پيشها را 
 (.  13و  11، ۷هماهنگ نمايند )

فن آموزشی.  مدیریتی،  و  که ی  داد  نشان  نتايج 

بار عاملي در شاخصه مسائل مديريتي، فني و   با  آموزشي 
محدوده  مولفه در  موجود  دومين   0/ 836تا    421/0هاي 

بحران  ميعامل  قهرماني کشور  ورزش  در  در  زا  که  باشد. 
(  1393( و کشاورز و همکاران )1394پور )تحقيقات جوادي

نوعي به آن اشاره شده    ( به1393و منکرسي و همکاران )
در ورزش قهرماني    ثباتي جايگاه مديران، مربياناست. بي
تغيير امکان   سريع جابجايي  و تحول و و  مديران 

ميريزيبرنامه  سلب  آنها  از  را  بلندمدت  نمايد. هاي 
گرايي در ورزش همچنين تمرکز مسئوالن کشور بر نتيجه 
مي موجب  فرايندگرايي  جاي  به  کقهرماني  توجهگردد   ه 

 و کارايي و  آوريبه مدال  کشور ورزش مديران از بسياري
عدم به توجه عدم همچنين  گردد.  معطوف   اثربخشي 

متخصصان گيريبهره  مختلف سطوح در علمي  از 

 فني  دانش نبودن روز به  و علمي مديريت ورزش کشور و

رشته بسياري در که   ورزشي،  هاياز  است  شده  موجب 
مناسبي  علمي لپتانسي با قهرماني ورزش  ارتباط  کشور 

مربيگري  هاي دوره آمدينداشته باشد و به دنبال آن ناکار
هاي سني هاي ملي در ردهو گزينش ناکارآمد بازيکنان تيم

تواند منجر به  مختلف و عدم آموزش درست و به موقع مي 
بروز بحران در ورزش قهرماني کشور گردد. در اين زمينه  

مي وهلهتوصيه  در  که  مديران   شود  نصب  و  عزل  اول 
علمي   مديريت  اصول  اساس  بر  کشور  به ورزش  توجه  و 

اصل شايسته ساالري صورت پذيرد. سپس الزم است به 
مديران منتخب اعتماد کافي و الزم در زمينه ثبات جايگاه  

مي صورت  اين  در  شود  داده  که  شان  بود  اميدوار  توان 
ادي در رفتار  مديران ارشد ورزش کشور بتوانند با تغيير بني

ن فرهنگ خود، فرهنگ رشد گام به گام و پايدار را جايگزي
رشد جهشي و ناپايدار نمايند و اين فرهنگ و ديدگاه را در 
آن   دنبال  به  دهند.  ترويج  پاييني  سطوح  مديران 
گرفت.  خواهد  را  محض  گرايي  نتيجه  جاي  فرايندگرايي 

مي توصيه  متخصصين  همچنين  با  ارشد  مديران  شود 
نظر    علمي از  و  نمايند  برقرار  ارتباط  و  تعامل  کشور 

نامه و رسالهمتخصصين علمي   پايان  دانشگاهي  ها و  هاي 
استفاده   قهرماني  ورزش  فني  دانش  نمودن  روز  به  براي 
جهت  علمي  جامع  نظام  دانش،  اين  از  مدد  با  و  نمايند 
جذب مديران شايسته و با صالحيت را تدوين نمايند. و از 

وز بحران در اين حيطه پيشگيري به عمل  اين طريق از بر
 (. 16و 13، 11آورند )

بینیاستس بار   المللی.های  با  شاخصه  اين 

  81۷/0تا    610/0هاي مختلف در محدوده  عاملي در مولفه 
زا شناسايي شد. که بارل و  به عنوان سومين عامل بحران 

( اشاره  2013اريکسون  آن  به  خود  تحقيقات  در  نيز   )
دخانموده ورزشي  اند.  مسائل  در  سياسي  مسئولين  لت 

سياسي و  دولتي  زمينه  همراه   کشور،  به  را  ورزش  شدن 
هاي سياسي و دولتي گيريخواهد داشت و تداخل تصميم

مي قهرماني،  ورزش  و در  گردد  بحران  بروز  باعث  تواند 
با حتي تحريم را  از ورزش کشور  اين بخش  هاي سياسي 

نمايد. از آنجا که ميها و مشکالت بسياري رو به رو چالش
جغرافياي مرزهاي  بردن  بين  از  ورزش  و هدف  نژادي  و  ي 

مي توصيه  است  کشور سياسي  ورزش  ارشد  مديران  شود 
هاي ورزش قهرماني کشور گزارياخذ تصميمات و سياست

است   ضروري  و  دهند  انجام  سياسي  مسائل  از  جداي  را 
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المپيک،  ملي  کميته  کشور،  ورزش  وزارت  مسئولين 
خارجه يونفدراس امور  وزارت  مسئولين  و  ورزشي  هاي 

هاي سياسي بر رويدادهاي  اثير تحريمجهت جلوگيري از ت
کافي  هماهنگي  و  تعامل  هم  با  کشور  قهرماني  ورزش 

بين  ميادين  در  و  باشند  حقوق داشته  و  حق  از  المللي 
 (.4ورزشکاران ايراني حمايت الزم را به عمل آورند )

انسانی. تحق  نیروی  که  نتايج  داد  نشان  يق 

ورزش   بخش  در  موجود  انساني  نيروي  ضعف  شاخصه 
عاملي  ق بار  با  کشور  در    922/0تا    0/ 528هرماني 

با  زا ميهاي موجود چهارمين عامل بحرانمولفه باشد. که 
( همکاران  و  نيوهاس  تحقيقات  و  2012نتايج  آسايش   ،)

(، کشاورز و  1392(، حسيني و همکاران )2013همکاران )
(، شعباني و 1393(، منکرسي و همکاران )1393)   همکاران

( جوادي(1393همکاران  و   ،( به 1394پور  همگي  که   )
چالش از  را  انساني  منابع  کمبود  و  مهم نوعي ضعف  هاي 

نموده  عنوان  قهرماني  واقع  ورزش  در  دارد.  همخواني  اند، 
مناسب و درخور شأن  انساني  نيروي  تامين و تربيت  عدم 

)اعم قهرماني  مربي،   ورزش  داور،  کارشناس،  مدير،  از 
هاي بسياري )اعم  وقوع بحرانتواند منجر به  ورزشکار( مي

تيم اعضاي  بين  در  اخالقي  مشکالت  بروز  ملي،  از  هاي 
قهرمان   ورزشکاران،  و  مربيان  ناسازگاري  دوپينگ، 

بي در ساالري،  داوري  تصميمات  و  داوران  به  احترامي 
بين  گردد  مسابقات   )... و  فقدان شايسته ساالري المللي  و 

يسته موجود و عدم  )بي توجهي و بها ندادن به نيروهاي شا
حفظ و نگهداري آنان( منجر به بروز بحران خروج مربيان  

هاي ملي و ملي پوشان نخبه کشور و عضويت آنان در تيم
مي کشورها  عوامل  ساير  است  ذکر  به  الزم  گردد. 

حلقه بحران همانند  شده  ذکر  زنجيزاي  يکديگر  هاي  به  ر 
بحران از  يکي  بروز  و  بوده  بروز  مربوط  امکان  ساير ها 

ميبحران فراهم  نيز  را  به ها  شناسايي  همچنين  و  نمايد 
بحران از  يکي  بروز  از  پيشگيري  و  ميموقع  از ها  تواند 

بحران  ساير  بنابراين  وقوع  آورد.  عمل  به  جلوگيري  ها 
ديران همان طور که پيشتر هم توصيه شد در صورتي که م

شايسته و مجهز به دانش علمي و عملي روز دنيا از طريق  
توان اميدوار بود که اين  نظام جامع علمي، جذب شوند، مي 

آموزش  و  جذب  علمي  جامع  نظام  تدوين  با  نيز،  مديران 
تربيت   زمينه  صالحيت،  با  و  شايسته  انساني  نيروي 

را  داوران در خور ورزش قهرماني  مربيان و  و  کارشناسان 
انتخاب  فر و  استعداديابي  آن  دنبال  به  و  نمايند  اهم 

م و  ورزشکاران  علمي  اصول  اساس  بر  و  دقت  با  نيز  لي 
خواهد   صورت  حواشي،  و  روابط  از  دور  به  و  اخالقي 

آماده  و  انتخاب  که  است  ذکر  به  الزم  به  پذيرفت.  سازي 
هاي سني مختلف و حمايت موقع ورزشکاران ملي در رده 

ا حائز  بسيار  آنان  دوره  از  اتمام  با  که  چرا  است  هميت 
جاي بايد  ورزشکار  يک  در  قهرماني  حضور  آماده  او  گزين 

بين )ميادين ورزشي  باشد  و    16،  13،  11،  9،  8،  2المللي 
21 .) 

شاخصه مسائل مالي با بار عاملي در    مسائل مالی.

پنجمين   ۷56/0تا    ۷23/0هاي مختلف در محدوده  مولفه
ه با نتايج تحقيقات بارل و زا شناسايي شد. کعامل بحران 

(، آسايش و همکاران 1393اريکسون، کشاورز و همکاران )
جوادي2013)  ،)( اقتصاد 1394پور  و  مالي  مسائل  که   )

بودند،   برده  نام  چالش  و  بحران  عنوان  به  را  جهاني 
همراستاست. نبود قوانين حمايتي از حاميان مالي در حوزه  

ب تمايل  عدم  به  منجر  قهرماني  خصوصي  ورزش  خش 
گذاري در بخش ورزش قهرماني کشور شده جهت سرمايه

ت و به دنبال آن فقدان بودجه کافي، به ناچار وابستگي اس
دهد. همچنين به منابع دولتي را بيش از پيش افزايش مي

پول  تحريم ارزش  غيرمنتظره  نوسانات  و  اقتصادي  هاي 
ملي و کاهش ارزش آن در مقايسه با ارزهاي خارجي مزيد 

برنامه تمام  و  شده  علت  و ريزيبر  مالي  هاي 
ابنديبودجه روبههاي  بحران  با  را  شده  مينجام  نمايد.  رو 

مي توصيه  خصوصيبنابراين  جامع  نظام  در شود  سازي 
ورزش قهرماني ايران تدوين گردد چرا که ورزش ايران به 
و   بازار  انحصاري  ساختار  و  دولتي  گسترده  مالکيت  سبب 

ا جهان خارج متحمل لطمات فراواني شده تعامل نداشتن ب
هاي مالي کارخانجات خصوصي است، از اين جهت حمايت

راه  از  توسعه  يکي  جهت  کافي  بودجه  تامين  هاي 
ورزش  فعاليت نظام  همچنين  است.  قهرماني  ورزش  هاي 

و  مالي  منابع  تا  باشد  راهبردي  دنبال  به  بايد  قهرماني 
ي مختلف ورزشي  هافيزيکي به صورت عادالنه بين رشته

استان رشو حتي  از  برخي  که  چرا  تقسيم شوند  هاي تهها 
اند و کمبود اماکن و ورزشي از نظر مالي بيشتر در مضيقه

استان از  برخي  در  ورزشي  چشم  تاسيسات  به  بيشتر  ها 
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پيشمي بنابراين  سياستخورد.  تدوين  و  هاي  بيني 
ميان کوتاهبلندمدت،  و  راهکارهامدت  همراه  به  ي  مدت 

عملياتي و اجرايي جهت کاهش وابستگي نظام ورزشي به 
د بخش خصوصي  منابع  براي حضور  انگيزه  ايجاد  و  ولت 

مي توصيه  قهرماني  ورزش  در  گذاري  سرمايه  گردد  براي 
 (. 13و  11، 4، 2)

ارزیابی.  و  در    نظارت  عاملي  بار  با  شاخصه  اين 

مولفه  ۷80/0تا    0/ 593محدوده   هاي مختلف ششمين در 
زا در ورزش قهرماني کشور شناسايي شد. که بحران عامل  

تحق نتايج  جواديبا  ) يق  )1394پور  الندو  و   )2014  )
بر  استاندارد  ارزيابي  و  نظارت  نظام  نبود  همراستاست. 
قهرماني  ورزش  بخش  در  موجود  انساني  نيروي  عملکرد 

مي ورزشکاران(  و  مربيان  داوران،  )مديران،  تواند  کشور 
شکالتي در اين بخش از ورزش کشور  باعث بروز تنش و م

انس نيروي  که  طوري  به  نيروي گردد،  و  ابقا  ناکارآمد  اني 
شود. عدم نظارت بر کنترل و انساني شايسته کنار زده مي

و  حساس  اطالعات  افشاي  به  منجر  نيز  اطالعات  حفظ 
گردد. هر برنامه و سياست کلي يا بروز تنش و  بحران مي

هاي علمي طريق آمايش و راهعملياتي هر قدر هم که از  
نيازمند   باز هم  باشد  باشد، اجراي صحيح ميانتخاب شده 

سياست بهترين  که  و چرا  نادرست  اجراي  صورت  در  ها 
نامطلوب، ناموفق و محکوم به شکست خواهند بود. يکي 

راه برنامه از  صحيح  اجراي  تضمين  سياستهاي  و  ها، ها 
شود در وصيه مينظارت و ارزيابي صحيح و مستمر است. ت

کرد نيروي  وهله اول، نظام جامع نظارت و ارزيابي بر عمل
با   کارشناسان  و  متخصصين  نظر  زير  اطالعاتي  و  انساني 

برنامه  به  آگاه  کامالً  و  هاي ورزش ها و سياستصالحيت 
استاندارد   و  دقيق  انتخاب  سپس  گردد.  تدوين  قهرماني 

ئز اهميت  ها و محورهاي ارزيابي عملکرد بسيار حاشاخص
را  ها بايد داراي قابليت اجاست، به طوري که اين شاخص

مناسب  بستر  بعدي  گام  در  باشند.  واقعيت  با  متناسب  و 
فعاليت ارزيابي  شروع  براي  امکان  و  شده  انجام  هاي 

ارزيابيبرنامه  هاي انجام شده، فراهم هاي جديد بر اساس 
زيابي ها و محورهاي ارتر تمام شاخصگردد. و از همه مهم 

و  برسد  مديريتي  سطوح  تمام  اطالع  به  بايد 
ي الزم صورت پذيرد. چرا که تا افراد ندانند  ها سازيشفاف

ارزيابي مي اساس  نميبر چه  را  شوند،  توانند عملکرد خود 
 (.  15و 11اصالح نمايند )

شاخصه   ها.رسانه که  داد  نشان  تحقيق  نتايج 

مولفه رسانه در  عاملي  بار  با  مختلفها  محدوده    هاي  در 
بحران   ۷81/0تا    0/ 4۷8 عامل  ميهفتمين  کزا  ه باشد. 

( همکاران  و  )2016روشن  همکاران  و  آسايش   ،)2013  ،)
( همکاران  و  همکاران 1391فيروزي  و  منکرسي  و   )

(1393( صلواتيان  و  اربطاني  روشندل  در 1389(،   )
نموده اشاره  آن  به  خود  سند تحقيقات  وجود  عدم  اند. 

به ملي  همه    باالدستي  به  ملي  رسانه  توجه  منظور 
هاي ورزشي پر مدال هاي ورزشي به خصوص رشتهرشته

ها از به عنوان يک وظيفه، منجر به حمايت ناکافي رسانه
ها هنگام ورزش قهرماني کشور شده است. همچنين رسانه

مي بحران  دوگانه بروز  نقش  کنند.  توانند  بازي  را  اي 
با دامن زدن  ها ميرسانه به مشکالت و بحران رخ توانند 

تنش بروز  موجبات  فداده  را  بيشتري  نمايند هاي  راهم 
مديريت  صورت  در  اما  بحران(.  دل  در  بحران  )ايجاد 
اختيار  در  اطالعات صحيح  دادن  قرار  و  اطالعات  صحيح 

ميرسانه جهت ها  قوي  ابزاري  عنوان  به  آنها  از  توان 
است داده  رخ  بحران  مديريت  و  عمومي  اذهان  فاده  کنترل 
مي که  شايعات  و  کذب  اطالعات  انتشار  از  و  توانند نمود 

)ب نمود  پيشگيري  نمايند،  تشديد  را  داده  رخ  ، ۷،  2حران 
 . (.25و  24، 16
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