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ثبات، غیر قطعی؛ پیچیده و مبهم امروزی و با وجود  در دنیای بی
ثیر بسیار زياد که به تغییرات  سازهايی با احتمال وقوع کم و تأیشگفت

است  منجر می  بینیپیشغیرقابل مديرانی  نیازمند  ايران  ورزش  گردند، 
از رفتارهای ذاتی و اکتسابی از پسِ  که با از    تحلیل محیطِ  استفاده  پر 

و   دهند  بروز  مناسب  رفتار  مناسب،  زمان  در  و  برآيند  نوسان 
تجزيه و تحلیل   ، هدف اين مقاله  های درستی را اتخاذ نمايند.استراتژی

مديران   و  رفتار  ايران  ورزش  درکارشد  در  شکاف  از    پرکردن  ما 
ورزش    های منتخبِنمديران ارشد در سازما  ر بینشناخت انواع رفتار د

حرفه و  قهرمانی  همگانی،  مجزّتربیتی،  بصورت  امر  ای،  اين  است.  ا 
ابزار   بوسیلۀ  و  بازيگران  با تکنیک تحلیل  آزمايش رفتاری  توسط يک 

انجام گرديد. دادهبه نام مک  ريزی استراتژيکسازی برنامهشبیه ها  تور 
مشارکتی،   انتخاب هدفمند،  جمعاز طريق مشاهدۀ  با    11آوری شدند؛ 

  12نفر از افراد شاغل يا آشنا به    24نفر از خبرگان مديريت ورزشی و  
مورد بررسی در اين پژوهش، در اين آزمايش رفتاری مشارکت    سازمان

و    بازيگرماتريسنموده  بازيگر–های  و  تکمیل –بازيگر  را  اهداف 
و  نمودند.   بازيگران  واگرايی  و  نرمهمگرايی  با    تور مک  افزاراهداف، 

بررسی دقیق قرار گرفت.   که رفتارهای سیاسی،    نتايج نشان دادمورد 
ايران   ورزش  ارشد  مديران  قالب  رفتارهای  حمايتی،  و  مرشدانه 

میمی نظر  به  سازمانباشند.  مديران  میرسد  ورزشی  بر  های  توانند 
ايجاد نمايند  خوداساس تجربیات گذشته، تغییرات مثبتی در رفتار آينده 

پی تغییرات  سازماندرولی  اين  در  اين پی  دادن  دست  از  باعث  ها، 
 . گرددفرصت می

 هاي کليدي واژه 
سازم ارشد،  مدیران  رفتار،  بازیگران،  ورزشی،  یهانا تحلیل 

 مشارکتی  مشاهده

 
 

 

 

      In today's world of instability, uncertainty, 

complexity and ambiguity, and despite the low-

probability and high-impact surprises that lead to 

unpredictable changes,  Iran’s sport needs managers 

who can analyze the environment of full of 

fluctuations by using intrinsic and acquired 

behaviors, and show the appropriate behavior at the 

right time and adopt the correct strategies.The 

purpose of this article is analyzing of the behavior 

of Iran’s senior sports managers and to fill the gap 

in our understanding of recognizing the types of 

behavior among senior managers in selected 

educational, public, championship and professional 

sports organizations separately. This was done by a 

behavioral experiment with actor analysis technique 

and by a strategic planning simulation tool called 

MACTOR. Data were collected through the 

participatory observation; By a purposeful selection, 

11 sports management experts and 24 people 

employed or familiar with the 12 organizations 

studied in this study participated in this behavioral 

experiment and completed the actor-actor and actor-

objective matrices. Convergence and divergence of 

actors and objectives were carefully examined with 

software. It was found that political, guiding and 

MACTOR supportive behaviors are the 

predominant behaviors of senior sports managers in 

Iran. It seems that the managers of sports 

organizations can make positive changes in their 

future behavior based on past experiences, but 

successive changes in these organizations will cause 

missing this opportunity. 

Keywords Actor analysis, Behavior, Senior 

Managers, Sports Organizations, Participatory 

Observation 
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   Abstract چکيده
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   همقدم
کاربرد  تر،  ، نیازمند دانش وسیع1مديريت در جهان ووکا 

چارچوب و  شرايط  مفاهیم  با  مقابله  برای  جديد  های 
  ، جهان ووکا و در حال تغییر سريع است.    بینیپیشغیرقابل

عدم  از  سرشار  نوسانی،   مبهم و    پیچیده  ،تقطعیّ  جهانی 
منجاست.   مداومی،  جريان  دشواری چنین  ايجاد  به  های  ر 

ارشدشماری  بی  مديران  محوطه  شودمی  هاسازمان  برای   .
می جنبه ووکا  همه  تأثیر  تواند  تحت  را  سازمان  يک  های 
دهد می.  قرار  نظر  تاب به  راه  يک  چنین رسد  در  آوری 

مناسب توسط    2ای، استفاده از رفتارهای های پیچیدهمحیط
سازمانسیاست  ارشد  مديران  و  تغییر  گذاران  توانايی  و  ها 

 های مختلف، باشد.ثباتیرفتار در بی
ادبیّ برای  در  مديران  رفتار  اهمیت  سازمانی،  رفتار  ات 

است موفّ شده  مشخص  برجسته  بصورت  سازمانی    قیت 
به  77) اشاره  رفتار  مفهوم  مقابل   داردحرکتی  (.  برای    ۀ که 

مديريت درواقع  و  شدن  همسو  يا  اتّ   بهتر  يا  فاقات شرايط 
عرضه پیرامو مفهومی    (30)  شودمی  ن  عنوان  به  و 
دربرگیرنده  شمولجهان گفتار  مضامینی،  جمله  ،  (72)  از 
موضع(58)  پندار  و  کردار اظهارنظر(15)   گیری،   ،  (57) ،
انتخاب  (50)  عقیده نگرش  (61)،  ،  (35)برداشت    و، 
تصمی(48)گذاری  هدف اين  (  77)  گیریم،  از  مواردی  و 

است؛ به عبارت ديگر،    3هدف مدار   رفتار، اساساً .قبیل است
برانگیخته   به هدفی خاص  رسیدن  میل  با  عموماً  ما  رفتار 

( رفتار را تابعی از کنش  9193)  4لوينکورت(.  22شود )می
  (. 40) است شخص و محیط او دانسته

مسأله   با  رفتار  موضوع  که  است  مشخص  خوبی  به 
تاکید   (.29های انسانی سروکار دارد )بهبود و توسعۀ مهارت

مهارت میبر  تلقی  مهم  گذشته  در  انسانی  )های  و  4شد   )
ويژه اولويت  از  امروزه  )همچنان  است  برخوردار  (.  42ای 

بروز  1397)  5رابینز توانايی  اذعان داشت که در مديريت،   )
  (. 59تر است )ها با اهمیترفتارهای درست، از ساير توانايی 

می  نظر  درکبه   بر اکمح هایچارچوب و  قواعد رسد، 
 عاادّ است. اين حیاتی کامالً مديران، امری رفتار گیریشکل 

 ناظر مطلقی  نگرش گونهچهی که  رسدمی  نظر به  درست نیز
 سازمان در  مديران کارکردهای رفتار بودن  منفی  يا مثبت  بر

 
1. VUCA world (volatility, uncertainty, complexity 

& ambiguity) 

2. Behavior 

3. Goal Oriented 

4. Kurt Lewin 

5. Robbins 

و   دراين(.  60)  ندارد وجود رفتاری  علوم  دانشمندان  بین، 
استفاده  در تالش  سازمانی رفتار همچنین مديريت با  تا  اند 

يافته چارچوب   انسانی، نیروی رفتارهای بر تمرکز و    هااز 
مفهومی سودمندی برای ساخت، فهم، هدايت و تغییر رفتار  

سازمان در  مدلانسان  بهترين  از  يکی  دهند.  ارائه  های ها 
شکل  بالنچارد ساخت،  و  هرسی  را  رفتار  تغییر  و   6گیری 

مشخص    1ر که در شکل  اند و همانطو( ارائه نموده 1996)
يک   در  شخص  وقتی  که  دارد  اذعان  مدل  اين  است، 

می دست  رفتاری  يا  عمل  به  انگیزشی  اين  وضعیت  زند، 
می نشان  بازخورد  حلقه  چنانکه  به  رفتار  نسبت  دهد، 

تجربۀ گذشته وی به عنوان يک درونداد جديد    ِِموجودی
گردد. طراحان اين مدل اظهار نمودند که اين  محسوب می

ه نداد هر چقدر زودتر در زندگی حاصل شود، تأثیر بالقوّدرو
 (.30آن بر رفتار آينده و يا تغییر مثبت آن بیشتر است )

 
 ( 30گیری و تغییر رفتار ) . مدل بازخورد شکل 1شکل 

فرد  انسانِ رفتار  تا  داشت  تالش  در    یگذشته  را  خود 
سازگار مح  یجهت  با    اامّ  کند   میتنظ  رامونشیپ  ط یبا 

زما و  گذشت  تغییرات  ن  و  امروزی  ووکای  دنیای  در 
رفتارهای مثبت و منفی مختلفی در گذر  ای محیط،  لحظه

 رقابت منظور ها بايد بهزمان پديد آمدند که مديران سازمان
و   نیازهای ارضای و جهانی هایصحنه در خود  ذينفعان 

سازگاری آن  با همچنین  پرنوسان،  و  محیط  فراگیرند  را  ها 
های مناسب از اين لف در قالب استراتژیهای مختدر زمان

رفتارها، استفاده نمايند. مطالعات بسیار زيادی به انواع رفتار  
مؤلفه  و  پرداختهمديران  رفتار  جامع های  از  يکی  ترين اند؛ 

مؤلفهدسته رافعیبندی  را  مديران  رفتار  دهکردی های 
ها، يک مدل رفتار  آوری نمود و بر اساس آن( جمع1399)

،  2ها ارائه نمود. در شکل  اتژيک برای مديران سازماناستر
بود،   اشاره شده  گوناگون  رفتارهای  به  از مدل که  قسمتی 

 رفتارهاینشان داده شده است. مدل مذکور اذعان دارد که  
سبک همداخل عوامل اساس بر مختلف، مانند  های  گری 

تفاوت  مشکالترهبری،  و  موانع  و  فردی   و های 
مانندلمکمّ شکل   هايی  باعث  آگاهی،  و  گیری دانش 

 
6. Hersey & Blanchard 
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رفتار و  استراتژيک  تفکر     مديران در  استراتژيک مهارت، 
 .(55) شودمی

 
 ( 55انواع مختلف رفتار )  . 2شکل 

که   را  مديران  خاص  رفتارهای  از  بعضی  بتوان  شايد 
  يکی شود را به عنوان  ر میهای مؤثّگیریمنجر به تصمیم

به برخی از  در اينجا    ؛ های سازمان به شمار آورداز سرمايه 
مختصر،  رفتارها  اين صورت  می  به  رفتار اشاره  گردد: 

مورد پذيرش    از اعمال و رفتار خاصّ  ایموعه مجاخالقی،  
گیری از  بهره  (؛ نوآوری، استقالل، عمل و63)  است   جامعه

رفتار کارآفرينانه میفرصت را  )ها  (، در حالی که 75گويند 
سیاسی فعالیت  ، رفتار  برای کسب   است  یيهامجموعه  که 

قدرت، افزايش و اعمال قدرت و به کارگیری ساير منابع به  
می  انجام  اشخاص  عدم    (؛47)  شودوسیله  ديگر،  سوی  از 

محدوديت مالی،  بازارهای  به  مديران  مالی اطمینان  های 
سرسازمان رفتار  بهمايهها،  را  میگذاری  )وجود  (؛ 71آورد 
العات  های کیفی اطّگی يکی از ويژ  در رفتار  کاریمحافظه

می  محسوب  مالی  گزارشگری  در  مهم  میثاق  يک    شود و 
توان آن  طلبی يک رفتار شخصی است که می فرصت(؛  45)

مجاب  رفتار  يک  اهداف  را  رساندن  انجام  به  جهت  کننده 
با  يهانات کار در سازمتغییر ماهیّ  ؛(74)  شخص دانست ی 

مسطّ سازمانی  طرّساختارهای  و  مبح  کارهای  بر  احی  تنی 
را رفتار مرشدانه    تعامل رويکردهای جديد نسبت به توسعه

( ايده،    (؛  70گويند  تولید  بعد  سه  شامل  نوآورانه،  رفتار 
 رفتار(؛ در نهايت،  32)  سازی ايده استترويج ايده و پیاده

 که فردی آن  در که شودمی  گفته رفتارهايی به حمايتی

 و  فشار از دهاستفا که حالی در دارد،  قرار قدرت در موضع
 بهره ديگران عقیدۀ از رساند،می  حداقل به را دستور

 اطالعات ها،آن  احساسات گرفتن نظر در با و گیردمی

 فراهم هاآن  برای را انتخاب هایفرصت و مناسب

البته انواع مختلف ديگری از رفتار نیز وجود  (.  49آورد )می
( پیشگامانه  رفتار  از؛  عبارتند  که  رفت34دارد  ارهای  (، 

عادالنه،  مداراگرايانه،  اعتمادگرايانه،  خیرخواهانه،    فرانقش، 
( توانمدسازانه  و  مدارانه  حرفه51فضیلت  رفتار   ،)( (، 60ای 

( منافقانه  ماکیاولی 26رفتار  رفتار  زيست  21)  1(،  رفتار   ،)
( اکثر 69محیطی  برای  که  ديگر  رفتارهای  بسیاری  و   )

 اند.  ها ، تعريف شدهمديران سازمان 
می ب نظر  نمی ه  سازمانرسد  نظر  توان  در  بدون  را  ها 

ات رفتار  شان مطالعه نمود؛ بررسی ادبیّگرفتن رفتار مديران
نشان می  اين حیطه مديران  دهد که مطالعات مختلفی در 

( رفتار  2022و همکاران )  2صورت پذيرفته است: چويجیل 
بررسی   گذشته  سال  در سی  مالی،  بازارهای  در  را  مديران 

های جديدتری  د و اذعان داشتند که همچنان ديدگاهنمودن
دارد   وجود  مديران  رفتار  مورد  در  تحقیقات  برای گسترش 

لیو14) )  3(؛  همکاران  تصمیم(  2022و  الگوی  گیری يک 
در    کیفیت  عملکرد  استقرار  برای  مديران  يکپارچه  رفتار 

استقرار ، طراحی نمودند و اظهار داشتند که های بزرگگروه
تکن تعیین  اين  برای  رفتار،  بر  مبتنی  محصول  توسعه  یک 
و  ويژگی مشتری  نیازهای  اساس  بر  مهم  مهندسی  های 

( دارد  زيادی  کاربرد  مشتريان،  بیشتر  رضايت  (؛ 77جلب 
( همکاران  و  پیشگامانه  1400کهربايی  رفتار  بررسی  در   )

ای همراه سه نوع پیشايند فردی، انگیزشی و زمینه مديران،  
(؛   34نمودند )  را معرفی  گر گروه واسطهلبا متغیرهای تعدي

)  4بريکر  بر  2020و همکاران  گذشته  نقش  بررسی  با  نیز   )
توجه سرپرستان  رفتار رهبری سرپرست، اذعان داشتند که  

مولّ رهبری  رفتارهای  مانع  است  ممکن  گذشته  آنبه  ها  د 
زمینه  برخی  )در  شود  تیمی  توجّ (11های  مورد  نکته  در  .  ه 

مطالع اين  عدم نتیجه  بالنچار  ه،  و  هرسی  آنچه  با  تطابق 
تجربه 1996) نقش  با  ارتباط  در  ساخت  (  در  گذشته  های 

(. همچنین در ارتباط 31(، بود )1رفتار ارائه نمودند )شکل  
توان به مطالعات سپهوند  با ديگر مطالعات رفتار مديران می 

( باقرزاده  رفتار شوخ1400و  بررسی  با هدف  طبعانه مدير  ( 
با  2021)  5(؛ گارسیا و ويی 62شغلی کارکنان )  بر اشتیاق  )

ارائۀ   )هدف  مديران  محیطی  رفتار  از  و   6کائو  (؛19مدلی 

 
1. Machiavelli 

2. Choijil 

3. Liu 

4. Briker 

5. Garcia & Wei 

6. Cao 
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( هدف  2021همکاران  با  مديران (  رفتار  و  نگرش  درک 
تصمیم برای  مصنوعی  هوش  از  استفاده  به  گیری نسبت 

ت رفتار افیّ( با هدف شف2021ّ)  1(؛ ماس و يین 12)  سازمانی
( سر43مديران  )(؛  نوريايی  و  هدف  1399لک  با  احی  طرّ( 

حرفه رفتار  جريمدل  با  مواجهه  در  مديران  های  ناای 
( با هدف 2020)  2( و آلدا و ويسنت60)  سازمانی  ۀشکافند

(، 1گذاری اجتماعی )تجزيه و تحلیل رفتار مديران سرمايه
تاريخی مطالعات رفتار مديران   اشاره نمود. در بررسی سیرِ

بصورت باال  در  مشخّ  که  شد،  بیان  که  مختصر  است  ص 
آن  فراگیری  مختلف،  رفتار  رفتارهای  تغییر  توانايی  و  ها 

عدم   از  سرشار  و  رازآلود  دنیای  در  ارشد  مديران  توسط 
 تواند راه نسبتاً مناسبی باشد. ت امروزی، میقطعیّ

محیط  از  عدم يکی  دارای  که  مهم  بسیار    های 
ه و دائماً در حال  شمار و محیط بسیار پیچیدهای بیتقطعیّ

( است  ورزش  محیط  دارد،  اين  ورزش   (.68،  65تغییری   ،
حاضر عصر  اجتماعی  به  ،  پديدۀ  که  است  اموری  از  يکی 

شده   مطرح  جهان  در  مختلف  هويّ عناوين  و  نقش   ت  و 
فردی   به  دارد  منحصر  جوامع  اکثر  شکل   در  در  های و 

مختلف خود، بخشی از حیات روزمره بسیاری از مردم است  
های سلسله مراتبی فراوانی  (. برای توسعۀ ورزش، مدل31)

کمک   ورزش  توسعۀ  چگونگی  درک  به  که  شده  ارائه 
)کرده اکثر 41اند  مانند  ايران،  در  ورزش  توسعۀ  ساختار   .)

هِساختار صورت  به  ديگر  مطرح  حوزۀ رَهای  چهار  از  و  م 
ورزش )ورزش اصلی  قاعده،  تربیتی  در  دانشگاه(  و  مدارس 
همگانی )فعالیت جسمانی بدون  ه ترتیب ورزشپس از آن ب

ورزش سپس  همه(،  برای  )ورزش محدوديت  قهرمانی 
حرفهمدال ورزش  نهايت  در  و  ملّی(  )درآمدآور  زايی ای 

است  باشگاه شده  تشکیل  هرم،  رأس  در  ورزشکاران(  و  ها 
(66.) 

ظاهراً امور مربوط به ورزش در ايران، به عهدۀ وزارت  
گذا جوانان  و  امّورزش  است؛  شده  ساير  شته  عمل  در  ا 

بدنی و  های دولتی نیز در زمینه تربیت ها و دستگاه سازمان
فعّ دارند.ورزش  مستقل  می  الیت  مثال  عنوان  از  به  توان 

های آموزش و پرورش و وزارت علوم به عنوان  خانه وزارت
ترتیب  متولّ همین  به  برد؛  نام  تربیتی  ورزش  اصلی  یان 

ها در بحث ورزش ح و شهرداریسلّوزارت کار، نیروهای م
فدراسیون  برخی  در  همگانی،  فوتبال  مانند  مستقل  های 

 
1. Msas & Yin  

2. Alda  & Vicente 

حرفه  و  قهرمانی  حدودی  ورزش  تا  و  صنايع  وزارت  و  ای 
هايی از اين قبیل  ای و سازمانوزارت نفت در ورزش حرفه 

ای  های نسبتاً گستردهیتبدنی و ورزش فعالّدر زمینه تربیت 
پیش که  همانطور  ووکا دارند.  دنیای  در  گرديد،  عنوان  تر 

ها را بدون رفتار مديرانشان مطالعه نمود؛  توان سازمان نمی
های مختلف ورزشی که در رأس خود شاهد حضور  سازمان

( ورزش  میدان  جنس  از  میدان67مديرانی  ديگر  يا  ها  ( 
 باشند، نیز از اين قاعده مستثنی نیستند. می

پژوهشگ  مطالعات توسط  زيادی  مديريت  نسبتاً  ران 
های چهار گانه  ورزشی در ارتباط با رفتار مديران در حیطه

می بین  اين  در  است؛  رسیده  ثبت  به  به  ورزش  توان 
الگويی    ارائۀ ( با هدف  1398)  مطالعات کشاورز و همکاران

آموزی جهت اجرای  ای تغییر رفتار مديران ورزش دانشبر
راهبردیبرنامه  تربیتی  های  ورزش  میرص(37)  در  و  فیّ؛  ان 

( اثرگذاری  1399همکاران  الگوی  طراحی  هدف  با   )
خودتوسعه شهرداری ارفتارهای  ورزش  سازمان  در  ی 

همگانی  اصفهان ورزش  همکاران (46)در  و  کشاورز  ؛ 
هدف  1397) با  موثّ(  عوامل  مديران  تحلیل  رفتار  بر  ر 

قهرمانی )36)  ورزش  کشاورز  و  ت1395(  هدف  با  حلیل ( 
موثّ سعوامل  رفتار  بر  مديران  ر  بازاريابی    درازمانی 

،  (38)  ایو حرفه در ورزش قهرمانی    های ورزشیفدراسیون 
نمود.   )  دهکردیرافعی اشاره  همکاران  مدل 1399و  در   )

که  نمودند  اظهار  خود،  استراتژيک  رفتار  پارادايمی 
مقولهيکپارچه آن سازی  بین  موجود  روابط  مبنای  بر  ها ها 

مدير استراتژيک  رفتار  محور  شکل حول  مدل  ان،  دهنده 
ورزش   مديران  برای  را  رفتاری  الگوی  که  است  پارادايمی 

می منعکس  همکاران  54)  کندکشور  و  نظری  همچنین   .)
رفتار    (1399) الگوی  اساس  تصمیمبر  در  گیری سیاسی 

مهمترين بعد مثبت رفتار خود،    استراتژيک مديران ورزشی
ا کمترين  ترين زمان برسیدن به اهداف در کوتاه  را  سیاسی

دانند و دور شدن از اهداف سازمان را عامل منفی  هزينه می
 (.47نمودند )رفتار سیاسی مديران ورزشی ذکر 

ايران،  ادبیّ مطالعۀ ورزش  مديران  رفتار  به  مربوط  ات 
بررسی   معطوف گذشته هایپژوهش که داد نشان به 

است   بوده  مديران  رفتار  از  جنبه  يک  گاهاً  و  و  موردی 
به   حیطهتاکنون  مديران  رفتار  نوع  مختلف  بررسی  های 

آن  مقايسه  و  پیچیدگی ورزش  تأثیر  به  و همچنین  های  ها 
بررسی  نوع  اين  در  اين  محیط  و  است  نگرديده  توجه  ها 

می اساسی  مسئله  شکاف  يک  گرددتواند  همانطور  تلّقی   .
راه از  يکی  گرديد  مطرح  مبحث  اين  ابتدای  در  های که 

سازمانتاب دآوری  در  تکنیک  ها  از  استفاده  ووکا،   نیای 
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توسط    رفتار  تغییر  توانايی  و  مناسب  رفتارهای  انتخاب 
و 1باشد. ترويس های گوناگون، می ثباتیمديران ارشد در بی 

( معتقدند 2022همکاران  محیط د  (  ووکا ر  به  موسوم  های 
قیقات بايد دارای ای دارد، تحاندازهای بسیار آشفتهکه چشم

آينده و  باشند )محونوآوری  به نظر می73ر  توجّ(.  با  ه  رسد 
و   پرسرعت  تغییرات  به  سريع  واکنش  به  نیاز  به 

ووکا،  برجستگی  جهان  میآيندههای  راه  تواند  نگاری  يک 
انداز آشفته امروز باشد و  مناسب برای بقاء و رقابت در چشم

برنامهتصمیمبه   و  در   مديران  ريزیگیری  ارشد مخصوصاً 
 .ی نمايدکمک شايان بحث رفتار

ايران،   ارشد ورزش  نوع رفتار مديران  تعیین  در مسأله 
به سیاست  آيندهنیاز  از طريق  از  7نگاری )گذاری  و يکی   )

آيندهروش جامع  و  سیستمی  تحلیل های  روش  که  نگاری 
مک روش  به  و  است  کلیدی  معروف  23)  2توربازيگران   )

 هد که تاکنون مطالعات دشواهد نشان می است، وجود دارد. 
انگشت و  ثبت  کم  به  ورزش  در  رويکرد  اين  با  شماری  
هی در  اما در ساير علوم، مطالعات در خور توجّرسیده است؛  

 ارتباط با اين نوع تحلیل وجود دارد.
اهمّعلی  در  رغم  مديران  رفتار  بررسی  موضوع  یت 

مطالعه تاکنون  رفتار ورزش،  نوع  تعیین  با  رابطه  در  ای 
ختلف ورزشی انجام نشده است  های ممديران ارشد سازمان 

رداختن به اين خالء علمی است.  پ به دنبالو تحقیق حاضر 
قابل به داليل متعدد  است توجّاين مطالعه  با مطالعات   ه  و 

دارد: تفاوت  حوزه،  اين  احتماالً  اين  موازی  لین  اوّ  مطالعه 
آزمايش رفتاری است که به بررسی نوع رفتار مديران ارشد  

سازمان مخت در  میهای  عالوه  لف  به  پردازد؛  نیاز  اين  بر 
رفتار   نوع  سازمانشناخت  طريق  مديران  از  ورزشی  های 

محیط پیچیده امروزی،  نگاری در  های آيندهکی از تکنیک ي
اهمّ و  می ضرورت  نشان  را  حاضر  پژوهش   دهد؛ یت 

مطالعه  همچنین   مرسوم   بهتنها  نهاين  رفتارهای  شناخت 
می  ورزشی  مختلف  به   پردازد،مديران  بتواند  احتماالً    بلکه 

اين رشد   همچنین  نمايد؛  شايانی  کمک  مديران  رفتاری 
  تحقیقات ات و مبانی نظری  توسعه ادبیّ  تواند بهمطالعه می

نمايد.  آتی کمک  ورزشی  مديران  رفتار  زمینه  نظر    در  به 
عملیّاتی می صورت  در  تمام    رسد  پژوهش،  اين  شدن 

ه اصلی بتوانند از  های ورزشی در چهار حیطمديران سازمان
بر اين اساس هدف اصلی مطالعۀ   نتايج آن استفاده نمايند.

 
1. Troise 

2. Mactor 

بر    ارشد ورزش ايران تجزيه و تحلیل رفتار مديران  حاضر،  
با   و  رفتاری  آزمايش  يک  شبیه اساس  سازی ابزار 

 است.  تورريزی استراتژيک  به نام مک برنامه 

 روش تحقیق
آزمايش   مطالعه حاضر از روشی مختلط، در قالب يک

گردآوری  برای  مشاهده  ابزار  با  و  فاز  چهار  در  رفتاری 
از روش تحلیل داده تحلیل مشاهدات،  برای  انجام شد.    ها 

شبیه  ابزار  و  برنامه بازيگران  نام  سازی  با  استراتژيک  ريزی 
 (  استفاده گرديد. 23تور )مک

اوّ گران انتخاب بازیگران کلیدی، مشاهدهل:  فاز 

اهداف تعریف  پژوهش، از    :و  اصلی  هدف  که  آنجايی 

بايد   ابتدا  بود،  ايران  ورزش  ارشد  مديران  رفتار  تحلیل 
ورزش سازمان با  مرتبط  همگانی،  های  تربیتی،  های 

حرفه  و  می قهرمانی  انتخاب  طرّای  در  تحقیق،  شد؛  احی 
سازمان   سه  ورزش،  حیطه  هر  از  که  شد  اين  بر  تصمیم 

ورد مشاهده قرار انتخاب گردد تا رفتار مديران ارشد آنها م
دو سازمانگیرد.   بايد  مطالعه  اين  برای  شده  انتخاب  های 

 کردند:معیار را برآورده می
ساز بوده و ها بايد در حیطه تخصّصی خود تصمیمل، آناوّ

تخصّ حیطه  سازمان  سه  بین  از  از  يکی  حداقل  خود،  صی 
متولّآن باشد؛ ها،  ورزش  آن  از  بخشی  يا  تمام  از   ی  ثانیاً، 

ه قرار بر مشاهدۀ رفتار مديران ارشد توسط افرادی  آنجا ک
از همان سازمان يا نزديک به آن سازمان بود، بايد سازمانی  

ی از بین کارکنان يا  شد که بتوان افراد مستعدّ انتخاب می
مشاهده  برای  همکاری  به  راضی  را  سازمان  آن  نزديکان 

های مختلف، که هر  سازمان در حیطه  12در نهايت    نمود.
وان، انتخاب شدند و  معیار مذکور را داشتند با رايزنی فرا  دو

 اند.به نمايش درآمده 1در جدول 
بازيگران اصلی در آزمايش رفتاری . 1جدول   

و  آموزش  بدنی  تربیت  معاونت 
 پرورش 

ورزش   
 تربیتی 

 اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم 
 های دانشگاهیفدراسیون ملی ورزش 

ورزش  مگانیهای هفدراسیون ورزش 
 سازمان ورزش شهرداری تهران  همگانی

 سازمان ورزش شهرداری اصفهان 
ورزش  معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش 

 ی المپیک کمیته ملّ قهرمانی
 فدراسیون والیبال

ورزش  باشگاه فوالد مبارکه سپاهان
 باشگاه فوالد خوزستان  ایحرفه
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 باشگاه گل گهر سیرجان 
آنجايی عنوان    از  به  پژوهشگران  حضور  امکان  که 

سازمانمشاهده در  هر  گر  از  نداشت،  وجود  منتخب  های 
گر رفتار مديران ارشدشان  نفر به عنوان مشاهده  2سازمان  

کل   در  مشاهده  24و  نقش  در  تحقیق  تیم  با  گر نفر 
همکاری نمودند. همه اين افراد دارای تحصیالت تکمیلی 

به روش تحقیق و پژوهش  های مختلف و آشنا  در گرايش
جدول   مشاهده  2بودند.  دموگرافیک  را مشخصات  گران 

 دهد.نمايش می
 گرانمشخصات دموگرافیک مشاهده . 2جدول 

 تحصیالت  سن ت جنسیّ
 دکترا  ارشد  45باالی 45تا  35 35زير  مرد  زن
6 18 5 12 7 19 5 

مشاهده و  اصلی  بازيگران  شناسايی  از  در  پس  گران، 
شد. متناسب با  د اهداف اصلی هم انتخاب می همین فاز باي

هدف پژوهش،  انواع رفتار به عنوان اهداف اصلی در اين  
ات  آزمايش انتخاب شدند. پس از بررسی منابع نظری و ادبیّ

رفتارهای   تحقیق،  تیم  مديران،  )شکل  گانه   9رفتار  ( 2ای 
استراتژيک 1399)  دهکردیرافعیکه   رفتار  مدل  در   )

ب  ورزشی  آن مديران  )ه  بود  نموده  اشاره  عنوان  55ها  به   ،)
اصلیِ بررسی  رفتارهای  رفتاری    ،مورد  آزمايش  اين  در 

مجدّ و  شدند  جدول  انتخاب  در  آن   3داً  شده به  اشاره  ها 
 است. 

 رفتارهای مورد بررسی در آزمايش رفتاری  . 3جدول 
 . مرشدانه 7 گذارانه . سرمايه 4 . اخالقی 1
 . نوآورانه 8 انهکار. محافظه5 . کارآفرينانه2
 . حمايتی9 طلبانه. فرصت6 . سیاسی 3

هر حقیقت علمی با    گر:م: توجیه تیم مشاهده فاز دوّ

پديده میمشاهدۀ  آغاز  رويدادها  و  )ها  اين  30شود  در   .)
داده آوری  جمع  برای  مشارکتی  مشاهده  از   هامطالعه، 

( و همکاران  جونز  شد.  مشارکتی 2013استفاده  مشاهده   ،)
  (.33کنند )رسی يک فرهنگ از درون، تعريف میرا بر

به طور   ابتدا، مشاهده  از  از آن جهت که  در مطالعه حاضر 
خاصّ رفتارهای  به  مشاهده ويژه  نوع  از  بود،  معطوف  ی 

مشاهده که  جهت  آن  از  آزمودنی منظم؛  بین  در  ها  گران 
ال؛ از کردند، از نوع مشاهدۀ فعّها را مشاهده میبودند و آن 

ها را گر به صورت غیررسمی آزمودنیر که مشاهدهآن منظ
زير نظر داشت و مديران و ساير کارکنان اطالعی نداشتند،  
از نوع مشاهده غیرعلنی و از آن جهت که مشاهده رفتار به  

داد، از نوع مشاهده آن صورتی که در محیط واقعی رخ می
می  از  طبیعی  مطالعه  اين  مشاهدات  ثبت  در  باشد. 

ت فراوانی رفتار و ثبت فاصله میان دو يا چند  های ثبروش

های رفتار با استفاده از ابزارهای فهرست بررسی و ياداشت 
 میدانی استفاده شد.  

( معتقدند که اگر پژوهشگر بخواهد  1388رحیمی و زمانی )
آموزش بايد  کند،  استفاده  ديگران  از  مشاهده  های  برای 

ارائه دهد ) آنان  به  را  از عنوان فاز (. همانطو56الزم  ر که 
مشخّدوّ آموزشم  مرحله  اين  در  است،  به ص  الزم  های 

فايلمشاهده ارسال  قالب  در  انجام گران  آموزشی  های 
آموزش اين  در دو گام مجزّگرديد.  آفالين، ها  به صورت  ا 

اوّ گام  در  پذيرفت.  محتويّصورت  به  ل  ارسالی  ات 
يمشاهده عنوان  به  مشاهده  روش  با  ارتباط  در  ک  گران، 

جمع  مشاهدهابزار  آموزش  و  اطالعات  شامل آوری  گری، 
مشاهدهمعرّ تمايالت  و  تعصّبات  مشاهده،  روش  گر، فی 

مشاهدهويژگی فردی  روش های  مشاهده،  انواع  و گر،  ها 
باالبرنده   عوامل  مشاهده،  دامنه  مشاهده،  ثبت  ابزارهای 

مشاهده که  محیطی  عوامل  مشاهده،  متأثّاعتبار  را  ر  گر 
کننده بر مشاهده و محاسن و معايب  اثر مشاهده ساخت،می

بود محتويّ  (.3)  مشاهده  نیز  دوّم  گام  فايلدر  های  ات 
مشاهده به  و  ارسالی  دانش  باالبردن  با  ارتباط  در  گران 

رو  آگاهی مشاهده اين  از  بود؛  از موضوع مورد مشاهده  گر 
جاماطّ بسیار  رفتارهايیالعات  با  ارتباط  در  که    عی 

بامشاهده میگر  مشاهده  ارشد  مديران  رفتار  در   کرديد 
مشاهده(3)جدول   اختیار  در  به  ،  و  گرفت  قرار  گران 

   .های آنان پاسخ داده شدپرسش
مشاهده   در  غیرواکنشی  نقش  از  مطالعه  اين  در  همچنین 

ها  گر به راحتی يافته استفاده گرديد؛ در اين نقش، مشاهده
می  گوش  کرده،  تماشا  می را  ثبت  و  هیچ    کند،دهد  اما 

دوّم،   فاز  در  خالصه  طور  به  ندارد.  مسائل  به  واکنشی 
وظیفه مشاهده چه  که  گرديدند  توجیه  سوی  گران  از  ای 

های ها گذاشته شده است و آموزشپژوهشگر به عهدۀ آن 
 الزم را برای انجام اين وظیفه، دريافت نمودند. 

داده به  مشاهدات  تبدیل  سوّم:  کمّی:فاز    های 

م که  شد  نفر شاهدهتوافق  چهار  مختلف  رفتارهای  گران، 
بر   و  باشند  داشته  نظر  زير  را  خود  سازمان  ارشد  و  اوّل 
به  بار  چندين  اين  از  پیش  که  مختلف  رفتارهای  اساس 

ها اشاره شد برای هر چهار نفر ارشد، در ازای هر رفتار  آن
نمره جداگانه  به  بطور  را  بود  خود  مشاهده  حاصل  که  ای 

دهندآن اختصاص  نمره  ها  نهايت  در  اينکه  به  توجه  با   .
نرم  وارد  بايد  مک نهايی  اين  افزار  قواعد  طبق  گردد،  تور 

بین دامنه  نرم بايد  نمرۀ نهايی  برای  4تا    -4افزار،  + باشد. 
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جدول   در  سوّم،  فاز  بهتر  بیان    4درک  آنچه  از  مثال  يک 
 گرديد، بصورت يک نمونه فرضی ارائه گرديد.  
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 مجموع

مشاهده از  مشاهده  yو    xگران  منظور  سازمان دو  هر  گر 
ارشد   مديران  برای  جدول  اين  در  که  ساختاری  هستند. 

شناخت   برای  مثال  يک  تنها  شد،  هر    4مطرح  ارشد  نفر 
که   صورتی  در  است،  سازمانی  پست  نظر  از  سازمان 

بودند.  سازمان متفاوتی  ساختارهای  دارای  منتخب،  های 
سوّم،   فاز  مشابه جدول    12خروجی  ا  4جدول    12زای  به 

باشد که  ( می1سازمان منتخب يا بازيگران کلیدی )جدول  
 تور خواهند شد. اهداف نرم افزار مک –وارد ماتريس بازيگر

مک با  رفتاری  آزمايش  اين  تهیه  در  بر  عالوه  تور 
بازيگر نیز   –اهداف، بايد ماتريس بازيگر  –ماتريس بازيگر 

مشاهده هر  که  آنجايی  از  گردد.  حیطتکمیل  ه  گر، 
اش سازمان مطبوع خود بود و اين احتمال که با تخصصی

سازمآن  ديگر  مأموريت  و  نداشت،  ساختار  کامل  آشنايی  ها 
بازيگر   نمودن ماتريس  به عهدۀ خبرگان    –تکمیل  بازيگر 

آشنايی   ايران  ورزش  ساختار  با  هم  که  ورزشی  مديريت 
سازمان در  مختلف  مقاطع  در  هم  و  مختلف، داشتند  های 

خبره    11جرايی داشتند، گذاشته شد. از اين رو  های اپست
نمودند.   تکمیل  را  مذکور  ماتريس  ورزشی،  مديريت 

جدول   در  خبرگان،  اين  دموگرافیک  قابل   5مشخصات 
 رويت است. 

 مشخصات دموگرافیک خبرگان مديريت ورزشی  . 5جدول 
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از  کدام  هر  تاثیر  نمودن  مشخص  خبرگان  وظیفۀ 

بر يکديگر  1بازيگران اصلی )جدول   تاثیرگذاری  از منظر   )
جدول   در  ماتريس ،    6بود.  از  يکی  واقعی  های نمونه 
بازيگر که توسط يکی از خبرگان تکمیل    –تکمیلی بازيگر  

ا نرم  شده  قواعد  به  توجه  با  است.  نمايش درآمده  به  ست، 
 + باشند. 4افزار مک تور، اين نمرات بايد در دامنه صفر تا 

 بازيگر   -نمونه واقعی تکمیل ماتريس بازيگر   . 6جدول 
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 ماتریس

 -بازیگر 

 بازیگر

 آموزش و پ   2 1 2 1 0 2 0 1 0 0 1

 وزارت علوم 2  4 2 0 0 3 2 2 1 1 0

 ف.و.دانشگاه 1 3  2 1 1 1 2 2 0 0 0

 ف. و.همگانی 2 2 2  4 4 1 1 1 1 1 1

 تهران ش. 1 1 1 2  2 1 0 0 0 0 0

 ش. اصفهان 0 0 1 2 1  0 0 0 2 0 0

 وزارت ورزش  2 2 4 2 1 1  4 4 3 3 2

 ک.ملی.المپیک  1 1 4 1 2 1 4  4 2 2 2

 ف. والیبال  1 2 3 1 1 0 2 2  3 0 2

 سپاهان 0 0 1 1 0 2 1 1 1  3 2

 فوالد 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3  2

 گل گهر 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 

دادن   نمره  بر  شیوۀ  سطر  تأثیر  بصورت  ماتريس  اين  در 
خبره مديريت ورزشی، اين ماتريس را    11ستون است. هر  

ها در تکمیل نمودند و در نهايت میانگین کلی مجموع آن
بازيگر   نهايی  ماتريس  از    -قالب  ديگر  يکی  بازگیر، 

افزار  خروجی نرم  وارد  که  بود  پژوهش  اين  سوّم  فاز  های 
 مک تور می گردد. 

چهارم مکفاز  با  تحلیل  و  تجزیه  اين    تور::  در 

تحلیل   از  خبرگان،  نظر  و  مشاهدات  تحلیل  برای  مرحله 
گوده که  کلیدی  استفاده  1991)  1بازيگران  نمود  ارائه   )

( شبیه (.  23گرديد  ابزار  از  تحلیل  اين  انجام  سازی برای 
 روش  تور استفاده گرديد.ريزی استراتژيک با نام مکبرنامه 

فرآيند   تورمک را  يک  بازيگران  تحلیل مجموعه  و  تجزيه 

 
1. Godet 
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( اذعان نمود اين  1400شوری )کوهشهولیکند.  پیشنهاد می
پیش  برای  تحلیلی  در  ابزار،  که  ذينفعانی  آينده  رفتار  بینی 

می فعالیت  خاصی  میحیطه  فراهم  وکنند،  افزار نرم   کند 
ای تور برای ايجاد جداول و نمودارها نیاز به منابع دادهمک

اين    از اين رو منابع داده  (. 67سیستم را تغذيه کنند ) دارد تا
بازيگر  مطالعه،   ماتريس  بازيگر    –دو  و   اهداف    –بازيگر 

 بودند که در فاز سوّم، تکمیل گرديدند. 
و چین با مک(  2018)  1بالولی  بازيگران  را    تورتحلیل 

 دانند:می هفت گام به هم پیوسته و مرتبط  شامل
استراتژ  -1 جدول  بازيگران؛  ساخت  شناسايی    -2ی 

اهدف؛   و  استراتژيک  بر  موقعیت  -3مسائل  بازيگران  يابی 
همگرايی  شناسايی  و  اهداف  واگرايی اساس  و    -4ها؛  ها 

بازيگر؛  اولويت هر  اهداف  نفوذ    -5بندی  قدرت  ارزيابی 
بین    -6بازيگران؛   واگرايی  و  همگرايی  تحلیل  و  تجزيه 
توصیه  -7بازيگران؛   استراتدوين  مسائل  های  و  تژيک 

   (.6کلیدی برای آينده )
بازيگر، از خبرگان    –برای وارد کردن ماتريس بازيگر  

هر   به  ستون،  بر  سطر  تأثیر  بصورت  تا  گرديد  درخواست 
(؛ پس از آن  6اختصاص دهند )جدول    4تا    1عامل، نمره  

بازيگر ماتريس  مشاهده  -برای  از  درخواست  اهداف  گران 
تو با  عامل  هر  به  تا  ستون  گرديد  بر  سطر  تأثیر  به  جه 

 + اختصاص دهند. 4تا  -4ای در دامنه نمره
راهبردهای  از  مطالعه،  اين  پايايی  و  اعتبار  راستای  در 

وثوق حسابرسی خاص  ردّ  مانند  توسط  2پذيری  کنترل   ،
که جونز و همکاران   4، بازبینی همتايان و بازانديشی3اعضاء

تحقیقات2013) در  کیفیت  معیارهای  قسمت  در  کیفی    ( 
 (:  33ارائه داده بودند، استفاده گرديد )

انجام شده که هالپرن  امور  يا ردگیری   5ردّ حسابرسی 
(1983( کرد  عنوان  و27(  و  (  را  198)  6لینکلن  گوبا  آن   )

( دادند  است  25توسعه  مراحلی  از  دقیقی  توصیف  شامل   ،)
که محقّق از ابتدا تا انتهای فرآيند تحقیق طی کرده است.  

مط اين  مراحل در  کامل  صورت  به  پژوهشگران  العه، 
دادهجمع تحلیل  و  های  آوری  گام  در  را  ذکر   4ها  گانه 

والش  ورزشی،  تحقیقات  در  اين  از  پیش  و    7نمودند. 

 
1 0 .Balouli & Chine 

2. Audit trial 

3. Member Chekking 

4. Reflexivity 

5. Halpern 

6. Guba & Lincholn  

7. Walsh 

( نموده 2010همکاران  استفاده  حسابرسی  ردّ  روش  از   )
(؛ همچنین در اين مطالعه، کنترل توسط اعضا با  76بودند )

  برگان و گرفتن بازخورد از آنان گران و خمراجعه به مشاهده
داده از  انجام گرديد. آوریهای جمعدر مورد درکشان  شده 

کنترل   در ارتباط با  نمونه مطالعۀ ورزشی   ،(2011)  8ريتیگ
(؛ پس از آن بازبینی همتايان توسط دو  20باشد )می  ءاعضا

انجام   کیفی  تحقیق  به  آشنا  و  تحقیق  تیم  از  خارج  نفر 
داده  و  راگرديد  نمونه    ها  نمودند.  به شکل مستقلی تحلیل 

روش   ورزشی با  ارتباط  مشاهده،   در  در  همتايان  بازبینی 
)  9هاروود مطالعۀ   همکاران  می2010و   )( در 28باشد  (؛ 

و  خود  از  پژوهشگران  آگاهی  به  که  بازانديشی  نهايت 
فرآيندهايشابطه ر و  تحقیق  با  انجام    اشان  دارد،  اشاره 

بر   پژوهپذيرفت.  اساس  شیوه اين  جمعشگران،  آوری های 
بازنگری    ها و حتی شیوه نگارشداده و تحلیل آن را  خود 

انتقادی، از انحرافات  نمودند و اصطالحاً در يک چرخه خود
میر و  فورچون  اين  از  بیش  نمودند.  جلوگیری   10احتمالی 

 (.18( از بازانديشی در ورزش استفاده نمودند )2011)

 یافته های تحقیق 
های بايد ماتريس  تورافزار مکنرم   ژه بابرای شروع پرو

بازيگر    –بازيگر   و  ورودی  اهداف    –بازيگر  عنوان  به  را 
نرمها  داده جدول  در  نمود.  وارد  نهايی 7افزار  شکل   ،

انگین نظر خبرگان در  بازيگر است که می  –ماتريس بازيگر  
ثیر واقعی نفوذ بازيگران بر يکديگر در ارتباطات أارتباط با ت
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8. Gearity 

9. Hatwood 

10. Fortune & Mair 
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باشد، که  اهداف می   –، ماتريس نهايی بازبگر  8جدول  
مشاهده نظر  مورمیانگین  در  مديران  گران  رفتاری  نوع  د 

می ارشد سازمان میانگین  ها  اين جدول،  از  باشد. هر سطر 
گر مربوط به آن سازمان است که در مورد نظر دو مشاهده

 آن سازمان، بیان گرديده است.   رفتار مديران

 اهداف   –ماتريس نهايی بازيگر  . 8جدول 
ی
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ورزش آ .پ

وزارت علوم

شگاهی ف.دان

ف.همگانی

ش.تهران

ش.اصفهان

وزارت ورزش

ک.م.المپیک

یبال ف.وال

سپاهان

فوالد خ

گل گهر

4 -1 4 0 3 2 4 1 3

3 2 3 -1 1 1 2 0 3

3 -1 3 1 -1 -2 1 1 2

3 3 4 2 2 2 3 3 3

2 1 2 1 1 2 2 1 2

3 1 3 -2 2 1 2 0 2

-2 -1 4 1 1 3 2 -1 2

3 1 4 -2 1 1 3 -1 3

3 -2 3 -1 0 1 2 -2 2

3 2 4 3 2 3 2 2 3

3 3 3 3 2 3 4 3 2

4 2 2 3 -1 1 2 2 3
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را  پذيری بازيگران کلیدی  بردار میزان رقابت   9جدول  

له تعیین  دهد که در مسأاين بردار نشان می   دهد.نشان می 
د بازيگرانی  چه  بازيگران رای  ارفتار،  ديگر  بر  و نفوذ    اند 

د  اصطالحاً بیشتری  وقدرت  رقابت یزم  ارند  پذيری  ان 
 . سنجدرا می  مختلف بازيگران

 بازيگران کلیدی.پذيری ماتريس رقابت  . 9جدول 

R
i

ورزش آ .پ

وزارت علوم

شگاهی ف.دان

ف.همگانی

ش.تهران

ش.اصفهان

وزارت ورزش

ک.م.المپیک

یبال ف.وال

سپاهان

فوالد خ

گل گهر

1.40

1.36

1.24

0.98

0.43

0.23

1.75

1.56

1.28

0.71

0.50

0.57
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اساس معاونت    بر  که  گرديد  مشخص  بردار  اين 

( جوانان  و  ورزش  وزارت  م75/1قهرمانی  کمیته  ی  لّ(، 
( تربیت 56/1المپیک  معاونت  و  وزارت  (  سالمت  و  بدنی 

( پرورش  و  بازيگران  پذيرتريرقابت(،  40/1آموزش  ن 
 نفوذ )دارای تأثیرگذار بسیار تواندمی  بازيگر يکباشند.  می

حال   و عین  در  و  وابسته  بسیار  همچنین  باشد،  قدرت( 
برگشت رقابت بسیار  به  منجر  اين  که  باشد  پذيری پذير 

 گردد. ضعیف می
 بین غیرمستقیم يا مستقیم تأثیر MDII ماتريس

 اثراتتريس  ما  10جدول   کند.می  تعیین را بازيگران 

کلیدی   بین غیرمستقیم  و مستقیم نشان بازيگران  را 
شاخص می  و مستقیم تأثیر میزان  -1 هایدهد. 

 میزان   -2و    )هارديف ندیببازيگر )جمع هر غیرمستقیم

 کردن جمع (بازيگر هر غیرمستقیم و مستقیم وابستگی

 شوند. می محاسبه MDII ، در )هاستون 
 بازيگران کلیدی  بین غیرمستقیم و  تقیممس ماتريس اثرات . 10جدول 

پ
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ن
سپاها

خ
الد 

فو

ل گهر
گ

Ii

معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم

های دانشگاهیفدراسیون ورزش

های همگانیفدراسیون ورزش

سازمان ورزش شهرداری تهران

سازمان ورزش شهرداری اصفهان

معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش

کمیته ملی المپیک

فدراسیون والیبال

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

باشگاه فوالد خوزستان

باشگاه گل گهر سیرجان

Net dependance

6 7 8 9 4 4 9 9 8 9 8 8 83

6 9 11 9 4 4 11 10 10 9 8 8 90

6 8 11 9 4 4 11 11 10 10 8 9 90

6 8 8 12 7 7 8 8 7 8 6 7 80

4 5 3 6 6 5 3 2 3 4 2 2 39

2 2 2 4 3 4 3 1 3 2 2 1 25

7 10 12 12 6 7 14 14 15 13 10 12 118

5 8 11 12 5 5 14 12 14 12 9 10 105

5 8 10 10 4 6 12 10 12 10 10 10 95

4 5 5 9 5 6 7 6 6 9 7 8 68

3 3 4 5 3 5 5 4 5 6 6 6 49

4 4 5 6 4 4 6 5 5 6 5 5 54

52 68 79 91 49 57 89 80 86 89 75 81 896
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بازيگران   بین  تأثیر مستقیم و غیرمستقیم  بیشترين میزان 

با   جوانان  و  ورزش  وزارت  قهرمانی  معاونت  را    118کلیدی 
بازيگران دارد. همچنین مشخّ بر ديگر  بیشترين ص شد،  تأثیر 

فدراسیون    غیرمستقیم و مستقیم وابستگی میزان را 
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همگورزش با  های  می   91انی  دارا  هیستوگرام  باشد.  تأثیر 
آن اهداف  به  نسبت  بازيگر  وضعیت  نشان  پیامدهای  دهنده 

کلّ به صورت  واقع  در  است.  بازيگران  ناهدافِ  دهد شان می ی 

اندازه با يک رفتار، موافق يا مخالفند.    که همه بازيگران تا چه 
)رفتار(  3شکل اهداف  به  نسبت  بازيگر  پیامدهای   هیستوگرام 

 دهد.نشان می  راتعیین شده 
 پیامدهای بازيگر نسبت به اهداف )رفتار(  هیستوگرام. 3شکل 

 
اين که چه بازيگرانی با چه رفتارهايی موافق يا مخالفند،  

بر اساس اهداف يا همان رقابتمقیاس موقعیّدر   بر ت  پذيری 
)رفتار(   هدف  میمبنای  رقابتشودمشخص  مقیاس  پذيری، . 

)رفتار( های  تموقعیّ اهداف  اساس  بر  را  بازيگران  ارزشمند 
می میدهدنشان  مشخص  روبروی  .  بازيگری،  چه  که  گردد 

می رفتارها  منايستکدام  سمت  در  همچنین  و  آن  د  قابل 
می بازيگمشخص  چه  که  هدف،  گردد  به  رسیدن  برای  ری 

پذيری بازيگران بر  مقیاس رقابت 4شکلبازيگر مطلوبی است.  
 دهد.نشان می رار( مبنای اهداف )رفتا

 
 )رفتار(  پذيری بازيگران بر مبنای اهدافمقیاس رقابت . 4شکل 

می پذيری بر  ( قرمز رنگ، با در نظر گرفتن رقابت-عالمت ) نشان  هدف  مقابل  در  را  بازيگران  هدف،   دهد. مبنای 
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گرفتن  همچنین،   نظر  در  با  رنگ،  سبز   )+( عالمت 
ن مطلوبی را برای هدف  پذيری بر مبنای هدف، بازيگرا رقابت

می  شکل    .دهدنشان  چه    4در  که  گرديد  مشخص  خوبی  به 
 زند.رفتارهايی از سوی بازيگران سر می 

نشان  کلیدی   بازيگران بین  خالص فاصله  5شکل   را 
در واقع در اين شکل، فاصله بین بازيگران، بر مبنای    دهد.می

آن  سنجیدهنزديکی  بحث،  مورد  رفتارهای  يا  رفتار  به    ها 
هايی رفتارهای نزديک به  شود و اشاره دارد که چه سازمان می
 بازيگران بین خالص فاصله نمودار  را در دستور کار دارند.  هم

 گرفتن  نظر در ضمن احتمالی اتحادهای تشخیص برای

ص  مشخّ  شود.می  استفاده بازيگران بین  و همگرايی  واگرايی
رفت نزديکی  لحاظ  از  فاصله خالص  بیشترين  که  بین  ارها،  شد 

ورزش  باشگاهفدراسیون  و  همگانی  مبارکه  های  های  فوالد 
خوزس فوالد  و  رفتار سپاهان  اينکه  ضمن  دارد.  وجود  تان 

فوالد شهرداری خوزستان  مديران  ورزش  سازمان  رفتار  به   ،

 تهران و باشگاه گل گهر سیرجان نیز نزديک است.  
را    اهداف )رفتارها( بین خالص فاصله  6چنین شکل  مه 

مد  اين نمودار نیز فاصله رفتارها را بر مبتنی بر    دهد.شان می ن
قرا مینظر  بازيگران  توسط  رفتارها   نمودارسنجد.  رگرفتن 

همگرايی و   تشخیص فاصله، برای اهداف بین خالص فاصله
است. اهداف  بین  نزديک   واگرايی  که  گرديد  ترين مشخص 

دو   با  سیاسی  رفتار  فاصله  رفتارها،  بین  خالص  رفتار فاصله 
رفتار   با  اخالقی  رفتار  همچنین،  است.  حمايتی  و  مرشدانه 

 کمی دارد. مرشدانه نیز فاصله خالص نسبتاً
الزم به توضیح است که قرار گرفتن بازيگران و اهداف در  

تمام قسمت در  نمودارها  يا  نقشه  روی  بر  مختلف  های 
تنها جهت نشان   تورمکهای  خروجی ندارد  و  مفهوم خاصی 

نمايش است و هر قطعه، نشانه جايگاه خاصی دادن فاص له و 
 (. 67، 17نیست )
 

 
 بازيگران کلیدی  خالص   فاصلۀ نمودار . 5شکل
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 خالص رفتارها   . نمودار فاصلۀ6شکل 

ر اساس  ارتباط رفتار و بازيگران کلیدی را بنقشه    7شکل  
سازمان ارشد  مديران  منتخب،رفتار  ورزشی  نشان    های  را 

صله هر کدام از بازيگران و  نقشه، ارتباط و فادهد. در اين  می
محسوسی  به    رفتارها و  درک  قابل  گرديد. صورت    مشخص 

 
 ارتباط رفتارها و بازيگران کلیدی نقشه .  7شکل 

رفتار  مشخّ با  بازیگران  اکثر  که  شد  دارند.سرمایهص  زیادی  فاصله  و    گذارانه،  کارآفرینانه  رفتار 



 MACTORرفتارهاي قالب مدیران ارشد ورزش ایران کدامند؟یک آزمایش رفتاري با   41

 

 

گل باشگاه  در  نوآورانه  نهادینه گهر  رفتار  سیرجان، 

زیاد معاونت ورزش قهرمانی وزارت   فاصله نسبتاً.  اندشده

بازیگران  دیگر  و  مختلف  رفتارهای  با  جوانان  و  ورزش 

 کلیدی، قابل توجه است.

جدول   حیطهمشخّ  8در  از  يک  هر  که  گرديد   های ص 

بازيگرانش در چه    تخصصی رفتار  لحاظ  از  گانه ورزش،  چهار 
دارندوضعیّ قرار  سازمان تی  مديران  شد  ورزش . مشخص  های 
کسب  ای،  حرفه رفتاری  آزمايش  اين  در  باالتری  نمرات 
 اند. نموده

 
 آزمايش رفتاری مديران ارشد سازمان های ورزشی  . 8شکل 

 گیری بحث و نتیجه

انتخاب رفتار مناسب در زمان خاص، يک مبارزه يا چالش  
داشتن   به  تمايل  است.  ارشد  مديران  برای  نمونه  اساسی  يک 

آن به  دارند  تمايل  که  مديرانی  برای  شايد  رفتار،  از  ها آرمانی 
مديريّ چگونه  شود  هیچ گفته  اما  باشد؛  خشنودکننده  کنند،  ت 

نمی  رفتار،  از  آرمانی  سازمانالگوی  مديريت  برای  های  تواند 
به فرد ورزش و پیچیدگی با ماهیت منحصر  اين ورزشی  های 

باشد.   مناسب  توجّمحیط،  ادبیّه  با  اينکه  مورد به  در  کمی  ات 
های ورزشی وجود داشت و نوع  نوع رفتار مديران ارشد سازمان 

ثیرگذار است،  شان تأورزشی، بر عملکرد سازمان  رفتار مديران  
تا بر اساس يک آزمايش رفتاری،    گرديداين مطالعه تالش  در  

سازمان برخی  در  را  ارشد  مديران  مورد  رفتار  ورزشی  های 
 .  گیردر بررسی قرا

اينق ذکر  اصلی،  بحث  به  ورود  از  به    بل  ضروری  نکته، 
می نرم رسد:  نظر  خروجی  مکنتايج  قالب افزار  در  که  تور 

ارائه می  نقشه و هسیتوگرام،  گردد، آنچنان مشخص و  جدول، 
می  و  روشن  نیست  آنان  تبیین  و  تفسیر  به  نیاز  که  باشند، 

،  13)ستفاده نمايد  تواند از نتايج آن ا گذار به راحتی می سیاست 
بر  .  (67 عالوه  که  معتقدند  نیز  نگارندگان  زمینه،  اين  در 

می سیاست  راحتی  به  هم  پژوهشگران  از  گذارن،  توانند 
مکخروجی نتايج  های  ساده  خیلی  پس  نمايند.  استفاده  تور، 

 گردد.اين مطالعه بیان می

سوال   به  پاسخ  ورزش  "در  ارشد  مديران  قالب  رفتارهای 

يافته"د؟ايران کدامن ابتدا می ، همانطور که  داد،  نشان  توان  ها 
به ترتیب رفتارهای سیاسی، حمايتی و مرشدانه را نام برد که  

اند و  توسط همه مديران ارشد ورزش، مورد استفاده قرار گرفته 

طلبانه اشاره توان به رفتارهای اخالقی و فرصتپس از آن می
گرفته شده   ناديده  بازيگر،  توسط يک  فقط  کدام  هر  که  نمود 

بین بودند. مشخص شد که رفتار سیاسی، قالب ترين رفتار در 
 مديران ارشد ورزشی است. اين نتیجه، مطابق با مطالعات قبلی

( اذعان داشت 1400شوری )کوهاست، زيرا پیش از اين شهولی
تنها در ظاهر، غیرس اين  فی مییاسی معرّکه ورزش  اما  گردد؛ 

  قدرت  اجتماعی از ديرباز پهنه و میدانی برای رقابت بر سرِ   امرِ
(؛ همچنین  نظری و همکاران  67سیاست بوده است )در میدانِ

که  1399) نمودند  اظهار  سازمان،رفتار(  در  وضوعی م  سیاسی 
به  و  نماست  و   متناقض  مثبت  قطبی  دو  ديدگاه  وجود  رغم 

 (.  47) الينفک زندگی سازمانی استه آن، جزء منفی نسبت ب 
 رفتاری زمینۀ شفاف در صورت به که ایمسئله مهمترين 

آن  رفتار شود،می مشاهده مديران از ظاهرا    .است هاسیاسی 
فتار ها را بدون در نظر گرفتن رتوان سازماندر دنیای ووکا نمی

نک اما  نمود.  مطالعه  نگران سیاسی،  ارتته  اين  در  باط  کننده 
های منفی است که برخی از پژوهشگران در مورد جنبه  کامنت

(  1398)نیکفر  نژاد و  منفی رفتار سیاسی بیان نموده اند. عزيزی
راه طريق  از  ديگران  در  نفوذ  را  برآن  قانونی  غیر  ای  های 

( نیستند  قانونی  و  مجاز  که  نتايجی  می5حصول  دانند؛ (، 
دار بین نفی و معنیم  ( از رابطه1396زاده و همکاران )خسروی

سیاسی ورزشی   رفتار  سازمان  يک  در  سازمانی   سالمت  با 
رفتار سیاسی در بین    (، پرده برداشتند. از آنجايی که ظاهرا39ً)

يکی از   مديران ارشد ورزش ايران نهادينه شده است، احتماالً
های داليل عدم موفقیت و نارضايتی گسترده از ورزش در سال

باشد. هر چند رفتار سیاسی، از يک پارادوکس  له  مسأاخیر، اين  
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( و منفی  باستیا  (81،  47،  10مثبت  است و حتی  و    1برخوردار 
د و نقش  ندانتر می( جنبه مثبت آن را پررنگ 2019همکاران )

سازمان در  را  نمودهسیاست  بررسی  موفق  )های  اما 9اند   ،)
بین جنبه منفی رفتار سیاسی در    همانطور که اذعان شد، ظاهراً

همواره  سازمان زيرا  است؛  قالب  جنبه  ايرانی،  ورزشی  های 
در  نارضايتی ورزشی  قشرهای  همه  سوی  از  بسیاری  های 

رتباط برارزاده و  گیرد. در همین اهای مختلف صورت میحیطه
 دهدنشان می تجربی شواهداذعان دارند که    (1398همکاران )

پیامدهای است منفی زيادی حد تا سیاسی رفتار  آسیب و 

 گیریتصمیم تضعیف اثربخشی و سازمانی عملکرد به رساندن

گاه نمودن مديران ارشد  رسد آبه نظر می   (.8)  دارد دنبال به  را
مزايايی از  توسعه    که  ورزش  مانند  سیاسی  رفتار  مثبت  جنبه 

و  تصمیم  با زمان ترينکوتاه در اهداف به رسیدنگیری 

هزينه داردکمترين  از    ،  آگاهی  همچنین  منفی  و  جنبه  معايب 
دستکاری  زدگی در ورزش و احتماالًرفتار سیاسی مانند سیاست 

 و تحريف اطالعات، بتوان اين چالش را تبديل به فرصت نمود. 
ورزش   ارشد  مديران  توجه  مورد  که  بعد  نظر  مورد  رفتار 

توانايی همراه  ايران بود، رفتار حمايتی بود.  اين رفتار اشاره به  
نی در  ديگران  راستا  کردن  اين  در  انگیزه  ايجاد  و  هدف  به  ل 

( می(.  80دارد  نظر  و  به  جذب  شرايط  ووکا،  جهان  در  رسد 
شود و  ی نگهداری منابع انسانی به صورت کامال ًرقابتی انجام م

به   توجه  لزوم  موضوع  مکانیزم اين  و  رفاهی  های مسائل 
داده   افزايش  را  ازکارکنان  و حمايت  مديران  حمايت    است. 

ا طريق  سرپرستان  از  آنمشارکتزکارکنان  در دادن  ها 
رفتارهای گیریتصمیم و  مناسب  شغلی  بازخورد  ارائه  و  ها 

حمايتمحترمانه،   می  نوعی  محسوب  اين  شود؛  ازکارکنان  از 
سازمان   رهگذر ارشد  توانسته مديران  ورزشی  کارکنان های  اند 

آن ارشد، حامی  قانع کنند که مديران  را  رفتار  خود  ها هستند. 
ايتی به ايجاد يک محیط مناسب برای پرورش کارکنان و حم

های ورزشی ختم خواهد شد. در  افزايش انگیزه آنان در سازمان
ارتباط،   والرند همین  و  جديدترين  2003)  2ماگئو  از  يکی   )

رفتار حمايتی  نظريه  يعنی  مربیان  رفتار رهبری  زمینه   -ها در 
کردند معرفی  را  باي  استقاللی  مدير  معتقدند  عقیده  د  و  از 

آن احساسات  گرفتن  نظر  در  با  و  گیرد  بهره  ها،  ديگران 
فرصت  و  مناسب  فراهم  اطالعات  آنها  برای  را  انتخاب  های 

هورن44)  آورد و  دودا  همچنین  که   دادندنشان     (2009)   3(. 
کننده ارضای نیازهای روانی پايه بینی تواند پیشاين رفتارها می

 
1. Batista 

2. Mageau & Vallerand 

3. Duda & Horn 

خودمختاری   انگیزش  می (.  16)شد  با و  نظر  مديران  به  رسد، 
نسبتاً درجه  در  روانشناسی  لحاظ  از  ورزش،  قرار   ارشد  خوبی 

مطالعه)  دارند گزارش  تاکنون  ورزش  در  ارتباط  اين  در  ای 
ورزش   مديران  روانشناختی  وضعیت  بتوان  تا  است  نگرديده 

اين مهارت در جهت   را با آن مطابقت داد(،    ايران از  بايد  اما 
تا  ر مورد نظ  توسعه ورزش در محدودۀ  بیشتری نمايند  ، تالش 

 دهای آنان مقطعی نبوده و قابل لمس باشد. ردستاو
خرين نوع رفتاری که مورد توجه همه بازيگران بود، رفتار  آ

بود.   عموماًمرشديّمرشدانه  که  است  اصطالحی  برای    ت 
نامیده  مريد  که  تجربه  کم  يک شخص  میان  ارتباط  توصیف 

که  می باتجربه  و يک شخص  مرششود  مبه  به  ود  است  سوم 
می مرشديّ .  رودکار  مرسوم،  طور  ارتباط  به  از  است  عبارت  ت 

بلند مدت  و  مستقیم  به صورت  ارتباط  که  مريد  و  مرشد  بین 
در جهت   وارد  تازه  و يک  آگاه  و  تجربه  با  میان يک شخص 

حرفه پیشرفت  و  میپرورش  صورت  مريد  شغلی  و   پذيردای 
يافته24) اساس  بر  نظر (.  به  ورزش  می   ها،  ارشد  مديران  رسد 

توانند توانايی  اغلب مرشدانی هستند بر اين باور که می   ايران،  
ای ها به عنوان وسیله مريدان از آنو    های خود را توسعه دهند

رسد  اما به نظر می  کنند.برای افزايش اثربخشی سازمان ياد می
توسعه ورزش و کسب دستا مهم آن  وردهای محسوس،  برای 

ه که  اعضااست  هم    ءمه  کنار  يابنددر  آمبروس توسعه   .4 
های  از نمونه   مملوّ  ،تات مرشديّدبیّ( معتقد است مرور ا2003)

رفتار   مرهون  را  خود  موفقیت  که  است  رهبرانی  مشهور 
 (.  2) مرشدان خود هستند

فاصله يک يافته برجسته ديگر اين مطالعه، مشخص شدن 
نتیجه،  بود؛ اين    هارفتار  گذارانه با سايربسیار زياد رفتار سرمايه

توجّ از  بازيگرانشان  اين مورد بسیار مهم است.  ه کم  در  ن به 
ارتباط مطالعه  اين  نگردي  اینیز  گزارش  ورزش  تا  در  است  ده 

تأ سرمايهبتوان  رفتار  داد.  ثیر  مطابقت  آن  با  را  اگرچه  گذارانه 
سرمايه دنیای  در  رفتاری  مالی  مباحث  موضوعات  و  گذاری 

سال گذشته تاکنون شاهد رشد و  سی  اما از حدود  قدمت دارد،  
بوده  مستقل  رشتۀ  يک  به  مباحث  اين  که    .ايمتبديل  آنجا  از 

مهمسرمايه از  يکی  اجزای  گذاری،  کلّترين  و   تقاضای  است 
تعیین  بسیار  نوسانکنندهنقش  در  رشد  ای  و  اقتصادی  های 

، گذاریکند، شناخت رفتار سرمايه می  ءاقتصادی يک کشور ايفا
اقتصاددانان و سیاست  توجه  بوده  بسیار مورد  اقتصادی  گذاران 
نظريه باز  دير  از  اساس،  اين  بر  تهیاست.  صدد  در    ۀپردازان 

بوده  بتوانالگويی  تا  سرمايهناند  رفتار  و د  تبیین  را  گذاری 
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کنندمهم شناسايی  را  آن  بر  تأثیرگذار  عوامل  به  .  (52)  ترين 
می  رفتارنظر  اين  ناسازگاری  اين    رسد  در  رفتارها  ساير  با 

مطالعه، ناشی از سواد مالی محدود مديران ارشد ورزش باشد؛  
اهمیّ خوبی  به  امروزه  سرمايه،   زيرا  افزايش  و  مالی  مسايل  ت 

صنعتمخصوصاً جزء  که  ورزش  در  است،   دنیا  پردرآمد  های 
يافته ارشد   تظاهر  مديران  خیالی  آسوده  چنین  شايد  است. 

سر رفتار  نبود  و  آن مايه ورزش  در  بودن  گذارانه  دولتی  به  ها، 
اي ورزش  از  بزرگی  بسیار  مديران  حجم  اين  زيرا  برگردد؛  ران 

ای هر چند اندک،  ن هستند، در تخصیص بودجه، سرمايهمطمئ
رسد مديران ارشد  در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. به نظر می

حیطه  در  ايران  و  ورزش  کم  به  نبودن  قانع  بايد  مختلف  های 
مدّهرا را  نوين جذب سرمايه  نکته جالب    های  قرار دهند.  نظر 

ها، فاصله رفتار ديگری از جنس رفتارهای مالی به ديگر يافته
؛ شايد ود که مد نظر مديران قرار نداشت نام رفتار کارآفرينانه ب

شدن اين رفتار در مديران ارشد ورزش ايران، منجر به  نهادينه
 افزايش سرمايه گردد. 

ن از  يافتهشانک يکی  در  قوی  باالتر های  نمره  کسب  ها، 
حرفه  ورزش  مديران  تقسیمتوسط  اساس  بر  های بندیای 

گانه ساختار ورزش ايران بود. مشخص گرديد که هر يک چهار
بازيگرانش در های تخصّاز حیطه رفتار  لحاظ  از  صی  ورزش، 

تر توسط  ارائه رفتارهای مناسب  چه وضعیتی قرار دارند. احتماالً
اری، بی ارتباط به  ای در اين آزمايش رفتديران ورزش حرفه م

آن  بودن  سازمانخصوصی  تمام  زيرا  نیست؛  مورد  ها  های 
کامالً ديگر،  حیطه  سه  در  بودند.  سازمان  بررسی  دولتی  های 

ی،  های ورزشی خصوصکه سازمان   بتوان اعالم داشت احتماالً
مواجهه  بهتری در  ، 64)  سازهایبا شگفتی   دارای قدرت عمل 

 ( احتمالی دنیای ووکا هستند.79
مطالعه میمشارکت  ،اين  ارائه  را  متعددی  که های  دهد 

آن رفتاری  مقاصد  و  مديران  نگرش  نظری  برای درک  را  ها 
بهبود می صمیمت سازمانی  اوّگیری  ادبیّبخشد.  ارائۀ يک  ات  ل، 

ی کردن رفتارها و اختصاص اعداد  نوظهور که حتی شامل کمّ
آن  برابه  آنها  اندازه  تعیین  دوّی  بود؛  اينکهها  مطالعه   م  اين 

می  نگرش نشان  که  را  دهد  ورزش  ارشد  مديران  رفتار  و  ها 
رفتارهای سنّمی از جنس  ادّتوان  اين  تبیین  دانست. در  عا،  تی 
يافته می به  گريزی  شکل توان  و  که    4و    3های  ها  آنجا  زد، 

نه رفتارهای  اين  گرديد  را می مشخص  در  گانه  دستۀ  توان  دو 
شده  توسط  عالقه و رفتارهای کمتر مورد توجه رفتارهای مورد  

مورد   که  رفتارهايی  به  نگاه  با  داد.  قرار  ورزش،  ارشد  مديران 
گرفته  قرار  کامل  با  توجه  موافقت  در  بااليی  بسیار  نمره  يا  اند 

آنان کسب شد، با اسامی همچون رفتارهای سیاسی، حمايتی،  

ی  شويم؛ در صورتمی   لبانه مواجهانه، اخالقی و فرصت طمرشد
و کارانه، نوآورانه، کارآفرينانه  که در سوی مقابل، رفتار محافظه

می سرمايه دارند؛  قرار  اوّگذارانه  دسته  که  نمود  اذعان  ل  توان 
سنّ رفتارهای  دسته  میجزء  مديران تی  توجه  مورد  که  باشند 

دست رفتارهای  که  در صورتی  دارند؛  قرار  ايران  ورزش  ه  ارشد 
تر  ی در دنیای ووکا، سودمندتر و حتّم، به نظر مدرن، امروزیدوّ

م اينکه مشخص گرديد که مديران ارشد ورزش، به  باشند؛ سوّ
اهمیّ خود،  کارکنان  آننظرات  و  داده  خود  ت  شريک  را  ها 

دانند؛ اين بدان معناست که با پیشرفت کارکنان در سلسله می
تم آنها  نیازها،  بمراتب  بیشتری  در  ايل  مشارکت  رای 

دارند.  تصمیم توسعه  مسیر  در  حرکت  و  اين  گیری  اساس  بر 
میمشارکت نظری  که  های  کرد  عنوان  اين يافتهتوان  های 

نظری  مطالعه، می مبانی  تقويت  برای  ارزشمندی  مرجع  توانند 
 رفتار مديران ورزشی باشد. 

يافته  سرمايه اگرچه  رفتارهای  مورد  در  و  ها  گذارانه 
علمی،  کارآفرينانه   مديريت  رشد  به  توجه  با  و  بود  غیرمنتظره 

امّ بود،  ايران  ورزش  ارشد  مديران  از  بیشتری  مطالعه انتظار  ا 
محققان   برای  را  جديدی  جهت  سازمانحاضر  مديران  ها و 

زيرا اين مطالعه توانسته است به چندين هدف    فراهم می کند،
دانش  در مجموعه  مهمی  عنوان سهم  به  تواند  می  که  برسد 

ابتدا فاصله خالص بین رفتارهای  م ورد استفاده قرار گیرد:  در 
( دهکردی  رافعی  که  آن1399مختلف  مجموعه  را (  ها 

سازمان مديران  استراتژيک  بود رفتارهای  دانسته  ورزشی  های 
مشخ55ّ) برخی  (  بین  خالص  فاصله  سپس  گرديد؛  ص 

متولّمانساز مسأهای  در  ايران،  ورزش  استراتژيک ی  رفتار  له 
رانشان مشخص گرديد؛ پس از آن رفتارهای قالب مديران  مدي

ارشد ورزش ايران و فاصله دقیق هر بازيگر تا رفتار مشخص 
شد. سهم عمده اين مطالعه کشف ابعاد جديدی از نحوۀ رفتار  

می که  بود  ايران  ورزش  ارشد  ارزيابی  مديران  و  نظارت  تواند 
فتارهای ها بر اساس فاکتورهای سنجش موفقیت، رسازمان آن

موفّ  به  منتهی  مطالعه برتر  اين  کل،  در  دهد.  نشان  را  قیت، 
ارش مديران  رفتار  نوع  تعیین  در  توجهی  قابل  ورزش  سهم  د 

 نها پرداخته شده بود، داشته است. ايران، که قبالً کمتر به آ 
يافته  اساس  مطالعه،بر  اين  عملی   های  مشارکت  چندين 

شود. در  ظاهر می های ورزشی مرتبط  در سازمان برای کاربرد  
اين مطالعه،  نتايج  بر  مبتنی  پیشنهادات کاربردی  اين قسمت، 

گردد: برای درک بهتر جنبه مثبت رفتار سیاسی توسط  ارائه می 
مبتنی بر   ،ایتوسعه حرفه   مديران، برگزاری رويدادهای فرصت

هايی  با اين رويکرد و  رفتار مثبت سیاسی، سمینارها و کارگاه
گردد؛ همچنین ه رفتار سازمانی، پیشنهاد میتوسط اساتید خبر
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همین سیاست   در  از  پیشگیری  برای  و  پیشنهاد ارتباط  زدگی، 
، از مديرانی از جنس میدان ورزش  اصلییان  گردد که متولّمی

افرادی که در زمینه مديريت ورزشی تخصص    ( مخصوصاً 67)
مديران نمايند.  استفاده  رفتارهای مرشد  دارند،  که  صفت 

بايد در دنیای و اخالقی را سرلوحه خود قرار دادهحمايتی   اند، 
را   خود قرار دهند؛ در    العیننصبووکا، فرآيند يادگیری مدوام 
ن ارشد ورزش، فراگیری سواد  اين ارتباط، پیشنهاد برای مديرا

آيندههاست.  آينده سواد  تخیّمهارت  قدرت  همها،  و  چنین  ل 
تغییرات   با  مواجهه  برای  را  ما  می توانايی  (. 45) دهدافزايش 

پیشنهاد بعد برای مديران مرشد، باالبردن قدرت  مقام خود در 
قد نمودهکنار  کسب  اين  از  بیش  که  شخصی  است.  رت  اند، 

( در اين ارتباط  1996استفاده از الگويی که هرسی و بالنچارد )
احتماالً نمودند،  فرا  ارائه  قدرت  در  اين  درک  مفید گرفتن  ها، 

( از جنس    (. غیر 30باشد  انتخاب مديران  پیشنهاد کاربردی  از 
يادگیری   و  آموزشی  جنبه  پیشنهادات،  بقیه  ورزش،  میدان 

( معتقدند که ارائه رفتار  2021و همکاران )  1داشتند، زيرا يونیر 
(. اما در ارتباط با فاصله 78و قدرت تغییر آن، اکتسابی است )

رانه، پیشنهاد  گذاديران ارشد ورزش با رفتار سرمايهبسیار زياد م
حیاتی، می و  مهم  بسیار  رفتار  اين  آموختن  کنار  در  گردد 

مالی   امور  از  مستقل  معاونت  فعلیمعاونتی  عنوان  با   ،
های  ( در سازمان 53گذاری و با هدف درآمدزايی پايدار )سرمايه
می   تعريف،  ورزشی ارتباط  همین  در  برای  گردد؛  توان 

پايدار،   اختصاصدرآمدزايی  قانون  از   تدوين  بااليی  درصد 
تربیتی    های دخانیات بصورت مستقیم به ورزش مالیات شرکت

همگانی    تربیتی و   همگانی و تدوين قانون سهم ثابت ورزش  و
  از فروش نفت و افزايش اين سهم بصورت سالیانه، در ورزش 

 برای دولت توسط اقتصادی ايجاد مزايایهمگانی؛    تربیتی و 
و    مالی حامیان قهرمانی  ملّبازورزش  ساختار کمیته  ی  طراحی 

اقتصاد مبنای  بر  قهرمانی؛   المپیک  ورزش  در  بودن،  محور 
ورزش  همچنین، در  تجارت  مستقل  نهاد  و   تأسیس 
باشگاهخصوصی در  سازی  فرابورس،  و  بورس  حضور  با  ها 

حرفه  میورزش  پیشنهاد  پاياند گردد.  ای،  با  ر    ذائقه   متناسب 
تر، از رفتارهای مدرن  ای در استفادهبیشتر مديران ورزش حرفه 

خصوصی در  تعجیل  کامل،  پیشنهاد  رعايت  سازی  با 
 گردد.ارائه می  سازوکارهای قانونی

محدوديت دارای  حاضر  که  مطالعه  است  متعددی  های 
آن  از  میبرخی  زمینهها  فراهم  توانند  آينده  تحقیقات  برای  ای 

اوّ دائماًکنند.  مطالعه  اين  شکاف  ل،  جهان  به  با  مرتبط  های 

 
1. Yunir 

ووکا اشاره داشت، اما امکان پرداختن به آن بر اساس اين ساز  
استراتژيک  رادار  بايد يک  آينده  نداشت؛ مطالعات  و کار وجود 

معرفی کنند. عالوه بر  ی پايش دائم محیط پرنوسان ورزش، برا
اساس   بر  را  ورزشی  مديران  رفتار  آينده  سناريوهای  آن، 

ندهای ساخت آينده، رونیروهای پیشران و کالن  ها،قطعیتعدم
آينده،   مطالعات  دوّ گردندمعرفی  در  اصلی  .  اساس هدف  بر  م، 

که علی  تحقیق  بود،  مديران  رفتارهای  داشتن  شناخت  رغم 
سازمانيافته همان  که  کلیدی  بازيگران  از  مناسب  های  های 

بودند،   آن ورزشی  بازيگر   ها  به  هر  رفتار  تفسیر  نشد؛  پرداخته 
مجزّ می بصورت  ما،  می تواند  و  باشد  هدف  فید  آينده،  در  تواند 

م، بحث زيادی در ارتباط با نوع تر باشد. سوّيک مطالعه کامل
رفتار مديران ورزشی و غیر ورزشی، در طول مطالعه پیش آمد؛  

می آينده  احتمالی  تحقیقاتی  مسیر  بیشتر يک  بررسی    تواند 
های ورزشی  ورزشی در سازمانرفتارهای مديران ورزشی و غیر

انتخاب    بصورت چهارم،  باشد.  بین  س  12مجزا  از  ازمان 
رفتار برای بررسی، با توجه به  دسته    9های مختلف و  سازمان

و  بندیدسته گوناگون  کمی   هایرفتار  ساير های  ديگر، 
سازمانمشکل انتخاب  عدم  علت  به  شايد  بود؛  و آفرين  ها 

سازمان رفتارهای   گرديد،  سعی  چند  هر  های  بیشتر، 
درسیاست  ورزش    گذاری  از  )غیر  گردد  انتخاب  حیطه  هر 

متفاوتحرفه ماهیت  که  باشگاه ای  و  دارد  زيادی  تری  های 
برای  می نتايج   اين  است  ممکن  باشند(،   کانديد  توانستند 

ن تعمیم  قابل  ايران  نرم   پس  باشد.ورزش  که  آنجايی  افزار  از 
از  مک پشتیبانی  قابلیت  و    20تور  بصورت    20بازيگر  هدف 

ها و رفتارهايی فتار ديگر سازمان(، تحلیل ر6ارد )همزمان را د
مانند فرانقش، خیرخواهانه، اعتمادگرايانه، مداراگرايانه، عادالنه،  

حرفه  توانمدسازانه،  و  مدارانه  و  فضیلت  ماکیاولی  منافقانه،  ای، 
محیطی    زيست  گنجانده   تواندمی رفتار  آينده  مطالعات  در 

همه شوند بحث  پنجم،  محدوديت  در  گیر.  ويروس  کرونا  ی 
مشاهدهقالب يک شگفتی  بود؛  هیچ  ساز  که  نمودند  بیان  گرها 

ی  ز و حتّسااستراتژی خاص رفتاری در زمان وقوع اين شگفتی
که  آن  از  بعد  سال  در    يک  بود،  دست  در  بیشتری  اطالعات 

ارتبا در  نگرديد؛  ايجاد  ورزشی  ارشد  مديران  با  رفتار  ط 
(  1400شوری و همکاران )کوهسازها در ورزش، شهولیشگفتی 

سیگنال شناسايی  ضعیفبحث  تب  قبل  ، های  به  از  شدن  ديل 
قویسیگنال در    های  نظری،  شکاف  يک  عنوان  به  را 
)سازمان نمودند  مطرح  ورزشی  اين  64های  بررسی  (؛ 

محدوديت و اين شکاف، در قالب يک طرح مطالعاتی گسترده،  
آيندهتواند  می تحقیق  جهت  سوی    يک  يا دانشکده از  و  ها 

تربیت باشد.پژوهشگاه  ورزشی  علوم  و  اين    بدنی  اگرچه 
بالقوهزمینهها،  محدوديت در  های  بیشتر  تحقیقات  برای  ای 
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 نتايج اين مطالعه را زير سوال ببرند.  توانندنمی  اما اند،آينده
نتیجه  يک  میدر  نهايی  جهان گیری  که  کرد   بیان  توان 
تغییرات و  ا  ،آن  مداوم  ووکا  به  دشواری منجر  های  يجاد 

مديران  بی  و  رهبران  برای  ورزشیسازمانشماری    های 
هايی هم وجود دارد که اين جريان را  بینیالبته خوش  .شودمی

گذاری در فرصت، ابتدا نیازمند سرمايه   ؛بیندهمراه با فرصت می 
برای درک بهتر آن، نیاز به مطالعات بیشتری درک آن است؛  

توانند  های ورزشی می سازمانديران َرسد مبه نظر می   است. اما
بر اساس تجربیات گذشته، تغییرات مثبتی در رفتار آينده خود  

ها، باعث ايجاد نمايند، ولی تغییرات پی در پی در اين سازمان

می  فرصت  اين  رفتن  دست  در  از  ثبات  استراتژی  ارائه  گردد. 
سازمان سیاست مديريت  و  ورزشی  راستا  های  اين  در  گذاری 

منجر به استفاده از رفتارهای متنوع   یان، که احتماالًمتولّ  توسط 
حل   راه  شد،  خواهد  ايران  ورزش  ارشد  مديران  توسط  مثبت 

برای شکوف به    ايی رفتار مديران ورزشی و مزايای آنمناسبی 
ايران  نظر می  ارشد ورزش  رسد. استراتژی ديگری که مديران 

ن به موفقیت را  های خود برای رسیدتوانند اهداف و برنامهمی
تعیین کرده و با رفتار خود از نتايج نامطلوب جلوگیری نمايند،  

 است.  برداری هدفمند از خودمديريت تصويراستفاده از رفتار 
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