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  های ورزشیسازمانشناسايی موانع مديريت اثربخش مديران 

 

  0 علی نودهیمحمد – 2زين العابدين فلاح  – 2طاهر بهلکه  – 1 نژاد علی يحیی
 .دانشجوی دکتری مديريت ورزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ايران1

 و علوم ورزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ايران تربیت بدنی. استاديار گروه 0و2

 و علوم ورزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ايران تربیت بدنی. دانشیار گروه 2 

 
 

 چکیده
ته آمیخ های ورزشی بود. روش انجام پژوهش،هدف از تحقیق حاضر تحلیل موانع بازدارندة مدیریت اثربخش مدیران سازمان

( بود. جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان دانشگاه، مدیران وزارت ورزش، کمیتة ملی المپیک کمی -کیفی)
هدفمند و به شیوة در دسترس انتخاب شدند. در بخش  صورتبهنمونه  عنوانبهنفر  03های ورزشی بودند که یونفدراسو 

ها، مدیران کمی نیز جامعة آماری شامل مدیران وزارت ورزش و کمیتة ملی المپیک، مدیران کل ورزش و جوانان استان
 (9302ها )تعداد = ها و مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای ورزشی استانهای ورزشی، رؤسای هیأتفدراسیون

ة پرسشنامدر بخش کیفی، از مصاحبه و در بخش کمی، از  نفر انتخاب شدند. 013 بودند که براساس فرمول کوکران
نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی  8روایی پرسشنامه با نظر  استفاده شد. هادادهساخت برای گردآوری محقق

 بهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی آمد. داده دستبه α=  81/3خ پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونبا
نتایج، پنج مانع مدیریت اثربخش مدیران  براساسوتحلیل شد. یهتجزو پی ال اس  93ة نسخافزار اس.پی.اس.اس. کمک نرم

(، 899/3موانع رفتار سازمانی )(، 803/3(، موانع حمایتی )291/3ورزش شناسایی شد که عبارت بودند از موانع مهارتی )
های ورزشی های تحقیق، مدیران سازمان(. با توجه به یافته706/3شخصیتی ) -( و موانع فردی007/3موانع علمی )

فردی میزان اثربخشی مدیریت خود را فردی و نیز برطرف کردن موانع برونجهت رفع موانع درون توانند با تلاش درمی
 افزایش دهند.

 

 

 یدیکل گانواژ

.محیطی موانع فردی، موانع ورزشی، مدیریت، یهاسازمان اثربخشی،
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 مقدمه
های نوین جدید، فناوری هایظهور و بروز رسانهاز جمله  سریع تغییرات معرض ها درامروزه سازمان

بسیاری از  حیات بسا این تغییرات،اند و چهگرفته قرار ... و جهانی اطلاعاتی و ارتباطی، ظهور استانداردهای

 از آنها نگرفتن بهره ها،سازمان نبودن روزبه( و در این میان، 1) با تهدید مواجه ساخته است ها راسازمان

 ینب از و انزوا افتادگی،عقب سبب رفتهرفته مدیریتی، نوین هایشیوه جدید و هاینو، مهارت هایفناوری

و  عملکردو بهبود  موفقیتبه  دستیابی برایخدمات  دهندةارائه هایسازمان (.9)شد  خواهد آن رفتن

 یبرا همچنین. کنندموجود مقابله  هایچالشبا  کههستند  مدیرانی نیازمند هاسازمان دیگررقابت با 

 بقای حیاتعصر حاضر و تداوم و  اقتصادی اجتماعینظام  هایدگرگونیو تحولات و  نیازهاپاسخ به 

 هایهای مهم سازمانیکی از دغدغه( و 0) دارند نیاز قوی مدیریتی هایمهارتبا  مدیرانیبه  هاسازمان

است که از  خردورزی و فرهیخته انسانی سرمایة و مدیران کارگیریاستخدام و به جهان، موفق

با توجه به  (.3) باشند مربوطه هایسازمان در تحول ایجاد به های لازم برخوردار باشند و قادرشایستگی

اهمیت منابع انسانی در یک سازمان و نقش آن در رشد و تحقق اهداف سازمانی، پرداختن به مبحث 

 (.6) امروزی است هایسازمان هایدغدغه ترینمهممنابع انسانی از  وریبهره

وان اویژه در مبحث مدیریت منابع انسانی به آن تأکید فرها، که بهیکی از مسائل مهم امروزی سازمان

منظور توسعة عملکرد سازمانی از مدیرانی استفاده شود که توانمندی لازم را برای شود، آن است که بهمی

مدیران  (، لازمة توانمندی و اثربخشی9336) 1. به اعتقاد امی(7)اثربخشی در سازمان مربوطه داشته باشند 

شغل  یک اجرای در موفقیت برای که اندشخصیتی هایو ویژگی علوم ها،در واقع مهارت ،در یک سازمان

های شغلی را برای ( نیز بر بالا بودن اطلاعات، دانش و مهارت1087(. ساجدی و امیدواری )0لازم هستند )

( نیز اذعان کردند 1020سلیمی و همکاران ) (.8)موفقیت عملکرد مدیران در سازمان تأکید قرار کردند 

توانند هایی که مدیران توانمند، ماهر و باانگیزه داشته باشند، بهتر میکه در محیط رقابتی امروزی، سازمان

ن دست آورند و بر همیهای خوبی را بهخود را با تغییرات محیطی وفق دهند و در رقابت با سایرین موفقیت

(. 2)های مدیریتی را داشته باشند اساس، مدیران باید از بین افرادی انتخاب شوند که توانایی ایفای نقش

 بمناس منابع و داشتن راهبرد به فقط سازمان یک ( گزارش کرد که موفقیت9313) 2در همین زمینه، والیا

و  وظیفه انجام برای افراد و هاتیم پشتیبانی و هدایت مهار، در آن مدیریت توانایی ندارد، بلکه به بستگی

                                                           
1. Amy 

2 . Walia 
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 هترینب خود تحت مدیریت افراد و هاتیم از بتوانند باید مدیران. است وابسته سازمان اهداف دستیابی به

ر عهدة کارگر نیست، بلکه ب وری کار برافزایش بهره»به قول پیتر دراکر . کنند کسب را ممکن عملکرد

 مرهون بزرگ های( موفقیت سازمان1020پور )به عقیدة رضایی و صالحی (.13)« عهدة مدیر است

ها از مدیران شایسته و چنانچه سازمان و است اثربخشیمدیران آنها برای ایجاد  شایستگی و صلاحیت

های مورد سازمان تر خواهند بود. این مسئله درتوانمندی برخوردار باشند، در دستیابی به اهداف خود موفق

عنوان یک رو با توجه به اهمیت زیادی که امروزه ورزش بهورزشی و مدیران آنان نیز صادق است؛ ازاین

و  کنندصورت جدی آن را پیگیری مییا پیدا کرده است، کشورهای مختلف نیز بهصنعت بزرگ در دن

 المللی، جهانی و المپیک برایشان بسیار حائز اهمیت است و باهای بینهای ورزشی در عرصهموفقیت

ا دنبال ر سلامتی و رفاهی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، بهبود مسیر در گوناگونی اهداف ورزش از استفاده

 برای نیز ها( اعتقاد دارند که دولت9316) 9( و رای9313) 1در همین زمینه گابریل و آلینا (.11)کنند می

های خود، دقت نظر ریزی، اجرا و نظارت بهتر برنامهمنظور برنامهو به ورزش، زمینه در خود اهداف پیشبرد

د آورنعمل میهای ورزشی خود بهسازمانو توجه خاصی را در گزینش مدیران توانمند و اثربخش برای ادارة 

 (.10، 19)کنند می گذاریسرمایه آن و برای

و هم در سطح تفریحی تجربه  ایحرفههم در سطح  را جدیدیصنعت ورزش دوران  ،در عصر جدید

های تحقیق گابریل و یافته .(13کند )پیدا می بیشتریورزش و فعالیت بدنی هر روز اهمیت کند و می

ها و دلیل عدم صلاحیت و توانمندی مدیران در ادارة سازمان( حاکی از این بود که گاهی به9313)آلینا 

توان به مشکلات ها وارد شده است. برای نمونه، میهای فراوانی به دولترویدادهای ورزشی خسارت

یریت نامناسب و نیز مد 9338و المپیک  9337فروشی در مسابقات جام جهانی ایجادشده در فرایند بلیت

ها و رویدادهای مختلف جمعیت، مدیریت نامناسب در امور مالی، نیروهای انسانی و ... در ادارة سازمان

های علمی برای گزینش مدیران در موفقیت ورزشی اشاره کرد و به با توجه به اینکه استفاده از روش

حوزة ضرورت آن در مطالعاتی که  هایزمینه رو یکی ازای دارد، ازاینهای ورزشی نقش برجستهسازمان

مدیران و ارائة راهکارهای برطرف ساختن موانع ، بررسی موانع اثربخشی شوداحساس می مدیریت ورزشی

های علمی در خصوص اثربخشی . در همین زمینه، محققان مختلفی بر اهمیت انجام پژوهش(19)است 

پژوهشی در حوزه مدیریت منابع انسانی  هایزمینه ترینمهمو این موضوع را از جمله  تأکید کردهمدیران 

                                                           
1. Gabriel and Alina 

2. Rai 
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( بر 9393) 9اودونگوریزی راهبردی، ( بر لزوم برنامه9393و همکاران ) 1اند. برای نمونه فورتسدانسته

 0لالویا نظارت و کنترل عملکرد کارکنان، تعهد به انجام کار گروهی و داشتن برنامة راهبردی و عملیاتی و

دهی تأکید داشتند پاداش ریزی وبرنامه شاملسازمانی مناسب  های( بر ایجاد نظام9312)و همکاران 

های مدیران و ایجاد انگیزه در آنان را از حمایت از برنامه( نیز عدم 1028فریدی و همکاران ) (.16-10)

ی پرتلاش و خلاق را برای بهبود اثربخش پشتیبانی از مدیران وپاداش جمله موانع مدیریت برشمردند و ارائة 

 (.18)مدیران توصیه کردند 

( عدم نظارت و کنترل عملکرد کارکنان، تعهد نداشتن به کار گروهی و نداشتن برنامة 9393اودونگو )

( 9312) 3صیادی (.17)ترین موانع مدیریت مؤثر و اثربخش عنوان کرد راهبردی و عملیاتی را از جمله مهم

، مدیریت دانش، راهبرد سازمانی و استفادة مطلوب از فناوری اطلاعات را بر عملکرد مؤثر و سبک رهبری

های مربوطه را از جمله ها مؤثر دانست و برخوردار نبودن مدیران از توانمندیاثربخش مدیران در سازمان

 و دن نیازهانکر درک ( مواردی همچون9312) 6زاروا (.12) موانع برای اثربخشی مدیران توصیف کرد

ر مناسب افراد د مشارکت ناتوانی در ایجاد انگیزه برای نفعان،ذی به نادرست اطلاعات انتشار انتظارات،

را از  عدالت در بین کارکنان و رعایت نکردن انصاف و نفعانذی هاینقش مورد در سوءتفاهم ها،برنامه

و  0استاچوا(، 9312و همکاران ) 7لورینکاوا (.93)ترین موانع برای مدیریت اثربخش عنوان کرد جمله مهم

های خلاقانة مدیران و قدردانی از آنان را ( نیز حمایت از ایده9318) 8( و انور و بودی9318همکاران )

عامل مهمی در ایجاد انگیزش و توسعة توانمندی مدیران قلمداد کرده و بیان کردند که حمایت و ایجاد 

وری اثربخشی بیشتر مدیریت آنان و تأثیرگذاری بر کارکنان و در نتیجه بهره تواند بهانگیزه در مدیران می

( عنوان کردند چنانچه از مدیران 9310) 2سیسلیکاوسکی و بروسوکاس (.90-91) بالاتر سازمان کمک کند

 نرویدادهای ورزشی حمایت لازم صورت نپذیرد و امکانات مناسب در اختیار آنان قرار نگیرد، عملکرد مدیرا

( توانایی مدیران برای 9316) 13اوزارالی (.93)در برگزاری مناسب یک رویداد چندان مطلوب نخواهد بود 

                                                           
1. Fuertes 

2. Odongo 

3. Al-Alawi 

4. Sayyadi 

5. Zarewa 

6. Lorincová 

7. Stachova 

8. Anwar and Budi 

9. Cieślikowski and Brusokas 

10. Ozaralli 
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را  مدیران ةعملکرد نوآوران( نیز 1020و آیباغی اصفهانی و همکاران ) (96) پردازی و خلاقیتتسهیل ایده

( و افشاری و 1020و همکاران )آیین نیک (.97)قلمداد کردند انگیزش، توانایی و مهارت آنان ناشی از 

از جمله عوامل اساسی مورد نیاز برای موفقیت ( داشتن توانایی ادراک و تحلیل مسائل را 1082همکاران )

افزارهای نرم از )مانند استفاده های کامپیوتری( داشتن قابلیت9310) 1چن (.98،  90)مدیران برشمردند 

( داشتن مهارت کار با 1023اینترنت( و اسدی و همکاران ) طریق از ارتباط و گسترصفحه پرداز،واژه

های جدید را از جمله عوامل مهم موفقیت مدیران ورزشی عنوان کردند کامپیوتر و توانایی کار با فناوری

پذیری و ثبات قدم را از جمله عوامل مؤثر هایی مانند انعطاف( ویژگی9330) 9گامنتای و واتانوفاس (.7،  1)

المللی و روابط ( تسلط به زبان خارجی بین9313) 0کاسماز و سرینکان (.92)شی مدیران دانستند در اثربخ

عمومی مناسب، اسدی و همکاران  روابط و های ارتباطی( داشتن مهارت9310) 3، آگاروالعمومی بالا

 از را تجارتیهای روش ریزی وبرنامه و مدیریتی های( نیز شیوه9333) 6( و بارسلونا و روس1023)

  (.09-03، 7)های مدیران ورزشی ذکر کردند عوامل اثربخش بودن تلاش ترینمهم

دلیل برخوردار نبودن از توانمندی لازم، یکی از مشکلات ورزش کشور، وجود مدیرانی است که به

جه رند و در نتیهای در اختیار خود استفادة لازم را ببهای موجود و امکانات و ظرفیتتوانند از قابلیتنمی

های قادر به رشد و توسعة سازمان تحت مدیریت خود نیستند و نتیجة چنین مدیریت نامناسبی خسارت

ر المللی مؤثر دهای بینزیادی را برای ورزش کشور در پیاه دارد. برای نمونه، ناتوانی برای کسب کرسی

رزشی، انعقاد قراردادهای غیرشفاف های ومجامع ورزشی آسیایی و جهانی، تضییع حق ورزشکاران و تیم

ها های سنگین بابت شکایت از باشگاهو نامناسب با ورزشکاران و مربیان خارجی، پرداخت جریمه و غرامت

المللی ورزشی، ناتوانی در اخذ میزبانی رویدادهای معتبر های بینهای ورزشی در دادگاهو فدراسیون

ای هافزاری مطابق با استانداردهای جهانی و ...، از جمله خسارتافزاری و نرمالمللی، عدم توسعة سختبین

با وجود مشکلات فراوان در  (.00)های ورزشی در کشور است ناشی از مدیریت نامناسب مدیران سازمان

است و  ایسلیقه مدیریت کلان ورزش سطح در هاگزینش سطح کلان ورزش در کشور، لیکن باز هم غالب

صندلی  خاصی بر متمایز چنداننه هایویژگی بودن دارا بدون گوناگون هایدامنه از مختلفی مدیران

                                                           
1. Chen 

2. Vathanophas & Thai-ngam 

3. Kaçmaza, & Serinkan 

4. Aggarwal 

5. Barcelona & Ross 



 762                                                 های ورزشیموانع مديريت اثربخش مديران سازمانشناسايی  

 

 

دهند؛ می بعدی فرد به را خود جای چندی از پس و زنندمی تکیه مختلف هایو باشگاه هاسازمان مدیریت

ع موان سو، محدودیت در زمان و منابع موجود و از سوی دیگر نیاز کشور به برطرف ساختنرو از یک ازاین

های ورزشی، و لزوم توجه جدی به توسعة مدیریت در موجود بر سر راه مدیریت اثربخش مدیران سازمان

های سطح ورزش کشور این ضرورت احساس شد که پژوهشی علمی برای شناسایی موانع و محدودیت

ی کرد. با توجه به های ملی جلوگیرموجود انجام گیرد تا بتوان در حد امکان، از هدررفت منابع و سرمایه

نظران حوزة اهمیت موضوع محقق بر آن شد تا پژوهشی علمی و با استفاده از ظرفیت خبرگان و صاحب

مدیریت ورزش کشور انجام دهد. امید است که استفاده از نتایج چنین تحقیقاتی به توسعة کمی و کیفی 

تحقیق حاضر تحلیل موانع بازدارندة المللی کمک کند. بر همین اساس، هدف از ورزش در سطح ملی و بین

 های ورزشی بود.مدیریت اثربخش مدیران سازمان

 

 شناسی روش

صورت ها بههای کاربردی بود که دادهو از جمله پژوهش 1روش پژوهش حاضر از نوع آمیختة اکتشافی

یفی، رو در بخش کآوری شد. با توجه به اینکه تحقیق از نوع آمیخته )کیفی و کمی( بود، ازاینمیدانی جمع

شناسایی  یبرا 9شدهتعدیل یککلاس یاز روش دلفبود که در دسترس یری به شیوة هدفمند و گنمونه

 در خصوصدر بخش کیفی، شامل افراد خبره و آگاه  یآمار ةجامع استفاده شد. موانع مدیریت اثربخش

موضوع پژوهش بودند که از بین استادان دانشگاه با مدرک دکتری مدیریت ورزش، مدیران عالی وزارت 

های یونفدراسو نیز رؤسای  هااستانورزش و جوانان، کمیتة ملی المپیک، ادارة کل ورزش و جوانان 

ة مرحلنفر و در  93ة دوم، مرحلنفر، در  03ة اول دلفی، مرحلهدفمند انتخاب شدند. در  صورتهبورزشی و 

افراد آگاه و متخصص در موضوع تحقیق در  عنوانبهنفر برای شناسایی موانع مدیریت اثربخش  16سوم، 

ی هااحبهمصی تحقیق در بخش کیفی هادادهی آورجمعی کیفی حضور داشتند. شیوة هامصاحبهفرایند 

بررسی  دقتو بهسازی یادهپگرفته های انجامدر این بخش، ابتدا متن مصاحبهیافته بود. ساختاریمهنعمیق 

فاده شد. است نمونهشده توسط افراد و از روش تحلیل محتوای کیفی برای استخراج نکات کلیدی بیان شد

بندی شده و دوباره به افراد بازگردانده شدند و از آنان خواسته ها دستهآمده از مصاحبهدستسپس نکات به

 نظرهایشده از شد نظر خود را برای بار دوم اعلام کنند. در نهایت، برای سومین مرتبه، مطالب استخراج

                                                           
1. Exploratory Mixed method 

2. Modified Classic Delphi 
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به افراد نمونه بازگردانده شدند تا  ی ورزشیهاازمانسموانع مدیریت اثربخش مدیران  در قالبافراد نمونه 

نظرهای نهایی خود را اعلام کنند. در پایان مراحل دلفی، با استفاده از نظرهای گروه دلفی و موانع 

ها در بخش کمی تحقیق از آن ساخت طراحی شد که برای گردآوری دادهة محققپرسشنامشده، تعیین

خت بود که ساتحلیلی و ابزار تحقیق پرسشنامة محقق -حقیق توصیفیدر بخش کمی روش ت استفاده شد.

نفر(، معاونان و مدیران  13در بین افراد جامعه شامل معاونان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان )

های ورزشی نفر(، رؤسای فدراسیون 01ها )نفر(، مدیران کل ورزش و جوانان استان 6کمیتة ملی المپیک )

ها نفر( و رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان 1663ها )های ورزشی استان، رؤسای هیأتنفر( 63)

ی بود که با اطبقه -تصادفی صورتبهیری گنمونهنفر توزیع شد. روش  9302نفر( و در مجموع  392)

 013 نفر برای نمونة تحقیق در نظر گرفته شد که از این بین 096توجه به جدول تعیین حجم مورگان 

پرسشنامة مورد استفاده در تحقیق حاضر های آماری عودت داده شد. یلتحلپرسشنامة قابل استفاده برای 

گویه  02گرفته با افراد خبره و متخصص در بخش کیفی طراحی شد و شامل های انجامبراساس مصاحبه

. موانع رفتار 9نع مهارتی، . موا1ی آن عبارت بودند از: هامؤلفهکه در قالب موانع پنجگانة مختلف بود 

( موانع محیطی. برای بررسی روایی 6شخصیتی و -. موانع فردی3پژوهشی،  -. موانع علمی0سازمانی، 

نفر از افراد متخصص و خبره شامل استادان دانشگاهی دارای  8صوری و محتوایی پرسشنامه از نظرهای 

یت روایی نها دراحات مدنظر ایشان، ستفاده شد و پس از انجام اصلامدرک دکتری مدیریت ورزشی 

یید تأو  ییدی استفادهتأة پرسشنامه از روش تحلیل عامل سازبررسی روایی  منظوربهیید شد. تأپرسشنامه 

پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شد و ضریب آلفای  03شد. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه ابتدا 

 آمد که نشان داد پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. در دستبه α=  81/3 پرسشنامهکرونباخ 

ها استفاده شد های حاصل از مصاحبهوتحلیل دادهاز روش تحلیل کیفی محتوا برای تجزیه کیفی مرحلة

های ابتدا متن مصاحبهصورت که گرفته بررسی و کدگذاری شد؛ بدینهای انجامکه در آن متن مصاحبه

دقت بررسی شد و نیز به روش تحلیل محتوای کیفی، سازی و بهافراد خبره و متخصص پیادهگرفته با انجام

برداری و تلخیص شدند. سپس نکات ة پژوهش یادداشتنمونشده توسط افراد نکات کلیدی بیان

 ربندی شده و دوباره به افراد بازگردانده شدند و از آنان خواسته شد نظها دستهآمده از مصاحبهدستبه

ه نظرهای افراد نمونشده از خود را برای بار دوم اعلام کنند. در نهایت، برای سومین مرتبه، مطالب استخراج

موانع مدیریت اثربخش به افراد نمونه بازگردانده شد تا نظرهای نهایی خود را اعلام کنند. در پایان  در قالب

ی هامانسازشده برای مدیریت اثربخش در ناساییمراحل دلفی، با استفاده از نظرهای گروه دلفی و موانع ش
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برای ها در بخش کمی استفاده شد. آوری دادهطراحی و برای جمع ساختة محققپرسشنامورزشی، 

از آمار توصیفی و استنباطی )تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی(  های بخش کمی تحقیق،وتحلیل دادهتجزیه

واسمارت  931افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخة آماری با کمک نرمهای وتحلیلاستفاده شد. تمامی تجزیه

 پی ال اس انجام گرفت.

 

 هایافته

 است. شدهنشان داده  1های پژوهش در جدول ة توزیع نمونهنحو

 های پژوهش. توزيع فراوانی نمونه1جدول 

 فاز کمی فاز کیفی

 درصد تعداد دهندگانپاسخ درصد تعداد شوندگانمصاحبه

 9/ 66 8 مدیران وزارت ورزش 00/ 00 13 استادان دانشگاه

 3/ 26 0 مدیران کمیتة المپیک 17/ 70 6 مدیران وزارت ورزش

مدیران کمیتة ملی 

 المپیک
 0/ 31 99 هایونفدراسرؤسای  13/ 33 0

 0/ 89 19 یرکل ورزش استانمد 90/ 00 0 هایونفدراسرؤسای 

 90/ 67 03 رئیس ادارة ورزش شهرستان 17/ 70 6 هااستانمدیران کل ورزش 

 133 03 جمع کل
 79/ 11 126 رئیس هیأت ورزش استان

 133 013 جمع کل

 

از روش تحلیل کیفی محتوا استفاده  کیفی مرحلة گرفته درهای انجاموتحلیل مصاحبهمنظور تجزیهبه

های ابتدا متن مصاحبهصورت که گرفته بررسی و کدگذاری شد؛ بدینهای انجامشد که در آن متن مصاحبه

دقت بررسی شد و نیز به روش تحلیل محتوای کیفی، سازی و بهگرفته با افراد خبره و متخصص پیادهانجام

برداری و تلخیص شدند. سپس نکات ة پژوهش یادداشتنمونشده توسط افراد نکات کلیدی بیان

بندی شده و دوباره به افراد بازگردانده شدند و از آنان خواسته شد نظر ها دستهآمده از مصاحبهدستبه

ه نظرهای افراد نمونشده از خود را برای بار دوم اعلام کنند. در نهایت، برای سومین مرتبه، مطالب استخراج

تایج . نع مدیریت اثربخش به افراد نمونه بازگردانده شد تا نظرهای نهایی خود را اعلام کنندموان در قالب

 نشان داده شده است. 9ی بخش کیفی تحقیق در جدول هامصاحبهحاصل از تحلیل 

                                                           
1. SPSS20 
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 هامصاحبه کل از مستخرج یهامقوله و یفرع یهامؤلفه ی،اصل . مؤلفة2جدول 

 

 

 یریگنمونه. آزمون کايزر می ير اولکین و بارتلت برای بررسی کفايت 2جدول 

 هامقوله ة فرعیمؤلف اصلی مؤلفه

موانع مديريت 

اثربخش 

مديران 

ی هاسازمان

 ورزشی

 -موانع فردی

 شخصیتی

پذیری، نداشتن پذیری و پاسخگو نبودن، عدم ریسکعدم مسئولیت

نفس، عدم خلاقیت، نداشتن قاطعیت، ضعف در انگیزه، نداشتن اعتمادبه

 تحلیل مسائل، ضعف در ارتباط با دیگران و ...

 موانع حمايتی

نداشتن امنیت شغلی، عدم ایجاد انگیزه توسط مدیران بالادستی، عدم 

یت اجتماعی سیاسی حما عدمتقدیر و تجلیل از مدیران خلاق و مبتکر، 

ی توانمندسازی مناسب برای مدیران و هادورهاز مدیران، عدم برگزاری 

... 

موانع رفتار 

 سازمانی

و  محیطی، وفادار نبودن، تعهدنداشتن قابلیت انعطاف و انطباق با شرایط 

تعصب نسبت به سازمان و اهداف آن، اهمیت ندادن به ایمنی و سلامت 

نایی اعتتوجهی به ارتقای شغلی کارکنان، بیکارکنان در محیط کار، بی

های موجود در محیط کار، استفاده نکردن از نظرها و به فشار و تنش

ت ندادن کارکنان در ها، مشارکگیریهای کارکنان در تصمیمایده

فرایندهای نظارت و کنترل، توزیع نامناسب امکانات رفاهی در سازمان، 

های آنان، ایجاد نکردن تناسب عدم ارتقای کارکنان براساس شایستگی

حقوق و دستمزد و پاداش دریافتی با میزان کار کارکنان، عدم ایجاد 

 شفافیت در فرایندهای مختلف سازمان و ...

 -علمیموانع 

 پژوهشی

های نداشتن تحصیلات عالی دانشگاهی، شرکت نکردن در دوره

ای های ارتقافزایی تخصصی مرتبط با شغل، شرکت نکردن در دورهدانش

های توسعة روابط های زبان انگلیسی، شرکت نکردن در کارگاهمهارت

 های پژوهشی مرتبط با شغل و ...عمومی، توسعه ندادن فعالیت

 مهارتیموانع 

ی نوین اطلاعاتی و ارتباطی، نداشتن هایفناوری هامهارتناآشنایی با 

زنی و مذاکره، برخوردار نبودن از اطلاعات فنی و تخصصی در مهارت چانه

های مختلف سازمانی، تلاش نکردن در جهت یادگیری ارتباط با پست

داشتن ی تعامل اجتماعی مناسب با دیگران، هامهارتمستمر، نداشتن 

 نداشتن مهارت لازم برای مدیریت تعارضات در سازمان و ...

 آزمون کايزر می ير اولکین 
 آزمون بارتلت

 داریامعنسطح  درجة آزادی دومقدار خی
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یت کفایری از گنمونهمشخص شد که  آمدهدستبهداری امعنو سطح  0با توجه به نتایج جدول 

 برخوردار بوده است.

 ی ورزشیهاسازمانموانع بازدارندة مديريت اثربخش مديران  ةشدکل واريانس تبیین. 0 جدول

  مجموع مجذور بارهای عاملی

 از چرخش( پس)
 مقدار ويژه 

 هاعامل
درصد 

 تجمعی
 درصد تجمعی جمع 

 نسبت از واريانس

 )به درصد(
 جمع

793/17 793/16 007/7 330/91 330/91 930/2 1 

936/03 686/13 982/7 970/00 893/11 320/6 9 

829/30 780/10 787/6 728/39 306/2 378/3 0 

097/67 303/19 071/6 787/63 288/0 333/0 3 

602 /70 910/11 806/3 291/60 906/0 133/0 6 

   026/73 803/7 893/9 7 

   029/03 220/6 687/9 0 

   316/06 790/3 731/1 8 

   011/02 827/0 293/3 2 

   890/81 619/9 831/3 13 

   209/80 132/9 713/3 11 

   972/86 900/1 730/3 19 

   930/87 271/3 638/3 10 

   109/80 239/3 382/3 13 

   337/88 803/3 319/3 16 

   896/88 812/3 070/3 17 

   792/82 833/3 090/3 10 

   060/23 098/3 030/3 18 

   376/21 038/3 987/3 12 

   033/21 702/3 963/3 93 

   018/29 713/3 990/3 91 

   869/29 603/3 917/3 99 

   009/20 693/3 930/3 90 

800 /3 160 /1031 812 331 /3 
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   868/20 387/3 127/3 93 

   000/23 302/3 180/3 96 

   837/23 372/3 101/3 97 

   903/26 373/3 172/3 90 

   093/26 363/3 171/3 98 

   103/27 337/3 166/3 92 

   739/27 309/3 132/3 03 

   392/20 390/3 139/3 01 

   332/20 393/3 108/3 09 

   871/20 319/3 109/3 00 

   979/28 331/3 198/3 03 

   733/28 089/3 199/3 06 

   316 /22 001/3 112/3 07 

   000 /22 079 /3 110 3 00 

   030 /22 097 /3 132 /3 08 

   33/133 920 /3 130 /3 02 

 
 و این دهندمیعامل را تشکیل پنج  هاالؤس اینکه  دهدمیشده نشان جدول کل واریانس تبیین

 دهندةنشان ،واقع که در دهندمیو پوشش کنند می تبیینرا  واریانساز درصد  602/70حدود  در هاعامل

شود. این ماتریس همبستگی میعاملی آورده  ةیافتماتریس چرخش ادامه، هاست. درمناسب سؤال روایی

کند که براساس میزان همبستگی این ارتباط روشن و عامل را مشخص می ها یا متغیرها(گویه )سؤال

ترند و زیر چتر بزرگ 6/3این ماتریس، بارهای عاملی )نمرات عاملی( هریک از متغیرها از خواهد شد. در 

گیرند که هرچه مقدار این ضریب بیشتر باشد، عامل مربوط نقش بیشتری در کل عامل موردنظر قرار می

های عاملی و با چه بار هاییالؤکه چه س دهدمینشان  6تغییرات )واریانس( متغیر موردنظر دارد. جدول 

 ند.امرتبط هاعاملبه این 
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 لیيافتة عامماتريس چرخش. 6 جدول

  هامؤلفه

 گويه ها 1 2 2 0 6

 1سؤال  930/3 028/3 137 303/3 109/3

 9سؤال  100/3 872/3 171/3 136/3 190/3

 0سؤال  138/3 819/3 170/3 110/3 310/3

 3سؤال  393/3 213/3 198 330/3 337/3

 6سؤال  013/3 871/3 132/3 900/3 388/3

 7سؤال  302/3 866/3 -303/3 197/3 100/3

 0سؤال  300/3 231/3 300/3 332/3 136/3

 8سؤال  -361/3 327/3 313/3 889/3 -302/3

 2سؤال  361/3 330/3 -377/3 806/3 112/3

 13سؤال  -302/3 323/3 360/3 808/3 313/3

 11سؤال  330/3 167/3 -393/3 807/3 190/3

 19سؤال  397/3 161/3 378/3 890/3 381/3

 10سؤال  138/3 971/3 002/3 399/3 117/3

 13سؤال  310/3 303/3 210/3 100/3 370/3

 16سؤال  393/3 -378/3 862/3 310/3 337/3

 17سؤال  391/3 303/3 006/3 360/3 392/3

 10سؤال  -399/3 133/3 823/3 100/3 380/3

 18سؤال  393/3 191/3 803/3 322/3 387/3

 12سؤال  -337/3 118/3 863/3 397/3 137/3

 93سؤال  106/3 -391/3 291/3 -333/3 309/3

 91سؤال  333/3 131/3 219/3 308/3 370/3

 99سؤال  336/3 101/3 380/3 388/3 892/3

 90سؤال  377/3 306/3 990/3 369/3 892/3

 93سؤال  -311/3 112/3 317/3 339/3 800/3

 96سؤال  388/3 306/3 332/3 -337/3 236/3

 97سؤال  -306/3 307/3 116/3 3893 830/3

 90سؤال  332/3 198/3 -398/3 318/3 888/3

 98سؤال  -303/3 310/3 103/3 113/3 087/3

 92سؤال  -368/3 189/3 328/3 137/3 071/3

 03سؤال  319/3 -333/3 -309/3 006/3 33/3

 01سؤال  307/3 329/3 331/3 831/3 -398/3
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 09سؤال  303/3 179/3 380/3 891/3 117/3

 00سؤال  -319/3 108/3 110/3 063/3 360/3

 03سؤال  -332/3 138/3 161/3 028/3 360/3

 06سؤال  300/3 391/3 133/3 020/3 306/3

 07سؤال  -367/3 173/3 -333/3 082/3 -311/3

 00سؤال  327/3 -313/3 191/3 823/3 307/3

 08سؤال  368/3 -332/3 118/3 236/3 362/3

 02سؤال  131/3 -397/3 -391/3 869/3 318/3

 
ی موانع بازدارندة مديريت اثربخش مديران هامؤلفه. ماتريس عوامل و بارهای عاملی 5جدول 

 ی ورزشیهاسازمان
 

 

 تمامی پژوهش، مدل در شود کهدر مورد بارهای عاملی، مشاهده می 7های جدول با توجه به یافته

 به مربوط سازة با هاشاخص دهد که واریانسمیاست و نشان  3 /3بالاتر از  بارهای عاملی ضرایب اعداد

 .است معیار این مناسب بودن دهندةنشان و بوده قبولقابل  در حد آنها

 

 

 
 

 

 

 بار عاملی هاشاخص رديف

 3/ 291 موانع مهارتی 1

 3/ 803 موانع حمایتی 9

 3/ 899 موانع رفتار سازمانی 0

 3/ 007 پژوهشی -موانع علمی 3

 3/ 706 شخصیتی -موانع فردی 6
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مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرايب بارهای عاملی .1شکل   

 

ة مديريت گانشش، بار عاملی هريک از موانع 1در شکل  شدهدادهبا توجه به مدل ساختاری نشان 

برای موانع  4ج/126برای موانع محیطی،  4/ 175یب شامل ترتبهی ورزشی هاسازماناثربخش مديران 

 4/ 127شخصیتی و  -برای موانع فردی 4/ 104برای موانع رفتار سازمانی،  4/ 101پژوهشی،  -علمی

 ی ورزشی دارند.هاسازمانکه اثر بازدارندگی برای مديريت اثربخش مديران  استبرای موانع مهارتی 

 

 

 

 مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرايب بارهای عاملی .1شکل 

 

  ة مدیریت گانشش، بار عاملی هریک از موانع 1در شکل  شدهدادهبا توجه به مدل ساختاری نشان

برای موانع  3ج/106برای موانع محیطی،  3/ 107یب شامل ترتبهی ورزشی هاسازماناثربخش مدیران 

 3/ 190شخصیتی و  -برای موانع فردی 3/ 133برای موانع رفتار سازمانی،  3/ 131پژوهشی،  -علمی

 ی ورزشی دارند.هاسازمانکه اثر بازدارندگی برای مدیریت اثربخش مدیران  استبرای موانع مهارتی 

 

 

 

 

 

 

 

 قیق همراه با ضرايب معناداریمدل ساختاری تح .2شکل 
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گانة ضریب معناداری هریک از موانع شش 9شده در شکل با توجه به مدل ساختاری نشان داده

 970برای موانع حمایت محیطی،  236/9های ورزشی شامل بازدارندة مدیریت اثربخش مدیران سازمان

 9/ 008برای موانع رفتار سازمانی و  9/ 001برای موانع مهارتی،  0/ 332پژوهشی،  -برای موانع علمی 0/

دست به 27/1های تحقیق بیشتر از برای تمامی فرضیه tشخصیتی است و چون ضرایب  -برای موانع فردی

 شود.بودن آنها تأیید می معنادار %26رو در سطح اطمینان آمده است، ازاین

 . نتايج بررسی پايايی و روايی همگرا7جدول 

 روايی همگرا پايايی ترکیبی کرونباخآلفای  متغیرها

 3/ 72 3/ 83 3/ 02 شخصیتی -موانع فردی

 3/ 01 3/ 82 3/ 80 موانع مهارتی

 3/ 06 3/ 23 3/ 81 موانع رفتار سازمانی

 3/ 78 3/ 86 3/ 08 موانع حمایتی

 3/ 00 3/ 81 3/ 89 پژوهشی -موانع علمی
 

های است و مطابق با یافته 0/3کرونباخ و پایایی ترکیبی با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای 

توان مناسب بودن اند، میاین معیارها در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ کرده 0جدول 

 وضعیت پایایی پژوهش را تأیید کرد.

همگراست که به گیری، روایی های اندازهمعیار دوم از بررسی برازش مدل: 1بررسی روايی همگرا

 پردازد.ها( خود میبررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤالات )شاخص

 

 . نتايج روايی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق8جدول 

 علامت اختصاری متغیرهای مکنون
 میانگین واريانس استخراجی

(AVE>0.5) 

 F.SH 021 /3 شخصیتی -موانع فردی

 V.M 032 /3 موانع مهارتی

 R.S 013 /3 رفتار سازمانیموانع 

 H.M 001 /3 موانع حمایتی

 E.P 007 /3 پژوهشی -موانع علمی

                                                           
1. Convergent Validity 
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این معیار در  8های جدول است و مطابق با یافته 1AVE ،6/3با توجه به اینکه مقدار مناسب برای 

پژوهش اند، در نتیجه مناسب بودن روایی همگرای مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ کرده

 شود.تأیید می

دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب : 2R يا R Squaresمعیار 

2R 2زای )وابسته( مدل است. مربوط به متغیرهای پنهان درونR  معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر

عنوان مقدار ملاک برای مقادیر به 70/3و  00/3، 12/3زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر درونبرون

زای های درونبرای سازه 2Rمقدار  2شود. مطابق با شکل در نظر گرفته می 2Rضعیف، متوسط و قوی 

توان مناسب بودن برازش مدل ساختاری ه مقدار ملاک، میپژوهش محاسبه شده است که با توجه به س

 را تأیید کرد.

 زابرای سازة درون 2R. نتايج معیار 9جدول 

 2R علامت اختصاری متغیرهای مکنون

 E.M.B 193/3 های ورزشیمدیریت اثربخش مدیران سازمان

 

شود که استفاده می GOFبرای بررسی برازش مدل کلی از معیار (: 2GOF برازش مدل کلی )معیار

 معرفی شده است. GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برایبه 07/3و  96/3، 31/3سه مقدار 

 شود:این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می

 

2RiescommunalitGOF  
 

 

𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  آید.میدست از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان پژوهش به ̅
 

 

  

                                                           
1. Average Variance Extracted 
2. Goodness of Fit 



 1041، بهار 1، شمارة 10مديريت ورزشی، دورة                                                                                                272

 

 

 متغیرهای تحقیق 2Rو  Communality. میزان 14جدول 

 Communality 2R علامت اختصاری متغیرهای مکنون

 F.SH 023/3 333/3 شخصیتی -موانع فردی

 V.M 008/3 333/3 موانع مهارتی

 R.S 008/3 333/3 موانع رفتار سازمانی

 H.M 072/3 333/3 موانع حمایتی

 E.P 013/3 333/3 پژوهشی -موانع علمی

 E.M.B 030/3 193/3 مدیریت اثربخش مدیران ورزش
 

 
 . نتايج برازش مدل کلی11جدول 

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐑𝟐̅̅ ̅̅  GOF 

012/3 193/3 923/3 
 

برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید  923/3به مقدار  GOFآمده برای دستبا توجه به مقدار به

 شود.می

 

 گیرینتیجهبحث و 

های ورزشی بود. با توجه به هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمان

ی ورزشی شناسایی شد که هاسازمانهای تحقیق پنج مانع مختلف برای مدیریت اثربخش مدیران یافته

یتی شخص -توسعة موانع فردیپژوهشی،  -بودند از: موانع مهارتی، موانع رفتار سازمانی، موانع علمی عبارت

 آنها مدیران صلاحیت و شایستگی، توانایی به زیادی حد تا هاسازمان پیروزی و موفقیتو موانع محیطی. 

 وجود از و کرده باشد تجربه را پایدار موفقیت که یافت تواننمی را سازمانی دارد. در واقع، هیچ بستگی

 های خویشاوندی،نگرش سالار،شایسته جوامع باشد. در نبوده برخوردار شایسته و کارامد خردمند، مدیری

 سنتی، هایاین نگرش به توجه صورت در که اندرسیده نتیجه این به و طرد شده ... و سالاریحزب ای،قبیله

 مدیران به انتخاب توجهیبی که است شرایطی در ماند. این خواهد عقب فعالیت و رقابت مسیر در سازمان

بر همین اساس،  .شودمی خود مأموریت و اهداف تحقق در سازمان ماندگیعقب و ناکامی موجبشایسته 

تواند در جهت رفع موانع و بهبود اثربخشی مدیران مؤثر ها میشناسایی موانع اثربخشی مدیران سازمان

 واقع شود.
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شخصیتی از موانع مدیریت اثربخش مدیران ورزشی بود. در  -های تحقیق، موانع فردییافته براساس

دم پذیری و پاسخگو نبودن، عشخصیتی شامل عدم مسئولیت -این زمینه نتایج  نشان داد که موانع فردی

ل ینفس، خلاق بودن، نداشتن قاطعیت، ضعف در تحلپذیری، نداشتن انگیزه، نداشتن اعتمادبهریسک

های پذیری و پاسخگو نبودن یکی از گویهمسئولیت عدم مسائل، ضعف در ارتباط با دیگران و ... هستند.

ی هاسازمانعامل بازدارنده بر اثربخشی مدیران  عنوانبهشخصیتی بود که  -زیرمجموعه موانع فردی

داشتن حس ی امروزی، هاسازمانی موفقیت در هاشاخصین ترمهماز  یرگذار است.تأثورزشی 

 یریپذتیمسئولضمن اینکه  ؛استنفعان مدیران و کارکنان سازمان در قبال افراد و ذی پذیرییتسئولم

رعایت  سازمان و نیزارتقای کیفیت خدمات نقش بسزایی در  تواندیممدیران و باورهای اخلاقی 

 تواندیمی ریپذتیمسئولعدم . باشند داشتهها سازمان خدمات و محصولات کنندگانافتیدر حقوق

 با توجه به. همراه داشته باشددر سازمان را نیز بهترجیح منافع فردی به منافع جمعی خطرهایی همچون 

رو ؛ ازاینشودیمدر افراد  ایجاد تعهد ی سازمان موجبهابرنامهدر قبال اهداف و پذیری مسئولیتاینکه 

موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف از پیش  به تلاش بیشتر آنان برای تواندیماحساس تعهد افراد 

تعهدی مدیران مانع از پذیری، پاسخگو نبودن و بییتمسئولدر مقابل، عدم منجر شود.  شدهنییتع

تواند شخصیتی که می-یکی دیگر از موانع فردیهای آنان خواهد بود. یتفعالو  هاتلاشاثربخشی کافی 

ذیری پهای ورزشی عمل کند، نداشتن روحیة ریسکعنوان عامل بازدارنده برای اثربخشی مدیران سازمانبه

پذیری همراه است، ریسکنوآوری با  و خلاقیتبا توجه به اینکه و خلاقیت و نوآوری در انجام امور است. 

توانند در کار خود خلاقیت و پذیری نداشته باشند، نمیورزشی روحیة ریسکهای چنانچه مدیران سازمان

در سازمان موجب هدایت منابع و امکانات  پذیری مدیراناز طرفی، ریسک نوآوری چندانی هم داشته باشند.

ا ر های خلاقانه و نوآورانهتواند میزان اثربخشی فعالیتنوبة خود میاین مسئله بهو  شودمیهدف  سویبه

پذیری مناسبی برخوردار نباشند، های ورزشی از روحیة ریسکافزایش دهد؛ پس چنانچه مدیران سازمان

( نیز در نتیجة 1023کند. در همین زمینه اسدی و همکاران )میزان اثربخشی آنان نیز کاهش پیدا می

 تری را در جهت افزایشتوانند عملکرد بهپذیر میهای تحقیق خود اذعان داشتند که مدیران ریسکیافته

رای هایی بها و پاداشفراهم کردن انگیزه با توجه به اینکه های سازمان داشته باشند.اثربخشی فعالیت

رو پیشنهاد پذیری آنان شود، ازاینتواند موجب تقویت روحیة نوآوری و ریسکپذیر میمدیران ریسک

گراتر گراتر و موفقیتتر، فرصتگرفته شود تا خلاقپذیر در نظر های لازم برای مدیران ریسکشود مشوقمی
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های تحقیق یکی دیگر از موانع اثربخشی مدیران با توجه یافتهدر محیط سازمان عمل کنند. 

های پژوهش سلیمی و نفس بالاست. در همین زمینه، یافتههای ورزشی، نداشتن اعتمادبهسازمان

های فردی لازم برای مدیران اثربخش برخورداری از گی( نیز نشان داد که یکی از ویژ1020همکاران )

نفس کافی برخوردار توان گفت چنانچه مدیران از اعتمادبهنفس بالاست. در این زمینه میاعتمادبه

دیر م نفساعتمادبهشان سازمان مشکل ایجاد خواهد شد، چراکه عدم یموفقیت شغلنباشند، در مسیر 

رو قرار دهد و ازاین الشعاعتحترا برای انجام وظایف مدیریتی تواند صلاحیت و شایستگی وی یم

های تحقیق نشان داد همچنین یافتههای مدیریت کاهش پیدا خواهد کرد. یتفعالمیزان اثربخشی 

های ورزشی است. که ضعف در ادراک و تحلیل مسائل از موانع بازدارندة مدیریت اثربخش در سازمان

توانند در مواجهه با مسائل مختلف تحلیلی و ادراکی برخوردار نباشند، نمیهای مدیرانی که از مهارت

از اثربخشی لازم برای موفقیت سازمان برخوردار های آنان تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند و اقدام

خصوص داشتن خلاقیت  ( در1020این یافتة تحقیق با نتایج پژوهش سلیمی و همکاران ) .نخواهد بود

پذیری، خصوص برخورداری مدیران از روحیة ریسک ( در1023بالا، اسدی و همکاران ) نفساعتمادبهو 

خصوص اهمیت داشتن مهارت ادراکی و تحلیلی برای مدیران،  ( در1020آیین و همکاران )نیک

 (9316خصوص توانایی مدیران برای تحلیل و ادراک مسائل، اوزارالی ) ( در1082افشاری و همکاران )

(، استاچوا و همکاران 9312پردازی و خلاقیت، لورینکاوا )خصوص توانایی مدیر برای تسهیل ایده در

تاینگام  و خصوص عامل اهمیت انگیزش مدیران و واتانوفاس ( در9318( و انوار و بودی )9318)

 شپذیری و ثبات قدم مدیران در انجام اثربخکنندة عامل انعطافخصوص نقش تعیین ( در9330)

 (.98-90، 96، 90-91، 2، 7وظایف آنان همخوانی دارد )

موانع مدیریت اثربخش  نیترمهم جمله ازی محیطی هاتیحمای پژوهش، عدم هاافتهی براساس

ی ورزشی بود. در این زمینه نتایج نشان داد که موانع حمایتی شامل نداشتن امنیت هاسازمانمدیران 

 دمعشغلی، عدم ایجاد انگیزه توسط مدیران بالادستی، عدم تقدیر و تجلیل از مدیران خلاق و مبتکر، 

ی توانمندسازی مناسب برای مدیران و ... هادورهاجتماعی سیاسی از مدیران، عدم برگزاری  تیحما

ی ورزشی هاسازمانموانع بازدارندة مدیریت اثربخش مدیران  جمله ازست. نداشتن امنیت شغلی ا

 به خود مشغولرا مدیران ذهن اگر امنیت شغلی از مسائلی است که ی تحقیق، هاافتهاست و طبق ی

 و اگر مدیران احساس امنیت شغلی شودیسازمان صرف آن مافراد و انرژی بخشی از  ناچاربهکند، 

همواره بخشی از توان و انرژی خود را صرف مسائل  نباشند، خاطرآسودهنداشته باشند و از این نظر 
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رو عملکرد مدیران در سازمان از اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود. ازاین جهینت درو  کنندیمی اهیحاش

ی خود اطمینان خاطر لازم در زمینة امنیت هاتیحمابا  اندرکاراندستدر مسئولان و  دشویمپیشنهاد 

ی ورزشی ایجاد کنند تا بتوانند با تمرکز بهتر به وظایف هاسازمانشغلی را برای مدیران فعال و پرتلاش 

جاد ی تحقیق، عدم ایهاافتههمچنین طبق یخود عمل کنند و اثربخشی بیشتری در سازمان داشته باشند. 

و زحمات مدیران خلاق و مبتکر  هاتلاشنیز، عدم تقدیر و تجلیل از انگیزه توسط مدیران بالادستی و 

و وظایف از دست بدهند و میزان  هاتیمسئولی خود را برای انجام هازهیانگکه مدیران  شودیمموجب 

ی انگیزشی مانند پرداخت پاداش هابرنامه دشویمرو پیشنهاد اثربخشی آنان کاهش پیدا خواهد کرد. ازاین

و نیز تجلیل و قدردانی از مدیران با عملکرد مناسب برای تقویت روحیة کاری مدیران و بهبود  و مزایا

 انگیزة آنان اجرا شود.

 -ی اجتماعیهاتیحمای محیطی عدم هاتیحمای تحقیق، یکی دیگر از موانع هاافتهی براساس

و  هاهدیاانجام بسیاری از  تردیدی ورزشی توسط مدیران بالادستی است. بیهاسازمانسیاسی از مدیران 

ی بالاتر هاردهی ورزشی است، نیازمند حمایت توسط سایر مدیران هاسازمانکه مدنظر مدیران  هاطرح

ی ورزشی نخواهند توانست موفقیت چندانی را در هاسازماناست که اگر این حمایت انجام نگیرد، مدیران 

و  دولتی است وضوحبهت که ساختار ورزش کشور ایران گف توانیمدست آورند؛ در این زمینه کار خود به

ی سیاسی مختلف، مدیران باید در جهت جلب نظر مسئولان هاگروهو  هادولترو با روی کار آمدن ازاین

ی آنان در جهت پیشبرد اهداف سازمانی خود استفاده کنند، هاتیحماسیاسی تلاش کنند تا بتوانند از 

ی هاتیحمااز  تواندیمی ورزشی به میزان زیادی هاسازمانی مدیران هاتیفعالچراکه توسعة اثربخشی 

ی اصلی مدیران هادغدغهرای مثال، جذب منابع مالی که همواره از ببپذیرد.  ریتأثسیاسی  -اجتماعی

ورزشی است، یا اخذ مجوز ساخت اماکن ورزشی یا موفقیت در کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی 

ی سیاستمداران و افراد بانفوذ در دولت و حکومت اتفاق افتاده است. در این هاتیحما گاهاً از طریق

ی ورزشی سعی کنند تا با برقراری ارتباط مناسب و استفاده هاسازمانشود مدیران یمخصوص پیشنهاد 

در جهت منابع برای سازمان خود، میزان تحقق اهداف  رگذاریتأثی موجود در بین افراد سیاسی هافرصتاز 

ی تحقیق حاضر با نتایج تحقیق الاوی و همکاران هاافتهاثربخشی سازمانی را افزایش دهند. ی جهینت درو 

اهمیت حمایت از مدیران و ایجاد انگیزه در آنان برای مدیریت اثربخش،  در خصوص( 9312)

ی سیاسی و اجتماعی از مدیران در هاتیحمانقش  صوصدر خ( 9310سیلیکاوسکس و بروسوکاس )
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قدردانی اهمیت  در خصوص( 1087موفقیت برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی، ساجدی و امیدواری )

پشتیبانی  وپاداش لزوم ارائة  در خصوص( 1028مبتکر و صاحب ایده، فریدی و همکاران ) مدیراناز 

 (.93و  18-10، 8پرتلاش و خلاق همخوانی دارد ) از مدیران

 هایترین موانع مدیریت اثربخش مدیران سازماننتایج نشان داد که موانع مهارتی از جمله مهم

ی هایفناوری هامهارتورزشی بود. در این زمینه نتایج نشان داد که موانع مهارتی شامل ناآشنایی با 

زنی و مذاکره، برخوردار نبودن از اطلاعات فنی و نوین اطلاعاتی و ارتباطی، نداشتن مهارت چانه

های مختلف سازمانی، تلاش نکردن در جهت یادگیری مستمر، نداشتن تخصصی در زمینة پست

 نی تعامل اجتماعی مناسب با دیگران، نداشتن مهارت لازم برای مدیریت تعارضات در سازماهامهارت

 های نوین اطلاعاتی و ارتباطی از عواملآشنایی با فناوریهای تحقیق حاضر، ناو ... بود. با توجه به یافته

و  اطلاعاتفناوری شک، امروزه های ورزشی است. بیبازدارندة مدیریت اثربخش مدیران سازمان

اجتماعی و اقتصادی در همة ساختارهای فرهنگی، و رویکردهای جدیدی را  هاروش الگوها،ارتباطات 

تواند تبعات های ورزشی میوجود آورده است و عقب ماندن از فناوری در محیط سازمانبهبرای بشر 

های امروزی باید در خصوص این رو مدیران سازمانهمراه داشته باشد؛ ازاینمنفی فراوانی را به

موقع و به شکل صحیح و مؤثری بهها آگاهی و درک کافی را داشته باشند تا بتوانند از آنها فناوری

ام دهند انج ترسادهجدید قادرند وظایفشان را  هایفناوریبا استفاده از  گمان مدیراناستفاده کنند. بی

 و کاراییدر هزینه، اجتناب از خطاهای انسانی، بهبود  جوییصرفهو روش کار خود را متحول سازند. 

هاست. براساس سازمانجدید در  هایفناوریده از امتیازهای استفا از جملهاثربخشی سازمانی 

زنی ی تعامل اجتماعی مناسب با دیگران و نیز نداشتن مهارت چانههامهارتهای تحقیق، نداشتن یافته

توان گفت که های ورزشی بود. میو مذاکره از جمله موانع بازدارندة مدیریت اثربخش مدیران سازمان

تواند موجب برقراری ارتباط اشتن تعامل اجتماعی مناسب با دیگران میانجام مذاکره و نیز دتوانایی 

اه همرها شود و نتایج مطلوبی را برای سازمان بهها و سازمانمفید و مؤثر مدیر سازمان با سایر ارگان

داشته باشد؛ همچنین مدیران موفق باید از فن بیان و سخنوری مناسب برخوردار باشند و بتوانند 

 نحوهای سازمان خود را بهجمع انجام دهند تا بتوانند اهداف و مأموریت در اثربخشفید و خنرانی مس

 های تحقیق، نداشتن مهارت لازم برای مدیریت تعارضاتیافته طبق مطلوبی برای دیگران تبیین کنند.

د. سایی شی ورزشی شناهاسازمانمنزلة یکی از موانع بازدارندة مدیریت اثربخش مدیران بهدر سازمان 

ی مختلف همواره تعارض بین افراد یکی از مسائل اثرگذار بر عملکرد سازمان و هاسازمانشک در بی
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دلیل افکار، عقاید و اهداف متفاوت، وجود تعارض نیز امری و به استهای افراد یتفعالاثربخشی 

ی بین افراد را مدیریت کنند هاتعارضیر است که مدیران باید در سازمان تحت مدیریت خود ناپذاجتناب

کنند و آن را به حداقل برسانند. در مدیریت تعارض، مدیر باید بتواند در شرایط وجود تعارض و تضاد، 

 ترهممدلیل اهمیت، سازمان را به بهترین شکل اداره کرده و بین اعضا تعادل ایجاد کند. مدیریت تعارض به

توانند اثربخشی کلی خود را با یم هاسازمانو مدیران  گیری، رهبری و ارتباط استیمتصمی هامهارتاز 

ی هاسازمانترتیب، چنانچه مدیران های موجود در سازمان بهبود بخشند. بدینمدیریت کردن تعارض

نباشند، اثربخشی چندانی  مندبهرهی موجود در سازمان خود هاتعارضورزشی از توانایی لازم برای مدیریت 

آشنا کردن  منظوربهی آموزشی برای مدیران هادورهشود یماین زمینه، پیشنهاد  نیز نخواهند داشت. در

آنان با راهبردهای مدیریت تعارض برگزار شود تا ضمن آموزش در این زمینه بتوانند توانمندی لازم را 

 انهای خود را در سازمیتفعالدست آورند و میزان اثربخشی های سازمانی بهبرای مدیریت بهتر تعارض

ها نشان داد که یکی از موانع بازدارندة مدیریت اثربخش، نداشتن اطلاعات بهبود بخشند. همچنین یافته

های مختلف سازمانی است. بدون شک آگاهی و فنی و تخصصی توسط شخص مدیر در ارتباط با پست

های ادراکی دانش مدیران در زمینة اطلاعات فنی و تخصصی مربوط به مشاغل موجود، در کنار مهارت

های آنان بسیار مفید و مؤثر باشد و در نتیجه عملکرد سازمان گیریریزی و تصمیمتواند در فرایند برنامهمی

انی های ورزشی، مدیرمنظور بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانشود بهرو پیشنهاد میرا بهبود بخشد. ازاین

وص مسائل فنی و تخصصی سازمان مربوطه داشته خص کار گرفته شوند که دانش و آگاهی لازم را دربه

باشند، چراکه داشتن اطلاعات فنی و تخصصی مدیر سازمان در افزایش میزان اثربخشی عملکرد وی تأثیر 

خصوص موانع مهارتی برای مدیریت اثربخش مدیران  های تحقیق حاضر دربسزایی خواهد داشت. یافته

های ( در خصوص اهمیت داشتن مهارت1082ی و همکاران )های ورزشی با نتایج تحقیق افشارسازمان

های مدیریتی و مدیریت خصوص توانایی ایفای نقش ( در1020فنی برای مدیران، سلیمی و همکاران )

های کامپیوتری، ساجدی و خصوص داشتن مهارت ( در1023تعارض در سازمان، اسدی و همکاران )

 از ( توانایی استفاده9310، چن )دانش و مهارت شغلی اطلاعات،خصوص داشتن  ( در1087امیدواری )

 (.98و  2، 8-7، 1همخوانی دارد ) اینترنت طریق از ارتباط و گسترصفحه پرداز،افزارهای واژهنرم

ین موانع مدیریت اثربخش مدیران ترمهم جمله ازهای پژوهش، موانع رفتار سازمانی یافته براساس

ی ورزشی بود. در این زمینه، نتایج نشان داد که نداشتن قابلیت انعطاف و انطباق با شرایط هاسازمان
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محیطی، وفادار نبودن، تعهد و تعصب به سازمان و اهداف آن، اهمیت ندادن به ایمنی و سلامت 

 موجود هایاعتنایی به فشار و تنشتوجهی به ارتقای شغلی کارکنان، بیکارکنان در محیط کار، بی

 ها، مشارکت ندادن کارکنانگیریهای کارکنان در تصمیمدر محیط کار، استفاده نکردن از نظرها و ایده

در فرایندهای نظارت و کنترل، توزیع نامناسب امکانات رفاهی در سازمان، عدم ارتقای کارکنان 

ار میزان ک های آنان، ایجاد نکردن تناسب حقوق و دستمزد و پاداش دریافتی بابراساس شایستگی

ترین موانع مدیریت کارکنان، عدم ایجاد شفافیت در فرایندهای مختلف سازمان و ... ، از جمله مهم

ها نشان داد که نداشتن قابلیت انعطاف و انطباق با شرایط محیطی از موانع اند. همچنین یافتهاثربخش

در معرض تغییرات سریع و های امروزی های ورزشی است. سازمانمدیریت اثربخش مدیران سازمان

های سازمان و عملکرد آن تأثیرات تواند بر فعالیتگسترده در محیط پیرامون خود هستند که می

توانند زیادی بگذارد. مدیرانی که توانایی انعطاف و انطباق با شرایط محیطی را نداشته باشند، نمی

رو د انجام امور خواهند داشت. ازاینخود را با تغییرات محیطی هماهنگ کنند و مشکلاتی را در رون

 های لازم درهای ورزشی ارزیابیکارگیری مدیران سازمانشود هنگام استخدام و بهپیشنهاد می

خصوص میزان آمادگی و توانایی مدیر برای رویارویی با تغییر و تحولات محیطی صورت پذیرد. 

های تار سازمانی برای مدیران سازمانهای آموزشی مدیریت رفها و دورههمچنین برگزاری کارگاه

های شود تا بتوانند سازمان خود را به بهترین شکل و در راستای اهداف و مأموریتورزشی پیشنهاد می

های تواند اثربخشی فعالیتهای تحقیق یکی دیگر از موانعی که میآن هدایت کنند. براساس یافته

ها و رضایت کارکنان سازمان است. نیازها، خواسته توجهی بهمدیران را تحت تأثیر قرار دهد، بی

دلایل مختلف با مدیر خود همراه و هماهنگ نباشند، انگیزة لازم را برای انجام مطلوب  کارکنانی که به

های سازمان با مشکل مواجه رو مدیر در دستیابی به اهداف و مأموریتامور نخواهند داشت و ازاین

وظایف مهم مدیران کمک به حل مشکلات کارکنان و ایجاد روحیة  خواهد شد. بنابراین، یکی از

همکاری و همدلی در کارکنان سازمان است. توجه به ارتقای شغلی و نیز حقوق و دستمزد کارکنان 

انی تواند به مدیران کمک کند تا کارکنهای آنان و عدم تبعیض در برخورد با آنان میبراساس شایستگی

قیق های تحترتیب عملکرد سازمان بهبود خواهد یافت. یافتهته باشند و بدینباانگیزه و همراه داش

های های ورزشی با یافتهخصوص موانع رفتار سازمانی مدیریت اثربخش مدیران سازمان حاضر در

های انسانی، خصوص لزوم برخورداری مدیران سازمان از مهارت ( در1082افشاری و همکاران )
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خصوص  ( در9310سازمان، آگاروال ) خصوص توانایی مدیر برای ایجاد همدلی در ( در9310لورینکاوا )

 (.01و  98، 91)توانایی مدیر برای برقرار ارتباط مؤثر با دیگران همخوانی دارد 

ین موانع مدیریت اثربخش مدیران ترمهم جمله ازپژوهشی  -های پژوهش، موانع علمییافته براساس

این زمینه، نتایج نشان داد که نداشتن تحصیلات عالی دانشگاهی، شرکت ی ورزشی بود. در هاسازمان

های های ارتقای مهارتافزایی تخصصی مرتبط با شغل، شرکت نکردن در دورههای دانشنکردن در دوره

 های پژوهشیهای توسعة روابط عمومی، توسعه ندادن فعالیتزبان انگلیسی، شرکت نکردن در کارگاه

های ورزشی پژوهشی مدیریت اثربخش مدیران سازمان -ترین موانع علمی... ، از مهم مرتبط با شغل و

 ینا تصدی برای ورزشی مدیریت تجربةتوجه مسئولان ارشد بر لزوم دارا بودن دانش و  شکبدون  است.

 کارهایو  وظایف در زمینةآنان  تردقیقو موجب شناخت  افزایدمی مدیران کاراییو  اثربخشیپست بر 

های علمی و پژوهشی حوزة مدیریت ها و نیز مبانی نظری و یافتهشود. آشنایی مدیران با نظریهمیمحوله 

بخشد. از طرفی آشنایی های ورزشی وسعت میورزشی دید آنان را در زمینة شیوة عملکرد مؤثر در سازمان

های مانتباط با سایر کشورها و سازمنظور برقراری ارالمللی بهعنوان زبان بینو تسلط بر زبان انگلیسی به

های امروزی است، زیرا بسیاری سازمان المللی یکی دیگر از راهکارهای دستیابی به مدیریت موفق دربین

های برقراری دلیل ناتوانی در مکالمه به زبان انگلیسی فرصتالمللی بهاز مدیران هنگام حضور در مجامع بین

 دهند. کشورها را از دست می روابط مطلوب با نمایندگان سایر

های پژوهشی مدیریت اثربخش مدیران با یافته -خصوص موانع علمی های تحقیق حاضر دریافته

خصوص توانایی مکالمه به زبان انگلیسی و نیز برخورداری از روابط  ( در1023تحقیقات اسدی و همکاران )

های خورداری مدیران از دانش و تخصصخصوص اهمیت بر ( در1020عمومی مناسب، سلیمی و همکاران )

خصوص اهمیت تسلط مدیران برای توسعة  ( در9313لازم مرتبط با شغل و کاسماز و سرینکان )

 (.03و  2، 7)المللی و جهانی همخوانی دارد های سازمانی در سطح بینفعالیت

توان آمده است، میدست بهگیری از نظرهای استادان و خبرگان های تحقیق که با بهرهبا توجه به یافته

های ورزشی نقش بسیار حساس و شک مدیران سازمانگفت که در مسیر رشد و توسعة ورزش کشور، بی

د توانهای ورزشی، میرو شیوة مدیریت و تصمیمات اتخاذشدة مدیران سازمانازاین کنند ومهمی ایفا می

ای آثار و نتایج و هم ورزش قهرمانی و حرفه ای داشته باشد که هم در بعد ورزش همگانیابعاد گسترده

همراه تواند بدون اینکه نتایج چندانی بهبسا، مدیریت نامطلوب یک مدیر میآن بسیار حائز اهمیت است. چه
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های ملی را هم در بعد بار آورد و سرمایههای هنگفتی را برای ورزش کشور بهداشته باشد، هزینه

های انسانی )مانند استعدادهای ورزشی( از بین ببرد. بر در بعد سرمایه های مالی و مادی و همسرمایه

سازد که سوی موانعی رهنمون میشناسی در زمینة مشکلات ورزش کشور ما را بهاین اساس آسیب

منظور شود و لازم است بههای ورزشی میهای مدیران سازمانسبب کاهش میزان اثربخشی فعالیت

ع عزم و ارادة جدی وجود داشته باشد تا بتوانیم شاهد رشد و اعتلای ورزش برطرف ساختن این موان

ای در سطوح مختلف کشور خواه در بعد ورزش همگانی و خواه در بعد ورزش قهرمانی و حرفه

های تحقیق، المللی و مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک باشیم. بر این اساس و با توجه به یافتهبین

 شود:اد میموارد زیر پیشنه

های آموزشی و توانمندسازی در های ورزشی، دورهمنظور توسعة اثربخشی مدیران سازمانبه.1

های تخصصی مرتبط با شغل و نیز فنون مذاکره، های مدیریت رفتار سازمانی، آموزش مهارتزمینه

 زنی و روابط عمومی برای مدیران برگزار شود؛چانه

ی هاسازمانشود مدیران یمی مدیران، پیشنهاد هابرنامهکنان با با توجه به اهمیت همراهی کار.9

 گیری، نظارت و کنترلورزشی به ارتقای شغلی کارکنان و مشارکت دادن آنان در فرایندهای تصمیم

منظور ارتقای سطح انگیزة آنان توزیع مناسب امکانات رفاهی و ایجاد توجه بیشتری کنند، همچنین به

 د و پاداش دریافتی با میزان کار کارکنان را مدنظر قرار دهند؛تناسب حقوق و دستمز

شود در استخدام و یمهای علمی و پژوهشی مدیران، پیشنهاد یتوانمندبا توجه به اهمیت .0

ی ورزشی معیارهایی مانند داشتن تحصیلات عالی دانشگاهی، هاسازمانیری مدیران کارگبه

کار با رایانه و اینترنت در نظر گرفته شود و برای مدیران فعلی های زبان انگلیسی و توانایی مهارت

 های آموزشی برگزار شود؛های ورزشی دورهسازمان

پذیر و پاسخگو در نظر گرفته شود، همچنین ، مسئولیتمدیران خلاقی لازم برای هامشوق.3

 های ورزشی ایجاد شود؛های نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران سازمانسیستم

های ورزشی صورت پذیرد و نیز منظور ایجاد امنیت شغلی برای مدیران سازمانهای لازم بهحمایت.6

 هرساله در مراسمی از مدیران دارای عملکرد مطلوب تجلیل و قدردانی انجام گیرد.

 سپاسگزاری

ر ما را د که های ورزشییونفدراساستادان دانشگاه، مدیران وزارت ورزش، کمیتة ملی المپیک و از تمامی 

  گردد.راستای انجام این تحقیق یاری رساندند، تشکر و قدردانی می



 782                                                 های ورزشیموانع مديريت اثربخش مديران سازمانشناسايی  

 

 

 

 

  منابع

1. Chen, Y., Chai, (2013). "Important computer competencies for sport management 

professionals". International Journal of applied sports sciences, 19(1), 66-85. 

2. Abtahinia, A., & Rastgoo, S. (2019). "Explaining Role of Organizational Intelligence in 

Organizational Effectiveness by Investigating Mediating Role of Organizational Learning 

(Staffs in Sports and Youth Departments in South Khorasan)". Journal of Human Resource 

Management in Sport, 6(1), 125-142. (In Persian) 

3. Taperashi, G., Esmaeli, M., Amirtash, A. (2018). "Investigating the Relationship between 

Entrepreneurial Characteristics of Managers and Performance in Sport Clubs". Journal of 

Sport Management, 9(4), 777-792. doi: 10.22059/jsm.2018.65920 (In Persian) 

4. Jalali, R., Alvani, S., Hassanpoor, A., & Mohebzadegan, Y. (2017). "Identification and 

modeling effective factors in empowering managers". Journal of Research on Management 

of Teaching in Marine Sciences, 4(1), 14-29. (In Persian) 

5. Elyasi, G., Amirtash, A., Safania, A. (2019). "Structural Relationships among 

Organizational Identity, Organizational Commitment, Organizational Voice, and Employee 

Productivity in Physical Education Departments of Islamic Azad Universities". Journal of 

Sport Management, 11(3), 561-579. doi: 10.22059/jsm.2018.239009.1909 (In Persian) 

6. Asadi, N., Sajadi, S., Goudarzi, M., & Moradi, A. (2015). "Determining the Competencies 

of Sports Event Managers". Journal of Sport Management, 7(2), 159-174 (In Persian) 

7. Emery, P. (2009). "Past, present, future major sport event management practice: The 

practitioner perspective". Sport Management Review, 13(2), 158-170. 

8. Sajedi, F., & Omidvar, A. (2007). "Empower employees and today organizations". Journal 

of Tadbir, No. 16, 181-162. (In Persian) 

9. Salimi, M., Alavi, S. F., & Soleimani, M. (2019). "Presentation of Selection Factors for 

Upper Managers of Sport Organizations". Journal of Human Resource Management in 

Sport, 6(1), 35-49. (In Persian) 

10. Walia, S. (2014). "Barriers to effective performance management". International Journal of 

Current Research Vol. 6, Issue, 11, pp.9896-9902. 

11. Rezaei, S., & Salehi Pour, M. (2019). "Analysis of Effective Factors in Development of 

Iran Sport Industry using Grounded Theory Approach". Human Resource Management in 

Sport, 6 (1), 89-107. (In Persian) 

12. Gabriel, C. G., & Alina, C. I. (2014). "Research on the management of sports 

organizations". Social and Behavioral Sciences, 140, 667–670. 

13. Rai, S. (2015). "Organizational justice and employee mental health’s moderating roles in 

organizational identification". South Asian Journal of Global Business Research, 4(1), 68- 

84. 



 1041، بهار 1، شمارة 10مديريت ورزشی، دورة                                                                                                282

 

 

14. Farokhshahinia, R., Shabanibahar, G., Farid Fathi, A., Shirvani Naghani, M. (2020). 

"Explaining the Risk Estimation Pattern of Managers Tasks Based on APMBOK Risk 

Management Cycle: A Case Study of Student Sports Managers of Payame Noor 

University". Journal of Sport Management, 12(1), 285-307. doi: 

10.22059/jsm.2020.286528.2307 (In Persian) 

15. Fuertes, G.; Alfaro, M.; Vargas, M.; Gutierrez, S.; Ternero, R.; Sabattin, J. (2020). 

"Conceptual Framework for the Strategic Management: A Literature Review—

Descriptive". Journal of Engineering, 1–21.  

16. Al-Alawi, A. I., Abdulmohsen, M., & Al-Malki, F. M. (2019). "Investigating the Barriers 

to Change Management in Public Sector Educational Institutions". International Journal of 

Educational Management, 33(1), 112-148.  

17. Faridi, M., Moghimi, M., Vafai Pouya, P., & Alizadeh, Y. (2019). "Investigating the Impact 

of Motivational Factors on the Effectiveness of Line Staff of Traffic Police Affiliate to 

Great Tehran's Police Command". Traffic Management Studies Quarterly of Traffic police 

Faculty, 1397(51), 173-193. (In Persian) 

18. Odongo, N.H. (2020), "Performance management perception in Kenya". Social 

Responsibility Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-

print. https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2020-0019. 

19. Sayyadi, M. (2019). "How effective leadership of knowledge management impacts 

organizational performance". Business Information Review, 36(1) 30–38. 

20. Zarewa, G. (2019). "Barriers to Effective Stakeholder Management in the Delivery of 

Multifarious Infrastructure Projects (MIPs)". Journal of Engineering Project and Production 

Management 9(2):85-96. 

21. Lorincová, S., Štarchoň, P., Weberová, D., Hitka, M., & Lipoldová, M. (2019). "Employee 

Motivation as a Tool to Achieve Sustainability of Business 

Processes". Sustainability, 11(13), 3509-3704.  

22. Stachova, K., Stacho, Z., Blstakova, J., Hlatká, M., & Kapustina, L.M. (2018). "Motivation 

of employees for creativity as a form of support to manage innovation processes in 

transportation-logistics companies". Nase More, 65, 180–186. 

23. Cieślikowski, K., & Brusokas, A. (2017). "Determinants of effective management in the 

sport with the use of large sport arenas in selected cities". European Journal of Service 

Management, 21(1), 5–10. 

24. Anwar, P. M., & Budi, I. (2018). "The influence of job satisfaction and motivation on the 

employee performance at PT. Era Media Informasi". International Conference on Design, 

Engineering and Computer Sciences, Jakarta, Indonesia. doi:10.1088/1757-

899X/453/1/012064 

25. Ozaralli, N. (2015), "Linking empowering leader to creativity: the moderating role of 

psychological (felt) empowerment". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 366-

376. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Nickson%20Hebert%20Odongo
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1747-1117
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1747-1117
https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2020-0019
https://www.researchgate.net/journal/2223-8379_Journal_of_Engineering_Project_and_Production_Management
https://www.researchgate.net/journal/2223-8379_Journal_of_Engineering_Project_and_Production_Management
https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/453/1
https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/453/1


 782                                                 های ورزشیموانع مديريت اثربخش مديران سازمانشناسايی  

 

 

26. Aibaghi Esfahani, S., Hasani, A. A., & Hosseini Nia, S. R. (2018). "Effect of Green HRM 

on Firm Sustainability at General Administration of Youth and Sport in North Khorasan 

Province". Journal of Human Resource Management in Sport, 5(2), 309-328. (In Persian) 

27. Nikaein, S., Taabodi, M., & Vare, M. (2016). "The Relation between Managers’ Skills and 

Human Resources Performance Assessment in Different Management Levels". Journal of 

New Approaches in Educational Administration, 7(26), 76-94. (In Persian) 

28. Afshari, M., Honari, H., & Ghafouri, F. (2010). "A Study of Management Skills 

(Perceptual, Human, Technical) in Managers of Physical Education Departments of Iranian 

Universities". Journal of Sport Management, 2(5), 105-229. (In Persian) 

29. Vathanophas, V., & Thai-ngam, J. (2007). "Competency requirements for effective job 

performance in the Thai Public Sector". Contemporary Management Research, 3(1), 45-70. 

30. Kaçmaza, R., & Serinkan, c. (2014). "Human resource management practices in 

international sebat educational schools". Social and Behavioral Sciences, 116, 4809-4813. 

31. Aggarwal, R. (2013). "Selection of IT personnel through hybrid multi attribute AHPFLP 

approach". International Journal of Soft Computing and Engineering, 2(6), 11-17.  

32. Barcelona, B., & Ross, C.M. (2004). "An analysis of the perceived competencies of 

recreational sport administrators". Journal of Park and Recreation Administration, 22(54), 

25-42. 

33. Noudehi, M., Dousti, M., Razavi, S. M. H., & Kalateh Seifari, M. (2017). "Human Resource 

Development Indicators for the Iranian Judo Federation". Aassjournal, 5 (3), 95-102. 

 

 



 1041، بهار 1، شمارة 10مديريت ورزشی، دورة                                                                                                280

 

 

Identify of barriers to effective management of 

managers of sports organizations 

Ali Yahyanejad1 – Taher Bahlake2 – Zeynolabedin Fallah3 – 

Mohammadali Noudehi4 

1.Phd student of sport management, Gorgan Branch, Islamic Azad 

University, Gorgan, Iran 2,4. Assistant professor, Department of 

Physical Education and sport sciences, Gorgan Branch, Islamic Azad 

University, Gorgan, Iran 3.Associate professor, Department of Physical 

Education and sport sciences, Gorgan Branch, Islamic Azad University, 

Gorgan, Iran 
(Received:2020/09/02;Accepted:2021/02/11) 

Abstract  
The purpose of this study was to identify the barriers to effective management 
of managers of sports organizations. This research was mixed method (in 
qualitative section, classic modified Delphi method and in quantitative 
section, descriptive- analytical), respectively. The statistical population in the 
qualitative section consisted of university professors, directors of  the Ministry 
of Sports, the National Olympic Committee and sports federations managers. 
The sampling was targeted and accessible (n=30). The statistical population 
in the quantitative section includes the directors of the Ministry of Sports and 
the National Olympic Committee, the provincial general managers of youth 
and sports, the directors of sport federations (chief, vice president and 
secretary), the heads of provincial sports councils, and the directors of cities 
sports and youth departments (N = 2079) and the sample size of the study was 
(n = 314) that selected by Quota Sampling. The data Collection tools were 
interviews in qualitative section and a researcher-made questionnaire in 
quantitative section. The validity of the questionnaire was confirmed by 8 
sports management professors. The reliability was confirmed through 
Cronbach's alpha that was 0.81. The data analysis was done using descriptive 
statistics and inferential statistics with Spss20 and Smart PLS. According to 
the results, five barriers to effective management of sports managers were 
identified based on priorities which are followed as: skill barriers (0.921), 
supportive barriers (0.874), organizational behavior barriers (0.822), scientific 
barriers (0.736) and individual-personality barriers (0.675). According to the 
research findings, the managers of sports organizations can increase the 
effectiveness of their management by trying to eliminate intra-individual 
barriers as well as removing external barriers. 

 

Keywords 
Effectiveness, Environmental barriers, Management, Sports 

Organizations, Individual barriers. 

                                                           
 Corresponding Author:Email: t.bahlake.gorgan@gmail.com ; Tel:+989111794240 

mailto:t.bahlake.gorgan@gmail.com

