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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت استراتژی در برگزاری مسابقات ورزشیی وتتایال گ یر برتیر انجیا گرویت ایین
پژوهش تتص فی بتده که به روش پ ماشی انجا گروت جامعه آماری پژوهش شامل کل یه تماشیاگرام مسیابقات وتتایال و
مدیرام و مسئتالم برگزاری این مسابقات بتد حجم نمتنه با تتجه به کفایت حجم نمتنیه تعیداد  384نمتنیه از کیل جامعیه
آماری به عنتام نمتنه در دسترس به روش نمتنهگ ری ،تصادوی ساده انتخاب شد بیه ایین منریتر از یی پرسشینامه 24
ستاگی برای جمعآوری دادهها استفاده گردید به منرتر تع ن روایی محتتایی پرسشنامه محقق سیاتته ،از دییدگاههیای 6
نفر از کارشناسام و اسات د و به منرتر تع ن پایایی پرسشنامه از روش آگفیای کرونایاو و از نیر اویزار  Spss 21اسیتفاده
گردید ضریب آگفای بدست آمده برای پرسشنامه  %92بتد اطالعات با استفاده از آزمتمهای  ،tووریدمن تحل ل شد
نتایج تحق ق نشام داد م زام تاث ر مدیریت استراتژی بر« عتامل مح طی » ت لی ب شتر از حد متتسط بتده ،م یزام تیاث ر
مدیریت استراتژی بر «داوری مسابقات » و«رسانه های جمعی» ب شتر از حد متتسیط و در نااییت م یزام تیاث ر میدیریت
استراتژی بر « زمام برگزاری مسابقات» کمی ب ش از حد متتسط است نتایج بدسیت آمیده از آزمیتم ورییدمن ن یز نشیام
دادکه مدیریت استراتژی بر متگفه « عتامل مح طی »با م انگ ن رتاه ( )4.21ب شترین و « زمیام برگیزاری» بیا م یانگ ن
رتاه ( )3.14کمترین م زام تاث ر را دارد
اجرای اقداماتی از قا ل؛ آماده نمتدم جت سازمانی برای پذیرش تغ ر ،هماهنر نمتدم تدمات سازمام به طتر مسیتمر بیا
تغ رات مح طی ،وراهم نمتدم امکام نقد منصفانه در مترد ش ته انجا کارها  ،پذیرش اشتااهات تتسیط رهایرام سیازمام،
بکارگ ری نتآوری در سازمام ،؛ معطتف نمتدم نگرش مدیرام به کار و دناال کردم وظیای شیغلی تیتد بیا عالقیه ب شیتر،
تتجه به مح ط باشگاه ها و آماده سازی آم تتسط مدیریت ،تتجه به تغ رات سازمانی در باشگاه ها  ،تتجه به داوری و نحته
صح ح آم  ،مدیریت تماشاچ ام و وراهم آوردم امکانیات رویاهی آنیام میی تتانید نشیام از میدیریت اسیتراتژی صیح ح در
سازماناای ورزشی و اجرای باتر مسابقات گ ر برتر وتتاال باشد
کلید واژهها :مدیریت استراتژی ،داوری ،زمام برگزاری ،مح ط ورزشگاه ،رسانه های ورزشی
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-1مقدمه
امروزه ،وتتاال پرطرودارترین و محاتبترین ورزش در اغلب کشترها محستب میشتد تا آنجیا ،کیه بسی اری از کشیترهای
جاام ،آم را در ردی ورزش ملی تتد قرار دادهاند (اگای )1388 ،در سالهای ات ر ،تغ رات زیادی در این رشتۀ ورزشی
بهوجتد آمده است؛ بهطتری که وتتاال حروهای سالهای ات ر ،قابل ق اس با دورام گذشته نمیباشد دادوسیتدهای چنید
م ل تم دالری برای نقل و انتقال بازیکنام ،وجتد حام ام ماگی با سرمایههای بس ار کالم ،ترید و وروش وسایل و کاالها بیا
آر باشگاههای حروهای ،معاملههای چند  100م ل تم دالری برای تال غات اطراف زم ن ،کسب
درآمدهای کالم از محل حق پخش تلتیزیتنی مسابقات ،قرار گروتن باشگاهها در وارست بازار بترس و بس اری متارد دیگر،
همگی نقش به سزایی را در تتسعۀ اقتصادی وتتاال در بس اری از کشترها ایفیا ،نمیتده اسیت (اگایی و همکیارام )1390،
بااینحال ،بررسی مسابقات گ ر برتر وتتاال ایرام در سالهای ات ر نشام مییدهید کیه بیا وجیتد شیرایط مطلیتب بیرای
درآمدزایی ،همچنام از گحاظ مدیریتی در شرایط دشتاری بهسر میبرد(رستگی و همکارام  ) 1392 ،بدیایست رس دم به
متوق ت در مسابقات گ ر برتر به به مدیریت و استراتژی صیح ح ن ازمنید اسیت از ایین رو مفیاه م مربیت بیه میدیریت
استراتژی چند ساگی است که در وضای ورزش و گ ر برتر مطرح شده و تعداد قابل تتجای از سازمامهیای ورزشیی ن یز
تالش کردهاند تا از این مفاه م برای ادارة باتر وعاگ تهای تتد باره گ رند متأسفانه این ابزار ن ز مشابه بسی اری دیگیر از
ابزارهای مدیریتی دستاورد مثات چندانی نداشته است و درصد کمی از سازمامهایی که آم را به کار گروتهانید ،بیه نتیایج
متوق تآم زی دست یاوتهاند (غفاریام و علی احمدی )89:1383،در دهههای ات ر ،مقتگۀ تحقق و اجرای استراتژی همتاره
از بحث انگ زترین مااحث مدیریت در وتتاال گ ر برتیر بیتده اسیت (کیاپالم و نترتیتم )125 :2004،اجیرای اسیتراتژی
ورآیندی است که براساس آم س استها و استراتژیها ،بیا بایرهگ یری از برنامیه ،بتدجیه و روییههیا بیه اجیرا درمییآینید
(وردآر )1386،سازمامهای ورزشی با آگاهی از امکانات و محدودیتهای تتیش برای ن ل به اهداف ورساگتهای بلندمدت،
در سایۀ منابع و وحدت رویهها و ورآیندها رویکرد برنامهریزی استراتژی را انتخاب ،تنر م و تدوین کردهاند اگاته بیا ایین
تفکر که تدوین این برنامهها میتتاند آمها را به متقع ت مطلتب در مسابقات گ ر برتر برساند(چاراند و گلتین)1999،
درباب تأث ر ثاات مدیریت استراتژی برمسابقات گ ر برتر وتتاال ن ز ،اکثر پیژوهشهیای انجیا شیده در گذشیته ،عملکیرد
ورزشی و دستاوردهای باشگاهها را مع ار ارزیابی در نرر گروتهاند و نتایج و شتاهد ضید و نق ضیی براسیاس پیژوهشهیای
اورادی مانند ه تز و همکارام ( ،)2010اوداس وهمکارام ( ،)2006رو و همکارام ( ،)2005ج اماات ستا ( ،)2004کتن نیر
( ،)2003بروینشتود و تِرویل ( ،)2003و اوداس و همکارام( ،)2002از تأث ر ثاات یا تغ رات مدیریتی بر عملکیرد باشیگاه-
های ورزشی گزارش شده است ه تز و همکارام ( )2010با بررسی گ ر وتتاال انگلستام گزارش کردند که ثاات مدیریتی
و عد تغ رات مداو و عملکرد داوری باعث بااتد نتایج باشگاهها در گ ر میشتد در این پژوهش ،باشگاههایی کیه دچیار
تغ رات مدیریت سطح وتقانی شده بتدند ،برتالف انترارات نرری ،در کتتاهمدت روند روبه رشد اندکی را تجربه کردند که
در بلندمدت متتق میشتد (ه تز و همکارام )2010،دیتستنا و وارِست ( )2007ن ز با بررسی باشگاههیای وتتایال گ یر
دستۀ اول اسپان ا گزارش کردند که مدیریت استراتژی تأث ر مثات و اگاته بس ار ناچ زی بر زمام برگزاری مسابقات وتتایال
گ ر برتر داشته است(دیتستنا و وارست )2007،همچن ن ،ج اماات ستا ( )2004با بررسی باشگاههای بسکتاال دریاوت که
تغ رات مدیریتی و استراتژی مدیریتی در سال اول ممکن است تأث ر مثاتی بر عملکرد باشگاه درگ ر برتر داشیته باشید،
وگی در ادامه ،روند کار ساب نزول عملکرد تتاهد شد اگاته ،نتایج این پژوهش نشام داد که اسیتراتژی میدیریتی دروصیل
رقابتها به عملکرد باشگاه گطمه وارد میکند (ج اماات ستا )6010: 2004،مکت ر و همکارام ( )1995ن ز با بررسی باشگاه-
های وتتاال ،بسکتاال ،ب ساال و هاکی امریکای شماگی گزارش کردند که عملکرد باشگاهها بالواصله پس از تغ ر استراتژی
مدیریتی بااتد مییابد ،وگی در کل وصل بااتدی مسابقات حاصل نمیشتد طاق بررسیهای این پژوهشگرام ،بااتد اوگ ه
پس از تغ ر مدیریت ،به علت شتک وارد شده بر مجمتعه اتفاق میاوتد که در کتتاه مدت نت جیه بخیش اسیت (مکت یر و
همکارام  )1995،براوم ( )1982در پژوهشی با بررسی باشگاههای گ ر ملی وتتاال انگلستام گزارش نمیتد کیه متعاقیب
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تغ ر مدیریت ،اثربخشی سازمانی و عملکرد باشگاهها نه تناا بااتدی حاصل نشده بلکه در صدد است تا عملکرد ضیع را
به مدیر برکنارشده نسات دهند و از این طریق برای تتج ه عملکرد ضع داورام دگ ل منطقی به وجتد آید (براوم:1982،
 )14در هم ن زم نه ن ز کتن نر ( )2003با بررسی وضع ت باشگاههای وتتاال گ ر برتر بتندسل گای آگمام گزارش کیرد
که عملکرد باشگاه با برکناری مدیر بااتد نمییابد و معمتالً مدیرام جدید عملکردی ضع

تر از مدیرام قالیی داشیتهانید .

طاق بررسیهای او اعضای ه ئت مدیرام با آگاهی از این مسئله که تغ ر مدیریت چارهساز ن سیت ،صیرواً جایت کیاهش
وشار هتادارام و رسانهها به برکناری مدیر باشگاه اقدا میکنند(کتن نر  )2003،اوداس و همکارام ()2002ن ز با بررسیی
باشگاههای وتتاال گ ر برتر دریاوتند که تغ رات رتداده در م ام وصل ،نه تناا تأث ر مثاتی بر عتامل مح طی ندارد ،بلکه
روند جاری باشگاه را با مشکل روبه رو میکند و عتامل مدیریتی رو به نزول ستق پ دا مییکنید (اوداس و همکیارام2002،
)369:
بس اری از پژوهشها مانند گروسکی ( ،)1936بروینشفتد و تِرویل ( ،)2003و رو و همکارام ( )2005بر این اعتقاد هستند
که برای بااتد مسابقات گ ر برتر ،به مدیرام زمام ب شتری داده شتد تا با تحقق برنامههایشام به نتایج دگختاه برسند؛ زیرا
مدیرام برای یادگ ری ،کسب تجربه و هماهنگی و انطااق با وضع متجتد جات پ اده سیازی اهیداف و رسیاگت باشیگاه ،بیه
زمام ن از دارند و در غ ر اینصترت بیثااتی مدیریتی بر کل مجمتعه تأث ر منفی تتاهد گذاشت و این تاث ر بازتیاب تیتبی
در رسانه های ورزشی نختاهد داشت(ام رنژاد و همکارام)1390،
در ایرام ن ز ودراس تم وتتاال جماتری اسالمی ایرام با تأس س سازمام گ ر برتر ،مسابقات وتتاال باشیگاهی اییرام را بیه
صترت حروهای برگزار میکند ازآنجاکه اکثر باشگاههای کشتر به صترت دوگتی اداره میشتند ،هر سال تعیداد بسی اری از
باشگاهها بارها دچار تغ رات مدیریتی میشتند و مدیرام مجال کاوی را برای پ ادهسازی برنامههای تتد پ یدا نمییکننید .
همچن ن ،معمتالً مدیرام جایگزین در باشگاهها ن ز در اداره و مدیریت باشگاه روند گذشته را پ گ ری نمیکنند و با تغ ر و
تحتالت گسترده مانند تعتیض کادر ونی و اداری باشگاه ،ضمن ایجاد تغ رات ،عملکرد و آیندة پ شروی باشگاه را در هاگه-
ای از اباا قرار میدهند در تناا پژوهشی که در این زم نه در ایرام انجا شده است ،عل دوست قافرتی و جالگی وراهانی
( )1389با بررسی تتص فی پدیدة تعتیض و برکناری سرمرب ام در گ ر برتر وتتاال ایرام گیزارش کردنید کیه در مجمیت
هفت دورة ابتدایی از گ ر برتر 81 ،درصد باشگاهها مربی تتد را در طتل وصل تعتیض کردند که ب شاز  70درصد تغ رات
بینت جه و کماثر بتده و به بااتد نتایج یا ایجاد تغ رات مثایت و مسیتمر در باشیگاههیا ن نجام یده است(رمضیانی نیژاد و
همکارام)1395،
بر اساس تحق قات انجا شده و با تتجه به رشد سریع تغ رات در سازمامها  ،به ویژه سازمامهای ورزشی و رقیابتی بیتدم
ورزش چه از جناههای حروهای ،رقابتی ،همگانی و ترب تی وتیار شیدم ورزش از حاگیت تی بعیدی و دارا بیتدم ابعیاد
س اسی ،اجتماعی و ورهنگی و همچن ن با تتجه به تغ ر در سازمامهای ورزشی که با سرعت هرچه ب شتر در جنایههیای
مختل نر ر ورزش قارمانی و حروهای در حال حرکت است و ن ز اهم یت ورزش در ابعیاد همگیانی و تندرسیتی و نقیش
برنامهریزی استراتژی در هدایت سازمامهای ورزشی در مس ر متوق ت وعتامل اثرگذار در اجرای استراتژیها نقش تعاید
مدیرام در اجرای استراتژی سازمامهای مختل اهم ت وراوانی دارد سازمامهای ورزشی کشتر ،به ویژه سیازمام ترب یت
بدنی و ودراس تمهای ورزشی متتگ ام و تصم مگ رندگام اصلی ورزش کشتر و پرچم دار اجیرای اسیتراتژی سیازمامهیای
ورزشیاند؛ بنابراین کماتد منابع اطالعاتی و انجا نشدم تحق قی م دانی در زم نۀ عتامل تأث رگذار بر اجرای استراتژی در
سازمامهای ورزشی از ی ست و اهم ت تعاد مدیرام در اجرای استراتژی سازمانی و دغدغۀ ب شتر سازمامهای ورزشی در
تصتص پ ادهسازی استراتژیها از ست ی دیگر ،گزو پرداتتن به مدیریت استراتژی درمسابقات گ ر برتر وتتاال را ضروری
میکند در ناایت ،هدف از تحق ق حاضر بررسی م زام تأث رگذاری مدیریت استراتژی در سیازمامهیای ورزشیی کشیتر در
اجرای مسابقات گ ر برتر وتتاال از دیدگاه استادام و مدیرام ورزشی و تماشاچ ام است
این تحق ق با این اهداف مترد بررسی قرار می گ رد
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-1ت ا ن و شناتت متغ رهای متثر بر برگزاری مسابقات ورزشی وتتاال گ ر برتر (داوری ،زمام برگزاری مسابقات ورزشی،
مح ط ورزشگاه ،رسانه های ورزشی )
-2طراحی و تا ن مدل مدیریت استراتژی بر اساس متغ رهای متثر (داوری ،زمام برگزاری مسابقات ورزشی،مح ط
ورزشگاه ،رسانه های ورزشی)

مدل مفهومی تحقیق

مدیریت استراتژیک
داوری
برگزاری مسابقات
وتتاال گ ر برتر

مح ط ورزشگاه
رسانه ها
زمام برگزاری

-2روش تحقیق
پژوهش حاضر به تحل ل و بررسی مدیریت استراتژی بر برگزاری مسابقات وتتاال گ ر برتر میپردازد و مدل ارائه شده را در
ب ن تماشاگرام مسابقات وتتاال به عنتام مطاگعه متردی بکار میگ رد در این پژوهش پس از بررسی مطاگعات قالی در این
زم نه ،پژوهش حاضر از نرر هدف «کاربردی» است زیرا از ی طرف نتایج تحق ق بصترت کاربردی بکار گروته تتاهد شید
و از طرف دیگر نتایج در اتت ار مدیرام و مستالم ورزشی جایت بایرهبیرداری قیرار مییگ یرد همچنی ن از نریر شی تهی
گردآوری دادهها ،تحق ق «تتص فی» و از نت «پ مایشی» است زییرا از یی طیرف بیه تتصی و بررسیی وضیع ت متغ یر
«مدیریت استراتژی مسابقات ورزشی» در سطح وتتاال گ ر برتر مترد مطاگعه پرداتته و از ستی دیگر این بررسی در سطح
کل مسابقات ورزشی تمامی رشته ها مترد مطاگعه قرار میگ رد با تتجه به هدف تحق یق کیه بیه شناسیایی و رتایه بنیدی
عتامل کل دی مدیریت استراتژی بر برگزاری مسابقات وتتاال گ ر برتیر مییپیردازد ،جامعیه آمیاری پیژوهش شیامل کل یه
تماشاگرام مسابقات وتتاال و مدیرام و مسئتالم برگزاری این مسابقات است برای بدست آوردم حجم نمتنیه بیا تتجیه بیه
کفایت حجم نمتنه تعداد  384نمتنه از کل جامعه آماری استفاده میشتد روش نمتنهگ یری ،نمتنیه گ یری تصیادوی سیاده
میباشد ب رای جمع آوری اطالعات در حتزه عمل ،از تحق قات م دانی و پرسشینامه اسیتفاده شید بیه ایین منریتر از یی
پرسشنامه با  24ستاگی به همراه تعدادی ستال جمع ت شناتتی برای جمعآوری دادهها استفاده گردید پرسشینامه مطیابق
ط بندی گ کرت از ت لی کم( )1تا ت لی زیاد()5ارزش گذاری شده است پس از تدوین چاارچتب اوگ یه ،جایت تع ی ن
روایی پرسشنامه تحق ق از دو روش محتتایی با تأی د متخصصام و اسات د دانشگاه استفاده شید بیه منریتر تع ی ن رواییی
محتتایی پرسشنامه محقق ساتته ،از دیدگاههای  6نفر از کارشناسام و اسات د استفاده شده است و به منرتر تع ن پایایی
پرسشنامه از روش آگفای کرونااو و از نر اوزار  Spss 21استفاده گردیده است ضریب آگفای بدست آمده برای پرسشینامه
 %92می باشد
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 -3یافته های تحقیق
متناسب با مراحل ذکر شده در روش تحق ق ،نتایج به دست آمده برای مترد مطاگعه شده به شرح زیر می باشد
 :1-3آمار توصیفی داده ها
یاوتههای تتص فی پژوهش نشام میدهد که از م ام  384نفر نمتنه آماری  46درصد متاهل و  54درصد مجرد بتدند
م انگ ن سن پاسخگتیام  29سال  ،و  % 58پاسخگتیام دارای مدرک تحص لی گ سانس می باشند
م انگ ن و انحراف مع ار نمرات تاث ر مدیریت استراتژی بر عتامل مح طی ( ،(SD=±0/77 ) )4/12تاث ر مدیریت استراتژی
بر داوری ( ،(SD=±0/79 ))3/95تاث ر مدیریت استراتژی بر زمام برگزاری ( (SD=±0/82 ) )3/46و تاث ر مدیریت
استراتژی بر رسانه ها ( (SD=±0/84 ) )3/83به دست آمد
 :2-3بررسی نرمالیتی داده ها
نتایج تتزیع نرماگی داده ها در جدول زیر آمده است
جدول -1بررسی توزیع دادهها برای متغیرهای تحقیق

متغیر

تعداد داده ها

مقدار آماره z

سطح معناداری()sig

نت جه آزمتم

عتامل مح طی
داوری
زمام برگزاری
رسانه ها

384
384
384
384

0/780
0/887
0/666
0/441

0/354
0/462
0/779
0/315

تتزیع نرمال میباشد
تتزیع نرمال میباشد
تتزیع نرمال میباشد
تتزیع نرمال میباشد

با تتجه به جدول ( ،)1از آنجا که سطح معنیداری آزمتم نرمال بتدم تتزیع دادههای تمامی متغ رها ب شیتر از  0/05اسیت
بنابراین ورض صفر را رد نکرده و با اطم نام  %95می تتام گفت تتزیع دادههای متغ رهای وتق نرمال مییباشیند بنیابراین
جات آزمتم ورض ات تحق ق از آزمتمهای پارامتری استفاده تتاهد شد
 -3-3بررسی فرضیات تحقیق:
به منرتر بررسی وضع ت م انگ ن متغ رهای تحق ق شامل؛ از آزمتم  Tی
به شرح ذیل میباشد:
 :H0ب ن م انگ ن تاث ر محاساه شده برای متغ ر با مقدار مترد آزمتم تفاوت وجتد ندارد
 : H1ب ن م انگ ن تاث ر محاساه شده برای متغ ر با مقدار مترد آزمتم تفاوت وجتد دارد

نمتنهای استفاده شد که ورض آمیاری آزمیتم

جدول  :2آمار توصیفی مربوط به آزمون  Tتک نمونهای

متغ ر

تعداد داده ها

م انگ ن

انحراف مع ار

تطای مع ار م انگ ن

عتامل مح طی
داوری
زمام برگزاری
رسانه ها

384
384
384
384

4/12
3/95
3/46
3/83

0/774
0/790
0/821
0/842

0/054
0/055
0/056
0/059
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نتایج آزمتم آمار تتص فی جدول 2نشام میدهد که م انگ ن نمتنه متغ ر های پژوهش ب شتر از عدد  3است که ب یانگر آم
است که م زام تاث ر مدیریت استراتژی بر متغ رهای اصلی مداتله گر در برگزاری مسابقات ورزشی گ ر برتر وتتاال ب شتر
از متتسط میباشد وگی این متضت باید از طریق آمار استنااطی (آزمتم ورض یا واصله اطم نام) تائ د شتد
جدول  : 3آمار استنباطی مربوط به آزمون  Tتک نمونهای

متغ ر

آماره t

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

اتتالف
م انگ ن

عتامل مح طی
داوری
زمام برگزاری
رسانه ها

7.88
10.54
8.14
7.61

383
383
383
383

000
000
000
000

1/12
0/95
0/46
0/83

واصله اطم نام %95
حد
پای ن
324
479
349
336

حد باال
540
699
572
571

نتایج آزمتم استنااطی که در جدول  3آمده است نشام می دهد ،با تتجه بیه اینکیه مقیدار آمیاره  Tمحاسیاه شیده بیرای
متغ رهای پژوهش بزرگتر از مقدار  tدر جدول استاندارد بتده و همچن ن سطح معنییداری کیه بیرای متغ رهیای محاسیاه
گردیده کمتر از  0/05می باشد گذا ورض صفر رد شده و در نت جه ورض مقابل با سطح اطم نام  %95تأئ ید میی گیردد از
طروی دیگر با عنایت به اینکه عالمت حد پای ن و باالی آزمتم در سطح اطم نام  %95برای متغ ر مترد آزمتم هر دو مثات
میباشند ،گذا میتتام نت جه گروت که م انگ ن متغ رها با مقدار مترد آزمتم تفاوت دارد و ب شیتر از متتسیط اسیت نتیایج
بدست آمده نشام میدهند که م زام تاث ر مدیریت استراتژی بر «عتامل مح طی » ت لی ب شتر از حد متتسط است م زام
تاث ر مدیریت استراتژی بر «داوری مسابقات » و «رسانه های جمعی» ن ز ب شتر از حد متتسط است م زام تاث ر میدیریت
استراتژی بر « زمام برگزاری مسابقات» کمی ب ش از حد متتسط است
به منرتر رتاهبندی متگفه های وتق از نرر پاسخدهندگام از آزمتم وریدمن باره گروته شده است
جدول :4آزمون رتبهبندی فریدمن

عتامل مترد ارزیابی
عتامل مح طی
داوری
زمام برگزاری
رسانه ها

م انگ ن رتاه
4.21
3.87
3.14
3.62

نتایج آزمتم رتاهبندی وریدمن جدول  4نشام میدهد که م انگ ن رتاهها در عتامل تاث ر گذار بر مسابقات ورزشیی تفیاوت
معنی داری دارند

جدول  :5آمار استنباطی مربوط به آزمون فریدمن

آماره کای دو

درجه آزادی

سطح معنی داری

144.241
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0.000

نتایج آزمتم استنااطی در جدول  5نشام میدهد ،با تتجه به اینکه سطح معنیداری که برای این آزمتم محاسیاه گردییده
کمتر از  0/05میباشد گذا ورض صفر رد شده و درنت جه ورض مقابل با سطح اطم نام  %95تأی د می گردد بنابراین نتیایج
بدست آمده نشام میدهند که از نرر پاسخدهندگام ،م زام م انگ ن تاث ر متگفه ها یکسام نایتده و تفیاوت معنیاداری دارد
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همچن ن نتایج دیگر نشام میدهد که مدیریت استراتژی بر متگفه « عتامل مح طی»با م انگ ن رتایه ( )4.21ب شیترین و «
زمام برگزاری» با م انگ ن رتاه ( )3.14کمترین م زام تاث ر را دارد
بررسی تاثیر مولفه های هر عامل بر اساس آزمون فریدمن
عوامل محیطی
ستال
ناتد صندگی های مناسب در جایگاه تماشاگرام
نا امنی در استادیت
ازدحا تماشاگرام
ناتد نرم وانضاا در استادیت
محدود بتدم راه های ورودی وتروجی ورزشگاه
ورود زود هنگا تماشاگرام به ورزشگاه
ک ف ت نامطلتب چمن ورزشگاه
ناتد امکانات آشام دنی وتتراکی در ورزشگاه
پاک زه ناتدم استادیت
کماتد امکانات باداشتی در استادیت
کای اسکتئر
درجه آزادی
Sig

م انگ ن رتاه ها
6/5
6/1
6/0
5/7
5/5
5/5
5/1
5/1
4/9
4/5
322/8
9
0/0

مقدار  sigبرابر  0/0از سطح معناداری  0/05کتچکتر است گذا ب ن م انگ ن گتیههای عتامل مح طی تفاوت وجتد دارد با
تتجه به جدول باال مالحره میشتد که ناتد صندگیهای مناسب در جایگاه تماشاگرام و ناامنی در استادیت و ازدحا
تماشاگرام ،مامترین گتیههای تاث رگذار عتامل مح طی میباشند
نحوه داوری
ستال
ستت زدم های مکرر و تتق پی در پی بازی تتسط داور
اشتااهات داور
روتار تحری آم ز داور
استفاده زیاد داور از کارت های زرد وقرمز
اشتااه در محاساه وقت های اضاوه تتسط داور
بداتالقی داور نسات به بازیکنام
کای اسکتئر
درجه آزادی
Sig

م انگ ن رتاه ها
4/1
3/9
3/7
3/5
3/0
2/ 6
407/9
5
0/0
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مقدار  sigبرابر  0/0از سطح معناداری  0/05کتچکتر است گذا ب ن م انگ ن گتیههای نحته داوری تفاوت وجتد دارد با
تتجه به جدول باال مالحره میشتد که ستت زدمهای مکرر و تتق پی در پی بازی تتسط داور ،اشتااهات داور و روتار
تحری آم ز داور ،مامترین گتیههای نحته داوری میباشند
زمان برگزاری بازی
م انگ ن رتاه ها
2/7
2/5
2/4
2/4

ستال
برگزاری مسابقه در روز های غ ر تعط ل
برگزاری بازی در هتای بس ار سرد
برگزاری بازی در شب
برگزاری بازی در هتای بس ار سرد

39/5
3
0/0

کای اسکتئر
درجه آزادی
Sig

مقدار  sigبرابر  0/0از سطح معناداری  0/05کتچکتر است گذا ب ن م انگ ن گتیههای زمام برگزاری بازی تفاوت وجتد
دارد با تتجه به جدول باال مالحره می شتد که برگزاری مسابقه در روزهای غ ر تعط ل ،برگزاری بازی در هتای بس ار سرد
و برگزاری بازی در شب ،مامترین گتیههای تاث رگذار برای زمام برگزاری بازی میباشند
رسانه های ورزشی
ستال
حاش ه سازی روزنامه های ورزشی در مترد بازی
حضتر تارنگارام در اطراف زم ن
تجمع عکاسام پشت دروازه ها
پخش مستق م بازی از تلتزیتم
کای اسکتئر
درجه آزادی
Sig

م انگ ن رتاه ها
2/8
2/7
2/4
2/2
129/3
3
0/0

مقدار  sigبرابر  0/0از سطح معناداری  0/05کتچکتر است گذا ب ن م انگ ن گتیههای رسانه ورزشی تفاوت وجتد دارد با
تتجه به جدول باال مالحره میشتد که حاش هسازی روزنامههای ورزشی در مترد بازی ،حضتر تارنگارام در اطراف زم ن و
تجمع عکاسام پشت دروازهها  ،مامترین گتیههای تاث رگذار برای رسانههای ورزشی میباشند
-4بحث و نتیجه گیری:
نتایج مربت به تجزیه و تحل ل استنااطی دادههای پژوهش مندر در جدول شماره سه نشام داد ،با تتجه به اینکیه مقیدار
آماره  Tمحاساه شده برای این متغ ر بزرگتر از مقدار  tدر جدول استاندارد بتده و همچنی ن سیطح معنییداری کیه بیرای
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متغ رهای محاساه گردیده کمتر از  0/05می باشد گذا ورض صفر رد شده و در نت جه ورض مقابل با سیطح اطم نیام %95
تأئ د میگردد گذا می تتام گفت که م انگ ن متغ ر با مقدار مترد آزمتم تفاوت دارد و ب شتر از متتسط است نتایج بدسیت
آمده نشام میدهند که م زام تاث ر مدیریت استراتژی بر« عتامل مح طی » ت لی ب شتر از حد متتسط بتده  ،م زام تیاث ر
مدیریت استراتژی بر «داوری مسابقات » و«رسانه های جمعی» ب شتر از حد متتسیط و در نااییت م یزام تیاث ر میدیریت
استراتژی بر « زمام برگزاری مسابقات» کمی ب ش از حد متتسط است یاوته های این بخیش بیا نتیایج مطاگعیات ه یتز و
همکارام ( ،)2010اوداس وهمکارام ( ،)2006رو و همکارام ( ،)2005ج اماات ستا ( ،)2004کتن نر ( ،)2003بروینشتود
و تِرویل ( ،)2003و اوداس و همکارام ( )2002گروسکی ( ،)1936بروینشفتد و تِرویل ( ،)2003و رو و همکارام ()2005
تقریاا همست می باشد ه تز و همکارام ( )2010با بررسی گ ر وتتاال انگلستام گزارش کردند که ثاات میدیریتی و عید
تغ رات مداو و عملکرد داوری باعث بااتد نتایج باشگاهها در گ ر میشتد در این پژوهش ،باشگاههایی که دچار تغ رات
مدیریت سطح وتقانی شده بتدند ،برتالف انترارات نرری ،در کتتاهمدت روند روبه رشید انیدکی را تجربیه کردنید کیه در
بلندمدت متتق میشتد (ه تز و همکارام )571:2010،دیتستنا و وارِست ( )2007ن ز با بررسی باشگاههای وتتاال گ یر
دستۀ اول اسپان ا گزارش کردند که مدیریت استراتژی تأث ر مثات و اگاته بس ار ناچ زی بر زمام برگزاری مسابقات وتتایال
گ ر برتر داشته است ج اماات ستا ( )2004با بررسی باشگاههیای بسیکتاال دریاویت کیه تغ یرات میدیریتی و اسیتراتژی
مدیریتی در سال اول ممکن است تأث ر مثاتی بر عملکرد باشگاه درگ ر برتر داشته باشد ،وگی در ادامه ،رونید کیار سیاب
نزول عملکرد تتاهد شد اگاته ،نتایج این پژوهش نشام داده است که استراتژی مدیریتی دروصیل رقابیتهیا بیه عملکیرد
باشگاه گطمه وارد میکند مکت ر و همکارام ( )1995ن ز با بررسی باشگاههای وتتاال ،بسکتاال ،ب ساال و هیاکی امریکیای
شماگی گزارش کردند که عملکرد باشگاهها بالواصله پس از تغ ر استراتژی مدیریتی باایتد میییابید ،وگیی در کیل وصیل
بااتدی مسابقات حاصل نمیشتد طاق بررسیهای این پژوهشگرام ،بااتد اوگ ه پس از تغ ر مدیریت ،به علت شیتک وارد
شده بر مجمتعه اتفاق میاوتد که در کتتاه مدت نت جه بخش است براوم ( )1982در پژوهشی با بررسی باشگاههای گ یر
ملی وتتاال انگلستام گزارش نمتد که متعاقب تغ ر مدیریت ،اثربخشی سازمانی و عملکرد باشگاهها نه تناا بااتدی حاصل
نشده بلکه در صدد است تا عملکرد ضع را به مدیر برکنارشده نسات دهند و از این طریق برای تتج ه عملکیرد ضیع
داورام دگ ل منطقی به وجتد آید در هم ن زم نه ن ز کتن نر ( )2003با بررسی وضع ت باشگاههیای وتتایال گ یر برتیر
بتندسل گای آگمام گزارش کرد که عملکرد باشگاه با برکناری مدیر باایتد نمیییابید و معمیتالً میدیرام جدیید عملکیردی
ضع تر از مدیرام قالی داشتهاند .طاق بررسیهای او اعضای ه ئت مدیرام با آگاهی از این مسیئله کیه تغ یر میدیریت
چارهساز ن ست ،صرواً جات کاهش وشار هتادارام و رسانهها به برکناری مدیر باشگاه اقیدا مییکننید اوداس و همکیارام
( )2002ن ز با بررسی باشگاههای وتتاال گ ر برتر دریاوتند که تغ رات رتداده در م ام وصل ،نه تنایا تیأث ر مثاتیی بیر
عتامل مح طی ندارد ،بلکه روند جاری باشگاه را با مشکل روبه رو میکند و عتامل مدیریتی رو به نزول ستق پ دا مییکنید
گروسکی ( ،)1936بروینشفتد و تِرویل ( ،)2003و رو و همکارام ( )2005ن زبر این اعتقاد هستند که برای بااتد مسابقات
گ ر برتر ،به مدیرام زمام ب شتری داده شتد تا با تحقق برنامههایشام به نتایج دگختاه برسند؛ زیرا مدیرام برای ییادگ ری،
کسب تجربه و هماهنگی و انطااق با وضع متجتد جات پ اده سازی اهداف و رساگت باشگاه ،به زمام ن یاز دارنید و در غ یر
اینصترت بیثااتی مدیریتی بر کل مجمتعه تأث ر منفی تتاهد گذاشتت این تیاث ر بازتیاب تیتبی در رسیانه هیای ورزشیی
نختاهد داشت
می تتام گفت اجرای اقداماتی از قا ل؛ آماده نمتدم جت سازمانی برای پذیرش تغ ر ،هماهنر نمتدم تدمات سازمام بیه
طتر مستمر با تغ رات مح طی ،وراهم نمتدم امکام نقد منصفانه در مترد ش ته انجیا روتی ن کارهیا در سیازمام ،پیذیرش
اشتااهات تتسط رهارام سازمام ،بکارگ ری نتآوری در سازمام ،کاهش بروکراسی در سازمام ،رویههیا و مقیررات روشین در
ارتاا با اوگتیتهای کل دی وعاگ تهای سازمام ،ایجاد س ستمهای اطالعاتی تسا لکننده امتر ،تفتیض اتت ار در سیازمام
؛ معطتف نمتدم نگرش مدیرام به کار و دناال کردم وظای شغلی تتد با عالقه ،تتجه به مح ط باشگاه ها و آمیاده سیازی
آم تتسط مدیریت ،تتجه به تغ رات سازمانی در باشگاه ها  ،تتجه به داوری و نحته صح ح آم ؛ مدیریت تماشاچ ام و وراهم
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برتر وتتاال باشد

پ شناادات:
 از آنجا که اجرای مدیریت استراتژی نقش متثری در عتامل مح طی ایفاء مینماید ،بنابراین پ شنااد میشتد که مدیرام
با اجرای اقداماتی از قا ل؛ آماده نمتدم جت سازمانی برای پذیرش تغ ر ،هماهنر نمتدم تدمات سازمام به طیتر مسیتمر
با تغ رات مح طی  ،وراهم نمتدم امکام نقد منصفانه در مترد ش ته انجا روت ن کارها در سازمام ،تشتیق کارکنام به پ یدا
کردم راههای نتآورانه جات بااتد ارائه تدمات در سازمام ،پذیرش اشتااهات تتسط رهارام سازمام ،بکارگ ری نیتآوری در
سازمام ،کاهش بروکراسی در سازمام و غ ره میتتانند بر بااتد مدیریت تأث ر باالیی داشته باشند
 از آنجا که اجرای مدیریت استراتژی نقش متثری در بااتد عملکرد داوری ایفاء مینماید ،بنابراین پ شنااد میشیتد کیه
مدیرام با اجرای اقداماتی از قا ل؛ متناسب کردم ساتتار کلی سازمام با ورآیند انجا کار و رساگت سازمام ،ایجاد س است-
ها ،رویهها و مقررات روشن در ارتاا با اوگتیتهای کل دی وعاگ تهای سازمام ،ایجاد س ستمهای اطالعاتی تسیا لکننیده
امتر ،تعری ورآیند انجا کار برای تسا ل عملکرد و بارهوری داورام ،تفتیض اتت ار ب ن داورام و غ ره میتتانند بر باایتد
مدیریت تأث ر باالیی داشته باشند
 از آنجا که اجرای مدیریت استراتژی نقش متثری در زمام برگزاری مسابقات ایفاء مینماید ،بنیابراین پ شینااد میشیتد
که مدیرام با اجرای اقداماتی از قا ل؛ تع ن زمام دق ق و مناسب برای مسابقات ،تتجه به وضع ت بازیکنام در تع ن زمام
برگزاری مسابقات  ،تتجه به وضع ت هتا و زمام و ساعات شرو و پایام بازی و غ ره میتتانند برباایتد میدیریت اسیتراتژی
تأث ر باالیی داشته باشند
 از آنجا که اجرای مدیریت استراتژی نقش متثری در رسانه های جمعی ایفاء مینمایید ،بنیابراین پ شینااد میشیتد کیه
مدیرام با اجرای اقداماتی از قا ل؛ برنامه ریزی در تصتص روزنامه های ورزشی ،حضتر تارنگارام در اطراف زم ن ،تجمیع
عکاسام در زمام بازی و مدیریت زمام پخش بازی از تلتزیتم و غ ره میتتاننید برباایتد میدیریت اسیتراتژی تیأث ر بیاالیی
داشته باشند
الف)منابع فارسی
ام رنژاد سع د؛ غالمپتر  ،محمد؛ طاگب پتر ،مادی؛ منانی؛ معصتمه اگسادات ( )1391بررسی م زام تعاد مدیرام در اجیرای
استراتژی سازمام های ورزشی مجله مطاگعات ورزشی شماره  / 13صص 92-79
دیتید ،ورد آر (.)1386مدیریت استراتژی ؛ ترجمه پارسائ ام ،علی؛ اعرابی محمد؛ دوترپژوهشهای ورهنگی ،تارام.
رمضانی نژاد ،رح م؛ همتی نژاد ،مارعلی؛ رمضان ام محمد رح م؛ قل زاده ،محمد حسن؛ حسی نی کشیتام  ،م ثیاق()1395
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